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Խմ բագ րա կան խորհր դի նա խա գահ̀  Տիգ րան Սարգ սյան

  ԱՄՆ–ում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր 
դեսպան, Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան 
ման  կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի խորհր դի նա խա գահ, տն տե սա
գի տու թյան թեկ նա ծու, Հայաստանի պետական տն տե սա գի տա կան 
հա մալ սա րա նի պատ վա վոր դոկ տոր

Գլ խա վոր խմ բա գիր՝  Նաի րա Հա կո բյան

  Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական ման կա
վարժական համալսարանի պրոֆեսոր, հոգեբանական գի տու
թյունների դոկտոր 

Պա տաս խա նա տու քար տու ղար՝   Կա մո Վար դա նյան
  Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա

կան հա մալ սա րա նի գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի ղե կա վար, հո
գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ

Խմբագրական կոլեգիա̀
Ռուբեն Միրզախանյան   Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական ման կա վար ժա

կան համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր, 
պրո ֆեսոր

Գեորգ Բրուտյան  Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակա
դեմիայի ակադեմիկոս, Հայկական փիլիսոփայական ակադեմիայի 
նախագահ

Գուրգեն Խաչատրյան  Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական ման կա
վար ժական ինստիտուտի ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների 
դոկ տոր, պրոֆեսոր

Ռուզաննա Հակոբյան  Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր, իրավաբանական գի
տու թյունների դոկտոր

Նորայր Ղուկասյան   Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախա րա
րության Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն 

Յուրի Սաֆարյան  Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտոր, ֆիզիկամաթեմատիկական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Վահրամ Առաքելյան  Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի 
ռեկտոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Վարդևան Գրիգորյան  Գյումրիի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական ման կա վար
ժական ինստիտուտի ռեկտոր, մանկավարժական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր

Արտեմ Սարգսյան  Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակա դե
միայի թղթակից անդամ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Աելիտա Դոլուխանյան  Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական ման կա վար
ժական համալսարանի հայ գրականության և նրա դասավանդման 
մե թո դիկայի ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Հան րա պետության գի տու
թյունների ազ գային ակադեմիայի թղթակից անդամ, բանասիրական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Սրբուհի Գևորգյան  Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի պրոռեկտոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

Հայկ Պետրոսյան  Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
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Ասյա Բերբերյան  Ռուս–հայկական (Սլավոնական) համալսարանի հոգեբանության ամ
բիոնի վարիչ, հոգե բա նական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Լյուդմիլա Օբուխովա  Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի իսկական 
անդամ, Մոսկվայի պետական հոգեբանամանկավարժական հա մալ
սարանի տարիքային հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական 
գիտու թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Լյուդմիլա Բալյասնիկովա  Ռուսաստանի Գերցենի անվան պետական մանկավարժական հա
մալ սարանի ման կա վար ժական գիտությունների ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի 
ամբիոնի հա մաղեկավար, բանասիրական գիտու թյունների թեկնածու

Սերգեյ Աթանասյան  Մոսկվայի քաղաքային մանկավարժական համալսարանի ուսում նա
կան աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, մանկավարժական գի տու
թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Իրակլի Իմեդաձե  Վրաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից 
անդամ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
Դ. Ն. Ուզ նաձեի հոգե բանության ինստիտուտի տնօրեն 

Դմիտրի Շևչենկո  Ռուսաստանի Դաշնության պետական հումանիտար համալսարանի 
մար քեթինգի և գո վազ դային գործունեության վարչության պետ, 
տնտե սագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Օլգա Տրիֆոնովա  Մոսկվայի քաղաքային մանկավարժական համալսարանի աս պի րան
տուրայի և դոկ տո րանտուրայի բաժնի վարիչ, քիմիական գիտու թյուն
ների թեկնածու, դոցենտ

Յան Դոլակ  Բռնոյի Մասարիկ համալսարանի թանգարանագիտության և ժառան
գության ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների 
դոկտոր (PHD, Չեխիա)

Էվելինա Բայաթյան  Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Տիգրան Միքայելյան  Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի 
դեկան, բանասիրական գիտու թյունների թեկնածու

Անի Մանուկյան  Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական ման կա վար
ժական համալսարանի արտա սահ մանյան լեզուների և նրանց դա
սա վանդման մեթո դիկայի ամբիոնի դոցենտ, ման կա վար ժական գի
տու թյունների թեկնածու

Սիրվարդ Ասրյան  Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի «Մանկավարժական համալսարան» պաշտոնաթերթի 
գլխավոր խմբագիր, Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ,  
IOV–ի (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) անդամ

 Միջ բու հա կան կոն սոր ցի ու մի « Ման կա վար ժու թյան և հո գե բա նու թյան հիմ
նախն դիր ներ» գիտա կան հան դե սը միտ ված է նպաս տե լու Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան կր թա կան հա մա կար գի բա րե
լավ մա նը և առա ջըն թա ցին: Պար բե րա կա նում զե տեղ վում են գիտա տե սա կան և 
գի տա մե թո դա կան բնույ թի հոդ ված ներ, ո րոնք կօ ժան դա կեն ման կա վար ժու թյան և 
հո գե բա նու թյան բնա գա վառ նե րի առջև ծա ռա ցած խն դիր նե րի լուծ մա նը, կր թու թյան 
կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րի լու սա բան մա նը, հա մաշ խար հային փոր ձի ուսում
նա սիր մա նը և մի ջազ գային կրթա կան գոր ծըն թաց նե րի առա ջադ րած դրույթ նե րի 
հա մա կարգ ված և մի աս նա կան ներդր մա նը:

 Գի տա կան հան դե սը նա խա տես ված է ման կա վարժ նե րի, հո գե բան նե րի, բարձ
րա գույն կր թու թյան հա մա կար գում աշ խա տող նե րի և առ հա սա րակ ման կա վար ժա
հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի զար գաց մամբ շա հագր գիռ յու րա քան չյու րի հա մար:
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П ред се да тель ре дак ци он но го со ве та

Тиг ран Сар ки сян  Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в США, пред се да
тель со ве та Ар мян ско го го су дарст вен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те
та им. Ха ча ту ра Або вя на, кан ди дат эко но ми чес ких на ук, по чет ный 
док тор Го су дарст вен но го эко но ми чес ко го уни вер си те та Ар ме ни и

Г лав ный ре дак тор
На и ра А ко пян  Профессор Армянского государственного педагогического универ

ситета имени Хачатура Абовяна, доктор психологических наук 
От ветст вен ный сек ре тарь

Ка мо Вар да нян  ру ко во ди тель на уч но –исс ле до ва тельс ко го цент ра Ар мянс ко го го су
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CAREER GUIDANCE MODEL FOR ARMENIA

Contemporary societies exist in the 
conditions of globalization and rapid 
social change. Globalization in the context 
of career guidance means at least two 
interrelated processes. Firstly, the emphasis 
is primarily on the individual person as 
a unit, and not as a member of a group. 
Secondly, the society becomes a multiple set 
of networks rather than a group bounded 
by its state borders. 

In the life altered by globalization and 
rapid social change jobs for life have been 
replaced by more dynamic forms of working 
and people are forced to take more active 
part in the construction and development 
of their own careers. In the current era 
the meaning of productive activity, work, 
and career has changed as well. “Career” 
no longer refers to particular pathways 
through work or to an occupational title. 
“Career” is the sequence and variety of work 
roles, which one undertakes through a life 
course. More broadly, “career” embraces life 
roles, leisure activities, learning and work. 

In the past, making career decisions was 
considered by many as a straightforward 
event. One had to collect information about 
himself or herself, information about the 
potential working place and put it together 
to make what was often a once and for all 
choice. In this new climate, individuals 
need to exhibit characteristics such as 

adaptability, flexibility, self–initiation and 
collaboration to accommodate and thrive in 
workplaces, or to create work for themselves 
(Australian blueprint: 10).

Kay Worlds: Career guidance, 
Career gu idance, profe s s iona l 
orientation, Traditional society, Model 
of career guidance, Learning–to–learn, 
Entrepreneurship, Career and enterprise, 
Personal development, Work and society. 

Career guidance is a lifelong service and 
is not just about work after the learning 
process, but rather the two are interrelated. 
“The term career guidance is replacing 
the term vocational guidance in high– 
income countries, vocational guidance 
is focused upon the choice of occupation 
and is distinguished from educational 
guidance, which focuses upon choices 
of courses of study. Career guidance 
brings the two together and stresses the 
interaction between learning and work” 
(Hansen 2006: 1). The most comprehensive 
and widely accepted definition of Career 
guidance was provided by OECD (2004). 
Career guidance in this document is 
commonly understood as set of services 
refers to services and activities intended to 
assist people, of any age and at any point 
throughout their lives to make educational, 
training and occupational choices and to 
manage their careers. Career guidance 
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helps people to reflect on their ambitions, 
interests, qualifications and abilities. 
It helps them to understand the labour 
market and education systems, and to relate 
this to what they know about themselves. 
Comprehensive career guidance tries to 
teach people to plan and make decisions 
about work and learning. Career guidance 
makes information about the labour market 
and about educational opportunities more 
accessible by organising it, systematizing 
it, and making it available when and where 
people need it. (OECD 2004: 10) . In other 
words, the career guidance is an inclusive 
term that has been used to describe a range 
of activities that help people to move from a 
general understanding of life and work to a 
specific understanding of the realistic life, 
learning and work options that are open to 
them. 

Career guidance is not only about work, 
but also about better fulfilment of people’s 
lives. At the same time it is about both 
individuals and societies. “Career guidance 
serves not only individual citizens in finding 
paths both in employment and life, but also 
serves the purpose of making society more 
cohesive and economy more prosperous 
(ibid 3). Thus it becomes an important issue 
of public policy. 

As a matter of public policy it is not 
only of theoretical importance, but is 
also a practical one. Because of the scope 
of career guidance, the state cannot take 
responsibility for providing these services 
alone, due to the heavy monetary burden and 
insufficient feedback from the customers. 
The reliance on the state alone without 
participation of different stake holders and 
social partners will make career guidance 
service in a long run unsustainable and 
inefficient because of the growing cost, low 
efficiency and inadequate feedback from the 
customers. There is also a risk of duplication 
between different ministries (e.g.) Ministry 

of Education and Science and Ministry of 
Social Affairs and Labour, because the 
former are more interested in flexibility and 
growth, while the latter are more occupied 
with the social inclusion and equality of 
access. The question of economic growth, 
human resources and cost of the supporting 
the system makes Ministry of Economy and 
Finance an important participant as well. 

The focus in the current era in terms of 
career guidance practice should be not on 
the interests of a particular group providing 
services, advisory bodies, etc., but rather 
on the interests of the individual citizen 
as such. It does not mean that the service 
providers, educational authorities and the 
like are unimportant, but rather that the 
interests of individuals can be better served 
through the networks of their interactions, 
or more precisely, through the formal and 
informal connections of stakeholders and 
social partnerships. Only in cooperation can 
the interests of individuals be better served. 
According to the OECD, EU, World Bank, and 
other interested institutions understanding 
career guidance as an individual–oriented 
service, the effects of which are of great 
benefit to both society and economy, which 
in turn makes it a private as well as public 
good (Schober & Jenschke, 2006: 5).

 Career guidance is not a service for 
people as passive receivers, but rather 
an empowering tool. Career guidance 
therefore refers to the pathways in life in 
which competencies are learned and/or 
used. The term covers life wide experiences 
both formal (education, work) and informal 
(home, community) (Company 2006: 3). 

European common terms of reference 
(2005) base their principles on the centrality 
of the citizen, which is not influenced by the 
provider, institutional and funding interest 
in providing career guidance. Only this way 
will it provide empowerment for citizens. 
The key to the empowerment (motivation) 
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moment is in assisting citizens to become 
competent at planning and managing 
their learning and career paths and the 
transitions therein (12).

 As stated above, career guidance is 
different from vocational orientation. 
Therefore, professional orientation, the term 
used in the Soviet Union, is not appropriate 
for the current globalised world. 

The model of career guidance for 
Armenia should take into account the local 
cultural and socio– economic context. 

Local context:
1  Soviet heritage  
Almost two decades ago Armenia was a 

part of the Soviet Union. Since then Arme
nia has taken its own path, particularly af
ter 2004 when the broad direction towards 
accepting the European Union terms of ref
erence has been chosen. 

The lessons from the USSR, nevertheless, 
should not be forgotten. Due to its educa
tional system the almost universal literacy 
has been achieved and maintained (TIMSS 
results for Armenia). At the same time in 
some economically developed countries 
it is still the problem and thus the return 
to “basics” is often viewed as illumination 
of illiteracy and innumeracy. Literacy be
came recently the major focus of the school
ing systems in the economically developed 
countries. Reflecting the basis of achieving 
literacy and numeracy it is focus of return
ing to “basics”, “basic skills” etc. This was 
also the idea of Lisbon meeting that stressed 
the importance of acquiring basic skills. This 
emphasis on “basic skills” was challenged 
(2004), and there was a shift to replace them 
by “key competencies” because former are 
too restrictive and focused on survival. This 
return to basic skills was considered as a 
liability in development of qualities impor
tant for individuals to acquire in order to 
live and work in the market oriented state in 
era of globalization and rapid social change. 

Therefore, “survival” in terms of alleviation 
of illiteracy and innumeracy is not an issue 
for Armenia. 

2  Survival vs. growth 
Economic survival, however, currently 

is an important matter. One of the respon
dents said that for the majority of Armenian 
people it is problematic to think long term 
when the issue of survival is paramount. 
Career guidance is not about “survival” be
cause it is based not only on short term but 
also on the medium and long– term goals. 
Economic “survival” becomes an important 
issue in Armenia and insufficient payment 
rather than lack of work becomes the major 
reason for migration. In spite of that career 
guidance should focus not only on immedi
ate tasks and rationalization of the current 
system, but also investing into long term 
growth both in economic and social sense. 

Survival skills, however, have both posi
tive and negative characteristics. Survival 
demands adaptability from people, which 
can be viewed as its positive side, but at the 
same time slow pace of economic and social 
improvement it may discourage personal 
initiative to evolve and progress (ILO, 2006: 
4). If work options are limited and working 
does not allow to support the family and 
individuals operate largely on the survival 
level, career guidance should be seen as a 
way to empower people and to stimulate an 
economic growth. 

3  Traditional society: Generational 
issues 

In Armenian society parents often ex
cessively supervise their children well into 
their adulthood. Parents largely make de
cisions for their children, and as a result 
children are not developing values such as 
self–reliance, independent decision making, 
problem solving, adaptability to change etc. 
Children are commonly not encouraged to 
try different things and learn from their 
mistakes.
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Therefore, to make the career guidance 
system work parents should be taken on 
board. The encouragement of the lifelong 
acquisition of the career management skills, 
according to the Council of the European 
Union (Resolution, 2008, Annex: 5), should 
include parents to become involved in guid
ance issues. 

 Traditional society: Gender issues 
Getting a university degree is of para

mount importance irrespective if there is 
any employment or not in that particular 
field. This view implies that a female with 
the university degree would be a better 
mother for her child. The evidence, howev
er, does not support this assumption. In the 
UNISEF Education research paper analysing 
the results of TIMSS test (2007) in Armenia 
the correlation between level of education 
of the mother and educational performance 
of her child was found to be on the lower 
end among Central and Eastern European 
countries as well as CIS countries (112). 

Boys and girls are represented equally 
in the higher education institutions. The 
dynamics observed in the private higher 
education system during the last four years 
indicates that the number of girls is two 
times bigger than the number of boys. At 
first sight, this is a quite positive picture. 
However, difficulties occur with the finding 
a job, as rating of state educational institu
tions is still quite high. Moreover, the girls 
who have graduated from the private higher 
education institutions face difficulties in 
finding their place in the labor market. (112) 

 The legal basis for transition from 
study to work is not sufficient  

There is little understanding that the 
processes of work and study are inter
twined. Employers often require people to 
have a university degree because the sup
ply of people with university degrees is too 

high on the market. They demand potential 
employees to be young and experienced at 
the same time. This suggests that those po
tential employees should be between 25 and 
30 years old. However, getting experience 
is not an easy task. The legal and political 
basis for internships, work–placed learn
ing, practice, apprenticeship and voluntary 
work is insufficient. 

6  The school context 
The role of education, and more specifi

cally, of the primary education in the career 
guidance cannot be underestimated. In the 
European Union countries the role of prima
ry education in the career development has 
recently been acknowledged, but the prac
tical results are yet to be noticed (Cedefop, 
2008: 34). 

The career choice as a development 
process, which parallels with the develop
ment of the self–concept was extensively 
explored (e.g. Holland, 1966; Gottfredson, 
1981; Helwig, 2001). As a development pro
cess, career choice “would be the result of a 
process starting with individual’s early fan
tasy choices, followed by tentative choices 
and then by realistic choices” (Borghans and 
Golsteyn, 2008: 290). 

The children at the primary level have 
to be educated to become autonomous citi
zens later in their life. To be able to choose 
future careers children should be taught 
to make such choices. In terms of the cur
rent curricula there is a tendency in some 
schools to reduce or completely withdraw 
hours for arts and music and increase hours 
for mathematics and foreign language (usu
ally English). While numeracy and knowl
edge of foreign languages is important, it 
should not come at a price. It is important to 
state that studying arts provides an impor
tant basis for developing design skills, and 
aesthetic intelligence, but most importantly 
those disciplines develop creativity. 



19

Creativity is an asset for a student help
ing him/her to find a place in the world, 
trying all possibilities and creating his or 
her own ways of dealing with the rapidly 
changing world. Creativity is important for 
a person to become responsible for his or her 
own time planning. Therefore, it is impor
tant in the curricula to introduce topics re
lated to the time management, choices and 
responsibilities for their own life. Students 
in primary classes should better understand 
themselves, promoting self– reliance, auton
omy, and broadly speaking– individuality. 
Learning experiences should not be overly 
prescriptive so the students should follow a 
step–by–step approach but rather focus on 
the “impossible”, on “creative” in order to 
open children up to new experiences and 
opportunities.

In its recent document Cedefop (2009) 
suggests that “the 2009 European year of 
creativity and innovation (EYCI) aims to 
raise awareness of the importance of cre
ativity and innovation as key competences 
for personal, social and economic develop
ment” (16). 

In the economically developed countries 
there is a significant proportion of self– 
employed people, where people believe in 
their own power to solve problems (entre
preneurs). It is important to encourage chil
dren to experiment, work on their own proj
ects either individually or in teams, rather 
than competing in how much a person can 
memorise information or get better grades. 
Involvement in a project provides a person 
with an opportunity to realize in practice 
what he or she had in mind when starting 
the project. The person learns how to be 
flexible and adaptable, responsive to emerg
ing issues. Also it teaches students how to 
become successful in their own endeavours.

Armenia did not participate in the PISA 
test, and therefore there is no comparable 

data on the practical application of learning 
in comparison with their peers from other 
countries. 

There are still some teachers and princi
pals focused too much on the content and 
overload the curriculum. Teachers do not 
take into account cross–subject connec
tions. They are trained and experienced 
along traditional subject lines. Even deputy 
principals are sometimes not aware of them. 
The curriculum should be more oriented to
wards eight competences proposed for the 
European Union Countries. 

European “key competences”
In March 2000, the Lisbon European 

Council set a new strategic goal for the Eu
ropean Union: to become “the most compet
itive and dynamic knowledge–based econ
omy in the world, capable of sustainable 
economic growth with more and better jobs 
and greater social cohesion”. To achieve this 
goal it was viewed as important to provide 
“the new basic skills” through the lifelong 
learning process.

In 2004 it was acknowledges that the 
term “basic skills” becomes too restrictive, 
because it is generally taken to refer to ba
sic literacy and numeracy and as such are 
viewed as “survival” or “life” skills (Imple
mentation, 2004: 3). The term “basic” im
plies depends on situation and that master
ing “basic skill” enough to solve problem 
in one situation might not be applicable in 
another situation (ibid: 4). 

The survival issue has a dual character, 
economic as well as existential. For exam
ple if the focus of educational reform is on 
the development of basic skills, it is about 
survival. Therefore European Union moved 
from the focus on basic skills to key com
petencies, because they are not restrictive. 

 A new notion of key competencies was 
introduced by the European Parliament and 
the Council: 
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“Key competencies represent a transfer
able, multifunctional package of knowledge, 
skills and attitudes that all individuals need 
for personal fulfillment and development, 
inclusion and employment. These should 
have been developed by the end of compul
sory schooling or training, and should act 
as a foundation for further learning as part 
of lifelong learning”. 

(Implementation 2004: 6) 
 The eight competencies are:
Communication in the mother tongue
Communication in a foreign language
Mathematical literacy and basic compe

tencies in science and technology
Digital competence
Learning– to– learn
Interpersonal and civic competencies
Entrepreneurship 
Cultural expression 
While all of the above competencies con

tribute to career guidance, the two are spe
cifically important for this purpose: learn
ing– to– learn and entrepreneurship. Both 
competencies contribute to welcoming 
change and self– expression. 

Learning–to–learn means ability to 
manage one’s time effectively, to solve 
problems, to acquire, process, evaluate and 
assimilate new knowledge, and to apply 
new knowledge and skills in a variety of 
contexts. In more general terms, learning–
to–learn contributes strongly to managing 
one’s own career path.

Knowledge: 
Knowledge and understanding of one’s 

preferred learning methods, the strengths 
and weaknesses of one’s skills and qualifi
cations.

Knowledge of available education and 
training opportunities and how different 
decisions during the course of education 
and training lead to different careers

Skills:
Effectively self–manage learning and ca

reers.
Ability to communicate as part of learn

ing process by using appropriate means (in
tonation, gesture, mimicry, etc.) [drama les
sons] to support oral communication as well 
as by understanding and producing various 
multimedia messages (written or spoken 
language, sound, music etc) [music lessons]. 
[arts to support graphic understanding]. 

Attitudes: 
self–concept that supports willingness to 

change and confidence in one’s capability 
to succeed. 

Adaptability and flexibility 
Entrepreneurship has an active and a 

passive component: it comprises both the 
propensity to induce changes oneself and 
the ability to overcome, support and adapt 
to innovation brought about by external 
factors. Entrepreneurship involves taking 
responsibility for one’s actions, positive or 
negative, developing a strategic vision, set
ting objectives and meeting them, and be
ing motivated to succeed. (8) 

Knowledge: 
Knowledge of available opportunities in 

order to identify those suited to one’s own 
personal, professional and/or business ac
tivities 

Skills 
Skills for project development and imple

mentation
Ability to work co–operatively and flex

ibly as part of a team
Being able to identify one’s personal 

strengths and weaknesses
Ability to assess and take risks as and 

when warranted [in math– estimation] 
Attitudes:
Disposition to show initiative (18) 
Principles for career guidance 
Proposed principles are based on the 
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current understanding of career guidance, 
the Armenian context and the realities of 
the European Competencies. 

Equips young people to make relevant 
career choices across their lifespan 

Starts in the early phase of schooling
Learning requires the active involve

ment of the student throughout life
Learning is both an individual and a 

group process; participants learn from each 
other

Participants learn best when they are 
treated as active learners with valid opin
ions, values and experience, not as passive 
recipients of information

Participants learn best when they are 
part of a learning environment that encour
ages sharing, trust and reflection

Provides young people with the oppor
tunity to develop positive attitudes and re
silience towards change, and the knowledge 
and skills to manage recurrent career tran
sitions.

Individuals need to proactively design 
and manage their preferred futures

Individuals need to be empowered/con
fident to design and manage their preferred 
futures

Reinforces the concept that a “job for 
life” is now largely outdated with peoples’ 
careers taking many forms.

A wide array of personal, family, social 
and environmental factors shape the devel
opment of career competence

Promotes the notion of lifelong learning.
Communities will prosper if individu

als are empowered to make informed life, 
learning and work decisions

Career development is a lifelong indi
vidual–oriented journey

Legal basis is required to support in
ternships, work–placed learning, apprentic
es that are essential part of career guidance.

Model of career guidance for Armenia

Career guidance model acknowledged 
the critical role of work in our lives. The 
factors that are relevant to a constantly 
changing world of work and that influence 
the development of the model include:

personal interests, values and beliefs
workplace systems and reforms
technological advances that link econo

mies and workplaces around the world
global market demands for productivity 

and sustainability
legal, financial and ethical consider

ations underpinning the rights and respon
sibilities of employers and employees (Ca
reer development and Work education in 
Year 10).

The model is developed on the basis of 
the analysis of the best international prac
tice and it is contextualised for Armenia. It 
is proposed as a five–stage model starting 
at the primary school level and going to 
adult learning stage. The model is organ
ised around knowledge and understanding 
presented through the concepts of:

• Career and enterprise,
• Personal development,
• Work and society.
Knowledge and understanding incorpo

rated in the model along with career aware
ness and experiential career exploration 
enables young people to construct their 
preferred career. This model acknowledged 
that learning about career development and 
work needs to be proactive; and the stu
dents/adults need to develop an apprecia
tion of and the need for the lifelong learn
ing. The main ways of learning is inquiry 
based and includes investigating, communi
cating, participating, and reflecting.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՄՈԴԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

ԴՄԻՏՐԻ ՄՈՐԱԽՈՎՍԿԻ

Լա Տրոբ համալսարանի պրոֆեսոր, Մելբուրն Վիկտորյա, Ավստրալիա

Ժամանակակից աշխարհի գլոբալիզացման ենթատեքստում մասնագիտական 
կողմնորոշում նշանակում է երկու գործընթացների համակցում: Առաջին հերթին անհատն 
ընկալվում է որպես առանձին միավոր և ոչ թե խմբի անդամ, և երկրորդ̀ հասարակությունը 
դառնում է ընդհանուր հետաքրքրությունների ցանցով կապված մարդկանց բնօրրան, որը 
սահմաններ չի ճանաչում: Անցյալում է մնացել այն կարծրատիպը, որ մասնագիտության 
ընտրությունը պայմանավորվում էր միայն գիտելիքների որոշակի պաշարի ձեռքբերմամբ, 
արդյունավետ գործունեությամբ և աշխատանքով: Այժմ, այդ ամենին ի լրումն առաջնային 
են համարվում հարմարվողականությունը, ճկունությունը, ինքնակառավարումը: Այս և 
շատ այլ հարցերի ու հիմնախնդիրների մասին է խոսում հեղինակը, ուսումնասիրելով 
հայկական իրականությունը̀  առաջարկում է մասնագիտական կողմնորոշման մոդել:

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ АРМЕНИИ

ДМИТРИЙ МОРАХОВСКИ

Профессор университета Ла Троб, Мельбурн, Виктория, Австралия

В контексте всеобщей глобализации современного мира профессиональная ориентация 
означает совмещение двух процессов. В первую очередь индивидуум воспринимается как 
отдельная единица, а не часть группы, и, во–вторых, общество становится сообществом 
людей, связанных сетью общих интересов, которое не знает границ. В прошлом осталось 
мнение о том, что выбор профессии обоснован только накоплением определенного запаса 
знаний, эффективной деятельностью и работой. Сегодня, как дополнение ко всему этому, 
первостепенными считаются приспособляемость, гибкость, самоуправление. К этому 
и другим вопросам обращается автор. Рассматривая армянскую действительность, он 
предлагает для нее модель профессиональной ориентации. 

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 14.04.14 թ 
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 МЕЖ НА ЦИ О НАЛЬ НЫЙ ПО ЛИ КУЛЬ ТУР НЫЙ ДИ А ЛОГ:  
АК ТУ АЛЬ НОСТЬ В СИС ТЕ МЕ ОБ РА ЗО ВА НИЯ И  

ВОЗ МОЖ НОС ТИ ДИ АГ НОС ТИ КИ1

В стат ье обос но ва на ак ту аль ность проб
ле мы меж не ци о наль но го по ли куль тур но го 
ди а ло га. Исс ле до ва ны тру ды ар мянс ких и 
за пад ных уче ных по проб ле ме. Предс тав
лен комп лекс ди аг нос ти чес ко го инст ру
мен та ри я, ко то рый поз во лит исс ле до вать 
осо бен нос ти меж на ци о наль но го по ли куль
тур но го ди а ло га в мо но эт ни чес кой и по ли
эт ни чес кой об ра зо ва тель ной сре де1. 

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
Меж на ци о наль ный по ли куль тур ный ди а лог, 
мо но эт ни чес кая и по ли эт ни чес кая об ра зо ва
тель ная сре да, ди аг нос ти ка

 Се год ня мы жи вем в ми ре, где ин тен
сив но вза и мо дейст ву ют раз лич ные на ци
о наль ные куль ту ры, на ро ды и ре ли ги и. 
Этот фак тор, с од ной сто ро ны, тре бу ет 
пост ро е ния отк ры тых от но ше ний меж
ду людь ми раз лич ных куль тур. С дру гой 
сто ро ны, пе ред каж дым на ро дом сто ит 
за да ча сох ра не ния на ци о наль ной, ре ли
ги оз ной и куль тур ной иден тич нос ти. Од
на ко та кое про ти во ре чие не долж но при

1 Исследование выполнено при поддержке ГКН 
МОН РА и РГНФ РФ в рамках армяно–российского 
совместного научного проекта № 13RF–016

об ре тать фор мы не тер пи мос ти, ко то рая 
мо жет воз ник нуть иск лю чи тель но из–за 
не по ни ма ния или нез на ния ис то ри и, 
куль тур ных тра ди ций, ре ли ги оз ных уче
ний дру гих на ро дов.  Зна комст во с цен
нос тя ми от дель ных на ро дов и ос нов ных 
кон фес сий поз во ля ет  уй ти от пред рас
суд ков и сте ре о ти пов в восп ри я тии дру
гих куль тур, уп ро чит меж на ци о наль ный 
и меж кон фес си о наль ный мир.  

Пос коль ку Рос сия яв ля ет ся по ли эт нич
ной, по ли ре ли ги оз ной, по ли куль тур ной 
ст ра ной,  од ной из важ ней ших форм ее 
об щест вен но го раз ви тия выс ту па ет фор
ми ро ва ние  куль ту ры меж на ци о наль но го 
об ще ни я. Се год ня это  ре а ли зу ет ся на фо
не рос та со ци аль ной нап ря жен нос ти, раз
роз нен но го куль тур но го прост ранст ва, 
эко но ми чес ко го кри зи са и по ли ти чес кой 
нес та биль нос ти, что сти му ли ру ет про яв
ле ние меж на ци о наль ной конф ликт нос ти 
и в то же вре мя ак ту а ли зи ру ет не об хо
ди мость по ли куль тур но го вос пи та ния в 
об ра зо ва тель ной сре де, нап рав лен но го 
на по ни ма ние то го, что мир ное су щест
во ва ние че ло ве чест ва в бу ду щем за ви сит 
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от сфор ми ро ван нос ти у лю дей  уме ния  
конст рук тив но вза и мо дейст во вать на ос
но ве вза и мо вы год но го сот руд ни чест ва и  
парт нерст ва.

 Пос лед ние го ды от ме ча ет ся тен ден ция 
уве ли че ния  со ци аль ных  форм про ти
вос то я ния меж ду людь ми раз ных на ци о
наль нос тей, что про яв ля ет ся в соз да нии 
не фор маль ных об ъе ди не ний, во е ни зи ро
ван ных фор ми ро ва ний, мо ло деж но–под
рост ко вых по ли ти чес ких ор га ни за ций 
экст ре мистс ко го ха рак те ра, на це лен ных 
на раз жи га ние на ци о наль ной роз ни. 

Од ним из сер ьез ных пре пятст вий на 
пу ти ста би ли за ции меж на ци о наль но го 
об ще ния в мо ло деж ной сре де яв ля ет ся 
от сутст вие по зи тив но го об ра за меж на
ци о наль ных от но ше ний в об щест вен ном 
соз на ни и. Меж ду тем, та кой об раз иск лю
чи тель но важ ный эле мент по ли эт ни чес
ко го и по ли куль тур но го об щест ва.

В Ар ме нии проб ле ма меж на ци о наль
но го по ли куль тур но го ди а ло га но ва, что 
об ъяс ня ет ся мо но эт нич ност ью на се ле ни я. 
Од на ко в пос лед нее вре мя все бо лее ак тив
но об суж да ет ся воп ро сы меж куль тур но го 
вза и мо дейст ви я, в част нос ти, в сис те ме 
об ра зо ва ни я. Фор ми ро ва ние го тов нос ти 
лич нос ти к вза и мо дейст вию в со ци о куль
тур ной сре де расс мат ри ва ет ся как один из 
эф фек тив ных средств по зи тив ной и це
ле нап рав лен ной ор га ни за ции эт но куль
тур ных про цес сов в об щест ве, средст во 
ин тег ра ции сис те мы об ра зо ва ния в об ще
ми ро вое об ра зо ва тель ное прост ранст во, а 
так же за да чей го су дарст вен но го наз на че
ния [3].

О боз на чим не ко то рые фак то ры, ак ту
а ли зи ру ю щие меж на ци о наль ный по ли
куль тур ный ди а лог в сис те ме об ра зо ва
ния рес пуб ли ки Ар ме ни я.

Во–пер вых, лю бой наш сту дент, име ет 
по тен ци аль ную воз мож ность по лу чить 

или про дол жить об ра зо ва ние за пре де ла
ми род ной ст ра ны (а это про пи са но в за ко
нах), и тог да сту ден ту не из бе жать проб
ле мы меж на ци о наль ных конф лик тов в 
по ли эт ни чес кой сту ден чес кой сре де.

 Во–в то рых, ес ли Рос сии или Ев ро пе при
су ща проб ле ма миг ра ци и, то у ар мян есть 
дру гая проб ле ма – эмиг ра ци и, и каж дый 
ар мя нин име ет по тен ци аль ную воз мож
ность или не об хо ди мость в ка кой–то от ре
зок сво ей жиз ни жить и ра бо тать в « чу жой» 
ст ра не. И опять вс та ет проб ле ма вза и мо
дейст вия в мно го на ци о наль ной сре де. 

И на ко нец, в–т рет ьих, пред по ло жим, 
что че ло век в те че ние сво ей жиз ни ни ра
зу не вы ез жа ет за пре де лы сво ей ст ра ны, 
и ни ког да не ока зы ва ет ся в чу жой сре де. 
Нуж но ли ска зать, что меж на ци о наль
ный по ли куль тур ный ди а лог ему не ну
жен? Ко неч но же, нет. 

П роб ле мы меж на ци о наль но го меж
куль тур но го об ще ния в нас то я щее вре
мя свя за ны так же с по то ка ми бе жен цев 
и вы нуж ден ных пе ре се лен цев и в зна чи
тель ной сте пе ни обус лов ле ны из лиш не 
по ли ти зи ро ван ным об щест вен ным соз
на ни ем. Сни зить вли я ние дан ных неб
ла гоп ри ят ных фак то ров мож но лишь в 
том слу ча е, ес ли удаст ся сов мес тить сох
ра не ние и воз рож де ние куль тур на ро дов 
суб ъек тов Рос сийс кой Фе де ра ци и, сос тав
ля ю щих не от ъем ле мую часть ми ро вой 
куль тур ной па лит ры. Сов ре мен ная прак
ти ка меж на ци о наль но го об ще ния тре бу ет 
ино го соз на ни я, соз да ния но вых пра во
вых, нравст вен ных и со ци аль ных норм, 
ре гу ли ру ю щих от но ше ни я, в ко то рые вс
ту па ют эт но сы и предс та ви те ли раз ных 
на ци о наль нос тей в хо де пе ре уст ройст ва 
мо де ли и ст рук ту ры об щест ва, раз ра
бот ки ме то до ло гии и ме то до ло ги чес ко го 
инст ру мен та рия изу че ния и оцен ки наз
ван ных про цес сов.
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В Ар ме нии эта проб ле ма име ет осо бую 
ок рас ку. С од ной сто ро ны, внут ри по ли ти
чес кая нес та биль ность уве ли чи ва ет чис
ло эмиг ри ру ю щих, с дру гой – вли я ние 
внеш не по ли ти чес кой си ту а ци и, бес ко
неч ные ин фор ма ци он ные вой ны меж ду 
Ар ме ни ей и Азер байд жа ном, Ар ме ни ей 
и Тур ци ей, от каз приз на ния фак та ге но
ци да Ар мян ту рец ким пра ви тельст вом, 
де мок ра ти чес кие ве я ния За па да и Та мо
жен ный Со юз с Рос си ей соз да ют не здо
ро вый кли мат ме жэт ни чес кой аг рес сии в 
об щест ве, же ла ние во всем уви деть злой 
по мы сел. 

Д ля пло дот вор но го  обу че ния и вос пи
та ния  мо ло дых лю дей  не об хо ди мо  не на
сильст вен но е, ува жи тель ное от но ше ни е, 
гар мо ни за ция от но ше ний в мо ло деж ной 
сре де, вос пи та ние то ле рант нос ти и куль
ту ры меж на ци о наль но го об ще ни я, что и 
при во дит раз ви тию сот руд ни чест ва.

К со жа ле ни ю, дух не тер пи мос ти, неп
ри яз ни к дру гой куль ту ре, об ра зу жиз ни, 
ве ро ва ни ям, убеж де ни ям, при выч кам 
всег да су щест во вал и про дол жа ет су щест
во вать в на ше вре мя как в об щест ве в це
лом, так и в от дель ных его инс ти ту тах. Не 
яв ля ет ся иск лю че ни ем и вуз. Пред ме том 
не тер пи мос ти здесь мо жет выс ту пать как 
на ци о наль на я, ре ли ги оз на я, эт ни чес ка я, 
со ци аль на я, по ло вая при над леж ность ре
бен ка, так и осо бен нос ти его внеш не го ви
да, ин те ре сы, ув ле че ни я, при выч ки.

С пе ци фи ка по ли куль тур но го вос пи
та ния и куль ту ры меж на ци о наль но го 
об ще ния  в выс шей шко ле сос то ит в ока
за нии по мо щи в ин тег ра ции раз ви ва ю
щей ся лич нос ти  в мир куль ту ры. Куль
ту ра меж на ци о наль но го об ще ния – это 
уме ни е, го тов ность к конст рук тив но му 
вза и мо дейст вию (к ра бо те в ко ман де), 
спо соб ность к вы бо ру, сме лость взять от
ветст вен ность на се бя. Пус то та, ко то рая 

воз ни ка ет в умах и ду шах лю дей при от
сутст вии куль ту ры меж на ци о наль но го 
об ще ни я, не из беж но за пол ня ет ся аг рес
си ей, не тер пи мост ью, со ци аль ным и по
ли ти чес ким ра ди ка лиз мом.

В этом про цес се зна чи тель ную роль 
иг ра ет  сво ев ре мен ная и гра мот ная оцен
ка меж на ци о наль но го по ли куль тур но го 
ди а ло га с уче том эт ни чес ко го сос та ва об
ра зо ва тель ной сре ды, что  поз во лит:

 ¾  вы яс нить со дер жа ние тех кри ти чес
ких си ту а ций, в ко то рых мо ло дые 
лю ди  ис пы ты ва ют силь ные не га
тив ные эмо ци о наль ные чувст ва; 

 ¾ п рос ле дить ди на ми ку лич ност ных 
из ме не ний и сос то я ния мо ло до го 
че ло ве ка  в за ви си мос ти от су щест
ву ю щих меж на ци о наль ных от но
ше ний; 

 ¾ оп ре де лить пу ти и перс пек ти вы 
под держ ки лич нос ти в про цес се 
меж на ци о наль но го по ли куль тур
но го ди а ло га;

 ¾ п ро вес ти оцен ку со дер жа ния и 
тех но ло гий фор ми ро ва ния конст
рук тив но го меж на ци о наль но го 
об ще ни я; 

 ¾ оп ре де лить уро вень меж на ци о
наль ной аг рес сив нос ти; 

 ¾ и зу чить сфор ми ро ван ность то
ле рант но го соз на ни я, из ме не ние 
цен ност ных ус та но вок сту ден тов в 
сто ро ну пре об ла да ю ще го зна че ния 
об ще на ци о наль ных куль тур ных 
цен нос тей.

 Вы шес ка зан ное ак ту а ли зи ру ет воп рос 
раз ра бот ки мо де ли и тех но ло гий   оп ти
ми за ции  меж на ци о наль но го по ли куль
тур но го ди а ло га с уче том эт ни чес ко го 
сос та ва об ра зо ва тель ной сре ды, что в 
сис те ме на уч но го зна ни я, име ет  не толь
ко со ци аль но–по ли ти чес кую зна чи мость 
(п ре дотв ра ще ние со ци аль ных и эт ни чес
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ких конф лик тов), но и гу ман ный смысл 
(со дейст вие обес пе че нию ра венст ва прав 
и воз мож нос тей лю дей раз ных на ци о
наль нос тей, при ня тию и ос мыс ле нию 
уни каль нос ти и не пов то ри мос ти всех 
куль тур).

 В пос лед ние го ды и в за ру беж ных исс
ле до ва ни ях зна чи тель но воз рос ин те рес 
к проб ле ме меж на ци о наль но го об ще ния 
и по ли куль тур но го вос пи та ния в об ра зо
ва тель ной  сре де. Это ка са ет ся не толь ко 
прак ти чес ко го ана ли за ре аль ных про яв
ле ний меж на ци о наль ной аг рес си и, конф
ликт ных слу ча ев на меж на ци о наль ной 
ос но ве, но и те о ре ти чес ко го ос мыс ле ния 
проб ле мы: по я ви лись но вые кон цеп ци и, 
под хо ды, ме то ды. 

П ро ве дем крат кий ана лиз тру дов за
ру беж ных уче ных по на уч ным ма те ри а
лам, из ло жен ным в жур на лах и на уч ных 
кни гах, а так же расс мот рим изу чен ность 
проб ле мы в ар мянс кой дейст ви тель нос
ти. Важ ным в пред ла га е мом ана ли зе 
выс ту па ет не толь ко вы яв ле ние  меж на
ци о наль ных проб лем сов ре мен нос ти и 
ана лиз за ру беж ных под хо дов к их ре ше
ни ю, но и вы де ле ние ис поль зо ван ных ме
то дик их изу че ни я. 

Пер вый но мер жур на ла «Comparative 
Education Review» («С рав ни тель ный об
зор об ра зо ва ни я»1), том 57, за  фев раль 
2013г. пол ност ью пос вя щен изу ча е мой 
проб ле ме. В наз ван ном но ме ре предс тав
ле ны стат ьи и ма те ри а лы уче ных и спе

1 Журнал «Comparative Education Review» (Срав
нительный обзор образования, кратко – CER) был 
основан в 1957 году для продвижения знаний в 
сравнительных исследованиях в сфере образования. 
Зарекомендовал себя как самый надежный источ
ник для анализа образования в других странах, вне 
Соединенных Штатов. CER является официальным 
журналом «Общества сравнительного и междуна
родного образования» (CIES) . включает исследова
ния программ и систем образования во всем мире, а 
также влияние социальных, экономических и поли
тических факторов. 

ци а лис тов из Ни дер лан дов, Бель ги и, Гер
ма ни и, США, Ки та я. Оз ву че ны ос нов ные 
проб ле мы пос лед не го вре ме ни в об лас ти 
меж на ци о наль но го об ще ния (Пе ре вод 
при ве ден ных ста тей осу ществ лен П.Ми
щен ко) [13]. 

Так,  Мар гит ван Вес сел, до цент Уни
вер си те та Ва ге нин ген, Ни дер лан ды ос
ве ща ет со ци аль ные слож нос ти  в ком
му ни ка ци ях меж ду граж да на ми раз ных 
на ци о наль нос тей  и по ли ти чес ки ми и 
пра ви тельст вен ны ми уч реж де ни я ми, 
при во дит при чи ны не об хо ди мос ти та
ко го вза и мо дейст вия и ана ли зи ру ет его 
труд нос ти. Ос нов ная цель исс ле до ва те ля 
–   раз ви тие де мок ра ти чес ко го уп рав ле
ни я. В ка чест ве ме то дов изу че ния проб
ле мы ав тор пред ла га ет ис поль зо вать бе
се ду, ан ке ти ро ва ние и оп рос.  

Ру уд Ван Гир тум  (У ни вер си тет Тил
бур га,  Ни дер лан ды)  исс ле дуя сос то я ние 
об ра зо ва ния в раз ви ва ю щих ся ст ра нах, 
как од ну из важ ных сов ре мен ных проб
лем меж на ци о наль но го вза и мо дейст вия 
вы де лил ис поль зо ва ние об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций для так ти чес ких це лей в 
меж на ци о наль ных конф лик тах. В стат ье 
предс тав ле ны вы во ды исс ле до ва ний, по
лу че ные при ин терв ью с 67 рес пон ден та
ми в про цес се 7 по се ще ний Не пальс ких 
школ, не фор маль ных бе се дах с груп па
ми сту ден тов, пре по да ва те ля ми и дру ги
ми. Все участ ни ки исс ле до ва ния по мог ли 
вы я вить роль об ра зо ва ния в конф лик те 
меж ду пра ви тельст вом Не па ла и повс
тан чес ких сил во гла ве с Ком му нис ти чес
кой пар ти ей Не па ла (КПН), из вест ных как 
« ма о ис ты» (1996–2006гг.).

Д. Брэнт Эд вардс млад ший  (У ни вер
си тет шта та Мэ ри ленд, США) предс та вил 
дан ные   о про цес се при ня тия  за ко нов 
в об лас ти об ра зо ва ни я, де цент ра ли за ции 
уп рав ле ния об ра зо ва ни ем и роль меж ду
на род ных ор га ни за ций в ре фор ме об ра зо
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ва ни я. В стат ье так же про а на ли зи ро ва но 
те ма ти чес кое изу че ние  «П ла на 2021» в 
Саль ва до ре и его ана ли ти чес кая ст рук
ту ра, предс тав лен об зор ли те ра ту ры по 
проб ле ме. Ав тор пред ла га ет ввес ти в  на
уч ный оби ход тер мин « меж ду на род ный 
про цесс фор ми ро ва ния за ко нов в сфе ре 
об ра зо ва ния (IPEPF)» и обос но вы ва ет его. 
В ка чест ве на уч ной проб ле мы  Д. Брэнт 
Эд вардс млад ший  вы де ля ет не об хо ди
мость изу че ния   вли я ния меж ду на род
ных суб ъек тов на про цесс  фор ми ро ва ния 
по ли ти чес ких за ко нов. В стат ье пред ло
жен сбор  дан ных   с по мощ ью до ку
мен тов и ин терв ью.

М йе ке Гус (ас пи рант ка Цент ра эф
фек тив нос ти и оцен ки об ра зо ва ния в 
Лё венс ко го ка то ли чес ко го уни вер си те
та, Бель ги я) вы де ля ет в ка чест ве важ ной 
проб ле мы раз ра бот ку ме то ди ки об ра
зо ва ния миг ран тов,  при во дя дан ные о 
низ ком ка чест ве их ус пе ва е мос ти.  Ав тор 
при изу че нии проб ле мы ис поль зу ет ква
зи–экс пе ри мен таль ные ме то ды,  ме тод  
мо де ли ро ва ния кри вых рос та и эф фек
тив нос ти об ра зо ва ни я.

Б ри гит те Ма рия Шре йер (ас пи рант
ка Уни вер си те та Тю бин ге на, Гер ма ни я) 
изу чая мо ти ва цию сту ден тов раз ных 
ст ран, так же ана ли зи ру ет при чи ны их 
не ус пе ва е мос ти, ис поль зуя при этом ме
то ды ан ке ти ро ва ни я, ма те ма ти чес кой 
ста тис ти ки. В ка чест ве кор рек ти ру ю ще
го ме то да ис поль зо ван пат ро наж.

Ян Ван Дамм,  Хай ди Ма рия Эду ар да 
Книп рат,  Бйе ке де Фран (исс ле до ва те ли 
Лё венс ко го ка то ли чес ко го уни вер си те та, 
Бель ги я) вы де ля ют в ка чест ве при о ри
тет ных воп ро сы  эф фек тив нос ти об ра
зо ва ни я, срав ни тель но го ана ли за об ра
зо ва ния и неп ре рыв но го обу че ния  при 
по мо щи те о ре ти чес ко го ана ли за, ме то
дов срав не ни я,  со ци о мет ри и, ме то да 
экс перт ных оце нок и са мо о це нок.

Яо Лу (до цент ка фед ры со ци о ло гии  
Ко лум бийс ко го уни вер си те та, США) в ка
чест ве гло баль ной проб ле мы вы де ля ет 
не об хо ди мость изу че ния  при чин миг ра
ции и им миг ра ци и, об ра зо ва ние де тей в 
та ких слу ча ях, ор га ни за ция их зд ра во ох
ра не ни я. Ис поль зу е мые ме то ды:  срав ни
тель ный, кор ре ля ци он ный и фак тор
ный  ана лиз, ме то ды ко ли чест вен ной 
оцен ки.

Исс ле до ва тельс кие ин те ре сы Хао 
Чжоу (ад ъюнкт–п ро фес сор   Пе кинс ко
го уни вер си те та) вк лю ча ют миг ра ци ю, 
рож да е мость, раз ви тие ре бен ка, и об ра зо
ва ние в Ки та е. Сре ди ос нов ных проб лем 
вы де ля ет: ака де ми чес кую ус пе ва е мость 
и оди но чест во де тей–миг ран тов в Ки та е, 
сег ре га цию школ и сег мен ти ро ван ную 
ас си ми ля цию уча щих ся. При по мо щи 
спе ци аль но раз ра бо тан ной ме то ди ки, 
сос то я щей из вк лю чен но го наб лю де ни я, 
ана ли за школь ной  до ку мен та ци и, бе
сед с ро ди те ля ми,  пе да го га ми и уче ни
ка ми, ме то дов изу че ния лич нос ти ав
то ром   обс ле до ва но  1259 обу ча ю щих ся  
из го су дарст вен ных и на чаль ных школ, 
пред наз на чен ных для миг ран тов в ра йо
не Пе ки на.  

Ро за ли Мет ро (док тор  Кор нельс
ко го уни вер си те та, США) обос но вы ва
ет не об хо ди мость  из ме не ния учеб ной 
прог рам мы по ис то ри и, че рез  ме тод 
« Межг руп по вые Вст ре чи», от ме ча я, 
что пе рес мотр прог рамм по ис то рии в 
пост конф ликт ных ст ра нах мо жет как 
усу гу бить, так и  смяг чить  конф лик ты 
на ци о наль ной иден тич нос ти. Ав тор   вы
де ля ет шесть «с ту пе ней» к при ми ре ни ю: 
ус лы шать ис то ри чес кие по вест во ва ния 
дру гих эт ни чес ких групп, по ни ма я, что 
су щест ву ют раз лич ные точ ки зре ния на 
ис то ри ю; « по быть в шку ре дру гих»; ус
лож нить по вест во ва ние об иден тич нос ти; 
прос ве тить о внут ри эт ни чес ких под раз де
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ле ни ях; и пост ро ить ме жэт ни чес кие от но
ше ни я. Этот про цесс не яв ля ет ся ни ли ней
ным, ни предс ка зу е мым. Ав тор вы яв ля ет 
пре пятст вия на пу ти при ми ре ни я, ко то рые 
мо гут воз ник нуть в этом про цес се.

 Та ким об ра зом, как по ка зал про ве ден
ный те о ре ти чес кий ана лиз за ру беж ных 
под хо дов к ре ше нию проб ле мы, мож но 
вы де лить  ряд но вых меж на ци о наль ных 
проб лем сов ре мен нос ти, сре ди ко то рых:

 ¾  со ци аль ные слож нос ти  в ком му ни
ка ци ях меж ду граж да на ми раз ных 
на ци о наль нос тей  и по ли ти чес ки
ми и пра ви тельст вен ны ми уч реж
де ни я ми; 

 ¾ ис поль зо ва ние шко лы для так ти
чес ких це лей в меж на ци о наль ных 
конф лик тах:

 ¾  не об хо ди мость ор га ни за ции  меж
ду на род но го про цес са  фор ми ро ва
ния за ко нов в сфе ре об ра зо ва ни я;

 ¾  раз ра бот ка ме то ди ки об ра зо ва ния 
миг ран тов,  при во дя дан ные о низ
ком ка чест ве их ус пе ва е мос ти;

 ¾  воп ро сы  эф фек тив нос ти об ра зо ва
ни я, срав ни тель но го ана ли за об ра
зо ва ния и неп ре рыв но го обу че ни я;  

 ¾ и зу че ние  при чин миг ра ции и им
миг ра ци и, об ра зо ва ние де тей–миг
ран тов, ор га ни за ция их зд ра во ох
ра не ни я;

 ¾  не об хо ди мость раз ра бот ки пу тей  
по вы ше ния ака де ми чес кой ус пе ва
е мос ти  и пре о до ле ния оди но чест ва 
де тей–миг ран тов;

 ¾  раз ра бот ка пу тей пре о до ле ния сег
ре га ции школ и сег мен ти ро ван ной 
ас си ми ля ции уча щих ся;

 ¾  не об хо ди мость из ме не ния учеб ной 
прог рам мы по ис то рии в це лях об
ъе ди не ния раз ных на ро дов и др.

 Расс мот рим нас коль ко изу че на проб
ле ма меж на ци о наль но го по ли куль тур но
го ди а ло га в на уч ной мыс ли Ар ме ни и. На
до от ме тить, что эта проб ле ма за час тую 

изу ча ет ся с точ ки зре ния би линг виз ма 
и пре по да ва нии иност ран ных язы ков (в 
том чис ле и русс ко го). 

Так, Б. М. Есад жа нян раз ра бо та на кон
цеп ция би линг валь но го об ра зо ва ни я. «В 
си лу сло жив шей ся в СССР об ра зо ва тель
ной тра ди ции обу че ние на русс ком и на 
на ци о наль ных язы ках бы ло рез ко разг
ра ни че но, по э то му дос та точ но слож но 
най ти учи те лей–би линг вов – их на до спе
ци аль но го то вить, что мы и ста ра ем ся де
лать на се ми на рах и в хо де кон суль та ций, 
хо тя это го яв но не дос та точ но» [5].

И.Р. Сар ки сян в сво их ра бо тах под чер
ки ва ет не об хо ди мость опи рать на прин
цип обя за тель ной меж куль тур ной нап
рав лен нос ти обу че ния мно го я зы чи ю, что 
пре дус мат ри ва ет та кой про цесс ов ла де
ния иност ран ны ми язы ка ми, при ко то ром 
цент раль ной фи гу рой яв ля ет ся обу ча е
мый как по тен ци аль ный парт нер ре аль
ной меж куль тур ной ком му ни ка ции [8].

В сво их тру дах И.Р. Сар ки сян под
ни ма ет воп ро сы со пос та ви тель но го изу
че ния язы ков (би линг валь ном: русс кий 
и ар мянс кий; три линг валь ном: русс кий, 
ар мянс кий, анг лийс кий) в рам ках прог
рам мы про фес си о наль но ори ен ти ро ван
но го обу че ния РКИ на фи ло ло ги чес ких 
фа куль те тах. Весь учеб ный про цесс, ба
зи ру ю щий ся на “в неш нем” со пос тав ле нии 
язы ко во го ма те ри а ла, ст ро ит ся в рам ках 
кросс куль тур но го под хо да, при ко то
ром  ре аль но обес пе чи ва ет ся вза и моп ро
ник но ве ние язы ко вых ми ров и куль тур, 
пред по ла гая при этом то ле рант ность эт
ни чес ких мен та ли те тов и их язы ко вых 
сис тем  [9].

Э.А. Ба я тян под ни ма ет воп ро сы под го
тов ки бу ду щих учи те лей русс ко го язы ка: 
«Т ра ди ци он ная сис те ма под го тов ки учи
те лей в пе да го ги чес ких ву зах нуж да ет ся 
в пе рес мот ре, для под го тов ки учи те ля–
би линг ва не об хо ди мо раз ра бо тать но вые 
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под хо ды к обу че ни ю, вы де лить в учеб
ном про цес се ком му ни ка тив ный ком по
нент, на у чить выст ра и вать ком му ни ка
тив ные за да чи и поль зо вать ся при е ма ми, 
спо собст ву ю щи ми дос ти же нию вы со ко го 
уров ня об ще ни я, ори ен ти ро вать ме то ди
ку пре по да ва ния не толь ко на раз ви тие 
уме ний и на вы ков в пе да го ги чес кой и фи
ло ло ги чес кой об лас тях, но и на раз ви тие 
ком му ни ка тив ной куль ту ры» [1, с. 32].

С.М. Ми на сян, исс ле дуя нет ра ди ци
он ные ме то ды обу че ния меж куль тур ной 
ком му ни ка ци и, осо бо под чер ки ва ет ме
тод порт фо ли о, ко то рый яв ля ет ся соб ра
ни ем учеб ных ра бот уче ни ка, на ос но ве 
ко то рых оце ни ва ет ся уро вень зна ний 
обу ча е мо го в об лас ти в той или иной об
лас ти [6].

С.Р. Ге вор кян, Ако пян Н.Р. расс мат ри
ва ют воп ро сы ком му ни ка ции в кон текс
те гу ма ни тар но го зна ни я.  В част нос ти 
от ме ча ет ся роль и зна че ние ком му ни ка
тив ных уме ний и на вы ков, восп ри я тие 
« чу жо го», пре о до ле ние сте ре о ти пов и 
зна ние осо бен нос тей вер баль ной и не вер
баль ной ком му ни ка ции в кон текс те пе да
го ги чес кой ком му ни ка ции [4]. 

Воп ро сы меж на ци о наль но го по ли
куль тур но го ди а ло га, сох ра не ния куль
тур ной иден тич нос ти и эт ноп си хо ло
ги чес кой ком пе тент нос ти ос вя ще ны в 
сбор ни ке ста тей по ито гам меж ду на род
ной на уч но–п рак ти чес кой кон фе рен ции 
«Об щест во, сем ья, под рос ток: ак ту аль ные 
проб ле мы в Ар ме нии и Ди ас по ре» (Пе ре
вод ар мя но я зыч ных ста тей осу ществ лет 
М.М. Ге вор кян) [7]. 

Так, А.С. Бер бе рян, исс ле дуя воп ро сы 
куль ту ры меж на ци о наль но го об ще ни я, 
меж куль тур ной ком пе тент нос ти и эт но
куль тур ной иден тич нос ти на прак ти ке 
срав ни ва ет ар мян, про жи ва ю щих в Ар
ме нии и ар мян Ди ас по ры. Для срав не ния 

и эм пи ри чес ких исс ле до ва ний ис поль
зу ет ся спе ци аль но раз ра бо тан ная ан
ке та, вы яв ля ю щая по зи тив ные фак
то ры адап та ции в ино род ной сре де, а 
так же ме то ди ка ди аг нос ти ки со ци аль
но–п си хо ло ги чес кой адап та ции К. Род
жер са и Р. Дай мон да. С атат ье от ме ча
ет ся: « Дан ные ре зуль та тов про ве ден но го 
исс ле до ва ния с предс та ви те ля ми од но го 
эт но са, тер ри то ри аль но предс тав лен но го 
в Ар ме нии и Рос сийс кой ди ас по ры поз во
ля ют сде лать вы во ды о тен ден ции расс
мот ре ния се бя как раз лич ные эт ни чес кие 
общ нос ти» [7, c. 48].

И.А. Сар ки сян, для изу че ния пси
хо ло ги чес ких осо бен нос тей эт ни чес кой 
иден тич нос ти сту ден тов Ар ме ни и, ис
поль зу ет шка лу со ци аль ной дис тан ции 
Бо га ру са и ме то ди ку оп ре де ле ния ти
пов эт ни чес кой иден тич нос ти Г.У. Сол
да то вой и С.В. Ры жо вой [7, c. 235].

С ле до ва ло бы так же от ме тить исс ле
до ва ния уче ных ар мянс кой ди ас по ры, 
кто об ра ща ет ся к дан ной проб ле ма ти ке и 
расс мат ри ва ет ее в кон текс те вы яв ле ния 
куль тур ной и эт ни чес кой иден тич нос ти 
ар мян, вы нуж ден но эм миг ри ров ших из 
Ар ме нии в на ча ле 20–го ве ка. 

Ри та Крис ти на Ку юмд жян счи та ет, 
что в под соз на нии ар мянс ко го на ро да 
глу бо ко за се ли лась трав ма от пос то
ян но го от ри ца ния фак та Ге но ци да, ко
то рая ме ша ет рав но мер но му те че нию 
про цес са скор би. Уче ный раз де ля ет два 
фор ма та ар мянс ко го ге но ци да как пси
хо ло ги чес кос кой трав мы. Пер вый фор
мат свя зан с жерт ва ми Ге но ци да, ко то
рые ви де ли ги бель и унич то же ние сво ей 
Ро ди ны, сво их близ ких, но смог ли спас
тись. Вто рой фор мат свя зан с по том ка
ми, пос ле ду ю щи ми по ко ле ни я ми пер
вых, кто вы нуж ден был мол чать, за быть 
ужа са ю щие со бы тия на ча ла 20–го ве ка. 
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В сво их исс ле до ва ни ях Р. Ку юмд жян ис
поль зу ет ко ли чест вен ную ст рук ту ру 
и пов то ры ме то да ин терп ре та ции би
ог ра фи и, ана ли ти чес кий ме тод, ис то
ри ко–с рав ни тель ный ме тод [7, c. 26].

 Ге рольд Алек са нян, уче ный из Фран
ции ут верж да ет, что иден тич ность в ар
мянс кой ди ас по ре не жи вет, а су щест ву ет 
и восп ро из во дит схе мы и час тич ки па мя
ти, тра ди ций и норм по ве де ни я. Исс ле
дуя воп ро сы куль тур ной и на ци о наль ной 
иден тич нос ти он ис поль зу ет ме тод лич
ных наб лю де ний, ко то рые вел в те че нии 
48 лет ак тив ной об щест вен ной де я тель
нос ти в ди ас по рах Фран ци и, а так же ме
тод ин терв ью с людь ми, пе ре жив ши ми 
ге но цид и их по том ка ми нес коль ких по
ко ле ний [7, с. 31 ]

 По пыт ки улуч шить меж куль тур ное 
по ни ма ние расс мат ри ва ет ся за ру беж ны
ми исс ле до ва те ля ми в об лас ти об ра зо ва
ния  как од на из при о ри тет ных за дач.  В 
ка чест ве ме то дов изу че ния осо бен нос тей  
меж на ци о наль но го об ще ния за ру беж ны
ми исс ле до ва те ля ми при ме ня ют ся как 
тра ди ци он ные для рос сийс кой и ар мянс кой 
на у ки, бе се да, наб лю де ни е, оп рос,  ан ке ти
ро ва ни е, со ци о мет ри я, ме тод экс перт ных 
оце нок и са мо о це нок, пе да го ги чес кий 
экс пе ри мент, ква зи–экс пе ри мен таль ные 
ме то ды, ана ли за школь ной  до ку мен та
ци и,  ме тод  мо де ли ро ва ния кри вых рос
та и эф фек тив нос ти об ра зо ва ни я,  сбор  
дан ных   с по мощ ью до ку мен тов и ин
терв ью, те о ре ти чес ко го ана ли за, ме то дов 
срав не ни я,  со ци о мет ри и, ме то да экс
перт ных оце нок и са мо о це нок, ме то ды 
ма те ма ти чес кой ста тис ти чес кой об ра бот
ки, так и но вые для рос сийс кой на у ки:  
ме тод « Межг руп по вые вст ре чи», со пос
та ви тель ные пси хо ло ги чес кие кар ты).

В рам ках на ших исс ле до ва ний так же 
на ра бо тан зна чи тель ный те о ре ти чес кий 

и ме то ди чес кий по тен ци ал  [2, 3, 10, 11, 
12], поз во ля ю щий оп ре де лить собст вен
ный под ход к обос но ва нию ме то дов изу
че ния осо бен нос тей меж на ци о наль но го 
по ли куль тур но го ди а ло га с уче том эт ни
чес ко го сос та ва об ра зо ва тель ной сре ды.

В обос но ва нии  та ких ме то дов ис поль
зо ва лись те о ре ти чес кие по зи ции и на уч
ные дан ные дис сер та ци он ных ра бот, за
щи щен ных под на шим ру ко водст вом1.   

Раз ра бот ка  комп лек та ме то дик    про
во дит ся   по сле ду ю щей ло ги ке: 

 ¾ фор му ли ров ка и обос но ва ние проб
ле мы,  оп ре де ле ние  це ли и за дач, 
об ъек та и пред ме та исс ле до ва ни я; 

 ¾ о пи са ние при мер но го комп лек та 
ме то дик; 

 ¾ оп ре де ле ние со дер жа ния  за дач 
сбо ра ин фор ма ци и;

 ¾ п рог но зи ро ва ние рис ков;
 ¾ п ла ни ро ва ние  ре зуль та тов и обос

но ва ние  не об хо ди мос ти их по лу
че ни я;

 ¾ п рог но зи ро ва ние про цес са оп ти ми
за ции меж на ци о наль но го об ще ния 
в под рост ко вой сре де;

 ¾  раз ра бот ка схем ана ли за по лу чен
ных дан ных;

 ¾ п ла ни ро ва ние под го тов ки  на уч ных 
(с тат ьи, мо ног ра фи и) и ме то ди чес
ких (ре ко мен да ци и, по со би я) ма те
ри а лов по по лу чен ным дан ным.

 Важ ным эта пом раз ра бот ки комп лек
та  ме то дик по  изу че нию осо бен нос тей   

1 Мольденгауэр «Межэтническая толерантность 
уча щихся многонациональной школы», РАГС, 
21.06.2001г.;  И.Ю.Карась «Условия социальной 
иден ти фикации личности», Психологический ин
ститут РАО, 4.10. 2005г.; А.Е.Дружинина «Соци
ально–психологические условия формирования  
толе рантности в межличностных отношениях субъ
ектов  образовательной  среды», Российский госу
дарственный социальный университет, 29.05.2012г.; 
Н.А.Коновалова «Психологические детерминанты 
меж национального взаимодействия в студенческом 
коллективе»,  Психологический институт Россий
ской академии образования, 5.06.2012г.
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меж на ци о наль но го по ли куль тур но го ди
а ло га в сис те ме ву зовс ко го об ра зо ва ния 
выс ту па ет обос но ва ние ор га ни за ци он но–
ме то ди чес ких ус ло вий про ве де ния исс ле
до ва ния и  ана ли за и обоб ще ния по лу чен
ных ре зуль та тов. 

П ри ве ден ная те о ре ти чес кая ст ра те гия 
ор га ни за ции ди аг нос ти чес ко го изу че ния   
осо бен нос тей   меж на ци о наль но го об ще
ния в об ра зо ва тель ной  сре де мо жет быть 
ре ко мен до ва на для под бо ра конк рет но го 
(под конк рет ную за да чу)  ди аг нос ти чес
ко го инст ру мен та ри я.

 Комп лект  ме то дик по  изу че нию 
осо бен нос тей  меж на ци о наль но го по ли
куль тур но го ди а ло га пред наз на чен дать 
предс тав ле ние ад ми нист ра ци и, пе да го
ги чес ким ра бот ни кам, пси хо ло гам о со
от ветст вии фак ти чес ких ре зуль та тов де я
тель нос ти об ра зо ва тель но го уч реж де ния 
ко неч ным це лям, поз во ля ю щее пра виль
но оце нить сте пень, нап рав ле ние и при
чи ны отк ло не ни я, а с дру гой, вы я вить 
перс пек ти вы раз ви тия пе да го ги чес кой 
де я тель нос ти и  по тен ци ал пе да го ги чес
ко го кол лек ти ва в пла не оп ти ми за ции 
меж на ци о наль но го от но ше ния в об ра зо
ва тель ной сре де.

В ос но ве от бо ра и соз да ния ме то дов, 
ме то дик и ди аг нос ти чес ко го инст ру мен
та рия для про ве де ния ва лид ных, со от
ветст ву ю щих об ще на уч ным стан дар там 
(на деж нос ти, дос то вер нос ти, точ нос ти, 
эко ло ги чес кой чис то ты) бы ли по ло же ны 
сле ду ю щие прин ци пы,    ос но ван ные на 
те о ре ти чес ких по ло же ни ях сис тем но го 
под хо да:

 ¾  дос та точ нос ти, пред по ла га ю щий  
на ли чие зна чи тель но го  ар се на ла 
ме то дик и уст ройств для ди аг нос ти
чес ко го ох ва та пос тав лен ных за дач; 

 ¾ у ни вер саль нос ти, от да ю щий пред
поч те ние та ким ме то дам, ко то рые 

поз во ля ют ди аг нос ти ро вать как 
мож но боль шую груп пу па ра мет ров; 

 ¾ а дек ват нос ти, пред по ла га ю щий 
адек ват ность ди аг нос ти чес кой ме
то ди ки функ ци о наль ным осо бен
нос тям исс ле ду е мых свойств;

 ¾ с рав ни мос ти и со пос та ви мос ти ре
зуль та тов; 

 ¾ с тан дар ти за ци и:  вы ра бот ка еди
ных тре бо ва ний к про це ду ре экс пе
ри мен та (у ни фи ка ция инст рук ций, 
блан ков обс ле до ва ни я, спо со бов 
ре гист ра ции ре зуль та тов, ус ло вий 
про ве де ния обс ле до ва ни я),  оп ре
де ле ние еди но го кри те рия оцен ки 
ре зуль та тов ди аг нос ти чес ких ис
пы та ний;

 ¾  дос туп нос ти:   на уч но–п рак ти чес
кая дос туп ность – в по лу че нии и 
ин терп ре та ции дан ных;   эко но ми
чес кая дос туп ность –  в при об ре те
нии и эксп лу а та ци и;

 ¾  воз раст но го под хо да:   пост ро е ние 
ди аг нос ти чес ко го обс ле до ва ния с 
уче том воз раст ных осо бен нос тей и 
те ку ще го сос то я ния обс ле ду е мо го.

 Соз да ние ди аг нос ти чес ко го инст ру
мен та рия  в час ти раз ра бот ки  ка чест вен
ных ме то дов для  изу че ния   осо бен нос тей   
меж на ци о наль но го по ли куль тур но го ди
а ло га с уче том эт ни чес ко го сос та ва об
ра зо ва тель ной  сре ды долж но вк лю чать 
в се бя   по ни ма ние их  по зи тив ной  ди
на ми ки, учет па ра мет ров  от но си тель но 
конк рет ной си ту а ци и, ана лиз  сло жив
ших ся обс то я тельств, воз мож ность кор
рек ции на ме тив ших ся труд нос тей в ре
аль ном пе да го ги чес ком про цес се. 

Соз да ние ди аг нос ти чес ко го инст ру
мен та рия в час ти раз ра бот ки ко ли чест
вен ных ме то дов долж но вк лю чать  в се бя: 
спо соб ность обес пе чить по лу че ние дан
ных об исс ле ду е мом яв ле ни и, со от ветст
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ву ю щих его дейст ви тель но му сос то я ни ю; 
опи са ние фор ма ли зо ван ных и уни вер
саль ных про це дур из ме ре ни я; сис те му 
точ нос ти оцен ки зна че ний ха рак те рис
тик, свойств исс ле ду е мо го яв ле ни я.

У чи ты вая вы ше оз ву чен ные по зи ции 
и за ру беж ный опыт, раз ра бот ка ди аг нос
ти чес ко го инст ру мен та рия для про ве де
ния исс ле до ва ний в уч реж де ни ях   об
ра зо ва ния пре дус мат ри ва ла сле ду ю щие 
нап рав ле ни я: 

 ¾ О бос но ва ние це ле со об раз нос ти 
уче та  воз раст но го, ре ги о наль но
го и эт но пе да го ги чес ко го под хо дов 
при раз ра бот ке  ди аг нос ти чес ко
го  инст ру мен та рия для  изу че ния 
меж на ци о наль ных от но ше ний в 
об ра зо ва тель ной сре де.

 ¾ Оп ре де ле ние уров ня сфор ми ро ван
нос ти эт ни чес кой то ле рант нос ти 
участ ни ков пе да го ги чес ко го про
цес са.

 ¾ А на лиз  ор га ни за ци он но–ме то ди
чес ких воз мож нос тей уч реж де ний   
об ра зо ва ния в пла не оп ти ми за ции 
меж на ци о наль но го по ли куль тур
но го ди а ло га с уче том мно эт ни чес
ко го и по ли эт ни чес ко го го сос та ва 
об ра зо ва тель ной сре ды. 

 ¾ Оп ре де ле ние го тов нос ти пе да го ги
чес ко го кол лек ти ва, ад ми нист ра
ции и спе ци а лис тов (п си хо ло гов, 
вра чей, ло го пе да и др.) взять на се
бя от ветст вен ность за ре зуль та ты 
оп ти ми за ции меж на ци о наль но го 
по ли куль тур но го ди а ло га, учи ты
ва я, при этом, эт ни чес кий сос тав 
об ра зо ва тель ной сре ды. 

 ¾ Ис поль зо ва ние в ди аг нос ти чес
ком инст ру мен та рии сов ре мен ных 
ин фор ма ци он ных комп ью тер ных 
тех но ло гий. 

Комп лекс пред по ла га ет ис поль зо ва ние 
сле ду ю щих ди аг нос ти чес ких про це дур: 

Ди аг нос ти ка  по ли мо ти ва ци он ных тен
ден ций в «Я– кон цеп ции лич нос ти» нап
рав ле на на изу че ние лич нос ти суб ьек тов 
пе да го ги чес ко го про цес са. Про ек тив ная 
ме то ди ка «И де а лы и цен нос ти», исс ле
ду ет ак си о ло ги чес кую сфе ру лич нос ти, в 
част нос ти, осо бен нос ти ст рук ту ры лич
нос ти  цен нос тей и  цен ност ных ори ен та
ций и  их за ви си мос ти от  ст рук ту ры лич
ност ных иде а лов.  Для  изу че ния  уров ня 
то ле рант нос ти   ис поль зу ет ся  «Ан ке та 
оп ре де ле ния  уров ня эт ни чес кой то ле
рант нос ти». В рам ках оп ре де ле ния уров
ня эт ни чес кой то ле рант нос ти важ но оце
нить и, так на зы ва е мый, эт но цент ризм, 
для че го по на до бит ся  спе ци аль ная ме то
ди ка из ме ре ния  «Эт но цент риз ма». Для 
про ве де ния ди аг нос ти ки в ву зах Ар ме
нии мно гие из вы ше пе ре чис лен ных ме
то дик об ра ба ты ва лись и адап ти ро ва лись, 
с уче том спе ци фи ки и осо бен нос тей ар
мянс ко го мен та ли те та, пси хо ло гии и ре
ги о на в це лом.

 Та ким об ра зом, обос но ван ный вы ше  
ди аг нос ти чес кий инст ру мен та рий, нап
рав лен ный на изу че ние меж на ци о наль но
го по ли куль тур но го ди а ло га с уче том эт
ни чес ко го сос та ва об ра зо ва тель ной сре ды 
пред по ла га ет его не об хо ди мую ди на ми
ку, учет па ра мет ров  от но си тель но конк
рет ной си ту а ци и, ана лиз  сло жив ших ся 
обс то я тельств, воз мож ность кор рек ции 
на ме тив ших ся труд нос тей в ре аль ном 
пе да го ги чес ком про цес се. Пред ло жен ный 
инст ру мен та рий  вк лю ча ет так же в се бя: 
спо соб ность обес пе чить по лу че ние дан
ных об исс ле ду е мом яв ле ни и, со от ветст
ву ю щих его дейст ви тель но му сос то я ни ю; 
опи са ние фор ма ли зо ван ных и уни вер
саль ных про це дур из ме ре ни я; сис те му 
точ нос ти оцен ки зна че ний ха рак те рис
тик, свойств исс ле ду е мо го яв ле ни я. Иде
я, ле жа щая в  ос но ве ди аг нос ти чес ко го 
инст ру мен та ри я, ба зи ру ет ся на по ло же
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ни ях  воз раст но го, ре ги о наль но го,  эт но
пе да го ги чес ко го и ген дер но го под хо дов, 
что поз во ля ет осу щест вить дос то вер ное 
из ме ре ние сос то я ния исс ле ду е мо го яв ле
ни я. Тех но ло гия при ме не ния пред ло жен
но го инст ру мен та рия пре дус мат ри ва ет 
при ня тие   ре ше ния о не об хо ди мос ти ис
поль зо ва ния тех или иных тех ни чес ких 

раз но вид нос тей, при е мов и про це дур, о 
ко ли чест ве ме то дов сбо ра эм пи ри чес ких 
дан ных, в за ви си мос ти от за дач исс ле
до ва те ля и оп ре де ля ет спо со бы со дер жа
тель но го тол ко ва ния по лу ча е мых дан
ных, тер ри то ри аль ный и со ци аль ный 
масш таб расп рост ра не ния ре зуль та тов 
исс ле до ва ни я.
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 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԲԱԶ ՄԱՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ Ե ՐԿ ԽՈ ՍՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
և ԱԽ ՏՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 ՆԱ ՏԱԼՅԱ ՍԻՆՅԱ ԳԻ ՆԱ 

Ռու սաս տա նի դաշ նային պե տա կան բյու ջե տային գի տա կան հաս տա տու թյան 
« Դաս տի ա րա կու թյան, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ձևա վոր ման, թմ րա մո լու թյան կան
խար գել ման, ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի սո ցի ալ–ման կա վար ժա կան ա ջակ
ցու թյան հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սիր ման Կենտ րո նի» տնօ րեն, հո գե բա նա

կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 ՄԱՅ ՐԱ ՆՈՒՇ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

 ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, Խ. Ա բո վյա նի ան վան Հա յաս տա նի 
պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի դո ցենտ

 Հոդ վա ծում դի տարկ ված է մի ջազ գային բազ մամ շա կու թային ե րկ խո սու թյան ար դի ա
կա նու թյու նը: Ու սում նա սիր ված են թե մայի վե րա բե րյալ ար տա սահ մա նյան և հայ հե տա
զո տող նե րի աշ խա տու թյուն նե րը: Ներ կա յաց ված է դի ագ նոս տիկ մե թո դի կա նե րի հա մա
լիր, ո րը թույլ է տա կիս հե տա զո տել մի ջազ գային բազ մամ շա կու թային ե րկ խո սու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը մո տոէթ նիկ և բազ մաէթ նիկ կր թա կան մի ջա վայ րե րում:  

INTERNATIONAL AND POLYCULTURAL DIALOG:  
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NATALYA  SINYAGINA
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ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԱՎԱԳՅԱՆ
Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանի հատուկ 

կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԱՐԱՔՍՅԱ ՍՎԱՋՅԱՆ
Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանի հատուկ 

մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 
դասախոս, մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ 

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են նե
րա ռա կան կր թու թյան կազ մա կերպ ման 
հիմ նա հար ցե րը: Նե րա ռա կան կր թու
թյու նը բա ցա ռում է ե րե խա նե րի նկատ
մամբ խտ րա կա նու թյու նը, ա պա հո վում 
է հա վա սար վե րա բեր մունք բո լոր մարդ
կանց հան դեպ, կր թա կան հա մա կար գում 
ստեղ ծում է ան հրա ժեշտ պայ ման ներ` 
ա ռանձ նա հա տուկ կր թա կան կա րիք ներ 
ու նե ցող ան ձանց հա մար: Վեր լուծ ված են 
նե րա ռա կան դպ րոց նե րում առ կա հիմ
նախն դիր նե րը, ին չը հնա րա վո րու թյուն 
կտա ա ռա վել ար դյու նա վետ կազ մա կեր
պել այս ե րե խա նե րի կր թու թյու նը և սո
ցիա լա կա նա ցու մը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ̀  նե րա ռա կան կր թու թյուն 
ի րա կա նաց նող դպ րոց, ան հա տա կան ու
սում նա կան պլան, սո ցի ա լա կա նա ցում, 
բազ մա մաս նա գի տա կան թիմ, ե րե խայի 
կր թա կան կա րիք:

 Նե րա ռա կան կր թու թյու նը ներ կա յումս 
կր թա կան հա մա կար գի զար գաց ման 
կար ևո րա գույն ո ւղ ղու թյուն նե րից մեկն է 
հա մար վում ամ բողջ աշ խար հում: Կր թու
թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի կր թու թյան 

կազ մա կեր պու մը բազ մա թիվ ե րկր նե
րում, այդ թվում՝ նաև Հա յաս տա նում,կր
թու թյան քա ղա քա կա նու թյան ա ռանց
քային նպա տակ նե րից է: 

Կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող / ԿԱՊ ԿՈՒ/ ան
ձանց կր թու թյան նպա տա կը ի րենց ըն դու
նա կու թյուն նե րին և կա րո ղու թյուն նե րին 
հա մա պա տաս խան և ա ռող ջու թյա նը 
հա մար ժեք ու սում նա կան մի ջա վայ րում 
նրանց հա սա րա կա կան հար մա րեց ման, 
ի նք նաս պա սարկ ման հմ տու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման, աշ խա տան քային, մաս նա
գի տա կան գոր ծու նե ու թյան և ըն տա նե
կան կյան քին պատ րաստ վա ծու թյան 
ա պա հո վումն է: 

ՀՀ–ո ւմ հա տուկ կր թու թյու նը կազ մա
կերպ վում է հա տուկ և նե րա ռա կան կր
թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց նե րում: 
Ներ կա յումս մեր հան րա պե տու թյու նում 
գոր ծում է 24 հա տուկ դպ րոց, ո րից 14–ը՝ 
Եր ևա նում, 10–ը՝ մար զե րում, 117 նե րա ռա
կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց, 
ո րոն ցից 54 –ը՝ Եր ևա նում, 63–ը` մար զե
րում և ե րեք բժշ կա հո գե բա նա ման կա
վար ժա կան գնա հատ ման կենտ րոն, ո րից 
մե կը՝ Եր ևա նում, 2–ը մար զե րում [4]: Բժշ
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կա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գնա
հատ ման կենտ րո նում ո րոշ վում և գնա
հատ վում է ե րե խայի կր թա կան կա րի քը, 
կազմ վում է նրա զար գաց ման վե րա բե
րյալ եզ րա կա ցու թյուն, տր վում են խոր
հուրդ ներ ե րե խայի ու սուց ման պայ ման
նե րի վե րա բե րյալ, կազ մա կերպ վում է 
խորհր դատ վու թյուն ծնող նե րի և սո ցիա
լա կան, ա ռող ջա պա հա կան, կր թա կան 
ո լորտ նե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար [1]:

 Բա ցի վե րը նշ ված հա սա տա տու
թյուն նե րից գոր ծում են նաև մի շարք 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն ներ, ման
կատ ներ և այլ մաս նա գի տաց ված հաս
տա տու թյուն ներ: 

Խորհր դային շր ջա նում ստեղծ ված 
հա տուկ դպ րոց նե րը՝ լսո ղու թյան, տե սո
ղու թյան, խոս քի, մտա վոր և հե նա շար ժո
ղա կան խան գա րում նե րով ե րե խա նե րի 
հա մար, այ սօր էլ շա րու նա կում են աշ խա
տել ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի հետ: Սա կայն 
այս դպ րոց նե րի բա ցա սա կան կողմն այն 
է, որ դրանք, հիմ նա կա նում կենտ րո նա
ցած են մայ րա քա ղա քում և ո րոշ շրջ կենտ
րոն նե րում և, որ պես կա նոն, գոր ծում են 
որ պես գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն ներ: 
Այս տեղ ե րե խա նե րը կր թու թյուն ստա նա
լու հա մար հա ճախ ստիպ ված են լի նում 
ապ րել ըն տա նի քից ու բնա կա նոն զար
գա ցող հա սա կա կից նե րից հե ռու[2]:

Այ սօր կր թու թյան մա սին օ րեն քի հա
մա ձայն, ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի ծնող ներն 
ի րա վունք ու նեն ը նտ րե լու, թե ի նչ տի
պի հաս տա տու թյու նում պետք է սո վո րի 
ի րենց ե րե խան: Այս քա ղա քա կա նու թյան 
ար դյուն քում ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րից շա
տե րը այժմ սո վո րում են ոչ թե հա տուկ, 
այլ նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց
նող դպ րոց նե րում [3]: 

Նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա կա
նաց նող հան րակր թա կան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյան միև նույն դա սա րա նի 
հա մա կազ մում մի ա ժա մա նակ ը նդ գրկ

վում է կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 2–3 ե րե
խա` ը ստ կր թա կան կա րի քի բար դու թյան: 
Դպ րոց նե րում գոր ծում է բազ մա մաս նա
գի տա կան թիմ, ո րի մեջ ներգ րավ ված են 
ե րե խայի կր թու թյան հա մար շա հագր գիռ 
տար բեր մաս նա գետ ներ՝ հա տուկ ման
կա վար ժը, սո ցի ա լա կան ման կա վար ժը, 
հո գե բա նը, լո գո պե դը, ե րե խայի ծնողն 
ու ու սու ցի չը[2]: 

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ցույց են 
տա լիս, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե
րի 70%–ը սո վո րում է նե րա ռա կան դպ
րոց նե րում, 12%–ը՝ հա ճա խում է հա տուկ 
դպ րոց ներ, 18%–ը՝ դպ րոց չի հա ճա խում: Ի 
դեպ, դպ րոց չհա ճա խող նե րի թիվն ա վե
լի մեծ է գյու ղա կան վայ րե րում. Եր ևա
նում դպ րոց չի հա ճա խում ե րե խա նե րի 
13%–ը, մար զե րում այդ ցու ցա նի շը 18% է, 
ի սկ գյու ղա կան վայ րե րում՝ 23%: Ի դեպ, 
մար զե րում դպ րոց չի հա ճա խում տղա նե
րի 15%–ը, ի սկ աղ ջիկ նե րի՝ 23%–ը, Եր ևա
նում՝ տղա նե րի 11 %–ը, ի սկ աղ ջիկ նե րի 
15%–ը [5]: 

Ա ռա վել հա ճախ կր թու թյու նից դուրս 
են մնում մտա վոր (27%), հե նա շար ժո ղա
կան(26%) և հա մակց ված (20%) հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը:

 Հա տուկ դպ րոց ներ հա ճա խող ե րե խա
նե րի մեջ մեծ է լսո ղու թյան խան գա րում
ներ (36%) և մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն 
ու նե ցող նե րի(25%) ը նդ գրկ վա ծու թյու նը:

 Ման կա տա նը խնամ վող ե րե խա նե րի 
հա մար ը նդ հա նուր հան րակր թա կան դպ
րոց նե րը գրե թե ան մատ չե լի են. նրանց 
մի այն 5%–ն է հա ճա խում հան րակր թա
կան դպ րոց, 25%–ը` հա տուկ դպ րոց ներ, 
70%–ը դպ րոց չի հա ճա խում [4]:

Նե րա ռա կան կր թու թյան զար գաց
մանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով ՀՀ Կր թու
թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը, 
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Կր թու թյան ազ գային ի նս տի տու տը, տե
ղա կան և մի ջազ գային հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը (UNICEF, Հույ սի 
կա մուրջ, Ա ռա քե լու թյուն ար ևելք, Վորլդ 
Վիժն Հա յաս տան) պար բե րա բար ի րա կա
նաց վում են վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թաց ներ, քն նար կում ներ, կոն ֆե րանս ներ, 
կլոր սե ղան ներ ու սու ցիչ նե րի, ծնող նե րի, 
նա խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա կան հաս
տա տու թյուն նե րի մաս նա գետ նե րի հա
մար: Վաղ վա նե րա ռա կան կր թու թյան 
հա մա կար գը հա մա պա տաս խան գի տե
լիք նե րով զին ված ու սու ցիչ նե րով ա պա
հո վե լու նպա տա կով` Հայ կա կան պե տա
կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի ու սում նա կան 
պլան նե րը 2012–2013 ո ւս տար վա նից հա
մալր վե ցին նե րա ռա կան կր թու թյան 
վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ա ռար
կա նե րով, ո րոնք կդա սա վանդ վեն և՛ 
բա կա լավ րի ա տում, և՛ մա գիստ րա տու
րա յում [1]: Մա գիստ րո սա կան կր թա
կան հա մա կար գում, «Նե րա ռա կան կր
թու թյան կազ մա կեր պում» դա սըն թա ցի 
մեջ նե րառ վել են «Բ րայ լ յան գիր» և 
« Ժես տե րի լե զու» մո դուլ նե րը, ո րոնց 
շնոր հիվ ու սա նող նե րը տի րա պե տում են 
նաև տե սո ղու թյան ու լսո ղու թյան խան
գա րում նե րով ա շա կերտ նե րի հետ աշ
խա տե լու հմ տու թյուն նե րին: 

Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ հարկ է նշել, 
որ նե րա ռա կան կր թու թյան հա մա կար
գում դեռևս կան բաց թո ղում ներ ու խն
դիր ներ[2]: Մաս նա վո րա պես.

 ¾  Նե րա ռա կան կր թու թյան գա ղա
փա րա խո սու թյու նը դեռևս ոչ միշտ 
է ճիշտ ըն կալ վում: Դեռևս կար ծիք 
կա, որ կր թու թյան ա ռանձ նա հա
տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խան հի վանդ է, ա նօգ նա կան, 
չի կա րող սո վո րել հան րակր թա
կան դպ րո ցում: 

 ¾ Ո րոշ ծնող ներ դեմ են ի րենց ե րե
խայի կող քին տես նե լու կր թու թյան 

ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող ե րե խայի: 

 ¾ Կան դպ րոց նե րի շեն քեր, ո րոնք լի
ար ժեք հար մա րեց ված չեն այս ե րե
խա նե րի կա րիք նե րին: 

 ¾ Շատ դպ րոց նե րի կար ևո րա գույն 
խն դի րը մնում է ա շա կերտ նե րին 
ա կա դե մի ա կան գի տե լիք նե րով 
զի նե լը, ոչ թե նրանց պո տեն ցի ալ 
հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայ
տումն ու սո ցի ա լա կա նա ցու մը: 

 ¾ Դեռևս հս տակ մշակ ված չեն կր թու
թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման
նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
գի տե լիք նե րի գնա հատ ման սկզ
բունք նե րը:

 ¾  Շատ ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա ներ գրանց
ված են նե րա ռա կան դպ րոց նե րում, 
սա կայն նրանք դպ րոց գրե թե չեն 
հա ճա խում, ի սկ հա ճա խե լիս դա
սե րին հիմ նա կա նում չեն մաս նակ
ցում, այլ նրանց հետ աշ խա տում 
են մի այն բազ մա մաս նա գի տա կան 
թի մի մաս նա գենտ նե րը՝ լո գո պե դը, 
հո գե բա նը, հա տուկ ման կա վար ժը: 

 Կար ևոր ե նք հա մա րում նաև նշել, որ 
խն դիր ներ դիտ վում են նաև նե րա ռա կան 
կր թու թյան բո վան դա կային հար ցե րում: 
Դրան ցից մաս նա վո րա պես կանգ առ
նենք Ան հա տա կան ու սում նա կան պլան
նե րի (ԱՈՒՊ) վրա, քա նի որ նե րա ռա կան 
կր թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց նե րում 
ԿԱՊ ԿՈւ ե րե խա նե րի ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է վե ջին նե րիս 
մի ջո ցով: ԱՈՒՊ–նե րը կազմ վում են դպ
րո ցի բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի կող
մից` ե րե խայի կր թա կան կա րի քը գնա հա
տե լուց հե տո, մեկ ու սում նա կան տար վա 
հա մար: ԱՈւՊ–նե րի ու սում նա սի րու մը 
ցույց է տա լիս, որ.

 ¾  դրանց գե րակ շիռ մա սը հին է, հիմ
նա կա նում կազմ ված է ե րե խայի 
դպ րոց ըն դուն վե լու ա ռի թով, այ
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նինչ ԱՈՒՊ–ը պետք է ար տա ցո լի 
ե րե խայի հետ աշ խա տող յու րա
քան չյուր մաս նա գե տի աշ խա տան
քի պլա նա վո րու մը: 

 ¾ դ րան ցում եր բեմն նշ ված է ոչ հա
վաս տի ին ֆոր մա ցի ա ե րե խայի 
զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

 ¾ նշ ված կր թա կան կա րիք նե րը հա
ճախ չեն հա մա պա տաս խա նում 
բժշ կա հո գե բա նա ման կա վար ժա
կան գնա հատ ման կենտ րո նի եզ
րա կա ցու թյան մեջ տր ված կր թա
կան կա րիք նե րին: 

 ¾ ԱՈՒՊ–ո ւմ նշ ված կր թա կան կա
րիք նե րը ձևա կերպ ված են սխալ, 
մաս նա գի տա կան տե սա կե տից ոչ 
գրա գետ (օ րի նակ, ու սում նա կան 
ու նա կու թյուն նե րի յու րա հա տուկ 
խան գա րում` թեթև, չա փա վոր, 
ծանր, խո րը: Մաս նա գետ նե րը գի
տեն որ վեր ջինս վե րա բե րում է ոչ 
թե ու սում նա կան ու նա կու թյուն նե
րի յու րա հա տուկ խան գա րում նե
րին, այլ մտա վոր հե տամ նա ցու
թյա նը):

 ¾  հա ճախ ԱՈՒՊ–ո ւմ նշ ված և եզ րա
կա ցու թյան մեջ ա ռա ջարկ ված չա
փո րո շիչ նե րը չեն հա մըկ նում ե րե
խայի զար գաց ման մա կար դա կի 
հետ:

 ¾  ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րից շա տե րը չու
նեն ԱՈւՊ, ին չը ան հաս կա նա լի է, 
քա նի որ ան հնար է կազ մա կեր պել 

ան հա տա կան ու սու ցում` ա ռանց 
ե րե խայի հիմ նախն դիր նե րը սահ
մա նե լու, հա մա պա տաս խան քայ
լե րը ա ռա ջադ րե լու, տվյալ ու սում
նա կան տա րում յու րա քան չ յուր 
ու սում նա կան ա ռար կայի ո ւղ ղու
թյամբ ե րե խայի կող մից յու րաց վե
լիք գի տե լիք նե րի պա շա րը մատ
նան շե լու: 

 ¾ Հա ճախ նե րա ռա կան կր թու թյուն 
ի րա կա նաց նող դպ րոց նե րի ԿԱՊ
ԿՈՒ ա շա կերտ նե րի ԱՈՒՊ–նե րը 
լրաց ված են նույն նպա տակ նե րով 
և քայ լե րով և հիմ նա կա նում միև
նույն մար դու ձեռ քով / ձե ռագ րով/, 
հիմ նախն դիր նե րի սահ մա նու մը և 
դրանց ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
սահ ման ված քայ լե րը հա ճախ կա
րե լի է հան դի պել տար բեր խն դիր
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի մոտ, այլ 
կերպ ա սած, դրանք ի րենց բո վան
դա կու թյամբ չեն հա մա պա տաս խա
նում բուն նպա տակ նե րին: 

Վե րոն շ յալ բաց թո ղում նե րի ու թե
րու թյուն նե րի վե րա ցու մը, ի հար կե, 
մե ծա պես կնպաս տի նե րա ռա կան կր
թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց նե րի 
զար գաց մա նը, կր թու թյան ա ռանձ նա
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
բո լոր ե րե խա նե րի` կր թու թյան մեջ 
ներգ րավ մա նը, նրանց հա մար ա պա
հով մի ջա վայ րի և սո ցի ա լա կա նաց ման 
ա ռա վել մեծ հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ստեղծ մա նը:
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ՌՈՄԻԿ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, Խաչատուր 

Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանի սոցիոլոգիայի և 
սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի ասիստենտ, 

փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

ԱՆԱՀԻՏ ՋԻՋՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի սոցիոլոգիայի և 
սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի ասիստենտ, 

փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Փո խար կերպ վող հա սա րա կու թյան 
ժա մա նա կաշր ջա նում ապ րե լով, մենք 
ան մի ջա կա նո րեն ու ակ ներև ա ռնչ վե ցինք 
պե տա կան այ րե րի` նե ոկ լա սիկ տն տե
սա գի տու թյա նը հա րող այն մտա ծո ղու
թյանը, ո րն «ա տում է բյու ջե ի դե ֆի ցի տը 
և վճ ռա կա նո րեն հա վա տում պե տա կան 
ծախ սե րը նվա զեց նող մո տեց մա նը» [8, 
էջ 10]: Այս մո տե ցումն ո ւղ ղա կի ո րեն ի րա
գործ վում է նաև սո ցի ա լա կան քա ղա քա
կա նու թյան ո լոր տում, որ տեղ կո լեկ տիվ 
պա տաս խա նատ վու թյու նը կյան քի ծանր 
վի ճա կում հայտն ված մարդ կանց, նրանց 
բա րե կե ցու թյան և սո ցի ա լա կան ա պա
հո վու թյան հիմ նախն դիր նե րի օպ տի մալ 
լուծ մա նը այլևս պի տո յա կան և նա խընտ
րե լի չի հա մար վում, ե րբ հա սա րա կու
թյան սո ցի ա լա կան կա րիք նե րի հա մար 
պե տա կան բյու ջե ի ծախ սե րը դառ նում 
են այն չափ նվա զա գույն, որ սո ցի ա լա
կան ու հենց կա րի քային հիմ նախն դիր
նե րի լու ծու մը սկզ բուն քո րեն դառ նում է 
ան հնա րին: Այդ գոր ծըն թա ցը հա տուկ է 
ոչ մի այն Հա յաս տա նին, ետ խորհր դային 
պե տու թյուն նե րին, այլ նաև տն տե սա պես 
զար գա ցած ե րկր նե րին: « Հա մընդ հա նուր 
բա րե կե ցու թյան հա սա րա կու թյան» գա

ղա փա րա խո սու թյու նից հրա ժար վե լը 
հան գեց րեց «ն պաստ նե րի» հա սա րա կու
թյան ստեղծ մա նը [8, էջ 10]:

« Սո ցի ա լա կան աշ խա տանք» և 
« սո ցի ա լա կան աշ խա տող» ի նս տի տու տի 
կա յաց ման նա խա պատ մու թյու նը, ի նչ պես 
նաև ժա մա նա կա կից պատ մու թյու նը նկա
տել է տա լիս, որ հնուց ի վեր, ի սկ ազ
գային պե տու թյուն նե րի ա ռա ջաց մամբ, 
այդ թվում նաև ժա մա նա կա կից շր ջա նում 
ու մեր տա րա ծաշր ջա նում` հետ խորհր
դային ու նո րաս տեղծ Ա ՊՀ–ի տա րած քում 
ա ռա վել ը նդ գծ վա ծու թյամբ, մարդ կանց 
հա մա տեղ կյան քում սկզ բուն քային իր 
կա րի քի ա ռու մով մշ տա պես ու նե նա լով 
ակ տո ւա լու թյուն, տար բեր ե րկր նե րում 
այս ի նս տի տուտն իր ակ տո ւա լու թյան 
ճա նա չում ու նե ցել է տար բեր ժա մա նակ
նե րում: Ա նգ լի ա յում այն նախ նա կա նո րեն` 
իր նա խա կեր պա րով, դեռ ոչ այժ մյան ան
վան մամբ̀  որ պես հենց « սո ցի ա լա կան աշ
խա տանք», սկ սել է կազ մա վոր վել ար դեն 
XIX դ.. և ու րեմն` փոքր–ի նչ վաղ: Ա ՄՆ–
ո ւմ և եվ րո պա կան տար բեր պե տու
թյուն նե րում` սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը, 
որ պես առան ձին մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյուն, ձևա վոր վել և հա սա րա կու
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թյան մեջ մաս նա գի տու թյուն նե րի ցան
կում իր ու րույն տեղն է հաս տա տել 20–րդ 
դա րի սկզ բում [6, էջ 290–293]: Խորհր
դային Մի ու թյու նում այդ ի նս տի տու տի 
կա յա ցու մը դա րա վեր ջի եր ևույթ է: Ժա
մա նա կային այդ պի սի մեծ հե ռա կայ քը 
կապ ված էր խորհր դային պե տու թյան 
սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան հետ, 
ե րբ « սո վե տա կան քա ղա քա ցին» հա մար
վում էր լի ա կա տար պաշտ պան ված: Ի սկ 
ար դեն ժա մա նա կա կից ի րա կա նու թյան 
մեջ սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը, որ պես 
այդ պի սին, ներ կա է բազ մա դեմ և բազ
մա ծա վալ զա նա զա նու թյամբ: Ներ կա
յում նրա գո յու թյու նը հիմ նա վոր ված ու 
փաստ ված է` 

 ¾ ար դի սո ցի ա լա կան կյան քի ան ցու
դար ձով ու վայ րի վե րող ըն թաց քի 
օ րի նա չա փու թյուն նե րով պայ մա
նա վոր ված` կա րի քա վո րու թյան 
բուն ֆե նո մե նի և այլ ևայլ դրս ևո
րում նե րով նրա հիմ նախն դիր նե րի 
խո րու թյան ու ծա վա լի ա ճով, 

 ¾ մարդ կանց ապ րում նե րում դրանց 
հո գե բա նա կան ան դրա դարձ նե րով 
պայ մա նա վոր ված տկա րու թյան, խո
ցե լի ու թյան ու նաև ար դեն վտանգ
վա ծու թյան և եր բեմն շեղ ված վար քի 
ար տա հայ տու թյուն նե րով, 

 ¾ հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյու նում 
կա րի քա վո րու թյան ու մարդ կային 
տկա րու թյուն նե րի սո ցի ա լա կա նո
րեն նշա նա կա լի ու թյան ա ռա վել 
խոր գի տակց մամբ, 

 ¾ օ րենսդ րա կան դաշ տում այդ կա րի
քա վո րու թյան ու տկա րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ սո ցի ա լա կան հո գա ծու
թյան դի տա վո րու թյան ու կա տա րու
մի պի տո յա կա նու թյան ի րա վա բա
նա կան ձևա կերպ մամբ [ տե́ ս 1, էջ 16]: 

« Սո ցի ա լա կան աշ խա տանքն ո ւղղ
ված է խո ցե լի կամ ար դեն վտանգ ված` 
սո ցի ա լա կան կյան քից տա րան ջատ

ված ան ձանց, խմ բե րի կա րի քային հիմ
նախն դիր նե րի լուծ մանն ա ջակ ցու թյա
նը և հա սա րա կա կան կյան քում նրանց 
վերս տին ներգ րավ մա նը» [2, 198]: Սո
ցիա լա կան աշ խա տան քի ակ տո ւա լու
թյու նը մշ տա պես ը նդ գծ ված է նկատ վում 
հա սա րա կար գի և սո ցի ա լա կան կյան քի 
փո փո խու թյուն նե րով լե ցուն այն պի սի 
ժա մա նա կաշր ջան նե րում, ե րբ ա ռա վել 
չա փով ու շեշտ վա ծու թյամբ սո ցի ու մի 
կյան քում գծագր վում են նրա ան դամ
նե րի̀  ան ձանց, խմ բե րի միջև խզում ներ, 
կեն ցա ղա վա րու թյու նում ու նաև հոգ ևոր 
կյան քում ան կար գա վոր վա ծու թյուն ու 
ան կում և այդ բո լո րի հիմ քում` բազ մաբ
նույթ կա րի քա վո րու թյուն (տն տե սա
կան, աշ խա տան քային ու դրա մա կան, 
կր թա կան, ա ռող ջա պա հա կան, …):

 Հա յաս տա նում հատ կա պես վեր ջին 
եր կու տաս նա մյակ նե րում սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քը բուռն զար գա ցում է ապ
րել̀  իր դրս ևո րում նե րի մեջ ու նե նա լով 
խն դիր նե րի բազ մա զա նու թյուն և բազ
մապ լան ծա վա լում: Առ հա սա րակ, աշ
խար հա կար գի փո փոխ ման, նոր ի րո ղու
թյուն նե րի ա ռա ջաց ման և հաս տատ ման 
հետ մեկ տեղ փոխ վում են նաև « նոր» աշ
խար հում մար դու մաս նակ ցու թյան հնա
րա վո րու թյուն նե րը և ե ղա նակ նե րը, ին
չը են թադ րում է նաև փո փո խու թյուն ներ 
մարդ կանց մտ քե րի ո լոր տում` բա նո լոր
տում: Գո յա շար ժը, ո րն ար տա հայտ վել էր 
նախ կին աշ խար հա կար գի փլուզ մամբ և 
նո րի ա ռա ջաց մամբ, ցն ցել էր նաև մարդ
կանց մտ քե րը և բա խում ա ռա ջաց րել նոր 
ի րո ղու թյուն նե րի նրանց ըն կա լում նե րի 
ու նախ կին աշ խար հըն կալ ման, աշ խար
հում մարդ կային լի նե լի ու թյան կեր պի` 
կյան քը, կեն ցա ղա վո րու թյու նը կազ մա
կեր պե լու նախ կի նում հաս տատ ված ձևե
րի միջև: Սո ցի ա լա կան գո յա շարժն այս
կերպ` սրու թյամբ ու հան կար ծա հաս, 
հա սա րա կու թյան կյան քում բա ցա հայ տե



44

լով նաև սո ցի ա լա կա նո րեն նշա նա կա լի̀  
ներ քին ու ար տա քին ան պատ րաս տու
թյուն, ը ստ է ու թյան, ստեղ ծել ու ա ռա
ջադ րել էր « փո խա կերպ վող հա սա րա
կու թյան» ի րո ղու թյուն ու մարդ կային 
ի նք նու թյան ու կեն սա կեր պի բազ մա
բո վան դակ խնդ րա կարգ:

 Վեր ջին 15–20 տա րի նե րի ըն թաց քում 
Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող սո ցի ա լա
կան, տն տե սա կան փո խա կեր պում նե րը 
դրա կա նի հետ մեկ տեղ ու նե ցել են նաև 
բա ցա սա կան ան դրա դարձ հա սա րա կու
թյան կյան քում, ա ռաջ բե րե լով այն պի սի 
եր ևույթ ներ, ի նչ պի սին են` զանգ վա ծային 
աղ քա տու թյունն ու գոր ծազր կու թյու նը [4, 
183–197]1, մարդ կանց բա րո յալ քու թյունն ու 
ար ժե քա նոր մային հա մա կար գի խարխ
լու մը: Խորհր դային տա րի նե րին ձևա
վոր ված և զար գա ցած ի նս տի տու ցիո նալ 
ցան ցը, ո րը բազ մա ճյուղ մաս նա գի տաց
ված ծա ռա յու թյուն ներ էր մա տու ցում 
հա սա րա կու թյա նը, նույն պես հայտն վեց 
դժ վա րին ի րա վի ճա կում: Այս պայ ման
նե րում ան հատ ան ձինք, խմ բեր հայտն
վե ցին ծանր կա ցու թյան մեջ: Լրա ցու ցիչ 
ու ա ռա վել խորհր դա ծու թյուն նե րի մեջ 
է սու զում միտ քը նշա նա կա լի այն ի րո
ղու թյու նը, որ փո փո խու թյուն նե րի այս 
բո լո րապ տույ տում հայ ըն տա նի քը, ո րը 
դա րեր շա րու նակ հան դի սա ցել է հա սա
րա կու թյու նը, նրա ար ժե քային կողմ նո
րո շումն ու հա մա կար գը կա յու նաց նող 
կարևո րա գույն գոր ծոն, նույն պես հայտն
վեց ճգ նա ժա մի մեջ:

 Մարդ կային բնու թյա նը սկզ բուն քո
րեն, ը ստ յու րա քան չյու րի կա րո ղու թյան 
և գի տակց ման, հա տուկ է կար գա վոր
ված կեն ցա ղա վա րու թյան հաս տատ ման 

1 Ետխորհրդային պետություններում և հատ
կա պես Հայաստանում «նոր» աղ քա տու թյան և 
գործազրկության, նրանց առաջացման պատ ճառ
նե րի և հաղթահարման ուղի ների մասին ման րա
մասն վերլուծություն է կատարված Գ. Պողոսյանի 
աշխա տու թյունում [տե՛ս 4, 183–197]:

և, ը ստ է ու թյան, ապ րում նե րում, մտ քե
րի ո լոր տում, խոս քում ու գոր ծե րում այդ 
ի սկ կար գա վոր վա ծու թյան ներ կա յու
թյան ձգ տում: Ի սկ ա նընդ հատ փո փոխ
վող կյան քի պայ ման նե րում նախ կի նում 
հաս տա տում գտած գոր ծու նե ու թյան ե ղա
նակ ներն այլևս սպա սե լի ար դյուն քին չէ ին 
հան գեց նում, դառ նում է ին ան կան խա տե
սե լի, ո րը բե րում էր մարդ կանց մեջ ակ
տի վու թյան նվազ ման, գոր ծու նե ու թյու նից 
հրա ժար ման: Ար դյուն քում մարդ կանց մեծ 
բազ մու թյուն պա սի վու թյան մատն վե լով, 
դառ նում էր կյան քի բո լոր բա ղադ րիչ նե
րում (սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, կր թա
կան…), թեև իր պա րա դիգ մային ա ռու մով` 
սկզ բուն քո րեն ու նաև պատ մա կա նո րեն ոչ 
այն քան նոր, բայց և̀ նախ կի նից տար բեր 
քա ղա քա կա նու թյան, գոր ծե լաե ղա նակ նե
րի, վար քի ու բար քի նո րա հաս տատ ի րո
ղու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան սոսկ կրո ղը, 
կրա վոր օբյեկ տը, այլ ոչ̀ մաս նա կի ցը, հո
գե բա նո րեն ա ռանձ նա նա լով ու ան հա
ղորդ դառ նա լով նո րո վի ձևա վոր վող սո
ցի ա լա կան կյան քին:

 Սո ցի ա լա կան կյան քում այդ ֆե նո մեն
նե րի խո րաց ման հետ ևան քային դրս ևո
րում նե րը բազ մա զան են, և հա ճախ հան
գեց նում են ճգ նա ժա մային, ստ րե սային 
ի րա վի ճակ նե րի` ըն տա նիք նե րի, մարդ
կանց սո ցի ա լա կան ա նա պա հո վու թյան, 
կա րի քա վո րու թյան, աղ քա տու թյան և 
ա վե լին, եր բեմն հո գե բա նա կան և վար
քային շե ղում նե րի, հի վան դու թյուն նե րի 
ու տկա րու թյուն նե րի [5, էջ 107]2: Սո ցի ա լա
կան աշ խա տան քի Հա յաս տա նում կա յաց
ման այս քն նու թյան ա ռու մով կար ևոր է 
նշել, որ կան նաև տկա րու թյուն ներ, ո րոնք 
պայ մա նա վոր ված են ոչ մի այն սո ցի ա լա

2 Որպես սոցիալական փոփոխված իրականության 
ցայ տուն օրինակ, գրականության մեջ հաճախ 
քննարկ վում է գործազրկության ֆենոմենը և նրա 
ազդեցությունը ընտանիքի բարոյահոգեբանական 
մթնոլորտի, անձի հոգեկան վիճակի և երեխաների` 
որպես առաքինի, կիրթ և ուսյալ անձեր կայացման 
վրա [տե՛ս 5, 107]:
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կան կյան քում տե ղի ու նե ցող փո փո խու
թյուն նե րով, այլև տա րի քային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րով (ե րե խա ներ և ծե րեր), 
կյան քի ըն թաց քում ստա ցած վնաս վածք
նե րով կամ բնա ծին մարմ նա կան, հո գե
կան ա ռող ջու թյան խան գա րում նե րով: 

Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը մարդ
կային ի րո ղու թյուն է, գո յու թյու նից ծն ված 
ու մտած վող մի գո յա ցու թյուն և, այդ պի
սով, կա մա յա ծին և–կամ մտա ցա ծին (մա
կամ տա ծա կան – Դա վիթ Ան հաղթ), սոսկ 
մտ քի ար գա սիք և գո յու թյա նը չառնչ վող 
ֆե նո մեն չէ: Այն ի րա պես գո յու թյուն ու
նի և գո յու թյուն ու նի հենց ան ձանց ու 
խմ բե րի սո ցի ա լա կա նո րեն նշա նա կա լի 
կա րի քա վո րու թյան ու տկա րու թյան ֆե
նո մեն նե րի վրա հիմ նադր վա ծու թյամբ 
[8, էջ10]1, որ և ներ կա յա նում է որ պես 
սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ու սում
նա սի րու թյան և բուն գոր ծու նե ու թյան 
օբյեկտ: Սա է սո ցի ա լա կան աշ խա տան
քի օբյեկ տայ նու թյու նը, այլ կերպ ա սած, 
սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ֆե նո մե նի 
գո յաց ման օբյեկ տային հիմ նա վոր վա
ծու թյու նը: Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի 
օբյեկ տի վու թյու նը, նախ և ա ռաջ, նրա 
օբյեկ տայ նու թյունն է: Այս պի սով, կա րե
լի է ա սել, որ սո ցի ա լա կան կյան քի մեջ 
տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րի այժմ
յան ի րո ղու թյուն նե րի հա մա տեքս տում 
իր ա ռար կա յա կա նու թյամբ (օբյեկ տայ
նու թյամբ) և կա տա րու մով (դի տա վո րու
թյամբ և ը ստ այդմ` ի րա գործ մամբ) սո
ցի ա լա կան աշ խա տան քը Հա յաս տա նում 
ար մա տա վոր վել է և գո յու թյուն ու նի 
օբյեկ տիվ հիմ նադ րու թյամբ2: 

1 Սոցիալական աշխատանքի առաջացումը Մո րա
լեսը և Շեֆորը կապում են հասարակությունում 
առա ջացած այնպիսի երևույթների հետ, երբ 
բազմաթիվ դեպքերում շուկայական տնտե սու
թյան կամ ընտանիքի ռեսուրսները չեն բա վա րա
րում անգամ մարդկային առաջնային պահանջ
մունք ները [տե՛ս 8, 10]:
2 Հայաստանում սոցիալական աշխատանքի առա
ջաց ման տնտեսական և սոցիալ–քաղաքական 
դրդա պատ ճառ ների մասին տե՛ս [6, 92–93]:

Իսկ ի ՞նչն է կազ մում սո ցի ա լա կան աշ
խա տան քի կա տա րու մի բո վան դա կու
թյու նը: « Կա տա րում» ա սե լով, պետք է 
հաս կա նալ սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի 
և՛ նպա տա կը, և՛ ը ստ այդմ ի րա գոր ծու մը: 
Սո ցի ա լա կա նո րեն նշա նա կա լի կա րի քա
վո րու թյան հիմ նախն դիր ներն ի րենց լու
ծումն են գտ նում ա ջակ ցու թյան ու ղի ով: 
Նկա տենք, որ կա րի քա վո րու թյան բազ
մաբ նույթ` հոգ ևոր ու նյու թա կան, լի նե
լը, բազ մա զա նու թյունն ու խո րու թյու նը 
ի րեն ցով նույ նա կա նո րեն պայ մանավո
րում են նաև ա ջակ ցու թյան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: Ա ջակ ցու թյու նը հարկ 
է հաս կա նալ և ի րա գոր ծել կա րի քա վո
րու թյանն ա դեկ վա տու թյամբ: Սո ցի ա լա
կան աշ խա տան քի պրակ տի կան նկա տել 
է տա լիս, որ Հա յաս տա նում ա ջակ ցու
թյու նը ևս, ը ստ կա րի քա վո րու թյան, ան
հրա ժեշ տու թյամբ ու նաև նա խընտ րե
լի ու թյամբ կյան քի է կոչ ված ե րկբ նույթ` 
հոգ ևոր ու նյու թա կան, ո րա կային ու քա
նա կային նպա տա կային խն դիր նե րով և 
դրանց տա րա տե սակ, բազ մա չափ խո րու
թյամբ ու ծա վա լով` եր կա րա ժամ կետ կամ 
կար ճա ժամ կետ գո յա կա նու թյամբ: Թեև 
պետք է նաև խոս տո վա նել, որ ոչ միշտ 
է այն ի րա գործ վում ը ստ ան հրա ժեշտ ու 
նաև ա վե լին` հենց նա խընտ րե լի պի տո
յա կա նու թյան: 

Կա րի քա վո րու թյան զա նա զա նու թյամբ 
ու խո րու թյամբ պայ մա նա վոր ված` Հա
յաս տա նում ա ռա ջա ցել են սո ցի ա լա կան 
շեր տեր ու խմ բեր, ո րոնք ան տես ված ու 
ար հա մարհ ված են պե տա կան և հա սա
րա կա կան` կա րի քին հա մա չափ ան հրա
ժեշտ ու բա րե կար գու թյան ու ղեն պաստ 
հո գա ծու թյու նից: Ի րենց կեն սա կեր պում` 
ոչ սոսկ կեն սա պա հով ման, այլև ար դեն 
բո վան դակ կեն ցա ղա պա հով ման հիմ
նախն դիր նե րում սո ցի ա լա կա նո րեն և 
նույ նիսկ քա ղա քակր թո րեն նշա նա
կա լի կա րի քա վո րու թյուն ու նե ցող սո
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ցիա լա կան խմ բե րի մեջ կան այն պի սիք, 
ո րոնք ակ ներ ևա բար ու նեն նյու թա կան 
և հոգ ևոր ու կր թա կան ա ջակ ցու թյան 
կա րիք: Այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ ու 
նաև նա խընտ րե լի է դիտ վում հո գա ծու
թյան ու ա ջակ ցու թյան կոչ ված պե տա կան 
կա ռույց նե րի ու նաև ոչկա ռա վա րա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար` կա րի
քա վո րու թյան հաղ թա հար ման և մարդ
կային ի նք նու թյան, բազ մա բո վան դակ 
կեն սա կեր պի կա յա ցման հիմ նախն դիր
նե րում բա րե կար գու թյան ո ւղ ղորդ ված 
ի րենց գոր ծու նե ու թյան դի տա վո րու թյան 
և ը ստ այդմ` կա յու նո րեն դի նա միկ ու ոչ 
ե րբ ևէ ստա տիկ, ներ քուստ ա ռա վե լա ցող 
կա տա րե լա գործ մամբ` այդ գոր ծու նե ու
թյան կեր պա րա նու մի, այն է` նյու թա կան, 
հոգ ևոր ու մարդ կային ռե սուրս նե րի նա
խա տես ման ու աշ խա տան քային կար գի 
սահ ման ման ու այդ ա մե նի` կա րի քա
վո րու թյան հա մե մատ նաև հե տա գա 
կո րեկ ցի այի և, վեր ջա պես, գոր ծու նե ու
թյան բուն կա տա րու մի մեկ–մի աս նա կան 
խնդ րա կար գի լուծ ման տե սու թյու նում ու 
պրակ տի կա յում նկա տի ու նե նալ բազ
մապ լա նու թյուն: 

Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի պրակ
տիկ փոր ձա ռու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
գործ նա կա նում հան դի պում է նաև այն
պի սի կա րի քա վո րու թյուն, ո րի դեպ քում 
հնա րա վոր չէ բա րեն պաստ լու ծում նե րի 
հաս նել, ան գամ եր կա րատև ծրագ րե րի 
պա րա գա յում, ե թե սո ցի ա լա կան աշ խա
տան քը կողմ նո րոշ վի իր կեր պի ու չա փի 
մեջ̀  մի մի այն մաս նա վոր ա ջակ ցու թյան 
և ոչ եր բեմն` կա րի քին հա մա պա տաս
խան այն չափ կեն սա– ու կեն ցա ղա
նպաստ հո գա ծու թյան, ե րբ սո ցի ա լա
կա նո րեն նշա նա կա լի կա րի քա վո րու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց ու սո ցի ա լա կան խմ բե
րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռն վում ո րո
շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում թո թա փել 
ըն տա նի քի հա նա պա զօ րյա հա ցը հո գա

լու ճգ նա ժա մային ու ան հնա րին դար ձած 
խնդ րի բե ռը, ձեր բա զատ վել ան զո րու
թյամբ պա շար վա ծու թյու նից և ար դեն կա
րե կից զո րակ ցու թյան պայ ման նե րում` ի 
զո րու լի նել ի րենց ներ քին ռե սուրս ներն 
ու հոգ ևոր ու ժե րը հա մախմ բել նաև այլ 
ո ւղ ղու թյամբ̀  վե րա մաս նա գի տաց ման ու 
այլ աշ խա տան քի, ըն տա նի քում տի րող 
հո գե բա նա կան մթ նո լոր տի բա րե լավ
ման հա մար ու ղի ներ փնտ րե լու, ան մի ջա
կան շփ ման ու այլ կերպ ևս հնա րա վոր 
հա ղոր դակ ցու թյան ու նա կու թյուն ներն 
ու շր ջա նակ ներն ը նդ լայ նե լու, մտա հո
րի զո նում (մտ քի տե սա դաշ տում) ու նաև 
մտա ծե լա կեր պում փո փո խու թյուն նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը գի տակ ցե լու և ի նք
նա կազ մա կերպ վե լու նպա տա կով:

Ն կատ վում է ան հրա ժեշ տու թյուն ու 
նա խընտ րե լի ու թյուն` պե տա կան և ոչ 
կա ռա վա րա կան կա ռույց նե րի ծրագ րե րի 
շր ջա նա կում նկա տի ու նե նալ կա րի քա
վո րու թյանն ա դեկ վատ սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քի հետ հա մա տեղ, նույն այդ 
սկզ բուն քի հա մա ձայն` ի րա գոր ծել նյու
թա կան ա ջակ ցու թյուն ևս: Հարկ է նաև, 
որ այդ ծրագ րե րի նյու թա կան և հոգ ևոր, 
կր թա դաս տի ա րակ չա կան ա ջակ ցու թյու
նը նպա տա կաուղղ ված լի նի ան ձանց, 
խմ բե րի, հա մախմ բու թյուն նե րի կա րի քա
վո րու թյան հիմ նախն դիր նե րում մարդ
կային ի նք նու թյան ու հա մա կե ցու թյան 
հոգ ևոր վե րա փոխ մա նը, մշա կու թո
րեն ներկր թյալ և այ սու̀  քա ղա քա կիրթ 
կեն սա կեր պի, մի ով բա նիվ` բա րե կարգ 
գո յու թյան կա յաց մա նը, քան զի կա րի
քա վո րու թյան և ու րեմն` խո ցե լի ու թյան 
և նույ նիսկ ար դեն վտանգ վա ծու թյան 
ի րա վի ճա կից դուրս գա լու հա մար « պետք 
են և՛ բա րո յա կան, և՛ ին տե լեկ տո ւալ, և՛ 
նյու թա կան ներդ րում ներ, ո րոնք չուն
ևոր կամ կա րի քա վոր ան ձանց մեծ մասն 
ի րենց թույլ տալ չեն կա րող»[3]:

« Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը գո յու
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թյան է կոչ ված հա սա րա կու թյան կյան
քում բա րե կար գու թյան հաս տատ ման 
կա րի քով և դի տա վո րու թյամբ» [1, էջ 
20]: Սո ցի ա լա կան կյան քում ը նդ հան րա
պես (կա յուն թե փո փոխ վող) ան ձանց 
և խմ բե րի տա րի քային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րով, ի նչ պես նաև փո փո խու
թյուն նե րի ժա մա նա կաշր ջա նում այլ ևայլ 
պատ ճառ նե րով ա ռա ջա ցող կա րի քա
վո րու թյան և տկա րու թյան վե րը նշ ված 
ֆե նո մեն նե րով պայ մա նա վոր ված սո ցի
ա լա կան մաս նատ վա ծու թյան և սո ցի ա
լա կան կյան քից մե կու սի ան դամ նե րի, 
խմ բե րի վերս տին ու նո րո վի մաս նակ
ցա կա նու թյան մեջ հաս տատ վե լու, այդ 
ըն թաց քում նրանց նվա զա գույն ան հրա
ժեշտ կա րիք նե րը հո գա լու և ա ջակ ցու
թյան խն դիր նե րը, այս կամ այն ծա վա
լով, տար բեր մո տե ցում նե րով ու ձևե րով 
դառ նում է ին ի նչ պես պե տու թյան, այն
պես էլ̀  հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի հո գա ծու թյան ա ռար կան: Այդ 
հո գա ծու թյան նպա տա կային կազ մա
կերպ ված ձևե րը, ո րոնք ի րա գործ վում 
են ան մի ջա կան հա ղոր դակ ցու թյամբ, 
ի րա կա նաց վում են հենց սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քի մի ջո ցով: 

Այս պի սով, կա րե լի է ար ձա նագ րել, 
որ սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի գո յու թյու
նը Հա յաս տա նում ու նի նաև ծա վալ վող 
մի տում: Ին չո՞վ է այն պայ մա նա վոր ված: 
Կա րի քա վո րու թյան բազ մա տե սակ 
դրսևո րում նե րն և հա սա րա կու թյան 
մեջ դրան կա րե կից ու ա ջա կից պա տաս
խան–ար ձա գան քը, լի նի դա պե տա
կան կա ռույց նե րի, թե` հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից, պայ
մա նա վո րում են սո ցի ա լա կան աշ խա
տան քի բազ մա դեմ ծա վա լու մը: Ար ձա
նագ րենք, որ սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի 
ծա վալ վող գո յու թե նա կա նու թյա նը հա
տուկ է տա րաբ նույթ բազ մա զա նու թյուն: 
Նրա տա րաբ նույթ բազ մա զա նու թյու նը, 

կախ ված դի տա վո րու թյու նից (ն պա տա
կից) և ը նտր ված օբյեկ տից, առ կա է ի նչ
պես ամ բողջ աշ խար հում, այն պես էլ մեր 
այժ մյան հա սա րա կա կան կյան քում` իր 
կա յաց ման մեջ բա ցա հայ տե լով ոչ սոսկ 
այ լոց փոր ձի ներ մու ծում, այլև ստեղ ծա
գոր ծա կան նե րուժ և դրս ևո րում:

 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ծա վա
լումն ու զար գա ցու մը ակ տո ւալ էր դարձ
րել մաս նա գի տա կան կր թու թյան, ի նչ պես 
նաև ա ռա վել սահ մա նա փակ ժամ կետ նե
րում մաս նա գի տաց ման ու ան հրա ժեշտ 
կադ րե րի պատ րաստ ման կա րի քը, ո րը և 
ի րա կա նաց վում է վեր ջին եր կու տաս նա
մյա կի ըն թաց քում: Նշ ված ՀԿ–ներն ի րենց 
մաս նա ճյու ղերն ու նեն նաև մար զե րում և 
գոր ծու նե ու թյուն են ծա վա լել Հա յաս տա
նի նաև այլ քա ղաք նե րում: Սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քի ակ տո ւա լու թյու նը վե րա ճել 
է մաս նա գի տա կան կր թու թյան ան հրա
ժեշ տու թյան, և կա րե լի է ար ձա նագ րել, 
որ ոչ մի այն ար տերկ րում, այլև հայ ի րա
կա նու թյու նում նույն պես սո ցի ա լա կան 
աշ խա տանքն իր դրս ևո րումն ու հաս տա
տագ րումն է ստա ցել ար դեն նաև մաս
նա գի տա կան կր թու թյան մեջ̀  կա յա նա լով 
որ պես ու սու ցա կարգ: 

Հայ հա սա րա կու թյան մեջ ան ձանց, 
ըն տա նիք նե րի, խմ բե րի տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու կա րիք
նե րի և՛ ծա վա լով, և՛ զա նա զա նու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված` սո ցի ա լա կան կյան
քի աս պա րե զում այս տա րի նե րի ըն թաց
քում ի հայտ են ե կել և սո ցի ա լա կան աշ
խա տան քի ը նդ գրկ մամբ ծա վա լուն ու 
տա րաբ նույթ գոր ծու նե ու թյուն են ի րա
կա նաց նում բազ մա թիվ ու բազ մա դեմ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
ներ: Այժմ գոր ծում են բազ մա թիվ հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ և 
նրանց, ի նչ պես նաև պե տա կան, կա ռուց
վածք նե րում սո ցի ա լա կան աշ խա տանքն 
ը նդ գրկ ված է որ պես ան հրա ժեշտ բա
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ղադ րա տարր: Գոր ծող հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի շար քում, սո
ցի ա լա կան աշ խա տան քի ներգ րավ ման 
և ծա վալ ման ա ռու մով, կա րե լի է ը նդ
գր կել ոչ բո լոր հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րը: Մաս նա գի տա կան 
ծա վա լուն սո ցի ա լա կան աշ խա տանք են 
ի րա կա նաց րել «Ա ռա քե լու թյուն Հա յաս
տան», «Օր րան», « Փյու նիկ», « Հույ սի կա
մուրջ», « Զան գա կա տուն» ԲՀԿ–նե րը, 
« ՍՈՍ ման կա կան գյու ղեր»–ը, MSF–ը, 
ՀՕՖ–ը, “World Vision”–ը և այլն: 

Է ա կան է նաև նկա տել, որ ի նչ պես 
բազ մա թիվ այլ ե րկր նե րում, այն պես էլ̀  
Հա յաս տա նում սո ցի ա լա կան աշ խա տան
քի տա րաբ նույթ բազ մա զա նու թյունն 
ի րա գործ վում է ոչ մի այն որ պես ան ձանց, 
խմ բե րի, հան րու թյան ի նք նու թյան ու հա
մա կե ցու թյան տա րա տե սակ, կոնկ րետ 
ու մաս նա վոր կա րի քա վո րու թյա նը հա
մա պա տաս խան իր կազ մա կերպ վա ծու
թյան նպա տա կային կոչ վա ծու թյան ու 
ձևե րի պրակ տի կո րեն բազ մա տե սակ և 
նույն պես կոնկ րետ դրս ևո րում նե րով: 
Ե րկբ նույթ իր ար տա հայ տու թյուն նե րում` 
և՛ հոգ ևոր, և՛ նյու թա կան, կա րի քա վո րու
թյան զա նա զա նու թյու նը, հա մա տա րած 
լի նե լը և յու րա քան չյուր իր տե սա կում 
թեթ ևի հետ նաև ծանր ու խո րա ցած դրս
ևո րում նե րը ան հրա ժեշտ են դարձ րել 
որ պես սո ցի ա լա կա նո րեն նշա նա կա լի 
դի տել ոչ մի այն կոնկ րետ կա րի քը, այլև 
սկզ բուն քո րեն կա րի քը որ պես այդ պի
սին, այ սինքն` ը նդ հա նուր կա րի քը կամ 
ը նդ հա նուր կա րի քա վո րու թյու նը: Կա
րի քա վո րու թյան ներ կա յա ցա ծու թյան 
կոնկ րե տու թյու նից բա ցի ար դեն նաև 
«ընդ հա նուր կա րի քա վո րու թյան» ի դե
ան, որ և կն շա նա կի̀  ը նդ հա նուր գոյը, 
որ պես ու շադ րու թյան, ա պա նաև հաս կա
ցող հո գա ծու թյան և պա տաս խան–ար
ձա գան քի ան հրա ժեշտ ու պի տո յա կան 
ճա նա չե լը սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի 

գո յու թե նա կա նու թյա նը տա րաբ նույթ 
բազ մա զա նու թյուն է հա ղոր դում ոչ մի այն 
որ պես այն պի սի ֆե նո մեն, ո րն ար տա
հայ տում է սոսկ գոր ծու նե ու թյան կերպ 
և նույ նիսկ կոնկ րետ գոր ծե լա կերպ կոնկ
րետ կա րի քի ա ռն չու թյամբ, այլ նաև որ
պես գի տու թյուն: 

Այս ա ռն չու թյամբ նկա տենք, որ սո
ցի ա լա կան կյան քում տե ղի ու նե ցող դի
նա միկ փո փո խու թյուն նե րի շր ջա նում 
կա րի քա վո րու թյան խո րաց մա նը որ պես 
պա տաս խան ար ձա գանք սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քի ֆե նո մե նի կա յաց ման վե
րա բե րյալ աս ված այս ա մե նը նկա րագ
րում և մտա կեր պում են դեռ ոչ ա ռանձ
նա կի̀  ան հա տա կան ու ան կրկ նե լի մի 
ի րո ղու թյուն: Այս տեղ է ա կան է հի շա
տա կել, որ սո ցի ա լա կան և պատ մա կան 
գի տու թյուն նե րում, ը ստ Վ. Դիլ թայի, 
որ պես հե տա զո տու թյան սկզ բուն քային 
օբյեկտ ու նպա տակ է դիտ վում մշա կու
թային ու սո ցի ա լա կան ի րո ղու թյուն նե րի 
գո յա վո րու թյան մո դու սին բնո րոշ նկատ
վող ա ռանձ նա կի ու թյունն իր ե զա կի ու
թյամբ ու ան կրկ նե լի ու թյամբ: Սա կայն, 
այլ է և մեզ ըն դու նե լի̀  Վ. Դիլ թայի հեր
մենև տի կայի մե թո դա բա նա կան հայե
ցա կար գից` է ա կա նո րեն նշա նա կա լի 
լրա ցում նե րով տար բեր վող̀ Մ. Վե բե րի 
տե սա կետն այս խնդ րի վե րա բե րյալ: Նրա 
« հաս կա ցո ղա կան սո ցի ո լո գի այի» հայե
ցա կար գում «ի դե ա լա կան տիպ» հաս կա
ցու թյան մի ջո ցով հաս կաց ման են թա կա 
են դառ նում տվյալ կոնկ րետ սո ցի ա լա
կան ի րո ղու թյու նը ո րա կա պես ի դեն
տի ֆի կաց նող և ու րեմն` ո րո շիչ ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը` այլ կոնկ րետ 
սո ցի ա լա կան ի րո ղու թյուն նե րի հետ իր 
ը նդ հան րու թյան ի րա գործ վա ծու թյամբ 
ու նաև հե տա գա յում ևս ը նդ հան րա նա
լի ու թյան պո տեն ցի այով: Սույն հրա պա
րակ ման մեջ փո խա կերպ վող հա սա րա
կու թյու նում սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի 
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կա յաց ման վե րա բե րյալ աս վա ծում նկա
րագր վում է ո րոշ գծե րով հա մընդ հա
նուր ֆե նո մեն, ին չը որ պես այդ պի սին 
ու նաև որ պես մի տում ու սո ցի ա լա կան 
դի նա մի կա` բնո րոշ է ետ խորհր դային 
տա րած քում ա ռա ջա ցած նո րան կախ պե
տու թյուն նե րի ազ գային–ժո ղովր դա կան 
հան րա կե ցու թյա նը, այդ թվում` նաև հայ 
ի րա կա նու թյա նը:

 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը գործ ու
նե նա լով կա րի քա վո րու թյան և տկա րու
թյան ֆե նո մեն նե րի հետ, նախ և ա ռաջ 
ու սում նա սի րում է դրանք, և վեր ջին
նե րիս հաս կա ցումն ու բա ցա հայ տու մը, 
վեր լու ծու թյունն ու գնա հա տու մը չի մնում 
մի այն որ պես սո ցի ա լա կան աշ խա տող 
ան հատ ան ձի ան հա տա կան փոր ձա
ռու թյուն, ին չը մաս նա վոր գի տե լիք է, ոչ 
միշտ փո խան ցե լի ու րիշ նե րի, այլ̀  այդ բո
լո րը վե րա ճել և ձևա կեր պե լի են ար դեն 
որ պես «ընդ հա նուր կամ ը նդ հան րա կան 
գի տե լիք», ին չը նշա նա կում է, որ այն այն
պի սի գի տե լիք է, ո րը կա րե լի է փո խան
ցել և ու սու ցա նել: Սո ցի ա լա կան աշ խա
տանքն այս պի սով սոսկ փոր ձա ռու թյուն 
չէ, այլ̀  ձեռք բե րե լով ը նդ հա նուր գի տե
լի քի կար գա վի ճակ` գի տու թյուն է և–կամ 
ար վեստ, ու սու ցա նե լի այ լոց, ո րով և` 
կա յա ցել ու կա յա նում է որ պես գի տա
կարգ: Այս պի սով, իր գոր ծուն ծա վալ ման 
և փաս տա կա նա ցող հաս տա տագ րու թյան 
գոր ծըն թա ցում սո ցի ա լա կան աշ խա
տանքն ար դեն ի սկ գտն վում է կա յաց ման 
այն փու լում, որ կա րե լի է ան վա նել ի նք
նա գի տակ ցում և–կամ ի նք նա հաս կա ցում, 
ձևա կերպ վե լով նաև որ պես ա ռան ձին գի
տա ճյուղ կամ գի տա կարգ: Այս պի սի կար
գա վի ճա կով այն իր ներ կա յու թյունն ու նի 
ոչ մի այն ար տերկ րում, այլև հայ ի րա կա
նու թյան մեջ: Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը 
գտն վում է այն փու լում, ե րբ նրա թե մա
տի կայով գր վում են և կգր վեն գի տա կան 
աշ խա տու թյուն ներ` մե նագ րու թյուն ներ, 

հոդ ված ներ ու նաև դա սագր քեր:
 Կա րե լի է ա սել, որ այժմ ար դեն վեր 

բարձ րա նա լով իր գի տա կա նու թյան էմ
պի րիկ կար գա վի ճա կից, այն իր բո
վան դա կու թյամբ այլևս գործ նա կան իր 
պրակ տի կայի փաս տե րի կա պակց վա ծու
թյուն նե րի մեջ տեղ գտած օ րի նա չա փու
թյուն նե րի սոսկ « դի տար կում նե րի հա
վա քա ծու» չէ: Սո ցի ա լա կան աշ խա տանքն 
էմ պի րիկ կա յաց ման մեջ ձեռք բե րած իր 
փոր ձա ռու թյամբ, ներ քին կա րի քով տե
սա կա նաց վում է, նե րընդգրկ վում գի տա
կան խորհր դա ծու թյուն նե րի ու քն նու թյան 
ո լոր տում, դառ նում հաս կաց ման և մեկ
նա բա նու թյան թե մա: Այն հաս կաց ման և 
մեկ նա բա նու թյան մեջ նե րառն վում է և՛ 
որ պես նյութ` ա ռար կա յա կան տի րույթ, 
ո րի հետ գործ ու նի գի տա կա նո րեն տե
սա բա նող միտ քը, և՛ որ պես կա տա րում` 
թե մա կա նաց նող դի տա վո րու թյուն ու 
ի րա գոր ծում, այ սինքն` « սո ցի ա լա կան աշ
խա տանք» կոչ վող գի տա կան գի տե լի քի և 
հենց գի տա կար գի կա յա ցում:

 Մեկ հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում նշա
նա կա լի աշ խա տանք է կա տար վել սո
ցիա  լա կան աշ խա տան քի, որ պես ա ռան
ձին մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան, 
վեր լու ծու թյան ո լոր տում, ի սկ վեր ջին 
տաս նա մյակ նե րում գի տա կան հե տա զո
տու թյուն նե րում ա ռա վել ը նդ գծ վա ծու
թյամբ քն նու թյան է ա ռն վում նաև նրա 
ար դեն որ պես ի նք նու րույն սո ցի ա լա
կան գի տու թյուն կա յա ցումն ու ժա մա
նա կա կից ներ կա յու թյու նը: Սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քի տե սա կան և գործ նա կան 
բա ղադ րիչ նե րի վե րա բե րյալ գո յու թյուն 
ու նե ցող գի տա կան քն նար կում նե րը շա
րու նա կա կան ըն թաց քի մեջ են, ին չը կն
շա նա կի նաև, որ սո ցի ա լա կան աշ խա
տան քը գտն վում է ա ռան ձին գի տա կարգ 
կա յա ցող ներ քին իր ըն թաց քի մեջ: Հարկ 
է նաև նշել, որ սո ցի ա լա կան աշ խա տան
քը հա մե մա տա բար նոր գի տա կարգ է, և 
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նրա վե րա բե րյալ մաս նա գի տա կան գրա
կա նու թյան մեջ ա ռա վե լա պես գե րակշ
ռող են նկատ վում նկա րագ րա կան և վեր
լու ծա կան մե թոդ նե րը: Հա մե մա տա բար 
ա վե լի քիչ ու հազ վա դեպ են քն նա դա
տա բար վեր լու ծու թյուն ի րա կա նաց նող 
աշ խա տանք նե րը, ո րոն ցում մի մյանց հետ 
հա մե մա տու թյամբ, տե սա կետ նե րի մեջ 
բա նա վե ճի, գա ղա փար նե րի ժա ռանգ
մամբ, լրաց մամբ կամ մերժ մամբ, քն նա
դա տա բար են ներ կա յաց վում տար բեր, 
ճա նաչ ված հե ղի նակ նե րի սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քի ո լոր տում հայտ նի դար ձած 
հայե ցա կար գե րը, ին չը սո վո րա բար տե ղի 
է ու նե նում գի տա կար գե րի պատ մա կա նո
րեն կա յա ցող զար գաց ման ըն թաց քում` 
որ պես գի տու թյուն ի րենց գո յու թյու նը 
ի նք նա գի տակ ցե լու փու լում:

 Հա յաս տա նում գոր ծառ նող ՀԿ–նե րի 
և պե տա կան կա ռուց վածք նե րի կող մից 
սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի վե րա բե րյալ 
կու տակ ված փոր ձը քա նա կա կա նո րեն 
ծա վա լուն է, ո րա կա կա նո րեն բազ մա
բնույթ, և ար դեն նկա տե լի է այդ փոր
ձա ռու թյան գի տա կան հե տա զո տու թյան 
կա րի քը: Հե տա զո տու թյուն նե րում կա րե
լի է ու նաև նա խընտ րե լի է ներ կա յաց նել, 
թե ի նչ պես է ին ա ռա ջա նում խն դիր նե րը, 
դրանց լուծ ման ստեղ ծա գոր ծա կան մո
տե ցում նե րը, խմ բային քն նար կում նե րը, 
ո րոնց ըն թաց քում, քն նու թյան առ նե լով 
հնա րա վոր լու ծում նե րի սպեկտ րը, սո
ցի ա լա կան դեպ քե րի ա ռն չու թյամբ ըն
դուն վում է ին տվյալ պա հի ու խնդ րի 
ակ տո ւա լու թյա նը նպա տա կաուղղ ված 
լու ծում ներ, ի նչ պես նաև ռազ մա վա րա
կան բնույթ կրող վերջ նա կան լու ծում ներ:

 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի շա րու նա
կա կան կա յաց ման հա մար ակ տո ւալ ան
հրա ժեշ տու թյուն է կու տակ ված պրակ
տիկ փոր ձա ռու թյան գի տա կա նո րեն 
հաս կա ցու մը, մշա կու մը, մեկ նա բա նու
թյու նը և, այս պի սով, որ պես ար դեն 
ը նդ հան րա կան դառ նա լի գի տե լիք̀  ու

սու ցա նե լի և ու սու ցա կարգ, փո խան
ցու մը մի մյանց` ըն թեր ցել ու հաս կա նալ 
ձգ տող ա մեն քին: Սո ցի ա լա կան աշ խա
տան քի «ինք նա գի տակց ման» և որ պես 
գի տա կարգ շա րու նա կա կան կա յաց ման 
ու զար գաց ման բո լոր փու լե րում Է ա կան 
է ոչ մի այն կազ մա կեր պու թյուն նե րի խմ
բա գործ, այլ̀  այդ ա մե նում նաև ան ձնա
կան, ան հա տա կան փոր ձա ռու թյան հաս
կաց մամբ և, ը ստ է ու թյան, գի տա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րում այդ հաս կաց վա
ծու թյան ներկա յաց մամբ ըն թեր ցող մտ
քի ու շին հան դի ման կա ցու ցա նել մարդ
կային ի նք նու թյան կե ցո ղու թյան և այ լոց 
հետ հա մա կե ցու թյան հա մար սո ցի ա լա
կան աշ խա տան քի ա ռու մով է ա կա նո րեն 
նշա նա կա լին: Կա րե լի է ամ րագ րել, որ 
ժա մա նա կա կից փու լում սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քի որ պես այդ պի սին գո յու
թյու նը ներ կա յա նում է որ պես ե ռա մի
աս նու թյուն` գի տու թյուն, մաս նա գի տա
կան ար վես տա վոր գոր ծու նե ու թյուն և 
ու սու ցա կարգ:

 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քում, ի նչ պես 
և այլ սո ցի ա լա կան գի տու թյուն նե րում, 
ան հրա ժեշ տո րեն ա ռա ջա նում է սո ցի
ա լա կան ի րո ղու թյուն նե րի ու փաս տե
րի հաս կաց ման ու մեկ նու թյան խն դիր: 
Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը կա յա նում 
է ան ձանց, խմ բե րի… սո ցի ա լա կա նո
րեն նշա նա կա լի կա րի քա վո րու թյան 
հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո
րոշ մամբ և ը ստ այդմ` ա ջակ ցու թյան 
ի րա գործ մամբ: Եվ է ա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն է նաև այն, որ սո ցի ա լա
կան աշ խա տան քը որ պես այդ պի սին 
կա յա նում է ան մի ջա կան հա ղոր դակ
ցու թյամբ: Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի 
գո յու թյան այս ի րադ րու թյու նից, դի տա
վո րու թյան ու կա տա րու մի խնդ րա կար
գից կա րե լի է նկա տել, որ հաս կաց ման, 
ի նք նա հաս կաց ման, փոխ հաս կաց ման 
ու մեկ նա բա նու թյան խնդ րա կար գը 
սկզ բուն քո րեն ներ հյուս ված է սո ցի ա լա
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կան աշ խա տան քում ու նրա կա յաց ման 
հա մար ու նի հիմ նա րար նշա նա կու թյուն: 
Հեր մենև տի կան որ պես հաս կաց ման ու 
մեկ նա բա նու թյան տե սու թյուն և հենց 
մեկ նա գի տու թյուն, հու մա նի տար և սո ցի
ա լա կան ֆե նո մեն նե րի հե տա զո տու թյուն
նե րի ո լոր տում ար դեն ի սկ ճա նաչ ված է 
որ պես հա մընդ հա նուր մե թո դա բա նու
թյուն (Վ. Դիլ թայ, Մ. Վե բեր, Ա. Շյուց և 
այ լոք) և նույ նիսկ ու նի վեր սալ փի լի սո
փա յա կան հայե ցա կարգ (Հ.–Գ Գա դա
մեր, Պ. Ռիկյոր): Հաս կա ցու մը չի ի րա կա
նաց նում խն դրո ա ռար կա յին ար տա քո և 
նրա նից տար բեր խն դիր նե րի հե տա մուտ 
մո տե ցում, որ հա տուկ է նկատ վում ի նքն 
ի րեն մի տող, ի րե նում պար փակ ված, ի նք
նան պա տակ և մի այն քն նա դա տա կա նու
թյու նը ար դեն ի սկ դրա կան ու ի նք նա
բավ հա մա րող̀ սոսկ « գի տա կա նա կերպ» 
մտա ծու մին: « Հաս կա ցող» և–կամ 
« հեր մենև տի կա կան» մո տե ցումն ա ռա
վե լա պես նկա տի ու նի հե տա զոտ վող ֆե
նո մե նի տե սու թյան ու սում նա սի րու թյու նը 
« ներ սից» և հե տա մուտ է տվյալ ֆե նո մե
նի «իս կու թյան բա ցո րո շում» ներ կա յա
ցող տե սու թյան ներ քին հար ցադ րում նե
րը, կա ռուց ված քն ու նշա նա կա լի ու թյու նը 
բա ցա հայ տե լու դի տա վո րու թյան և ը ստ 
այդմ` կեր պա րան ման ու կա տա րու մի 
խնդ րա կար գին: 

Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ֆե նո
մե նի` և՛ որ պես մաս նա գի տա կան ար
վես տա վոր գոր ծու նե ու թյան տե սա կի, 
և՛ որ պես գի տու թյան, ի նչ պես նաև այդ 
ո լոր տին վե րա բե րող տե սու թյուն նե րի 
քն նա կան վեր լու ծու թյան, ը ստ է ու թյան, 
ան հայտ, բայց և հա սա նե լի ո րո նե լի ի 
բա ցա հայտ ման ու ներ կա յաց ման հա մար 
որ պես « բա նա լի» են « հաս կաց ման» ու 
« մեկ նա բա նու թյան» մե թո դնե րը, ո ւս տի 
և հեր մենև տի կան` որ պես հաս կաց ման 
ար վես տի տե սու թյուն կամ մեկ նա գի տու
թյուն: Սո ցի ա լա կան հե տա զո տու թյուն

նե րի ո լոր տում դեռ XX դ. սկզ բից նկա
տե լի դար ձած կա րիք նե րից է, ո ւս տի և 
այդ կա րի քի տե սան կյու նից նույն պես 
ակ տո ւալ̀  սո ցի ա լա կան և հու մա նի տար 
գի տու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր մե թո
դա բա նու թյուն և նույ նիսկ ու նի վեր սալ 
փի լի սո փա յա կան հայե ցա կարգ ճա նաչ
վող հեր մենև տի կայի կոնկ րետ կի րա ռու
թյու նը, ո րն ի րա կա նաց վում է ար տերկ րի 
ու նաև հայ մաս նա գետ նե րի գի տա կան 
աշ խա տու թյուն նե րում այն պի սի սո ցի
ա լա կան ու հու մա նի տար ֆե նո մեն նե րի 
նկատ մամբ, ի նչ պի սին են սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քը, սո ցի ո լո գի ան և բա րե գոր
ծու թյու նը, պատ մու թյու նը և այլն: «Իս կու
թյան հեր մենև տի կայի», նույնն է թե ա սել̀  
իս կու թյան բա ցա հայտ մա նը հե տա մուտ 
մեկ նա գի տու թյան, հայե ցա կար գով ի րա
կա նաց ված հե տա զո տու թյուն ներն ի րենց 
խնդ րո նյու թի քն նու թյու նը, այն է` սո ցի ա
լա կան աշ խա տան քի որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րո շու մը, 
ի նչ պես նաև բա րե գոր ծա կան կոնկ րետ 
ծրագ րե րի կամ պե տա կան կա ռույց նե րի 
գոր ծու նու թյան ու դրան ցում այլ ևայլ իր 
մո տե ցում նե րի ու մո դել նե րի մո դուս նե
րով ի րա գործ ված « սո ցի ա լա կան աշ խա
տանք» ֆե նո մե նի հաս կա ցու մը, քն նա կան 
վեր լու ծու թյունն ու մեկ նո ղա բար ներ կա
յա ցու մը ի րա գոր ծում է ներ սից [ տե ս́ 1]: 
Հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գով խնդ րո 
նյու թի ու սում նա սի րու թյունն ի րա կա նաց
նե լով « ներ սից», բա ցո րո շե լի է դառ նում 
ու սում նա սիր վող ֆե նո մեն նե րի գո յու
թյան իս կու թյու նը և հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձեռն վում ճշ մար տու թյամբ բա ցա հայ
տել, թե` ա րդյո՞ք հա մա պա տաս խան է 
սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ու բա րե գոր
ծա կան ծրագ րի գոր ծու նե ու թյան պո տեն
ցի ան և ակ տո ւա լա ցած գո յու թյունն ի րենց 
սկզ բուն քային դի տա վո րու թյա նը, ի նչ պես 
նաև այդ ֆե նո մեն նե րի ակ տո ւա լա ցած 
գո յու թյու նը̀  ի րենց պո տեն ցի ային: 
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The paper are reveals the specificities of formation and presence of social work in the “trans
forming society” of the Republic of Armenia. In contemporary Armenia the existence of the 
social work as such is present in three modes as professional activity, as educational discipline 
and also as a science.
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В данной статье выявлены особенности формирования и присутствия социальной ра
боты в «трансформационном обществе» РА. В современной Армении социальная работа 
присутствует в трёх ипостасях: как профессиональная деятельность, как обучающая дис
циплина и как наука.
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TEACHING IMPORTANT LIFE SKILLS THROUGH  
PROJECT BASED LEARNING

US high schools appear to measure suc
cess according to the number of students 
admitted into four–year institutions each 
year. Although this is one measure, there 
are some schools that focus on developing 
important life skills needed to become pro
ductive members of society. Online surveys 
were sent out to alumni, students, teachers, 
and parents to a student–centered charter 
school in Minnesota to explore definitions of 
success and determine if this school teaches 
life skills. One hundred and forty–seven sur
veys were collected from these four groups. 
Life skills such as creativity (94%) and abil
ity to find information (92%) were ranked 
much higher than academic skills such as 
test taking (33%) and note taking (39%). Aca
demic skills ranked low, yet 50 percent of 
the alumni polled graduated from college, 
which is considerably higher than the na
tional average (39%). To further enhance the 
learning at project based learning schools, 
educators should provide opportunities for 
students to practice academic skills such as 
note taking and test taking so that students 
who plan to attend college will be better 
prepared. The research in this study showed 
that this school is excellent at teaching im
portant life skills that help students succeed 
in college, and in life in general.

Keywords and expressions: charter 
schools, EdVisions, school reform, small 
schools 

Mainstream US public high schools often 
measure success based on acceptance rates 
into post–secondary education institutions 
each year, while the less successful students 
are encouraged to pursue jobs after gradu
ation (Bushaw, 2007). This measurement of 
success relies heavily on students’ abilities 
to do well on college entrance tests, which 
typically require fairly high scores for ad
mittance into undergraduate programs. 
Although college admittance is one way to 
measure high school success, other schools 
using innovative approaches to learning are 
reexamining what it means to be successful 
after graduating from high school. It is our 
assumption that schooling should be about 
more than academic skill development, and 
should focus on teaching important life 
skills such as creativity and problem solv
ing that will help students become success
ful community members after they gradu
ate from high school. This research study 
focuses on one school that has a broad view 
of success. Minnesota New Country School 
(MNCS), located in Henderson, Minnesota 
(50 miles southwest of

Minneapolis), uses project–based learn
ing (PBL) as its primary teaching method. 
MNCS has a national reputation in the Unit
ed States for designing their entire curricu
lum on PBL and was chosen for this study 
because of their emphasis on self–directed 
learning. MNCS’s view of success is broader 
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than its traditional counterpart, and at
tempts to teach students important life 
skills that are needed to be productive mem
bers of society, regardless of whether they 
attend college or not. In 1994 EdVisions Co
operative was created alongsideMNCS for 
the purpose of “creating a professional as
sociation of teacher/owners that contract 
with a school board to supply a learning 
program. It is based upon true site–based 
management and dynamic and flexible de
cision–making’ (EdVisions, 2008). MNCS 
gained national attention in 2001 when the 
Bill andMelinda Gates Foundation awarded 
a grant to the original creators ofMNCS to 
replicate the school. It was at this point that 
EdVisions, Inc., a non–profit organization 
was formed to oversee the replication pro
cess. Since 2001 EdVisions, Inc. has created 
over 45 schools across the US modeled after 
its flagship school. MNCS consists of grades 
6–12 (11–18–year–olds), with a total of 109 
students and eight advisors and eight teach
ing assistants (Study of theMinnesota New 
Country School, n.d.). Students who attend 
this school are from southern Minnesota 
usually within a 40–mile radius. They come 
from wide–ranging socio–economic back
grounds. Dee Thomas, lead teacher at the 
school who is responsible for collecting stu
dent data on family income, mentioned that 
the number of students at or below poverty 
as defined by the state department of educa
tion has ranged from 21 to 35 percent over 
the past 15 years. She also mentioned that 
the school is situated in a “proud farming 
community’where parents would be embar
rassed to fill out income levels and so she 
believes the numbers are probably closer to 
50–60 percent (D. G. Thomas, personal com
munication, 12 December 2008). The school 
consists of a large open room with several 
pods of computer workstations. Each pod 

has 15–18 computer workstations, similar to 
what one would observe in a work environ
ment, and each pod has one advisor. Stu
dents do much of their work at their com
puters, however there are several other 
rooms connected to the large open room 
where students can do specialized work 
such as design and build construction proj
ects, record music, and grow plants to name 
a few. There is also a stage used for theater 
performances and project presentations. 
The project process consists of filling out a 
project proposal form, negotiating the de
tails of the project with an advisory com
mittee, doing the project, and presenting 
the project to the advisory committee. Much 
of the time students work alone on their 
own projects, primarily because of their 
own specific interests, however students are 
allowed to collaborate when they have simi
lar interests in a project. Projects are broad 
ranging and have included designing muse
ums, developing software programs, de
signing claymation characters, creating vid
eos, and creating documentaries through 
pictures (Newell, 2003). Depending upon 
their complexity, these projects may take a 
few days or several months to complete.
When students finish a project they demon
strate their level of understanding by doing 
a presentation for their advisory group con
sisting of peers, advisors, community mem
bers, and parents. After the presentation, 
advisors and students discuss what curricu
lum state standards have been met through 
the project, and how many credits they will 
receive for their work. Students must com
plete all of the state standards so they are 
provided a copy of the standards and asked 
to be mindful of how they will complete all 
the standards through their projects. Stu
dents move through this process at their 
own pace and finish their high school edu
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cation when they have met all the manda
tory state standards. Advisors work closely 
with students to make sure that all stan
dards have been addressed through their 
project work. Some students graduate ear
lier than their traditional counterparts and 
others graduate later. MNCS’s approach to 
learning is quite different than the lecture 
format used by many schoolteachers, be
cause with PBL, students take control of 
their own learning by choosing projects 
that are relevant and meaningful to their 
own lives. The theoretical underpinnings of 
the project method rely heavily on Dewey’s 
(1938) “pattern of inquiry”. The pattern of 
inquiry consists of six steps, however Dew
ey’s explains that his theory is similar to the 
scientific method and highlights four basic 
steps (pp. 101–19). He explains that a relevant 
problem (step one) causes perplexity and de
sire to find an answer, which is then fol
lowed by creating a plan (step two), testing 
the plan against reality (step three), and re
flecting on its worth (step four). The plan
ning and testing phases of this learning 
process are critical to project based learn
ing. Designing and building projects require 
students to solve problems and test out their 
ideas to determine solutions. Responding to 
instructor questions and reciting back in
formation, which is a common teaching 
method in traditional education, allow stu
dents to talk, but learning becomes inspira
tional and exciting when students create 
plans to build projects and test them against 
reality. Creating a website, building a learn
ing portfolio, performing an experiment, 
creating a piece of artwork, or building 
something off a blueprint, all require stu
dents to plan and test ideas in order to de
termine their worth. For Dewey learning 
meant doing something with the subject 
matter aside from reciting and memorizing 

information. Like Dewey, MNCS’s philoso
phy is based on students’ interests and al
lows them to choose relevant meaningful 
projects that they create, design, and build 
(Thomas et al., 2005). Students at this school 
are given the freedom to determine their 
own projects and work at their own pace, 
and the advisors act as guides or facilitators 
of the learning process. Since this approach 
is highly student–centered and allows stu
dents freedom to work at their own pace, it 
provides opportunities to practice life skills 
such as time management, problem solving, 
and responsibility. This approach to learn
ing has the potential to teach not only aca
demic content, but also skills that are criti
cal in helping young adults to become 
productive members of society. Much of the 
research conducted on PBL shows an in
crease in student motivation, student en
gagement, and academic achievement. Cor
nell and Clarke (1999) conducted an 
extensive study on standards based teach
ing and learning, primarily because they 
wanted teachers to move away from lectur
ing to a student–centered format where stu
dents were engaged with hands–on projects. 
They found that students were more en
gaged when involved in project based learn
ing because it gave them an opportunity to 
work with other students while doing 
hands–on activities, which provided them 
with a more self–directed learning environ
ment. This process had benefits for lower 
performing students because it gave them 
an opportunity to discover skills necessary 
to complete projects, and allowed them to 
progress at their own pace. However, two of 
the paradoxes they discovered, “less teacher 
talk requires more teacher time” and “free 
ranging self–directed inquiry depends on a 
tight design structure”, indicate that even 
though motivation and student learning 
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were enhanced through the project based 
learning process, it requires more work for 
teachers when designing projects and pre
paring lessons (p. 94). Teachers commented 
that the initial phase of the project based 
learning process required a fair amount of 
planning time; however once established, 
they were able to focus more on guiding stu
dents through the process. Liu and Hsiao 
(2002) conducted a research study on using 
project–based learning with middle school 
students and found that it increased their 
“learning of design knowledge, their cogni
tive strategy use, and their motivation to
ward learning” (p. 311). In this study stu
dents assumed the roles of researcher, 
graphic artist, programmer, project man
ager, and audio/visual specialist and worked 
together to complete multimedia presenta
tions. Because students were directly in
volved in the process they were able to un
derstand and retain the information they 
were using while creating and designing 
their multimedia

presentation. Their research clearly in
dicates that project based learning has the 
potential to enhance both student motiva
tion and performance in the classroom. 
These two authors sum up their research by 
claiming that students showed “substantial 
gains in their abilities to understand, use, 
and present geometric concepts” (p. 303). 

Wurdinger et al. (2007) conducted a 
year–long study that looked at teacher ac
ceptance and student engagement, and 
discovered that providing a one–day staff 
training to educate teachers on how to use 
project based learning enhances and pro
motes teacher acceptance, which is critical 
to implementing and sustaining the use of 
this method in school settings. “Educational 
change depends on what teachers do and 

think – it’s as simple and as complex as that” 
(Fullan, 2001: 115). Without teacher accep
tance innovative methods like projectbased 
learning won’t make it through the door of 
the classroom. Middle school teachers inter
viewed about student engagement in this 
study were enthusiastic about using this 
method and stated that it “promotes discus
sion and peer teaching, enhances student 
ownership, increases higher order thinking 
and life skills, and promotes group cohesive
ness” (p. 157). Some teachers used individual 
projects and others used group projects, but 
in either situation teachers supported the 
use of this method because they observed a 
high level of motivation when students were 
engaged with their projects. Some teach
ers stated that students were so engrossed 
with their projects that they did not notice 
the teacher was in the room. Our research 
study is different than previous studies 
and focused on the question: does Minne
sota New Country School provide students 
with necessary skills and knowledge to be 
successful after graduation? The research
ers chose this question to determine if the 
school teaches important life skills and 
secondly, to determine if this educational 
approach lends itself to a broader defini
tion of success aside from being accepted 
into post–secondary institutions. In ad
dition the researchers wanted to explore 
how alumni, students, staff, and parents 
define success, assuming that they would 
have a broader definition due to school’s 
emphasis on project–based learning. We 
know that many students do well enough 
at MNCS to get accepted into college, but 
because of this unusual approach to learn
ing we wanted to take a closer look at 
whether students were learning valuable 
life skills.
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ԿՅԱՆՔԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՆՔ  
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

ՍԿՈԹ  ՎԵՐ ԴԻՆ ԳԵՐ

Մինեսոտա պետական համալսարանի պրոֆեսոր, Մանկատո, ԱՄՆ

ՌՈՒ ԴՈԼՖ  ՋԵ ՆԻ ՖԵՐ

Մինեսոտա պետական համալսարանի պրոֆեսոր, Մանկատո, ԱՄՆ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է նա խագ ծա հենք ու սուց ման կա րև ո րու թյու նը կյան քի 
հմտու թյուն նե րի ու սուց ման գոր ծում: Այն մե ծա պես պայ մա նա վո րում է ու սա նող նե րի հե
տա գա հա ջո ղու թյուն նե րը թե՛ կյան քին նա խա պատ րաստ վե լուն, և թե՛ բու հե րում ու սում
նա ռու թյան հա մար:

Էլեկտ րո նա յին հար ցում ներ են իրա կա նաց վել Մի նի սո տա յի ու սա նո ղա կենտ րոն դպրո
ցի շրջա նա վարտ նե րի, աշա կերտ նե րի, ու սա նող նե րի, ու սու ցիչ նե րի և ծնող նե րի շրջա նում 
բա ցա հայ տե լու իրենց գոր ծու նե ու թյան մեջ հա ջո ղու թյան սահ մա նու մը:

Հե տա զո տու թյան հի ման վրա հե ղի նակ նե րը փաս տել են այն գա ղա փա րը, որ այն պի սի 
կյան քի հմտու թյուն ներ, ինչ պի սիք են ստեղ ծա գոր ծու նա կու թյու նը և տե ղե կույթ գտնե լու 
կա րո ղու թյու նը ավե լի բարձր են գնա հատ վել քան այն ակա դե մի ա կան հմտու թյուն նե րը 
ինչ պի սիք են թես տեր հանձ նե լը, գրա ռում ներ անե լը և այլն:
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Профессор Миннесотского государственного университета, Манкато, США

В статье представлена важность метода проекта в обучении основам жизнедеятельности. 
Он способствует будущим успехам студентов как в практической, так и в учебной 
деятельности.

Были проведены электронные опросы среди выпускников школ Миннесоты, учеников, 
студентов, учителей и родителей с целью определения их понимания понятия успеха.

На основе исследования авторы пришли к выводу, что такие умения, как способность 
к творчеству и получению информации оценены значительно выше, чем академические 
умения: сдача тестов, умение конспектировать и т. д.
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СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ШКОЛЬНОГО НАСИЛИЯ МЕТОДАМИ ПРОБЛЕМНО–

ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

В стат ье предс тав ле на ме то ди ка проб
лем но–эв рис ти чес ко го обу че ния пе да го
гов по пре о до ле нию аг рес сив нос ти и вик
тим нос ти школь ни ков в об ра зо ва тель ном 
прост ранст ве. 

П си хо ло го–пе да го ги чес кий ана лиз 
об ра зо ва тель но го прост ранст ва на сов
ре мен ном эта пе вы я вил мно жест во проб
лем, сре ди ко то рых од но из глав ных мест 
за ни ма ет проб ле ма на си лия и аг рес сии в 
меж лич ност ном вза и мо дейст вии уче ни
ков и, со от ветст вен но, соз да ния и при ме
не ния эф фек тив ных ме то дов пре о до ле
ния пе да го га ми дан но го яв ле ни я.

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
школь ное на си ли е, со ци аль но–п си хо ло
гичвс кая под го тов ка, проб лем но–эв рис ти
чес кое обу че ни е, конф ликт, то ле рант ность, 
аг рес сив ность и вик тим ность школь ни ков, 
меж лич ност ное вза и мо дейст ви е.

П раг ма ти чес кое ре ше ние проб ле мы 
по ис ка ре аль ных пу тей улуч ше ния пси
хо ло ги чес кой под го тов ки пе да го ги чес
ких кад ров имен но с цел ью ис ко ре не ния 
школь но го на си лия тре бу ет не толь ко ка
чест вен но но вых фак то ров и кри те ри ев, 
ко то рые долж ны брать ся во вни ма ние в 

про цес се про ве де ния исс ле до ва ни я, но 
и пост ро е ния мо де ли ре ше ния дан ной 
проб ле мы, ко то рая бы ла бы мак си маль
но приб ли же на к ре аль но су щест ву ю щей 
си ту а ции в шко ле на сов ре мен ном эта пе.

 На го су дарст вен ном уров не осоз на ет ся 
не от лож ная пот реб ность в соз да нии бла
гоп ри ят ных пси хо ло го–пе да го ги чес ких 
ус ло вий для гар мо нич но го раз ви тия бу
ду ще го по ко ле ни я, вос пи та ния лич нос ти 
на прин ци пах то ле рант нос ти, тер пи мос
ти, соб лю де ния мо раль ных норм и пра
вил в сфе ре меж лич ност но го об ще ни я.

Ос нов ны ми за да ни я ми сов ре мен ной 
воз раст ной и пе да го ги чес кой пси хо ло
гии в дан ном кон текс те оп ре де ля ют ся: 
пре дуп реж де ние конф лик тов меж ду од
нок ласс ни ка ми и уче ни ка ми раз но го воз
рас та; раз ра бот ка и внед ре ние пре вен тив
ных ме роп ри я тий с цел ью пре о до ле ния 
аг рес сив нос ти и жес то кос ти в школь ном 
кол лек ти ве; ре а ли за ция ст ра те гий пре о
до ле ния стар шек ласс ни ка ми про яв ле ний 
аг рес сии ро вес ни ков в меж лич ност ном 
вза и мо дейст ви и.

А на лиз пси хо ло ги чес кой, со ци аль но–
пе да го ги чес кой и со ци о ло ги чес кой на
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уч ной ли те ра ту ры, прак ти чес кий опыт 
ра бо ты зас ви де тельст во ва ли, что яв ле
ния аг рес сии и на си лия име ют дав нюю 
ис то рию воз ник но ве ни я, ос та ют ся ак ту
аль ны ми осо бен но в меж лич ност ных от
но ше ни ях школь ни ков стар ших клас сов. 
По пыт ки ко ор ди на ции вос пи та тель но го 
про цес са в рам ках тра ди ци он но го пси хо
ло го–пе да го ги чес ко го под хо да к ре ше нию 
дан ной проб ле мы при ве ли к воз ник но ве
нию стой ко го сте ре о ти па от но си тель но 
воз мож нос ти ис ко ре не ния жес то кос ти и 
на си лия в уче ни чес кой сре де пу тем це ле
нап рав лен но го кор рек ци он но го вли я ния 
на аг рес со ра и конт ро ля его дейст вий, иг
но ри руя роль (ви ну) са мо го оби жен но го в 
при чи нах воз ник но ве ния и стой ко го су
щест во ва ния си ту а ций меж лич ност но го 
конф лик та.

Исс ле до ва ние яв ле ния школь но го на
си ли я, учи ты вая мно гог ран ность дан ной 
проб ле мы, осу ществ ля ет ся, как пра ви ло, 
в три пос ле до ва тель ных эта па с конк рет
ны ми за да ни я ми. Пер вый этап исс ле до
ва ния – ди аг нос ти чес кий, нап рав лен на 
вы яс не ние су щест во ва ния проб ле мы на
си лия в дан ном об ра зо ва тель ном уч реж
де ни и. Вто рой этап дол жен оп ре де лить, 
во–пер вых, масш таб проб ле мы, то есть 
расп рост ра нен ность яв ле ния меж лич
ност ной аг рес сии уче ни ков, во–в то рых, 
ее суб ъек тив ную зна чи мость для оп ра
ши ва е мых, а так же час то ту, с ко то рой 
под рост ки под да ют ся из де ва тельст вам 
со сто ро ны ро вес ни ков.

С по мощ ью ан ке ти ро ва ния оп ре де ля
ет ся груп па стар шек ласс ни ков, ко то рые 
в боль шей сте пе ни ст ра да ют от из де ва
тельств и нуж да ют ся в пси хо ло ги чес кой 
по мо щи. 

По нять сов ре мен но го под рост ка не воз
мож но, не по ни мая то го ми ра, в ко то ром 
он жи вет, и осо бен нос тей по ни ма ния им 

раз но об раз ных по ня тий, ск возь приз му 
ко то рых про ис хо дит восп ри я тие ок ру жа
ю ще го ми ра и фор ми ру ет ся от но ше ние к 
не му. Имен но по э то му тре тий этап исс
ле до ва ния ори ен ти ро ван на оп ре де ле ние 
то го, как стар шек ласс ни ки по ни ма ют и 
ин терп ре ти ру ют по ня ти я, ко то ры ми опи
сы ва ют ся не га тив ные меж лич ност ные 
от но ше ни я. Это обус лов ле но той связ ью, 
ко то рая су щест ву ет меж ду по ни ма ни ем 
та ких ка те го рий, как “из де ва тельст во”, 
“на пад ки”, “у ни же ни я”, “ос корб ле ни я”, 
и суб ъек тив ным восп ри я ти ем проб ле
мы на си лия стар шек ласс ни ка ми, а так же 
ст ра те ги я ми пре о до ле ния аг рес сив ных 
дейст вий ро вес ни ков.

С цел ью уг луб лен но го вы яв ле ния ви
дов аг рес сии и их про яв ле ний в от но
ше ни ях стар ших под рост ков воз мож но 
при ме не ние ме то да фо кус–г руп пы, ко то
рый це ле со об раз но про во дить в каж дом 
клас се. Суть дан но го ме то да зак лю ча ет ся 
в том, что та кое фо ку си ру е мое ин терв ью 
про ис хо дит в фор ме груп по вой дис кус
си и. Это да ет воз мож ность вник нуть во 
внут рен ний мир рес пон ден тов и по нять 
мо ти ва цию их пос туп ков. Пре и му щест во 
дан но го ме то да зак лю ча ет ся в том, что в 
про цес се ра бо ты соз да ет ся бла гоп ри ят
ная ат мос фе ра для спон тан нос ти выс ка
зы ва ний, не пос редст вен нос ти от но ше ний 
и вни ма тель нос ти к по зи ци ям каж до го 
участ ни ка фо кус–г руп пы. Ме тод фо кус–
г руп пы в боль шей сте пе ни мо жет обес пе
чить ка чест вен ный ана лиз и уг луб лен ное 
по ни ма ние исс ле ду е мой проб ле мы.

 Как сви де тельст ву ют боль шинст во 
исс ле до ва ний, уче ни ки–жерт вы ис пы
ты ва ют не толь ко один вид аг рес си и, а 
их син тез. От ме тим, что фи зи чес кая аг
рес сия не яв ля ет ся на и бо лее час то упот
реб ля е мым ви дом аг рес си и. Не ко то рые 
стар шек ласс ни ки от ме ча ют, что им лег че 
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пе ре жить фи зи чес кое на си ли е, чем пси
хо ло ги чес ко е. По их мне ни ю, иск лю че
ни е, иг но ри ро ва ни е, бой кот, сло вес ные 
ос корб ле ни я, за пу ги ва ни е, прес синг и 
т.п. по дав ля ют силь нее по то му, что при
во дят к дол гов ре мен ной пси хо ло ги чес кой 
трав ме, с ко то рой, как сви де тельст ву ют 
рес пон ден ты, сп ра вить ся тя же ле е.

С ре ди си ту а ций, ко то рых боль ше все
го бо ят ся под рост ки, на зы ва ют ся воз
мож ность очу тить ся: 1) один на один с 
на па да ю щим; 2) “заг нан ным в ту пик”; 3) 
вда ле ке от груп пы ро вес ни ков или вз рос
лых, ко то рые бы мог ли за щи тить. Сле до
ва тель но, пси хо ло ги чес кое со дер жа ние 
си ту а ции не пос редст вен но вли я ет на 
воз ник но ве ние у че ло ве ка оп ре де лен ных 
сос то я ний: нев ро тич ных, аф фек тив ных и 
т.п. Од на ко су щест ву ет по зи ци я, сог лас но 
ко то рой не га тив ные пси хи чес кие сос то я
ния про во ци ру ет не са ма пси хот рав ми ру
ю щая си ту а ци я, а от но ше ние осо бы к ней.

Ст ра те гии пре о до ле ния аг рес сии ро
вес ни ков, ко то рым под рост ки от да ют 
пред поч те ни е, оп ре де лен ным об ра зом 
обус лов ле ны оп ре де лен ны ми фак то ра
ми, со от ветст вен но, пря мо или опос
редст во ван но вли я ют на вы бор тех или 
иных ме то дов, так тик и ст ра те ги чес ких 
тен ден ций пре о до ле ния раз лич ных форм 
на си ли я, ко то рые су щест ву ют в ком му
ни ка тив ном прост ранст ве уче ни ков стар
ших клас сов.

С цел ью обу че ния пе да го ги чес ких 
кад ров пре о до ле нию та ко го яв ле ни я, как 
школь ное на си ли е, ус пеш но при ме ня ет
ся мо ди фи ци ро ван ный ва ри ант тре нин
го вой сис те мы КА РУС. В ее ос но ве ле жат 
мыс ли тель ные ст ра те ги чес кие тен ден
ции ком би ни ро ва ни я, ана ло ги зи ро ва ни я, 
ре конст ру и ро ва ни я, уни вер са ли за ци и, 
слу чай ных подс та но вок, ко то ры е, в то же 
вре мя, яв ля ют ся глав ны ми ха рак те рис ти

ка ми пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей пре
о до ле ния уче ни ка ми аг рес сив ных вли я
ний ро вес ни ков. Имен но сис те ма КА РУС 
спо собст ву ет вы ве де нию на ру жу обыч но 
ск ры тых ва ри ан тов ре ше ния со ци аль но–
ком му ни ка тив ных за дач. При ме няя по о
че ред но раз лич ные ст ра те гии и по лу чая 
конт раст ные смыс лы, обу ча е мый осоз на
ет, что тот же пред мет или об ъект проб ле
мы мо жет расс мат ри вать ся с раз лич ных 
по зи ций и иметь аль тер на тив ные ва ри ан
ты вы хо да из не е. Вы ше наз ван ные смыс
лы, в свою оче редь, вли я ют на соз на ние 
обу ча е мо го, из ме няя его. Из ме не ние соз
на ния по рож да ет из ме не ние под хо да от
но си тель но пре о до ле ния су щест ву ю щей 
проб ле мы. При при ме не нии сис те мы КА
РУС в про цес се ра бо ты над си ту а ци я ми–
за да ча ми про ис хо дит по иск ст ра те гий 
пре о до ле ния раз лич ных ви дов на си лия 
в об ра зо ва тель ном прост ранст ве. Ка кую 
имен но ст ра те гию изб рать, пе да гог оп
ре де ля ет, ис хо дя из ус ло вий, масш та бов, 
спе ци фи ки си ту а ци и, ко то рая сло жи лась 
в оп ре де лен ной шко ле или клас се.

П роб лем но–эв рис ти чес кий тре нинг 
пре о до ле ния яв ле ния школь но го на си лия 
соз дан на кон цеп ту аль но–ме то ди чес кой 
ос но ве сис те мы КА РУС с цел ью раз ви тия 
предс тав ле ний пе да го гов от но си тель но 
аль тер на тив ных пу тей пре о до ле ния аг
рес си и, уме ний прог но зи ро вать и оце ни
вать их пос ледст ви я, в зна чи тель ной ме ре 
ори ен ти ро ван на фор ми ро ва ние твор чес
ких со ци аль но–ком му ни ка тив ных спо
соб нос тей пре по да ва те лей.

П роб лем но–эв рис ти чес кий тре нинг 
со вер ша ет ся в фор ма те меж лич ност ной 
ко о пе ра ции и межг руп по во го вза и мо
дейст ви я, что соз да ет бла гоп ри ят ные 
пред по сыл ки для ак ти ви за ции сов мест
ных уси лий, нап рав лен ных на пре о до
ле ние в школь ной сре де на си лия сре ди 
стар шек ласс ни ков.
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П роб лем но–эв рис ти чес кая иг ра, ко то
рая по ло же на в ос но ву тре нин га, ори ен
ти ро ва на на соз да ние или по иск но вых 
под хо дов к ре ше нию проб лем в меж лич
ност ных от но ше ни ях. Дан ная иг ра яв ля
ет ся комп лекс ной мно го функ ци о наль ной 
кол лек тив ной де я тель ност ью, в рам ках 
ко то рой со е ди ня ют ся нес коль ко ее ви дов: 
по иск пу тей ре ше ния со ци аль но–ком му
ни ка тив ных за дач и оп ре де лен ных в ней 
проб лем, со ци аль ное про ек ти ро ва ни е, 
обу че ни е, ком му ни ка тив ная прак ти ка, 
реф лек си я. Все эти ви ды де я тель нос
ти ес тест вен но ин тен си фи ци ру ют ся за 
счет пог ру же ния обу ча е мых в иг ро вое 
прост ранст во. Она но сит прин ци пи аль но 
жиз нен ный ха рак тер, а за да чи, ко то рые 
ре ша ют ее участ ни ки, пост ро е ны на ре

аль ных си ту а ци ях дест рук тив ных ком
му ни ка ций стар шек ласс ни ков. 

Собст вен но про цесс и ре зуль тат ре
ше ния за дач дан но го ти па сов мест ны ми 
уси ли я ми пе да го ги чес ко го кол лек ти ва 
яв ля ют ся мо дел ью твор чес кой со ци аль
но–ком му ни ка тив ной де я тель нос ти, ко
то рая нап рав ле на на пре о до ле ние дест
рук тив ных яв ле ний в меж лич ност ных 
от но ше ни ях стар шек ласс ни ков. Твор чес
кий по иск но во го ре ше ния слож ных и 
дест рук тив ных ком му ни ка тив ных си ту
а ций, ви де ние конст рук тив ных аль тер на
тив во вза и мо от но ше ни ях с аг рес со ром и 
жерт вой – это ре зуль тат, ко то рый дос
ти га ет ся пе да го га ми бла го да ря усо вер
шенст во ва нию на вы ков ре ше ния со ци
аль но–ком му ни ка тив ных за дач. 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ–ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ–ԷՎՐԻՍՏԻԿ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ

 Է ԼԵ Ո ՆՈ ՐԱ ԿԻ ՐԻ ՉԵՎՍ ԿԱՅԱ 
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 К ВОПРОСУ О НЕТИПИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ 
ДВИЖЕНИЯ И ИХ АРМЯНСКИХ ЭКВИВАЛЕНТАХ

В стат ье расс мат ри ва ют ся воп ро сы 
фор ми ро ва ния русс ко я зыч ной ком му
ни ка тив ной ком пе тен ции сту ден тов на 
ос но ве ис поль зо ва ния не ти пи чес ких зна
че ний русс ких гла го лов дви же ния и их ар
мянс ких эк ви ва лен тов.

К лю че вые сло ва: со пос та ви тель ный 
ана лиз, гла го лы дви же ни я, ком му ни ка
тив ная ком пе тен ци я, лек си ко–се ман ти
чес кий ва ри ант, се ман ти чес кая ст рук ту ра.

 По мыс ли В.В. Ви ног ра до ва, бы ва ет 
очень труд но “п редс та вить со всей пол
но той и жиз нен ной конк рет ност ью роль 
сло ва в ре че вом об ще нии и об ме не мыс ля
ми меж ду чле на ми об щест ва” [2: с. 7]. Тем 
бо лее ос лож ня ет ся эта про б ле ма в свя зи с 
ус во е ни ем мно гоз нач ных слов иност ран
ца ми, так как гла го лы дви же ния русс ко го 
язы ка в боль шинст ве сво ём от ли ча ют ся 
лек си чес кой по ли се ман тич ност ью.

“ Бу ду чи чрез вы чай но важ ным и в оп
ре де лён ном смыс ле за га доч ным яв ле ни ем 
язы ка, лек си чес кая мно гоз нач ность от но
сит ся к чис лу на и бо лее слож ных об ъек тов 
лек си ког ра фи ро ва ни я”,— от ме ча ет ав тор 
мно жест ва сп ра воч ных сло вар ных ма те
ри а лов и лек си чес ких ми ни му мов русс ко
го язы ка В.В. Мор ков кин [4: с. 63].

 Лек си ка, как и язык в це лом, яв ля ет ся 
средст вом чле не ния дейст ви тель нос ти, и 
это чле не ние в раз ных язы ках не о ди на ко
во. Не под ле жит сом не нию тот факт, что 
ст рук ту ра зна че ния сло ва не од но род на в 

раз ных язы ках. Цель со пос та ви тель но го 
ана ли за се ман ти чес кой ст рук ту ры не
ти пи чес ких лек си ко–се ман ти чес ких ва
ри ан тов русс ких и ар мянс ких гла го лов 
дви же ния – вы я вить эк ви ва лент ные (пол
ност ью сов па да ю щие по се ман ти чес ко му 
об ъё му), сход ные (час тич но сов па да ю щи е) 
и спе ци фи чес кие (с войст вен ные толь ко 
русс ко му или толь ко ар мянс ко му язы ку) 
лек си ко–се ман ти чес кие ва ри ан ты сем 
со от вет ст ву ю щих гла го лов дви же ни я. 
Вы яв ле ние трёх ука зан ных ти пов лек
си ко–се ман ти чес ких ва ри ан тов по мо жет 
пре по да ва те лю оп ти маль но ис поль зо вать 
транс по зи ци он ное вли я ние ар мянс ко го 
язы ка на русс кий лек си чес кий ма те ри ал 
и пре дотв ра тить воз мож ную ин тер фе
рен цию в об лас ти лек си чес ко го зна че ния 
русс ких гла го лов дви же ни я. Так, по ло жи
тель ный пе ре нос (т ранс по зи ци я) сыг ра ет 
важ ную роль при вы яв ле нии эк ви ва лент
ных лек си ко–се ман ти чес ких ва ри ан тов. 
В слу чае со сход ны ми лек си ко–се ман ти
чес ки ми ва ри ан та ми, ко то рые час то раз
ли ча ют ся лишь на уров не син таг ма ти ки, 
воз мож но как транс по зи ци он но е, так и 
ин тер фе ри ру ю щее вли я ние род но го язы
ка обу ча е мых.

 Возь мём для срав не ния лек си ко–се
ман ти чес кий ва ри ант русс ко го гла го ла 
ид ти (“д ви гать ся, пе рес ту пая но га ми”) и 
час тич но со от ветст ву ю щий ему лек си
ко–се ман ти чес кий ва ри ант ар мянс ко го 
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гла го ла gnal (“п ро ха жи вать ся, рас ха жи
вать”). Се ман ти чес кий об ъём русс ко го 
лек си ко–се ман ти чес ко го ва ри ан та, бе
зус лов но, ши ре ар мянс ко го, пос лед ний 
пред по ла га ет лишь оп ре де лён ную ка
чест вен ную ха рак те рис ти ку “не спе ша, 
взад и впе рёд, с мес та на мес то”. В дан ном 
слу чае воз мо жен от ри ца тель ный пе ре
нос (ин тер фе рен ци я) бо лее уз ко го зна че
ния ар мянс ко го лек си ко–се ман ти чес ко го 
ва ри ан та гла го ла дви же ния на час тич но 
сов па да ю щий с ним со от ветст ву ю щий 
русс кий лек си ко–се ман ти чес кий ва ри
ант. В та кой си ту а ции пре по да ва тель 
дол жен за ост рить вни ма ние уча щих ся на 
не со от ветст вии се ман ти чес ких об ъё мов 
лек си ко–се ман ти чес ко го ва ри ан та русс
ко го и ар мянс ко го гла го лов дви же ни я. В 
ка чест ве ил люст ра ции се ман ти чес ко го 
не со от ветст вия ана ли зи ру е мых лек си ко–
се ман ти чес ких ва ри ан тов мо гут быть ис
поль зо ва ны схе ма тич ные ри сун ки, изоб
ра жа ю щие ка чест вен но раз ное дви же ни е, 
уп раж не ни я, цель ко то рых – как мож но 
бо лее точ ный пе ре вод изу ча е мых лек си
чес ких еди ниц, сце ни чес кая пе ре да ча 
ка чест вен ной ха рак те рис ти ки дви же ни я.

 До воль но час то од но му ар мянс ко му 
гла го лу дви же ния со от ветст ву ет це лый 
ряд русс ких гла го лов; нап ри мер, вы со ко
час тот ное gal в за ви си мос ти от кон текс та 
мо жет быть пе ре ве де но на русс кий язык и 
как “п ри хо дить”, и как “п ри ез жать”, и как 
“п рип лы вать”, и как “п ри ле тать”; гла гол 
gnal мо жет со от ветст во вать русс ким “ид
ти”, “пой ти”, “хо дить”, “отп рав лять ся”, 
“у ез жать”, “у хо дить”, “у бе гать”, “у ле тать” 
и не ко то рым дру гим (см. со отв. сло ва ри).

 Со пос та ви тель ный ана лиз се ман ти
чес кой ст рук ту ры русс ких и ар мян с ких 
гла го лов дви же ния по ка зы ва ет, что до
воль но час то для пе ре да чи лек си че с ко го 
зна че ния то го или ино го русс ко го гла го

ла дви же ния ар мя нин ис поль зу ет раз
ные гла го лы; ины ми сло ва ми, об ъё мы 
лек си че с ких зна че ний со от ветст ву ю щих 
гла го лов прак ти чес ки ни ког да не сов па
да ют: “Не сов па де ние язы ко вых зна че ний 
про яв ля ет ся в раз лич ном уст ройст ве но
ми на ций, в раз лич ной мо ти ви ро ван нос
ти и в раз лич ной ст рук ту ре зна че ний” 
[3: с. 22]. Не сов па де ние се ман ти чес ких 
об ъё мов не вы те ка ет из раз ли чий в от ра
жа е мой дейст ви тель нос ти, а ос но вы ва ет
ся на раз лич ных воз мож нос тях язы ко во
го вы ра же ния иден тич ных пред ме тов и 
си ту а ций ок ру жа ю ще го ми ра.

П ре по да ва тель русс ко го язы ка в ар мя
но я зыч ной ау ди то рии при вво де в урок 
русс ких гла го лов дви же ния дол жен учи
ты вать, что, нап ри мер, русс ко му гла го лу 
бе жать в пря мом но ми на тив ном зна че нии 
бу дет со от ветст во вать ар мянс кий гла гол 
vazel; в зна че нии “течь” (ру чей бе жит) – 
гла гол hosel; в зна че нии “с па сать ся бегст
вом” (бе жать от вра га) – возв рат ный гла
гол phaxchelov azatvel (букв. = ос во бо дить ся, 
из ба вить ся бегст вом); в зна че ни и, ка за лось 
бы, эк ви ва лент ном с точ ки зре ния рус с
ко го язы ка пре ды ду ще му,— “с па сать ся 
бегст вом из тюрь мы, пле на и т. п.” – в ар
мянс ком язы ке ис поль зу ет ся дру гой гла
гол – phaxcheÉ; до воль но час тот но му русс
ко му сло во со че та нию “д ни бе гут” бу дет 
со от ветст во вать ар мянс кое “orern ancnum 
en” (букв. = дни идут, про хо дят). Сле до ва
тель но, на уро ках русс ко го язы ка в ар мя
но я зыч ной ау ди то рии нель зя иск лю чать 
си ту а ций, ког да уча щим ся нуж но бу дет 
по доб рать не об хо ди мый русс кий гла гол 
для пе ре да чи то го или ино го зна че ни я, 
в то вре мя как по ис ки эти не тре бу ют
ся, а нуж но лишь зна ние се ман ти чес кой 
ст рук ту ры ин те ре су ю ще го гла го ла, спе
ци фи ка ко то рой бу дет ус во е на луч ше и 
проч нее при ус ло вии со пос тав ле ния зна
че ний гла го лов раз ных язы ков. 
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Расс мот рим ос нов ные зна че ния дан но го 
гла го ла, предс тав лен ные в сло ва ре Оже го ва:

1) по мо гать ид ти, соп ро вож дать иду ще
го (вес ти боль но го под ру ку);

2) ид ти во гла ве, соп ро вож дать иду ще
го (вес ти войс ка в бой); 

3) уп рав лять дви же ни ем транс порт но
го средст ва (вес ти по езд); 

4) иметь то или иное нап рав ле ни е, слу
жить пу тём ку да–ни будь (Лест ни ца ве дёт 
на кры шу).

В про по зи ци ях пред ло же ний, со дер жа
щих конст рук цию вес ти к че му–л., час то 
со дер жат ся фи ло софс кие выс ка зы ва ни я, 
ут верж де ни я, вы во ды фи ло софс ко–э ти чес
ко го ха рак те ра. Нап ри мер: Пер вый приз нак 
заг ни ва ния этих мо но по лий зак лю ча ет ся в 
том, что в 90–е го ды XX ве ка впер вые пос ле 
вой ны на коп ле ние бо гатст ва пе рес та ло са мо 
по се бе вес ти к прог рес су в ре ше нии ос нов ных 
гу ма ни тар ных проб лем че ло ве чест ва (Де ля гин 
М. Гло баль ная мис сия Рос сии (2004) // Наш 
сов ре мен ник, 2004.09.01).

Эк ви ва лен том гла го ла вес ти в ар мянс
ком яв ля ют ся гла го лы tanel, uhekcel. Зна че
ние конст рук ции вес ти к че му–л. в ар мянс
ком пе ре да ёт ся гла го лом hangecnel (букв. = 
при вес ти): Qo ararqe tsanr hetevanqnery ke
hangecny (букв. = Твой пос ту пок при ве дёт к 
тя жё лым пос ледст ви ям).

В сло вар ной стат ье гла го ла ид ти в сло ва
ре Оже го ва за фик си ро ва но сле ду ю щее зна
че ние дан но го гла го ла: “с ле до вать, дви гать ся 
в ка ком–н. нап рав ле нии для дос ти же ния че
го–н.” Напр.: Всег да иди впе рёд не ог ля ды ва ясь.

С ле ду ет, од на ко, от ме тить, что дан ное 
зна че ние до воль но “от да ли лось” от пер
вич но го зна че ния гла го ла се ман ти чес ко го 
ком по нен та “д ви гать ся, пе рес ту пая но
га ми” за счёт лек си ко–г рам ма ти чес ких 
свойств слов, со че та ю щих ся с ним. Это в 
ос нов ном абст ракт ные су щест ви тель ные 
со зна че ни ем: “то, к че му ст ре мит ся, для 
дос ти же ния че го Суб ъект нап рав ля ет свои 

уси лия дейст ви я”, напр., меч та, цель, фи
ниш и т. д. 

КОЗ / конст рук тив но обус лов лен ное зна
че ни е/ конст рук ции ид ти на что оз на ча
ет “быть го то вым или ск лон ным к че му–л., 
сог ла шать ся, ре шать ся на что–л.” Напр.: А 
са мое глав но е, на мой взг ляд,— уме ние жить 
вмес те с кем–то, уметь пос то ян но ид ти на 
комп ро мис сы, учи ты вать ин те ре сы дру го го 
че ло ве ка: ведь в сем ье не воз мож но жить, ду
мая толь ко о се бе и сво их же ла ния (Т ка чё ва С. 
День влюб лён ных... (2003) // 100% здо ров ья, 
2003.01.15).

 Как ста но вит ся яс но из при ме ров, в ст
рук ту ре КОЗ име ет ся ком по нент “нап ра вить 
свои дейст вия на что–то”. Та ким об ра зом, 
КОЗ об ра зо ва лось, с од ной сто ро ны, на ос
но ве имен но при ве дён но го вы ше зна че ни я, 
с дру гой сто ро ны,— зна че ния пред ло га на, 
ко то рый упот реб ля ет ся для ука за ния це ли, 
наз на че ни я, пред ме та дос ти же ни я. На об ра
зо ва ние КОЗ, бе зус лов но, вли я ет и ЛСГ слов, 
за ме ща ю щих ва лент ность Об ъек та. Ле вым 
ак тан том яв ля ет ся Суб ъект–А генс, т. е. су
щест во, спо соб ное со вер шать це ле нап рав
лен ное дейст вие (Напр.: Сол дат соз на тель но 
по шёл на этот риск). 

Как бы ло от ме че но, гла го лы дви же
ния пред по ла га ют обя за тель ную ле вую 
ва лент ность, т. е. участ ни ка Агенс, ко то
рый мо жет быть вы ра жен: ант ро по ни мом 
(Шо фер ве зёт дро ва), зо о ни мом (Ры ба плы ла 
по ре ке), ка у за то ром (Воз душ ны ми суг ро ба
ми, пыш ны ми шап ка ми ле жал пов сю ду снег; 
ве тер го нял его ту да–сю да (Г ре ко ва И. Пе
ре лом (1987). Од на ко не ко то рые гла го лы 
дви же ния в без лич ных конст рук ци ях, а 
так же в не пе ре ход ном упот реб ле нии при
об ре та ют но вы е, не ти пи чес кие для них 
зна че ни я. Та кое упот реб ле ние гла го лов 
дви же ния ча ще все го но сит раз го вор ный 
ха рак тер. В от ли чие от русс ко го, ко то рый 
тя го те ет к без лич ным конст рук ци ям, 
для ар мянс ко го язы ка бо лее ха рак тер ны 
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ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ Ոչ ՏԻՊԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԲԱՌԵՐԻ և ՆՐԱՆՑ  
ՀԱՅԵՐԵՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

ՄԱ ՐԻ ԱՄ ԻՍ ՊԻՐՅԱՆ

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 
ռեկտորի օգնական–քարտուղարության վարչության պետ, ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

 Հոդ վա ծում դի տարկ վում են ռու սաց լեզ վի շար ժում ար տա հայ տող բայե րի տար բե
րակ ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո ւղղ վա ծու թյու նը / շարժ ման տա րա ծա կան կողմ
նո րո շում/, հա կիր ճու թյու նը / շարժ ման ոչ ը նդ հա տու թյու նը/, շարժ ման ձևը:

ON THE ATYPICAL MEANINGS OF RUSSIAN VERBS OF  
MOVEMENT AND THEIR EQUIVALENTS IN ARMENIAN

ISPIRYAN MARIAM

Assistant Chancellor–Head of Administrative Unit (Ph.D., Russian Language Teaching 
Methodology) Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University

The paper embraces differential features of motion verbs in Russian. The semantic structure 
of verbs of movement comprises at least three distinguishing characteristics: direction / spatial 
orientation of movement, multiplicity / non–multiplicity of movement; means of motion.

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 11.04.14 թ.

конст рук ции с эксп ли цит но или имп ли
цит но вы ра жен ным суб ъек том дейст ви я, 
по э то му русс ким без лич ным конст рук
ци ям с гла го ла ми дви же ния в ар мянс ком 
со от ветст ву ют конст рук ции с лич ны ми 
фор ма ми, а ана ло гич ные без лич ные конст
рук ции в ар мянс ком ско рее все го яв ля ют ся 
син так си чес ким каль ка ми с русс ко го: “Бо
гатст во и раз но об ра зие без лич ных конст
рук ций в русс ком язы ке по ка зы ва ет, что 

русс кий язык от ра жа ет и вся чес ки по ощ ря
ет пре об ла да ю щую в русс кой куль тур ной 
тра ди ции тен ден цию расс мат ри вать мир 
как со во куп ность со бы тий, не под да ю щих
ся ни че ло ве чес ко му конт ро лю, ни че ло ве
чес ко му ура зу ме ни ю, при чём эти со бы ти я, 
ко то рые че ло век не в сос то я нии до кон ца 
пос тичь и ко то ры ми он не в сос то я нии пол
ност ью уп рав лять, ча ще бы ва ют для не го 
пло хи ми” [1]. 
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ԼԻԼԻԹ ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ
Իրավագիտության և նրա դասավանդման  

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

ՔԵՅՍ–ՍՏԱԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 
«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հոդվածում դիտարկվում են «Սահմա
նադրական իրավունք» առարկայի դա սա
վանդման գործընթացում Քեյս–Ստադի 
տեխնոլոգիայի կի րառ ման հնա րա
վորությունները՝ իբրև ուսուցման արդյու
նավետության բարձրացման միջոց:

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ̀ Քեյս–Ստադի տեխնոլոգիա, 
իրավիճակային վերլուծություն, ուսում
նա կան իրավիճակ, կիրառական վար ժու
թյուններ, տեսական գիտելիքներ, գործ
նական կարողություններ:

Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գրա
կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը թույլ 
է տա լիս փաս տել, որ վեր ջին տա րի նե
րին բա վա կա նին մեծ է գիտ նա կան նե րի 
հե տաքրք րու թյու նը « ման կա վար ժա կան 
տեխ նո լո գի ա» եր ևույ թի, նրա է ու թյան, 
հիմ նա կան բնու թագ րե րի և տե սակ նե րի 
նկատ մամբ: Ման կա վար ժա կան տեխ
նո լո գի ա նե րը հե տա զոտ վել են Վ.Պ. 
Բես պալ կոյի, Ե.Վ. Բոն դարևս կա յայի, 
Մ.Վ. Կլա րի նի, Մ.Մ. Լևի նայի, Վ.Մ. Մո նա
խո վի, Ս.Յ. Սա վել ևայի, Գ.Լ. Սելև կոյի, 
Ն.Ե. Շչուր կո վայի, Լ.Վ.Պո կու շա լո վայի, 
Վ.Կ.Դյա չեն կոյի, Մ.Ա.Մկրտ չյա նի և այ լոց 
կող մից: 

Ի մի բե րե լով ման կա վար ժա կան տեխ
նո լո գի ա նե րի մի շարք մեկ նա բա նում ներ՝ 
կա րող ե նք ա սել, որ այդ եզ րույ թը ման
կա վար ժու թյուն է ներ մուծ ված տեխ նի
կա կան գի տու թյուն նե րից, ի րե նից ներ
կա յաց նում է ու սուց ման մե թոդ նե րի 
կի րառ ման, գոր ծո ղու թյուն նե րի և ըն թա

ցա կար գե րի հա ջոր դա կա նու թյան, տեխ
նի կա կան մի ջոց նե րի, սար քա վո րում նե րի 
և գոր ծի քա կազ մի ամ բող ջու թյուն: 

Ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան 
մեջ ա ռանձ նաց ված են ման կա վար ժա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի չա փա նիշ նե րը ման կա
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա
վե տու թյան գնա հատ ման նպա տա կով: 

Ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
հիմ քում ըն կած են կր թու թյան փի լի սո փա
յու թյան ժա մա նա կա կից ձեռք բե րում նե րը:

Յու րա քան չյուր տեխ նո լո գի այի հա
մար հան գու ցային նշա նա կու թյուն ու նի 
ի նչ պես սո վո րո ղի կող մից գի տե լիք նե րի 
ներ կա յա ցու մը, այն պես էլ վերջ նաար
դյուն քի ման րա մասն սահ մա նու մը և 
դրան հաս նե լու ըն թաց քի վե րահս կու մը:

 Ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի կի րառ ման հիմ նա կան նպա տակ նե
րից մե կը սո վո րող նե րի ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան կա ռու ցո ղա կա նու թյու
նը և ակ տի վա ցումն է: Ը ստ կա ռու ցո
ղա կա նու թյան սկզ բուն քի՝ «սո վո րո ղին 
մա տա կա րար վում է ոչ թե վերջ նա կան 
պատ րաս տի նյութ, այլ հնա րա վո րու թյուն 
է տր վում, որ սո վո րո ղի նե րաշ խար հում 
աս տի ճա նա կան աշ խա տան քի, մտո րում
նե րի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով 
ձևա վոր վեն սե փա կան հա մոզ մունք ներն 
ու մո տե ցում նե րը» [1, էջ 143]: Ակ տի վու
թյան սկզ բուն քը են թադ րում է, որ ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը պետք է 
պա րու նա կի մո տի վա ցի այի բարձր մա
կար դակ, գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն
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նե րի յու րաց ման պա հանջ մունք, ար դյու
նա վե տու թյուն և սո ցի ա լա կան նոր մե րին 
հա մա պա տաս խա նու թյուն: 

Ըստ մեզ՝ բու հի կր թա դաս տի ա րակ չա
կան գոր ծըն թա ցում կի րառ վող տեխ նո լո
գի ա նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով՝

 ¾  ման կա վար ժի կոմ պե տեն տու
թյամբ,

 ¾  ման կա վար ժի մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան մա կար
դա կով,

 ¾  ման կա վար ժի ան ձնային ա ռանձ
նա հատ կու թուն նե րով, 

 ¾ ու սա նող նե րի տա րի քային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րով և հա սու նու
թյան աս տի ճա նով, 

 ¾ ընդ հա նուր կո լեկ տի վի և յու րա
քան չյուր ու սա նո ղի տրա մադր վա
ծու թյան աս տի ճա նով,

 ¾ ու սա նող նե րի ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան պա հանջ մունք նե րով, 
դր դա պատ ճառ նե րով և պատ րաս
տու թյան աս տի ճա նով,

 ¾  ման կա վար ժի կող մից յու րա քան
չյուր թե մային հա մա պա տա խան 
ճիշտ տեխ նո լո գի այի ը նտ րու
թյամբ,

 ¾  տեխ նո լո գի այի կի րառ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ պա ման նե րի առ կա
յու թյամբ,

 ¾  միև նույն ա ռար կայի շր ջա նա կում 
բազ մա պի սի փոխ ներ գոր ծուն մե
թոդ նե րի կի րառ մամբ, ո րն ա պա հո
վում է ու սա նո ղի և դա սա խո սի ար
դյու նա վետ փոխ ներ գոր ծու թյու նը: 

Այս պի սով կա րող ե նք ա սել, որ ման
կա վար ժու թյան մեջ կի րառ վող տեխ նո
լո գի ա նե րի գերն պա տակն է ու սուց ման 
ո րա կի և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա
ցու մը, ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան 
կոմ պե տեն տու թյան զար գա ցու մը։

 Քա նի որ մեր հե տա զո տու թյու նը վե
րա բե րում է «Սահ մա նադ րա կան ի րա
վունք» ա ռար կայի դա սա վանդ ման մե թո
դի կային« ա պա մենք ան դրա դար ձել ե նք 

հատ կա պես այն ակ տիվ մե թոդ նե րին, 
ո րոնց կի րա ռու մը ար դյու նա վետ կդարձ
նեն «Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք» 
ա ռար կայի դա սա վան դու մը և ու սա նող
նե րի կող մից նշ ված ա ռար կայից գի տե
լիք նե րի յու րա ցու մը։

 Մեր հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ 
«Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք» ա ռար
կայի դա սա վանդ ման ար դյու նա վետ 
մե թոդ է քեյս–ս տա դի /case study/ կամ 
ի րա վի ճա կային վեր լու ծու թյան տեխ նո
լո գի ան: Այն միև նույն ժա մա նակ պրոբ
լե մային, ի րա վի ճա կային վեր լու ծու թյան 
մե թոդ է, ո րի կի րառ մամբ ու սու ցու մը 
ի րա կանաց վում է կոնկ րետ խն դիր նե րի, 
իրավի ճակ նե րի լուծ ման ճա նա պար հով: 
Մե թո դի նպա տա կը հա մա տեղ ու ժե րով 
ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյուն, գործ նա կան 
լու ծում նե րի մշա կում և վեր ջում՝ ա ռա
ջարկ ված ալ գո րիթ մի գնա հա տում: 

Ի րա վի ճա կային վեր լու ծու թյան մե
թո դի կի րա ռու մը բարձ րա գույն մաս նա
գի տա կան կր թու թյան ո լոր տում այ սօր 
ար դի ա կան է, ին չը պայ մա նա վոր ված է 
հետ ևյալ մո տե ցում նե րով՝

 ¾ կր թու թյունն այ սօր նպա տա
կաուղղ ված է ոչ մի այն գի տե լիք նե
րի յու րաց մա նը, այլև ու սա նող նե րի 
մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն ցիա
նե րի ձևա վոր մա նը, մտա ծո ղու
թյան հա րա ցույ ցե րի փո փոխ մա նը, 
տե ղե կատ վու թյան հս կա յա կան ծա
վա լի յու րաց մա նը 

 ¾ այ սօր փոխ վել են մաս նա գե տին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, նա 
պետք է տի րա պե տի տար բեր ի րա
վի ճակ նե րում լա վա գույնս դրս ևոր
վե լու կա րո ղու թյա նը, կար ևոր է 
նաև ճգ նա ժա մային պայ ման նե րում 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ վա
ծու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Ի րա վի ճա կային վեր լու ծու թյան մե թո դը 
գոր ծիք է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ի րա վա գի տու թյու նից տե սա կան գի տե լիք
նե րը կի րա ռել գործ նա կան խն դիր նե րի 
լուծ ման հա մար: Այն նպաս տում է ու սա
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նող նե րի ի նք նու րույն մտա ծո ղու թյան, այլ
ընտ րան քային տե սա կետ լսե լու և հաշ վի 
առ նե լու, սե փա կան տե սա կե տը հիմ նա վո
րե լու կա րո ղու թյան զար գաց մա նը: 

Այս մե թո դի շնոր հիվ ու սա նո ղը կա
րող է դրս ևո րել և կա տա րե լա գոր ծել իր 
վեր լու ծա կան, գնա հա տո ղա կան, ի րա վի
ճա կի կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րը, 
սո վո րի թի մային աշ խա տան քի, ա ռա
ջադր ված հար ցի լուծ ման ա ռա վել ռա
ցիո նալ տար բե րակ ա ռա ջար կել: 

Լի նե լով փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ՝ այն 
ա պա հո վում է ա ռար կայի տե սա կան հի
մունք նե րի յու րա ցու մը, տի րա պե տու մը և 
նյու թի գործ նա կան կի րա ռու մը՝ նպաս
տե լով ու սա նո ղի մաս նա գի տա կան հմ
տու թյուն նե րի, ո ւս ման նկատ մամբ հե
տաքրք րու թյան և դրա կան մո տի վա ցի այի 
ձևա վոր մա նը: Միև նույն ժա մա նակ ի րա
վի ճա կային վեր լու ծու թյու նը ման կա վար
ժի մտա ծո ղու թյան ձև է, նրա հա տուկ 
հա րա ցույ ցը, ին չը թույլ է տա լիս մտա ծել 
և գոր ծել ոչ ստար դարտ՝ հա մալ րե լով սե
փա կան ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը: 

Ի րա վի ճա կային վեր լու ծու թյան մե թո
դի ի րա կա նաց ման հա մար կար ևոր են 
հետ ևյալ պա հանջ նե րը.

 ¾ հս տակ նպա տակ 
 ¾ ա ռա ջադր ված ի րա վի ճա կի ո րո շա

կի բար դու թյուն
 ¾  տի պա կան ի րա վի ճակ նե րի ստեղ

ծում, ո րը են թադ րում է կո լեկ տիվ, 
թի մային աշ խա տանք 

 ¾ ա ռա ջաց նի ու սա նող նե րի զգա յա
կան լար վա ծու թյուն

 ¾  վե լու ծա կան մտ քի զար գա ցում 
 ¾ ու նե նա լուծ ման տար բե րակ ներ 

Ի րա վի ճա կային վեր լու ծու թյան մե թո
դի հիմ նա կան գոր ծա ռույթն է սո վո րեց նել 
ու սա նող նե րին լու ծել բարդ խն դիր ներ, 
որ տեղ բա ցա կա յում է հա մա կարգ վա
ծու թյու նը, հա ջոր դա կա նու թյու նը, ո րոնք 
հնա րա վոր չէ լու ծել վեր լու ծու թյամբ: Այս 
պա րա գա յում ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա
ջա նում խնդ րի լուծ մա նը սի նե գե տի կա
կան մո տեց ման ցու ցա բե րու մը: 

Ակն հայտ է այս մե թո դի ա ռա վե լու
թյու նը նյու թի ա վան դա կան շա րադ րան
քի նկատ մամբ, սա կայն պետք չէ մտա ծել, 
որ ի րա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյու նը կա
րող է փո խա րի նել դա սա խո սու թյուն նե
րին: Պետք է տար բե րել ի րա վի ճակ նե րը 
ու սում նա կան խն դիր նե րից, ո րոնք ա ռա
ջադր վում են սե մի նար և գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, քա նի որ 
ու սում նա կան խն դիր նե րի և ի րա վի ճակ
նե րի կի րառ ման նպա տակ նե րը նույն
պես տար բեր են: Խն դիր նե րը ու սա նո ղին 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս յու րաց նե լու, 
ու սում նա սի րե լու տե սու թյուն, մե թոդ
ներ, սկզ բունք ներ, ի սկ ի րա վի ճակ նե րի 
վեր լու ծու թյու նը օգ նում է ու սա նող նե րին 
տի րա պե տել տար բեր մաս նա գի տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի: Որ պես կա նոն խն
դիրն ու նի մեկ լու ծում, մեկ ճա նա պարհ, 
ի սկ ի րա վի ճա կը են թադ րում է լուծ ման 
մի քա նի տար բե րակ ներ և բազ մա թիվ 
ե ղա նակ ներ: 

Բու հի կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր
ծըն թա ցում ի րա վի ճա կային վեր լու ծու
թյան մե թո դի կի րա ռու մը մի ան շա նակ 
չէ, այ սօր ա ռա վել կար ևոր վում են ի րա
վի ճա կային գի տե լիք նե րը, ի րա վի ճա
կային գոր ծու նե ու թյու նը: Այս մե թո դն 
ան հրա ժեշտ է դի տար կել որ պես ա վան
դա կան մե թոդ նե րի օր գա նա կան շա րու
նա կու թյուն, քա նի որ այն նպաս տում է 
ու սա նող նե րի կող մից պար տա դիր նոր
մա տի վային գի տե լիք նե րի յու րաց մա նը և 
տի րա պետ մա նը: 

Ի րա վի ճա կային վե լու ծու թյան մե թո
դի կի րա ռու մը են թադ րում է մե թո դա
կան ա պա հո վում և հիմ նա վո րում ի նչ պես 
ու սում նա կան ծրագ րե րին հա մա պա
տաս խան բու հի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցի մա կար դա կում, այն պես էլ ա ռան ձին 
ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման մա կար
դա կում: Ը նդ ո րում ի րա վի ճակ նե րը կա
րող են լի նել.

 ¾ ու սում նա կան ի րա վի ճակ, ե րբ կա 
ձևա վոր ված խն դիր, ո րում ներ
կա յաց ված է կոնկ րետ ի րա վի ճակ 



69

կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
նպա տա կը՝ ի րա վի ճա կի ախ տո րո
շում և ի նք նու րույն լու ծում,

 ¾  ցու ցադ րա կան ու սում նա կան ի րա
վի ճակ, նպա տա կը գործ նա կան 
օ րի նա կով սո վո րեց նել ու սա նո ղին 
մշա կել ճիշտ լուծ ման ալ գորիթմ, 

 ¾ ու սում նա կան ի րա վի ճակ, ե րբ չկա 
ձևա վոր ված խն դիր, այլ ներ կա
յաց ված են ո րո շա կի վի ճա կագ րա
կան տվյալ ներ, հա սա րա կա կան 
կար ծիք, կա ռա վա րու թյան դիր քո
րո շում և այլն, նպա տա կը՝ խնդ րի 
ի նք նու րույն ձևա կեր պում և լուծ
ման ե ղա նակ նե րի, ռե սուրս նե րի 
ա ռա ջար դում,

 ¾  կի րա ռա կան վար ժու թյուն ներ, որ
տեղ ներ կա յաց ված են կոնկ րետ դժ
վար ի րա վի ճակ ներ, նպա տա կը լուծ
ման ե ղա նակ նե րի ո րո նումն է [3]: 

Այն կա րող է պա րու նա կել որ ևէ 
օ րեն քի, դա տա կան ակ տի կամ տար բեր 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի տար բեր տա
րի նե րի աշ խա տան քի նկա րագ րու թյուն, 
կա րող է նե րա ռել գի տա կան մո դել ներ, 
նա խագ ծեր: 

Մենք «Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք» 
ա ռար կայի դա սա վանդ ման ըն թաց քում 
հատ կա պես նա խընտ րել ե նք այն մե
թոդ նե րը, ո րոնք խթա նում են ու սա նող
նե րի ի նք նու րույ նու թյու նը ի րա վա կան 
գի տե լիք նե րի կի րառ ման բնա գա վա ռում 
ի րենց դրս ևո րե լու, փաս տար կում ներ, 
վեր լու ծու թյուն ներ, մեկ նա բա նու թյուն
ներ, եզ րա հան գում ներ ա նե լու կա րո
ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը: Այս ա ռու մով 
ա ռա վել ար դյու նա վետ մե թոդ նե րից ե նք 
հա մա րում քեյս–ս տա դի մե թո դը, ո րը որ
պես կո լեկ տիվ ու սուց ման տեխ նո լո գիա
յի տա րա տե սակ, մի աս նա կա նաց նում է 
զար գաց նող, ան ձնա կողմ նո րոշ ված ու
սուց ման տեխ նո լո գի ա նե րը՝ նե րա ռե լով 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան հմ
տու թյուն նե րի զար գա ցու մը, մաս նա գի

տա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վո րու մը, 
և նպաս տում է ու սա նող–դա սա խոս հա
մաս տեղ ծա գոր ծության, հա ղոր դակց ման 
նե րու ժի ի րաց մա նը: «Սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք» ա ռար կայի դա սա վանդ ման 
ըն թաց քում զար գա նում է ու սա նող նե րի 
ի րա վա կան մտա ծո ղու թյու նը: Քեյս մե
թո դի կի րա ռումն այս ա ռար կայի դա սա
վանդ ման գոր ծըն թա ցում պա հան ջում է 
ու սա նող նե րի կող մից մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի յու րաց ման և ի նք նու րույն 
աշ խա տան քի կա տար ման հմ տու թյուն նե
րի ձևա վոր վա ծու թյան ո րո շա կի մա կար
դակ: Այդ ա ռու մով մենք հա մա միտ ե նք 
Լ.Վ.Պո կու շա լո վայի հետ, որ. «կողմ նո րոշ
վե լով քեյ սում՝ ու սա նող նե րը փաս տո րեն 
ի րենց ձեռ քում ու նե նում են ի րա վի ճա կի 
պատ րաս տի լու ծու մը, ո րը կա րող է կի
րառ վել նաև հա ման ման այլ ի րա վի ճակ
նե րում» [2 ]:

Ներ կա յաց նենք մեր կող մից մշակ
ված քեյս–ս տա դի տեխ նո լո գի այի կի
առ ման օ րի նակ «Սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք» ա ռար կայի դա սա վանդ ման 
շր ջա նակ նե րում: 

Թե մա–Ա նձ նա կան ի րա վունք ներ և 
ա զա տու թյուն: Այս թե ման կա րող է հան
դի սա նալ քեյ սի ձևա վոր ման աղ բյուր, 
ո ւս տի մենք դի մել ե նք այդ քայ լին:

 Թե մայի տե սա կան մա սը ու սա նող
նե րին դա սա խո սու թյան մի ջո ցով ներ
կա յաց նե լուց հե տո ու սա նող նե րի գի
տե լիք ներն ամ րապն դե լու, գործ նա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու նպա
տա կով կազմ վել է քեյս: Հաշ վի առ նե
լով հետ ևյալ պա հանջ նե րը՝ քեյ սը պետք 
է ու նե նա հս տակ դր ված նպա տակ նե րի՝ 
դժ վա րու թյան հա մա պա տաս խան մա
կար դակ, ցու ցադ րի ի րա վա կան դաշ տի 
մի շարք տե սան կյուն ներ, տի պիկ ի րա
վի ճակ ներ, ու նե նա մի շարք լու ծում ներ: 
Լսա րա նը բա ժան վել է խմ բե րի, տե ղե
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ
մամբ ցու ցադր վել է թե մայի վե րա բե րյալ 
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Անձի իրավունքներ և 

ազատություններ 

Իրավիճակ:  Կինը ենթարկվել է 
հարկադիր աշխատանքի մեկ 
այլ երկրում և չի կարողանում 
վերադառնալ տուն: 

Իրավիճակի քննարկում:   
ա) Կնոջ ո՞ր իրավունքներն են 
խախտվել: 
բ) Որո՞նք են կնոջ սխալ 
գործողությունները: 
գ) Որո՞նք են լինելու կնոջ 
հետագա գործողությունները: 
դ)  Ի՞նչ կառաջարկեք 
հետագայում նման 
իրավիճակներից խուսափելու 
համար: 

Կիրառվող մեթոդներ: 
Համագործակցային ուսուցում, 
բանավեճ, երկխոսություն, 
ինդուկտիվ և դեդուկտիվ 
մեթոդներ և այլն: 

Հետադարձ կապի  ապահովում: 
Իրավիճակից դուրս գալու և 
կանխարգելելու համար 
գործողությունների ալգորիթմի 
ներկայացում, լուծման տարբերակների 
առաջադրում: 

տե սա նյութ՝ տե սա հա լո վակ նե րի, սլայդ
նե րի տես քով: Ու սում նա սիր վող թե մայի 
շր ջա նակ նե րում ցու ցադր վել է թրա ֆի
կին գի վե րաբերյալ տե սա նյութ, ո րում 
առ կա են սահ մա նադ րա կան նոր մե րի՝ 
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն
նե րի կո պիտ խախ տում ներ: Ներ կա յաց
վել են յու րա քան չյուր նոր մի բո վան դա
կու թյու նը, է ու թյու նը:

 Դի տու մից հե տո ա ռա ջադր վել է թե
մայի վե րա բե րյալ հետ ևյալ հար ցը՝ 

–Ար դոք առ կա՞ են սահ մա նադ րա կան 
նոր մե րի կո պիտ խախ տում ներ, ե թե այո, 
ա պա ո րո՞նք են դրանք: 

Հանձ նա րար վել է յու րա քան չյուր խմ բի 
ներ կա յաց նել իր դիր քո րո շու մը և ա ռա
ջար կել հնա րա վոր լու ծում ներ հե տևյալ 
սխե մայով (սխե մա 1):
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THE APPLICATION OF CASE STUDY TECHNOLOGY IN THE  
PROCESS OF TEACHING CONSTITUTIONAL RIGHTS
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The application of case study technology while teaching Constitutional Rights as a discipline 
has been viewed in the article as a way of enhancing its efficiency. A sample of a lesson has been 
brought to demonstrate some useful ways of case study technology usage. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CASE STUDY В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»

ЛИЛИТ МИРЗАХАНЯН

В статье рассматриваются возможности применения технологии case study в процессе 
преподавания дисциплины «Конституционное право» как средства повышения 
эффективности обучения. Представлена модель урока с употреблением метода case study.

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 06.06.14 թ.

Այս պի սով, թե մայի ու սում նա սիր ման 
շր ջա նակ նե րում քեյս մե թո դի կի րառ ման 
ար դյուն քում ու սա նող նե րը կա րո ղա ցան 
մեկ ամ բող ջու թյան մեջ մի ա վո րել տե
սա կան գի տե լիք նե րը և գործ նա կան կա
րո ղու թյուն նե րը, ի րա վա կան դաշ տում 
պաշտ պա նել ի րենց տե սա կե տը, փաս
տար կել, բա նա վի ճել: Այս մե թո դի ար

դյու նա վե տու թյու նը «սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք» ա ռար կայի դա սա վանդ ման 
գոր ծըն թա ցում այն էր, որ հնա րա վո րու
թյուն ըն ձեռվեց ձևա վո րե լու ու սա նող նե
րի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն ցի ա նե
րը, զար գաց նել նրանց բա նա վեճ վա րե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը և հռե տո րա կան ար
վես տի հմ տու թյուն նե րը: 
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ՖՐՈՒՆԶ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և  

սպորտի վաստակավոր գործիչ,  
ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական 

ինստիտուտի պրոռեկտոր, մանկավարժական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական 
ինստիտուտի ասիստենտ, մարզական պարերի 

Հայաստանի սպորտի վարպետ

ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ան զուսպ և ցան կա սեր ե րի տա սար դու թյու նը
 ծե րու թյա նը փո խան ցում է մաշ ված մար մի նը:

 Ցի ցե րոն
Հին հռո մե ա կան հռե տոր

 Հիմն վե լով տար բեր դա րաշր ջան նե
րի գրա կան աղ բյուր նե րի ու սում նա սիր
ման և մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
փոր ձի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման վրա` 
հոդ վա ծում վեր լուծ ման են են թարկ վել 
գո յու թյուն ու նե ցող պատ կե րա ցում նե
րը մար դու շար ժում նե րի կուլ տու րայի 
և մարմ նա կան դաս տի ա րա կու թյան վե
րա բե րյալ: Բա ցա հայտ վել է, որ ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյու նը և ա ռա վել ևս 
սպոր տային պատ րաս տու թյու նը դաս վում 
են այն բնա գա վառ նե րի շար քին, որ տեղ 
ա ռա վել ևս պետք է դրս ևոր վի մարմ նա
կանն իր կուլ տու րա բա նա կան տե սան
կյու նով:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ̀  ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյուն, սպոր տային պատ րաս տու թյուն, 
մար մին, մարմ նա կա նու թյուն, մարմ նա
վոր մարդ, սո ցի ոմ շա կու թային ֆե նո մեն, 
շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն, ներ դաշ
նակ ու բազ մա կող մա նի զար գա ցում:

 Հա վա նա բար չկա մի մարդ, ո րը թե
կուզ մեկ ան գամ չի մտա ծել̀ լավ է լի նել 
գե ղե ցիկ, պար զա պես գե ղե ցիկ, գե ղե ցիկ 

մարմ նով: Ի սկ ի ՞նչ է հար կա վոր դրա հա
մար: Ա ռա ջին հեր թին` ա ռող ջու թյուն: Դա 
գե ղեց կու թյան հիմքն է, ա վե լի ճիշտ` գե
ղեց կու թյան ծա ռը: Նրա վրա են ա ճում 
տերև նե րը: Դա մա քուր ու փայ լուն մաշկն 
է, ա մուր ու սպի տակ ա տամ նե րը, ճիշտ 
դի մագ ծե րը, գե ղե ցիկ կեց ված քը, ճիշտ 
ձևա վոր ված մկա նային զանգ վա ծը, վայե
լուչ կեր պա րան քը: Կնոջ հա մար կար ևոր 
են գլ խի մա զե րը, տղա մար դու հա մար` 
բարձ րա հա սակ լի նե լը:

 Շատ սե րունդ նե րի հա մար մար դու 
մարմ նա կազ մու թյու նը թվում էր խորհր
դա վոր, ի սկ գոր ծու նե ու թյու նը̀  ան ճա նա
չե լի: Մար դու մարմ նի վնաս վածք նե րը 
բա ցա հայ տում է ին նրա կա ռուց ված քի 
գաղտ նիք նե րը:

 Պե դո ւա նի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 
Ա նդ րեյ Վե զա լի ի «Մար դու մարմ նի կա
ռուց ված քի մա սին» գր քի լույս տես նե լուց 
հե տո (1543թ.) մի այն շատ բա ներ պար
զա բան վեց: Օ րի նակ, այ սօր հայտ նի է, որ 
մար դու մարմ նում կան 200 ոս կոր, 230 
հոդ և 600–ից ա վե լի մե կու սաց ված մկան: 
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Իր մարմ նի կա ռուց ված քով և կազմ
ված քով մար դը պար տա կան է մարմ նի 
ո ւղ ղա հա յաց դիր քին, ին չը հենց նրան 
ա ռանձ նաց նում է կեն դա նի նե րից: Մար
դու մարմ նային շար ժում նե րի բնա կան–
կի րա ռա կան շար ժում նե րը̀  քայլ քը, լո ղը, 
ցատ կը, նե տում նե րը, ծան րու թյուն նե րի 
տե ղա փո խու մը և այլք, նպաս տում են 
մարմ նի տե ղա շարժ մա նը, մարմ նի ա ռան
ձին մա սե րի շար ժում նե րի կուլ տու րայի 
զար գաց մա նը:

 Պա տա հա կան չէ, որ իր ժա մա նա կի 
հան ճա րեղ փի լի սո փա և մտա վո րա կան 
Պլա տո նը (428–348թթ.) մարմ նային բա րո
րու թյուն նե րի թվին էր դա սում ա ռող ջու
թյու նը, մկա նային ու ժը, գե ղեց կու թյու նը 
և մարմ նա կազ մու թյու նը: Նա ա ռանձ
նաց նում էր նաև մարմ նային ըն դու նա
կու թյուն նե րը` կա րո ղու թյու նը գե ղե ցիկ 
քայ լել, վա զել, նե տել և այլն: Պլա տո
նը մարմ նի վար ժեց ման հա մար լա վա
գույն մի ջոց էր հա մա րում մարմ նա մար
զու թյու նը (այ սօր վա պատ կե րաց մամբ` 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ) և հո գու 
ամ րապն դու մը: Նա պն դում էր, որ մարմ
նա մար զու թյու նը և բժիշկ նե րը կար գա վո
րում են մար դու մար մի նը: Հետ ևա բար, 
այդ կար գը մարմ նա կան է (12, էջ 27, 37): 
Ա վե լի ո ւշ այդ հան ճա րեղ միտ քը հաս տա
տել են Ս.Կ.Ար խան գելս կին (5), Յու. Նի կո
լա ևը (22), Ֆ.Գ.Ղա զա րյա նը (2) և այլք:

Հ ռո մե ա կան բժիշկ Կլավ դի Գա լե նը 
(131–200թթ.) ա ռա ջին նե րից էր, ով նկա
րագ րեց մար դու մար մի նը, շր ջա նա ռու
թյան մեջ նե րա ռեց մկա նային տո նու սի 
և ան տա գո նիստ մկա նախմ բե րի մա սին 
հաս կա ցու թյուն նե րը: 1300 տարվա ըն թաց
քում նա այս բնա գա վա ռում ա նա ռար կե լի 
հե ղի նա կու թյուն էր: Մար դու շար ժում նե
րի ու սում նա սի րու թյամբ է զբաղ վել նաև 
Ա վի ցեն նան (4), ով հայտ նա բե րել է, որ 
մկան նե րը են թարկ վում են մե խա նի կա
կան օ րենք նե րին: Հե տա գա յում այս հիմ

նախնդ րի հե տա զո տու թյուն նե րով զբաղ
վել են տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի 
ու տար բեր ե րկր նե րի բազ մա թիվ գիտ
նա կան ներ:

 Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի փի լի սո փա
յու թյան ակ նա ռու ներ կա յա ցու ցիչ իս պա
նա ցի Խ.Լ.Վի վե սը (36) գտ նում էր, որ մար
դու մարմ նին բնո րոշ են գե ղեց կու թյու նը, 
ա ռող ջու թյու նը, ամ բող ջա կա նու թյու նը, 
ու ժը, ճարպ կու թյու նը և դրանց հա կա
պատ կեր նե րը` հի վան դու թյու նը, ան ճոռ
նի ու թյու նը, այ լան դա կու թյու նը:

1920–ա կան թթ. այս պես կոչ ված մար
դա բա նու թյան կուլ տու րան (19) սկ սեց 
ու սում նա սի րել հա սա րա կու թյան մեջ 
մար դու դրս ևո րած վար քագ ծի վրա 
հա սա րա կա կան կուլ տու րայի ու նե ցած 
ազ դե ցու թյու նը: Պարզ վեց, որ այն պայ
մա նա վոր ված է կուլ տու րայի ներ գոր ծու
թյամբ և ու նի տար բեր դրս ևո րում ներ, 
այդ թվում` սե փա կան մարմ նի շար ժում
նե րի հան դեպ:

 Հա մաշ խար հային պրակ տի կա յում 
մարմ նա կա նու թյան (телесность) և կուլ
տու րայի միջև ե ղած փո խա դարձ կա պը 
ա ռա ջին ան գամ ու սում նա սի րել է Մ.Մո սը 
(9), և հենց նա գոր ծու նե ու թյան մեջ դրեց 
«մարմ նի տի րա պետ ման տեխ նի կա» 
հաս կա ցու թյու նը: Օ րի նակ, ե րե խա նե րը 
տե ղա շարժ վում են այլ կերպ, քան մե ծա
հա սակ նե րը, նրանք այ լա պես են տի րա
պե տում սե փա կան մարմ նին: Մարմ նի 
տի րա պետ ման տեխ նի կայի կար ևոր բա
ղադ րա տոմս են հան դի սա նում շար ժո ղա
կան պատ րաստ վա ծու թյու նը և մար դու 
օր գա նիզ մի ֆի զի կա կան հնա րա վո րու
թյուն նե րը: Օ րի նակ` սո վո րա կան մար դու 
վազ քը տար բեր վում է մար զիկ–վա զոր դի 
վազ քից: Այս տե ղից կա րե լի է եզ րա կաց
նել, որ մարմ նի տի րա պետ ման տեխ նի
կան, մարմ նի զգա ցո ղու թյու նը, մարմ նի 
հան դեպ վե րա բեր մուն քը ձևա վոր վում են 
կուլ տու րայի ազ դե ցու թյան ներ քո:
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Յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյուն, յու
րա քան չյուր ժո ղո վուրդ, յու րա քան չյուր 
քա ղա քակր թու թյուն, յու րա քան չյուր մշա
կույթ ու նի ան հա տի իր ի դե ա լը, օ րի նակ` 
«կուլ տու րա կան մարդ» և այլն: Այդ դր սևո
րում նե րում, ի նչ պես եր ևում է, հա տուկ 
տեղ է զբա ղեց նում մարմ նա կա նու թյու նը:

 Բո լոր մար դիկ մի մյան ցից տար բեր
վում են ար տա քի նով, մա զե րի գույ նով, 
մկա նային ու ժով, մարմ նա կազ մու թյամբ 
և այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Գո
յու թյուն ու նեն բնա ծին ու ո րո շա կի մար
դա չա փա կան չա փո րո շիչ ներ̀  մարմ նի հա
սա կը, քա շը, եր կա րու թյան ու լայ նու թյան 
մե ծու թյուն ներ, մարմ նի տե սա կա րար 
կշի ռը, մա կե րե սը և այլն: Մարմ նա կա նու
թյան սահ ման նե րի ո րոշ ման նպա տա կով 
օգ տա գործ վում են այն պի սի կա տե գո րա
ներ, ի նչ պի սիք են գե ղե ցիկ–այ լան դակ, 
ե րի տա սարդ–ծեր, տղա մարդ կային–կա
նա ցի, նոր մալ–ան նոր մալ, բարձ րա հա
սակ– ցած րա հա սակ և այլն:

 Հե տաքր քիր է, որ մարդ կու թյան զար
գաց ման ո ղջ պատ մու թյան ըն թաց քում 
ըն դա մե նը ե րեք մարդ է հա մար վում հա
վա սա րա չափ շնոր հա լի բո լոր բնա գա
վառ նե րում` բժշ կա գի տու թյուն, քի մի ա, 
ֆի զի կա, գե ղան կար չու թյուն, փի լի սո
փա յու թյուն, բա նաս տեղ ծա կան ար վեստ, 
ա ստ ղա բաշ խու թյուն: Ա րիս տո տել, Լե ո
նար դո դա Վին չի, Մի խայիլ Լո մո նո սով: Ի 
դեպ, ե րեքն էլ ու նե ցել են հզոր աթ լե տիկ 
մարմ նա կազ մու թյուն (22): 

Այս պի սով, մարմ նա կա նու թյու նը` որ
պես սո ցի ոմ շա կու թային եր ևույթ, մար
դու մար մինն է, ո րը սո ցի ա լա կան ու կուլ
տու րա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան 
ներ քո վե րա փոխ վել է ու կա տա րում է 
ո րո շա կի սո ցի ոմ շա կու թային ֆունկ ցի ա
ներ: Դա հա տուկ տա րա ծու թյուն է, ո ւր 
ներ կա է մարդ կային է ու թյու նը (8): Ո ւս տի 
այն պա հան ջում է իր հան դեպ հա տուկ 
ու շադ րու թյուն և ու սում նա սի րու թյուն: 

Մարմ նա կա նու թյու նը` որ պես ֆե նո մեն, 
որ պես մարդ կային բնու թյան հիմք, պետք 
է վեր լու ծել փի լի սո փա յու թյան, հո գե
բա նու թյան, սո ցի ո լո գի այի, ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան, սպոր տային պատ
րաս տու թյան և այլ գի տու թյուն նե րի տե
սան կյու նից:

 Դեռևս ան տիկ դա րաշր ջա նից հայտ
նի է, որ մար դու մարմ նի ա ռող ջու թյու նը 
ձևա վո րող կար ևոր գոր ծոն նե րից են ֆի
զի կա կան վար ժու թյուն նե րը: Հետ ևա բար 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րը մարմ նա
կան դաս տի ա րա կու թյան պրակ տի կայի 
ե լա կետն են ու կա ռուց ված քային մի ա վո
րը:

 Հե տաքր քիր է գեր մա նա ցի փի լի սո փա 
Հե գե լի (1770–1831թթ.) տե սա կետն այն մա
սին, որ մարդն իր բնա կան ձևը չպետք է 
թող նի այն պի սին, ի նչ պի սին այն կա, այլ 
պետք է նպա տա կաուղղ ված այն փո փո
խի: Այս տեղ նա ճիշտ է նկա տել ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան կա պը հոգ ևոր 
կուլ տու րայի հետ ու ա ռա ջար կել է ֆի զի
կա կան վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով ձևա
վո րել մար դու մար մի նը: Հե գե լը վկա յա
կո չում է հին հույ նե րին, ո րոնք սկզ բում 
ձևա վո րում է ին ի րենց մար մի նը, և հե տո 
այն մարմ նա վո րում մար մա րի մեջ: 

Իր հեր թին Ն.Գ.Չեր նիշևս կին (30) ման
րա մասն քն նար կում է մարդ կային մարմ
նի գե ղեց կու թյան հար ցը, նրա հա մա
չափ զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
ճիշտ կեց ված քի մշա կու մը` հա մա րե լով, 
որ մարդ կային մար մի նը ե րկ րագն դի լա
վա գույն գե ղեց կու թյունն է: Նմա նա տիպ 
մո տե ցում ներ ե նք տես նում նաև մի շարք 
այլ հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում 
(16, 20, 24, 28):

 Մեծ ման կա վարժ Ի. Հ. Պես տա լոց ցին 
(25) ա սում էր, որ ե րե խայի ա նընդ հատ 
շարժ վե լու ձգ տու մը նպաս տում է կր
թու թյա նը և մարմ նա կան դաս տի ա րա
կությա նը:
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 Հա տուկ ու շադ րու թյան են ար ժա նի 
ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Ժ.Դե մե նի ի (10) 
հա յացք նե րը: Նա ֆի զի կա կան դաս տի
ա րա կու թյան վերջ նա կան ար դյունքն էր 
հա մա րում մարդ կային մարմ նի կա տա րե
լու թյան նվա ճու մը ձևե րի, կա ռուց ված քի և 
շար ժում նե րի մեջ:

 Մարմ նային դաս տի ա րա կու թյու նը 
ը նդ գր կում է կա տա րե լու թյան հա մակ ցու
թյուն, ին չը բե րում է մար դու վի ճա կի բա
րե լավ մա նը̀ ա ռող ջու թյան ամ րապնդ ման, 
գե ղե ցիկ մարմ նա կազ մու թյան, շար ժում
նե րի ճարպ կու թյան, առ նա կա նու թյան: 
Գեր մա նա ցի գիտ նա կան Ֆ.Ա.Շ միդ տը (31) 
մարմ նա մար զա կան վար ժու թյուն ներն 
ան վա նում էր մարմ նա կան, ո րոնց ա մեն
օրյա կա տա րու մը բարձ րաց նում է աշ խա
տու նա կու թյու նը, զար գաց նում մարմ նի և 
հոգ ևո րի ըն դու նա կու թյուն նե րը:

 Սո ցի ո լո գի ա կան ժա մա նա կա կից հե
տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը նույն
պես ը նդ գծում են տար բեր տա րի քի ու 
սե ռի դպ րո ցա կան նե րի և ու սա նող նե րի 
ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի հա մա
կար գում մարմ նա կա նու թյան կար ևոր 
նշա նա կու թյու նը:

 Հե տաքր քիր է, որ նույ նիսկ այն պի սի 
շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք 
հա մար վում են բնա կան ամ բողջ մարդ
կային ցե ղի հա մար, տար բեր մշա կույթ
նե րում կա տար վում են ա ռանձ նա հա տուկ 
ձևով: Մշա կու թային նմուշ նե րը ազ դե ցու
թյուն են գոր ծում քայլ քի, վազ քի, լո ղի 
ձևե րի, շն չա ռու թյան, փոս փո րե լու, սեք
սի, ե րե խային կրծ քով կե րակ րե լու, քնի 
ժա մա նակ մարմ նի դիր քի և այլ նի վրա: 
Հետ ևա բար, տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 
մոտ գո յու թյուն ու նեն սե փա կան մարմ
նի օգ տա գործ ման տար բեր ձևեր ու ե ղա
նակ ներ:

 Սե փա կան մար մի նը տի րա պե տե լու 
տար բեր կա րո ղու թյուն նե րը դա սա կար
գել կա րո ղա նա լու հա մար ֆրան սի ա ցի 

գիտ նա կան Մ.Մո սը (20) օգ տա գոր ծում 
է այն պի սի կա տե գո րի ա ներ, ի նչ պի սիք 
են տա րի քը, սե ռը, ֆի զի կա կան հնա րա
վո րու թյուն նե րը, սո վո րույթ նե րը, ա վան
դույթ նե րը: Այս պես, օ րի նակ, հա մե մա
տե լով ե րե խայի և մա ծա հա սակ մար դու 
շար ժում նե րը, նա եզ րա կաց նում է, որ 
ե րե խա նե րը տե ղա շարժ վում են այլ կերպ, 
քան մե ծա հա սակ նե րը, այլ կերպ են տի
րա պե տում սե փա կան մարմ նին: Այս տեղ, 
մեր կար ծի քով, կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նեն շար ժո ղա կան պատ րաստ վա ծու
թյան մա կար դա կը, շար ժո ղա կան հմ տու
թյուն նե րի տի րա պետ ման աս տի ճա նը:

 Սե փա կան մարմ նի կեր պա րը և էմ
պի րիկ մո դե լը ձևա վոր վում են օն տո գե
նե տիկ զար գաց ման պրո ցե սում և հատ
կա պես նա խադպ րո ցա կան տա րի քում: 
Դպ րո ցա կան հա սա կում այդ մո դե լը 
ան ցնում է գի տակ ցա կան մա կար դա կի, 
քա նի որ այն զար գա նում է ու սուց չի ղե
կա վա րու թյան ներ քո, ով ա ռա ջար կում է 
լու ծել բազ մաբ նույթ խն դիր ներ: Կյան քի 
հե տա գա շր ջան նե րում սպոր տը` որ պես 
կեն սա կերպ ը նտ րած, պա տա նի ներն ու 
աղ ջիկ նե րը գի տակ ցա կա նո րեն մար
զի չի ղե կա վա րու թյամբ ձևա վո րում են 
շարժ ման մո դե լը, յու րաց նում սե փա կան 
մար մի նը և այն են թար կում ար դեն ձևա
վոր ված շար ժո ղա կան ձևին: Ի վեր ջո, 
մարդ կային մարմ նի ճիշտ օգ տա գործ ման 
մեջ գե րա կա յում են ֆի զի կա կան դաս տի
ա րա կու թյան և սպոր տային պատ րաս տու
թյան գոր ծոն նե րը (17, 19, 21): 

Հայտ նի է նաև, որ կուլ տու րան ան խու
սա փե լի ո րեն կապ ված է մար դու մարմ
նա կա նու թյան հետ (24, 35): Հին Հու նաս
տա նում ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րը 
օգ տա գործ վում է ին մտա վոր, ա ռա վե լա
պես փի լի սո փա յա կան կր թու թյան հետ 
հա վա սա րա չափ: Դեռ այն ժա մա նակ լավ 
գի տակ ցում է ին, որ ֆի զի կա կան և մտա
վոր դաս տի ա րա կու թյուն նե րը պետք է 
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ըն թա նան զու գա հեռ` չս պա ռե լով ե րի տա
սարդ ու ժե րը, չգե րա զան ցե լով հնա րա վո
րու թյուն նե րը, մի ա ժա մա նակ նպաս տե լով 
մարմ նի ու մտ քի ներ դաշ նակ զար գաց
մա նը: Ան տիկ կուլ տու րա յում ֆի զի կա կան 
զար գա ցու մը մարմ նային գի տակ ցու թյան 
ար տա ցո լումն էր հա մար վում, ի նչն էլ իր 
ո գով «մարմ նա վոր» կուլ տու րա էր: Այդ 
ժա մա նակ նե րում մարմ նի գե ղեց կու թյու
նը ի մաս տա վոր վում էր ոչ մի այն որ պես 
ֆի զի կա կան, այլև առ հա սա րակ` մար դու 
գե ղեց կու թյուն: Պատ մու թյու նը վկա յում 
է, որ հենց ան տիկ դա րաշր ջա նում, ան
տիկ մշա կույ թում է կազ մա վոր վել մար
դու մարմ նային և հոգ ևոր փոխ հա րա բե
րու թյու նը:

Դ. Յու. Յու վե նա լը, վկա յա կո չե լով Պլա
տո նին, ա ռա ջար կում էր «չ զար գաց նել 
մար մի նը ա ռանց ո գու, ոչ էլ ո գին` ա ռանց 
մարմ նի, այլ վար ժել նրանց հա վա սա րա
պես, ի նչ պես ա նում են կառ քին լծ ված եր
կու վար գա ձի ե րը» (32, էջ 96):

Հ ռո մե ա ցի փի լի սո փա և հռե տոր Ցի ցե
րոնն էլ ա սում էր, որ «մար մի նը հակ վում 
ու իջ նում է լար ված պա րապ մունք նե րի և 
չա փա զանց հոգ նա ծու թյան հետ ևան քով: 
Ո գին, շնոր հիվ վարժ ման, դառ նում է 
ա ռա վել շար ժուն և գոր ծու նյա» (32, էջ 95): 

Այ սօր բա նա վի ճե լի է այն հար ցը, թե 
որ տե սա կի մշա կույ թին է վե րա բե րում 
ֆի զի կա կան կուլ տու րան` նյու թա կան, 
հոգ ևոր, մեկ այլ, թե մի քա նի մշա կույ թի 
օր գա նա կան զու գակց մա նը: Այս տե սա կե
տից Մ. Ս. Կո գա նը (13) դի տար կում է ֆի
զի կա կան կուլ տու րան որ պես նյու թա կան 
կուլ տու րայի տարր̀ այն ան մի ջա կա նո րեն 
կա պե լով մար դու մարմ նի ձևա վոր ման 
հետ: Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի կա պը 
նյու թա կա նի հետ դրս ևոր վում է շար ժո
ղա կան ակ տի վու թյան գոր ծըն թա ցում, 
ո րը կազ մում է նրա գլ խա վոր բո վան դա
կու թյու նը (18): 

Ու րիշ մաս նա գետ ներ ֆի զի կա կան 
կուլ տու րան դա սում են հոգ ևոր կուլ տու

րայի շար քին` հա մա րե լով, որ մար դը նախ
ևա ռաջ հոգ ևոր է: Օ րի նակ, ը ստ Ի.Մ.Բի
խովս կա յայի (7) ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
ո լորտն ա ռա ջին հեր թին աշ խա տանք է 
մար դու նե րաշ խար հի հետ, թե պետ այդ 
բնա գա վա ռում հե տաքրք րու թյան ա ռար
կա են հան դի սա նում մարմ նա շար ժո ղա
կան ո րակ նե րը: 

Եվ րո պա յում գո յու թյուն ու նի, այս պես 
կոչ ված, ան ձնա կան աշ խա տանք մարմ
նի հետ, այ սինքն` մարմ նի հետ շփ ման 
հո գե բա նա կան մե թո դի կա (23): Նման 
մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
մար դուն՝ ճա նա չել ի նքն ի րեն, գի տակ ցել 
ու ը մբռ նել սե փա կան մար մի նը և հոգ ևոր 
մի աս նու թյու նը: 

Այս պի սով, ներ կա յումս գո յու թյուն ու
նեն տար բեր մո տե ցում ներ ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան մեջ̀  մարմ նա կա նի և 
հոգ ևո րի հա րա բե րու թյու նը ի մաս տա վո
րե լու հա մար: Բայց բո լոր դեպ քե րում այդ 
գոր ծըն թա ցում մարմ նա վոր վում է հոգ ևո
րի և մարմ նա կա նի մի աս նու թյու նը: 

Այ սօր մարմ նա կա նը հս տակ տեղ է 
գրա վել հրա պա րա կային տա րա ծու թյան 
մեջ: Մար մինն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է 
տար բեր տե սա կի մր ցույթ ների և ցու ցադ
րա կան խա ղերի: Սո վո րա կան են դար ձել 
նախ կի նում սա կավ ըն դու նե լի պլաս տիկ 
վի րա հա տու թյուն նե րը, դա ջում նե րը, 
պիր սին գը, ը նդ հուպ մինչև մարմ նի ո ւր
վագ ծե րի հա մա կարգ չային մո դե լա վո րու
մը: Մար մի նը դառ նում է պաշ տա մուն քի ու 
ա ստ վա ծաց ման, ու ժե րի պահ պան ման ու 
ե րի տա սարդ մնա լու օբյեկտ: Այ սօր գոր
ծում են տար բեր ծե սեր` շեյ փին գի, աե
րո բի կայի տես քով, ակ տուալ են դար ձել 
հա ճա խում նե րը շո գե բաղ նիք, ֆիթ նես–
ա կումբ ներ, մերս ման սրահ ներ, ար ևա
բու ժա րան ներ և այլն:

 Մար դու մար մի նը կա րող է ձևա վոր
վել տար բեր ար ժե քային կողմ նո րո շիչ նե
րի հի ման վրա: Դրանց շար քին կա րե լի 
է դա սել ա ռող ջու թյան պահ պա նումն ու 
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ամ րապն դու մը, մկան նե րի զար գա ցու մը 
(կուլ տու րիզմ, բո դի բիլ դինգ), զին վո րա
կան ծա ռա յու թյունն ու ի նք նա պաշտ պա
նու թյան օպ տի մալ պատ րաս տու թյու նը, 
օր գա նիզ մի կորց րած (ծախ սած) ֆունկ
ցի ա նե րի վե րա կանգ նու մը, շար ժում նե
րի կուլ տու րայի ձևա վո րու մը, մարմ նա
կազ մու թյան ա պա հո վու մը և այլն: Նման 
մո տե ցում նե րը պետք է կա պակց վեն 
բա նա կա նու թյան, մտա ծո ղու թյան, հի
շո ղու թյան, ու շադ րու թյան, ստեղ ծա
գոր ծա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի, գե
ղա գի տա կան ու բա րո յա կան ո րակ նե րի 
զար գաց ման հետ:  20–21–րդ դա րե րի 
սահ մա նագ ծում ար մա տա կա նո րեն փոխ
վում է մարմ նի հան դեպ վե րա բեր մուն քը: 
Սա կայն մինչ օ րս էլ գի տու թյու նը չի կա
րո ղա ցել խո րը թա փան ցել մարմ նի կա
ռուց ված քի գաղտնք նե րի մեջ:

 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյու նը և 
ա ռա վել ևս սպոր տային պատ րաս տու
թյու նը դաս վում են այն բնա գա վառ նե րի 
շար քին, որ տեղ ա ռա վել ևս պետք է դրս
ևոր վի մարմ նա կանն իր կուլ տու րա բա նա
կան տե սան կյու նով: Այդ ա ռու մով ու շադ
րու թյան են ար ժա նի Ի.Մ.Բի խովս կա յայի 
(8), Վ.Ի.Ս տո լյա րո վի (20),Ֆ.Ի.Սո բյա նի նի և 
Դ.Վ.Շեր բի նայի (27) աշ խա տու թյուն նե րը:

 Վեր ջին տա րի նե րին աշ խար հի շատ 
ե րկր նե րում քն նարկ վում է ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծող հա մա կար
գը և ման կա վար ժա կան ժա մա նա կա կից 
գոր ծու նե ու թյու նը: Քն նարկ վում են նոր 
ի նո վա ցի ոն ծրագ րեր, նոր տեխ նո լո գի ա
ներ ու ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
նոր մե թո դի կա ներ: Մաս նա վո րա պես 
ա ռա ջարկ վում է ֆի զի կա կան դաս տի
ա րա կու թյան հա մա լիր հայե ցա կարգ, 
ո րն իր մեջ է նե րա ռում ե րեք հիմ նա կան 
տարր` մարմ նային դաս տի ա րա կու թյուն, 
ֆիզ կուլ տու րային շար ժո ղա կան դաս տի
ա րա կու թյուն և սպոր տային դաս տի ա րա
կու թյուն (29):

 Մի ան շա նակ կի սե լով հե ղի նա կի կար
ծի քը̀  հարկ ե նք հա մա րում նշել, որ հա
սա րա կու թյան զար գաց ման հետ մեկ տեղ 
ա ռա վել մեծ նշա նա կու թյուն է ստա նում 
գի տակց ված ու նպա տա կաուղղ ված գոր
ծու նե ու թյու նը` կապ ված մար դու մարմ
նի ձևա վոր ման ու շտկ ման հետ, նրա 
ֆի զի կա կան վի ճա կի տար բեր չա փա նիշ
նե րի̀ա ռող ջու թյան, մարմ նա կազ մու թյան, 
շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի մշակ
ման ցան կա լի ո ւղ ղու թյամբ: Այս տե սա կե
տից ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան մի ջոց նե րի կոնկ րետ 
ցանկ (1, 2, 3, 6, 11, 15, 26, 32): «Մարմ նային 
դաս տի ա րա կու թյուն» տեր մի նը ը նդ գծում 
է հենց այդ ման կա վար ժա կան գոր ծու նե
ու թյու նը, քա նի որ այն գործ ու նի մար դու 
մարմ նա կա նու թյան հետ (7, 8, 10):

 Լեհ գիտ նա կան Զ.Կ րավ չի կը (14) գտ
նում է, որ ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու
թյան ա ռար կան պետք է լի նի ա ռողջ մար
դու մար մի նը կամ դրան ձգ տու մը: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով ա ռա ջար կում է ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյու նը ան վա նել «Մարմ
նային և սո մա տիկ կուլ տու րա», այլ կերպ` 
մար դու մար նա կազ մու թյուն: Հետ ևա բար, 
ֆի զի կա կան կուլ տու րան և մարմ նա կան 
կուլ տու րան (սո մա տիկ) հան դես են գա
լիս որ պես հո մա նիշ ներ: Նույն կար ծիքն 
են հայտ նում Ա.Կ լոս կովս կան (34), Ֆ.Ի.Սո
բյա նի նը և Դ.Վ.Շեր բի նան (27), Վ.Ի.Ս տո
լյա րո վը (28, 29): Նշենք, որ մի շարք այլ 
ե րկր նե րում օգ տա գործ վում են հա ման
ման կա տե գո րի ա ներ, օ րի նակ` Գեր մա
նի ա յում «Körperkultur» (մարմ նի կուլ տու
րա), Ա նգ լի ա յում` «Culture of the body» 
(մարմ նի կուլ տու րա), Չե խի ա յում «Telesna 
kultura» (մարմ նի կուլ տու րա), Լե հաս տա
նում` «Telesna wichova» (մարմ նի կուլ տու
րա) և այլն: 

Այ սօր ա ռանձ նաց նում են մար դու ե րեք 
պատ կե րա ցում ներ սե փա կան մարմ նի 
վե րա բե րյալ̀  մարմ նի սխե մա, մարմ նի 
կեր պար և մարմ նի կոն ցեպ ցի ա: Մարմ
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նի սխե ման մկան նե րից ու հո դե րից ե կող 
զգա ցո ղու թյուն նե րի վրա հիմն ված մո դել 
է: Այն օգ նում է մար դուն կողմ նո րոշ վել 
տա րա ծու թյան մեջ: Մարմ նի կեր պա րը 
մարմ նային և շար ժո ղա կան ո րակ նե րի 
հո գե բա նա կան ար տա ցոլ ման ար դյունքն 
է, ո ւր բա ցա հայտ վում է «մարմ նային Ես–
ի» ի նք նագ նա հա տա կա նը: Մարմ նի հայե
ցա կար գը այն է, ե րբ մարդն ըն կա լում է 
իր մարմ նի ար ժեք նե րը, պա րա մետ րե րը, 
ա ռան ձին շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն
նե րը: Նման ի նք նագ նա հա տա կա նը վար
քագ ծի կար գա վո րիչն է` ո ւղղ ված հաս նե
լու ո րո շա կի նվա ճում նե րի, հատ կա պես 
սպոր տային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: 
Ե րբ մար զիկ նե րը զգում են, որ ի րենք կա
տա րե լա գործ վում են ֆի զի կա պես ու հո
գե պես, նրանք ա վե լի հեշտ են կրում մար
զա կան գոր ծըն թա ցի դժ վա րու թյուն նե րը: 
Հենց այս տեղ է մե ծա նում մեն տալ մար
զում նե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը:

Ս պոր տային պատ րաս տու թյան տե սա
կե տից հարկ է տար բե րել մար զա կան գոր
ծըն թա ցի տի պա վոր ման ա ռան ձին կող
մե րը: Ա ռա ջին` մար զա կան գոր ծըն թա ցում 
գե րա կա յում է տեխ նի կա կան պատ րաստ
վա ծու թյու նը: Այս դեպ քում մար զիչ նե րը 
լավ ու սու ցա նում են: Ե րկ րորդ̀  մար զա
կան գոր ծըն թա ցում գե րա կա յում է ֆի զի
կա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը: Տվյալ 
դեպ քում մար զիչ նե րը լավ մար զում են: 
Հենց այս եր կու դեպ քում հարց է ծա գում 
մարմ նա կա նու թյան ա ռար կա յա կան դաս
տի ա րա կու թյան մա սին: Եվ վեր ջա պես 
եր րորդ̀ ե րբ մար զա կան գոր ծըն թա ցում 
գե րա կա յում է մարմ նա կողմ նո րո շիչ բա
ղադ րա մա սը: Այս տեղ մար զիչ նե րը պետք 
է դաս տի ա րա կեն այն պի սի մարմ նա կան 
ո րակ ներ, ո րոնք ա ռա ջին հեր թին կար
ևոր վում են տվյալ մար զաձ ևում, օ րի նակ` 
ճկու նու թյու նը` մարմ նա մար զու թյու նում, 
ա րա գա շար ժու թյու նը` ա րա գա վազ քում, 
մկա նային ու ժը̀  ծան րա մար տում և այլն:

 Բա ցի այդ, ա ռող ջա րա րա կան ֆի զի
կա կան կուլ տու րայի և ա ռողջ ապ րե լա
կեր պի կազ մա կերպ ման ո լոր տում այ սօր 
կազ մա վոր վել են հո գե կար գա վոր ման 
ու հո գե թե րա պի այի ա ռան ձին ո ւղ ղու
թյուն ներ, ո ւր կի րառ վում են մար դու շար
ժում նե րը` մարմ նա կողմ նո րո շիչ հո գե
տեխ նո լո գի ա ներ, պա րա շար ժո ղա կան 
թե րա պի ա, մարմ նի կեն սաէ ներ գե տիկ 
խթա նում, սին թե տիկ մեր սում և կի նե զի
ո թե րա պի այի տար րեր:

 Մարմ նա կան կուլ տու րայի դաս տի ա
րա կու մը պետք է նա խա տե սի պա հանջ
նե րի մե ծա ցում այն մաս նա գետ նե րի 
հան դեպ, ո րոնք աշ խա տում են մար դու 
մարմ նա կան ֆունկ ցի ա նե րի բա րե լավմն 
ո ւղ ղու թյամբ` ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
ու սու ցիչ ներ, մար զիչ ներ, բժիշկ ներ, խո
րե ոգ րաֆ ներ, բու ժա կան ֆիզ կուլ տու րայի 
մե թո դիստ ներ, կի նե զիստ ներ: 

Այս պի սով, մար դու ակ տիվ դիր քո
րո շու մը իր մարմ նի, ա ռող ջու թյան, ֆի
զի կա կան կա տա րե լու թյան հան դեպ 
կոնկ րե տա նում է վար քագ ծի տար բեր 
տե սակ նե րում: Մար դը կա րող է գի տակ
ցո րեն ու նպա տա կա մետ խնա մել իր 
մար մի նը, հո գալ մարմ նա կազ մու թյան 
ու ներ դաշ նա կու թյան մա սին պա րա պել 
ֆիթ նե սով, պա րե րով, յո գայով, կա տա րել 
ա ռօ րյա մարմ նա մար զու թյուն և հա կա ռա
կը` կա րող է նա խա պատ վու թյու նը տալ 
գեր ու պա րարտ մարմ նին: Հետ ևա բար 
մար դու մար մի նը կա րող է ձևա վոր վել̀  
հիմն վե լով տար բեր ար ժե քային կողմ նո
րո շիչ նե րի վրա:

 Վեր ջա պես, մարմ նա կան դաս տի ա
րա կու թյու նը ա ռա վել մար դա սի րա կան 
եր ևույթ է: Այն հա մա պա տաս խա նում է 
ժա մա նա կա կից սո ցի ալ– տն տե սա կան 
խն դիր նե րին, ի նչ պես նաև ու սուց ման, 
դաս տի ա րա կու թյան, կր թու թյան հա մա
կար գի պա հանջ նե րին ու գե ղեց կու թյան 
և ներ դաշ նա կու թյան չա փա նիշ նե րին:
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ԼԻԼԻԹ ՍԱՐԱՏԻԿՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի հատուկ 
մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

դեցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

ԼԻԴԱ ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆ
«Պատմոս– Արարատ» բարեգործական  

հիմնադրամի լոգոպեդ

ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  
ՎԱՂ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է լսո
ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե
խա նե րի ըն տա նի քում կազ մա կերպ վող 
վաղ օգ նու թյան նշա նա կու թյու նը, դրան 
ա ռնչ վող հիմ նա հար ցե րը, խնդիրնե րը, 
ու ղի նե րը և վաղ օ գու թյան վե րա կանգ
նո ղա կան աշ խա տանք նե րի հիմ նա կան 
ո ւղ ղու թյուն նե րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. լսո ղու թյան խան գա րում, 
լսո ղու թյան վաղ պրո թե զա վո րում, 
խխուն ջային ներ պատ վաս տում, լսո ղա
կան ըն կա լում, ա ռար կա յա կան գոր ծու
նե ու թյան զար գա ցում, սուր դո ման կա
վար ժա կան վաղ օգ նու թյուն:

 Հայտ նի է, որ լսո ղու թյան խան գա րում
նե րը դժ վա րեց նում են մար դու սո ցի ա լա
կա նա ցու մը և խո չըն դո տում ի նք նու րույն 
կյան քի և գոր ծու նե ու թյան կա յաց մա նը: 
Դրանք բազ մա թիվ սո ցի ալ–հո գե բա նա
կան և ման կա վար ժա կան հիմ նա հար ցեր 
են ա ռա ջաց նում ոչ մի այն ե րե խա ների, 
այլև նրանց ծնող նե րի հա մար: Լսո ղու
թյան խան գա րում նե րը բա ցա սա բար են 
ան դրա դառ նում ե րե խայի խոս քի և հա
ղոր դակց ման պա հանջ մունք նե րի ձևա
վոր ման ու զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի, 
ճա նա չո ղու թյան և գոր ծու նե ու թյան բո լոր 
ձևե րի (մա նի պու լա ցի ոն, ա ռար կա յա կան, 
խա ղային, ու սում նա կան, աշ խա տան
քային) վրա: Այդ պատ ճա ռով էլ լսո ղու
թյան խան գար ման և դրա հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած հո գե կան զար գաց ման ե րկ

րոր դային շե ղում նե րի վաղ բա ցա հայ
տու մը և վաղ օգ նու թյան կազ մա կեր պու
մը կեն սա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նեն [1,3]: Սույն հա ցե րի կար ևո րու թյունն 
ա ռա վել ը նդ գծ վում է, ե րբ դրանք վե ա բե
րում են մինչ ե րեք տա րե կան լսո ղու թյան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հետ ըն տա նի քում կազ մա կերպ վող սուր
դո ման կա վար ժա կան աշ խա տանք նե րին: 
Սուր դո ման կա վար ժա կան վաղ օգ նու թյան 
ներդ րումն ըն տա նի քում հնա րա վո րու թյուն 
է ը նձեռում շտ կող– զար գաց նող աշ խա
տան քե րը կազ մա կեր պել մինչ 3 տա րե կան 
հա սա կը, հեն վել խոս քի զար գաց ման բո
լոր փու լե րի և սեն զի տիվ շր ջան նե րի վրա, 
աշ խա տել ե րե խայի հա մար բնա կան մի
ջա վայ րում և ծնող նե րի ան մի ջա կան մաս
նակ ցու թյամբ: Ել նե լով այն հան գա ման քից, 
որ նման մո տե ցու մը սուր դո ման կա վար
ժու թյան մեջ նո րույթ է` կար ծում ե նք, որ 
այն կար ևոր գի տա հե տա զո տա կան հիմ
նախն դիր է և բազ մա կող մա նի ու սում նա
սի րու թյան կա րիք ու նի [ 4, 6 ]: 

Այս պի սով, ել նե լով վե րո հի շյա լից` մեր 
նպա տակն է հե տա զո տել, կազ մա կեր
պել և ի րա կա նաց նել լսո ղու թյան խան
գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի վաղ 
օգ նու թյունն ըն տա նի քում: Դրա հա մար 
ա ռա ջադր վել են հետ ևյալ խն դիր նե րը̀  

 ¾ ու սում նա սի րել հե տա զոտ վող 
խնդ րի լու սա բան վա ծու թյան աս
տի ճա նը̀  մաս նա գի տա կան գրա կա
նու թյան մեջ,
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 ¾  հե տա զո տել վաղ օգ նու թյան վե րա
բե րյալ լսո ղու թյան խան գա րում ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րի 
տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը, 

 ¾ հա ղոր դել նրանց մաս նա գի տա կան 
ո րո շա կի գի տե լիք ներ և ձևա վո րել 
հա մա պա տաս խան պատ կե րա
ցում ներ̀  հե տա զոտ վող խնդ րի վե
րա բե րյալ,

 ¾  ցույց տալ վաղ տա րի քում լսո ղու
թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե
խա նե րի և նրանց ծնող նե րի հետ 
տար վող սուր դո ման կա վար ժա կան 
և հո գե բա նա կան աշ խա տանք նե րի 
կար ևո րու թյու նը [ 2,5]:

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ սուր դո
ման կա վար ժա կան վաղ օգ նու թյան աշ
խա տանք նե րը բո լոր ժա մա նակ նե րում 
կար ևոր վում են, սա կայն դրանք հիմ նա կա
նում վե րա բե րում են 3 տա րե կա նից հե տո 
սկս վող մաս նա գի տա կան մի ջամ տու թյա
նը: Ի նչ վե րա բե րում է ըն տա նիք ներդր
վող վաղ օգ նու թյան ձևերն, ա պա դրանց 
վե րա բե րյալ տե սա գործ նա կան հե տա զո
տու թյուն նե րը բա ցա կա յում են [1,3,5]: 

Այ սօր մեր ե րկ րում լսո ղու թյան խան
գա րում նե րը ախ տո րոշ վում են ե րե խայի 
ծն վե լուց քա ռա սու նութ ժամ հե տո: Այս 
հան գա մանքն ա ռա վել դյու րին է դարձ
նում լսո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե
ցող ե րե խա նե րի վաղ օգ նու թյան կազ մա
կեր պու մը, ո րն ան հնար է պատ կե րաց նել 
ա ռանց սուր դո մանկ վար ժա կան մի ջամ
տու թյան: Ել նե լով նրա նից, որ վաղ օգ նու
թյան կազ մա կերպ ման հա մար ա մե նա
բա րեն պաստ պայ ման նե րը հնա րա վոր 
է ստեղ ծել ըն տա նե կան մի ջա վայ րում` 
մենք ու սում նա սի րել ե նք վաղ օգ նու թյան 
վե րա բե րյալ լսո ղու թյան խան գա րում ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րի տե ղե
կաց վա ծու թյան մա կար դա կը: 

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց է տվել, որ 
նրանց 65%–ը վաղ օգ նու թյան մա սին հս
տակ տե ղե կատ վու թյուն ու նի, սա կայն լավ 
չի պատ կե րաց նում, թե ի նչ պես է այն կի
րառ վում գործ նա կա նում, 25%–ը մա սամբ է 

տե ղե կաց ված և խիստ թե րա հա վա տո րեն 
է վե րա բե րվում ըն տա նի քի մաս նակ ցու
թյա նը սուր դո ման կա վար ժա կան աշ խա
տանք նե րին, ի սկ 10%–ը̀  պատ կե րա ցում 
չու նի, թե ի նչ է վաղ օգ նու թյու նը: 

Հար ցում նե րը վկա յում են, որ ըն տա
նի քի ճիշտ կազ մա կերպ ված մաս նակ ցու
թյու նը ան մի ջա կա նո րեն ազ դում է վաղ 
սկս ված սուր դո ման կա վար ժա կան աշ
խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյան վրա. 
այս պես` այն ըն տա նիք նե րը, ո րոնք հետ
ևո ղա կա նո րեն պա հան ջում են, որ ե րե
խան լսո ղա կան սար քը կրի, ա պա հո վում 
են ըն տա նե կան ջերմ մթ նո լորտ, սուր դո
ման կա վար ժա կան աշ խա տանք նե րում 
դրա կան ար դյունքն րե են գրանց վում: 
Սույն խնդ րին ո ւղղ ված հե տա զո տու թյուն
նե րից պարզ է դար ձել, որ այն ըն տա նիք
նե րում են գրանց վում լսո ղու թյա խան գա
րում ներ ու նե ցող ե րե խայի զար գաց ման 
լա վա գույն ար դյունք ներ, որ տեղ̀ 

 ¾ ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան 
ըն թաց քում ե րե խա նե րի միջև տար
բե րու թյուն չի դր վում, 

 ¾ ըն տա նի քում լսո ղու թյան զար գաց
ման հա մար օգ տա գործ վում է ե րե
խայի կյան քի յու րա քան չյուր պա հը,

 ¾  վաղ օգ նու թյան աշ խա տանք նե րում 
ը նդ գրկ վում են ըն տա նի քի բո լոր 
ան դամ նե րը, 

 ¾ ե րե խայի հետ, ան կախ նրա նից` ըն
կա լում է նա լսած խոսքն ամ բող
ջու թյամբ, թե` ոչ, միշտ խո սում են 
նոր մալ տեմ պով և ձայ նով: 

 ¾ ե րե խա նե րին օր վա մեջ շատ ժա
մա նակ են տրա մադ րում: 

Այս պիսվ, վաղ օգ նու թյան կազ մա կեր
պումն ըն տա նի քում ի րա կա նաց վում է 
հետ ևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րով`

 ¾ զ րույց ըն տա նի քի հետ,
 ¾  մաս նա գի տա կան տե ղե կատ վու

թյան ա պա հո վում, 
 ¾ ախ տո րոշ ման հնա րա վոր ել քե րի 

խորհր դատ վու թյուն, 
 ¾ ե րե խայի Ֆի զի կա կան ո լոր տի 

զար գա ցում,
 ¾ լ սո ղա կան ըն կալ ման զար գա ցում, 
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 ¾ ա ռար կա յա կան գոր ծու նե ու թյան 
զար գա ցում,

 ¾  հու զա կան ո լոր տի զար գա ցում,
 ¾  խոս քային մի ջա վայ րի ա պա հո

վում: 
Այս պի սով, լսո ղու թյան խան գա րում

ներ ու նե ցող ե րե խայի վաղ օգ նու թյան 
աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են 
ստորև ներ կա յաց ված սխե մայով (նկ.1):

 Հաշ վի առ նե լով սույն խն դիր նե րը` 
ներ կա յաց րել ե նք այն հիմ նա կան ռազ
մա վա րու թյու նը, ո րով պետք է ծնող ներն 
ա ռաջ նորդ վեն ` լսո ղու թյան խան գա
րումն ախ տո րո շե լուց ան մի ջա պես հե տո: 
Տե սա գործ նա կան վեր լու ծու թյուն նե րը 
վկա յում են, որ լսո ղու թյան խան գա րում
նե րի ախ տո րոշ մա նը պետք է հա ջոր դեն 
վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րը, 
ո րոնք տար վում են հետ ևյալ ո ւղ ղու թյուն
նե րով`

 ¾ լ սո ղու թյան վաղ պրո թե զա վո րում` 
հա մա պա տաս խան սար քե րով, 

 ¾ ան հա տա կան պա րապ մունք նե րի 
կազ մա կեր պում սուր դո ման կա
վար ժի հետ,

 ¾  լու սա վոր չա կան աշ խա տանք ներ, 
ո րոնց նպա տա կը լսո ղու թյան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա
նե րի վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա
տանք նե րի, լսո ղու թյան և խոս քի 
զար գաց ման աշ խա տանք նե րի բո
վան դա կու թյան մեկ նա բա նումն է` 
ըն տա նի քում, 

 ¾ ե րե խայի լսո ղա խո սակ ցա կան 
գոր ծա ռույ թի զար գաց ման և ը նդ
հա նուր վի ճա կի գնա հա տում, ո րն 
ի րա կանց նում են աու դի ո լո գը և 
սուր դո ման կա վար ժը` լսո ղա կան 
սար քը 3–6 ա միս կրե լուց հե տո: 

Նկար 1. Լսողության խանգարումներով երեխաների ընտանիքում  
իրականացվող վաղ օգնության համագործակցային աշխատանքի սխեմա

Այս պես` 
 ¾ ե թե լսո ղա կան սար քե րով ե րե խայի լսո ղա խո սակ ցա կան գոր ծա ռույ թի զար

գա ցու մը հա մա պա տաս խա նում է նոր մայի ստան դարտ նե րին, ա պա ե րե խան 
շա րու նա կում է կրել լսո ղա կան սար քե րը և հա ճա խել սուր դո ման կա վար ժա կան 
պա րապ մունք նե րին, 

 ¾ ե թե լսո ղա կան սար քե րով ե րե խայի լսո ղա խո սակ ցա կան գոր ծա ռույ թի զար
գա ցու մը չի հա մա պա տաս խա նում նոր մայի ստան դարտ նե րին, և ցուց ված է 
խխուն ջային ներ պատ վաս տում, ա պա խոր հուրդ է տր վում ե րե խային վի րա
հա տել. դա բա ցատր վում է նրա նով, որ մի ակ մի ջո ցը, ո րի շնոր հիվ ե րե խան 
կա րող է տի րա պե տել բա նա վոր խոս քին, խխուն ջային ներ պատ վաս տումն է: 
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 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 16.02.14 թ.

Այս պի սով, տե սա գի տա կան և գործ
նա կան վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ լսո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ըն տա նի քում վաղ օգ նու
թյան հիմ նա հար ցե րը գի տա հե տա զո տա
կան լուրջ մար տահ րա վեր ներ են նե տում 
սուր դո ման կա վար ժու թյա նը, քա նի որ 
սուր դո ման կա վար ժա կան աշ խա տանք
նե րի բո վան դա կու թյունն ու տեխ նո լո
գի ա նե րը այս տե սան կյու նից բա վա րար 
ու սում նա սիր ված չեն: Հաշ վի առ նե լով 
սույն հան գա ման քը` կար ծում ե նք, որ 

մեր կող մից ներ կա յաց ված լսո ղու թյան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
վաղ օգ նու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րը և ձևե
րը կն պաս տեն սուր դո ման կա վար ժա կան 
աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը: Դրանք կն պաս տեն նաև 
մաս նա գետ նե րի և ծնող նե րի տե ղե կաց
վա ծու թյան մա կար դա կի բարձ րացմա նը, 
կխ թա նեն վաղ օգ նու թյունն ըն տա նիք 
ներդ նե լու և ծնող–մաս նա գետ հա մա գոր
ծակ ցային փո խհար բե րու թյուն նե րի ձևա
վոր մա նը [ 1,3 ]:
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 О ЦЕН КА ЛИЧ НОС ТИ: РЕ СУРС НЫЙ И  
КОМ ПЕ ТЕ НОСТ НЫЙ ПОД ХО ДЫ1

В стат ье расс мат ри ва ют ся воп ро сы 
лич ност но–п ро фес си о наль ной ди аг
нос ти ки с по зи ций ре сурс но го и ком пе
тент ност но го под хо дов. Ха рак те ри зу ют
ся наз ван ные под хо ды, ана ли зи ру ет ся 
их раз ви тие в пси хо ло ги чес кой на у ке и 
опи сы ва ют ся воз мож нос ти при ме не ния 
в оцен ке лич нос ти про фес си о на ла и уп
рав лен ца.1

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
оцен ка, ре сурс ный под ход, ком пе тент ност
ный под ход, лич ност но–п ро фес си о наль ная 
ди аг нос ти ка.

В се бо лее и бо лее по пу ляр ным как в ес
тест вен но–на уч ных и тех ни чес ких, так и 
в гу ма ни тар ных дис цип ли нах ста но вит
ся се год ня ре сурс ный под ход, при об ре
та я, как сп ра вед ли во от ме ча ет Т.П.Зин
чен ко [5],  ста тус меж дис цип ли нар но го 
об ъяс ни тель но го прин ци па вза и мо дейст
вия об ъе ди нен ных в сис тем ные комп лек
сы об ъек тов. По ее мне ни ю, это свя за но с 
тем, что ре сурс ный под ход обес пе чи ва ет 
воз мож ность при исс ле до ва нии ха рак те
ра вза и мо дейст вия об ъек тов, раз лич ных 

1 Статья подготовлена при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда

по сво ей при ро де, в тер ми нах од но го язы
ка опи сать как тре бо ва ни я, на ла га е мые 
внеш ней сре дой на сис те му, так и внут
рен ние воз мож нос ти сис те мы удов лет во
рять дан ным тре бо ва ни ям, что поз во ля
ет ввес ти ог ра ни че ния на мно го об ра зие 
по тен ци аль но осу щест ви мых ва ри ан тов 
вза и мо дейст вия сис тем.

В мес те с тем, по на ше му мне ни ю, на 
сам ха рак тер это го опи са ни я, преж де 
все го в сфе ре изу че ния че ло ве чес ких ре
сур сов,  се год ня зна чи тель ный от пе ча ток 
нак ла ды ва ет  то, что из на чаль но по ня
тий ный ап па рат и вся ло ги ка ста нов ле
ния ре сурс но го под хо да сфор ми ро ва лись 
в сфе ре мо де ли ро ва ния про цес сов про из
водст ва и пот реб ле ния в эко но ми чес ких 
на у ках. Тра ди ци он но эко но ми чес кая 
те о рия на хо ди лась на сты ке гу ма ни тар
но го и ес тест вен но–на уч но го зна ни я. Ее 
всег да ха рак те ри зо ва ли по пыт ки об ъе ди
нить на ра бот ки в об лас ти на ук о че ло ве ке 
с фор маль но–ма те ма ти чес ким под хо дом 
к опи са нию эко но ми чес ких мак ро и мик
ро сис тем. Следст ви ем это го выс ту па ло 
соз да ние спе ци фи чес ких  мо де лей суб
ъек та про фес си о наль ной де я тель нос ти, 
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ко то рые за тем на пол ня лись конк рет ным 
со дер жа ни ем в рам ках гу ма ни тар ных 
дис цип лин и,  в част нос ти, пси хо ло ги и, 
ко то рая до воль но быст ро  отк ли ка лась на 
этот зап рос. Пос ле ду ю щее раз ви тие этих 
со дер жа тель ных идей ве ло к про ти во ре
чию меж ду уп ро щен ной мо дел ью и ре
аль ност ью, что, в свою оче редь, по рож
да ло фор ми ро ва ние мо де лей сле ду ю ще го 
уров ня. 

В пол ной ме ре это от но сит ся и к ре
сурс но му под хо ду. Бо лее то го,  его прев ра
ще ние в меж дис цип ли нар ный об ъяс ни
тель ный прин цип, поз во ляя по–но во му 
взг ля нуть на суб ъек та про фес си о наль ной 
де я тель нос ти, вы яв ля ет ряд про ти во ре
чий в ис ход ной мо де ли, ко то рая и бы ла 
его по рож де ни ем.  Сов ре мен ный этап 
раз ви тия исс ле до ва ний че ло ве ко вед чес
ких на ук  и, в пер вую оче редь, пси хо ло
гии и ак ме о ло гии поз во ля ет по ла гать, что 
их ак тив ное вк лю че ние в ре а ли за цию и 
раз ви тие идей ре сурс но го под хо да мо
жет, внес ти в не го, как предс тав ля ет ся 
мно го но во го и конст рук тив но го, обес пе
чи вая как собст вен ное прод ви же ни е, так 
и  даль ней шее раз ви тие его идей. 

Од ной из та ких сфер, где идеи ре сурс
но го под хо да яв ля ют ся весь ма перс пек
тив ным  выс ту па ет оцен ка по тен ци а ла 
лич нос ти. 

Ре сурс ная кон цеп ция как кон цеп ция 
ст ра те ги чес ко го уп рав ле ния ста ла до ми
ни ро вать в эко но ми ке в 90–х го дах 20 ве ка.  

В мес те с тем, идеи ре сурс но го под хо
да в уп рав ле нии пер со на лом име ют бо лее 
дав нюю ис то ри ю. Так, еще в 1979 го ду Но
бе левс ким ла у ре а том Те о до ром Шуль цем 
бы ло  вве де но по ня тие « че ло ве чес кий 
ка пи тал», под ко то рым по ни ма лась со во
куп ность врож ден ных и при об ре тен ных 
че ло ве ком цен ных ка честв, ко то рые мо гут 
быть уси ле ны со от ветст ву ю щи ми вло же

ни я ми». В зна чи тель ной ме ре ин те рес к 
это му бы ло свя зан с по яв ле ни ем на рын
ке ком па ний, ры ноч ная сто и мость ко то
рых нам но го пре вос хо ди ла сто и мость их 
ма те ри аль ных ак ти вов. Так, нап ри мер, в 
сто и мос ти ком па нии Майк ро софт толь
ко 5% сос тав ля ют ма те ри аль ные ак ти вы, 
40–45% сос тав ля ет сто и мость брен да, а 
50% при хо дит ся на до лю че ло ве чес ко го 
ка пи та ла [2].

 Се год ня че ло ве чес кий ка пи тал ор га
ни за ции расс мат ри ва ет ся как не од но
род ное об ра зо ва ние вк лю ча ю щее нес
коль ко сос тав ля ю щих, в ос но ву ко то рых 
по ло же но раз де ле ние сис те мы ре сур сов 
че ло ве ка. Так по мне нию С.М.К ли мо ва, 
это жиз нен ные ре сур сы лич нос ти, ее фи
зи чес кий и пси хо ло ги чес кий по тен ци ал, 
расс мат ри ва е мые  в кон текс те спо соб
нос ти к соз да нию сто и мос ти, со ци аль
ные ре сур сы лич нос ти – за ло жен ный в 
че ло ве ке по тен ци ал со ци аль но го вза и
мо дейст ви я, его вк лю чен ность в оп ре де
лен ную со ци аль ную сре ду. Кро ме то го, 
это ин тел лек ту аль ные ре сур сы лич нос
ти, под ко то ры ми ав то ром  по ни ма ют ся 
сфор ми ро ван ные в про цес се фор маль но го 
и не фор маль но го обу че ни я, зна ни я, ин
фор ма ция и кре а тив ные спо соб нос ти че
ло ве ка [6].

 По вы ше ние ре аль но го эко но ми чес
ко го ин те ре са к че ло ве ку как ор га ни за
ци он но му ре сур су, по ро ди ло из ме не ния 
и в ло ги ке кад ро вой ра бо ты. Как от ме
ча ет Т.Ю.Ба за ров, «в эво лю ции те о рии 
и прак ти ки за ру беж но го кад ро во го ме
недж мен та мож но вы де лить фа зы, свя
зан ные с адап та ци ей как но вых тех но ло
гий ме недж мен та, так и спе ци фи чес ких 
под хо дов в кад ро вой ра бо те. Под лин ная 
ре во лю ция в кад ро вой ра бо те бы ла выз
ва на при ме не ни ем пос ле Вто рой ми ро
вой вой ны идей сис тем но го под хо да в 
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ме недж мен те. Ста нов ле ние сис тем но го 
ме недж мен та обус ло ви ло воз ник но ве ние 
прин ци пи аль но но вой тех но ло гии кад ро
во го ме недж мен та — уп рав ле ние че ло ве
чес ки ми ре сур са ми. Эта тех но ло гия бы ла 
ин кор по ри ро ва на в сис те му ст ра те ги чес
ко го ме недж мен та, и функ ция уп рав ле
ния пер со на лом ста ла ком пе тен ци ей выс
ших долж ност ных лиц кор по ра ций. 

Од ной из осо бен нос тей ре а ли за ции в 
уп рав ле нии пер со на лом мо де ли уп рав
ле ния че ло ве чес ки ми ре сур са ми яви
лось внед ре ние ком пе тент ност ной мо де
ли оцен ки ра бот ни ков. Ком пе тен ция при 
этом расс мат ри ва ет ся в ка чест ве од но го 
из зна чи мых и из ме ря е мых ре сур сов че
ло ве ка и не сво дит ся к его ин ди ви ду
аль но–п си хо ло ги чес ким и лич ност ным 
ка чест вам, при об ре тен ным им зна ни ям, 
уме ни ям и на вы кам.  Как от ме ча ют ав то
ры од ной из на и бо лее фун да мен таль ных 
ра бот в этой об лас ти  Лайл Спен сер и Сайн 
Спен сер  « Ком пе тен ция — ба зо вое ка чест
во ин ди ви ду у ма, име ю щее при чин ное от
но ше ние к эф фек тив но му и/и ли на и луч
ше му на ос но ве кри те ри ев ис пол не нию в 
ра бо те или в дру гих си ту а ци ях.

 Ком пе тен ции есть ба зо вые ка чест ва 
лю дей и обоз на ча ют  ва ри ан ты по ве де
ния или мыш ле ни я, расп рост ра ня е мые 
на раз лич ные си ту а ции и для щи е ся до
воль но зна чи тель ный пе ри од вре ме ни» 
[7].  При этом, ав то ра ми вы де ля ет ся пять 
ти пов ба зо вых ка честв: 

Мо ти вы. То, о чем че ло век ду ма ет 
или че го хо чет пос то ян но и что вы зы ва ет 
дейст ви е. 

П си хо фи зи о ло ги чес кие осо бен нос ти 
(и ли свойст ва). Фи зи чес кие ха рак те рис ти
ки и со от ветст ву ю щие ре ак ции на си ту а
ции или ин фор ма ци ю.

Я–кон цеп ци я. Ус та нов ки, цен нос ти 
или об раз–Я че ло ве ка.

З на ни е. Ин фор ма ци я, ко то рой об ла да
ет че ло век в оп ре де лен ных со дер жа тель
ных об лас тях.

 На вык. Спо соб ность вы пол нять оп ре
де лен ную фи зи чес кую или умст вен ную 
за да чу.

В со от ветст вии с этим вы де ля ют ся 
по верх ност ные ком пе тен ции (з на ния и 
на вы ки) – их от но си тель но прос то раз
вить, а так же глу бин ные ком пе тен ции 
(мо ти вы и свойст ва), ле жа щие в ос но ве 
айс бер га лич нос ти, их оце нить и раз вить 
труд не е; од на ко рен та бель нее от би рать 
лю дей имен но по на ли чию этих ха рак
те рис тик. Ком пе тен ции на ос но ве Я–кон
цеп ции ле жат где–то по се ре ди не. Ус та
нов ки и цен нос ти, та кие как уве рен ность 
в се бе (ви де ние се бя « ру ко во ди те лем», а 
не « тех ни ком/ про фес си о на лом»), мож но 
из ме нить при по мо щи тре нин га, пси хо
те ра пии и/и ли уп раж не ния для по зи тив
но го раз ви ти я, хо тя это пот ре бу ет боль ше 
вре ме ни и уси лий [7].

В рам ках ком пе тент ност но го под хо да 
се год ня ак тив но  раз ра ба ты ва ют ся мо
де ли ком пе тен ций для раз лич ных про
фес сий и групп долж нос тей, про во дит
ся ди аг нос ти ка  уров ня их ак ту аль но го 
раз ви тия с точ ки зре ния со от ветст вия 
за дан ной мо де ли. На ос но ве ди аг нос ти ки 
ст ро ят ся ин ди ви ду аль ные пла ны раз ви
тия пер со на ла. При этом раз ви тие в рам
ках этой па ра диг мы  выс ту па ет, преж де 
все го, как про цесс на ра щи ва ния ком пе
тен ций.  

Е ще од ним не ма ло важ ным фак том 
выс ту па ет то, что чрез мер ное раз ви тие 
той или иной ком пе тен ции расс мат ри
ва ет ся не мень шим не дос тат ком, чем 
не вы со кий уро вень ее сфор ми ро ван нос
ти: «Ал го ритм «вз ве шен ной аб со лют ной 
раз ни цы» со от ветст вия че ло ве ка ра бо те 
ис поль зу ет аб со лют ную цен ность ком пе
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тен ций че ло ве ка и тре бо ва ний к ком пе
тен ци ям со сто ро ны ра бо ты. 

Ин ту и тив но, впол не ра зум но, что 
чрез мер ное ко ли чест во од ной ком пе тен
ции (к при ме ру, очень вы со кая ори ен та
ция на дос ти же ни е) долж но ком пен си ро
вать ся бо лее низ ким, чем тре бу ет ра бо та, 
уров нем дру гой. От вы со ко мо ти ви ро
ван но го че ло ве ка ждут раз ви тия ком пе
тен ци и, ко то рой у не го не дос та ет. “На
ка за ни е” за чрез мер ную ква ли фи ка цию 
по я ви лось из ре аль ных при ме ров: бо лее 
ком пе тент ны е, чем тре бу ет ра бо та, лю ди 
об ра ща ют слиш ком мно го вни ма ния « не 
на те»  ас пек ты ра бо ты» [7].

О че вид но, что в та ком ви де ре сурс ный 
под ход, выс ту пая дос та точ но  удоб ным, 
в си лу вы со кой фор ма ли за ци и, средст
вом по вы ше ния эф фек тив нос ти уп рав
ле ния пер со на лом ор га ни за ци и, по су ти  
ре сурс ным выс ту па ет все же по от но ше
нию к ор га ни за ци он ной ст рук ту ре, а не 
к са мо му суб ъек ту про фес си о наль ной 
де я тель нос ти. Собст вен но имен но  суб
ъек том в дан ном слу чае выс ту па ет са
ма ор га ни за ци он ная ст рук ту ра в ло ги ке 
су щест во ва ния и раз ви тия ко то рой,   ее 
ст ра те ги чес ких за дач, це лей и цен нос
тей  оце ни ва ют ся и раз ви ва ют ся ре сур сы 
(ком пе тен ци и) по тен ци аль ных и ре аль
ных сот руд ни ков.  

И мен но этот мо мент вы зы ва ет кри
ти ку у про тив ни ков ре сурс но го под хо да 
и по э то му мно гие счи та ют, что под ход 
к кад ро вой ра бо те с по зи ций уп рав ле
ния че ло ве чес ки ми ре сур са ми не сто ит 
расс мат ри вать по об раз но му за ме ча нию 
Т.Ю.Ба за ро ва, как « па на цею от всех бед» 
[11].. Вмес те с тем, собст вен но ре сурс ный 
под ход в дан ном слу чае не сто ит расс мат
ри вать как при чи ну по доб ной кри ти ки. 
Речь ско рее идет о раз лич ных воз мож ных 
по зи ци ях в оцен ке ре сур сов че ло ве ка.

В рам ках  оте чест вен ной пси хо ло ги
чес кой, (Зим няя И.А.), а осо бен но пси
хо ло го–ак ме о ло ги чес кой на у ки (Дер кач 
А.А., За зы кин В.Г., Кузь ми на Н.В., Мар ко ва 
А.К.) сфор ми ро ва лась и раз ви ва ет ся иная 
трак тов ка ком пе тент ност но го под хо да, 
ко то рая так же мо жет расс мат ри вать ся  в 
ло ги ке  ре сурс ной мо де ли. 

С по зи ций пси хо ло го–ак ме о ло ги чес
ко го под хо да осо бое мес то в изу че нии че
ло ве ка про фес си о на ла за ни ма ет его «п ро
фес си о наль ная ком пе тент ность»,  Как 
от ме ча ют Е.В.Се лез не ва и А.С.Мель ни чук 
в сво ем под роб ном ана ли зе ди на ми ки 
раз ви тия это го по ня тия в сов ре мен ной 
пси хо ло го–ак ме о ло ги чес кой на у ке «П ро
фес си о наль ную ком пе тент ность ак ме о
ло ги оп ре де ля ют в нас то я щее вре мя че
рез по ня тия «с по соб ность», « го тов ность», 
« лич ност ное ка чест во». Тем са мым в со
дер жа ние про фес си о наль ной ком пе тент
нос ти вк лю ча ют ся не толь ко зна ни я, но и 
уме ни я, на вы ки, лич ност но–п ро фес си о
наль но зна чи мые ка чест ва. При этом, как 
по ка зы ва ют пос лед ние ак ме о ло ги чес кие 
исс ле до ва ни я, зна ни я, уме ни я, на вы ки 
и лич ност ные ка чест ва, вк лю ча ю щи е ся 
в со дер жа ние про фес си о наль ной ком пе
тент нос ти, пре об ра зу ют ся в так на зы ва е
мые ком пе тен ци и». [1]

 Важ ны ми с точ ки зре ния ди аг нос ти
ки  и оцен ки лич нос ти выс ту па ет то, что  
по ня тие « ком пе тент ность» это слож ное 
мно го у ров не вое об ра зо ва ни е, При этом, 
оно ши ре по ня тия « ком пе тен ци я». В со
от ветст вии с ло ги кой пси хо ло го–ак ме о
ло ги чес ко го под хо да ком пе тен ции мо гут 
вхо дить в ее ст рук ту ру в ка чест ве мо ти
ви ро ван ных спо соб нос тей и ак ту аль ной 
го тов нос ти к ре а ли за ции оп ре де лен ных 
мо де лей по ве де ни я.. Еще бо лее важ ным 
выс ту па ет еще один мо мент – мо ти ва ци
он но смыс ло вой. В рам ках пси хо ло го–ак
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ме о ло ги чес ко го под хо да ком пе тент ность 
расс мат ри ва ет ся как глу бо ко лич ност ное 
об ра зо ва ние при су щее че ло ве ку как суб
ъек ту про фес си о наль ной де я тель нос ти. 
Бу ду чи но си те лем ком пе тент нос ти, суб
ъект про фес си о наль ной де я тель нос ти сам 
вы би ра ет сфе ру при ло же ния сво их сил,  
впи сы вая ее в об щую ин ди ви ду аль ную 
ст ра те гию собст вен ной жиз ни и про фес си
о наль ной де я тель нос ти.  И здесь прин ци
пи аль но важ ным выс ту па ет воз мож ность 
со от не се ния це лей и цен нос тей ор га ни за
ции с це ля ми и цен нос тя ми са мо го суб
ъек та. Имен но сте пень это го сов па де ния 
оп ре де ля ет воз мож нос ти са мо ре а ли за ции 
че ло ве ка в де я тель нос ти. Осо бую роль это 
опять–та ки иг ра ет при оцен ке уп рав лен
чес ко го пер со на ла ор га ни за ци и.

В этой свя зи весь ма ин те рес ным выс
ту па ет по ня тие «к лю че вые ком пе тен
ци и». В сов ре мен ной те о рии раз ви тия 
биз не са это, как мы уже от ме ча ли,  ха рак
те рис ти ка ор га ни за ци и, обес пе чи ва ю щая 
ей кон ку рент ное пре и му щест во на рын
ке. Имен но раз ви тие этой ком пе тен ции 
яв ля ет ся ее ст ра те ги чес кой за да чей, обес
пе чи ва ю щей эф фек тив ное су щест во ва ние 
и раз ви ти е.  По от но ше нию же к че ло ве ку 
это те его силь ные сто ро ны и воз мож нос
ти, ко то рые при  оп ре де лен ном раз ви тии 
в со че та нии с дру ги ми име ю щи ми ся ре
сур са ми мо гут обес пе чить ему ус пех в 
сов ре мен ном быст ро ме ня ю щем ся ми ре. 

Весь ма важ ным здесь выс ту па ет за
ме ча ние А.А.Дер ка ча о том, что « че ло век 
дол жен сам оп ре де лять и вы ра ба ты вать 
и сте пень сво ей со ци аль ной зре лос ти, и 
сте пень сво ей ком пе тент нос ти, ко то рая 
да ла бы ему воз мож ность най ти свои 
собст вен ные мес то и роль в сов ре мен ном 
со ци у ме [4].

И деи ре сурс но го под хо да в зна чи
тель ной сте пе ни лег ли в ос но ву ак тив

но раз ра ба ты ва е мо го се год ня  и по ня
тия « по тен ци ал». Под по тен ци а лом мы 
по ни ма ем клас тер ре сур сов, оп ре де
лен ный уро вень раз ви тия ко то рых 
обес пе чи ва ет воз мож ность ус пеш но го 
вы пол не ния оп ре де лен но го кру га или 
клас са за дач.  При ме ни тель но к ана ли
зу че ло ве чес ких ре сур сов здесь сно ва 
наб лю да ют ся две про ек ци и. Так, в пси
хо ло го–ак ме о ло ги чес ких исс ле до ва ни ях 
в пос лед ние го ды стал ак тив но исс ле до
вать ся « лич ност но–п ро фес си о наль ный 
по тен ци ал». Как от ме ча ет в сво ем дис
сер та ци он ном исс ле до ва нии В.Н.Мар ков 
« Лич ност но–п ро фес си о наль ный по тен
ци ал оп ре де ля ет ся как часть лич ност но
го по тен ци а ла, нап рав лен ная на про фес
си о наль ную ре а ли за ци ю» [4]. Ав то ром 
под роб но ана ли зи ру ют ся ос нов ные нап
рав ле ния ре а ли за ции по тен ци а ла лич
нос ти: внеш не е, нап рав лен ное на би ос
фе ру, со ци ум, тех нос фе ру и ин фос фе ру; 
внут рен не е, свя зан ное с нап рав лен ност
ью лич нос ти и име ю щее ие рар хи чес кую 
ст рук ту ру, ко то рая об ъе ди ня ет раз лич
ные уров ни по тен ци а ла (би о ло ги чес кий, 
пси хо–фи зи о ло ги чес кий и лич ност ный) и 
опи ра ет ся на пе ре ход от энер ге ти чес кой 
са мо ре гу ля ции ин ди ви да к цен ност но–
с мыс ло во му са мо уп рав ле нию лич нос ти. 
Лич ност но–п ро фес си о наль ный по тен
ци ал, обес пе чи ва ю щий прог рес сив ное 
раз ви тие лич нос ти в про цес се про фес си
о наль ной де я тель нос ти, расс мат ри ва ет ся 
в ка чест ве ос но вы ста нов ле ния про фес си
о на лиз ма лич нос ти, до пол няя на бор ак
ме о ло ги чес ких ин ва ри ан тов про фес си о
на лиз ма.

П ри ме ча тель ны ми здесь выс ту па ют 
два мо мен та. Во–пер вых, опи сы вая по
ня тие лич ност но–п ро фес си о наль ный по
тен ци ал, В.Н.Мар ков от ме ча ет, что да ле
ко не все внут рен ние ре сур сы по лу ча ют 
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раз ви тие в хо де жиз ни че ло ве ка, по э то му 
в его по тен ци ал вк лю ча ют ся толь ко те из 
них, ко то рые ока за лись вост ре бо ва ны в 
со от ветст ву ю щем со ци о куль тур ном ок
ру же нии и по э то му раз ви лись на и бо лее 
пол но [8].  Во–в то рых, то, что лич ност
но–п ро фес си о наль ный по тен ци ал расс
мат ри ва ет ся как часть бо лее ши ро ко го 
по тен ци а ла лич нос ти. 

Та ким об ра зом, про ве ден ный ана лиз 
вы во дит нас на нес коль ко дру гое воз мож
ное  из ме ре ние ре сур сов, что за да ет иную 
ло ги ку пост ро е ния ди аг нос ти ки че ло ве
чес ких ре сур сов и лич ност но–п ро фес си
о наль но го по е тен ци а ла. 

П реж де все го, это ком пе тент ност ная 
ди аг нос ти ка, нап рав лен ная на вы яв ле
ние ре сур сов че ло ве ка с по зи ций на и бо
лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния име ю
ще го ся по тен ци а ла в рам ках конк рет ной 
ор га ни за ции с уче том ее ак ту аль но го 
сос то я ния и перс пек тив ст ра те ги чес ко го 
раз ви ти я.

 Да лее  это бо лее глу бо кая лич ност
но–п ро фес си о наль ная ди аг нос ти ка, 
нап рав лен ная на ди аг нос ти ку лич ност
ных ре сур сов, ин те ре сов, ск лон нос тей 
и спо соб нос тей, про фес си о наль ной и 
лич ност ной ком пе тент нос ти с уче том 
ин ди ви ду аль ной жиз нен ной ст ра те ги и, 
лич ност но–п ро фес си о наль но го и уп рав
лен чес ко го по тен ци а лов с цел ью оп ре
де ле ния клю че вых ком пе тен ций и ком
пе тент нос тей обес пе чи ва ю щих на и бо лее 
пол ную и эф фек тив ную са мо ре а ли за цию 
суб ъек та раз лич ных сфе рах про фес си о
наль ной де я тель нос ти, а так же на ме тить 
на и бо лее ак ту аль ные нап рав ле ния его  
лич ност но го и про фес си о наль но го рос та 
и раз ви ти я.

 На ко нец, это на и бо лее комп лекс ная и 
всес то рон няя  пси хо ло го–ак ме о ло ги чес
кая ди аг нос ти ка, вк лю ча ю щая исс ле до

ва ние це ло го комп лек са би о ло ги чес ких, 
пси хо–фи зи о ло ги чес ких, пси хо ло ги чес
ких, лич ност ных ре сур сов че ло ве ка, 
его про фес си о на лизм и ком пе тент ность 
с цел ью ока за ния со дейст вия в его эф
фек тив ной са мо ре а ли за ции в со ци у ме в 
ка чест ве суб ъек та собст вен ной жиз ни и 
де я тель нос ти, отс ле жи ва ю щая в мо ни то
рин го вом ре жи ме ди на ми ку этих из ме
не ний и обес пе чи ва ю щая сво ев ре мен ную 
по мощь и со дейст вие в мак си маль ном 
раск ры тии его лич ност но го и про фес си
о наль но го по тен ци а ла.

 Со дер жа тель ные раз ли чия меж ду эти
ми мо де ля ми за да ют от ли чия не толь ко 
и не столь ко в ис поль зу е мом инст ру мен
та ри и, хо тя в рам ках каж дой из них есть 
на и бо лее адек ват ные ее за да чам инст ру
мен ты, сколь ко в ме то до ло гии оцен ки ре
зуль та тов ди аг нос ти ки.

 Так, в ком пе тент ност ной ди аг нос ти ке, 
нес мот ря на ее ре сурс ную ори ен ти ро ван
ность, ре а ли зу ет ся в боль шей ме ре нор
ма тив но–де фи ци тар ная мо дель оцен ки, 
где ос нов ным выс ту па ет оцен ка уров ня 
раз ви тия ком пе тен ций в рам ках за дан
ной нор ма тив ной шка лы и оп ре де ле ние 
нап рав ле ний их раз ви тия до уров ня за
дан но го нор ма ти ва.  

Лич ност но–п ро фес си о наль ная ди аг
нос ти ка, вк лю чая эту сос тав ля ю щу ю,  в 
боль шей сте пе ни ори ен ти ро ва на на нор
ма тив но–ре сурс ную мо дель. При та ком 
под хо де  цент раль ным выс ту па ет вы яв
ле ние на ос но ве дан ных нор ма тив ной мо
де ли на и бо лее силь ных сто рон че ло ве ка, 
оцен ка его по тен ци а ла и воз мож нос тей 
пе рест рук ту ри ро ва ния ре сур сов с цел ью 
мак си маль но эф фек тив но го их ис поль зо
ва ния при вы пол не нии раз лич ных ви дов 
про фес си о наль ной де я тель нос ти, а так же 
оп ре де ле ние на ос но ве ана ли за ст рук тур
ных осо бен нос тей лич ност но–п ро фес си о
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наль но го и уп рав лен чес ко го по тен ци а лов 
на и бо лее эф фек тив ной по зи ции в ор га
ни за ци он но–уп рав лен чес кой ие рар хии 
и уп рав лен чес кой ко ман де с цел ью пост
ро е ния ин ди ви ду аль но ори ен ти ро ван ной 
мо де ли про фес си о наль ной и уп рав лен
чес кой кар ье ры. 

От ли чи тель ной осо бен ност ью пси хо
ло го–ак ме о ло ги чес кой ди аг нос ти ки выс
ту па ет комп лекс ная ди аг нос ти ка всех 
ре сур сов лич нос ти. Эле мен ты нор ма
тив нос ти про яв ля ют ся здесь в шка ле за
дан ной ре аль ным и по тен ци аль ным «Я» 
суб ъек та. Цент раль ным здесь выс ту па ет 
пост ро е ние ин ди ви ду аль ной тра ек то рии 
дви же ния че ло ве ка в ак ме о ло ги чес ком 
прост ранст ве, где про фес си о наль ная де
я тель ность и жиз не де я тель ность конг ру
энт ны друг дру гу и обес пе чи ва ют мак
си маль ную са мо ре а ли за цию че ло ве ка, 
на и бо лее эф фек тив ное ис поль зо ва ние его 
по тен ци а ла в со ци у ме.

 Та ким об ра зом, при ме не ние идей ре
сурс но го под хо да в кон текс те ди аг нос
ти ки  лич нос ти про фес си о на ла и уп рав
лен ца мо жет, как нам предс тав ля ет ся, 
обо га тить ар се нал средств для сис тем но
го ана ли за внеш них и внут рен них воз
мож нос тей и ре зер вов че ло ве ка, за дать 
ло ги ку  сис те ма ти за ции и ие рар хи за ции 
ак ту аль ных и по тен ци аль ных ре сур сов, 
оп ре де лить за ко но мер нос ти их вза и мо
дейст вия и вза и мов ли я ни я.

 На и бо лее перс пек тив ным при ме не ние 
но вых идей в ре а ли за ции ре сурс но го под
хо да в ди аг нос ти ке пер со на ла мо жет най
ти в оцен ке уп рав лен чес ко го пер со на ла 

осо бен но выс ше го уп рав лен чес ко го зве на. 
Как уже от ме ча лось в це лом ря де на ших 
исс ле до ва ний [9, 10],  имен но в ди аг нос ти
ке уп рав лен чес ко го пер со на ла ис поль зо
ва ние нор ма тив но–де фи ци тар ной сис те
мы оцен ки на и ме нее эф фек тив но и мо жет 
при вес ти к су щест вен ным ошиб кам за 
счет не вы со ких ре зуль та тов по дан ным 
та ко го ро да ди аг нос ти ки дейст ви тель но 
по тен ци аль но силь ных ру ко во ди те лей, 
ко то ры е, ха рак те ри зу ясь уме рен но вы
ра жен ны ми ак цен ту а ци я ми и нес тан
дарт ност ью мыш ле ни я, не по па да ют в 
тра ди ци он ные ста тис ти чес кие нор мы. 
Кро ме то го,  уп рав лен чес кая де я тель
ность выс ту па ет спе ци фи чес ким ви
дом про фес си о наль ной де я тель нос ти, 
в ко то рой ус пеш ность ее ре а ли за ции 
в зна чи тель ной ме ре оп ре де ля ет ся не 
толь ко на ли чи ем собст вен ных внут рен
них ре сур сов, но и чет ко вы ра жен ной 
спо соб ност ью,  чет ко ди аг нос ти ро вать 
и  эф фек тив но мо би ли зо вы вать ре сур
сы дру гих лю дей, преж де все го за счет 
фор ми ро ва ния эф фек тив ной уп рав лен
чес кой ко ман ды. Пос лед нее же пред
по ла га ет на ли чие спе ци фи чес ких ре
сур сов, обес пе чи ва ю щих воз мож ность 
об ъе ди не ния уси лий не толь ко от дель
ных лю дей, но и це лых ор га ни за ци он
но–уп рав лен чес ких ст рук тур, как на 
фор маль ном уров не (о фи ци аль ный ад
ми нист ра тив ный ре сурс ру ко во ди те ля) 
[3], так и на не о фи ци аль ном за счет вк
лю че ния каж дым участ ни ком сов мест
ной де я тель нос ти до пол ни тель ных лич
ност ных ре сур сов.
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ԱՆՁԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ: ՌԵՍՈՒՐՍԱՅԻՆ և ԿՈՄՊԵՏԵՆՏ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

ՅՈՒՐԻ ՍԻՆՅԱԳԻՆ

ՌԴ նախագահին կից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին կից պետական 
ծառայության և ժողովրդական տնտեսության ռուսական ակադեմիայի պետական 

կառավարման բարձրագույն Դպրոցի փոխտնօրեն, մանկավարժական 
գիտությունների դոկտոր, պրքֆեսոր,

Հոդ վա ծում դի տարկ վում են անձ նա յին–մաս նա գի տա կան ախ տո րոշ ման հար ցե րը ռե
սուր սա յին և կոմ պե տեն տա յին մո տե ցում նե րի տե սան կյու նից: Բնու թագր վում են նշված 
մո տե ցում նե րը, վեր լուծ վում դրանց զար գա ցու մը  հո գե բա նա կան գի տու թյու նում և ներ
կա յաց վում կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը կա ռա վար չի և մաս նա գե տի ան ձի գնա
հատ ման գոր ծըն թա ցում:

EVALUATION OF PERSONALITY: A RESOURCE AND COMPETENCE APPROACHES

YURI  SINYAGIN

Deputy Director of the Graduate School of Public Administration of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of the Russian 

Federation, Doctor of Psychology, Professor,

The article examines the personal–professional diagnostic products resource and compe
tence–based approaches. Characterized the approaches analyzed their development in the sci
ence of psychology and describes the possibility of applying to the assessment of personality 
and a professional manager.
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ՍԱԹԵՆԻԿ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
Բաթումի Սուրբ Փրկիչ հայկական եկեղեցուն կից 

Մեսրոպ Մաշտոց կիրակնօրյա  դպրոցի և հրեական 
Խեսեդ ցվի բարեգործական ընկերության հոգեբան–

մանկավարժ, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի 
պատվավոր դոկտոր:

ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ  
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ դե ռա հա սու թյուն, դե ռա հա
սու թյան ճգ նա ժամ, ճգ նա ժա մի տե սու
թյուն նե րը, տե սու թյուն նե րի պատ մա կան 
ակ նարկ, ճգ նա ժա մի բնու թագ րե րը:

Սթ. Հոլլն ա ռա ջին նե րից էր, ով ան
դրա դար ձավ դե ռա հա սու թյան շր ջա նի 
ճգ նա ժա մի հիմ նախնդ րին: Հե ղի նա կի 
կող մից այս ճգ նա ժա մը ան վան վում է 
«ինք նա գի տակ ցու թյան ճգ նա ժամ», ո րի 
հաղ թա հա րու մը հան գեց նում է դե ռա
հա սի սե փա կան ան հա տա կա նու թյան 
զգա ցո ղու թյան ա րթ նաց մա նը: Ս. Հոլ լը 
ճգ նա ժա մի ըն թաց քը դի տար կում է ե րեք 
տե սան կյու նից` ծնող նե րի հետ կոնֆ լիկտ
նե րի, տրա մադ րու թյան հա ճա խա կի ան
կում նե րի և հա մար ձակ վար քի ա մե նա
տար բեր դրս ևո րում նե րի: Է. Շպ րան գե րը 
14–17 տա րի քային շր ջա նը դի տար կում 
է որ պես կախ վա ծու թյու նից ա զատ ման 
շր ջան: Շ. Բյու լե րը դե ռա հա սու թյան ճգ
նա ժա մը կա պում է սե ռա կան հա սու նաց
ման հետ՝ ա ռանձ նաց նե լով ճգ նա ժա մի 
բա ցա սա կան և դրա կան փու լե րը: Հե
ղի նա կը նե գա տիվ փուլն ան վա նում է 
« կյան քի մերժ ման», ի սկ դրա կան փու լը՝ 
կյան քի հաս տատ ման փուլ: Բա ցա սա կան 
շր ջա նին բնո րոշ են գերզ գա յու նու թյու նը, 
գրգռ վո ղա կա նու թյու նը, տագ նա պայ նու
թյու նը, ագ րե սի ան, ի սկ դրա կա նը շր ջա
նում նոր հե տաքրք րու թյուն ներ են ա րթ
նա նում, դրա կան հու զա կան ե րանգ է ի 
հայտ գա լիս: 

Ա. Ֆրեյ դը դե ռա հա սու թյու նը հա մա
րում էր ին տեն սիվ փո փո խու թյուն նե րի 
շր ջան: «Այդ փո փո խու թյուն նե րը– նշում է 
հե ղի նա կը,– կա րող են պայ մա նա վոր ված 
լի նել բնազ դային հա կում նե րով, ի նչ պես 
և տե ղի է ու նե նում դե ռա հա սու թյան շր
ջա նում» [9, էջ 324]: Փո փո խու թյան կա րող 
են են թարկ վել թե՛ ան ձի ի նք նա վե րա բեր
մուն քը, թե՛ սի րո օբյեկտ նե րը, թե ի դե ալ
նե րը: Ե թե նախ կի նում ե րե խայի հա մար 
ծնողն էր հան դես գա լիս որ պես ի դե ալ, 
ա պա այժմ ար դեն այդ կա պը ո րո շա կի
ո րեն խզ վում է՝ վեր ջի նիս դր դե լով նոր 
ի դե ալ նե րի ո րոն ման: Դե ռա հա սու թյան 
շր ջա նում նկա տե լի են նաև բա րո յա կան 
վար քի ո րոշ խան գա րում ներ, մաս նա վո
րա պես 11–14 տա րի քային շր ջա նում դե ռա
հաս նե րը դառ նում են ան կան խա տե սե լի̀  
հա ճախ փախ չում են տա նից, գո ղու թյուն 
ա նում, ալ կո հոլ օգ տա գոր ծում և այլն [9]: 
Այս շր ջա նում ի հայտ են գա լիս այն պի սի 
հա կա սա կան դրս ևո րում ներ, ի նչ պի սիք 
են է գոիզ մը, նար ցի սա կան է քս պան սի ան, 
ի նք նաա տե լու թյու նը, սե րը և ա տե լու թյու
նը մեր ձա վոր նե րի նկատ մամբ, մի մյանց 
հան դեպ ջեր մու թյու նը և ան տար բե րու
թյու նը: Ը ստ Է. Է րիք սո նի, դե ռա հա սու
թյան ճգ նա ժա մը նույ նա կա նու թյան և դե
րե րի շփո թի ճնա ժամ է: Հե ղի նա կը նշում 
է, որ սե փա կան ան ձի նույ նա կա նու թյան 
խնդ րի շուրջ ծա վալ վող կաս կած նե
րը հա ճախ կա րող են նաև փսի խո տիկ 
դրս ևո րում ներ ու նե նալ: Փ. Բլո սը դե ռա
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հա սու թյան շր ջա նը բա ժա նում է վաղ, 
մի ջին և ո ւշ փու լե րի և տե ղա կա յում այն 
11–20 տա րի քային շր ջա նում: Ա ռա ջին փու
լի խն դի րը սե փա կան ան ձի, իր ի նչ պի սին 
լի նե լու, իր գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցո ղու թյան 
և գեր –ես–ի ձևա վո րումն է: Ե րկ րորդ 
փու լի խն դի րը « ան դառ նա լի ի րա դար
ձու թյուն նե րի և ման կու թյան տրավ մա նե
րի ըն դու նումն է»: Հա ջորդ փու լում դե ռա
հա սը սկ սում է հե տաքրքր վել իր ան ցյա լի 
պատ մու թյամբ̀  իր ար մատ նե րով, ծնուն
դով: Հո գե վեր լու ծու թյան մեջ հատ կա պես 
կար ևոր վում է եր րորդ փու լը, ո րը, ը ստ 
հե ղի նա կի, դե ռա հա սի սե ռային նույ
նա կա նու թյան և սեք սո ւալ նա խա սի րու
թյուն նե րի հա մա տեղ ման փուլն է, ո րը և 
են թադ րում է այս շր ջա նում դրս ևոր վող 
բի սեք սո ւալ կոնֆ լիկտ նե րի հար թու մը:

 Դե ռա հա սու թյան շր ջա նի ճգ նա ժա
մը խո րա պես ու սում նա սիր վել է Լ. Ս. 
Վի գոտս կու կող մից: Հե ղի նա կը ճգ նա
ժա մի ըն թաց քը բա ժա նում է եր կու՝ բա
ցա սա կան (13–14 տ) և դրա կան (15–17 տ) 
փու լե րի: Դե ռա հա սու թյան շր ջա նի հիմ
նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից 
մե կը, ը ստ Լ.Ս. Վի գոտս կու, հե տաքրք
րու թյուն նե րի փո փո խու թյունն է ու դրա 
հետ ևան քով նոր պա հանջ մունք նե րի 
ձևա վո րու մը, ի սկ դրա հիմ քում կա րե լի 
է տես նել սե ռա հա սու նաց ման գոր ծըն
թա ցը: « Սե ռա հա սու նաց ման հա պաղ ման 
դեպ քում հե տաքրք րու թյուն նե րի ճգ նա
ժա մը ևս ժա մա նա կի մեջ տե ղա փոխ
վում է...» [2, էջ 265]: Նախ կի նում ու նե ցած 
հե տաքրք րու թյուն նե րի փո խա րի նու մը 
նոր հե տաքրք րու թյուն նե րով ի րա կա
նում այդ քան էլ հեշտ չէ, հե ղի նակն այս 
ա ռի թով մեջ է բե րում Պե տեր սի խոս
քե րը, ո րոն ցում աս վում է ր՝ « Դե ռա հա սի 
հա մար այս փու լը բնո րոշ վում է ա ռա ջին 
հեր թին ը նդ հա նուր ա նո րո շու թյամբ, ու
ժեղ գրգռ վա ծու թյամբ, տրա մադ րու թյան 

կտ րուկ տա տա նում նե րով, բո ղո քով…» 
[2, էջ 265]: Լ. Բո ժո վի չը դե ռա հա սու թյան 
ճգ նա ժա մը կա պում է « հոգ ևոր ա ճի և 
հո գե բա նա կան ստա տու սի փո փոխ ման 
հետ», ո րը հա ճախ ու ղեկց վում է խո րը 
ի նք նաան բա վա րար վա ծու թյան զգա
ցո ղու թյամբ. « Կոր չում է ի նքն իր հետ 
նույ նա կա նա ցու մը, այ սօր վա կեր պա
րը չի հա մա պա տաս խա նում իր մա սին 
ու նե ցած նախ կին պատ կե րա ցում նե րի 
հետ...»: [1, էջ 266–267]: Վ. Ս. Մու խի նան 
նշում է, որ դե ռա հա սու թյան շր ջա նում ճգ
նա ժա մի դրս ևոր ման ըն թաց քում ի հայտ 
են գա լիս մեծ դառ նա լու, ի նք նու րույ նու
թյան, ի նք նա հաս տատ ման և մի ա շարք 
այլ պա հանջ մունք ներ: «Այդ ձգ տում նե
րի չբա վա րա րու մը,–ն շում է հե ղի նա
կը,– դե ռա հա սի մեջ ա ռա ջաց նում է այդ 
տա րի քին բնո րոշ աֆ ֆեկ տիվ ապ րում
ներ, ո րոնք հա ճախ պատ ճառ են դառ
նում շր ջա պա տի և նաև եր բեմն ի նքն 
իր հետ կոնֆ լիկտ նե րի ձևա վոր ման» [5, 
էջ 176]: Մու խի նան ա ռաջ է քա շում նաև 
իր վար կա ծը՝ կապ ված ճգ նա ժա մի դրս
ևոր ման հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րի 
հետ: Հե ղի նա կը գրում է. «Գ րա կա նու
թյան մեջ առ կա տվյալ նե րի և սե փա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա ձայն մենք 
են թադ րում ե նք, որ դե ռա հա սու թյան ճգ
նա ժա մը կապ ված է այս փու լում ի նք նա
գի տակ ցու թյան նոր մա կար դա կի ձևա
վոր ման հետ, ո րի բնու թագ րե րից մե կը 
դե ռա հա սի՝ ի նքն ի րեն որ պես ան ձ ճա նա
չե լու ըն դու նա կու թյունն է... » [5, էջ 178]: 
Դե ռա հա սու թյան շր ջա նում ճգ նա ժա մի 
դրս ևոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի, դրանք պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի 
մա սին խո սե լիս, շատ հե ղի նակ ներ կար
ևո րում են օր գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող 
ֆի զի ո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րի, 
հատ կա պես սե ռա հա սու նաց ման հան
գա ման քը: Օ րի նակ, Ա. Պրի խո ժա նը, ը նդ
գծում է, որ հենց սե ռա հա սու նա ցումն է 
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հա ճախ նպաս տում դե ռա հա սի մեջ դյու
րագրգ ռու թյան, ան հա վա սա րակշ ռու
թյան, իմ պուլ սի վու թյան և այլ ախ տա նիշ
նե րի դրս ևոր մա նը: Սե ռա հա սու նաց ման 
ար դյուն քում, ը ստ հե ղի նա կի, ակ տո ւա
լա նում է սե ռա կան մղու մը, ո րը հա ճախ 
պար զո րոշ չի գի տակց վում դե ռա հա սի 
կող մից. «Այն հիմք է տա լիս սպե ցի ֆիկ 
տագ նապ նե րի դրս ևոր մա նը, ո րոնք կապ
ված են ֆի զի կա կան ես–ի, մարմ նի ձևի 
հետ, և ո րո շում են հա մա պա տաս խան ճգ
նա ժա մային ախ տա նիշ նե րը»,– ը նդ գծում 
է հե ղի նա կը: Ճգ նա ժա մի ըն թաց քում 
ծնող–ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
վատ թա րա ցու մը, Ա. Պրի խո ժա նը մեկ նա
բա նում է հետ ևյալ կերպ. «Այս շր ջա նում 
դրս ևոր վող մե ծե րին հա կադր վե լու, նոր 
դիրք գրա վե լու ձգ տում նե րը ոչ մի այն ան
հրա ժեշտ են, այլ նաև ար դյու նա վետ են 
ան ձի ձևա վոր ման հա մար» – նշում է հե
ղի նա կը[7, էջ 178]` հա վե լե լով, որ հա մա
ձայն իր կող մից ան ց կաց ված էմ պի րիկ 
հե տա զո տու թյուն նե րի, նման բախ ման 
տե ղի չու նե նա լու պա րա գա յում դե ռա հա
սի մոտ ի հայտ է գա լիս « կախ վա ծու թյան 
ճգ նա ժամ», ո րի հետ ևան քով հե տա գա
յում՝ 17–18 տա րե կան հա սա կում, ճգ նա
ժա մը ա ռա վել սուր ըն թացք է ու նե նում 
[7]: Ի նչ պես գի տենք, սե ռա հա սու նաց ման 
ըն թաց քում է ա պես փոխ վում է դե ռա հա
սի ֆի զի կա կան տես քը, ին չը հատ կա պես 
աղ ջիկ նե րին, հա ճախ ոչ ա դեկ վատ եզ
րա հան գում ներ ա նե լու, ի նք նաքն նա դա
տա կան վե րա բեր մուն քի ա ռիթ է տա լիս: 
Նման ապ րում նե րի հետ ևան քով հա ճախ 
ան կում է ապ րում ան ձի ի նք նագ նա հա
տա կա նը: Ն. Տոլս տի խը, ան դրա դառ նա
լով վե րոնշ ված խնդ րին, մաս նա վո րա
պես նշում է՝ « Դե ռա հա սի հա մար, ով 
բազ մա թիվ ֆի զի կա կան և ֆի զի ո լո գի ա
կան փո փո խու թյուն նե րի կրողն է, դժ վար 
է պահ պա նել իր ամ բող ջա կա նու թյան 
սուբյեկ տիվ զգա ցո ղու թյու նը, իր ես–ի՝ 

կա յու նու թյան կամ նույ նա կա նու թյան 
զգա ցո ղու թյու նը, ի նչն իր հեր թին նպաս
տում է բազ մա թիվ խն դիր նե րի ի հայտ 
գա լուն» [Ըստ` 4, էջ 65]:

 Կ. Դոու լին գը նշում է, որ ճգ նա ժա
մային այս փու լում հատ կա պես աղ ջիկ
նե րի մոտ դի ե տա ներ պա հե լու հա կու մը 
խիստ տա րած ված է, ո րի հետ ևան քով 
սե րո տո նի նի մա կար դա կը օր գա նիզ մում 
ը նկ նում է` պատ ճառ դառ նա լով հա ճա
խա կի դեպ րե սի ա նե րի: Այն պա րա գա յում, 
ե րբ տղա նե րը սկ սում են հպար տա նալ 
ի րենց մարմ նով, աղ ջիկ նե րը սո վո րա
բար սկ սում են թե րագ նա հա տել ի րենց: 
Հատ կա պես աղ ջիկ նե րի մոտ ար տա քին 
տես քի հետ կապ ված մտո րում նե րը այն
քան են սր վում, որ մինչև ան գամ սո ւի ցի
դալ վար քի դրս ևո րում ներ են ու նե նում 
(հե ղի նա կը հատ կա պես շեշ տում է 13–16 
տա րե կան նե րը): Շուրջ քսան հա զար դե
ռա հաս նե րի սե փա կան մարմ նի նկատ
մամբ վե րա բեր մուն քի հե տա զո տու թյուն
նե րը ցույց տվե ցին, որ տղա նե րը հպարտ 
են ի րենց հետ տե ղի ու նե ցող ֆի զի կա
կան փո փո խու թյուն նե րով, մինչ դեռ աղ
ջիկ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գտ նում է, որ 
փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում դար ձել 
են ա վե լի տգեղ և հա ճախ ա մո թի զգա ցո
ղու թյուն են ու նե նում սե փա կան մարմ նի, 
կազմ ված քի հա մար: Ը ստ Հ. Ռեմշ միդ տի, 
դե ռա հաս նե րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րից է նաև սե փա կան կար ևո
րու թյան զգա ցո ղու թյան գի տակ ցու մը և 
ի նք նագ նա հա տա կա նի տա տա նում նե
րը, ո րոնք ևս կախ ված են շր ջա պա տի 
գնա հա տա կան նե րից` հա սա կա կից նե րի 
հետ հա մե մատ վե լու ան ձի ձգ տում նե
րից: Ի. Մալ կի նա–Պի խի կող մից ա ռանձ
նաց վում են դե ռա հա սին բնո րոշ հինգ 
ամ բի վա լենտ կե տեր, ո րոնք էլ հա ճախ 
ճգ նա ժա մը ո ւղ ղոր դող հան գա մանք են 
հան դի սա նում, դրանք ե ն՝ մե ծե րի կող
մից վե րահսկ ման ցան կու թյան դեմ պայ
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քար – ի շխ վե լու ցան կու թյուն, մտե րիմ 
հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տա ման 
ցան կու թյուն – վախ ին տի մու թյու նից, 
ա պա գայի շուրջ մտ քեր– կենտ րո նա ցում 
ներ կայի վրա, ան կախ լի նե լու ցան կու
թյուն– մե ծե րի կող մից հո գա տա րու թյան 
և օգ նու թյան ա կն կա լում, սե ռա կան հա
սու նու թյուն– սե ռա կան հա րա բե րու թյան 
հո գե բա նա կան ան պատ րաս տու թյուն: 
Դե ռա հա սու թյան շր ջա նում ի նք նագ նա
հա տա կա նի շուրջ խն դիր նե րին ան դրա
դար ձել է Դ. Ֆե դելշ տեյ նը: Հե ղի նա կը, 
խո սե լով դե ռա հաս նե րին բնո րոշ բա ցա
սա կան ի նք նագ նա հա տա կա նի մա սին, 
նշում է դրա պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը 
հա սա րա կու թյան կող մից ըն դուն ված 
լի նե լու պա հանջ մուն քի բա վա րար ման 
առ կա խն դիր նե րով: Բա ցի այդ՝ հե ղի նա
կը հա վե լում է նաև, որ 10–11 տա րե կան 
հա սա կում տղա նե րի 34 և աղ ջիկ նե րի 26 
տո կո սին բնո րոշ է իր ան ձին բա ցա սա
կան հատ կա նիշ նե րի, բնու թագ րիչ նե րի 
վե րագ րու մը: Լ. Շնայ դե րը գտ նում էր, որ 
դե ռա հա սու թյան ճգ նա ժա մի ըն թաց քում 
տե ղի է ու նե նում նախ կին հո գե կան կա
ռույց նե րի ար մա տա կան վե րա կա ռու ցում, 
բա րո յա կան նոր պատ կե րա ցում ներ և սո
ցի ա լա կան դիր քո րո շում ներ են ձևա վոր
վում ան ձի մեջ: 

Ըստ Ե. Մու րա շո վայի, աղ ջիկ նե րի 
մոտ ճգ նա ժա մը դրս ևոր վում է 11–16 տա
րե կա նում, տղա նե րի մոտ` 12–18: Նա մաս
նա վո րա պես նշում է, որ աղ ջիկ նե րի մոտ 
ճգ նա ժա մը սո վո րա բար ա վե լի մեղմ ըն
թացք է ու նե նում և շուտ է ա վարտ վում ի 
հա մե մատ տղա նե րի: Այդ հան գա ման քը, 
ը ստ հե ղի նա կի, կա րե լի պայ մա նա վո
րել այն փաս տով, որ ի նք նո րոշ ման պա
հան ջը հա սա րա կու թյան մեջ սո վո րա բար 
ա վե լի կտ րուկ է դր վում տղա նե րի ա ռջև: 
Ամ րի կա ցի ո րոշ հե ղի նակ ներ գտ նում են, 
որ դե ռա հաս նե րի վրա մեծ ազ դե ցու
թյուն է ու նե նում այն ժա մա նա կաշր ջա նը, 

ո րում նրանք ապ րում են, դե ռա հաս նե րը, 
ա ռա վել քան հա սա րա կու թյան մյուս ան
դամ նե րը, զգա յուն են պա տե րազմ նե րի, 
տն տե սա կան ճգ նա ժա մե րը, կրո նա կան 
հե ղա փո խու թյուն նե րի հան դեպ: Դե ռա
հա սու թյան ճգ նա ժա մը հա ճախ դժ վա րին 
է լի նում ոչ մի այն հենց ի րենց՝ դե ռա հաս
նե րի, այլ նաև վեր ջին նե րիս ծնող նե րի և 
հա րա զատ նե րի հա մար: Մ. Կլեն նշում է, 
որ դե ռա հաս նե րը ա վե լի հա ճախ խու սա
փում են ծնող նե րի հետ կոնֆ լիկտ նե րից 
` ձգ տե լով թաքց նել ի րենց ան թույ լատ րե
լի ա րարք նե րը: Լ. Բո ժո վի չը, խո սե լով 
այս տա րի քում դևի անտ վար քի դրս ևո
րում նե րի շուրջ, նշում է, որ դե ռա հաս նե
րը հա ճախ հե տաքրք րու թյու նից դրդ ված 
ալ կո հոլ կամ թմ րա նյութ են փոր ձում, ին
չը հա ճախ նաև ցու ցադ րա կան բնույթ է 
կրում: Դե ռա հա սու թյան և պա տա նե կու
թյան շր ջան նե րը շատ հե ղի նակ նե րի կող
մից մատ նանշ վում են որ պես սո ւի ցի դալ 
վար քի դրս ևոր ման ա ռա վել տա րած ված 
շր ջան ներ` հատ կա պես ա ռանձ նաց վում 
են 15–23 տա րի քային ժա մա նա կա հատ
վա ծը: Ը նդ ո րում, նման վար քի հա մար 
հա ճախ հիմք են հան դի սա նում ըն տա
նե կան կոնֆ լիկտ նե րը: Ը ստ Ի. Կո նի, 
ճգ նա ժա մի շր ջա նում հա ճախ է հան դի
պում այս պես կոչ ված « Վեր թե րի էֆ ֆեկ
տը», ե րբ դե ռա հա սը դի մում է սո ւի ցի դալ 
վար քի՝ ել նե լով որ ևէ մե կի օ րի նա կից: Ի. 
Պո գո դի նը նշում է, որ աղ ջիկ նե րի մոտ 
ճգ նա ժա մային փու լում սո ւի ցի դալ վար
քի դրս ևո րում նե րը եր կու– հինգ ան գամ 
գե րա զան ցում են տղա նե րի ցու ցա նի շը: 
Ս. Սե նը նշում է, որ վաղ դե ռա հա սու թյան 
շր ջա նում` 12–14 տա րե կան նե րում սո ւի ցի
դալ, ագ րե սիվ, « դա ժան» վար քի դրս ևո
րում նե րը մե ծա մա սամբ պայ մա նա վոր
ված են դեպ րե սի այով: Նման վի ճա կում 
դե ռա հա սի գտն վե լու մա սին են խո սում 
հա ճա խա կի տրա մադ րու թյան տա տա
նում նե րը, ան կում նե րը, ա խոր ժա կի բա
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ցա կա յու թյու նը կամ շա տա կե րու թյու նը, 
ան քնու թյու նը կամ քն կո տու թյու նը, ցածր 
ի նք նագ նա հա տա կա նը և այլն: Պ. Սթի վե
նը ու սում նա սի րել է դե ռա հա սու թյան շր
ջա նում սո ւի ցի դալ վար քի դրս ևոր ման և 
քնի խան գա րում նե րի միջև գո յու թյուն ու
նե ցող կա պը: Ը ստ հե տա զո տու թյան ար
դյունք նե րի՝ 15 – 17 տա րե կան հա սա կում 
սո ւի ցի դալ վարք դրս ևոր ված դե ռա հաս
նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 12 – 14 տա րե կա
նում ու նե ցել է քնի խան գա րում ներ [10]: 

Ի. Պիլ ցի նան, ու սում նա սի րե լով դե ռա հա
սու թյան ճգ նա ժա մի և այդ ժա մա նա կա
հատ վա ծում դրս ևոր վող դևի անտ վար քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, նշում է՝ «...
մենք կա րող ե նք նշել այն փաս տը, որ 
տա րի քային ճգ նա ժա մը ազ դում է դևի
անտ վար քի ձևա վոր ման վրա, քա նի որ 
դևի անտ վարք դրս ևո րող դե ռա հաս նե րի 
տա րի քը հա մա պա տաս խա նում է դե ռա
հա սու թյան ճգ նա ժա մի սկզ բի հետ» [6, 
էջ 154]:
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МАРИЯ ТЕВОСЯН
Преподаватель кафедры теории и истории  

психологии АГПУ им. Х.Абовяна

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ И СИТУАТИВНЫХ ФАКТОРОВ В 
РАЗВИТИИ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

В стат ье на ос но ва нии ана ли за по ня
тия си ту а ци и, ее осо бен нос тей, расс мат
ри ва ет ся сис те ма фак то ров, вли я ю щих на 
воз ник но ве ние и раз ви тие конф ликт ной 
си ту а ци и, где сти муль ные и проб лем
ные си ту а ции предс тав ле ны как эта пы 
раз ви тия и сос тав ля ю щие конф ликт ной 
си ту а ци и. Фак то ры, де тер ми ни ру ю щие 
пре об ра зо ва ние си ту а ци и, предс тав ле ны 
в ка чест ве вза и мо до пол ня ю щей сис те мы 
об ъек тив ных и суб ъек тив ных пе ре мен
ных на ос но ва нии прин ци па до пол ни
тель нос ти. Под черк ну то зна че ние вза и
мо дейст вия ког ни тив но–аф фек тив ных 
ком по нен тов в сис те ме лич ност ных де
тер ми нант, ко то рые вар ьи ру ют в за ви си
мос ти от ха рак те рис тик са мой си ту а ци и, 
и ее воз дейст вия на лич ность. 

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
си ту а ци я, конф ликт ная си ту а ци я, проб
лем ная си ту а ци я, сти муль ная си ту а ци я, 
про ти во ре чи е, конф ликт.

П роб ле му де тер ми на ции воз ник но ве
ния и раз ви тия конф лик тов и конф ликт
ных си ту а ций не об хо ди мо расс мат ри вать 
с точ ки зре ния комп лекс но го воз дейст вия 
фак то ров, оп ре де ля ю щих по ве де ние лич
нос ти в конф лик те, ко то рые тра ди ци он
но под раз де ля ют ся на пси хо ло ги чес ки е, 
за ви ся щие от со во куп нос ти лич ност ных 
ком по нен тов; со ци аль но–п си хо ло ги чес
ки е, та кие как со ци аль ные ус та нов ки, 
цен нос ти, на вы ки об ще ни яе; со ци аль
ны е, как воз дейст вия внеш ней сре ды, 
ус ло вий жиз ни в це лом и осо бен нос тей 
са мой си ту а ци и, в ко то рую вов ле чен суб

ъект вза и мо дейст ви я. Изу че ние свойств 
си ту а ци и, воз дейст ву ю щих на лич ность 
и оп ре де ля ю щих не толь ко ее суб ъек тив
ную оцен ку в част нос ти, но и все ког ни
тив ные про цес сы, и по ве де ние в це лом, 
поз во лит нам из бе жать фун да мен таль ной 
ошиб ки ат ри бу ции и пра виль но оп ре де
лить со от но ше ние си ту а ци он ных и лич
ност ных де тер ми нант. 

Од на ко для это го не об хо ди мо ра зоб
рать ся в са мом по ня тии “конф ликт ная 
си ту а ци я”, для де таль но го по ни ма ния 
ко то рой счи та ем не об хо ди мым расс мот
реть оп ре де ле ние са мой си ту а ци и, за тем 
об ра тить ся к па ра мет рам, ха рак те ри зу ю
щим ее как конф ликт ну ю. 

В пов сед нев ной ре чи под си ту а ци ей 
ча ще все го под ра зу ме ва ют ка ки е–ли бо 
обс то я тельст ва. Г. Ге гель счи тал, что са ми 
по се бе взя тые обс то я тельст ва не предс
тав ля ют ин те ре са и по лу ча ют зна че ние 
лишь в их свя зи с че ло ве ком, пос редст
вом са мо соз на ния ко то ро го со дер жа ние 
этих ду хов ных сил де я тель но пе ре во
дит ся в яв ле ние [3]. Сог лас но Ге ге лю, 
зна че ние внеш них обс то я тельств за ви
сит от оп ре де лен но го ха рак те ра ин ди ви
ду аль ных воп ло ще ний. Со от ветст вен но 
функ ция си ту а ции сос то ит в при да нии 
дейст ви тель нос ти суб ъек тив но зна чи мой 
оп ре де лен нос ти и част но го ха рак те ра. Та
ким об ра зом, вся кий раз мы име ем де ло 
с чьей–то си ту а ци ей или, точ не е, с суб
ъек тив ным опи са ни ем дейст ви тель нос ти. 

Не об хо ди мость оп ре де ле ния дейст ви
тель нос ти воз ни ка ет вся кий раз, ког да 
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че ло век стал ки ва ет ся с но вой си ту а ци ей, 
что про яв ля ет ся в оп ре де лен ном про цес
се поз на ни я, пос лед нее за час тую сти му
ли ру ет ся оп ре де лен ны ми зат руд не ни я ми, 
и пре пятст ви я ми. Мож но пред по ло жить, 
что в са мом по ня тии си ту а ции со дер
жит ся ссыл ка, ука за ние на зат руд не ни е. 
Сле до ва тель но, это та кое опи са ние обс
то я тельств, ко то рое поз во ля ет «у ви деть» 
зат руд не ние в его оп ре де лен нос ти и де та
ли зи ро ван ном ви де.

 Как от ме ча ет Б.И.Ха сан: “Д ля то го что
бы опи сать си ту а ци ю, не об хо ди мо, преж
де все го, вы де лить ее яд ро, т.е. то са мое 
зат руд не ни е, ко то рое по я ви лось в де я
тель нос ти и те перь тре бу ет оформ ле ния 
для сво е го раз ре ше ни я. Да лее – не об хо ди
мо оп ре де лить свя зан ные с этим зат руд
не ни ем дру гие обс то я тельст ва и за дать 
гра ни цу си ту а ции ” [10, 76]. 

В пси хо ло ги чес ких сло ва рях си ту а ция 
опи сы ва ет ся как “сис те ма внеш них по от
но ше нию к суб ъек ту ус ло вий, по буж да
ю щих и опос ре ду ю щих его ак тив ность” 
[7,348]. Од на ко это оп ре де ле ние не сов
сем со от ветст ву ет сов ре мен ным взг ля дам 
на это по ня ти е. Ю. Н. Емел ья нов, об суж
дая со ци аль но–п си хо ло ги чес кие проб
ле мы изу че ния си ту а ций и под чер ки вая 
зна че ние по ня тия че ло ве ка в си ту а ци и, 
в част нос ти от ме чал: “Тен ден ция предс
тав лять си ту а цию не за ви си мо от лю дей, 
в ней участ ву ю щих, от во дя им роль вне
чувст вен но го со зер ца ни я, зак ры ва ет от 
со ци аль ных пси хо ло гов кон цеп ту аль ные 
воз мож нос ти дан но го по ня ти я...” [5,57].

 Конф ликт, как и кри ти чес кие си ту
а ци и, предс тав ля ет со бой проб лем ную 
си ту а ци ю, воз ник шую в жиз не де я тель
нос ти че ло ве ка и предс тав ля ю щую для 
не го оп ре де лен ные труд нос ти ли бо восп
ри ни ма е мую им как та ко ву ю, ко то рая 
тре бу ет раз ре ше ния и соп ро вож да ет ся 
так же эмо ци о наль ной ре ак ци ей. Нес

лу чай но, что конф ликт за ни ма ет осо бое 
мес то наряду со ст рес сом, фруст ра ци ей и 
кри зи сом в клас си фи ка ции кри ти чес ких 
си ту а ций, ко то рую пред ла га ет Ф.Е. Ва си
люк [1]. Од нов ре мен но, под чер ки вая осо
бен нос ти проб лем но го по ля конф ликт ной 
си ту а ци и, ав тор про во дит гра ни цу меж ду 
конф лик том и фруст ра ци ей. Он от ме ча ет, 
что в си ту а ци и, ког да зап рет на ре а ли за
цию де я тель нос ти пе рес та ет быть са мо
о че вид ным, при ни ма е мым од ноз нач но, 
без рас суж де ний и ста но вит ся внут рен не 
проб ле ма тич ным, тог да си ту а ция фруст
ра ции пре об ра зу ет ся в конф ликт ную си
ту а ци ю.

 Си ту а ция по лу ча ет ста тус конф ликт
ной, ес ли ее яд ро об ра зу ет зат руд не ни е, 
проб ле му, про ти во ре чие свя зан ное со 
столк но ве ни ем. Од на ко, здесь осо бое зна
че ни е, на наш взг ляд, при об ре та ет разг ра
ни че ние меж ду конф лик том и ле жа щим 
в его ос но ве про ти во ре чи ем. Как са ма 
об ъек тив ная си ту а ция мо жет со дер жать 
мно жест во про ти во ре чий, так и сер ьез ные 
про ти во ре чия мо гут воз ни кать в восп ри я
тии суб ъек та си ту а ции как та ко вой. Сле
до ва тель но, в ос но ве конф ликт ной си ту а
ции ле жит проб лем ная си ту а ци я, ко то рой 
пред шест ву ет сти муль ная си ту а ци я. 

Нес мот ря на то, что с точ ки зре ния не
ко то рых ав то ров проб лем ная си ту а ци я, 
яв ля ет ся ре зуль та том дейст вия пре и му
щест вен но об ъек тив ных при чин, мы ис
хо дим из то го, что уже са ма фик са ция 
тех эле мен тов де я тель нос ти, ко то рые 
предс тав ля ют со бой сти муль ные си ту а
ци и, обус лов ле на осо бен нос тя ми пси хи ки 
восп ри ни ма ю ще го суб ъек та. В эле мен тар
ном слу чае это чувст ви тель ность ана ли
за тор ных сис тем (ес ли « воз му ще ни е» в 
де я тель нос ти вы ра жа ет ся в из ме не нии 
све то вых, цве то вых или зву ко вых ее ха
рак те рис тик). В тех ви дах де я тель нос ти, 
ко то рые на сы ще ны об ще ни ем, роль сти
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муль ной си ту а ции мо жет иг рать из ме
не ние дис по зи ций ощения, выс ка зы ва
ния парт не ра по об ще ни ю, по яв ле ние в 
си ту а ции об ще ния но во го парт не ра и т. 
д. Раз ви тие сти муль ной си ту а ции в проб
лем ную — про цесс, де тер ми ни ру е мый 
как внут рен ни ми, так и внеш ни ми по от
но ше нию к суб ъек ту обс то я тельст ва ми.

 Воп рос не в том, что бы уви деть проб
ле му там, где ее нет, а в том, что бы вы я
вить суть проб ле мы, най ти, в чем имен но 
она сос то ит, ка кое со дер жит про ти во ре
чи е, ле жа щее в ос но ве конф ликт ной си
ту а ци и, ко то рое предс тав ля ет труд ность 
на дан ном эта пе и под ле жит раз ре ше ни ю. 
Та ким об ра зом, са ма проб ле ма на оп ре де
лен ный пе ри од де я тель нос ти ста но вит ся 
пред ме том сос ре до то че ния — до ми нан
той, ко то рая сти му ли ру ет ког ни тив ные и 
твор чес кие про цес сы, нап рав лен ные на ее 
раз ре ше ни е. 

С дру гой сто ро ны проб лем ная си ту а
ция расс мат ри ва ет ся на ми не толь ко как 

этап раз ви ти я, но в ос нов ном как сос тав
ля ю щая яд ро конф ликт ной си ту а ции /
см. рис 1/. На ста дии сти муль ной си ту а
ции соз ре ва ет проб ле ма, оп ре де ля ю щая 
труд ность этой си ту а ции и по иск но
вых воз мож нос тей для ре ше ни я. При
чем, ин ци дент не мо жет на чать ся, по ка 
конф ликт ная си ту а ция не прой дет все 
не об хо ди мые ста дии сво е го собст вен но
го раз ви тия и по ка внут ри конф ликт ной 
си ту а ции не соз ре ют все не об хо ди мые 
пред по сыл ки для на ча ла ин ци ден та. И, 
ко неч но, не об хо ди мо упо мя нуть то, что 
конф ликт яв ля ет ся уп рав ля е мым толь ко 
до тех пор, по ка он на хо дит ся на эта пе 
конф ликт ной си ту а ци и. На эта пе ин ци
ден та конф ликт поч ти со вер шен но не уп
рав ля ем. Сле до ва тель но, для уп рав ле ния 
и ус пеш но го раз ре ше ния конф лик та не
об хо дим тща тель ный ана лиз конф ликт
ных си ту а ций, вы де ле ние осо бен нос тей 
и фак то ров, обес пе чи ва ю щих их раз ви
тие и пре об ра зо ва ни е.

Рис. 1. Этапы процесса развития стимульной ситуации в конфликт.
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Ос нов ным ас пек том расс мот ре ни я, на 
наш взг ляд, яв ля ет ся этап воз ник но ве
ния проб лем ной си ту а ци и, вы ра жен ной 
в про ти во ре чии и воз мож нос тя ми ее раз
ре ше ния на дан ном эта пе конф ликт ной 
си ту а ци и. Для это го, в пер вую оче редь, 
не об хо ди мо расс мот реть вза и мос вязь 
лич ност ных, си ту а тив ных и ког ни тив
ных ха рак те рис тик осоз на ния си ту а ци и. 

Со от ветст вен но, в воп ро се вза и мос
вя зи раз лич ных пе ре мен ных оп ре де ля
ю щих воз ник но ве ние и раз ви тие конф
ликт ной си ту а ци и, мож но вы де лить две 
груп пы осо бен нос тей, ха рак те ри зу ю щих 
дан ные вза и мос вя зи: об ъек тив ные ха рак
те рис ти ки си ту а ци и, уро вень не оп ре де
лен нос ти, опас нос ти и суб ъек тив ны е, 
ко то ры е, в свою оче редь, мож но ус лов но 
раз де лить на аф фек тив ны е, ког ни тив ные 
и лич ност ны е. 

П ри ни мая за ос но ву под ход, сог лас но 
ко то ро му оп ре де ле ние си ту а ции де тер
ми ни ро ва но как внеш ней ре аль ност ью, 
так и внут рен ним суб ъек тив ным ми ром 
че ло ве ка, мы так же счи та ем, что си ла 
вли я ния обо их де тер ми нант мо жет раз
ли чать ся в за ви си мос ти от си ту а ци и. Чем 
бо лее оп ре де лен ной яв ля ет ся внеш няя 
си ту а ци я, тем бо лее од но тип ные ре ак ции 
она вы зы ва ет. Пси хи чес кое от ра же ние 
дейст ви тель нос ти не яв ля ет ся зер каль
ным или нейт раль ным, а оп ре де ля ет ся 
со от ветст ву ю щим от но ше ни ем, про яв ля
ю щим ся с по мощ ью эмо ций, аф фек тив
но го пе ре жи ва ни я. В свя зи этим Ма йерс 
счи та ет, что прос тые ре ак ции ти па “н ра
вит ся”, “не нра вит ся” или “ст раш но” в 
си лу сво е го адап тив но го ха рак те ра час то 
воз ни ка ют преж де осоз на ния или об ду
мы ва ния про ис хо дя ще го [8,116].

В воп ро се раз ре ше ния конф лик та меж
ду эмо ци я ми и чувст ва ми ин те рес ны исс
ле до ва ния Ан то нио Да ма зи о, нев ро лога 
ме ди цинс кого фа куль тета уни вер си те та 

шта та Айо ва, ко то рые при во дят к вы во ду 
о не об хо ди мос ти эмо ций для при ня тия 
ра ци о наль ных ре ше ний [4]. Ре зуль та ты 
исс ле до ва ний ав то ра сви де тельст ву ют, 
что кро ме тех слу ча ев, ког да на ли чест
ву ют оп ре де лен ные на ру ше ния эмо ци о
наль ной сфе ры, ког да эмо ции вы хо дят из 
под конт ро ля, эмо ци о наль ные и ра ци о
наль ные спо соб нос ти мыш ле ния дейст ву
ют по прин ци пу вза им ной до пол ня е мос
ти, опыт эмо ци о наль ных пе ре жи ва ний 
уже на на чаль ных эта пах по ни ма ния 
проб ле мы по сы ла ет сиг на лы, ко то рые 
иск лю ча ют ли бо спо собст ву ют вы бо ру 
оп ре де лен ных ва ри ан тов ре ше ний, что в 
при ме не нии к со е ди не ни ям меж ду мин
да ле вид ным те лом (и со от ветст ву ю щи ми 
лим би чес ки ми ст рук ту ра ми) и не о кор
тек сом, а так же мин да ле вид ном те лом и 
пред лоб ны ми до ля ми оз на ча ет, что эмо
ци о наль ная и умст вен ная спо соб нос ти 
яв ля ют ся пол ноп рав ны ми парт не ра ми в 
мен таль ной жиз ни. При этом по вы ше ние 
эф фек тив нос ти мыш ле ния за ви сит от ус
пеш но го вза и мо дейст вия этих парт не ров 
и ра зум но го рав но ве сия меж ду ни ми.

С ре ди суб ъек тив ных ком по нен тов си
ту а ции (мо ти ва ци он ный, ког ни тив ный, 
эмо ци о наль но–о це ноч ный), С. Р. Ге вор кян 
осо бо ак цен ти ру ет мо ти ва ци он ные ком
по нен ты лич нос ти, ко то рые со от ветст
вен но за ви сят от ак ту аль но го сос то я ния 
сре ды, от то го, нас коль ко сре да поз во ля ет 
ре а ли зо вы вать уст рем ле ния дан ной лич
нос ти, вжи вать ся в это сос то я ние и со от
ветст вен но ре а ги ро вать [2].

Дж. Фор гас от ме ча ет вли я ние си ту а
тив ных фак то ров на осо бен нос ти вза и
мов ли я ния эмо ци о наль но го фак то ра, в 
дан ном слу чае наст ро е ни я, и мыс ли тель
ных про цес сов. Он счи та ет, что наст ро е
ние ока зы ва ет боль шее вли я ние на на ше 
мыш ле ние в не ор ди нар ных, нес тан дарт
ных слу ча ях, так, при оцен ке прос тых 
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си ту а ций че ло век в мень шей сте пе ни 
под вер жен вли я нию наст ро е ни я, а при 
об ъяс не нии слож ных конф ликт ных си ту
а ций вли я ние наст ро е ния на мыш ле ние 
воз рас та ет [8,141]. 

В воп ро се раз ре ше ния конф ликт ных 
си ту а ций А. А. Ре ан пред ла га ет ис хо дить 
из прин ци па до пол ни тель нос ти “…в боль
шинст ве слу ча ев де тер ми ни ру ю щи ми 
фак то ра ми яв ля ют ся лич ност ные фак то
ры, тог да как си ту а тив ные иг ра ют роль 
мо ду ля то ра”, од нов ре мен но он также не 
иск лю ча ет, что в оп ре де лен ных слу ча ях, 
в за ви си мос ти от си ту а ции ие рар хия фак
то ров мо жет ме нять ся [9, 44]. 

Из лич ност ных осо бен нос тей мож но 
от ме тить ин тер наль ность, как ха рак те рис
ти ку, оп ре де ля ю щую уве рен ность в се бе, 
лич ност ную тре вож ность, им пуль сив
ность и др. М.М. Ка ша пов оп ре де ля ет конф
ликт ную лич ность как че ло ве ка, ко то рый 
на вя зы ва ет свою во лю, да вит на лю дей, не 
уме ет ус ту пать, несп ра вед ли во уп ре ка ет и 
при ди ра ет ся к дру гим, лю бой це ной отс та
и ва ет собст вен ные взг ля ды, мне ни я, убеж
де ния и т.д., не спо со бен вс тать на по зи цию 
дру го го че ло ве ка [6,183]. В этом опи са нии 
от чет ли во оп ре де ля ют ся те ус той чи вые ка
чест ва лич нос ти, чер ты ха рак те ра, ко то рые 
пред рас по ла га ют к столк но ве нию с ок ру
жа ю щи ми людь ми, вы зы ва ют от ри ца тель
ное от но ше ние к че ло ве ку.

 Та ким об ра зом, конф ликт ная си ту а
ци я, об ла дая сво и ми собст вен ны ми ха

рак те рис ти ка ми, ко то рые выс ту па ют в 
ка чест ве сти му лов, ус ло вий воз ник но ве
ния и раз ви тия ре ак ци и, по ве де ния лич
нос ти, пос редст вом пре лом ле ния че рез ее 
внут рен ний мир, об ра зу ет еди ную об ъек
тив но – суб ъек тив ную сис те му вза и мос вя
зи че ло ве ка и си ту а ци и, в ко то рой внут
рен ний мир лич нос ти также выс ту па ет 
в сво ей мно гог ран нос ти и слож ной вза и
мос вя зи вза и мо за ви си мых ком по нен тов. 
Пред по сыл ки воз ник но ве ния и раз ви тия 
конф лик тов выс ту па ют в со во куп нос ти 
си ту а тив ных и лич ност ных фак то ров, где 
си ту а тив ные предс тав ле ны в ка чест ве та
ких осо бен нос тей си ту а ции как уро вень 
не оп ре де лен нос ти, вре мен ной де фи цит, 
проб лем ность, труд ность, но виз на, мно
гог ран ность, пси хи чес кая нап ря жен ность, 
ст рес со ген ность, а лич ност ные в ка чест
ве со во куп нос ти свойств, оп ре де ля ю щих 
конф ликт ность лич нос ти, ко то рые под
раз де ля ют ся на поз на ва тель ны е, оп ре де
ля ю щие осо бен нос ти восп ри я ти я, оцен
ки, ана ли за и прог но зи ро ва ния си ту а ци и, 
спо соб нос ти к но вым, нес тан дарт ным ре
ше ни ям, эмо цо наль но–во ле вы е, что вы
ра жа ет ся в спо соб нос ти уп рав лять эмо
ци о наль ным сос то я ни ем и соз на тель но 
конт ро ли ро вать и ре гу ли ро вать свое по ве
де ни е, мо ти ва ци он ны е, ко то рые от ра жа
ют сос то я ние и ха рак тер вза и мо дейст вия 
внут рен них по бу ди тель ных сил, ха рак те
ро ло ги ческие – до ми нант ность, аг рес сив
ность, враж деб ность, не до вер чи вость и др. 
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ԿՈՆՖԼԻԿՏԱՅԻՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԵՎ 
ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 ՄԱ ՐԻ Ա ԹԵ ՎՈՍՅԱՆ

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանության տեսության և  
պատմության ամբիոնի դասախոս

 Հոդ վա ծում, ի րադ րու թյուն հաս կա ցու թյան վեր լու ծու թյան հի ման վրա, դի տարկ վում 
է կոնֆ լիկ տային ի րադ րու թյան ծագ ման և զար գաց ման վրա ազ դող գոր ծոն նե րի հա
մա կար գը, որ տեղ խթա նող և պրոբ լե մային ի րադ րու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են որ պես 
կոնֆ լիկ տային ի րադ րու թյան զար գաց ման փու լեր և բա ղադ րիչ ներ: Ի րադ րու թյան վե րա
փո խու մը պատ ճա ռա վո րող գոր ծոն նե րը ներ կա յաց ված են որ պես օբյեկ տիվ և սուբյեկ
տիվ փո փո խա կան նե րի փոխլ րաց նող հա մա կարգ` կոմպ լե մեն տա րիզ մի սկզ բուն քից ել
նե լով: Ա նձ նային դե տեր մի նանտ նե րի հա մա կար գում ը նդ գծ ված է կոգ նի տիվ–ա ֆեկ տիվ 
բա ղադ րիչ նե րի փո խազ դե ցու թյան նշա նա կու թյու նը, ո րոնք տա րա փոխ վում են ի րա վի ճա
կի բնու թագ րիչ նե րից և ան ձի վրա դրանց ազ դե ցու թյու նից կախ ված: 

CORRELATION OF PERSONAL AND SITUATIONAL FACTORS AFFECTING  
THE DEVELOPMENT OF A CONFLICT SITUATION 

MARIA TEVOSYAN

Lecturer, Armenian State Pedagogical University aft. Kh. Abovyan, 
Chair of Theory and History of Psychology 

The system of the factors affecting the origin and development of a conflict situation is 
observed in the article based on the analysis of the situational concept, where enhancing and 
problematic situations are presented as development stages and components of a conflict situa
tion. The factors reasoning the alteration of the situation are presented as an inter–complemen
tary system of objective and subjective variables, based on the complementary principle. The 
significance of the interaction of cognitive–affective components is emphasized in the system 
of personal determinants, which vary from the situational characteristics and based on the 
influence they are having on the person.

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 24.05.14 թ.
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ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

LALIK KHACHATRYAN
Doctor of Philology, Professor

THE “NEW DICTIONARY OF THE HAYKAZIAN LANGUAGE” WITHIN THE 
CONTEXT OF FORMATION OF ARMENIAN LEXICOGRAPHY

Key words:–metalanguage, polysemy, 
etymology, translating dictionary, explan
atory dictionary, vocabulary structuring, 
structure of the word entries, semantic ex
planation, idiomatic version, grammatical 
description.

The Armenian printed lexicography 
originated in the beginning of the 17th cen
tury, and also, in the mid of the 18th cen
tury the work of three Mkhitaryan priests 
G. Avetiqyan, Kh. Syurmelyan and M. 
Avgeryan named the “New Dictionary of the 
Haykazian Language” was published in Ven
ice (v.v. 1–2, 1836–37). The dictionaries of the 
Old Armenian language that were printed 
throughout the Armenian history certainly 
originated from the well–known NHD, such 
as the dictionaries formed by St. Malkhasy
ants, N. Buzandatsi, L. Khachatryan, R. 
Ghazaryan, L. Hovhannisyan. 

In the field of the Armenian Studies NHD 
is certainly considered as the source of lexi
cography.

The first phase of The Armenian printed 
Lexicography begins early in the 17th cen
tury and lasts until the late 18th century. 
The first printed dictionary was a transla
tion compiled by the Armenologist Fran
cisco Rivola of St. Ambrose Parish, Milan 

(DictionariumArmeno – Latinum, Milan, 
1621), later by the Polish–Armenian Bishop 
AstvatsadurNersesowicz (Dictionarium La
tino–Armenium, Rome, 1695). 

The first translated dictionaries are suc
ceeded by Classical Armenian Explanatory 
Dictionaries. The author of the first explan
atory dictionary “BargirkHayots” is the me
dieval writer Jeremiah of Meghri (Alicorn, 
1698). This was followed by the two–volume 
book “The dictionary of Armenian Lan
guage” (BargirkHaykaianlezvi) composed 
by the abbot of the Mkhitarist Order Mkhi
tarSebastatsi (Venice, 1749–1769).

At the beginning of the 18th century the 
Mkhitarist Order became an Armenological 
cradle where various monumental works of 
different characters sprang up, such as lexi
cographical, grammatical, bibliographical, 
religious, historical and philological.

But the masterpiece of the dictionar
ies is considered to be the work of three 
MkhitaristVardapets “New Dictionary of 
the Haykazian Language”, published in two 
large volumes at St. Lazar printing house, 
Venice in 1836–37. This dictionary is oth
erwise named “New Haykazian Diction
ary” (NHD). It was compiled thanks to the 
efforts of three outstanding Vardapets Frs. 
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Gabriel Avedikian (1750–1827), Khachatur
Surmelian (1751–1827) and MkrtichAvgerian 
(1762–1854). 

Unfortunately, G. Avedikian and Kh. 
Surmelian did not live to see the publica
tion of their work which took half a cen
tury to complete. M. Avgerian did his best to 
get the dictionary published ten years after 
their death. The latter outlived his friends 
by 27 years and died at the age of 92. He suc
ceeded in completing the dictionary alone 
by writing the main part and the foreword 
of the work and prepare it for publication. 
He even had to cut the manuscript down 
by publishing only two large volumes out 
of the 12 handwritten ones. Later on the 
material of this dictionary he wrote a con
cise “Handbook Dictionary” (1846). In 1865 
this dictionary was revised and edited by 
a member of the Mkhitarist Order G. Tch
elalyan and published in Venice as “Hand
book of the Haykazian language”. 

The merits of the work of these Vardapets 
are as follows: the material of the diction
ary consists of the original and translated 
manuscripts of the 5–17th centuries and the 
authors used around 1000 manuscripts of 
the Mkhitarist Order library. 

As a perfect explanatory dictionary, 
NHD presents the word stock of Classical 
Armenian in its real state, together with 
grammatical descriptions, semantic expla
nations, set expressions (idioms), specifying 
examples taken from various sources, par
allel translations from classical languages, 
mentions of the source of borrowing, etc. 

The authors of NHD came up with excel
lent solutions to the main problems of the 
dictionary which were the principles of the 
presentation of the word entries and the 
metalanguage.

Headword is a composite part of the 
word entry. In NHD headwords are given 
in alphabetical order and each headword 

gives some information on classical spell
ing, pronunciation and the position of the 
stress. Headwords are followed by word de
rivatives section, as in ան ձնա հա ճու թիւն 
or ան ձն հա ճու թիւն, ան ձնա տէր or ան ձն
տէր, եր կիւղ//եր կեւղ//եր կեղ// եր կիղ։ 
Sometimes the synonyms of headwords are 
also provided, as գե րեզ մա նա տե ղի// գե
րեզ մա նա տուն, գե րաշ խարհ // գե րաշ
խար հա գոյն //, etc.

One of the composite parts of meta
language is the explanation of the word 
meaning. Word meaning is aimed at bring
ing out the meanings of monosemic and 
polysemic words and interpreting them 
separately which presupposes the struc
ture of an entry. 

Various means of word meaning expla
nation are used in Lexicography, such as se
mantic or descriptive definition or the defi
nition with synonyms or references, etc. All 
these means have been thoroughly used by 
the authors of NHD around 200 years ago.

Cf.
a) Semantic definition of a word 

(description): Գնա ցումն – գե տօ րէնգ
նա ցո ղու թիւնջ րոյն ։Ա նօգ նա կան – որ
չու նի զո քիւ րօգ նա կան, պա կա սե ալյօգ նա
կա նու թե նէ, etc. 

b) Definition with synonyms: Ա ղերս 
– ա ղա չանք, պա ղա տանք, մաղ թանք, 
ո ղոք։ Բա րե վայե լուչ – քա ջա վայե լուչ, բա
րե յար մար, բա րեձև, բա րե տե սիլ, գե ղե
ցիկ, ազ նիւ, պա տո ւա կան։

c) Descriptive and synonymic definition: 
Ա նա չառ – ո րոչ նա չա ռէ, ա նակ նա ռու, որ
չառ նո ւակն, ան կա շառ,  ար դա րա կո րով, 
ան խտիր, ան խնայ, հա տու.

d) Definition with references: a reference 
is a mention of a synonymic version which 
is written as See in English and տե՛ս Տ. in 
Armenian, cf. Գէճ. Տ. գէջ, Գէթ. Տ. գեթ, 
Գթա պէս. Տ. գթա բար, etc. 
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Each headword is described in terms of 
Grammar and Stylistics. The forms of de
clension and conjugation are mentioned. 
The headword is followed by its grammati
cal categories: in case of a noun: morpho
logical value, the character of the declen
sion, the flexion, the variants of declension, 
collocations and the number, and in case of 
a verb its voice and the formation of the sec
ond form. 

For example, as a headword for a noun 
singular nominative case is provided, and 
for those nouns which do not have a singu
lar form, plural nominative case is given, cf, 
Ա կն – ա կան, ա կամբ, also ՝ա կին, ա կունք։
Դուստր – դս տեր.ե րք, ե րաց or ե րց. գ.։ 
Դաշտ – ի, ից or աց, գ.։ Զարդ – ու.ո ւց, 
ո ւք or զար դիւքգ., etc.

In case of plural nouns: Կամք – մաց, 
մօք, գ.։ Կար ծիք – ծե աց, ծե օք, գ. etc.

The following points are taken into con
sideration as to the verb: the past form (first 
person), the singular of the Imperative mood 
and the Voice: Ար դա րա նամ – ա ցայ, ցի՜ր, 
չ.։ Բե րեմ – բե րի, բե՜ր, ն.։ Գնամ – գնա
ցի, գնա՜, գնա ցե ալ, չ. (The Past Participle 
is also given). 

As seen from above, the explanation of 
headwords are presented by various means 
among which the semantic description pre
vails, followed by the enumeration of syn
onyms. 

The authors of NHD have chosen a cer
tain principle for the explanation of word 
meaning, that is to present the meanings of 
words chronologically. This principle con
sists in the fact that for each meaning of 
a word examples are brought from original 
texts in chronological order in the way these 
meanings occur in Literature. In terms of 
this principle NHD stops being merely an 
explanatory dictionary and acquires his
torical value. With the help of this diction
ary one can learn the exact periodization of 
the semantic changes of Classical Armenian 

word stock as well as follow the chronology 
of original texts. 

As Classical Armenian illustrations for 
word meanings, examples from the Bible are 
brought first, after which text illustrations 
from subsequent centuries are presented ac
cording to meaning. 

Therefore, by following the semantic il
lustrations of words, we can state whether 
this or that word belongs to the 5th century 
or not, which author it was first used by, 
since which century that word has devel
oped new meanings and which writer used 
these particular meanings in his works, or 
whether this word is a borrowing or not. 

As we have already mentioned above, 
NHD uses various means for the explanation 
of word meaning which ascribe an encyclo
pedic character to the dictionary. Thus, 
through mastering a number of foreign 
languages, the authors of the dictionary il
lustrated the equivalents of headwords with 
numerous languages, such as Greek, Latin, 
Arabic, Persian, Turkish, Assyrian, Hebrew, 
etc. This fact gives the value of translation 
to the dictionary. 

The authors of NHD very often gave the 
etymology of headwords, thus ascribing an 
etymological value to the dictionary. Thou
sands of loanwords from Greek, Latin, Per
sian, Hebrew, etc, are provided with their 
exact etymologies in NHD. 

The authors of NHD made typological 
comparisons of numerous words with Ar
menian and other languages, thus the word 
Մայր is compared to Sanskrit matar, Latin 
mater, Persian madar, the word Դուռն is 
compared with Greek թի ռա, Persian տիռ, 
Sanskrit տվա ռա, Latin Porta, janua, ves
tibulum, the word Դպիր is compared with 
Greek grammaτξuς, Latin Scriba, Persian 
տի պիյր, տիւ պիր, etc. Thanks to this fact 
the dictionary acquires a typological value. 

The loanwords are specified with a spe
cial mark in the dictionary, and the lan
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guage the word was borrowed from is also 
mentioned, as in Կա թո ղի կե այ – բառյն. 
գա թօ լի գօ՜ս։ Կա թո ղի կէ – բառ.յն. գա թօ
լի գի՜, լատ.գա թօ՜ լի գա։ Ալ փա բետք – յն.ալ
ֆա վի դա, ե բր. ևար.ա լեֆ պեթ, կա մէ լիֆ
պէ. Owing to this fact the present work has 
a value of a dictionary of borrowings. 

Obviously, it is practically impossible to 
touch upon all the lexicographical values of 
NHD within the framework of one article. 
However, the superficial analysis presented 
here is enough to give an overall idea about 
the linguistic structure of the dictionary. 
The latter conditioned the huge progress 
which Armenian Lexicography made out
side the limits of theMkhitarist Order. 

After its publication NHD became the 
only authentic literary monument which 
all the specialists without exception dealing 
with problems of Classical Armenian relied 
on. NHD had such a high scientific value 
and strong magic power that no one even 
dared to make a lexicographical attempt. 

Armenian Lexicography entered a new 
phase of development in the 20th centu
ry: new dictionaries of various character 
sprang up, such as etymological and root, 
explanatory, for translation, specialized–
terminological, idiomatic, etc. There was 
even an attempt to make additions to the 
renowned NHD: we mean NorayrBysantine’s 
lexicographical additions. The author gave 
descriptions of new word entries based on 
the recently–emerged literary texts. In 1990 
M. Minasyan got this dictionary published 
in Geneva (New Dictionary of the Haykazian 
Language, edited and enriched by Norayr
Bysantine).

All sorts of dictionaries published in the 
Armenian reality can be unconditionally 
considered to have descended from the re
nowned NHD: first of all this refers to the 
choice of the word stock of the language, the 
structure of the word entries, semantic ex
planations, manifestations of polysemy, idi

omatic versions, translations from foreign 
languages, etymologies of root morphemes, 
manifestations in dialects, the metalan
guage of the dictionary, etc. 

Thus, in the1926–35sHrachiaAdjarian’s 
“Armenian Etymological Dictionary” was 
published in Yerevan (in seven volumes). 
All the Armenian roots are included in this 
dictionary: each word is discussed through 
five separate sections. 1. Lexicology, 2. Ety
mology, 3.History of Etymology, 4. Dialectal 
words, 5. Loanwords from Armenian.

Two out of the five sections of the dic
tionary are based on the data from NHD: 
Lexicology for the most part and Etymology 
partially. 

The lexicological section provides the 
root of a word, the declensional and con
jugational forms of that root, the mean
ings and its definition, examples of usages 
of that word, other words derived from it 
and finally, its spelling. Etymology and ety
mological history sections touch upon the 
origin of roots, and various observations on 
that issue. The favourable impact of NHD is 
considerable in this part of the dictionary: 
in many cases the author confirms NHD’s 
etymologies and continuously illustrates 
the Mkhitarists’ ideas about roots in his sec
tion of History of Etymology. 

In the1944–45s StepanosMalkhasiants’ 
four–volume “Armenian Explanatory Dic
tionary” was published in Yerevan. This 
work presents the Armenian vocabulary 
beginning from the 5th century Literature 
up to the literary language and dialects of 
modern times, borrowings made at differ
ent periods, the origin of the roots, appro
priate examples of meanings, grammatical 
indices, etc. 

We can undoubtedly mention that a vo
luminous work like this could not have been 
written but for the famous NHD’s guiding 
data: firstly, this refers to the choice of the 
vocabulary of Classical Armenian, the in
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terpretation of their meanings and, most 
importantly, the discovery of the original 
or old meanings of words. S. Malkhasiants, 
assuming NHD’s reliable evidence as a ba
sis, presents the old meanings of Classical 
Armenian with an asterisk. 

The 1969–80s saw the publication of the 
four–volume “Explanatory Dictionary of 
Modern Armenian” in Yerevan, which was 
a result of a whole consortium of authors. 
It was during this period in 1976 that E. 
Aghayan published his detailed “Modern 
Armenian Explanatory Dictionary” in two 
volumes. 

Albeit being a bit old–fashioned, these 
works are perfect explanatory dictionar
ies of the Armenian language which give a 
clear picture of the Armenian vocabulary, 
its sense, direct and figurative meanings, 
word–formation, spelling, idioms and set–
expressions. 

Although these kinds of dictionaries in
clude the vocabulary of the Armenian lan
guage and its meanings, their lexicographi
cal approaches are based on certain set and 
accepted principles which have come down 
to us thanks to the abbot MkhitarSebastatsi 
and his venerable students. 

The influence that the lexicographical 
heritage of the Mkhitarists had in subse
quent years, especially in the field of com
piling Classical Armenian dictionaries, is 
overwhelming. 

Around 160 years after the well–known 
NHD, in 1998 the first modest dictionary of 
Classical Armenian was published in Arme
nia which was written by the author of the 
present speech.

The dictionary is devoted to the layer 
of Classical Armenian vocabulary that had 
morphological polysemy in the period of 
Old Armenian. Certain lexical units of the 
language display more than one morpho
logical value on the synchronic level. 

Though we had the published concor
dance of Classical Armenian authors at hand 
while compiling the dictionary, the linguis
tic propositions, lexicographical principles 
and the semantic descriptions of Classical 
Armenian words proposed by NHD’s authors 
served as guidelines for us throughout our 
work. We have devoted the dictionary to the 
bright memory of our outstanding lexicog
raphers G. Avedikian, Kh. Surmelian and 
M. Avgerian and to their richly–endowed 
merit, that is, the 160th anniversary of the 
publication of their lexicographical monu
ment “New Dictionary of the Haykazian 
Language”. 

Continuing our studies in this field we 
published the revised variant of this diction
ary in 2003, namely, “Explanatory Diction
ary of Classical Armenian: morphologically 
polysemantic words”. Using the literary 
monuments of Classical Armenian we bring 
examples for each of the dichotomic value of 
morphologically polysemantic words from 
original texts. We undoubtedly had NHD’s 
guiding data as a basis for our research. 

R. Ghazaryan’s two–volume “Diction
ary of Classical Armenian” was published 
in Yerevan in the year 2000. This is a com
plete dictionary based on the principles of 
not only NHD, but also “Handbook Diction
ary”: it has enriched Classical Armenian 
vocabulary to a certain extent due to the 
data from new sources of Literature. We can 
directly state that this dictionary is a trans
formation of “Handbook Dictionary” into 
New Armenian or Ashkharhabar. This is a 
unique dictionary in its kind and thanks to 
it specialists will not find the tedious work 
of translating Classical Armenian origi
nal texts difficult any more. In view of the 
Mkhitarists well–known dictionaries, R. 
Ghazaryan also compiled “Classical Arme
nian Dictionary of Synonyms” (Yerevan, 
2008) and “Classical Armenian Dictionary 
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of Idioms” (Yerevan, 2012). Unfortunately, 
the latter was published posthumously. In 
1987–92 he published the two–volume “Mid
dle Armenian Dictionary” together with H. 
Avetisyan. The Classical Armenian words 
and their meanings used in Middle Arme
nian were interpreted via NHD’s trusted 
data in this dictionary.

2010 saw the publication of L. Hovhan
nisyan’s “Dictionary of Classical Arme
nian: words not mentioned in “NewHayka
zian Dictionary”. It included words, styles 
and idioms the author had taken from Old 
Armenian Literature. After the publica
tion of Haykazian Dictionary a lot of re
searchers (N.Byuzandatsi, H. Acharyan, 
Aris,Vardanyan and others) on various oc
casions reverberated these “newly–found” 
and “novel” words not touched upon in the 
dictionary. And L. Hovhannisyan, having 
Mkhitarist Vardapets’ masterpiece at his 
disposal, compiled and explained numer
ous new words in accordance with textual 
evidence. The authors of NHD were most 
probably not acquainted with these origi
nal texts. The present dictionary is a unique 
completion of the renowned NHD’s wordlist 
and explanations of word entries. 

 As we have noticed, nowadays Classical 
Armenian Lexicography has seen an explo
sion of interest: we want to emphasize once 
again that the fundamental works created 
by the Mkhitarists have greatly contributed 
to this. 

In 2013 we authored and published “Clas
sical Armenian Educational Dictionary”, 
which presented Old Armenian vocabu
lary from Armenian Literature of the 5–12 
centuries, selected by certain principles. 
We included the material of those literary 
monuments which have to do with the prob
lem of translatability of Classical Armenian 
original texts and are in the curriculum of 
universities intended for students studying 
Classical Armenian. 

We want to round up our speech with 
a quotation from the foreword of our own 
dictionary, “It is impossible to undertake a 
Classical Dictionary of any kind and not to 
draw parallels with the fundamental and 
ground–breaking “New Dictionary of the 
Haykazian Language”. The lexicographical 
monument compiled by the venerable Mkhi
tarists is a wealth of a word stock of Clas
sical Armenian together with the explana
tions of word–meanings and their nuances, 
examples from original texts, grammatical 
descriptions, phraseological units, sources 
of borrowings and comparative translations 
from a number of languages. “Handbook 
Dictionary”, which is not less well–known, 
has also served as an essential source of the 
precision of Classical Armenian vocabulary 
and word–meanings for us. The latter has 
been enriched by around five thousand 
words and word combinations in compari
son with NHD” (pages 3–4). 

It is certainly undeniable that the Mkh
itaristVardapets’ lexicographical heritage 
played a great role in other spheres of Ar
menological developments as well: what 
we mean here are the Classical Armenian 
textbooks, the research papers devoted to 
the Armenian language, the synchronous 
studies on the various existential condi
tions of the language, thesis papers of vari
ous types, etc. 

As specialists of Classical Armenian and 
authors of textbooks and dictionaries, we 
fully confirm that G. Avedikian’s, Kh. Sur
melian’s and M. Avgerian’s richly–endowed 
merit is a literary monument of not only 
Armenian Lexicography, but also Arme
nian book printing in general. Finally, the 
following description suitable for Homer’s 
work, can also be extended to it: it is a liter
ary monument which has the definition of 
both being unreachable and unexcelled. 
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«ՀԱՅԿԱԶՅԱՆ ԼԵԶՎԻ ՆՈՐ ԲԱՌԱՐԱՆԸ» ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ԼԱ ԼԻԿ  ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ

Բանասիրության դոկտոր, պրոֆեսոր

Հայե րե նի տպա գիր բա ռա րա նա գի տու թյու նը ծա գել է 17–րդ դա րի սկզ բին, ի նչ պես 
նաև, 18–րդ դա րի կե սե րին ե րեք Մխի թա րյան քա հա նա ներ Գ. Ա վե տի քյա նը, Մ Ա վեր գյա
նը և Խ. Սյուր մե լյա նը ան վա նե ցին ի րենց աշ խա տան քը « Հայ կա զյան լեզ վի Նոր Բա ռա
րան», ո րը լույս տե սավ Վե նե տի կում: Ա ռա ջին հայե րեն տպա գիր բա ռա րա նը թարգ ման վել 
է հա յա գետ Ֆրան ցիս կո Ռի վո լայի կող մից, Մի լա նում, 1621 թ–ին, ի սկ ա վե լի ո ւշ̀  լեհ–հայ 
ե պիս կո պոս Ա ստ վա ծա տուր Ներ սե սո վի չի կող մից, ո րը տպագր վել է Հռո մում, 1695 թ–ին: 
Դրանց հա ջոր դե ցին նաև հայե րեն բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րը, ո րի ա ռա ջին հե ղի նա
կը միջ նա դա րյան գրող Յե րե մի ա Մեղ րե ցին է` իր « Բա րիք Հայոց» գր քով: 18–րդ դա րի 
սկզ բին Մխի թա րյան մի ա բա նու թյու նը դառ նում է հայ տպագ րու թյան օր րա նը, ո րը հատ
կան շա կան է բա զում քե րա կա նա կան, բա ռա րա նա գի տա կան, պատ մա կան, բնա գի տա կան 
և բա նա սի րա կան հա տո րյակ նե րով: Բայց գլուխ գոր ծոց է հա մար վում եր կու հա տո րով 
տպագր ված « Հայ կա զյան լեզ վի նոր բա ռա րա նը», ո րը լույս տե սավ սուրբ Ղա զար տպագ
րա տա նը, Վե նե տի կում, 1836–37թթ.:

,,НОВЫЙ СЛОВАРЬ ГАЙКАНСКОГО ЯЗЫКА” В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
АРМЯНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

ЛАЛИК  ХАЧАТРЯН

Армянская печатная лексикография сформировалась в начале XVII века, а в середине 
XVIII века в Венеции был издан труд трех духовных отцов – Г.Аветикяна, Х.Сюрмеляна и 
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М.Авгеряна – “Новый словарь гайканского языка” (тт. 1–2, 1836–1837).
Все словари древнеармянского языка, изданные в армянской действительности, 

безусловно, исходят из общеизвестного НСГ. Таковыми являются словари, составленные 
Ст.Малхасянцем, Н.Бузандийским, Л.Хачатряном, Р.Казаряном, Л.Оганесяном.

Принципы, разработанные в НСГ, относятся к выбору словарного состава языка, 
структуре словарных статей, смысловым объяснениям, проявлениям полисемии, 
фразеологическим единицам, переводу на другие языки, этимологии, диалектным 
вариантам, метаязыку и т.д.

В области арменистики НСГ безусловно считается непревзойденным памятником 
лексикографии.

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 03.03.14 թ.
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ՆՎԱՐԴ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի հայ 

բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս, 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

ՆԱՐԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կրթության 
որակի ապահովման բաժնի պետ

ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ  
ՓՈԽԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Մեր օ րե րում բա նա հյու սա կան հե քի ա
թը թեև այլևս այն չա փով չի պատմ վում, 
ի նչ ա ռաջ, սա կայն այն շա րու նա կում է իր 
զար գա ցու մը գրա կա նու թյան մեջ: Հե ղի
նա կային մո տե ցում նե րը ժո ղովր դա կան 
նյու թին այ սօր բա վա կան տար բեր են` 
սկսած գրա կան մշա կում նե րից, վեր ջաց
րած լեզ վա կան փո խադ րու թյուն նե րով:

Գ րա կան մշակ ման ճա նա պար հով 
ստեղծ վող ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե
րի ժո ղո վա ծու ներ վեր ջին տաս նա մյակ
նե րում թեև սա կավ, այ նո ւա մե նայ նիվ 
ստեղծ վել են: Դրանց մեջ կան և՛ նյու թին 
հա րա զատ բարձ րար ժեք մշա կում ներ` 
յու րա տիպ հե ղի նա կային մո տե ցում նե
րով (Ս. Քո չա րյան, Լ. Խե չո յան), և՛ բո լո րո
վին նոր ու ար տա սո վոր սկզ բունք նե րով 
ստեղծ ված մշա կում ներ (Գ. Բա բա յան): 
Ո րոշ գրող ներ էլ վե րաի մաս տա վո րում 
կամ ժա մա նա կա կից մեկ նա բա նու թյուն
նե րով են ներ կա յաց նում ժո ղովր դա կան 
հայտ նի հե քի աթ նե րի սյու ժե նե րը (Ա.Ոս
կա նյան, Ա. Օ հա նյան, Ն.Ա դա լյան):

 Գե ղար վես տա կան մշա կում նե րից բա
ցի այ սօր գրա կան շու կա յում մեծ տեղ են 
գրա վում նաև բա նա գետ նե րի կող մից 
կազմ ված ժո ղո վա ծու նե րը, որոն ցում ժո
ղովր դա կան նյու թը լեզ վա կան փո խադ
րու թյան է են թարկ ված, բար բա ռային ան
հաս կա նա լի և խր թին ձևե րը մեղ մաց ված 
են (Ա. Նա զի նյան, Ն. Հա կո բյան, Ա. Ղա

զի յան, Ս. Վար դա նյան): Այս պի սի հան րա
մատ չե լի ժո ղո վա ծու նե րը խիստ նպաս
տա վոր են ժովր դա կան նյու թը վերս տին 
շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լու ա ռու մով:*** 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ բա նա հյու սա կան հե քի աթ, 
գրա կան հե քի աթ, ժո ղովր դա կան հե քի
աթ ներ, հե քի ա թի լե զաո ճա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ 

Ապ րե լով և կեն ցա ղա վա րե լով բա նա
վոր̀  ժո ղովր դա կան հե քի ա թը գրա ռու մից 
հե տո ևս չի դա դա րում իր յու րա կերպ գո
յու թյունն ու զար գա ցու մը: Գրառ վե լով` 
բա նա հյու սա կան հե քի ա թը մի ե րկ րորդ 
կյանք է ստա նում` այս գո յա վի ճա կով 
ևս շա րու նա կե լով ձեռք բե րել նո րա նոր 
տար բե րակ ներ` հե քի ա թի հե ղի նա կային 
մշա կում նե րի ճա նա պար հով: Այ սօր մշակ
ված հե քի աթ ներ ա սե լով հաս կա նում 
ե նք ո րա կա պես բա վա կան տար բեր պա
տում ներ. և՛ բարձ րար ժեք գրա կան–գե
ղար վես տա կան մշա կում նե րը դա սա կան 
գրող նե րի կող մից, և՛ պար զա պես ո րո շա
կի լեզ վա կան մշակ ման, փո խադ րու թյան 
են թարկ ված, գրա կան լեզ վով վե րա շա
րադր ված ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը: 
Ներ կա հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում կփոր
ձենք ը նդ հա նուր կեր պով ո ւր վագ ծել 
զար գաց ման այն հիմ նա կան մի տում նե
րը, ո րոնք ո ւղ ղոր դում են բա նա հյու սա
կան հե քի ա թի գրա կան նման փո խա կեր
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պում նե րը վեր ջին տաս նա մյակ նե րին: 
Բա նա հյու սու թյան զար գաց ման ներ

կա փու լում, հե քի ա թա սա ցու թյան կեն դա
նի գոր ծըն թա ցի աս տի ճա նա կան մար ման 
պայ ման նե րում, շատ ա վե լի կեն սու նակ 
է դառ նում ար դեն գրառ ված ժո ղովր
դա կան հե քի ա թը: «Հայ ժո ղովր դա կան 
հե քի աթ ներ»–ի ա կա դե մի ա կան բազ մա
հա տո րյա կում լույս տե սած հե քի աթ նե րը 
ներ կա յումս ա ռա վե լա պես ծա ռա յում են 
գի տա կան ու սում նա սիր ման նյութ, քա նի 
որ ո րոշ բար բառ նե րի ան հաս կա նա լի ու
թյան պատ ճա ռով դժ վար են յու րաց վում 
հատ կա պես մա նուկ ըն թեր ցո ղի կող մից: 
Ա ռաջ է գա լիս ար դեն գրառ ված հս կա
յա ծա վալ հե քի ա թային նյու թը ըն թեր ցող 
լայն հա սա րա կու թյա նը մատ չե լի դարձ
նե լու պա հան ջը, ո րն էլ ի րա կա նաց վում 
է կա՛մ գրա կան մշակ ման, կա՛մ լեզ վա կան 
փո խադ րու թյան ճա նա պար հով:

 Հե քի ա թի մշակ ման աս պա րե զում փայ
լուն ձեռք բե րում ներ ու նե ցած հայ գրող
նե րի ա վանդ ներն այ սօր, կա րե լի է ա սել, 
զար գա ցում չեն ապ րում: Ը նդ հան րա պես, 
ար դի գրա կա նու թյան մեջ գե րակշ ռում է 
հե ղի նա կային հե քի ա թը, ի սկ Ժո ղովր դա
կան հե քի աթ ներ մշա կող սա կա վա թիվ հայ 
գրող ներն էլ ժո ղովր դա կան նյու թի մշակ
ման նոր մո տե ցում ներ են նա խընտ րում: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է փաս տել, 
որ այ սօր տպագր վող գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ բա վա կան մեծ տեղ 
են գրա վում հենց հե քի աթ նե րի բազ մա
զան ժո ղո վա ծու նե րը: Զար մա նա լի ո րեն 
ներ կա ի րա կա նու թյան մեջ, ե րբ ըն թեր
ցա նու թյու նը, մեղմ ա սած, իր բար ձուն
քում չի, գրա խա նութ նե րում ա մե նաս
պառ վո ղը ման կա կան գրա կա նու թյունն 
է, մաս նա վո րա պես` հե քի աթ նե րի գր քե
րը: Այս հան գա ման քը ոգ ևո րում է տար
բեր հրա տա րակ չու թյուն նե րի̀  զարկ տալ 
հե քի աթ նե րի ժո ղո վա ծու նե րի լույ սըն
ծայ մա նը: Նման պայ ման նե րում գր քի 
շու կա յում հայտն վում են հե քի աթ նե րի 
ա մե նա տար բեր ո րա կի լույ սըն ծա յում ներ̀  

սկ սած դա սա կան սիր ված հե քի աթ նե րից 
մինչև ժա մա նա կա կից մուլտ ֆիլ մե րի մո
տիվ նե րով ստեղծ ված պատ կե րա զարդ 
գր քույկ ներն ու գու նա զարդ ման տետ րե
րը, ո րոնց է ջե րում մուլտ ֆիլ մե րից քաղ
ված պատ կեր նե րի ա ռա տու թյան մեջ 
ժլատ տեղ են զբա ղեց նում եր բեմն ոչ 
այն քան ճա շա կով և գրա գետ շա րադր
ված բնագ րե րը: Այս պի սի գր քույկ նե րում 
եր բեմն բա վա կան կոպ տո րեն և ոչ ար
հես տա վարժ ձևով կր ճատ վում են ի նչ
պես հայ, այն պես էլ ար տա սահ մա նյան 
դա սա կան նե րի հայտ նի հե քի աթ նե րը, 
ո րը եր բեմն ան հաս կա նա լի ու թյան աս
տի ճա նի խե ղում է հե քի ա թի դի պա շարն 
ու բո վան դա կու թյու նը: 

Սա կայն թող նենք նմա նա տիպ հրա
տա րա կու թյուն նե րը, ո րոնց քն նու թյունն 
այժմ մեր նպա տա կից դուրս է, և սևե
ռենք մեր ու շադ րու թյու նը գրող նե րի կամ 
մաս նա գետ–բա նա գետ նե րի կող մից վեր
ջին ե րեք տաս նա մյա կում կազմ ված ժո
ղովր դա կան հե քի աթ նե րի մի շարք ժո
ղո վա ծու նե րի ու ա ռան ձին մշա կում նե րի, 
ո րոնց դի տար կու մը թույլ կտա ո րո շա կի 
հետ ևու թյուն ներ կա տա րել ժո ղովր դա
կան հե քի աթ նե րի ըն կալ ման հե ղի նա
կային մո տե ցում նե րի վե րա բե րյալ: 

Նո րա գույն շր ջա նում ստեղծ ված ժո
ղովր դա կան հե քի աթ նե րի գրա կան մշա
կում նե րի ժո ղո վա ծու նե րից այ սօր, հատ
կա պես հա մա ցան ցային օգ տա տե րե րի 
շր ջա նում, ա մե նից սիր ված և ըն թերց վող 
ժո ղո վա ծուն աս մուն քող–ար տիստ Սու
րեն Քո չա րյա նի կազ մած և մշա կած «Արև 
հե քի աթ» (1979) գիրքն է: Այ սօր հայ կա կան 
հա մա ցան ցային քն նար կում նե րում (ֆո
րում) բա վա կան հա ճախ կա րե լի է հան
դի պես հենց այս ժո ղո վա ծո ւից քաղ ված 
ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի բնագ րե րի: 

Ե թե գրա կա նու թյան մեջ հե քի աթ ներ 
մշա կող նե րին պատ կե րա վոր կեր պով կա
րող ե նք հե քի ա թա սաց ներ ան վա նել, ի սկ 
նրանց մշա կած պա տում նե րը` հե քի աթ
նե րի նոր «տար բե րակ ներ», ա պա Ս.Քո
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չա րյա նի դեպ քում թերևս այս տեր մին
ներն ա վե լի մոտ են ի րենց նախ նա կան 
ի մաս տա վոր մա նը, քա նի որ հե քի աթ նե րը 
մշակ վել են ան մի ջա պես բե մից բա նա վոր 
պատմ վե լու նպա տա կով: Ի նչ պես Քո չա
րյա նի մշա կած «Սա սուն ցի Դա վիթ» կոմ
պո զի ցի ան Լ.Հախ վեր դյա նը հա մա րում 
է «Սաս նա ծռե րի» մի նոր տար բե րակ` 
մեր օ րե րի ա սա ցո ղի հե ղի նա կու թյամբ1, 
այն պես էլ այս ժո ղո վա ծո ւի հե քի աթ նե
րը շատ նման են բա նա վոր պա տու մի 
նոր տար բե րակ նե րի: Ժո ղովր դա խո
սակ ցա կան լեզ վով ստեղծ ված կեն դա
նի պա տում նե րը ա վե լի ան մի ջա կան են 
դառ նում հե ղի նակ–ա սա ցո ղի ո ւղ ղա կի 
մաս նակ ցու թյամբ: Ը նդ ո րում, հե ղի նակ–
մ շա կողն այս ժո ղո վա ծո ւում ի նք նա տիպ 
սկզ բունք է կի րա ռում. նա հե քի աթ նե
րը կոմ պո զի ցի ոն մի հյուս ված քի մեջ է 
դնում` ներ կա յաց նե լով որ պես իր պա պի 
կող մից պատմ վող պա տում ներ, ո րոնք 
ո ւնկնդ րում են թոռ նե րը: Հե քի աթ նե րի 
վեր ջում հա ճախ հայտն վում է նաև տա տի 
կեր պա րը, ո րը պա պի հետ քն նար կում է 
հե քի ա թի գա ղա փա րը: 

Պապս հե քի ա թը որ թա մա մաց րեց, 
ա սեց.

— Տե սա՞ք, ոս կե րի չը ո նց խե լո քաց րեց 
էն թա գա վո րին։ 

Տատս, ա սած կլի նեմ ձեզ, շատ խե լոք 
կնիկ է ր։

— Ալ ևոր,— ա սեց,— թա գա վո րի խե լո
քա նա լը ո ՞րն ա։ չես ի մա նու՞մ, որ թա գա
վո րի մի րու քը պա լա տա կան նե րի ու հա
րուստ նե րի ձեռ քին ա։ Որ կուռն ու զեն, էն 
կու ռը շուռ կտան։

— Ու րեմն հե քի աթն էլ չա սե՞մ,— նե
ղա ցավ պապս։

— չէ,— ա սեց տատս,— ին չի չէ, հե քի
ա թը դաս ա լսող նե րին, ա մա թա գա վո րի 
խե լո քա նա լը լի նե լու բան չի։

— Դու էլ ես ար դար, այ կնիկ,— ա սեց 
պապս։ 

1 Լ.Հախ վեր դյան, Կոմ պո զի ցի ան Սու րեն Քո չա
րյա նի ար վես տում, «Հայ կա կան ՍՍՌ գի տու թյուն
նե րի ակա դե մի ա յի տե ղե կա գիր», Եր., 1962, էջ 60:

Ի հար կե` ար դար ա։ 
Պա պի ու տա տի այս ե րկ խո սու թյուն նե

րը ո ւնկնդ րին կամ ըն թեր ցո ղին օգ նում են 
ճիշտ ըն կա լե լու հե քի ա թի ի մաս տը, ը նդ
գծում են դաս տի ա րակ չա կան դե րը, ի նչ
պես նաև ա նուղ ղա կի ո րեն նա խա պատ
րաս տում են հա ջորդ հե քի ա թի նյու թին:

 Ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի մշա
կում նե րը մի ամ բող ջա կան կոմ պո զի
ցիոն շր ջա նի մեջ հյու սե լու և դրանց «նա
խա բան հե քի աթ» կցե լու մո տե ցու մը նոր 
չէ. այս պի սի դրս ևո րում տես նում ե նք 
դեռ ա րա բա կան «Հա զար ու մի գի շեր նե
րում»2: 

Բե մից ներ կա յաց վե լու սկզ բուն քի 
ա ռաջ նա հեր թու թյամբ են մշակ ված նաև 
թա տե րա գետ–դ րա մա տուրգ Խա չա տուր 
Ա վա գյա նի̀  ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի 
սյու ժե նե րի հիմ քով ստեղծ ված պի ես նե
րը 3: Վեր ջի նիս մշա կում նե րը յու րա տիպ 
են նրա նով, որ հե ղի նա կը մշակ ման է 
են թար կել ոչ թե ա ռան ձին հե քի աթ նե րի 
սյու ժե ներ, այլ մի պի ե սի շր ջա նա կում 
հա ջոր դա բար մի ա հյու սել է մի քա նի հե
քի աթ, ո րոնք գա ղա փա րա կան ամ բող
ջու թյան են վե րած վել: Այս պես, նա «Ճա
նա պարհ» պի ե սում մի ա հյու սել է եր կու 
տա րած ված ու սիր ված հրա շա պա տում 
հե քի աթ ներ̀  Օ խայ վար պե տի և նրա ա շա
կեր տի սյու ժե ին պի ե սում հա ջոր դում է 
Հա զա րան բլ բու լի սյու ժեն: Հե րոս նե րը 
գա ղա փա րա տի պե րի են վե րած վում, բա
րու, գե ղե ցի կի ու քա ջու թյան գով քը եր
բեմն հե ղի նա կին ո ւղ ղա կի խո հե րի ու 
դա տո ղու թյուն նե րի է մղում: 

Ա ռա վել բազ մա զան, բայց դար
ձյալ գա ղա փա րա բա նո րեն ի րար մի
ա հյուս ված սյու ժե նե րով է զար գա նում 

2 Abd–El–Hameed Hawas, A prologue Tale as Manifesto 
Tale: Establishing a Narrative Literary Form and the 
Formation of Arabian Nights, ‘Marvels & Tales, vol. 21, 
No. 1, Fary Tales, Printed Texts and Oral Tellings, 2007, 
pp. 65–77.
3 Ավա գյան Խա չա տուր, Ճա նա պարհ: Պի ես ներ, 
Եր., 1988: Ավա գյան Խա չա տուր, Մեր խե լոք նե րը: 
Վա վե րա կան և ան վա վեր ժպիտ ներ: Պի ես ներ, 
Եր., 2002: 
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«Մար դուս ե տին խել քը» պի ե սը: Ստեղ
ծա գոր ծու թյան ա ռանց քը դառ նում է 
ի րա պա տում հե քի ա թի հայտ նի հե րո սը` 
խե լա ցի, ճար պիկ, հնա րա գետ, ո րի շուրջ 
հյուս ված տար բեր սյու ժե նե րը հե ղի նա
կը հմ տո րեն կա պակ ցում է` հա ջոր դա բար 
ի րար կցե լով այծ ծա խող գյու ղա ցու, դժ
վար խնդիր նե րի լուծ ման, սու տա սա նի, 
թա գա վո րի կա մա կոր ա ղջ կա, կա ղի, 
քյու սայի ու կու զի հե քի ա թային սյու ժե նե
րը: Թեև հե ղի նա կը հիմ նա կա նում հա վա
տա րիմ է մնում ժո ղովր դա կան նյու թին, 
սա կայն եր բեմն առ կա են հե ղի նա կային 
մի ջամ տու թյուն ներ, ի նչ պես նաև, այս
տեղ ևս եր բեմն առ կա է մեր կա պա րա նոց 
քա րո զը և բա րո յա խո սու թյու նը:

Խ.Ա վա գյա նի այս պի ես նե րը, թեև կար
ծես թե այ սօր ըն թեր ցող լայն հա սա րա
կու թյան մեջ այն քան էլ տա րած ված չեն 
և, ցա վոք, ը ստ ար ժան վույն գնա հատ ված 
չեն, սա կայն դրանք իս կա պես բա վա կան 
ու շագ րավ դրս ևո րում ներ են հայ հե քիա
թագ րու թյան պատ մու թյան մեջ: Հե քի
աթ նե րի ը նտ րու թյու նը և դրանց հմուտ 
հա մակ ցում նե րը խո սում են հե ղի նա կի̀  
ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի քա ջա տե
ղյա կու թյան մա սին, ի սկ տար բեր հե քի
աթ նե րի մի ա հյու սու մը ծա վա լուն պի ե սի 
հյուս ված քում ամ բող ջաց նում է տվյալ 
հե րո սի տի պը և լի ո վին ներ կա յաց նում 
է ժո ղովր դա կան հե քի ա թի հա րուստ աշ
խար հը:

 Ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի մշա
կում նե րի սա կա վա թիվ ժո ղո վա ծու նե րից 
ու շար ժան է ար դի գրա կա նու թյան լա վա
գույն հե ղի նակ նե րից մե կի̀  Լևոն Խե չո յա
նի̀  «Տան պա հա պան հրեշ տա կը» (2002) 
գիր քը: Ա վան դա կա նին հա կադր վե լու 
ձգ տու մը այս ժո ղո վա ծո ւում դրս ևոր վում 
է հե քի աթ նե րի ը նտ րու թյան ի նք նա տիպ 
սկզ բուն քով: Հե ղի նա կը հե քի աթ նե րի 
իր` բա նաս տեղ ծա կան դա սա կար գումն 
է ա ռա ջար կում` «հ րա շա պա տում, ի րա
պա տում և է զո տե րիկ»̀  իր մշա կած հե
քի աթ նե րը հա մա րե լով եր րորդ խմ բի 

պա տում ներ: «Բարձր Հայ քի լեռ նե րից 
ի ջած, մա քուր ու «աստ վա ծաշն չյան ճշ
մա րիտ վկա յու թյուն ներ» պա րու նա կող 
հե քի աթ նե րի մի փունջ է սա, ո ւր չեն հի
շա տակ վում դևեր, քա րա ցած քա ղաք
ներ, պա ռավ վհուկ ներ»,— կար դում ե նք 
ժո ղո վա ծո ւի ա ռա ջա բա նում:1 Խե չո յա նի 
մշա կած այս հե քի աթ նե րը գա ղա փա րա
կան մի ամ բող ջու թյուն են կազ մում. ա կն
հայտ է, որ հե ղի նա կը իր ա ռջև չի դրել 
այն պի սի խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են` ժո
ղովր դա կան նյու թին հա վա տա րիմ մնա
լը, բար բա ռային լե զուն, ժո ղովր դա կան 
խոս քի պար զու թյու նը պահ պա նե լը: Խե
չո յա նը լույս աշ խարհ է հա նում ժո ղովր
դա կան պարզ սյու ժե նե րի մեջ թաքն ված 
խոր փի լի սո փա յու թյուն նե րը և քսան մե
կե րորդ դա րի գրո ղի խոս քե րով հն չեց
նում է դրանք` կյան քի ի մաս տի, ճիշտ 
ապ րել կա րո ղա նա լու հմ տու թյան, բա րու 
ու չա րի հա րա բե րակ ցու թյան, բա րու̀  որ
պես բա ցար ձակ ար ժե քի գե րա կա յու թյան 
մա սին: Հե քի աթ նե րը մեկ նա բան վում են 
քրիս տո նե ա կան գա ղա փա րա բա նու թյան 
տե սան կյու նից, հե ղի նա կը հա ճախ ման
րա մասն վեր լու ծում է հե րոս նե րի մտո
րում նե րը, նրան ցից յու րա քան չյու րի ապ
րե լու փի լի սո փա յու թյու նը, բա ներ, որ 
չենք կա րող գտ նել ժո ղովր դա կան հե
քի աթ նե րի բնագ րե րում: Պա տա հա կան 
չէ նաև ժո ղո վա ծո ւի վեր նա գի րը. «Տան 
պա հա պան հրեշ տա կը» «Դով լա թը» հե
քի ա թի փո խադր ված տար բե րակն է, 
ո րը բնու թագ րա կան է գր քի ը նդ հա նուր 
բա րո յա խո սու թյան տե սան կյու նից. ար
դի նյու թա կան դա րում տան պա հա պան 
հրեշ տա կը ե րես է թե քել մարդ կան ցից, 
այդ է պատ ճա ռը, որ հե րոս նե րի գոր ծե րը 
«թարս են գնում»: Հե ղի նա կի հոր դորն է` 
վե րագտ նել ճշ մա րիտ հոգ ևոր ար ժեք նե
րը և այդ պի սով կր կին շա հել պա հա պան 
հրեշ տա կի ներ կա յու թյու նը մեր տնե րում: 

Ինչ պես տես նում ե նք, ժո ղովր դա կան 

1 Լև ոն Խե չո յան, Տան պա հա պան հրեշ տա կը, Եր., 
«Անա հիտ» հրատ., 2002թ.:
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դա րա վոր սյու ժե նե րը այ սօր և միշտ ար
դի ա կան են հն չում յու րա քան չյուր նոր 
մեկ նա բա նո ղի շուր թե րից: Ա կն հայտ 
է նաև, որ ի նչ պես բա նա հյու սու թյան, 
այն պես էլ գրա կա նու թյան մեջ աս տի
ճա նա բար ը նդ ծվում է ի րա պա տու մի, 
բա րո յախ րա տա կան սյու ժե նե րի գե րա
կա յու թյու նը` որ պես մե րօ րյա մար դուն 
ա վե լի հա րա զատ տե սակ: 

Մ շակ ման բո լո րո վին նոր ու ան սո վոր 
սկզ բունք ե նք տես նում Գրի գոր Բա բա
յա նի «Հայ կա կան հա կա ժո ղովր դա կան 
հե քի աթ ներ» (1903) գր քում: Բուն ի մաս
տով սրանք մշա կում ներ էլ չեն, այլ հե
քի ա թի մեկ նա բա նու թյուն ներ, մտո րում
ներ ու վեր լու ծու թյուն ներ` գե ղար վես տի 
շր ջա նակ նե րում: Բա բա յա նի հե քի աթ նե
րը կար ծես ի նք նա տիպ կո լաժ ներ լի նեն: 
Հե քի աթ նե րում ժո ղովր դա կան տեքս տից 
քաղ ված ո ւղ ղա կի բար բա ռային հատ
ված նե րի կող քին տեղ են գտ նում եր բեմն 
բա վա կան խր թին և ո լո րուն` հե քի ա թին 
ոչ բնո րոշ ո ճով ու գրա կան լեզ վով շա
րադր ված հե ղի նա կային մտո րում նե րը, 
ո րին կա րող է հա ջոր դել, ա սենք, հե քի ա
թային բնա պատ կե րի նկա րագ րու թյու նը 
Պուշ կի նի̀  թու մա նյա նա կան թարգ մա նու
թյան բա ռա ցի տո ղե րով1, և այս ա մե նի 
կող քին` Շե րեն ցի մա սին Հեն րիկ Մա լյա
նի մտո րումն ու Ա ստ վա ծաշն չյան տո
ղե րի հի շա տա կու մը: Նույն պի սի կո լաժ 
է ստեղծ վում նաև լեզ վա կան ա ռու մով. 
բար բա ռի կող քին` գրա կան բարձր ոճ, 
հե տո գրա բար և այդ պես շա րու նակ: Եվ 
ե թե գր քի ան վա նու մը կա րող է ըն թեր ցո
ղին թյու րի մա ցու թյան մեջ գցել̀  հու շե լով 
ժո ղովր դա կա նու թյա նը դեմ պա տում նե
րի առ կա յու թյուն, ա պա ի րենք` պա տում
նե րը, բա վա կան հե ռա ցած լի նե լով ժո
ղովր դա կա նից, հան գում են նույն ի րենց 
ա կունք նե րին, ժո ղովր դի մտա ծո ղու թյան 
բա ցա հայտ մա նը, հե քի աթ նե րի ի մաս տի 
ո րո նում նե րին: Ը նդ ո րում, հե ղի նա կը 

1 Բա բա յան Գրի գոր, Հայ կա կան հա կա ժո ղովր դա
կան հե քի աթ ներ, Եր., 1903, էջ 8:

բա վա կան ծա նոթ է հե քի աթ նե րի գի տա
կան մեկ նու թյուն նե րին, և հա ճախ այս 
կամ այն մո տի վի վե րա բե րյալ ի բրև թե 
ի մի ջի այ լոց ա վե լաց նում է, թե ի նչ պես 
գիտ նա կան նե րը կվեր լու ծե ին տվյալ սյու
ժեն կամ մո տի վը̀  ել նե լով, ա սենք, ծի սա
կան կամ հո գե վեր լու ծա կան տե սու թյուն
նե րից: 

Բա նա հյու սա կան հե քի ա թի̀  այս կամ 
այն սկզ բուն քով ի րա գործ վող հե ղի նա
կային մշա կում նե րից բա ցի, այ սօր գրա
կա նու թյան մեջ մեծ տեղ է զբա ղեց նում 
հե քի ա թային սյու ժե նե րի և կեր պար նե
րի օգ տա գոր ծու մը` հե ղի նա կային հյուս
ված քում: Ը նդ ո րում, ա վան դա կան սյու
ժե ներն այ սօր տար բեր հե ղի նակ նե րի 
եր կե րում վե րաի մաս տա վոր վում են, 
վե րա փոխ վում, ժա մա նա կա կից մեկ
նու թյուն ներ ստա նում: Այս տե սա կե տից 
բնո րոշ օ րի նակ է ժա մա նա կա կից գրող 
Ար փի Ոս կա նյա նի «Կար միր գլ խար կով 
գորշ գայ լը»2 ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, ո րը 
հայտ նի հե քի ա թի ժա մա նա կա կից մեկ
նա բա նու թյուն է: Ա վան դա կան չա րի 
կրող գայ լը, ո րը դա րեր ի վեր իր վրա է 
վերց րել չա րի մարմ նա վոր ման բարդ ու 
ան շնոր հա կալ գոր ծը, ա հա, հոգ նել է իր 
չա րու թյու նից, և հեր թա կան ան գամ հրա
ժար վում է ու տել Կար միր Գլ խար կին, 
ի սկ ու շա ցող գայ լին սպա սե լիս փայ տա
հատ նե րի հետ հար բած Կար միր գլ խար
կը ոչ մի կերպ չի կա րո ղա նում հաս կա
նալ, թե ին չու գայ լը չի շտա պում ի մա նալ 
իր տա տի կի տան տե ղը, որ պես զի հե տո 
«խժ ռի» և՛ տա տի կին, և՛ ի րեն3: չա րի և 

2 Ար փի Ոս կա նյան, «Կար միր գլխար կով գորշ գայ
լը», http://arpi–voskanyan.blogspot.com, 07.05.2013:
3 Ի դեպ, չա րի քի մեղքն իր վրա վերց րած և հե
քի աթ նե րում ան վերջ բա ցա սա կա նի կրող գայ լի 
հան դեպ նուն պի սի խղճա հա րա կան վե րա բեր
մունք մո տիվ նե րով էր կա ռուց ված վեր ջերս Խա
մա ճիկ նե րի թատ րո նում ցու ցադր ված մի ներ կա
յա ցում, ուր իրար էին կցված Կար միր գլխար կի 
ու Երեք խո զուկ նե րի հե քի աթ նե րը: Այս տեղ գայ լը 
հան դես էր գա լիս որ պես մի խեղճ, միշտ քաղ ցած 
ու հա լած ված կեն դա նի, որի մեղքն ըն դա մե նը այն 
է, որ ինչ պես բո լոր կեն դա նի արա րած նե րը, ինքն 
էլ ու զում է ու տել, սա կայն յու րա քան չյուր դեպ քում 
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բա րու դա սա կան ըն կա լու մը կաս կա ծի 
են թար կե լու, մարդ կային մտա ծո ղու թյան 
ա վան դա կան հե քի ա թային կա ղա պար նե
րը վե րարժ ևո րե լու այս պի սի մո տե ցումն 
ը նդ հան րա պես հա տուկ է ար դի գրա կա
նու թյա նը: 

« Կի կո սը» հե քի ա թի թու մա նյա նա կան 
մշակ ման մի յու րա հա տուկ մեկ նա բա նու
թյուն ե նք տես նում Ար մեն Օ հա նյա նի «Կի
կո սի վե րա դար ձը»1 ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ: Հե ղի նա կի հա մար սկզբ նաղ բյուր են 
հան դի սա նում ոչ թե հե քի ա թի ժո ղովր
դա կան տար բե րակ նե րը, այլ Հով հան նես 
Թու մա նյա նի մշա կու մը: Հե ղի նա կը այն 
հա մոզ ման է, որ «իր ժո ղովր դի հե տա
գա հա ջո ղու թյու նը Թու մա նյա նի հե քի
աթ նե րը վե րապ րե լուց է կախ ված», քա
նի որ «հայ կա կան ժա մա նա կը քա րա ցել 
է ե րեք հզոր հե քի ա թի մեջ. «Ձա խորդ 
Փա նո սը հայի ան ցյալն է, հայի բախ տը, 
որ չի բե րել, «Քաջ Նա զա րը»̀  ներ կան, 
հայոց ե րազն ու ե րա զան քը, ի սկ «Կի կո
սի մա հը»̀ վախն ա պա գայի նկատ մամբ»2: 
Ի րա կա նում լույս աշ խարհ ե կած Կի կո սը 
ո ղջ կյան քի ըն թաց քում վե րապ րում է իր 
մա հը նո րից ու նո րից և ջր հո րի ու ծա ռի 
սար սա փը նրան մղ ձա վանջ է դառ նում` 
թույլ չտա լով ապ րել: Ա վե լի խորհր դա
նշա կան է պատմ ված քի ա վար տը. Կի կո
սը, որ ի վեր ջո իր սար սափ նե րից ա զատ
վե լու հա մար փախ չում է և բարձ րա նում 
ար գել ված հաս տա բուն ծա ռը, հան կարծ 
տես նում է, որ ի նքն այն տեղ մե նակ չէ. 
«Մեկ ել տես նեմ ի ՞նչ: Գա լիս են, չորս 
կող մից գա լիս են ու գա լիս` մեծ ու փոքր, 
ա հել–ջա հել ու բո լորն աչ քիս Կի կոս են 
եր ևում. թե՞ բո լորն ի րոք Կի կոս են, չեմ 
հաս կա նում: Լիքն են: Բո լո րը̀  գդա կա վոր, 
բո լո րը̀  պո պո զա վոր, մր ջյուն նե րի նման 
վրա են տվել Հաս տաբ նին ու բարձ րա
նում են: Շատ–շատ են, Կի կոս նե րի մի 

նրան դա չի հա ջող վում: Այդ պի սով նա և՛ քաղ ցած է 
մնում, և՛ հա լած վում է իր չա րու թյան հա մար:
1 Ար մեն Օհա նյան, Կի կո սի վե րա դար ձը, Պատմ
վածք ներ, Եր., «Ան տա րես», 2013, 42–53:
2 Նույն տե ղում, էջ 42–43:

ամ բողջ ան կա նոն բա նակ»3: Հի մար հե
րոս նե րին ծաղ րող ժո ղովր դա կան պարզ 
պա տու մը ներ քին խոր են թա շեր տեր է 
ստա նում: Ա պա գայի նկատ մամբ սար սա
փը, ո րն ա ռա ջա նում է կան խա տես վող 
ա ղե տի սպա սու մից, խա թա րում է այս 
դեպ քում ար դեն ոչ թե հի մար քույ րե րի ու 
նրանց մի ջի խե լոք հոր կյան քը, այլ̀  ծն
վե լիք որ դու: 

Ժո ղովր դա կան հե քի ա թի ա ռան ձին 
սյու ժե ներ ու կեր պար ներ այ սօր հայտն
վում են նաև հե ղի նա կային հե քի ա թի կամ 
այլ ժան րի հա մա տեքս տում` հա ճախ կրե
լով սիմ վո լիկ ի մաստ, նոր բո վան դա կու
թյան մեջ ա վան դա կան ըն կա լում նե րի 
ակ նարկ պա րու նա կե լով: Ճիշտ այս պես, 
Նո րայր Ա դա լյա նի` 2010թ. լույս տե սած 
«Ծաղ րա ծուն մեծ քա ղա քում»4 վե պում 
կենտ րո նա կան դե րում են Քաջ Նա զա
րի և Ո ւս տի ա նի կեր պար նե րը: Բախ տի 
բեր մամբ թա գա վոր դար ձած ա նար ժան 
հե րո սի թե ման ժա մա նա կա կից ի րա կա
նու թյան մեջ շա րու նա կում է պահ պա նել 
իր ար դի ա կա նու թյու նը̀  այս պա րա գա յում 
վե րած վե լով մի սնա պարծ, ի նք նա գոհ, 
փա ռա տենչ, դա ժան ու ա րյու նար բու մի
ա պե տի մա սին պատ մող վի պա կան ծա
վա լուն հյուս ված քի: Ու շագ րավ է, որ ո ղջ 
վե պը պատմ վում է որ պես մի ծե րու նի հե
քի ա թա սա ցի կող մից պատմ վող հե քի աթ, 
ի սկ հե ղի նա կը ի րեն ներ կայց նում է «բա
նա հա վաք–գ րա ռո ղի» դե րում: 

Ի հար կե և՛ ա ռա ջին, և՛ ե րկ րորդ դեպ
քում, ա կն հայտ է, որ գործ ու նենք ոչ թե 
բա նա հյու սա կան նյու թի մշակ ման հետ, 
թե կուզ և բնագ րից շատ հե ռա ցած, այլ 
բա նա հյու սու թյան գրա կա նաց ված տար
բե րակ նե րի հե տա գա զար գա ցում նե
րի: Ե ՛վ Կար միր գլ խար կը, և՛ Կի կո սը, և՛ 
Քաջ Նա զա րը, ի սկզ բա նե ծնունդ առ նե
լով բա նա հյու սու թյան մեջ, հե տա գա յում 
գրա կա նաց վել են և տի պա կա նաց վել: Այս 

3 Նույն տե ղում, էջ 51–52:
4 Նո րայր Ադա լյան, Ծաղ րա ծուն մեծ քա ղա քում, 
Եր., ՀԳՄ հրա տա րա կու թյուն,2010:
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ա ռու մով, բազ մա թիվ գրող նե րի կող մից 
այս պեր սո նաժ նե րի օգ տա գոր ծումն ար
դեն հե ռու է բա նա հյու սա կան հե քի ա թի 
մշա կում կոչ վե լուց, մաս նա վո րա պես, ե թե 
հաշ վի առ նենք, որ Քաջ Նա զար կոչ վող 
տի պի թու մա նյա նա կան մշա կու մը` հե
րո սի ա նու նից սկ սած, ար դեն բա վա կան 
ի նք նու րույն կեր պար է` բա նա հյու սա կան 
տար բե րա կից հե ռա ցած:

 Ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի գրա կան 
մշա կում նե րին զու գա հեռ վեր ջին տաս
նա մյակ նե րին ա վան դույթ է դար ձել նաև 
բա նա գետ–բա նա հա վաք նե րի կող մից 
կազմ ված և մշակ ված ժո ղո վա ծու նե րի ի 
հայտ գա լը: Ե թե ար դի հայ գրող նե րը նյու
թին ի նք նու րույն` հե ղի նա կային մո տե ցում 
են ցու ցա բե րում` վե րաի մաս տա վո րե լով 
կամ սե փա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րով 
ներ կա յաց նե լով այն, ա պա հե քի աթ նե րի 
բնագ րե րին հա րա զատ, սա կայն լեզ վա
կան ա ռու մով մատ չե լի ժո ղո վա ծու ներ 
ստեղ ծե լու գործն այ սօր ստանձ նել են 
բա նա գետ նե րը, ո րն էլ ի րա կա նաց վում է 
բար բա ռի մեղ մաց ման` փո խադ րու թյան 
ճա նա պար հով:

 Կազմ ված լի նե լով նյու թին քա ջա
տե ղյակ բա նա գետ նե րի կող մից` այս 
ժո ղո վա ծու նե րը պա րու նա կում են հայ 
ժո ղովր դա կան հե քի ա թա ցան կից հմ տո
րեն ը նտր ված, կա ռու ցիկ ու գա ղա փա
րա պես հա գե ցած հե քի աթ ներ, ո րոնց 
մեծ մա սը մինչ այդ գրա կան մշակ ման 
չէ ին են թարկ վել, և ըն թեր ցո ղը դրանց 
կա րող էր ծա նոթ լի նել մի այն բար բա
ռային հրա տա րա կու թյուն նե րի մի ջո ցով: 
Լեզ վա կան մշակ վա ծու թյան, բար բա ռի 
փո խադր ման ե ղա նակ նե րը բա վա կան 
տար բեր են: Ե թե մի ժո ղո վա ծո ւում բար
բա ռը հնա րա վո րինս պահ պան ված է, և 
հան ված են մի այն խիստ ան հաս կա նա
լի ձևե րը, ա պա մյու սում լե զուն գրե թե 
փո խադր ված է գրա կա նի̀  ո րոշ ժո ղովր
դա կան բա ռեր ու ար տա հայ տու թյուն ներ 
մի այն պահ պա նե լով: 

Գոր ծի ա ռա ջա մար տի կը հայ ի րա կա
նու թյան մեջ Ար տա շես Նա զի նյանն էր, 
ո րը, լի նե լով «Հայ ժո ղովր դա կան հե
քի աթ ներ» ա կա դե մի ա կան, գի տա կան 
հրա տա րա կու թյան ա ռա ջին հա տոր նե րի 
կազ մողն ու ա ռա ջա բան նե րի հե ղի նա
կը, գրե թե մի ա ժա մա նակ նա խա ձեռ նում 
է նաև ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի գե
ղար վես տա կան հան րա մատ չե լի ժո ղո
վա ծու նե րի կազմ ման և մշակ ման գոր ծը: 
1956թ. լույս է տես նում նրա մշա կած հե
քի աթ նե րի ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն` Հ.Կո ջո
յա նի նկա րա զար դում նե րով, ո րը վե րահ
րա տա րակ վում է նաև 1990թ: Հե տա գա 
տա րի նե րին Ա.Նա զի նյա նի մշակ մամբ 
լույս են տես նում ժո ղովր դա կան հե քի
աթ նե րի մշա կում նե րի նաև այլ ժո ղո վա
ծու ներ̀  1960թ., 1967թ., 1986թ. և 1995թ: Ը նդ 
ո րում, Նա զի նյա նի կազ մած և մշա կած 
հե քի աթ նե րի այս ժո ղո վա ծու նե րը լույս 
են տե սել նաև թարգ մա նա բար և ներ
կա յաց վել ար տա սահ մա նյան ըն թեր ցո
ղին` ռու սե րեն (Մոսկ վա, 1969), լիտ վե րեն 
(Վիլ նյուս 1979), լա տի շե րեն (Ռի գա 1981) և 
գեր մա նե րեն (Բեռ լին 1978)1: Վեր ջին նե րը 
հիմ նա կա նում միջ նոր դա վոր ված թարգ
մա նու թյուն ներ է ին` ռու սե րե նից: 

Այս պի սով, ո րն էր Նա զի նյա նի մշակ
ման կամ ա վե լի ճիշտ է ա սել, փո խադ
րու թյան սկզ բուն քը, ո րն էլ հե տա գա յում 
շա րու նա կե ցին մյուս բա նա գետ նե րը: Նա
զի նյա նը նախ կար ևո րում էր հե քի աթ նե
րի ը նտ րու թյու նը` նա խա պատ վու թյու նը 
տա լով «դի պուկ ու նպա տա կաս լաց, ժո
ղովր դա կան իղ ձերն ու ե րա զանք նե րը 
ա ռա վել ցայ տուն ար տա հայ տող» դի
պա շա րե րին, ե րկ րորդ̀  հաշ վի առ նե լով, 
որ ժո ղո վա ծուն նա խա տես վում էր ման
կա պա տա նե կան հա սա կի ըն թեր ցո ղի 
հա մար` բա նա գե տը խու սա փում է «նեղ 
բար բա ռային և օ տար բա ռե րից ու ար տա

1 Այս մա սին ման րա մասն տե՛ս Ար տա շես Մկրտի
չի Նա զի նյան, Կեն սա մա տե նա գի տու թյուն, Նե րա
ծու թյու նը և մա տե նա գի տու թյու նը` Եվա Զա քա
րյա նի, Երև ան, «Մուղ նի» հրատ., 2004: 
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հայ տու թյուն նե րից»1` միև նույն ժա մա նակ 
լի ո վին չգ րա կա նաց նե լով այն և պահ պա
նե լով ժո ղովր դա կան բառ ու բա նի համն 
ու հո տը: Նա զի նյա նը այս ժո ղո վա ծու
նե րին հիմ նա կա նում կցում էր ա ռա ջա
բան ներ, ո ւր մատ չե լի բա ցատ րու թյուն 
էր տր վում հե քի աթ ժան րի, տե սակ նե րի, 
հիմ նա կան թե մա նե րի ու ար տա հայ տած 
գա ղա փար նե րի մա սին: Ի վեր ջո, որ պես 
ման կա կան ըն թեր ցա նու թյան ժո ղո վա
ծու ներ, դրանք ան պայ ման լույս է ին տես
նում գե ղե ցիկ նկա րա զար դում նե րով, մի 
բան, ո րը բնա կա նա բար բա ցա կա յում էր 
ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի գի տա կան 
հրա տա րա կու թյուն նե րում: Նա զի նյա
նի այս ժո ղո վա ծու նե րը բա վա կան մեծ 
հա ջո ղու թյուն են ու նե ցել, և դրա վկա
յու թյունն են դրանց վե րահ րա տա րա կու
թյուն նե րը ան գամ նրա մահ վա նից հե տո 
և մինչև մեր օ րե րը2: 

Ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի նմա նա
տիպ մշա կում–փո խադ րու թյուն ներ ի րա
կա նաց րել է նաև բա նա գետ Նել լի Հա
կո բյա նը: 1977թ. լույս է տես նում նրա և 
Ա. Սա հա կյա նի կազ մած և մշա կած «Հի մա՞ 
ես ու զում, թե հե տո» գրա կան–գե ղար
վես տա կան ժո ղո վա ծուն, ո ւր դար ձյալ 
գոր ծում էր լեզ վա կան մշակ ման նույն 
սկզ բուն քը̀  բար բա ռի մեղ մաց ման և փո
խադ րու թյան: Ժո ղո վա ծո ւում տեղ գտած 
հե քի աթ նե րը հիմ նա կա նում նոր գրա
ռում ներ է ին: Ի դեպ, այս ժո ղո վա ծո ւից 
եր կու տա րի ան ց` 1980թ., լույս է տես նում 
Ն. Հա կո բյա նի կազ մած ար դեն գի տա
կան ժո ղա վա ծուն` կուռ գի տա կան ա պա
րա տով և հե քի աթ նե րի` աար նե–թոմփ
սո նյան նշա ցան կի հա մա պա տաս խան 
դա սա կար գու մով, ո ւր տեղ են գտ նում 
նա խորդ̀ գե ղար վես տա կան հրա տա րա
կու թյան մշակ ված հե քի աթ նե րի բար

1 Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ, Ար տա շես Նա զի
նյա նի մշակ մամբ, Եր., «Արև իկ» հրատ., 1990, էջ 5:
2 2004 և 2007թթ. վե րահ րա տա րակ վել են նրա 
1986թ. «Աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի հե քի աթ ներ» 
մա տե նա շա րով լույս տե սած ժո ղո վա ծո ւի հա յե
րեն և ռու սե րեն տար բե րակ նե րը:

բա ռային բնագ րե րը: Ա վե լի ո ւշ̀  1993թ., 
տպագր վում է Նել լի Հա կո բյա նի կազ
մած և մշա կած ևս մեկ գե ղար վես տա կան 
ժո ղո վա ծու̀  «Յոթ խրա տա կան հե քի աթ» 
վեր նագ րով, ո րը վեր ջերս` 2010թ. վե րահ
րա տա րակ վել է «Ա րեգ» հրա տա րակ
չու թյան կող մից: Ը նդ ո րում, և՛ 1977թ., և՛ 
1993թ. ժո ղո վա ծու նե րը խմ բագր ված է ին 
Հրանտ Մաթ ևո սյա նի կող մից: «Յոթ խրա
տա կան հե քի աթ» ժո ղո վա ծո ւում տեղ 
է ին գտել նա խորդ̀ 1977թ. ժո ղո վա ծո ւում 
լույս տե սած հե քի աթ նե րից ը նտր ված 7 
ա ռա կա տիպ պա տում ներ, պար զա պես 
բա րո յա խո սու թյունն ա վե լի ը նդ գծե լու 
նպա տա կով փոխ վել է ին հե քի աթ նե րի 
վեր նագ րե րը` փո խա րին վե լով հա ջող 
կեր պով ը նտր ված ա սաց վածք նե րով: 
Այս պես. «Ով ի նչ ա նի, ի րեն կա նի» (էջ 
153) հե քի ա թը ե րկ րոր դում դր ված է «Փոս 
փո րո ղը փո սը կընկ նի» վեր նագ րով, «Ու
րի շը քեզ ախ պեր չի դառ նա» հե քի ա թը 
վեր նագր ված է «Ա րյու նը ջուր չի դառ նա», 
«Մր ջյուն նե րը և փի ղը» հե քի ա թը̀  «Ուս ու
սի որ տանք, սա րեր շուռ կտանք», «Թա
քուն չի մնա» հե քի ա թը̀  «Մա խա թը պար
կում չես թաքց նի», «Ա մե նա վատ բա նը» 
հե քի ա թը̀  «Աչ քա ծա կի աչ քը մի այն հո ղով 
կկշ տա նա» և այլն: Խո հախ րա տա կան 
հե քի աթ նե րի այս փոք րիկ փուն ջը և՛ բո
վան դա կու թյամբ, և՛ քա նա կով հի շեց նում 
է ա ստ վա ծաշն չյան պատ վի րան նե րը: 

Բա նա գետ նե րի կող մից կազմ ված հե
քի աթ նե րի հան րա մատ չե լի ժո ղո վա ծու
նե րի շար քում բար բա ռի պահ պան ման 
տե սա կե տից ա ռանձ նա նում է Սեր գեյ 
Վար դա նյա նի կազ մած «Հ րե ղեն ձին» 
(1981) գիր քը, ո րն ամ փո փում է հե քի աթ
ներ, ա ռակ ներ, եր գեր, ա ռած–ա սաց
վածք ներ և այլ ժան րեր` գրի ա ռն ված 
ե րկ րոր դից տաս նե րորդ դա սա րա նի 
ա շա կերտ նե րի կող մից: Այս ժո ղո վա ծուն 
ի նչ–որ ա ռու մով նույ նիսկ չի էլ կա րե
լի փո խադ րու թյուն հա մա րել, քա նի որ 
լեզ վա կան մաս նա կի փո խադ րու թյան 
են թար կե լով հան դերձ` ժո ղո վա ծո ւի 
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կազ մո ղը հիմ նա կա նում պահ պա նել է 
ժո ղովր դա կան նյու թը հա րա զատ բար
բա ռով: Քա նի որ ժո ղո վա ծուն նա խա
տես վում էր ման կա պա տա նե կան ըն
թեր ցա նու թյան հա մար` Ս.Վար դա նյա նը 
յու րա քան չյուր հե քի ա թի վեր ջում տա լիս 
է այդ պա տու մում հան դի պած բար բա
ռային ան հաս կա նա լի բա ռե րի փոք րիկ 
ցան կեր: Լի ո վին գրա կան լեզ վի են փո
խադր ված մի այն Համ շե նի բար բա ռով 
պա տում նե րը: Նույն սկզ բունք նե րով է 
կազմ ված Ս. Վար դա նյա նի հրա տա րա
կած հա ջորդ ժո ղո վա ծուն` «Թա գա վո րի 
ե րազ նե րը» (2003թ.):

 Բար բա ռի հան դեպ նման հո գա ծու 
վե րա բեր մու քը ժա մա նա կին քա ջա լե
րան քի է ար ժա նա ցել Ռա ֆայել Իշ խա
նյա նի կող մից, ո րն այն ան վա նել է ճիշտ 
ո ւղ ղու թյամբ ար ված մի քայլ: Հան դես 
գա լով բար բառ նե րի պաշտ պա նու թյան 
դիր քե րից` լեզ վա բա նը խրա խու սում է 
բա նա հյու սա կան եր կե րի փո խադ րու
թյան այդ կեր պը̀  բար բա ռի մեղ մաց ման, 
հաս կա նա լի ու թյան աս տի ճա նի հասց նե
լու և ոչ թե լի ո վին գրա կա նաց ման ճա
նա պար հով1: Լեզ վի տե ղային դրս ևո
րում նե րը` բար բառ նե րը, մի այն տվյալ 
լեզ վի հարս տու թյան մա սին են խո սում, 
ո րոնք ա ռա ջար կում են ձևային հա րուստ 
բազ մա զա նու թյուն: Ան շուշտ լեզ վա կան 
ո րո շա կի մշա կու մը եր բեմն պար զա պես 
ան հրա ժեշտ է` տվյալ ազ գի շր ջա նակ նե
րում հա մընդ հա նու րին մատ չե լի բնագ
րեր հրա տա րա կե լու հա մար, սա կայն, 
կար ծում ե նք, որ ցան կա լի չէ այդ պի սի 
փո խադ րու թյան ճա նա պար հին լի ո վին 
գրա կա նաց նել բա նա հու սա կան բնագ
րե րը, չէ՞ որ բա նա հյու սու թյու նը գո յու
թյուն ու նի հենց այդ բար բառ նե րի մի
ջո ցով: Կան շատ գե ղե ցիկ բար բա ռային 
ձևեր ու ար տա հայ տու թյուն ներ, ա ռանց 
ո րոնց ժո ղովր դա կան պա տու մը կա
րող է կորց նել իր ո ղջ հմայ քը, դրանք մի 

1 Ռա ֆա յել Իշ խա նյան, Բա նա հյու սու թյուն, բար
բառ, ար դի ա կա նու թյուն, «Գա րուն», 1983, թիվ 1:

կող մից ստեղ ծում են տե ղային բնե րանգ 
և պարզ ու ան մի ջա կան պա տում, մյուս 
կող մից դրանց օգ տա գոր ծու մը նպաս
տում է բար բա ռային այդ պի սի դրս ևո
րում նե րի պահ պան մանն ու այդ մի ջո ցով 
նաև̀ լեզ վա կան ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի 
հարս տաց մա նը, լեզ վի տար բեր շեր տե րի 
այ լընտ րան քային տար բե րակ նե րի մեծ 
պա հուս տի ձևա վոր մա նը: 

Բա նա հյու սա կան հե քի աթ նե րի գե
ղար վես տա կան մատ չե լի ժո ղո վա ծու ներ 
ստեղ ծե լու գոր ծը մեր օ րե րում շա րու նա
կում է նաև բա նա գետ Ալ վարդ Ղա զի յա
նը: 2007թ. լույս է տես նում Ա. Ղա զի յա նի 
կազ մած և մշա կած` «Հայ ժո ղովր դա կան 
հե քի աթ ներ» ժո ղո վա ծուն: Ժո ղո վա ծուն 
ի նք նա տիպ է հատ կա պես այն բա ցող և 
փա կող չա փա ծո նե րով` նա խեր գով (Հե
քի աթ, հե քի աթ, պապս…), և վեր ջեր գով 
(Վազ քով ե կան մուկն ու կա տուն…): Բո
լո րո վին վեր ջերս` 2011թ., լույս է տե սել 
Ա.Ղա զի յա նի կազ մած և մշա կած ևս մեկ 
ժո ղո վա ծու̀  «Եր գի ծա կան զրույց ներ և 
զվար ճա խո սու թյուն ներ» վեր նագ րով: 
չափ սե րով բա վա կան փոքր` գրե թե գր
պա նի օգ տա գործ ման չափ սի մի ժո ղո
վա ծու է սա ` շատ ճա շա կով կազմ ված և 
մշակ ված, ո ւր տեղ են գտել նաև հայտ
նի եր գի ծա կան հե քի աթ նե րի հա մա ռոտ 
տար բե րակ ներ: Այս պի սի ժո ղո վա ծու նե
րը ցան կա լի են ժո ղովր դա կան նյու թը 
վերս տին լայն շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե
լու ա ռու մով: 

Այս պի սով, ա կն հայտ է, որ թեև ժո
ղովրդական հե քի ա թը աս տի ճա նա բար 
կորց նում է իր ա վան դա կան կեն ցա
ղա վար ման կեր պը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
այն շա րու նա կում է մնալ կեն սու նակ իր 
գրառ ված տար բե րա կով: Ու թեև այս վեր
ջին ներն ար դեն գրա կան ար ժեք են ձեռք 
բե րում, ան կախ մշակ ման կամ փո խադ
րու թյան սկզ բունք նե րից, սա կայն շա
րու նա կում են պահ պա նել և փո խան ցել 
ա վան դա կան նյու թը̀  այդ պի սով հա վերժ 
կեն դա նի պա հե լով այն:
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Несмотря на то, что в наши дни фольклорная сказка не столь популярна, как раньше, 
в литературе она продолжает развиваться. Авторские подходы к народному материалу 
сегодня достаточно различны, начиная с литературных обработок, заканчивая языковыми 
переложениями.
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За последние десятилетия сборники народных сказок, составленные на основе 
литературной обработки, хотя и мало, но издавались. В них содержатся близкие к оригиналу 
ценные обработки, как обогащенные своеобразным авторским подходом (А. Кочарян, Л. 
Хечоян), так и созданные по совершенно новым необычным принципам (Г. Бабаян). А 
некоторые писатели представляют известные сказочные сюжеты, переосмысливая их или 
наделяя современными комментариями (А. Восканян, А. Оганян, Н. Адалян).

Помимо художественных обработок в настоящее время на литературном рынке большое 
место занимают сборники, составленные фольклористами, в которых народный материал 
подвергнут языковому переложению, а непонятные и замысловатые диалектные формы 
представлены в смягченном виде (А. Назинян, Н. Акопян, А. Газиян, С. Варданян). Такие 
популярные сборники весьма способствуют распространению народного материала на 
новом уровне.

CONTEMPORARY TRENDS OF DEVELOPMENT AND EXPOSITION OF FOLKLORE TALE

NVARD VARDANYAN

Lecturer of the Department of Armenian Philology, Yerevan State  
University, PhD in Philological Sciences

NARINE VARDANYAN

Head of the Quality Assurace Department, International Scientific–Educational Center of 
National Academy of Sciences of Republic Armenia

Though nowadays the folklore tale is not told to that extent it used to, it continues its devel
opment in literature. Author approaches to folklore material is currently quite different starting 
from literary adaptation to language expositions.

Only a few collections of folklore tales created through literary adaptations have been re
corded in recent decades. They contain both high–quality adaptations close to material with 
unique author approaches (S. Qocharyan, L. Khechoyan) and completely new adaptations cre
ated with extraordinary principles (G. Babayan).

Some authors give new meaning or contemporary interpretations to the plots of famous 
folklore tales (A. Voskanyan, A. Ohanyan, N. Adalyan).

Besides literary adaptations, the collections drawn up by folklorists take up a large place in 
the contemporary literary market, where folklore material is subjected to language expositions, 
while non–understandable and abstruse dialectal forms are mitigated (A. Nazinyan, N. Hako
byan, A. Ghaziyan, S. Vardanyan). Such popular collections are very favorable to put folklore 
material into circulation once again.

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 03.03.14 թ.
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ԳԻՏՆԱԿԱՆԻ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ

GIDEON  ARULMANI 
Delivery models Context and Culture–Resonant Approaches

CONTEXT AND CULTURE–RESONANT APPROACHES
WORK AS CULTURE

Anthropologists describe culture as hu
man phenomena that cannot be attributed 
to genetic or biological inheritance, but re
flective of a cohesive and assimilated sys
tem of learned behaviour patterns which 
characterize the members of a social group 
(Hoebel, 1966). Other features of culture 
include the symbolic representation of ex
periences and the distinct ways in which 
groups of people classify and represent 
their collective experience (Geertz, 1973; 
Liu & Sibley, 2009). From Neolithic times, 
work was slowly transformed from a raw 
and primal engagement with the surround
ings to an activity that was characterized 
by the codification of experiences through 
symbols, the organization and classification 
of work activities into occupations that were 
governed by hierarchies, and the transmis
sion of these learnings to others through the 
process of cultural learning. Work began to 
be characterized by customs, laws, value 
attributions, social standards, religious be
liefs, and traditions (Scarre, 2005). It has 
also been observed that populations that 
were able to organize work around a central 
principle (for example, principles emanat
ing from religion) were more prosperous 
(e.g., Bellwood, 2004). Hence, work as a hu
man activity became deeply embedded in 
human culture. 

Culture refers to human phenomena 
that cannot be attributed to genetic or 
biological inheritance, but reflective 
of a cohesive and assimilated system of 
learned behaviour patterns which char-
acterize the members of a social group 
Culture includes the symbolic represen-
tation of experiences and the distinct 
ways in which groups of people classify 
and represent their collective experi-
ence.

Work and career are closely interwoven 
with human development across almost all 
cultures. Contemporary ideas of human de
velopment have moved away from the sup
position that development comprises an in
variant sequence of stages, through which 
the individual must move. In real life, de
velopment does not seem to occur in this 
predictable and rational manner between 
clearly defined age ranges. An important 
observation made is that earlier develop
mental models do not adequately address 
the vast range of individual and contextual 
differences and that the attitudes of signifi
cant others in the adolescent’s life and social 
expectations could play a significant role in 
shaping career orientations (Arulmani & 
Nag–Arulmani, 2004). Blustein (1988) makes 
the point that the resolution of career devel
opmental tasks is in effect influenced by the 
simultaneous operation of various historical 
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factors (e.g., economic slump or boom) and 
cultural factors (e.g., prestige attributes of 
an occupation). In other words, “non–nor
mative” factors that are not related to the 
process of maturation could play a signifi
cant role in career development. 

The Cultural Preparation Process Model 
of Career Development

Cultural Preparedness

Cultural preparedness refers to the bi
directional process of influence between a 
social group and its members, whereby a 
society directly or indirectly, formally or 
informally, transmits to its members, the 
norms and customs by which it character
izes itself and whereby the dynamics of 
lifelong cultural learning facilitate the ab
sorbing of attitudes, convictions, opinions, 
and notions which cohere together to create 
mindsets and beliefs that guide a people’s 
relationship with themselves and their en
vironment. Extending the notion of cultural 
preparedness to the practice of counselling 
and guidance, Arulmani (2007) points out 
that the constructs that undergird Western 
theories of counselling are embedded in the 
realities of Western contexts. Methods of 
counselling that emerged in these settings 
were in effect developed by a people, for a 
people with certain cultural orientations. 
One of the reasons for the success of these 
approaches could be that both the authors 
of the service as well as the consumers of 
the service have been prepared by their 
cultures to offer and partake of the service 
in a similar manner. They share a compa
rable vocabulary of values and cherish a 
particular approach to life. It is against this 
background of cultural preparedness that 
conditions could be created for an approach 
to counselling that were necessary and suf
ficient for that context. However, the same 

conditions may be neither necessary nor 
sufficient for a people who have a different 
cultural heritage. For example, a definition 
of career that cuts against collectivistic ori
entations may not find resonance amongst 
a people whose culture has prepared them 
over the ages to approach their existence in 
a community oriented manner and where 
the exercise of independent decision making 
is not entirely the prerogative of the individ
ual. The cultural preparedness approach is 
offered in this writing as a framework that 
could be considered for the development of 
culturally resonant theorising and models 
of practice. 

Proposition 1: Global Trends and Trans
formations

The model proposes that global condi
tions, trends, and transformations form the 
backdrop against which human engage
ment with work and career occurs. These 
are major external factors that affect the 
individual/group but over which the indi
vidual/group has little or no control. These 
factors could include social philosophies, 
economic trends, political changes, techno
logical advances, and natural phenomena. 
For example, economic liberalisation and 
globalisation have brought a wide range of 
new occupations into emerging economies 
that have a significant impact on career de
velopment processes in these economies. 

Proposition 2: Influences on Preparedness
 Moving from global processes to the 

level of the individual/group, the model 
proposes that preparedness for career devel
opment is influenced by the following three 
key factors: 

Patterns of social organization. Indi
vidualism and collectivism have been ex
tensively discussed and the literature is rich 
with descriptions and definitions (see Hofst
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ede, 2007; Triandis, 1995). Summarizing this 
literature, Oyserman, Coon, and Kemmel
meier (2002) describe the central features 
of individualism to be a belief in personal 
uniqueness and independence while in
terdependence, duty to the in–group, and 
maintaining harmony are the main charac
teristics of collectivism. The model suggests 
that individualistic–collectivistic cultural 
environments could differentially shape 
the individual’s cultural preparedness. A 
concrete example is the individual’s expres
sion of career interests, which is a central 
construct in career counselling. In a col
lectivistic context, the individual’s forma
tion and articulation of vocational interests 
might in fact be significantly influenced by 
the values and beliefs of the collective. In an 
individualistic situation, however, it is more 
probable that the formation of interests is 
relatively more independent of the collec
tive and that the individual has greater free
dom to express personal preferences rather 
than those favoured and endorsed by the 
community.

Patterns of value attribution. The 
worth, importance, or significance be
stowed upon phenomena within a certain 
cultural group are key influences on cul
tural preparedness. The meaning and pur
pose attributed to work and career could be 
influenced by prevailing mindsets, social 
and moral frames of reference. Social cog
nitive environments foster the development 
of career beliefs: attitudes and opinions 
that reflect career stereotypes (Arulmani, 
2011; Krumboltz, 1994). For example, the 
Gandhian view emphasises the belief that 
work has innate value and must be pursued 
for its own sake. Such social cognitions, in a 
distinctly identifiable manner, cause the at
tribution of value to various aspects of work 
and career which could guide and influence 

people’s work behaviours and their orienta
tion to career development. The impact of 
value attributions on the career prepara
tion process can also be marked and critical 
(Arulmani & Abdulla, 2007). 

Processes of role allocation. Relation
ships within a social group are defined by 
processes of role allocation. The acting out 
of a role is regulated by a reciprocal give–re
ceive dynamic between the individual and 
society and is characterized by culturally 
defined obligations and expectations (see 
Merton, 1957). Focusing on occupational 
role allocation, this model proposes that cul
tural preparedness for occupational engage
ment is influenced by the manner in which 
people are assigned, achieve, or assume oc
cupational roles. The interaction between 
gender and career provides another strong 
example. In certain cultures, the primary 
role ascribed upon the female is that of wife 
and mother. The definite, cultural expecta
tion is that any career roles she wishes to 
realise are subsumed under the primary as
cribed role. 

Proposition 3: The Mediation of Cultur-
al Learning

Cultural learning is a uniquely human 
feature whereby the learner is not only 
learning about things from other persons 
but is also learning things through them 
and at the same time becoming a vehicle for 
the transmission of these learnings to oth
ers (Tomasello, 2001). The third proposition 
of the cultural preparation process model 
suggests that the capacity for cultural 
learning mediates the interaction between 
global trends (described in Proposition 1) 
and influences on preparedness (described 
in Proposition 2). For example, the tsunami 
that struck the coasts of South India a few 
years ago destroyed the wooden boats of 
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hundreds of fishermen and severely crip
pled their livelihoods. Rehabilitation efforts 
brought the practitioners of this traditional 
occupation to a cross road: They were of
fered new boats but these boats were made 
of fibre glass, a material that was entirely 
new to them. Interviews with a small cross 
section of this group revealed that initial 
scepticism was almost unanimous amongst 
this group (Arulmani, 2006). Long held be
liefs pertaining to the “way fishing ought 
to be conducted” and “displeasing the gods” 
came into play. At the same time, having 
lost everything they did not have the means 
to build the kind of boats they had tradi
tionally used. Left with no other alternative, 
a few of them were brave enough to try the 
new boats. They found that they needed to 
learn new skills to handle these boats. They 
also found that the new vessels had advan
tages. Gradually, more and more fishermen, 
learning from each other, developed mas
tery over the new boats. In this illustration, 
the tsunami represents the impact of global 
forces affecting occupation and livelihood. 
The scepticism and unwillingness to accept 
an innovation represents context specific 
factors that affect preparedness. The learn
ing through experimentation, the adaption 
of skills to a new task, and the transmission 
of this learning to others demonstrate the 
mediation of cultural learning. 

Proposition 4: Enculturation and the 
Emergence of Equilibrium

The cultural learning process by which 
a social group forms and shapes its indi
vidual members to conform to its conven
tions has been described to be encultura
tion (e.g., Grusec & Hastings, 2007). Within 
the cultural preparation process model, en
culturation is explained as the process by 
which people acquire the behaviours that 

are obligatory in that culture—for specific 
practices. In the example of the fishermen 
cited above, their reference to culturally 
embedded beliefs related to their occupa
tion and their initial refusal to accept fibre 
glass is an illustration of enculturated be
haviour. The forces of enculturation prepare 
the members of a culture to respond to each 
other, their surroundings, other communi
ties, and to global trends in a unique and 
distinctive manner. Within the model, the 
socializing forces of enculturation interact 
continuously and dynamically, individually 
or severally with global trends (Proposition 
1), the three factors that influence prepared
ness (Proposition 2), and through the pro
cesses of cultural learning (Proposition 3), 
place the individual/group in a unique state 
of equilibrium to engage with career devel
opment. This is the individual/group’s cul
tural preparation status equilibrium in re
lation to career development. For example, 
the cultural preparation status equilibrium 
of the fishermen in the illustration above 
was such that they were committed to the 
belief that wooden boats were essential to 
practice their occupation.

Proposition 5: Acculturation and the Al-
teration of Equilibrium. 

If enculturation describes internally oc
curring processes that influence cultural 
preparedness, acculturation describes how 
it is influenced by external processes when 
societies come into contact with each other. 
The nature of acculturation could be en
visioned to lie along a continuum. At one 
end, acculturation could be entirely recip
rocal whereby both cultures are mutually 
influenced. At the other end, attitudes of 
cultural imperialism and ethnocentric ori
entations could deliberately ensure that the 
dominant culture unidirectionally trans
fers its values and norms to a less dominant 
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one (Xue, 2008). Also, secular, global trends 
could make acculturation a necessity. For 
example, the fishermen in the illustration 
had no choice other than to adapt to a new 
type of boat. In its fifth and final proposi
tion, the cultural preparation process model 
points out that acculturation has a critical 
influence on cultural preparedness. If en
culturation creates a certain status or qual
ity of cultural preparedness, the necessity 
for acculturation can cause shifts in cul
tural preparedness, which may or may not 
be beneficial to the culture that is required 
to acculturate. As with enculturation, the 
forces of acculturation interact continuous
ly and dynamically, individually or sever
ally, with global trends and the three factors 
that influence preparedness. Acculturative 
forces that are consonant with the individu
al/group’s cultural preparation status would 
support, enhance, or further stabilize the 
existing career preparation status equilibri
um. Dissonance would mean that the forces 
of acculturation disturb the existing career 
preparation status equilibrium. 

Career Beliefs

We have tried to examine the interaction 
between social–cognitive environments and 
orientations to work and career by focus
sing our attention on a specific kind of so
cial cognition: namely, career beliefs. John 
Krumboltz, when he initially introduced 
this idea, pointed out that people make 
many assumptions and generalisations 
about themselves and the world of work 
based on their experiences. Beliefs can be
come so deeply ingrained that they may 
not even be identified by their holders as 
beliefs – they are more like unquestioned, 
self–evident truths. Whether accurate or 
not, career beliefs exert facilitative or in
hibitive influences on individuals’ decisions 
and actions as they attempt to develop and 

implement career goals (Krumboltz, 1994). 
These patterns of thinking may or may not 
be grounded in rationality. Yet they predis
pose the individual to making career deci
sions in a certain manner.

We have tried to explore career beliefs 
further. Our initial observations have shown 
that a conglomerate of attitudes, opinions, 
convictions, and notions seem to cohere to
gether to create mind–sets and beliefs that 
underlie people’s orientation to the idea of 
a career. It appeared from our field experi
ences that the impact of career beliefs on the 
career development process is marked and 
critical (Arulmani & Nag–Arulmani, 2004). 
Over the last few years, we have attempted 
to study the construct more systematically, 
and have investigated the possibility that 
certain kinds of social–cognitive environ
ments foster certain kinds of career beliefs. 
Our methods have included both qualita
tive and quantitative approaches that have 
collected data through questionnaires and 
focus–group discussions as well as interven
tion studies. Our analysis has consistently 
thrown up “families” of career beliefs (Arul
mani, 2008) that seem to interlock with ca
reer development. Four of these types of 
career beliefs are described briefly in the 
sections below.

Attitudes, opinions, and convictions 
come together to create mind–sets and 
deep rooted beliefs about the idea of a 
career. The outcomes of career coun-
selling are often rendered meaningless 
when prevailing career beliefs are left 
unaddressed. 

Proficiency Beliefs

A consistent career belief theme that in
fluences the nature of career preparation is 
the importance laid on acquiring qualifica
tions, skills, and personal proficiency for 
an occupation. It may seem obvious to some 
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that acquiring qualifications and develop
ing proficiency for a specific range of work 
skills is necessary for career development. 
In reality, however, there seems to be wide 
variability in the manner in which social–
cognitive environments actually nurture 
this attitude. For example, in certain In
dian contexts, a lower emphasis is laid on 
acquiring work–skills proficiencies. Our re
search has found this to be particularly true 
for socio–economically vulnerable groups 
(Arulmani, Van Laar, & Easton, 2003). The 
lower emphasis on acquiring work–skills 
proficiencies could be the result of the high 
degree of pressure on the economically dis
advantaged to have their children begin 
earning for survival. Conversely, the typi
cal Indian middle–class family places an 
extraordinarily high value on acquiring 
qualifications. Great efforts and significant 
family resources are directed toward en
suring that the children in the family are 
“properly qualified”. 

Our research (Arulmani & Nag–Arul
mani, 2005), has shown that if given a 
choice and the necessary support, families 
from lower–income homes would be grate
ful for their children to acquire any kind 
of qualification. In contrast, middle– and 
upper– middle–class families were strong
ly pre–occupied by the prestige attributes 
that surround further education. Vocation
ally oriented courses were attributed low 
levels of prestige, while obtaining a col
lege degree was a must for any middle class 
young person. It was also observed that a 
large percentage of the middle–class groups 
linked no specific career goals to going to 
college other than “I must have a degree”. 
The impact of prestige was such that a large 
number of middle– and upper– middle–
class participants in our research intended 
to pursue college education, even if this did 
not lead to direct employment. 

Control and Self–Direction Beliefs

Situations and experiences influence the 
direction that one’s life can take. This cate
gory of beliefs reflects the individual’s sense 
of control over the trajectory of his or her 
life. Mind–sets in this category are linked 
to the career aspirant’s belief that he or she 
could deal with the exigencies presented by 
life situations and the orientation to direct 
and take charge of the way in which his or 
her life progresses. 

Here again the influence of social–cog
nitive environments is significant. Young 
people from economically disadvantaged 
backgrounds seem to demonstrate a lower 
orientation to exercising control over the 
trajectory of their lives. Their responses re
flected helplessness in the face of barriers 
to career development, with a tendency to 
view the future in terms of the deprivations 
they were experiencing in their present sit
uation. The higher–income groups, on the 
other hand, showed a stronger orientation to 
creating opportunities for themselves and 
high motivation to actively engage with ca
reer development tasks. 

Persistence Beliefs

Successful career development requires 
the individual to face and attempt to over
come difficulties and hurdles that punctu
ate progress toward a career goal. The fifth 
category of mind–sets toward career devel
opment extracted by our analysis, describes 
beliefs that foster persistence toward career 
goals despite difficulties and barriers that 
could emerge during the process of career 
preparation. Beliefs within this category re
flect the resolve to persevere with determi
nation toward career goals.

Once again, we have found that the so
cial–cognitive environment that the individ
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ual was a part of coloured the quality of per
sistence. Persistence amongst young people 
from disadvantaged homes was lower and 
less consistent. Their responses reflected a 
strong predisposition to sacrificing long–
term gains for more immediate benefits in 
the here and now. If a career is to become 
a reality for an Indian young person from 
a poor home he or she would be required 
to make career plans, while simultaneously 
grappling with poverty, unstable family 
structures, inaccessible institutional sup
port, and financial constraints. Planning for 
what could come to fruition only sometime 
in the future may not be consistent with 
the reality perceptions of the young person 
from such a background. The middle–class 
groups, on the other hand, demonstrated a 
higher degree of persistence. Their respons
es reflected a long–term orientation to the 
future, with evidence of planning, setting 
goals, and preparing for their future.

Culture and Career Guidance

Career belief themes vary across age 
groups, socio–economic status, and cultural 
environments. The foregoing discussion of 
career belief themes has served to illustrate 
how attitudes of pride and prejudice could 
influence career development. Our experi
ence has consistently demonstrated that the 
outcomes of career counselling were often 
rendered meaningless when prevailing ca
reer beliefs were left unaddressed. The no
tion of social–cognitive environments and 
the career beliefs they engender have given 
us a useful framework within which to un
derstand career development and to plan in
terventions that are contextually relevant. 

It is being increasingly accepted that 
the success and long term sustainability of 
programmes and interventions are closely 
linked to the extent to which they integrate 
with the local context. For example, the In

ternational Union of the History and Phi
losophy of Science (IUHPS) in its position 
paper (2001) asserts that traditional bodies 
of knowledge represent time tested meth
ods and systems which are attuned to spe
cific cultural contexts. Most importantly, it 
is emphasised that indigenous knowledge 
is not only a repository of practical tech
niques and empirical information but is also 
a guide for generating hypotheses, formu
lating research designs, creating methods, 
and making interpretations. A further ex
ample is the call made by the International 
Council for Science (ICSU) to its members 
encouraging them to learn from indigenous 
knowledge (2002). Today almost all relevant 
UN institutions are committed to the valid
ity of traditional knowledge sources as valu
able reservoirs of knowledge. 

The success and long term sustain-
ability of programmes and interventions 
are closely linked to the extent to which 
they integrate with the local context. 
While a career service that takes a uni-
versalist approach does have positive 
outcomes, an intervention that is con-
textualised is more effective. 

While a careers service that takes a 
universalist approach does have positive 
outcomes, an intervention that is contex
tualised is more effective. An important 
point to be noted here is that the intention 
is not merely to point to a “non Western” 
approach for career guidance. Instead it is 
to highlight the value of recognising other 
frameworks as possessing ideas, concepts, 
and constructs that would enrich a career 
counselling interaction. The cultural pre
paredness approach blends universal prin
ciples with particular needs. 

The cultural preparedness paradigm 
asks researchers and practitioners irrespec
tive of their backgrounds to recognise that a 
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given culture has been already prepared in 
a certain way to engage with work, occupa
tion, and career. Many of us may have had 
the experience of hearing a glass pane or 
tumbler vibrate when a bell rings or when 
a musical instrument hits a certain note. 
Physicists use the word resonate to explain 
this phenomenon. In similar manner, the ef
fectiveness of a career guidance programme 
would be determined by how well it reso
nates with a culture. By this I mean that the 
effectiveness of an intervention could be 
higher when the ideas and concepts that lie 
behind an intervention cohere with the his
tory, values, and beliefs of a particular com
munity. Over the years, geopolitical forces 
such as colonisation and globalisation have 
intruded into existing ways of living and 
eroded the value placed on tenets of local 
cultures. As a result, age old customs, skills, 
and knowledge bases are written off in the 
contemporary context as being unscientific 
and impractical (Bissell, 2010). Reese and 
Vera (2007) warn that theoretical or practi
cal applications of educational and health 
interventions emerging from worldviews 
that are different from the worldview of the 
community that the intervention is intend
ed to serve, could face challenges of cul
tural relevance, community participation, 
and ultimately, programme effectiveness. 
This challenge of programme effectiveness 
is accentuated when “universal” principles 
that underlie a service delivery theme are 
used for programme development without 
considering how they could be adapted to 
the “particular” characteristics of a spe
cific context (Griffin & Miller, 2007). Sen
sitive career guidance professionals would 
ask themselves whether traditions different 
from their own have something to offer that 
would enrich their own view of guidance 
and counselling. Being sensitive to cultural 
preparedness implies being open to learn

ing from others’ customs and ways of living 
with a view to coming closer to delivering 
services that resonate with needs expressed 
in a particular situation.

Globalization

The human being’s sojourn on this planet 
began as a nomad who moved from one place 
to another seeking greater security, food, 
and comfort. This tendency continued and 
the history of human beings travelling from 
one location to another for the exchange 
of goods, services, and ideas is an ancient 
one. Advances in modes of transport and 
communication have hastened the pace and 
quality of these exchanges, and today we re
fer to this international exchange/transfer 
of resources and ways of living as globaliza
tion. Giddens (1991) defines globalization as 
“the intensification of worldwide social re
lations which link distant localities in such 
a way that local happenings are shaped by 
events occurring many miles away and vice 
versa” (p. 64). I now highlight three aspects 
of globalization that are related to work and 
cultural preparedness: international trade, 
the emergence of a global workforce, and 
the new international division of labour. 

International trade. The practice of 
trading goods and services across interna
tional borders is also an ancient one. The 
Silk Route is an example of a network of 
trade routes that stretched for nearly 4,000 
miles linking China, the Afro–Eurasian 
landmass, and Asia to Europe. While tradi
tional trade focused on the buying and sell
ing of goods that were not available locally, 
a key distinguishing feature of contempo
rary, globalized, international trade is the 
seeking of trading opportunities that have 
a cost advantage. In the globalized world, 
therefore, the exchange of goods and ser
vices can occur not merely because they 
are not available locally, but because it is 
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cheaper to procure it from elsewhere. This 
has had a profound impact on local work
forces, leading to loss of jobs at some loca
tions and an unprecedented increase in job 
opportunities at other locations. 

Global workforce. One of the outcomes 
of the globalization of trade is the emer
gence of a global workforce: the extensive, 
international pool of workers employed 
mainly by multinational companies con
nected across nations to a global network 
of job tasks and work functions. As of 2005, 
the global labor pool of those employed by 
multinational companies consisted of al
most 3 billion workers (Freeman, 2008). A 
key qualifying feature of this workforce is 
its skill for using communication technolo
gies to interact with professional colleagues 
in other global locations. 

The new international division of la
bor. This feature of globalization emerges 
when manufacturing and production are no 
longer restricted to local economies. With an 
eye on lowering costs of production and in
creasing profits, companies relocate produc
tion processes and outsource them to loca
tions that offer cost advantages. While this 
division of labour benefits the outsourcing 
company, it does not benefit the individual 
worker in such companies who is laid off 
or retrenched. For example, between the 
years 2000 and 2007, a total of 3.2 million 
manufacturing jobs were lost in the Unit
ed States due to outsourcing (Crutsinger, 
2007). On the other side of the outsourcing 
pipeline is the recipient country—usually a 
developing country offering cheap labour—
where a massive increase in jobs is seen. A 
significant proportion of the recently seen 
economic growth and increase in Gross Do
mestic Product (GDP) in these countries is 
related to this new international division of 
labour (ILO, 2013). 

The Impact of Globalization on Work 
Behaviour

These processes impact the interface be
tween culture and work behaviour in many 
ways. This form of globalized trade requires 
cultural realignments and usually it is the 
recipient (developing) country that is re
quired to realign. Let us take the example of 
the business process outsourcing industry 
(call centres) in India as an example. This 
is an industry that has created millions of 
jobs and is described as an engine of eco
nomic development for this country. Seen 
from another perspective, working in a call 
centre requires the worker to undergo an 
acculturation process (discussed in a later 
section), that could include change of name, 
alteration of English accent, and imbibing 
and developing fluency with cultural phe
nomena (e.g., ways of greeting, language 
usage, festivals) to suit the client country 
(Upadhya & Vasavi, 2006). Most of these 
jobs require the worker to also rearrange 
sleep–wake patterns to suit the availability 
of clients across the seas. Further analysis 
of this phenomenon points to the creation 
of a cultural dissonance within the indi
vidual. An Indian call centre, for example, 
is structured to mimic the culture of the 
client country: Accents, the identities, 
and lifestyles all are moulded to resemble 
those in the client country. But in reality, 
the culture of these workers is completely 
different and sometimes contradictory to 
the client country (Nadeem, 2009). The 
psychological fallout of this kind of forced 
acculturation has been observed and 
ranges from psychosomatic illnesses and 
loss of self–esteem to strained friendships 
and marital discord (e.g., Arulmani, 2005; 
Upadhya & Vasavi, 2006). 
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ԿՈՆՏԵՔՍՏ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱ–ՌԵԶՈՆԱՆՍԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

ԳԻ ԴԵ ՈՆ  Ա ՐՈՒԼ ՄԱ ՆԻ 

Հնդկաստանի Հոգեկան առողջության և նեյրո գիտությունների  
ինստիտուտի կլինիկական հոգեբան 

Հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է մար դա բան նե րի /անտ րո պո լոգ/ բնո րո շու մը մշա կույթ 
հաս կա ցո ղու թյան վե րա բե րյալ, թե ի նչ պես այն ներ կա յա նում է որ պես մարդ կային գոր
ծոն, ո րը չի կա րե լի վե րագ րել ոչ գե նե տի կային և ոչ էլ կեն սա բա նա կան ժա ռան գա կա նու
թյա նը: Հե ղի նա կը խո սում է նաև մշա կու թային տար բեր դրս ևո րում նե րի, հատ կա նիշ նե րի 
և սկզ բունք նե րի մա սին, ո րոնց կոն տեքս տում ի րա կա նա նում է աշ խա տան քային գոր ծու
նե ու թյու նը: Հոդ վա ծում կար ևոր վում է աշ խա տան քի և կա րի ե րայի սերտ կա պը մար դու 
զար գաց ման գոր ծում` գրե թե բո լոր մշա կույթ նե րում: Այս տեղ խոս վում է նաև այն մա սին, 
թե ի նչ պես աշ խա տան քը նաև մշա կույթ է:

КОНТЕКСТ И КУЛЬТУРНО–РЕЗОНАНСНЫЕ ПОДХОДЫ

ГИДЕОН  АРУЛМАНИ

Клинический психолог Института психического здоровья и нейронаук Индии

Автором представлено антропологическое определение понятия культуры как 
человеческий фактор, который нельзя отнести ни к генетической, ни к биологической 
наследственности. Автор также обращается к различным культурным проявлениям, 
особенностям и принципам, в контексте которых осуществляется трудовая деятельность. 
В статье подчеркивается тесная связь работы и карьеры с развитием человека почти во 
всех культурах. Также говорится о работе как о новой культуре.

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 13.04.14 թ.
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ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՌԱՏՅԱՆ 
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, «Լրաբեր hասարակական 
գիտությունների» հանդեսի գլխավոր խմբագիր

«ՄԱՍԻՍ» ԳՐԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԸ (1900–1908)

1900–1908 թթ. «Մա սի սը» լույս է տե
սել որ պես գրա կան շա բա թա թերթ` հան
դես գա լով իբ րև ժա մա նա կի լա վա գույն 
հայ կա կան հրա տա րա կու թյուն նե րից 
մեկն այս բնա գա վա ռում: Խմբա գիր ներ 
Տ. Ար փի ա րյա նի և ապա Ենովքն Ար մե նի 
շնոր հիվ «Մա սիսն» իր շուրջ հա մախմ բեց 
արևմ տա հայ գրա կան ու գրաքն նա դա
տա կան մտքի փայ լուն ներ կա յա ցու ցիչ նե
րին (Գր. Զոհ րապ, Մ. Մե ծա րենց, Սև ակ, 
Արտ. Հա րու թյու նյան, Զ. Եսա յան, Ա. Ան
տո նյան, Ե. Տե միր ճի պա շյան, Հ. Ալ փի ար, 
Տ. չյո կյու րյան և ու րիշ ներ)` նպաս տե լով 
հայ գրա կա նու թյան զար գաց մա նը: «Մա
սի սը» հրա պա րակ էր իջ նում որո շա կի 
ծրագ րով և նա խա սի րու թյուն նե րով` ըն
թեր ցո ղին շա րու նա կա բար ծա նո թաց
նե լով որն մի այն ազ գա յին գե ղար վես
տա կան ար ժեք նե րին, այ լև այլ ազ գե րի 
գրա կան ու գե ղա գի տա կան ու ղու թյուն
նե րին (ռե ա լիզմ, ռո ման տիզմ, սիմ վո
լիզմ, դե կա դանս և այլն): Ազ գա յին գրա
կա նու թյան զար գաց ման վե րա բե րյալ իր 
հրա պա րա կում նե րում շա բա թա թեր թը 
ձգտում էր կար ծիք նե րի բազ մա զա նու
թյան` ար տա ցո լե լով ժա մա նա կի գրա
կան–գե ղա գի տա կան ըմբռ նում նե րի ընդ
հա նուր պատ կե րը

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ տու
թյուն ներ` Գրա կան հրա տա րա կու թյուն, 
գրա կան–գե ղա գի տա կան ը մբռ նում ներ, 
գրա կան դե կա դանս, սիմ վո լիզմ, ռե ա լիս
տա կան շար ժում, բնա կա նոն հա ջոր դայ
նու թյուն, « Մա սիս», գրա կան մր ցա նա կա
բաշ խու թյուն, բազ մա կար ծու թյուն, ձևի ու 
բո վան դա կու թյան հիմ նա հարց, գրա կան 

բա նա վեճ, գա վա ռա կան գրա կա նու թյուն, 
կին գրող ներ, ֆե մի նիզմ, «վ րան–բաց» 
եր գի ծանք, մա տե նա գի տա կան ար ժեք: 

«Մա սի սը» 1900 թ. սկզբնե րին հան դես 
եկավ որ պես գրա կան հրա տա րա կու
թյուն՝ կրե լով «շա բա թա թերթ, ազ գա յին, 
քա ղա քա կան, գրա կան» են թա վեր նա գի
րը: Ար տո նա տե րը դե ռևս 1852 թ. այդ թեր
թը հիմ նած Կա րա պետ Ու թյու ճյանն էր, 
տնօ րեն–խմբա գի րը՝ Տիգ րան Ար փի ա րյա
նը (Ար փի ար Ար փի ա րյա նի կրտսեր եղ
բայ րը): Վեր ջինս ոչ մի այն կա րո ղա ցավ 
ըմբռ նել դա րասկզ բի գրա կան ու գե ղա
գի տա կան նոր պա հանջ նե րը արևմ տա
հայ հա սա րա կու թյան մեջ, այ լև իր շուրջ 
հա մախմ բեց գրա կան նոր բարձ րա ցող 
սերն դի փայ լուն ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ 
Ա. Հա րու թյու նյա նին, Ա. Ան տո նյա նին, 
Օ. չիֆ թե–Սա րա ֆին, Ռ. Սև ա կին, Տ. չյո
կյու րյա նին, Ռ. Զար դա րյա նին, Հ. Գա
զան ճյա նին, Մ. Պար սա մյա նին, Զ. Եսա
յա նին և այ լոց: Աշ խա տակ ցում էին նաև 
ան վա նի ու համ բա վի տեր գրող ներ՝ Գր. 
Զոհ րա պը, Ռ. Պեր պե րյա նը, Ե. Տե միր ճի
պա շյա նը, Հ. Ալ փի ա րը, Ալ փաս լա նը, Գ. 
Պուպ լին, Ա. Ալ պո յա ճյա նը, Զ. Եսա յա նը, 
Ենովք Ար մե նը, Մ. Մե ծա րեն ցը, Ռ. Սև ա կը 
և ու րիշ ներ: Նո րաց ված «Մա սի սը» հրա
պա րակ էր իջ նում որո շա կի ծրագ րով ու 
նա խա սի րու թյուն նե րով՝ ըստ ամե նայ նի 
նպաս տել հայ գրա կա նու թյան զար գաց
մա նը, ըն թեր ցո ղին շա րու նա կա բար ծա
նո թաց նել ոչ մի այն ազ գա յին գրա կան 
ար ժեք նե րին, այ լև նրա ու շադ րու թյունն 
ուղ ղել դե պի ար տա սահ մա նի գրա կան 
ու գե ղա գի տա կան ուղ ղու թյուն նե րը:
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Դրան հա մա պա տաս խան, շա բա թա
թեր թը զգա լի ո րեն խթա նեց հատ կա
պես գրաքն նա դա տա կան հոդ ված նե րի 
ու գրա խո սա կա նի զար գա ցու մը՝ սկսած 
ինք նու րույն գրա կա նու թյան վե րա բե րյալ 
գնա հա տան քի խոս քից և վեր ջաց րած 
եվ րո պա կան, ռու սա կան ու ամե րի կյան 
գրա կա նու թյուն նե րի թարմ և նո րո վի 
բնու թագ րում նե րով: Շա բա թա թեր թը, 
հատ կա պես Տ. Ար փի ա րյա նի խմբագ րու
թյան տա րի նե րին (1900–1905), և ասենք, 
հիմ նա կա նում նաև դրա նից հե տո, երբ 
խմբագ րա պետն էր Ենովք Ար մե նը 
(1907–1908), ձգտել է գրա կան լայ նա խո
հու թյու նից բխող կար ծիք նե րի բազ մա
զա նու թյան՝ ար տա ցո լե լով ժա մա նա կի 
գրա կան–գե ղա գի տա կան ըմբռ նում նե րի 
ընդ հա նուր պատ կե րը:

Նկա տե լի է նաև շա բա թա թեր թի 
զգույշ մո տե ցու մը գրա կան նո րա ձև ու
թյուն նե րին, արևմ տյան, հատ կա պես 
ֆրան սի ա կան գրա կան դե կա դան սի հայ 
հե տև որդ նե րի ծայ րա հե ղու թյուն նե րին: 
Սրանց հան դեպ «Մա սի սը» շատ ավե լի 
լայ նա խոհ վե րա բեր մունք ու ներ Տ. Ար փի
ա րյա նի խմբագ րու թյան շրջա նում, թեև, 
ըստ հար կին, մեր ժում էր առ հա սա րակ 
ծայ րա հե ղու թյուն նե րը:

Գրա կա նու թյան մեջ ձևի կա րև ո րու
թյու նը, այ սու հան դերձ, և դար ձյալ ֆրան
սի ա կան գե ղա գի տա կան պատ կե րա ցում
նե րի ու ժեղ ազ դե ցու թյամբ, շա րու նա կում 
էր իրեն զգաց նել տալ 1900–ական թթ. 
պոլ սա հայ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ, որ 
սկիզբ էր առ նում դե ռևս XIX դ. 2–րդ 
կե սից, ան գամ 1880–ական թթ. ռե ա լիս
տա կան շարժ ման պայ ման նե րում, երբ, 
թվում է, ռո ման տիզ մի դեմ երի տա սարդ 
ռե ա լիստ նե րի («իրա պաշտ նե րի») առար
կու թյուն նե րը ամե նից առաջ ուղղ վում 
էին Հյու գո յի և ֆրան սի ա կան ռո ման տիզ
մի այլ սյու նե րի դեմ: «Մա սի սում» ար տա
ցոլ վել է նաև ձև ին նա խա պատ վու թյուն 
տվող տե սա կե տը:

Արևմ տա հայ գրա կան ու հա սա րա կա
կան կար ծի քը, թե րևս, 1900–ական թթ. 
ներ կա յաց նում էր կեն սու նակ պահ պա նո
ղա կա նու թյան և մի ա ժա մա նակ, գրա կան 
նո րա գույն, եվ րո պա կան ըմբռ նում նե րի 
մի զար մա նա լի հա մադ րում, որ բխում 
էր նույն իսկ պոլ սա հայ կյան քի հա սա
րա կա կան նկա րագ րի հա կա սա կա նու
թյու նից: Հին և պար կեշտ գրա կան ավան
դույթ նե րի մե ծա րու մը՝ հա նուն ազ գա յին 
բա րո յա կան հիմ քե րի պահ պա նու թյան, 
տե ղա կան պայ ման նե րի ու մի ջա վայ րի 
ինք նա բա վու թյու նը և մյուս կող մից, գրա
կան նո րա գույն ըմբռ նում նե րի ներ թա
փան ցում ներն այդ իրա կա նու թյան մեջ, 
հատ կա պես կրթված երի տա սար դու
թյան շրջան նե րում: Կա րե լի է կար ծել, որ 
նշված հա կա սա կա նու թյունն էր թե լադ
րում, որ 1900–ակա նի «Մա սի սի» էջե րում 
շա րու նակ վի դե ռևս 1880–ակա նի «Մա սի
սի» մեջ ծայր առած ան հաշտ բա նակ ռի վը 
բա րո յա կան և ան բա րո յա կան գրա կա նու
թյան վե րա բե րյալ:

«Մա սի սի»՝ գրա կա նու թյան և լրագ րու
թյան զար գաց ման մտա հո գու թյուն նե րի 
մեջ առանձ նա նում է նա խորդ և ժա մա
նա կա կից գրա կան սե րունդ նե րի մի ջև 
բնա կա նոն հա ջոր դայ նու թյան խնդի րը: 
Որո շա կի ո րեն այս մտա հո գու թյու նը խո
րաց նում էին նո րօ րյա եվ րո պա կան ազ
դե ցու թյուն նե րի ներ թա փան ցում նե րը մա
մուլ և գրա կա նու թյուն, էլ ավե լի որո շա կի՝ 
սիմ վո լիզ մի և առ հա սա րակ դե կա դան սի 
ազ դե ցու թյու նը ստեղ ծա գոր ծող երի տա
սարդ սերն դի վրա: Հա կազ դե ցու թյան 
մի ջոց նե րից մե կը «Մա սի սը» դի տում 
էր ոչ վաղ ան ցյա լի կամ ավագ սերն դի 
գրող նե րի ժո ղովր դա կա նա ցու մը, նրանց 
կյան քի և ստեղ ծա գոր ծու թյան ու սա նե լի 
օրի նա կի քա րոզ չու թյու նը: Շա բա թա թեր
թի գրա կան և գրա կան–դի ման կա րա յին 
անդ րա դարձ ներն այս իմաս տով ձեռք 
էին բե րում ոչ մի այն ճա նա չո ղա կան 
նպա տա կադր վա ծու թյուն, այ լև ան մի
ջա կան կապ էին ստեղ ծում, այս պի սով, 
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տար բեր սե րունդ նե րի գրող նե րի մի ջև, 
որ XX դա րասկզ բին կա րող էր ընդ հատ
վել արևմ տյան ազ դե ցու թյուն նե րի չդա
դա րող հոս քով: Ասենք, որ այդ սոսկ Տ. 
Ար փի ա րյա նի «Մա սի սի» բե րած նո րույ թը 
չէր. շա բա թա թեր թը նրա խմբագ րու թյան 
տա րի նե րին վերս տին շրջա նա ռու թյան 
մեջ էր դնում 1880–ական թթ. առա ջա տար 
պոլ սա հայ հրա տա րա կու թյուն նե րի՝ «Արե
ւել քի» և «Մա սի սի» ու ղե գի ծը, այն է՝ վեր
հա նել ավագ սերն դի հայ գրող նե րի ու 
այլ մտա վո րա կան նե րի կեն սագ րու թյունն 
ու գոր ծու նե ու թյու նը, դուրս բե րել նրանց 
մո ռա ցու թյան մշու շից և առն չել ներ կա յի 
պա հանջ մունք նե րին:

Շա բա թա թեր թը ազ գա յին գրա կա նու
թյան զար գաց ման կա րև որ նա խադ րյալ
նե րից մեկն էր հա մա րում գրող նե րի նոր 
սերն դի դաս տի ա րա կու թյու նը, նրանց 
հան դեպ հա սա րա կա կան ու շադ րու թյան 
պատ վաս տու մը: Այս մտա հո գու թյամբ 
«Մա սի սը» կազ մա կեր պում էր «նոր գրիչ
նե րի» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի մրցա
նա կա բաշ խու թյուն: 1903 թ. փետր վա րին 
քնա րա կան պո ե զի ա յի մրցա նա կա բաշ
խու թյան հա մար շա բա թա թերթն առա
ջադ րեց որո շա կի թե մա՝ «Բաժ նո ւած 
սիր տեր» խո րագ րով: Մրցույ թի հանձ նա
ժո ղո վի ան դամ ներն («քննիչ ներ») էին Մ. 
Աճե մյա նը, Թ. Թեր զյա նը և Աղ. Փա նո սյա
նը (1903, թիվ 8, 113–114): Հաղ թո ղի հա մար 
սահ ման վել էր մրցա նակ՝ «ոս կի գրիչ 
մը»: Մրցա նա կա բաշ խու թյան մաս նա կից
նե րից խրա խուս վե ցին 40 երի տա սարդ 
ստեղ ծա գոր ծող ներ, որոնց մեջ էին Գ. 
Խան ճյա նը (Ուր ֆա յից), Հայ կա նուշ Մառ
քը (Կ. Պոլ սից), Մ. Պար սա մյա նը և Մ. Մե
ծա տու րյա նը (Մ. Մե ծա րենց) և ու րիշ ներ: 
Դրա նից առաջ, 1901 թ., «Մա սի սը» մրցա
նա կա բաշ խու թյուն էր հայ տա րա րել լա
վա գույն նո րա վե պի հա մար (1901, թիվ 49, 
777): Ի պա տիվ «Մա սի սի», պետք է ասել, 
որ այն հե տա գա յում ևս շա րու նա կա բար 

տպագ րեց Մ. Մե ծա րեն ցին՝ ժո ղովր դա
կա նաց նե լով նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րը: Երի տա սարդ հե ղի նակ նե րի հա
մար «Մա սի սը» 1904 թ. բաց արեց հա տուկ 
էջ՝ «Նո րե րի բա ժին» խո րագ րով, որ տեղ 
տպագր վում էին շնոր հա լի երի տա սարդ 
ստեղ ծա գոր ծող ներ: 

«Մա սի սի» գրաքն նա դա տա կան հոդ
ված նե րում, գրա խո սա կան նե րում և այլ 
հրա պա րա կում նե րում շրջա նառ վում են 
ժա մա նա կի արևմ տա հայ ճա նաչ ված 
գրող նե րի՝ Գր. Զոհ րա պի, չիֆ թե–Սա րա
ֆի, Զ. Եսա յա նի, Ե. Տե միր ճի պա շյա նի, 
Մ. Գո չու նյա նի, Ինտ րա յի (Տ. չրա քյան) և 
այ լոց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե
րյալ կար ծիք նե րը, դրանք հիմ նա վո րող 
վեր լու ծու թյուն ներն ու ընդ հան րա ցում
նե րը: Ինչ պի սին այդ գրա կա նու թյունն 
էր, այն պի սին էլ, հի րա վի, «Մա սի սի» 
գրաքն նա դա տու թյունն էր՝ տա րա մի տող, 
գրա կա նու թյան նշա նա կու թյունն ու գոր
ծա ռույթ նե րը հա կա սա կան ան կյուն նե
րից ըն կա լող և բազ մա շերտ, որ տեղ եթե 
տի րա պե տող մի բան կա, այդ էլ բազ մա
կար ծու թյունն է: Այդ, մի ա ժա մա նակ, հայ 
գրաքն նա դա տա կան մտքի ամե նան շա
նա կա լի ձեռք բե րում նե րից մեկն էր XX 
դա րի սկզբին, և հենց սրա նով է պայ մա
նա վոր ված բա նա վե ճե րի շռայլ առ կա
յու թյու նը «Մա սի սի» էջե րում, որ վե րա
բե րում էր և՛ ազ գա յին, և՛ եվ րո պա կան 
գրա կա նու թյուն նե րին, գրա կան ուղ ղու
թյուն նե րին, առան ձին գրող նե րի ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րին և այլն: «Շ. Ծի ա
ծան» ստո րագ րու թյամբ հան դես եկած 
Մե ծա րեն ցը Զոհ րա պի բա նաս տեղ ծու
թյուն նե րի վեր լու ծու թյան մեջ վեր հա նում 
էր նրա խո րունկ զգա ցում նե րը՝ կիր քը, 
տխրու թյու նը, ան հա տի հո գե կան տվայ
տանք նե րը: Մի ա ժա մա նակ, նա նկա տում 
է Զոհ րա պի ոճի «անխ նա մու թյու նը», որ 
«մեծ բան մը չի պակ սեց ներ իր խիստ 
տա ղան դա լից ար տադ րու թե անց ար
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ժա նի քէն» (1905, թիվ 12, 190): «Մա սի սի» 
երի տա սարդ գրաքն նա դատ նե րը բա նաս
տեղ ծու թյու նից ակն կա լում են հա րուստ 
նե րաշ խար հի և հո գու տեր ան հա տին 
ներ դաշ նա կող ար վեստ:

«Մա սի սի» գրաքն նա դա տու թյան հա
մար, այ սու հան դերձ, ձևի ու բո վան դա
կու թյան փոխ հա րա բե րու թյան հիմ նա
հար ցը առա վել կա րև որ նշա նա կու թյուն 
ստա ցավ սիմ վո լիզ մի շուրջ մղվող տև
ա կան բա նա վե ճե րում: Գրա կան ուղ ղու
թյուն նե րի շուրջ ըն թա ցող բա նա վե ճին 
զու գա հեռ, «Մա սի սը» քննար կել է նաև 
ժա մա նա կի դե կա դեն տա կան գրա կա
նու թյան գնա հատ ման հար ցը՝ ցու ցադ րե
լով իր լայ նա խոհ մո տե ցում նե րը առ կա 
տա րա ձայ նու թյուն նե րին: Շա բա թա թեր
թի գրաքն նա դատ նե րը՝ լա վա տե ղյակ 
եվ րո պա կան գրա կան ուղ ղու թյուն նե
րին, հատ կա պես ֆրան սի ա կան գրա
կա նու թյան մեջ տա րած ված նո րա գույն 
դե կա դեն տա կան պո ե զի ա յին, խնդի րը 
դի տար կում են ոչ թե այդ ուղ ղու թյուն
նե րի մերժ ման կամ հաս տատ ման, այլ 
արևմ տա հայ գրա կա նու թյան մեջ դրանց 
թո ղած ազ դե ցու թյան շրջա նակ նե րում: 
Այս բնույթն ու նի Արտ. Հա րու թյու նյա նի 
«Եր կունք» ժո ղո վա ծո ւի՝ Տ. չյո կյու րյա նի 
գրա խո սա կա նը, որ տեղ քննա դա տա կան 
շեշ տը դրված է բա նաս տեղ ծա կան զգա
ցում նե րի դրսև որ ման ձևի վրա:

Սիմ վո լիզ մի և դրա հայ հե տև որդ նե րի 
դեմ կտրուկ քննա դա տու թյամբ հան դես 
եկավ «Մա սի սի» վեր ջին խմբա գիր Ենովք 
Ար մե նը: «Գրա կա նու թե ան տի պար ներ» 
(1907, թիվ 3, 53–61) հոդ վա ծով: Նա սիմ
վո լիզ մի մեջ տես նում է մի այն գրա կան 
նա խըն թաց ուղ ղու թյուն նե րի բա ցա սու մը՝ 
հա նուն ար տա ռո ցի և բա ցա ռի կի: Թեև 
նա այս ուղ ղու թյան հե տև որդ նե րի թի
վը հինգ–վե ցից ավե լի չի հաշ վում, բայց 
ակն հայտ է, որ նրան ան հանգս տաց նում 
է սիմ վո լիզ մի ավե լի քան լայն տա րած
ման երև ույ թը:

«Մա սի սում», սա կայն, լսե լի էր նաև 
սիմ վո լիզ մի պաշտ պան նե րի ձայ նը, որ 
ու շադ րու թյուն էր հրա վի րում եվ րո պա
կան չա փա նիշ նե րի շրջա նա ռում նե րով 
ու մեկ նա բա նու թյուն նե րով: Արտ. Հա րու
թյու նյա նը հան դես էր գա լիս ֆրան սի ա
կան սիմ վո լիզ մի տե սա կան հիմ քե րի ու 
դրույթ նե րի վկա յա կո չու մով և այս իմաս
տով ճա նա չո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
նրա «Ֆռան սա կան գրա կա նու թե ան դէմ
քեր. Ռէ մի տը Կուռ մոն» հոդ վա ծը (1907, 
թիվ 16, 306–311):

Տե սա կան խնդիր նե րի ար ծարծ ման 
հետ մի ա սին և շատ ավե լի հա ճա խա
կի, «Մա սի սը» քննար կել է ժա մա նա կի 
գրա կան կյան քի ըն թա ցիկ խնդիր նե րը: 
Գա վա ռա կան գրա կա նու թյուն հաս կա
ցու թյու նը ևս, որ շրջա նառ վել էր դե ռևս 
1880–ական թթ. «Արե ւել քի» և «Մա սի սի» 
էջե րում, են թադ րում էր նախ, որ պես 
գրա կան եր կի առար կա ընտ րել Արևմ
տյան Հա յաս տա նը, նրա բուն ժո ղովր դի 
առօ րյան, կեն ցա ղը և իրա վա կան վի ճա
կը, հո գե բա նու թյու նը, բա րո յա կան ըմբռ
նում նե րը և այլն: Եվ երկ րորդ, գե ղար
վես տա կան պատ կեր ման խնդի րը, այդ 
իրա կան մի ջա վայրն ու մար դը պետք է 
դառ նա յին ռե ա լիս տա կան գրա կա նու
թյան առանցք: Մի հայտ նի չա փով այս 
մտայ նու թյու նը կապ վում էր հայ իրա
կա նու թյան մեջ ազ գա յին ինք նո րոշ ման 
տրա մադ րու թյուն նե րին, որոնց սնուց ման 
ու ծա վալ ման հա մար էա կան նշա նա կու
թյուն ու ներ հայ րե նի քի և հայ գա վա ռա ցու 
ճա նա չո ղու թյան խնդի րը:

«Մա սի սի» բե րած գրաքն նա դա տա
կան նո րույթ նե րից էր կին գրող նե րի 
(«կնո ջա կան գրա կա նու թե ան») ստեղ ծած 
գրա կա նու թյան հիմ նա հար ցի առա ջադ
րու մը, որ եվ րո պա կան գրաքն նա դա տու
թյան ազ դե ցու թյան ամ րապն դումն էր 
ժա մա նա կի հայ իրա կա նու թյան մեջ կին 
գրող նե րի հայտ նու թյամբ: «Մա սիսն» իր 
ըն թեր ցո ղին ծա նո թաց նում էր Զ. Եսա յա
նի, Մա ռի Արա պյա նի, Ար շա կու հի Թե ո
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դի կի, Սա թե նիկ Հա րու թյու նյա նի (Թլկա
տին ցու դուստ րը), Իս կու հի Մի նա սյա նի 
և Մա րի ա նե Տա մա տի (եր կուսն էլ ֆրան
սա գիր) ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին, տա
լիս նրանց գրա կան վաս տա կի գնա հա
տա կա նը:

Իբ րև գրա կան հրա տա րա կու թյուն, 
«Մա սի սը» նոր ու ղի ներ էր հար թում հայ 
գրա կա նու թյան ըն թաց քի մեջ և ամե նից 
առաջ՝ իր գրա կան լայն ընդգր կում նե րի 
շնոր հիվ: Նրա ծրա գի րը, որ ավե լի կամ 
պա կաս չա փե րով հա ջող վեց իրա գոր ծել 
1900–1908 թթ., այ սօր էլ զար մաց նում է 
իր պատ կա ռե լի չա փե րով, ոչ մի այն ազ
գա յին գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րի, այ լև հա մաշ խար հա յին գե ղար
վես տա կան գրա կա նու թյան, նո րա գույն 
գրա կան ուղ ղու թյուն նե րին պատ կա նող 
եր կե րի թարգ մա նու թյուն նե րով՝ հայ գրա
կան միտքն ու ճա շա կը ար դի ա կա նաց նե
լու մտա հո գու թյամբ: Ավե լին, «Մա սի սը» 
այդ պի սի ար դի ա կա նա ցու մը չէր են թադ
րում այլ կերպ, քան ազ գա յին գրա կա նու
թյան ավան դույթ նե րի պահ պա նու թյան և 
քա րոզ չու թյան մի ջո ցով:

Ավագ սերն դի բա նաս տեղծ նե րի մեջ 
«Մա սիսն» ակ նա ծանք ու նի հատ կա պես 
Ե. Տե միր ճի պա շյա նի նկատ մամբ, որի 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հայ բա նաս տեղ
ծու թյան զար գաց ման դա րա վեր ջի ըն
թաց քը ներ կա յաց նե լուց բա ցի, կար ծեք, 
կա մուրջ էր ստեղ ծում, իր միս տի կա կան 
բեկ ված պատ կեր նե րի հու շար կում նե րով 
արևմ տյան դե կա դան սին առնչ վե լու հա
մար: Մի ա ժա մա նակ, կար ծեք սահ մա
նա զատ վե լով Ե. Տե միր ճի պա շյա նի միս
տի կա կան ծայ րա հե ղու թյուն նե րից, բայց 
և հաշ վի առ նե լով տա ղան դա վոր գրո ղի 
գրչի ար ժա նիք նե րը, «Մա սի սը» տպագ
րեց Գր. Զոհ րա պի «Եղիա Տե միր ճի պա
շե ան» հոդ վա ծը (1907, թիվ 38, 759–762), 
որ տեղ ընդ հան րաց ված ներ կա յաց վում 
է հա կա սա կան գրո ղը, որի դարձ ված նե

րի ու նո րա կերտ բա ռե րի մեջ Զոհ րա պը 
նկա տում է և այն, որ «իրենց յանդգ նու
թե ան մէջ յա ճախ այ լան դա կու թե ան կը 
յան գին» (նույն տե ղում, 759):

Հ. Ալ փի ա րը «Մա սի սում» ևս շա րու
նա կում է ստեղ ծա գոր ծել նույն թե մա նե
րի շրջագ ծում՝ կեն ցաղ, բա րո յա կան հա
րա բե րու թյուն ներ սե ռե րի մի ջև՝ մնա լով 
միշտ նույն զվարթ, սրա միտ, դի պուկ, եր
բեմն՝ գռեհ կու թյուն նե րում շրջա նա ռող իր 
եր գի ծան քով: Ալ փի ա րը կրթված, մտա վո
րա կան նոր շեր տե րի եր գի ծա բանն է, որը 
չհաս կաց վեց պահ պա նո ղա կան շրջան նե
րի կող մից, և որոնք չհա պա ղե ցին նրան 
հռչա կե լու «ան բա րո յա կան, վրան–բաց» 
եր գի ծան քի ներ կա յա ցու ցիչ:

«Մա սի սում» Քրի զան թեմ–Ալ փի ա րը 
եր բեմն իր քրո նիկ նե րը տպագ րել է «Շոգ
մոգ մտա ծում ներ» խո րագ րով: Դրանք 
կամ եր գի ծա կան նո րա վե պեր են, կամ 
իրա պա տում սյու ժե ներ՝ մշա կու թա յին 
երև ույթ նե րի, մտա վո րա կան նե րի, պատ
րի ար քա րա նի և այլ նի քննա դա տա կան 
խայ թոց ներ, բար քե րի եր գի ծա կան գնա
հա տում ներ և այլն: 1907 թ.: Կի նը և նրա 
բա րո յա կան կեր պա րը, ըն տա նի քում և 
հա սա րա կու թյան մեջ նրա դիրքն ու պահ
ված քը այս շրջա նում ևս մնում են եր գի
ծա բա նի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Ըն
տա նի քի և կնոջ բար քե րի եր գի ծա կան 
ձև ա խե ղում նե րի սե փա կան հա մա կար գը 
Ալ փի ա րին հասց նում են դրա նից բխող 
այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ ֆե մի նիզ մը 
հայ հա սա րա կու թյան մեջ իրա կա նա նա
լու ոչ մի հիմք և հե ռան կար չու նի: Կնոջ 
հա վա սա րու թյու նը տղա մար դուն, առա
ջի նի հա սա րա կա կան գոր ծո ւե ու թյու նը 
նա ըն կա լում է ֆի զի կա կան բնու թյու նից 
տրված՝ սե ռե րի տար բե րու թյան տե սա կե
տից: Կնոջ հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու
թյու նը Ալ փի ա րը հա մա րում է «խոլ վազք 
մը դէ պի ան կա րե լին, ան տե ղի մար մաջ 
մը եւ սխալ գա ղա փար մը, զոր առա ջին 
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ան գամ տա նը մնա ցած օրի որդ մը հղա
ցած ըլ լա լու է» (1902, թիվ 46, 729):

Նույն կար ծիքն ու նի ֆե մի նիզ մի և 
կնոջ հան րա յին գոր ծու նե ու թյան վե րա
բե րյալ Գր. Զոհ րա պը: Նույն այս «Մա սի
սում» հի շա տա կե լով Տյու սա բի «Մայ տա» 
վե պի առ թիվ իր եր բեմ նի բա նա վե ճը Ռ. 
Պեր պե րյա նի հետ, Զոհ րա պը նշում էր. 
«Ես՝ իմ արե ւելք ցիի հա մա ռու թե ամբս այդ 
դա տին (ֆե մի նիզ մի– Ա. Խ.) դէմ կը մա
քա ռէի եւ դեռ կը մա քա ռիմ՝ հա մո զուած, 
որ ատով կի նը կը կորսնց նէ, քան թէ կը 
շա հի իր շնոր հին մէջ» (1901, թիվ 43, 676):

Ան կյալ հա սա րա կա կան բար քե րի և 
դրա հետ մի ա սին բա րո յա կան ար ժեք նե
րի կո րուս տը աղե տա լի մի բան էր թվում 
ռե ա լիստ Զոհ րա պին, որը կնոջ մեջ, 
նրա մի ջո ցով ըն տա նի քի և հա սա րա կու
թյան պահ պա նու թյան վեր ջին հանգր
վանն էր տես նում: Փչա ցած բար քե րի ու 
բա րո յա կա նու թյան անկ ման այն պի սի 
վի հը՝ հա սա րա կա կան կյան քը, որի մեջ 
կա րող էր նետ վել կի նը ֆե մի նիստ նե րի 
են թադ րած տղա մար դու և կնոջ իրա վա
հա վա սա րու թյան պատ րան քա յին պայ
ման նե րում, Զոհ րա պին պատ կե րա նում 
էր որ պես կնոջ բա րո յա կան ու հո գև որ 
գե ղեց կու թյան, ու րեմն և ան հա տի ու 
հա սա րա կու թյան առա վել խա թար մանն 
ուղղ ված սպառ նա լիք: Նրա հե րո սու հի
նե րը, որ քան էլ գոր ծեն ստոր մի ջա վայ
րում, մե ծա պես բարձր են կանգ նած այդ 
մի ջա վայ րից և ան կախ նրանց դրա մա
տիկ կամ ող բեր գա կան ճա կա տագ րից, 
կար ծեք, մնում են գե ղեց կու թյան և հու
սո այն վեր ջին խա րիս խը, որն անվ տանգ 
ծո վա ծո ցում մնա լու վեր ջին հնա րա վո
րու թյունն է տա լիս ազ գի հող մա կոծ նա
վին: Կար ծում ենք, սրա նում է թաքն ված 
Զոհ րա պի առար կու թյու նը ֆե մի նիզ մին և 
բա նա վե ճը դրա հետ, որ մեծ գրո ղը, Ռ. 
Պեր պե րյա նի հետ բա նա վի ճա յին ան մի
ջա կա նու թյու նից զատ, վա րեց իր ամ բողջ 

ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ: Այս տեղ առ կա 
է, իրոք, ռե ա լիստ Զոհ րա պը, բայց դրա
նից բխող նրա գնա հա տա կա նը, կնոջ և 
տղա մար դու փոխ հա րա բե րու թյան նրա 
գնա հա տա կա նը, ասել կու զի՝ ըն տա նի
քում և հա սա րա կու թյան մեջ կնոջ տե ղի 
զոհ րա պյան պատ կե րա ցու մը ի հայտ է 
բե րում նաև նրա ռո ման տիզ մը:

«Մա սի սում» իր ստեղ ծա գոր ծա կան 
մնա յուն հետքն է թո ղել Օ. չիֆ թե–Սա րա
ֆը (Հովհ. Աբի սո ղո մյան) իր նո րա վե պե
րով, ակ նարկ նե րով, գրաքն նա դա տա կան 
նյու թե րով և խմբագ րա կան հոդ ված նե
րով: Շա բա թա թեր թում նա հան դես է եկել 
իր հան րա ծա նոթ ան վամբ, այ լև Օ. չ. Ս. 
և «Համ շի րակ» ստո րագ րու թյուն նե րով: 
չիֆ թե–Սա րա ֆի նո րա վե պե րը հա գե ցած 
են ճշմար տա ցի պատ կեր նե րով, կեն ցա ղի 
ու բար քե րի վե րար տադ րու թյան մեջ նա 
հա կում ու նի դե պի մարդ կա յին դրա ման: 
Դրա մա տիկ լար վա ծու թյունն ու ան կեղծ 
ապ րում նե րը, որոնք կա րող են հաս նել 
ող բեր գա կան վախ ճա նի, նա պահ պա
նում է նաև իր ակ նարկ նե րում, («Ճեր մակ
նե րով», 1901, թիվ 44, 693–696, «Բա րի զե
ան տռամ ներ», 1903, թիվ 24, 373–377): 
«Շա հա րիկ» ստո րագ րու թյամբ նա «Մա
սի սում» տպագ րել է «Գա ւա ռա ցի կի նը» 
հոդ վա ծը և «Հա րիւր ոս կիի հա մար» նո
րա վե պը (1903, թիվ 26, 413–415, 1904, թիվ 
32, 508–511): Նա անդ րա դառ նում է գա
վա ռում հայ կնոջ իրա վա զուրկ վի ճա կին 
և առ հա սա րակ հե տամ նաց բար քե րին:

Գա վա ռա կան գրա կա նու թյան զար գա
ցու մը ազ գա յին ակունք նե րին վե րա դառ
նա լու մի ջո ցով էր պատ կե րաց նում «Մա
սի սի» հե ղի նա կա վոր գրող նե րից մե կը՝ 
Թլկա տին ցին (Հ. Հա րու թյու նյան): «Գե
ղի նա մակ ներ» ակ նար կում նա առանց 
գու նա զարդ ման, բայց և առողջ կեն սա
զգա ցո ղու թյամբ ար ժա նին է հա տու ցում 
գյու ղա ցու բա րո յա կան մաք րու թյանն ու 
աշ խա տան քին (1905, թիվ 21, 201–203): 



142

Գա վա ռա կան գրա կա նու թյան դրվագ ներ 
է վե րար տադ րում նաև նրա «Ուր փնտռել 
առա քի նու թիւ նը» ակ նար կը՝ «Մա սի սի» 
1906 թ. հու լի սի հա մար նե րում:

«Մա սի սում» իր տա ղան դին ար ժա նի 
նո րա վե պե րով, գրաքն նա դա տա կան ու 
հրա պա րա կա խո սա կան հոդ ված նե րով 
հան դես եկավ Զա պել Եսա յա նը: Նրա 
նո րա վե պե րը շնչում են զգաց մունք նե
րի թա փով, ան գամ ան սո վոր չա փե րի 
ու ցնցող դրվագ նե րով, կա նա ցի նուրբ 
զգայ նու թյամբ: Գրո ղը դի մում է նաև սուր 
հա կադ րու թյուն նե րի՝ մի այ նակ հո գի նե րի 
դրա ման մոտ տա րա ծու թյան վրա ցու
ցադ րե լու նպա տա կով, որ առա վել հաս
կա նա լի է դառ նում նրա մար դա սի րա կան 
զգա ցում նե րի դրսև ո րում նե րով, ան հա
տի ու մի ջա վայ րի տա րըն թաց շարժ ման 
ու ըն կա լում նե րի շեշ տադ րում նե րով և 
այլն: Վեր ջին թե մա նե րը Զ. Եսա յա նը շո
շա փում է նաև իր այլ նո րա վե պե րում, 
ինչ պես և «Էջ մը Պալ զա քի կե ան քէն» 
հոդ վա ծում (1905, թիվ 12, 180–184):

«Մա սի սը» թարգ մա նա կան ու րույն 
քա ղա քա կա նու թյուն է վա րել՝ իրա
կա նաց նե լով հայ ըն թեր ցո ղին օտար 
գրա կա նու թյուն նե րին հա ղոր դակ ցե լու 
իր ծրա գի րը: Ամե նից շատ «Մա սի սը» 
տպագ րել է ֆրան սի ա ցի հե ղի նակ նե րին, 
հե տև ե լով արևմ տա հայ գրող նե րի ու 
գրաքն նա դատ նե րի ավան դա կան կողմ
նո րոշ մա նը: Մի այն ֆրան սի ա կան գրա
կա նու թյու նից «Մա սի սը» տպագ րել է 
կամ գրա կան գնա հա տա կան ներ տվել 
շուրջ չորս տաս նյա կի չափ հե ղի նակ նե
րի, որոնք ճնշող մե ծա մաս նու թյամբ ժա
մա նա կա կից գրող ներ են: Օտար գրա կան 
եր կե րի թարգ մա նու թյուն նե րով ամե նից 
շատ հան դես է եկել չիֆ թե–Սա րա ֆը, 
որին հե տև ում են Տ. Ել քեն ճյա նը, Ենովք 
Ար մե նը, Ռ. Սա մի կյա նը, Հ. Նա զա րյա նը, 
Ռ. Պեր պե րյա նը, Մ. Մե ծա րեն ցը, Մ. Պար
սա մյա նը, Ե. Գո լան ճյա նը և ու րիշ ներ:

Գրո ղի կեն սագ րու թյան և ստեղ ծա
գոր ծու թյան՝ վե րո հի շ յալ ներ քին կա
պե րից ել նե լով, «Մա սի սը» գրե թե միշտ 
թարգ մա նա կան գոր ծե րը ներ կա յաց
նում էր հե ղի նա կի կեն սագ րու թյան 
հետ մի ա սին: Ենովք Ար մե նը ևս ամե
րի կյան դա սա կան Է. Պո յի «Ծո վա փին 
աղ ջի կը» բա նաս տեղ ծու թյա նը (1901, 
թիվ 51, 803) կցել է նրա կեն սագ րու թյու
նը: Ավե լին, շա բա թա թեր թի կար ծի քով, 
եթե կեն սագ րա կան հիմքն անհ րա ժեշտ 
է հե ղի նա կին առա վե լա գույնս ըն կա լե
լու հա մար, ապա այն կա րող է դառ նալ 
նաև ու սում նա ռու թյան դպրոց: Ու շագ
րավ է, որ Տ. Ել քեն ճյա նը ամե րի կյան 
մեկ այլ դա սա կա նի՝ Լոնգ ֆել լո յի ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը հայ գրող նե րի հա մար 
գոր ծոն էր հա մա րում, հաղ թա հա րե լու 
ֆրան սի ա կան պո ե զի ա յի հա մա տա րած 
ազ դե ցու թյան մի ա կող մա նի ու թյու նը՝ 
տե ղի տա լու, որ «ու րիշ ազ դում նե րու 
եւ թարգ մա նիչ նե րու աչ քերն ուղ ղո ւէ ին 
քիչ մ’ալ ու րիշ կող մեր» (1905, թիվ 23, 
358): Այլ հրա պա րա կում նե րում «Մա սի
սը» ծա նո թու թյուն ներ է տվել գեր մա նա
կան, իտա լա կան, լե հա կան, ռու սա կան, 
նոր վե գա կան և այլ ազ գե րի գրա կա նու
թյուն նե րի մա սին:

Հայ մա մու լի և նրա խմբա գիր նե
րի, հրա տա րա կիչ նե րի և առ հա սա րակ 
լրագ րու թյան վե րա բե րյալ «Մա սի սի» այլ 
լրջմիտ հրա պա րա կում նե րը նկա տի առ
նե լով, առանց վե րա պա հու թյան կա րե լի 
է պնդել, որ դրանք հող նա խա պատ րաս
տե ցին XX դա րի հա յա գի տու թյան այս 
բնա գա վա ռի հե տա գա ու սում նա սի րու
թյուն նե րի հա մար: Նույ նը կա րե լի է ասել 
նաև ազ գա յին մշա կույ թի այլ ճյու ղե րի՝ 
երաժշ տու թյան, թատ րո նի, դպրո ցի, 
թարգ մա նա կան ար վես տի վե րա բե րյալ, 
որ տեղ նույն պես պատ կա ռե լի երախ տիք 
ու նի XX դա րի սկզբնե րին հրա տա րակ
ված այս գրա կան շա բա թա թեր թը: 
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“MASIS” LITERARY WEEKLY NEWSPAPER (1900–1908)

ALBERT KHARATYAN

Doctor of Historical Sciences, Professor Correspondent Member of the National Academy of 
Sciences of the Republic of Armenia, Chief editor of the journal “News of Social Sciences” 

of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

In 1900– 1908 “Masis” appeared as a literary weekly being one of the best Armenian publica
tions in the field. Thanks to editors T. Arpiaryan and A. Enovqn, western Armenian represen
tatives of literary and literary criticism genre (e.g., Gr. Zohrap, M. Metsarents, R. Sevak, Art. 
Harutyunyan, Z. Esayan, A. Antonyan, E. Temirchipashyan, H. Alpiar, T. Chyokuryan and oth
ers) united around “Masis” promoting the development of Armenian literature. “Masis” brought 
forward its vision and preferences introducing its readers not only to the national artistic values 
but also to other nations’ literary and aesthetic movements (e.g., realism, romanticism, symbol
ism, decadence, etc.) In its publications about the development of the national literature, the 
weekly paper aimed at difference in length of sight through the reflection of general outlook 
of the state–of–the–art literary and aesthetic perceptions. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК “МАСИС“ (1900–1908)

АЛБЕРТ ХАРАТЯН

Доктор исторических наук, профессор, член–корреспондент НАН РА, главный 
редактор научно–общественного журнала «Вестник общественных наук»

В 1900–1908 гг. «Масис» издавался в качестве литературного еженедельника и считался 
популярным и наилучшим армянским изданием ного времени. Благодаря редакторам Т. 
Арпиаряну и Енокву. Армену вокруг «Масиса» сплотились лучшие умы западноармянской 
литературно–критической мысли (таких, как Гр. Зохрап, М. Мецаренц, П. Севак, А. 
Арутюнян, З. Есаян, А. Антонян, Е. Темирчипашян, Г. Алпиар, Т. Чёкюрян и другие), 
тем самым способствуя развитию армянской литературы. Основной целью выхода 
в свет еженедельника являлось не только ознакомление читателя с национальными 
традиционными литературными ценностями, а также формирование представлений о 
научном и литературном достижении других национальностей (реализм, романтизм, 
символизм, декаданс и др.). В своих изданиях еженедельник стремился к достижению 
плюрализма мнений относительно развития национальной литературы, тем самым 
отображая общую картину литературно–художественных и эстетических представлений 
времени. 

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 13.04.14 թ.



144

ԼԵՎՈՆ ՇԻՐԻՆՅԱՆ
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության 
և իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ, 

քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՏԱՐՏԱՆԵԼԻ ԱՌԱՍՊԵԼԸ* ԿԱՄ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ  
PR–Ի ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ «ՍԵՎ ԽՈՌՈՉԸ»

« Ռու սի ա, նա յած թե ի ՛նչ է Թուր քի ո դիր քը 
Նե ղուց նե րի հար ցում Ռու սի ո հան դեպ, 
կա րող է լի նել « կամ Թուր քի ո ա ռա ջին 
բա րե կա մը և կամ նրա ա ռա ջին թշ նա մին»:

[…] ա ռա վե լա բար Նե ղուց նե րի հետ քե րով Ռու սի ա 
կամ բա րե կամ և կամ թշ նա մի էր դառ նում 
եվ րո պա կան պե տու թյանց. բա րե կա մա նում էր 
ն րանց՝ ո րոնք Նե ղուց նե րի հար ցում ի րեն 
հետ է ին, և թշ նա մի դառ նում նրանց՝ ո րոնք ի րեն դեմ է ին:

… ե րբ [եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը] ու զում է ին 
Ռու սի ան ի րենց հետ ու նե նալ՝ դառ նում է ին զի ջող 
Նե ղուց նե րի հար ցում. ի սկ ե րբ այս բա րե կա մու թյան 
կա րի քը սուր կեր պով չէ ին զգում՝ հա մախմբ վում և 
խեղ դում է ին Ռու սաս տա նը Նե ղուց նե րի ջրե րում (էջ 125): 

Վ. Նա վա սար դյան 
Նե ղուց նե րը (Վոս փոր և Դար դա նել). 

թր քա կան ջրու ղի նե րը և հայ դա տը: Գա հի րե, 1947. 

Վա վե րագ րում ներ կա յաց ված է Ա ռա
ջին աշ խար հա մար տի թուրք ռազ մա քա
ղա քա կան գոր ծիչ Վե հիբ փա շայի հու շերն 
ու գնա հա տա կան նե րը հա մաշ խար հային 
քա ղա քա կան խա ղի հան գույց նե րից «թր
քա կան ջրու ղի նե րի» շուրջ ան ցած ի րա
դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

Հե ղի նա կի դա տո ղու թյուն նե րի խոր
քից դուրս է ցց վում բնու թյան և հա սա
րա կու թյան մեջ ան վրեպ գոր ծող օ րի
նա չա փու թյու նը՝ հա վա սա րակշ ռու թյան 
հաս տատ ման մշտն ջե նա կան ձգ տու մը՝ 

կող մե րից մե կին բե րե լով մահ, մյու սին 
պարգ ևե լով եր ջան կու թյուն, թե կուզև ժա
մա նա կա վո րա պես:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ` հա վա սա րակշ ռու թյուն 
(բա լանս), նե ղուց ներ, Բոս ֆոր, Դար դա
նել, Ա նգ լի ա, Ֆրան սի ա, Գեր մա նի ա, Ռու
սաս տան, Թուր քի ա: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի հա րյուր 
ա մյա կի ա ռն չու թյամբ, նրա են թա տեքս
տում՝ Թուր քի այի կող մից Ար մե նո ցի դի 
չփոխ հա տոուց ված ո ճի րի ա ռն չու թյամբ, 
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կար ևոր են, բնա կա նա բար, պատ մա կան 
ան ցյա լում կա տար ված (տե ղի ու նե ցած) 
շատ ի րա դար ձու թյուն ներ. եր բեմն պատ
մա կան ճշ մար տու թյու նը վեր հա նե լու, եր
բեմն խե ղա թյու րում նե րի շղ թան ամ րաց
նե լու նպա տա կով: 

Այդ ի րա դար ձու թյուն նե րի թվին են 
պատ կա նում «թր քա կան ջրու ղի նե րի» 
շուրջ ծա վալ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
նրանց տի րա նա լու խո շոր (շա հագր
գիռ) տե րու թյուն նե րի խոր քային դր դա
պատճռ նե րը, թուր քե րի հաղ թա նա կի, 
Ան տան տի տե րու թյուն նե րի՝ Ա նգ լի այի և 
Ֆրան սի այի ա ղե տա լի պար տու թյան մո
տի վա ցի այի և պատ ճառ նե րի ու սում նա
սի րու թյու նը: 

Այս ա ռն չու թյամբ շատ է գր վել ան
ցյա լում, սա կայն, ի նչ պես կա րե լի է են
թադ րել, ա վե լի շատ գր վե լու է ա ռա ջի
կա ա միս նե րին, հատ կա պես մինչև 2015 
թվա կա նի ապ րի լի 23–ը, մինչև Հայոց 
Մեծ Ե ղեռ նի հա րյու րա մյա կի օ րը՝ 2015 
թվա կա նի ապ րի լի 24–ը: « Հաղ թա նա կի» 
փաս տը, թր քա կան ա վան դույ թով, խե ղա
թյուր վե լու և շա հարկ վե լու է ան սահ մա
նո րեն, թերևս ձեռ քի հետ հիմ նա վո րե լով 
նաև Ար մե նո ցի դի (Հա յաս պա նու թյուն) 
օբյեկ տիվ ան խու սա փե լի ու թյու նը: Ե վ՛ 
այլն, և՛ այլն: 

Ուս տի նկա տի ու նե նա լով հար ցադր
ման հույժ կար ևո րու թյու նը՝ խոր հող ըն
թեր ցո ղի ու շադ րու թյանն ե նք հանձ նում 
ժա մա նա կաշր ջա նի թուրք ռազ մա քա
ղա քա կան գոր ծիչ նե րից Վե հիբ փա շայի 
խոս տո վա նու թյուն–մե նա խո սու թյու նը՝ 
շա րադր ված և փո խանց ված պատ մա
գի տու թյա նը ան զու գա կան Ռու բե նի ձե
ռամբ՝ որ պես վա վե րագ րի իր տե սա կի 
մեջ ե զա կի մի օ րի նակ, շատ ա վե լի հա
վաս տի, քան ստ վա րա ծա վալ որ ևէ հե
տա զո տու թյուն: 

Եվ այս պես:
Լ. Շ.

***
Ռո տոս թո՝ փոք րիկ, գե ղե ցիկ քա ղաք 

մը, սրբա տաշ քա րե րով շին ված, հա
մեստ և նեղ փո ղոց նե րով, որ կը հի շեց նե 
ան ցյա լը, բայց կո րած է ներ կա յի հո գե
րու մեջ:

Քա ղա քին զար դը գե ղե ցիկ ծովն է, 
որ իբ րև հա յե լի ին կած է Սև և Ար շի պե
ղա գոս ծո վե րու մի ջև: Այդ ծո վը Մար մա
րան է: Անոր մեկ ծայ րը Վոս փորն է, իր 
Պոլ սով, իսկ մյուս ծայ րը՝ Տար տա նե լը՝ իր 
անց քով: Ծո վի կեդ րո նին վրա բարձ րա
ցած են հա մա նուն Մար մա րա կղզի նե րը, 
որոնք կնա յին ջու րե րու մե ջեն Վոս փո րի 
և Տար տա նե լի նե ղուց նե րուն և իրենց դեմ 
եվ րո պա կան ափին բարձ րա ցող Թե քիր 
Տաղ լեռ նե րուն, որոնց ստո րո տը կգտնվի 
Ռո տոս թո քա ղա քը:

Եթե Մար մա րա կղզի նե րը ծո վի կեդ
րո նին վրա են, Ռո տոս թոն ալ ծո վա փի 
կեդ րո նին վրա է: Այդ կե տեն կսկսի Թե
քիր Տաղ շղթան, որ կմտնե Ար շի պե ղա
գոս ծո վուն մեջ և կգո յաց նե Կե լի պո լիի 
նեղ թե րակղ զին, որ արև ե լյան ափով 
Տար տա նե լի ջրանց քը կգո յաց նե, իսկ 
արևմ տյան ափով Քսե րոս ծո ցը կկազ մե 
Ար շի պե ղա գո սին մեջ: Այդ պե սով, Ռո տոս
թոն՝ հա մաշ խար հա յին նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող Տար տա նե լի գլխուն կանգ նած 
պա հակ մըն է, իր Թե քիր Տաղ լեռ նե րով: 
Մյուս կող մե ան մի ջին օղակն է Վոս փոր–
Տար տա նել նե ղուց նե րուն, որոնց ճամ բու 
կե սին կգտնվի: Դյու րին ճամ բա նե րով 
կեր թա դե պի չոր լու և չա թալ ճա՝ մտնե
լու հա մար Պո լիս և հսկե լու հա մար Վոս
փո րի անց քե րուն և փա կե լու հա մար Եվ
րո պա յի և Ասիո դուռ նե րը կամ բա նա լու 
հա մար զա նոնք իր ու զա ծին պես:

***
Հոս ավե լորդ չէ հի շել Վե հիպ փա շա յի 

յու րա հա տուկ տե սա կետ նե րը՝ Տար տա նե
լի 1914 թվի կռիվ նե րու մա սին:
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Վե հիպ փա շա յի մեծ եղ բայ րը՝ Էսատ 
փա շան առա ջին մեծ պա տե րազ մի ատեն 
Պոլ սո և Տար տա նե լի վե րին զո րա մա սի 
պետն էր, իսկ ին քը Կե լի պո լի–Քսե րոս 
տա րա ծու թյան հրա մա նա տա րը: Ու րեմն, 
անոնց ձեռ քին տակ էր որ տե ղի ու նե
ցավ թրքա կան հե րո սա մար տը, ուր հե
րո սա ցավ Մուս թա ֆա Քե մալ փա շան և 
ուր պար տու թյան մատն վե ցավ ողջ Եվ
րո պան:

Երբ 1927–ին Վե հիպ փա շան ին ծի հյուր 
էր եկած եր կու շա բա թով, հար ցու ցի.

— Ի՞նչն էր հիմ նա կան պատ ճա ռը ձեր 
հաղ թու թյան Տար տա նե լի մեջ և ի՞նչ էր 
պար տու թյան պատ ճա ռը Եվ րո պա յի: Ձեր 
պատ րաս տու թյո՞ւնը, զեն քի առա վե լու
թյո՞ւնը, ձեր քա ջու թյո՞ւնը, ձեր թվա կան 
առա վե լու թյո՞ւնը:

Ան պա տաս խա նեց.
— Կամ հար ցու միդ պետք չէ պա տաս

խա նել, կամ պետք է պա տաս խա նել Ճիշ
տը, քա նի որ քե զի դժվար է կլլեց նե լը: 
Ըսեմ ճշմար տու թյու նը, որ դյուր պի տի 
չգա ոչ ոքի.

«Մեր պատ րաս տու թյո՞ւնը և զեն քի 
առա վե լու թյո՞ւնը: Ոչ, իհար կե: Այդ առաս
պել է: Տար տա նե լի ամ րու թյուն նե րը հին 
են և հար մարց ված մեկ դար առաջ եղած 
զրա հա նա վե րուն: Անոնք կփո շի ա նա յին 
նոր զրա հա նա վե րու ռում բե րեն: Ցու ցան
շան լի նե լով, ավե լի վնաս կու տա յին քան 
օգուտ: Մենք նոր զրա հա վոր նե րուն հար
մարց ված ամ րու թյուն ներ չու նե ինք և չու
նինք: Կե լի պո լիի կռի վը խրա մա յին կռիվ 
դար ձավ մե զի հա մար:

«Մենք զի նա թափ էինք անոնց զրա
հա վոր նե րուն դեմ, քա նի որ մեր թնդա
նոթ նե րը անոնց թնդա նոթ նե րուն կես 
ճամ բան իսկ չէ ին հաս նիր. մեր գնդակ նե
րը կհաս նե ին անոնց երբ զրա հա վոր նե
րը ար հա մար հե լով մեզ, կա մո վին մո տե
նա յին մե զի, կա մո վին մո տե նա յին մեր 
թնդա նոթ նե րուն: Բայց մեր գնդակ նե րը 

կա րո ղու թյուն չու նե ին անոնց զրահ նե
րը խոր տա կե լու: Մենք ու նե ցանք հե ռար
ձակ և սպան նիչ զեն քեր գեր ման նե րեն 
այն ատեն մի այն, երբ Դաշ նա կից ու ժե րը 
որո շե ցին թող նել Տար տա նե լը և հե ռա
նալ: Հա վա տա’ ին ծի, մեր զի նա կան գե
րա կա յու թյու նը չէր պատ ճա ռը մեր հա ջո
ղու թյան:

«Թվա կան առա վե լու թյո՞ւնը: Ոչ, ի 
հար կե: Այդ ալ առաս պել է: Քե զի ըսի, որ 
Կե լի պո լիի կռի վը դար ձավ խրա մա յին 
կռիվ: Կե լի պո լիի տա րա ծու թյու նը այն
քան փոքր է, որ կա րե լի էր խրամ նե րը 
լեց նել առ առա վելն 40–50 հա զար զորք. 
ավե լի զոր քին ոչ տեղ կա աշ խա տե լու և 
ոչ ալ հնա րա վո րու թյուն պա րե նա վո րե
լու: Նույն քան և գու ցե քիչ մըն ալ պա կաս 
թշնա մին կրնար օգ տա կար կեր պով զորք 
տե ղա վո րել: Եր կու կող մերն ալ թվա կան 
առա վե լու թյամբ չէ ին կրնար մեկզ մեկ 
ջախ ջա խել: Մի այն եր կու կող մը կանգ
նած հա մա րյա հա վա սար թի վով ու ժերն 
էին, որ կրնա յին իրար բզկտել, բայց ան
կա րող էին իրար բնաջն ջել: Թի վը թեև 
անար ժեք էր Կե լի պո լիի մեջ, բայց անհ
րա ժեշտ էր շուրջ 40.000 զին վոր միշտ 
լրիվ ու նե նալ եր կու կող մին հա մար և 
ամեն օր սպանն ված նե րու և վի րա վոր
նե րու տե ղը նոր ուժ բե րել: Ատով պետք 
է բա ցատ րել, որ յու րա քան չյուր կողմ 
կես մի լի ոն զո հեր ու նե ցավ Տար տա նե լի 
կռիվ նե րու ըն թաց քին, եթե չը սեմ մեկ ու 
կես մի լի ոն բո լո րին հա մար:

«Այս սար սա փե լի սպան դի մեջ ամե
նա սար սա փե լին անգ լի ա ցի նե րու և «ան
զակ»–նե րու ֆութ պոլ խա ղալն էր ամեն 
մեկ կռվի ընդ մի ջու մին, ինչ որ մեր վրա 
ճնշիչ տպա վո րու թյուն կթո ղեր:

«Եր րորդ հար ցու միդ դժվար է ճիշտ 
պա տաս խա նե լը,— ծի ծա ղե լով ըսավ 
Վե հիպ:– Եթե ճիշ տը իմաց վի, բո լորն ալ 
հե րե տի կոս, դա վա ճան ըսե լով պի տի 
կա խեն մեզ: Կհարց նես, թե Տար տա նե լի 
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կռիվ նե րուն մեջ խել քը, հե րո սու թյու նը, 
քա ջու թյու նը որո՞ւն կողմն էր: Եթե քե
զի ըսեմ, որ Տար տա նե լի մեջ մեր կող մը 
ո’չ խել քի, ո’չ հե րո սու թյան և ոչ ալ քա
ջու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը կար, պի
տի չհա վա տաս: Այդ բո լո րը անհ րա ժեշտ 
էին, սա կայն մեր հա կա ռա կորդ կող մին. 
անոնք ալ այդ չու նե ին»:

Ձմեռ էր այս խո սակ ցու թյան ատեն: 
Սա լա մանդր վա ռա րա նը հան գիստ կվա
ռեր: Ես նե րո ղու թյուն ըսե լով՝ ելա քիչ մը 
քա րա ծուխ ավելց նե լու հա մար: Վե հի պը 
հար ցուց.

— Այդ Սա լա մանդր վա ռա րա նը լա՞վ 
վա ռա րան է:

— Հի ա նա լի վա ռա րան է:
— Դուն անոր շի նե լը կամ անոր մե քա

նիզ մի սկզբուն քը գի տե՞ս:
— Շի նե լը, իհար կե, չեմ գի տեր և վառ

վե լու սկզբուն քով ալ չեմ հե տաքրքր ված, 
բայց փոր ձով գի տեմ, որ շատ լավ կվա ռի:

— Բայց դյու րի՞ն է զայն կա ռա վա րե
լը,— հար ցուց:

— Կա ռա վա րե լու բան ալ չկա: Պի
տի նա յիս, որ մե ջի քա րա ծու խը չվեր ջա
նա և նո րը լեց նե լու ես, երբ վեր ջա նա լու 
վտան գը կա:

— Մեկ հար ցում ալ. ամեն տե սա կի 
քա րա ծուխ կվա ռի՞ այդ Սա լա մանդ րի 
մեջ:

— Ամեն տե սակն ալ կվա ռի,– պա տաս
խա նե ցի:

— Մեկ հար ցում ալ, և այ լևս ես հարց 
չու նիմ: Այդ քա րա ծուխ նե րը, որ կլեց նես, 
պա տա հե՞ր է, որ ապս տամ բին, ու զեն 
դուրս փախ չիլ հնո ցեն և դժկա մա կին 
իրենց վառ վե լեն:

Երբ զար մա ցած անոր երե սին կնա յեի, 
ան կծի ծա ղեր վրաս:

— Դուն կար ծե ցիր թե այդ վա ռա րա նը 
ես առա ջի՞ն ան գամ տե սած եմ: Քեզ մե 
ավե լի լավ գի տեմ անոր կազ մու թյու նը: 
Ես գոր ծա ծած եմ զայն: Իմ հար ցում նե

րով ես կու զեի հասկց նել քե զի Տար տա
նե լի մա սին քու հար ցե րուդ պա տաս խա
նը: Բայց դուն չհասկ ցար: Իբ րև պա տիժ՝ 
բա ժակս լից, ես բա ցատ րեմ:

Խմեց մեկ ում պով մեկ բա ժակ կո նյակ 
և սկսավ բա ցատ րել.

«Կե լի պո լիի թե րակղ զին նկա տե նեղ 
սրվակ մը: Ան կո ղող վի մեր ձեռ քը մնա
ցած Մար մա րա յի ջու րե րով և Մու րատ 
չա յի լայն քով՝ Տար տա նե լի անց քով, որ 
լեց ված էր ական նե րով: Իսկ մյուս կող
մե՝ կո ղող վի Ար շի պե ղա գո սի և Քսե րո
սի ծո ցի ջու րե րով, որոնք լեց ված էին 
ֆրան սա կան, անգ լի ա կան և այլ զրա
հա նա վե րով: Այդ սրվա կի նեղ վի զը և 
բե րա նը, որ ցա մա քի հետ կկա պե զայն, 
Թե քիր Տա ղի լեռ ներն են, որոնք հա զիվ 
թե քա նի մը քի լո մեթր տրա մա գիծ ու նին՝ 
լայն նա լով Քսե րո սի ծո ցին շուրջ և մի ա
նա լով ցա մա քա մա սին. անոնք հար մար 
են ճա կա տա մար տի հա մար և կռվե լու 
աս պա րեզ կբա նան իրենց շրջա պա տին 
մեջ: Ճիշտ այդ կե տին վրա ես նստած էի. 
մեկ կող մեն, ամեն վայր կյան կսպա սեի, 
որ թշնա մին ցա մա քա հա նում պի տի ընե 
և պի տի ջա նա խլել Կե լի պո լիի բե րա նը, 
իսկ մյուս կող մեն՝ այդ բե րա նեն ես ներս 
կլեց նեի սրվա կին մե ջը (Կե լի պո լիի) լի նի 
ցա մա քով, լի նի Մար մա րա ծո վով, օրա
կան 10–30.000 զորք, հոն վառ վե լու հա
մար: Այդ սրվա կին մեջ լեց վո ղը ետ չէր 
կրնար դառ նալ. ան պի տի վառ վեր, և 
անոր մի այն մո խի րը ետ կու գար, իբ րև 
դի ակ և վի րա վոր: Կե լի պո լիի հնո ցին մեջ 
ին կող նե րեն մի ակ եր ջա նիկ նե րը անոնք 
էին, որ շատ ծանր վեր քեր կստա նա յին և 
ան պետք կդառ նա յին նո րեն այդ հնո ցին 
մեջ ձգվե լու հա մար»:

Քիչ մը ծանր շունչ առ նե լե և ծխա խո
տը վա ռե լե ետք, ան վերսկ սավ իր պատ
մու թյու նը՝ խեղ դե լով իր հու զում նե րը.

«Դուն շատ հի ա ցած կե րև աս Կե լի
պո լիի կռվող նե րու և հե րոս նե րու վրա 
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և մա նա վանդ Քե մա լի վրա: Նա խանձ չէ 
ըսածս, քա նի որ անոնք իմ ձեռ քի տակն 
էին և անոնց վե րագր ված նե րը վերջ ի 
վեր ջո ին ծի կու գան: Բայց առանց զգաց
մուն քի եթե դա տենք, սրվակ մը որուն մեջ 
ին կո ղը, լի նի լավ թե վատ, լի վախ կոտ 
թե քաջ, լի նի խե լոք թե ան խելք, դա տա
պարտ ված է հա վա սար կրա կով վառ
վե լու անխտ րա կա նո րեն, ոչ մի առա քի
նու թյուն չի ցու ցադ րեր: Երբ կան խո րեն 
որոշ ված է թե ուր պի տի նստիս, ուր պի
տի կռվիս, ինչ պի տի կռվիս և, հա կա ռա
կորդ սպան նե լեն ետք, ինքդ ալ պի տի 
սպանն վիս, այդ կդառ նա մե քե նա կան 
աշ խա տանք, ուր ո’չ հե րո սու թյուն, ո’չ 
խելք, ո’չ քա ջու թյուն անհ րա ժեշտ է: Այդ 
բո լո րը անհ րա ժեշտ էին զրա հա վոր նե
րու մեջ նստած նե րուն հա մար. իսկ մեր 
կող մը, որ բռնած էր Կե լի պո լիի բե րա նը 
և կսպա սեր Քսե րո սի ծո ցի ցա մա քա հան
ման, պա տե հու թյուն չու նե ցավ ցույց տա
լու որևէ առա քի նու թյուն, մինչ առա քի նու
թյու նը պակ սե ցավ թշնա մի ին: Ահա քե զի 
Կե լի պո լին»:

Երբ ես տա րա կու սան քով կնա յեի 
անոր, «իհար կե, ան հա վա տա լի և սար
սա փե լի կե րև ան քե զի ըսած ներս», ըսավ 
ժպտե լով, և քա շեց իր սի կա րե թը:

— Հա մո զիչ չէ ին ըսած ներդ, կնե րես, 
որով հե տև կար ծես թե այդ քան զրա հա
նա վեր, որ խոր տա կե ցիք, իրենք իրենց 
խոր տակ վե ցան: Կար ծես վեց մի լի ոն 
զոր քեր ան տե ղի կեր պով բե րած եք և 
զո հա բե րած՝ առանց նպա տա կի: Կար ծես 
թե Անգ լիա, Ֆրան սա չեն ու զած հաղ
թել և իբ րև ոճ րա գործ ներ իրենց բա նա
կի գլխուն արյու նա լի խաղ մըն են խա
ղա ցեր: Անոնց հաղ թո ղը դուք չե՞ք եղեր, 
անար ժե՞ք եղեր են ձեր տված կես մի լի ոն 
զո հե րը: Տար տա նե լի մեջ կա տար վա ծը 
ան հա շիվ ոճի՞ր մըն է եղեր եր կու կող մե
րուն հա մար ալ:

Վե հի պը տա քա ցած ըսավ.

— Առա ջին ըսածդ ճիշտ է, իսկ երկ
րոր դը՝ սխալ: Ես ար դեն ըսի, որ Դաշ նա
կից նե րը հի մար գտնվե ցան կամ, եթե հի
մար չէ ին, գի տակ ցա կան ոճ րա գործ ներ 
եղան իրենց հա րա զատ զոր քին: Տար
տա նե լը փակ դուռ մըն էր: Մտնե լու հա
մար նե ղուց նե րը՝ կամ պետք էր այդ դու
ռը կոտ րել և մտնել, և կամ պետք էր այդ 
դռան բա նա լին գտնել և բա նալ ու մտնել: 
Ու րիշ մի ջոց չկար: Առանց բա նա լիի՝ դուռ
նե րը ջար դե լով հնա րա վոր էր մտնել նե
ղուց նե րը, որով հե տև մենք հե ռար ձակ 
թնդա նոթ ներ չու նե ինք: Թշնա մին հե ռու
նե րեն կրնար մեզ լռու թյան մատ նել և 
մտնել նե ղուց նե րը՝ հոգ նու թյուն հանձն 
առ նե լով մաք րե լու ական նե րը: Թշնա
մին այդ գի տեր և այդ պես ալ փոր ձեց ու, 
հա ջո ղու թյան ամեն գրա վա կան ու նե նա
լե հե տո, իր ձեռք բե րած հա ջո ղու թյու նը 
իր ձեռ քով ձա խո ղե ցուց: Նախ՝ կեդ րո նա
ցած նա վա յին կրա կով լռե ցուց մեր ամ
րու թյուն նե րը, երկ րորդ՝ մեր բախ տեն 
նա վա յին ու ժե րուն գլու խը դրավ ֆրան
սա կան զրա հա նա վե րը, իսկ անոնց ետև
են՝ անգ լի ա ցի նե րը: Եր րորդ՝ ֆրան սա կան 
զրա հա նա վե րը առաջ քշե լով՝ մտցուց 
Տար տա նե լի մեջ հա ջո ղու թյամբ: Սա
կայն, պա տա հե ցավ մե զի հա մար անս
պա սե լին: Հա ջո ղու թյան մեջ անոնք թո
ղին և իրենց զրա հա նա վե րով հե ռա ցան 
նե ղուց նե րեն: Գի տե՞ս ին չու: Ֆրան սա կան 
ղե կա վա րու թյու նը իբ րև ավե լի սնա փառ, 
առա ջի նը կու զեր լի նել Տար տա նե լին տի
րո ղը և Պո լիս մտնո ղը, իսկ անգ լի ա կան 
ղե կա վա րու թյու նը ատոր կվե րա բե րեր 
հե տին հա շիվ նե րով: Երբ ֆրան սա կան 
քա նի մը զրա հա նա վեր վնաս վե ցան և 
ան հույս դար ձան,– այդ քան վնաս ան
խու սա փե լի էր,– անգ լի ա ցիք իս կույն եզ
րա կա ցու թյուն հա նե ցին, թե անհ նար է 
նա վա տոր մի ղով տի րա պե տել Տար տա
նե լին, թե պետ ան ար դեն տի րա պետ ված 
կրնար լի նել փոք րիկ ճի գով մը:
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«Հրա ման տվին քաշ վե լու, հա կա
ռակ ֆրան սա ցի նե րու տրտուն ջին, թե 
մեզ առաջ ձգե ցիք և մշակ ված ծրա գի րը 
կլքեք: Անգ լի ա ցիք չու զե ցին զրա հա նա
վե րով մտնել Տար տա նել և Պո լիս: Անոնց 
հա շիվն էր, թե որո՞ւ հա մար տի րենք Տար
տա նե լին, քա նի որ Պո լի սը և Նե ղուց նե րը 
խոս տաց ված են Ռու սիո: Որով իրենց զո
հա բե րու թյու նը պի տի ծա ռա յեր Ռու սիո 
տի րա պե տու թյան:

«Ավե լին ըսեմ: Գեր մա նա ցիք ևս կու
զե ին, որ անգ լի ա ցիք տի րեն Տար տա նե
լին և գան Պո լիս, թե պետ մեր զի նա կից
ներն էին: Ինչ քան հե ռար ձակ թնդա նոթ 
կու զե ինք Տար տա նե լի հա մար, անոնք 
կձգձգե ին, թեք նիք և այլ պատ ճառ նե րով: 
Բայց երբ պարզ եղավ, թե անգ լի ա ցիք 
այ լևս պի տի չգան, թնդա նոթ նե րը առա
տո րեն եկան: Գի տե՞ս ին չու: Գեր ման նե րը 
կհու սա յին անգ լի ա ցի նե րու մուտ քով Պո
լիս, ճեղք մը բա նալ ռու սե րու և անգ լի ա
ցի նե րու մի ջև:

«Այս բո լո րեն մեկ բան պարզ էր. Տար
տա նե լը բռնու թյամբ մտնե լու անհ նա րու
թյու նը տա րած վե ցավ, ինչ որ առաս պել և 
սուտ էր առա ջին շրջա նին, իսկ իրա կան 
եղավ, երբ անոր վրա ծո վով հար ձա կող 
չկար: Պարզ էր մե զի հա մար, որ, գո նե 
ծո վով, անգ լի ա ցիք չեն ցան կար մտնել 
Տար տա նել:

«Իսկ ցա մա քով Տար տա նե լին տի րե
լու ճա նա պար հը Կե լի պո լիի թե րակղ զին 
չէր, այլ այդ թե րակղ զիի գլու խը, ուր ես 
նստած էի, հսկե լով Քսե րո սի ծո վա խոր
շին Թե քիր Տա ղի փե շե րեն: Այդ տե ղեն է 

որ կա րե լի էր ցա մա քով եր թալ և տի րա
պե տել Կե լի պո լիի թե րակղ զի ին, ուր մեր 
ու ժերն էին կեդ րո նա ցած, քա նի որ իշ խե
լու բա նա լին հոն թաքն ված էր: Բայց ի 
զուր կսպա սեի մե զի հա մար ճա կա տագ
րա կան այդ կե տի վրա: Մեզ հան գիստ 
կթող նե ին: Եթե հի մար չլի նե ին, կամ 
ավե լի ճիշ տը՝ եթե լրջո րեն ցան կա յին 
Տար տա նե լին տի րել, փո խա նակ յու րա
քան չյուր օր զո հա բե րե լու 20–30 հա զար 
մարդ Կե լի պո լիի թե րակղ զի ին մեջ, այդ 
զոր քե րը կհատ կաց նե ին Սե րո սի ծո ցեն 
զար նե լու թե րակղ զիի վի զին և գա գա
թին: Այդ պա րա գա յին մեր ու ժե րը հոն ու
ղար կե լը, մեր պա րե նա վո րու մը անհ նար 
պի տի ըլ լար, և Կե լի պո լին ինքն իրեն պի
տի իյ նար և Նե ղուց նե րը պի տի բաց վե ին: 
Բայց ըսի, որ անգ լի ա ցի նե րու բուն նպա
տա կը Նե ղուց նե րը տի րա պե տե լը չէր, այլ 
Նե ղուց նե րու մեջ մեզ զբա ղեց նե լը և մեզ 
մա շեց նե լը: Այդ նկա տե ցինք: Ես հա մոզ
ված էի ատոր մեջ: Ատոր հա մար է որ մեր 
ու ժե րը թե թև ցու ցինք Տար տա նե լի շրջա
նեն, և ես ու զե ցի հե ռա նալ նոր ճա կատ 
մը, ուր պարտ վիլ և հաղ թել հնա րա վոր 
էր: Եվ ես եկա Կով կա սյան ճա կատ՝ ձե զի 
և ռու սե րուն հաղ թե լու հա մար»:

Վե հիպ փա շա յի այս դա տո ղու թյուն նե
րը ջա նա ցի հնար եղա ծին չափ հա րա զա
տո րեն հոս բե րել՝ ցույց տա լու հա մար Ռո
տոս թո յի կա րև որ նշա նա կու թյու նը Պոլ սո 
և Նե ղուց նե րու հա մար:

Ռու բէն (Տեր–Մի նա սյան), Հայ յե ղա
փո խա կա նի մը յի շա տակ նե րը, հտ. Զ, 
Կար սէն՝ Պո լիս (1909), Թեհ րան, 1982, էջ 
253–260:

* Դար դա նե լի գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ խոր հուրդ է տր վում կար դալ՝ 
1. Корбетт Ю. Операции английского флота в мировую войну. Пер. с англ. Изд. 3–е, 

т. 2, М., 1997, 470с.
2. Нарочницкая Н. “Восточний вопрос” и мировая политика. 
 http://nash–sovremennik.ru/p.php?y=2004&n=10&id=3 /07/07/2014/.
4. Շամ լե ան Ս. Տար տա նե լի պա տե րազ մը. Կ. Պո լիս, 1930, 400 էջ: 
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В документе представлены воспоминания и оценки Вегиб паши –турецкого военно–
политического деятеля времен Первой мировой войны – о событиях вокруг «турецких 
морских путей» в контексте всемирной политической игры.

В рассуждениях автора явно просматривается безошибочно действующая в природе 
и обществе закономерность – постоянное стремление к равновесию, приносящее одним 
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In the context of the hundredth anniversary of the First World War, the recognition of 
“Armenocide” by Turkey is significant sometimes for revealing the historical truth, and in some 
ways for refirming the chain of lies and disguising crucial historical facts. Among those events 
it is worth mentioning the desire of France and England to conquer “Turkish water routs’, the 
motivation of some influential countries and the victory of Turkey. 
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ՄԱՆՈՒԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային  

կենտրոնի փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ, 
փիլիսոփ.գիտ.թեկնածու

ԱՆՀԱՏԻ ԻՆՔՆՕՏԱՐՄԱՆ ՖՐՈՄՅԱՆ  
ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդ վա ծը նվիր ված է օ տար ման ֆրո
մյան հայե ցա կար գի փի լի սո փա յա կան և 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան վեր լու ծու թյա
նը: Բա ցա հայտ ված է ի նք նօ տար ման 
ֆրո մյան մեկ նա բա մու թյան բնույ թը, ու
սում նա սիր ված են ի նք նօ տար ման մե
խա նիզմ նե րը, ը նդ ո րում վեր է հան ված 
« շու կա յա կան կողմ նո րոշ ման» ո րո շիչ դե
րը տվյալ եր ևույ թի ձևա վոր ման գոր ծում:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ̀  սո ցի ա լա կան բնա վո րու
թյուն, բնա վո րու թյան ավ տո րի տար տիպ, 
շու կա յա կան ախ տո րո շում:

Ֆրո մը սո ցի ա լա կան բնա վո րու թյու
նը բնո րո շում է նաև որ պես մարդ կա յին 
էներ գի ա յի դրսև որ ման ձև, որն առա ջա
նում է որո շա կի ապ րե լա կեր պին մար
դու պա հանջ մունք նե րը հար մա րեց նե լու 
ըն թաց քում:1 Ֆրո մը նշում է, որ սո ցի ա
լա կան բնա վո րու թյու նը «… այս կամ այն 
հա սա րա կար գում տվյալ պա հին գո յու
թյուն ու նե ցող պայ ման նե րին մարդ կա
յին էա կի դի նա միկ հար մար ման որո շա
կի ար դյունքն է»:2 Խոս քը ոչ թե պա սիվ, 
այլ հենց ակ տիվ, դի նա միկ հար մար ման 
մա սին է: Դի նա միկ հար մա րու մը հան
գեց նում է նրան, որ մար դու էներ գի ան 
ձեռք է բե րում այն պի սի ձև եր, որոնք 
նրան ստի պում են գոր ծել տնտե սու թյան 
առանձ նա հա տուկ պա հանջ նե րին հա

1 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – 
Минск, 2000 – с.341
2 Նույն տե ղում, էջ 366

մա պա տաս խան:3 Հա սա րա կու թյու նը վե
րար տադ րում է իրեն ներ հա տուկ սո ցի
ա լա կան բնա վո րու թյան գոր ծա ռու թա յին, 
տի պա կան կողմ նո րո շում նե րը: 

Օրի նակ, Ֆրո մը հա մոզ ված է, որ բնա
վո րու թյան ավ տո րի տար տի պի առա վել 
բնո րոշ գի ծը պետք է փնտրել իշ խա նու
թյան, առ հա սա րակ ու ժի նկատ մամբ յու
րա հա տուկ վե րա բեր մուն քի մեջ: «Ավ
տո րի տար բնա վո րու թյու նը,— նշել է 
նշա նա վոր հո գե բա նը և փի լի սո փան,— 
բո լոր մարդ կանց բա ժա նում է ու ժեղ նե րի 
և թույ լե րի: Ու ժը նրա մեջ առա ջաց նում է 
սեր և հար գանք, նա պատ րաստ է հե տև
ե լու նրա հրա ման նե րին, լի ո վին են թարկ
վե լու նրան, և կա րև որ չէ, թե այն (իմա` 
ու ժը) որ տե ղից է բխում: Ու ժը գրա վում 
է նրան մի այն այն պատ ճա ռով, որ ուժ է, 
իսկ նրա հե տև անք նե րը … նրա հա մար ոչ 
մի նշա նա կու թյուն չու նեն»:4

Ու ժը մե ծա րե լու, նրա առ ջև խո
նարհ վե լու զանգ վա ծա յին դիր քո րո շու
մը վկա յում է ոչ մի այն ավ տո րի տար 
բնա վո րու թյան, այ լև, ամ բող ջու թյամբ, 
ավ տո րի տար և օտար ված հա սա րա կու
թյան մա սին: Թու լու թյունն ու սո ցի ա լա
կան անօգ նա կա նու թյունն ավ տո րի տար 
ան հա տի մոտ առա ջաց նում են դրանց 
կրող նե րի նկատ մամբ քա մահ րան քի, չա
րախն դու թյան, առօ րե ա կան սա դիզ մի 
զգա ցում ներ: Թույլ, ան զոր մար դու սոսկ 

3 Նույն տե ղում, էջ 348
4 Նույն տե ղում, էջ 210:
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ար տա քին տեսքն ավ տո րի տար ան հա տի 
մեջ կա րող է առա ջաց նել նա խա հար ձակ 
լի նե լու, դի մա ցի նին ստո րաց նե լու, ոչն
չաց նե լու ձգտում: «… Ավ տո րի տար բնա
վո րու թյու նը,— նշում է Ֆրո մը,— թե լադ
րում է իր պայ ման նե րը, և որ քան թույլ է 
զո հը, այն քան մեծ է ցա սու մի զգա ցու մը»:1 
Ավ տո րի տար ան հա տը ձգտում է ան շե
ղո րեն կա տա րել իշ խա նու թյան պա հանջ
նե րը̀  են թարկ վե լով դրանց, ամեն կերպ 
ջա նում է օգտ վել հնա րա վոր անձ նա կան 
կա պե րից, դրանք ծա ռա յեց նել իր նեղ 
օգ տա պաշ տա կան շա հե րին: Սո ցի ա լա
կան կյան քը դիտ վում է որ պես խա ղի, 
առևտ րի կամ գոր ծար քի մի տե սակ, որ
տեղ «հաղ թո ղը» հան դես է գա լիս իբ րև 
կեն սա հա ջո ղա կու թյան խորհր դա նիշ: Նա 
ներ քին մեծ պատ րաս տա կա մու թյամբ և 
հա ճույ քով են թարկ վում է ճա կա տագ րին 
և լո ղում հո սան քի ուղ ղու թյամբ` հա մա
կերպ վե լով տի րող սո ցի ալ–տնտե սա կան 
և քա ղա քա կան իրա վի ճա կին: Իհար կե, 
ամեն մե կը խիստ յու րո վի է հաս կա նում 
«ճա կա տա գիր» հաս կա ցու թյու նը̀  ել նե լով 
իր որո շա կի սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա
կից: Օրի նակ` զին վո րի հա մար «ճա կա
տա գի րը» ներ կա յա նում է նրա հրա մա նա
տա րի կամ քի կամ քմա հա ճույ քի տես քով, 
որին «ու րախ է ծա ռա յել»: Մանր ձեռ նար
կա տե րի հա մար «ճա կա տա գի րը» մարմ
նա վոր ված է շու կա յի տնտե սա կան օրենք
նե րի մեջ: Նրա հա մար ճգնա ժա մը կամ 
հա ջո ղու թյու նը ոչ թե սո վո րա կան հա սա
րա կա կան երև ույթ ներ են, որոնք, ջան քե
րի հա մախմբ ման դեպ քում կա րե լի է կա
նո նա վո րել, շտկել, այլ բարձ րա գույն ու ժի 
դրսև ո րում ներ: Նա հար կադր ված է են
թարկ վել «ու ժա յին» հան գա մանք նե րին, 
եթե չի ցան կա նում հայտն վել «խա ղից 
դուրս» վի ճա կում կամ սո ցի ու մի հետ նա
բա կե րում: Աս վա ծին Ֆրո մը հա վե լում է, 

1 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – 
Минск, 2000 – с.210.

որ ու րիշ նե րի ճա կա տագ րե րը տնօ րի նող
ներն իրենք ևս ու նեն իրենց ճա կա տա գի
րը: «Եվ տար բե րու թյու նը,— եզ րա փա կում 
է ակա նա վոր հո գե վեր լու ծա բա նը և սո ցի
ո լո գը,— ամե նև ին են թա կա յու թյան զգաց
մուն քի մեջ չէ, այլ իշ խա նու թյան և ու ժի 
թա փի մեջ, որոնց պետք է են թարկ վի ան
հա տը»:2

Ֆրո մը քննում է նաև սո ցի ա լա կան 
բնա վո րու թյան այն տի պը, որի բնու թագ
րա կան հատ կա նի շը շու կայ կան կողմ
նո րո շումն է: «Բնա վո րու թյան այն կողմ
նո րո շու մը, որը հիմն ված է իրեն` որ պես 
ապ րանք, այն է` փո խա նա կա յին ար ժեք 
ըն կա լե լու վրա, ես ան վա նում եմ շու կա
յա կան կողմ նո րո շում»:3 Ֆրո մը գտնում է, 
որ ան հա տի շու կա յա կան կողմ նո րո շու մը 
ձև ա վոր վում է այն դեպ քում, երբ մար դու 
և ապ րան քի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը 
նույ նա նում են: Այ սինքն` մար դը դառ նում 
է նույն պի սի ապ րանք, ինչ պես բո լոր մյուս 
ապ րանք նե րը: Ե՛վ ապ րան քա յին շու կա
յում, և՛ անձ նա վո րու թյուն նե րի շու կա յում 
գոր ծում է գնի որոշ ման նույն սկզբուն քը, 
մի այն այն տար բե րու թյամբ, որ առա ջին 
դեպ քում վա ճառ վում են ապ րանք ներ 
(իրեր), իսկ երկ րորդ դեպ քում` մար դիկ:4 
Սա է Ֆրո մի հիմ նա կան գա ղա փա րը և, 
պետք է խոս տո վա նել, որ այն խիստ «հո
գե հա րա զատ» է մե րօ րյա հետ խորհր դա
յին նո րա բուր ժո ւա կան հա սա րա կու թյա
նը:

Մարդ կա յին ան հատն իր նե րաշ խար
հով, մտա ծո ղու թյամբ և գոր ծո ղու թյուն նե
րով հար մար վում է շու կա յա կան տնտե սու
թյան կա ռուց ված քա յին այդ սկզբուն քին: 
Շու կա յա կան գնա հատ ման սկզբուն քը 
դառ նում է իրա կա նու թյուն, հա սա րա
կու թյան, խմբե րի, ինքն իր և այլ իրո ղու

2 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – 
Минск, 2000 – с.190:
3 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – 
Минск, 2000 – с.455. 
4 Նույն տե ղում, էջ 456:
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թյուն նե րի ար ժև որ ման եղա նակ: Եվ պա
տա հա կան չէ, որ հա սա րա կա կան մար դու 
գնա հատ ման հիմ նա կան չա փա նիշ նե րից 
մե կը դառ նում է իրեն հա ջող կեր պով 
առա ջար կե լու և վա ճա ռե լու ու նա կու թյու
նը: Այլ կերպ ասած` հա ջո ղա կու թյունն ար
դեն կախ ված է ոչ այն քան մար դու ստեղ
ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րից, որ քան 
իրեն հա ջող վա ճա ռե լու հնա րամ տու թյու
նից: Ու րեմն` կա րև որն ար դեն դառ նում է 
ինքն իրեն լավ վա ճա ռել կա րո ղա նա լը, 
ներ կա յաց նե լը, հա սա րա կու թյան մեջ ըն
դուն վե լը, հե տև ա բար̀  պա հան ջարկ վա
յե լե լը: Դրա հա մար անհ րա ժեշտ է հար
մար վել կյան քի պա հանջ նե րին, հե տև ել, 
թե ինչ են «անում», «խո սում», «զգում» 
ու րիշ նե րը («հա ջո ղակ նե րը»), ինչ պես են 
նրանք հագն վում կամ ինչ կի նոն կար ներ 
են դի տում:

Յու րա քան չյուր անձ, նա խև ա ռաջ, ներ
կա յաց նում է իրեն: Եվ իս կա պես, այն քան 
էլ կա րև որ չէ, որ տվյալ ան ձը զար գաց
նում է իր սե փա կան և ստեղ ծա գոր ծա
կան ու նա կու թյուն ներն, իր ինք նու թյու նը, 
սե փա կան քննա դա տա կան միտ քը, իր 
անձ նա կան նույ նա կա նու թյու նը: Ընդ հա
կա ռա կը, կա րև որն այն է, որ նա միշտ 
գտնվի «պատ շաճ վի ճա կում»̀ ըն դուն ված 
և սիր ված լի նի «էտա լո նա յին» խմբում: 
Հա մա պա տաս խա նա բար, նա այն պի սին 
է, ինչ պի սին որ նրան ցան կա նում են տես
նել ու րիշ նե րը: Դա նշա նա կում է, որ նա 
միշտ պետք է արագ հար մար վի «շու կա յի» 
նոր պա հանջ նե րին: Այդ պի սի հա սա րա
կու թյան մեջ պա հան ջարկ ու նի պա տե հա
պաշ տը, նա, ով գի տե, թե քա մին որ կող
մից է փչում և թե ինչ պես կա րե լի է իրեն 
«լա վա գույն» ձև ով ներ կա յաց նել իշ խա
նա կիր նե րի ներ փակ խա վին և մեր ձա կա 
շրջա պա տին: «Հա ջո ղու թյու նը,— նշում է 
Ֆրո մը,— մե ծա պես կախ ված է նրա նից, 
թե որ քա նով մար դը կա րող է իրեն լավ 
ներ կա յաց նել, թե որ քա նով գրա վիչ կլի

նի նրա «փա թե թա վո րու մը», թե որ քա նով 
նա կա րող է ճշմա րիտս իրեն ներ կա յաց
նել իբ րև «առույգ», «ամուր», «եռան դուն», 
«հու սա լի», «հա վակ նոտ» (այդ բա ռի լավ 
իմաս տով»):1 

Այս ամե նը նկա տի ու նե նա լով` Ֆրո
մը նշում է. «Եվ ստաց վում է այն պես, որ 
մար դը կենտ րո նա նում և հոգ է տա նում 
ոչ թե իր կյան քի, եր ջան կու թյան մա սին, 
այլ այն մա սին, թե ինչ պես դառ նա առա
վել դյու րա վա ճառ ապ րանք, որը մեծ 
պա հան ջարկ է վա յե լում: Մար դու այդ
պի սի զգա ցում նե րը հա վա սա րա զոր և 
հա վա սա րար ժեք են ապ րան քի, օրի նակ` 
վա ճա ռա սե ղա նին դրված պա յու սակ նե րի 
զգա ցում նե րին, եթե նրանք կա րո ղա նա
յին զգալ և մտա ծել»:2 Աս վածն էլ ավե լի 
ցցուն դարձ նե լու հա մար նշենք, որ պատ
կե րա վոր ասած, «մարդ–պա յու սա կը» ևս 
պետք է նո րա ձև լի նի, եթե իրեն ներ կա
յաց նում է իբ րև ապ րանք: Դրա հա մար 
պետք է, որ նա քա ջա տե ղյակ լի նի, թե 
հա սա րա կու թյան մեջ տվյալ պա հին անձ
նա վո րու թյան որ տե սակն է առա վել մեծ 
պա հան ջարկ վա յե լում: Սա պնդե լով հան
դերձ` հար կա վոր է, ո’ր մարդն օժտ ված 
լի նի այն պի սի ընդ հա նուր որակ նե րով, 
ին պի սիք են` հար մար վո ղա կա նու թյու նը, 
փա ռա սի րու թյու նը, ու րիշ մարդ կանց փո
փոխ վող սպա սե լիք նե րին և պա հանջ նե
րին արագ ար ձա գան քե լու հա տուկ զգա
յու նա կու թյու նը և այլն:

Ֆրո մը փոր ձում է նո րո վի հաս կա նալ 
ան հա տի ինք նագ նա հա տա կա նի դե րը 
բնա վո րու թյան շու կա յա կան տի պի ձև ա
վոր ման գոր ծում: Եթե մարդն իրեն ըն կա
լում է և՛ որ պես վա ճա ռող, և՛ որ պես վա
ճառ քի են թա կա ապ րանք, ապա այն, թե 
ինչ պես է նա իրեն գնա հա տում, այ սինքն` 
նրա ինք նագ նա հա տա կա նը, կախ ված է 

1 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – 
Минск, 2000 – с.457.
2 Նույն տե ղում, էջ 457–458:
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պայ ման նե րից, որոնք ամե նև ին նրա նից 
կախ ված չեն, չեն են թարկ վում նրան: Եթե 
մար դը հա մար վում է «հա ջո ղակ», ապա 
ու նի հա սա րա կա կան ար ժեք, իսկ եթե 
ոչ̀ չու նի ար ժեք: Եթե տվյալ մար դը հար
կադր ված է ապ րել հա ջո ղու թյան հաս նե
լու մշտա կան ձգտում նե րով, ցան կա ցած 
ան հա ջո ղու թյուն դառ նում է նրա դրա կան 
ինք նագ նա հա տա կա նի սպառ նա լիք:1 Սա
կայն խնդի րը ոչ այն քան ինք նա հար գան քի 
և ինք նագ նա հա տա կա նին սպառ նա ցող 
վտանգ նե րի մեջ է: Բանն այն է, որ ինք նա
հար գան քը կորց րած մար դը դա դա րում է 
իրեն ըն կա լել իբ րև ան կախ ու ինք նա վար, 
ամ բող ջա կան և մի աս նա կան էակ: «Դրա 
հե տև ան քով,— նկա տում է Ֆրո մը,— նրա 
ու ժե րը և այն ամենն, ինչ դրանց մի ջո ցով 
ստեղծ ված է, օտար վում է նրա նից, դառ
նում է նրա նից տար բեր վող ինչ–որ բան, 
որը կգնա հա տեն և կօգ տա գոր ծեն ու րիշ
նե րը»:2 Ստաց վում է, որ մարդ կա յին ան
հա տա կա նու թյան, ինք նու թյան կո րուս տը 
կար ծես թե փոխ հա տուց վում է սո ցի ա լա
կան բարձր վար կով, նյու թա կան բա րե կե
ցու թյամբ, քա ղա քա կան հա ջո ղու թյամբ: 
Հե տև ա բար, ան ձը հայտն վում է ու րիշ
նե րի կար ծի քից, ըն կա լու մից լի ա կա տար 
կախ վա ծու թյան մեջ: Շու կա յա կան կողմ
նո րոշ ման պայ ման նե րում մարդն իր ան
հա տա կա նու թյան զգա ցու մը փնտրում է ոչ 
թե իր մեջ, իր ստեղ ծա րար ու նա կու թյուն
նե րի մեջ, այլ իր մա սին ու րիշ նե րի կար
ծիք նե րի, գնա հա տա կան նե րի մեջ: «Իմ 
ես–ը,— նշում է Ֆրո մը,— կա րե լի է որո շել 
այն գնով, որ ինձ հա մար տվել են»:3

Շու կա յա կան կողմ նո րոշ ման պայ
ման նե րում ու րիշ նե րի ըն կալ ման և ինք
նա ըն կալ ման մի ջև տար բե րու թյուն նե
րը վե րա նում են: «Եղա նա կը,— նշում 
է Ֆրո մը,— որով մարդն ըն կա լում է ու

1 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – 
Минск, 2000 – с 459–460.
2 Նույն տե ղում, էջ 461:
3 Նույն տե ղում:

րիշ նե րին, լրջո րեն չի տար բեր վում ինք
նա ըն կա լու մից: Ինչ պես իրեն, այն պես էլ 
ու րիշ նե րին մարդն ըն կա լում է իբ րև ապ
րանք»:4 Դրա նից հե տև ում է, որ ան հա
տա կա նու թյու նը, այն, ին չը մար դու մեջ 
անկրկ նե լի ու եզա կի է, ար ժեզրկ վում է: 
Մարդ կա յին ինք նա տի պու թյու նը դառ նում 
է «տա րօ րի նա կու թյուն» բա ռի հո մա նի շը: 
Իսկ «հա վա սա րու թյուն» բա ռը դառ նում է 
փո խա դարձ փո խա րի նե լի ու թյան հա մար
ժե քը, որն է` ան հա տա կա նու թյան ուղ ղա
կի ժխտու մը:5

Ժա մա նա կա կից մար դու ինք նօ տար
վա ծու թյան բնո րոշ գծե րից մե կը դառ նում 
է ինքն իր և ու րիշ նե րի նկատ մամբ սառն 
ան տար բե րու թյու նը, որն ու ղեկց վում է 
ան կեղ ծու թյան, մարդ կա յին ջեր մու թյան 
զգա ցում նե րի բթաց մամբ, ար ժեզրկ
մամբ: Դա հնա րա վոր է մի այն որո շա կի 
սո ցի ա լա կան իրադ րու թյան պայ ման նե
րում: «Իրադ րու թյան մեջ,— նկա տում 
է Ֆրո մը,— երբ ան հա տա կան «ես»–ը 
հաշ վի չի առն վում, երբ այն պար զա պես 
ան տես վում է, մարդ կանց մի ջև հա րա բե
րու թյուն նե րը չեն կա րող լի նել ան կեղծ ու 
ջերմ, անհ րա ժեշ տա բար դրանք դառ նում 
են մա կե րե սա յին, որով հե տև հա րա բե րու
թյուն նե րի մեջ են մտնում ոչ թե մար դիկ, 
այլ փո խա դար ձա բար փո խա րի նե լի ապ
րանք նե րը»:6 

Շու կա յի և կա պի տա լի ան տե սա նե լի 
ձեռ քը հե ռա վո րու թյու նից կա ռա վա րում 
է մարդ կանց վար քը: Թե՛ Արև մուտ քի, 
թե՛ հետ խորհր դա յին երկր նե րում օտար
ված «շու կա յա կան» վար քի մո դե լը նույնն 
է` լա վա գույնս հար մար վել շու կա յի պայ
ման նե րին և գոր ծել նրա ոգով: Ընդ որում, 
թույլ ար տա հայտ ված կամ ան կա տար շու
կա յա կան տնտե սու թյուն ու նե ցող հետ
խորհր դա յին երկր նե րում գե րակշ ռում է 

4 Նույն տե ղում, էջ 461–462:
5 Նույն տե ղում:
6  Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – 
Минск, 2000 – с. 461–463.
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պա սիվ հար մար վո ղա կա նու թյու նը: Արև
մուտ քի ազա տա կան–կա պի տա լիս տա
կան հա սա րա կու թյուն նե րում մշտա պես 
պա հանջ վում է զբաղ վել մար կե տին գով: 
Երև ույթ նե րը ճիշտ են նկատ ված, գնա
հա տա կան ներն ու եզ րա կա ցու թյուն նե
րը հա մար ժեք են կա պի տա լիս տա կան 
հա սա րա կու թյան ռե ալ իրո ղու թյուն նե
րին: Հո գե բա նա կան առու մով մարդ կա
յին ան հա տի շու կա յա կան կողմ նո րո շու
մը սեր տո րեն մի ա հյուս ված է ոչ մի այն 
նրա զգաց մունք նե րի, ապ րում նե րի, այ լև 
մտա ծո ղու թյան հետ, ուս տի և իրա կան 
ան հա տի մտա ծո ղու թյու նը ներ կա յա նում 
է որ պես մտա ծո ղու թյան և շու կա յա կան 
կողմ նո րոշ ման մի աս նու թյուն: Այդ սեր
տաճ վա ծու թյու նը դրսև որ վում է նրա
նով, որ սո ցի ա լա կան մտա ծո ղու թյու նը 
ստանձ նում է իրադ րու թյու նը արագ որ
սա լու գոր ծա ռույթ, որ պես զի կա րո ղա նա 
այն օգ տա գոր ծել իր նեղ օգ տա պաշ տա
կան նպա տակ նե րի հա մար: Հո գե բա նա
կան թես տե րը կոչ ված են ստու գե լու ոչ 
այն քան մար դու̀ հաս կա նա լու, իմաս տա
վո րե լու ու նա կու թյուն նե րը, որ քան առա
ջադր ված խնդրին արագ հար մար վե լու 
ու նա կու թյուն նե րը: Ֆրոմն այդ թես տերն 
ան վա նում է «մեն տալ հար մար ման թես
տեր»: Այ դօ րի նակ վի ճա կում խնդրա հա
րույց պրոբ լե մի ան վա նակն քու մը ևս վե
րած վում է յու րա հա տուկ ապ րան քի: «Այդ 
իրադ րու թյան մեջ,— նկա տում է Ֆրո մը,— 
մար դը ձեր բա զատ ված է իր ու ժե րից. 
մտա ծո ղու թյու նը և գի տե լիքն ըն կալ վում 
են իբ րև պա հանջ վող ար դյունք նե րին 
հաս նե լու գոր ծիք»:1 

Մար կե տին գա յին կողմ նո րոշ ման ֆրո
մյան քննա դա տու թյու նը բնա կա նա բար 
ուղղ ված չէ օգ տա կար ապ րանք նե րի ու 
ծա ռա յու թյուն նե րի, գե ղե ցիկ իրե րի և 
դրանց փա թե թա վոր ման, ժա մա նա կա
կից հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 

1 Նույն տե ղում, էջ 465 

դեմ: Նրան մտա հո գում են դրանց հիմ քում 
ըն կած շար ժա ռիթ ներն ու նպա տակ նե րը: 
Մեծ ոհ գե բա նին ան հանգս տաց նում են 
մարդ կանց, մշա կույ թի և քա ղա քա կա նու
թյան այդ հա մընդգր կե լի «մար կե տին գի» 
հո գե կան և սո ցի ա լա կան հե տև անք նե րը: 
Ֆրո մը բա րո յախ րա տա կան քա րոզ նե րի 
սի րա հար չէ: Նա պատ րաստ է ըն դու նել 
մո դեռ նի դրա կան հնա րա վո րու թյուն ներն 
ու նվա ճում նե րը: Սա կայն նա մեր ժում է 
մարդ կանց գոր ծի քայ նա ցու մը հա նուն 
կաս կա ծե լի նպա տակ նե րի, մարդ կանց, 
որոնք կողմ նո րոշ վում են նա խև ա ռաջ «ու
նե նա լով», այն, ին չը բե րում է նյու թա կան, 
հա ջո ղու թյուն, իշ խա նու թյուն և հան րա յին 
հե ղի նա կու թյուն:

Հետ խորհր դա յին հա սա րա կու թյուն
նե րում սո ցի ալ–տնտե սա կան փո խա կեր
պում նե րի ժա մա նակ արագ հարս տա ցած 
ազ դե ցիկ խա վի մոտ ան բա րո եսա սի րու
թյան, ինք նա սի րա հար վա ծու թյան ուժ գին 
հա կում է նկատ վում: Այն amoral familism 
կամ մե րօ րյա ժար գո նով` կլա նա յին–կոր
պո րա տիվ եսա կենտ րո նու թյուն ան վա
նումն է ստա ցել: Նո րա հա րուստ նե րը 
գի տակ ցա բար ցու ցադ րում են իրենց 
հարս տու թյունն ու դրա նից անե րև ա կա յե
լի հա ճույք են ստա նում, չնա յած որ իրենց 
հարս տու թյու նը դի զել են ան բա րո և անօ
րի նա կան եղա նակ նե րով: Դրանց որոշ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վար քը ակն հայտ 
վայ րե նա բա րո «նար գի զա կա նու թյան» 
փայ լուն օրի նակ է: Նո րա հա րուստ ներն, 
իշ խա նու թյա նը մոտ կանգ նած ար տո նյալ 
խմբե րը և նրանց շուրջ պտտվող ար
բա նյակ նե րը մտա ծում են, նա խև ա ռաջ, 
իրենց օգու տի, ան հա տա կան կամ խմբա
յին առաջ խա ղաց ման մա սին: Ակն հայտ է, 
որ նրանք ու րիշ մարդ կանց, ժո ղովր դին, 
պե տա կան ինս տի տուտ նե րը, բան կե րը և 
այլն օգ տա գոր ծում են իրենց իշ խա նու
թյու նը, հա ջո ղու թյունն ու հե ղի նա կու
թյունն ու ժե ղաց նե լու նպա տա կով: Նրանք 
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դար ձել են ըն դօ րի նակ ման, հար գան քի 
ու ինք նա հար գան քի կեն դա նի տի պար
ներ: Ցու ցադ րա կան բա րե գոր ծու թյուն նե
րով իրենց «իս կա կան ազ գա սի րու թյու նը» 
ցույց տա լով` հան րու թյու նից քո ղար կում 
են իրենց իրա կան քա ղա քա կան նպա
տակ նե րը: Հան րա յին դաշ տում բազ մահ
նար ձեռ նա ծո ւա կան գոր ծադ րում նե րի 
շնոր հիվ կա տա րե լա գործ վում է սո ցի ա լա
կան երես պաշ տու թյան, կեղ ծա վո րու թյան 
տեխ նի կան:

Ավե լի «փոքր տրա մա չա փի» ան հատ
նե րը, որոնք, սո վո րա բար, պտտվում 
են իշ խող վեր նա խա վի, օլի գարխ նե րի 
և նրանց մեր ձա կա շրջա պա տի շուր ջը, 
նրան ցից «կյան քի դա սեր են քա ղում»: 
Եր ջան կա հի շա տակ հայ րի կիս խոս քե
րով` «շա տե րը կա տա րե լա գործ վում են 
իրենց «ծա խե լու» տեխ նի կա յի մեջ»: Դրան 
«նպաս տում» են հո ռի սո ցի ա լա կան բար
քե րը: Նման ան հատ նե րը լա վա տե ղյակ 
են, որ վա ճառ վում են ոչ մի այն ապ րանք
ներն ու ծա ռա յու թյուն ներն, այ լև տի պար
նե րը, հու սա լի գոր ծըն կե րոջ կամ քա ղա
քա կան սպա սյա կի «համ բա վը» և այլն: 
Նրանք ստիպ ված են հսկել իրենց հու զա
վի ճակ նե րը, թաքց նել կամ ճնշել ինք նա
բուխ մղում նե րը, որոնք կա րող են ոչ բա
րեն պաստ տպա վո րու թյուն թող նել իրենց 
«տե րե րի»–ի վրա: Դրա փո խա րեն խթա
նում կամ ար հես տա կա նո րեն իրենց մեջ 
արթ նաց նում են զգա ցում ներ, որոնք պա
հանջ վում են տվյալ պա հին: Բնու թագ րե
լով ան հա տի այդ տե սա կը, Ֆրո մը ցույց 
է տա լիս, թե ինչ պես այդ պի սի ան հա տի 
կյան քում կա րև որ վում են իրեն «վա ճա ռե
լու» տեխ նի կան, ու րիշ նե րի բա րե հա ճու
թյու նը ձեռք բե րե լու ու նա կու թյու նը:

Այս տեղ հարկ է խու սա փել որոշ թե
րըմբռ նու մից: Ֆրո մը չի քննա դա տում 
հա սա րա կա կան ճա նաչ ման, անձ նա կան 
անվ տան գու թյան և տնտե սա կան հա
ջո ղու թյան մարդ կա յին ձգտու մը: Նրա 

հա մար կա րև որ վում է ոչ մի այն մար դու 
ար տա քին վար քը, այ լև մար դու գոր ծու նե
ու թյան շար ժիչ ու ժը և այն, թե իրա կա նում 
ին չի է նա ձգտում, թե որն է նրա հա վա
տո հան գա նա կը: Այս առու մով հաս կա նա
լի է դառ նում, թե ին չու է Ֆրո մը դի մում 
ար դյու նա բե րա կան քա ղա քակր թու թյան 
տնտե սա կան հա մա կար գի քննա դա
տա կան վեր լու ծու թյա նը` նշե լով, որ այդ 
տնտե սա կան հա մա կար գի զար գա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է ոչ թե մար դու կա
րո ղու թյուն նե րի ինք նի րաց ման, այլ բուն 
հա մա կար գի զար գաց մա նը ներ հա տուկ 
պա հանջ նե րով: Տրա մա բա նա կան այդ 
եզ րա հան գու մը ամ րապնդ վում է այն 
պնդու մով, թե հա մա կար գի կող մից մար
դուն ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը` եսա
պաշ տու թյու նը, ինք նա սի րու թյու նը և ըն
չա քաղ ցու թյու նը սո ցի ա լա կան ծա գում 
ու նեն: «Մար դիկ,— նշում է Ֆրո մը,— ան
կա րող են հաս կա նալ, որ այդ գծե րը ոչ 
թե բնա կան հա կում նե րի (որոնց շնոր հիվ 
հնա րա վոր է դար ձել ար դյու նա բե րա կան 
հա սա րա կու թյան գո յու թյու նը), այլ սո ցի
ա լա կան պայ ման նե րի ար դյունքն են»:1 
Ֆրո մի ուր վագծ ված «հա մընդ հա նուր 
օտար ման» պատ կերն այ սօր ամե նև ին 
էլ չի թվում վե րա ցա կան, ու տո պի ա կան 
կամ չա փա զանց ված: Ըստ նրա, մար դը 
են թարկ ված է ոչ մի այն իրե րի աշ խար
հին, այ լև հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան 
հան գա մանք նե րին, որոնք ինքն է ստեղ
ծել: Օտար ված մար դը, որ հա վա տում է, 
թե իշ խում է բնու թյան վրա, դառ նում է 
իրե րի ու հան գա մանք նե րի ստրու կը, քա
ղա քա կան մե գա մե քե նա յի անօգ նա կան 
կցոր դը:

Ֆրո մի վեր ջին գրքի` «Ու նե նալ կամ 
լի նել»2 (1976) ան վա նու մը ձայ նակ ցում է 

1 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрей
да. – М., ООО “Фирма “Издательство АСТ”,. 2000,— 
с. 197.
2 Фромм Э. Иметь или Быть? – М.: ООО “Фирма “Из
дательство АСТ”, 2000
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Գաբ րի ել Մար սե լի «Լի նել և ու նե նալ» 
գրքի ան վան մա նը: Այդ կա պակ ցու թյամբ 
Ֆրո մը նշում է ոչ մի այն ան վա նում նե րի 
մո տի կու թյու նը, այ լև դրանց գա ղա փա
րա կան հո գե հա րա զա տու թյու նը: Է.Ֆրո մը 
սահ մա նա գիծ է անց կաց նում «լի նե լու» 
սկզբուն քի և «տի րա պե տե լու» սկզբուն
քի մի ջև: Լի նել̀ նշա նա կում է ճա նա պարհ 
հար թել սե փա կան ու նա կու թյուն նե րի, 
տա ղան դի, մարդ կա յին շնորհ նե րի ողջ 
հարս տու թյան դրսև որ ման հա մար, որոն
ցով, թեև տար բեր մա կար դա կով օժտ ված 
է մար դը: Լի նել̀  դա նշա նա կում է բա րե
փոխ վել, աճել, հոր դալ, հաղ թա հա րել 
սե փա կան մե կու սաց ված «ես»–ի պատ
նեշ նե րը, կրքո տո րեն ձգտել ինչ–որ վեհ 
բա նի, ու նե նալ նրա նկատ մամբ խոր հե
տաքրք րու թյուն: Տի րա պե տե լու դիր քո րո
շումն ըն կալ վում է իբ րև կյան քի բնա կա
նոն գոր ծա ռույթ. ապ րե լու հա մար պետք 
է տի րա նալ սե փա կան կյան քին գո հա ցում 
պատ ճա ռող իրե րին: Ինչ պե՞ս կա րող է 
ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյու նում ծա
գել «ու նե նա լո՞ւ, թե՞ լի նե լու» հար ցը, երբ 
դրա բարձ րա գույն նպա տա կը հենց ու նե
նալն է, այն էլ շատ ու նե նա լը, երբ մարդ
կանց մե ծա մաս նու թյունն իր կե ցու թյու նը 
չա փո րո շում է հան րա հայտ հեգ նա կան 
հար ցադր մամբ. «Եթե դուք այդ քան խե լոք 
եք, ին չո՞ւ եք այդ քան աղ քատ» («Եթե դուք 
այդ քան խե լա ցի եք, հա պա ին չո՞ւ եք այդ
պես մե ռած»): Կամ էլ̀  մե կը մյու սի մա սին 
կա րող է ասել. «Նա ար ժի մի լի ոն դո լար»: 
Հե տև ա բար օգ տա պաշ տա կան տե սան
կյու նից մարդ կա յին կե ցու թյան էու թյու նը 
հենց տի րա պետ ման մեջ է, և որ մար դը 
ոչինչ է, եթե ոչինչ չու նի:1 

Տի րա պետ ման կողմ նո րո շու մը դրսև
որ վում է նույ նիսկ լեզ վի մեջ. առաջ նե րում 
ասում էին «ես ցան կա նում եմ», այժմ` «ես 
ցան կու թյուն ու նեմ», «ես գի տեմ» ար տա

1 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрейда. 
– М., ООО “Фирма “Издательство АСТ”, 2000. – с. 204

հայ տու թյան փո խա րեն ասում են` «ես 
տի րա պե տում են ին ֆոր մա ցի ա յի», «ես 
չեմ ցան կա նում դա անել» ար տա հայ տու
թյան փո խա րեն ասում են` «դա անե լու ոչ 
մի ցան կու թյուն չու նեմ», «մարդ կանց հետ 
ըն կե րու թյուն անե լու» փո խա րեն ասում 
են`«ու նե նալ ըն կեր ներ»: Առ կա է բա յի 
վե րա ծում գո յա կա նի նույ նիսկ այն տեղ, 
որ տեղ առանց դրա էլ կա րե լի է: Չէ որ 
բա յը̀  ապ րում, պրո ցես է, իսկ գո յա կա նը̀  
ինչ–որ բան է, որը կա րե լի է, պատ կե րա
վոր ասած, յու րաց նել, դնել գրպա նը, ու
նե նալ: Այս պի սով, ամե նօ րյա կյան քում 
հար կա վոր է հե տև ել սե փա կան խոս քե
րին` դա ևս ըն չա քաղ ցու թյա նը դի մադ րե
լու մե թոդ է: Ակ նե րև է, որ «ու նե նա լու», 
«տի րա պե տե լու» դիր քո րո շու մը խիստ 
խո ցե լի է: Կե ցու թյան ար ժե քը դրսև որ
վում է նվի րու մի, ինք նա զո հո ղու թյան և 
այլ դրա կան մղում նե րի մեջ, որոնք զո րա
նում են մար դու̀ դրա կա նո րեն իս կա կան 
գո յու թյան պայ ման նե րում: Ան տա րա կույս, 
այս խորհր դա ծու թյուն նե րը մեր օրե րում 
ձեռք են բե րել հա տուկ նշա նա կու թյուն և 
հրա տա պու թյուն: Ֆրո մը նկա տում է, որ 
հա ճախ «ու նե նալ» և «տի րա պե տել» բա
ռերն ավե լի ու ավե լի շատ կապ վում են 
սո ցի ա լա կան հե ղի նա կու թյան խորհր դա
նիշ նե րի և սպառ ման իրադ րու թյան հետ: 
Ան դա դար վազ քը անձ նա կան ու նեց ված
քի ու հար մա րա վե տու թյան ետև ից մարդ
կանց դարձ նում է իմաս տա վոր ված, հո գե
հա րուստ կյան քի, ակ տիվ քա ղա քա կան 
գոր ծու նե ու թյան անըն դու նակ, օրա վոր 
աճող սպա ռո ղա կան հա վակ նու թյուն նե
րին գե րի̀  նյու թա պաշտ և օտար ված քաղ
քե նի ներ: «Լի նե լու», սե փա կան ինք նու
թյա նը հա մա հունչ ար ժեք նե րով ապ րե լու 
պա կա սը փոխ հա տուց վում է նյու թա կան 
բա րիք նե րով, հատ կա պես հե ղի նա կա յին 
սպառ ման առար կա նե րով:2 

Ակա նա վոր սո ցի ո լո գը և փի լի սո փան 
չի սահ մա նա փակ վում տի րա պետ ման 

2 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрей
да. – М., 2000. – с. 293–309:
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կողմ նո րոշ ման դրսև ո րում նե րի պարզ 
ար ձա նագ րու մով: Նա փոր ձում է բնու
թագ րել «լի նե լու թյու նը»̀ իբ րև գո յու թյան 
եղա նակ: Սկսենք նրա նից, որ «լի նե լու
թյու նը»̀  տի րա պետ ման կողմ նո րոշ ման 
հա կադ րու թյունն է: «Լի նե լու թյու նը» նաև 
իրայ նաց ված, թվա ցյալ, անիս կա կան և 
օտար ված գո յու թյա նը հա կա դիր ճշմա
րիտ մարդ կա յին կե ցու թյունն է, իս կա կան 
գո յու թյու նը̀  հայ դե գե րյան իմաս տով: «Տի
րա պե տու մը,— նկա տում է Ֆրո մը,— վե
րա բե րում է իրե րին, իսկ իրե րը կա յուն են 
ու են թա կա նկա րագ րու թյան: Իսկ լի նե լու
թյու նը վե րա բե րում է փոր ձին, մարդ կա
յին փոր ձը սկզբուն քո րեն անհ նար է նկա
րագ րել: Նկա րագր ման լի ո վին են թա կա է 
մի այն մեր person–ը, դի մա կը, որ մե զա նից 
յու րա քան չյու րը կրում է, «ես»–ը, որ մենք 
ներ կա յաց նում ենք, քա նի որ այդ person–ը 
իր է: Ընդ հա կա ռա կը, կեն դա նի մարդ կա
յին էակն ինչ–որ մե ռած, քա րա ցած կեր
պար չէ և այդ իսկ պատ ճա ռով չի կա րող 
նկա րագր վել որ պես իր»:1 Այ սինքն` Է.Ֆրո
մի «ու նե նալ, թե լի նել» հայտ նի եր կընտ
րան քը լուծ վում է հօ գուտ «ու նե նա լուն», 
և ան ձը կե ցու թյան սու բյեկ տից վե րա ճում 
է կե ցու թյան օբյեկ տի: Ֆրո մը «լի նե լու
թյան» խնդի րը փոխ կա պակ ցում է ան հա
տա կա նու թյան պահ պան ման պրոբ լե մի 
հետ: Մարդ կա յին ան հա տա կա նու թյունն, 
անկրկ նե լի ու թյու նը, որ այն քան եզա կի է, 
ինչ պես մար դու մատ նա հետ քե րը, եր բեք 
մտա հա սա նե լի չի դառ նա, քա նի որ գո յու
թյուն չու նի կա տա րե լա պես եր կու նույ նա
կան մարդ: Ոչ մե կը ի զո րու չէ նկա րագ
րե լու Մո նա Լի զա յի ժպի տը, միշտ էլ այն 
կմնա անոր սա լի, իհար կե ոչ այն պատ
ճա ռով, որ այդ քան «խորհր դա վոր» է: Առ
հա սա րակ, յու րա քան չյուր մար դու ժպի տը 
խորհր դա վոր է, եթե, իհար կե, գո վազ դա
տախ տա կին պատ կեր ված ար հես տա կան 
ժպիտ չէ: Այ սու հան դերձ, Ֆրոմն ամե նև

1 Նույն տե ղում, էջ 293: 

ին չի իդե ա լա կա նաց նում մարդ կա յին ան
հա տա կա նու թյու նը, նա գլխա վո րա պես 
նպա տակ ու նի ընդգ ծե լու մար դու գո յու
թյան, նրա լի նե լու թյան էկ զիս տեն ցի ա լիս
տա կան բնույ թը:

Ֆրո մի սո ցի ո լո գի ա կան և սո ցի ալ–հո
գե բա նա կան տրա մա բա նու թյան մեջ ու
շագ րավ և առանձ նա հա տուկ է այն, որ 
ու նե նա լու և լի նե լու կողմ նո րո շում նե րի 
ու սում նա սի րու թյու նը սկսվում է մարդ
կա յին ակ տի վու թյան, մաս նա վո րա պես 
«օտար ված ակ տի վու թյուն» և «չօ տար
ված ակ տի վու թյուն» տեր մին նե րի վեր
լու ծու թյամբ: «Օտար ված ակ տի վու թյան 
դեպ քում,— նշում է Ֆրո մը,— ես ինձ չեմ 
զգում որ պես իմ ակ տի վու թյան գոր ծուն 
սու բյեկ տը, ավե լի շուտ իմ ակ տի վու թյան 
ար դյունքն ես ըն կա լում եմ որ պես ինչ–որ 
բան, որ գտնվում է «ինձ նից դուրս», ինձ
նից բարձր, առանձ նաց ված է ինձ նից և 
ինձ հա կադր ված: Օտար ված ակ տի վու
թյան դեպ քում ես, ըստ էու թյան, չեմ գոր
ծում, ար տա քին և ներ քին ու ժե րի կող մից 
ինձ վրա գոր ծո ղու թյուն է կա տար վում: 
Ես առանձ նա ցել եմ իմ գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քից»:2 Այս տե սա կե տից, հետ
խորհր դա յին հայ հա սա րա կու թյան մեջ 
քա ղա քա կան ակ տի վու թյան էժա նա գին 
նմա նա կում նե րը, որոնք, իսկն ասած, քա
ղա քա կան ձեռ նա ծու թյուն նե րի ար դյունք 
են, կա րե լի է հա մա րել օտար ված յու րօ րի
նակ ակ տի վու թյան դրսև ո րում ներ: Հետ
խորհր դա յին հայ հա սա րա կու թյան մեջ 
հա ճախ քա ղա քա ցի ներն առե րև ույթ «ակ
տի վո րեն» մաս նակ ցում են ընտ րու թյուն
նե րի և այլ քա ղա քա կան մի ջո ցա ռում նե
րի, սա կայն դրանք ամե նև ին էլ սե փա կան 
կամ քի կամ ընտ րու թյան ար տա հայ տու
թյուն նե րը չեն: Ավե լին, մաս նակ ցում են 
ընտ րու թյուն նե րին, սա կայն ներ քուստ 
հա մոզ ված չեն թե դրա նով կա րե լի է լու

2 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрей
да. – М., 2000. – с. 297
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ծել հա սա րա կա կան հնչե ղու թյան որևէ 
կեն սա հույզ խնդիր: Կամ էլ, այն պի սի 
քա ղա քա կան առաջ նորդ նե րի հե տև ից 
են գնում, որոնք իրա տե սա կան նպա
տակ նե րը չեն տար բե րում պատ րանք նե
րից: Առ հա սա րակ, հետ խորհր դա յին հայ 
հա սա րա կու թյան մեջ մեծ է սին քա ղա
քա կան խոս տում նե րի, անի րա տե սա կան 
նպա տակ նե րի սո ցի ա լա կան ուժն ու ազ
դե ցու թյու նը:

Առանձ նաց նե լով կեղծ, օտար ված ակ
տի վու թյու նը̀  որ պես անիս կա կան ակ տի
վու թյան տե սակ` Ֆրո մը ցան կա նում է վեր 
հա նել դրա կա պը մար դու ինք նօ տար ման, 
քա ղա քա կան դի մազր կու թյան երև ույ թի 
հետ: Իսկ չօ տար ված ակ տի վու թյան ֆրո
մյան մեկ նա բա նու թյան մեջ ու շագ րավ է 
երեք հան գա մանք: Նախ` չօ տար ված ակ
տի վու թյան դեպ քում ան հատն իրեն զգում 
է իբ րև իր գոր ծու նե ու թյան սու բյեկտ: Երկ
րորդ̀ չօ տար ված ակ տի վու թյունն ինչ–որ 
ար ժե քի արար ման, ստեղծ ման գոր ծըն
թաց է: Դա գոր ծըն թաց է, որի մեջ ան
հա տը պահ պա նում է իր կա պը նրա հետ, 
ինչն ինքն է ստեղ ծել: Վեր ջա պես, չօ տար
ված ակ տի վու թյու նը ան հա տի ստեղ
ծա րար նե րու ժի դրսև ո րումն է, որ տեղ 
ան հա տը և նրա գոր ծու նե ու թյու նը մի ամ
բող ջա կան մի աս նու թյուն են: Այ դօ րի նակ 
ակ տի վու թյու նը Ֆրոմն ան վա նում է ար
գա սա բեր ակ տի վու թյուն:1

«Ար գա սա բեր ակ տի վու թյու նը,— նշում 
է Ֆրո մը,— նշա նա կում է ներ քին ակ տի
վու թյան վի ճակ. պար տա դիր չէ, որ այն 
կապ ված լի նի ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու
թյան կամ գի տա կան աշ խա տան քի, կամ 
էլ պար զա պես ինչ–որ «օգ տա կար» բա
նի ստեղծ ման հետ: Ար գա սա բե րու թյու նը 
բնա վո րու թյան կողմ նո րո շում է, որը ներ
հա տուկ է բո լոր մարդ կա յին էակ նե րին, 
եթե մի այն նրանք հու զա կա նո րեն թե
րար ժեք չեն: Ար գա սա բեր անձ նա վո րու

1 Նույն տե ղում, էջ 298:

թյուն նե րը կեն դա նու թյուն են հա ղոր դում 
ամեն ին չին, ին չին որ դիպ չում են: Նրանք 
իրաց նում են իրենց սե փա կան ու նա կու
թյուն նե րը և ու րիշ մարդ կանց ու իրե րի 
մեջ կյանք են ներշն չում»:2 Կյանքն ինք նին 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն է, ինք նա կեր տու մը: 
Հե տև ա բար ար գա սա բե րու թյու նը ստեղ
ծա գոր ծա կան փնտրտու քով հա գեց ված 
ամե նօ րյա մարդ կա յին առա քե լու թյուն 
է: Հենց այդ աշ խարհն է մի ակ իրա կան 
աշ խար հը, իս կա կան ար ժեք նե րի արար
ման աշ խար հը, եթե ար ժեք ան վա նենք 
այն ամե նը, ին չին մենք ձգտում ենք, ին չը 
թանկ ենք գնա հա տում, ին չը կու զե նա յինք 
պահ պա նել և ամ րապն դել մեր կյան քում: 

Ֆրո մին խիստ հո գե հա րա զատ է բուդ
դիզ մի կեն սա փի լի սո փա յու թյու նը: Բուդ
դա յի հա մայն քում գո յու թյուն ու ներ կա նոն` 
յու րա քան չյու րը, որ մտնում էր հա մայնք 
պետք է հրա ժար վեր սե փա կա նու թյու
նից: Մի աշա կերտ հարց րել է Բուդ դա յին` 
«Ու սու ցիչ, ես իմ ողջ սե փա կա նու թյու նը 
բա ժա նել եմ աղ քատ նե րին, ես այ լևս ոչ 
մի ու նեց վածք չու նեմ, սա կայն դուք մի և
նույն է դժգոհ եք ինձ նից: Իսկ ահա նա /
ու րիշ աշա կեր տը – Մ.Հ./ չի բա ժա նել իր 
ողջ սե փա կա նու թյու նը, իսկ դու ասում 
ես, որ նա ազատ վել է ըն չա քաղ ցու թյու
նից: Բա ցատ րի ինձ, ես չեմ հաս կա նում»: 
Դա ճիշտ մեջ բե րում չէ, այլ մո տա վոր շա
րադ րան քը: Չա կերտ նե րը, որ սո վո րա
բար նշա նա կում են ու ղիղ խոս քը, դրված 
են հար մա րու թյան հա մար: Բուդ դան պա
տաս խա նում է` «Կա րե լի է ու նե նալ իրեր 
և մի ա ժա մա նակ չլի նել սե փա կա նա տեր»: 
Ար գա սա բեր, կեն սա հա րուստ անձ նա վո
րու թյան հա մար այն իրե րը և փո ղե րը, որ 
նա ու նի, լրա ցու ցիչ հնա րա վո րու թյուն ու
նեն` ու րիշ նե րին օգ նե լու, սե փա կան մտա
հո րի զոնն ընդ լյա նե լու, հե տա զո տու թյուն
ներ կա տա րե լու և այլ նի հա մար: Մյուս 

2 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрей
да, с. 298–299.
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կող մից, կա րե լի է ամեն ինչ ու րիշ նե րին 
տալ, լի նել աղ քատ և մի ա ժա մա նակ հո
գե բա նո րեն մնալ սե փա կա նա տեր, ըն չա
քաղց: Հե տև ա բար, աղ քատ` պար տա դիր 
չէ ազատ լի նել ըն չա քաղ ցու թյու նից, «ու
նե նա լու» ձգտու մից: Իր առա ջին քա րո
զում Բուդ դան ասել է, որ կա եր կու ու ղի, 
որոն ցից «խու սա փում է գի տու նը», առա
ջին ու ղին` հա ճույք նե րին հե տև ե լու ու
ղին է` սա կայն դա գռե հիկ, անօգ տա կար 
և ան պա տիվ է, երկ րոր դը̀  հա ճույք նե րից 
հրա ժար վե լու ու ղին է` դա ևս գռե հիկ և 
անօգ տա կար է: Եր րորդ ու ղին (Բուդ դան 
այն ան վա նում է «ազն վա բա րո մի ջին ու
ղի»̀ բայց ոչ «ոս կե մի ջին» իմաս տով)` դա 
ոչ վա յել քա պաշ տու թյունն է /հե դո նիզ մը/ 
և ոչ էլ ճգնա վո րու թյունն է, այլ ելքն է դե
պի մեկ այլ չա փում, հար թու թյու նից վեր 
բարձ րա նա լը, վե հա նա լը: Կեն սա հաս
տատ անձ նա վո րու թյու նը կախ ված չէ ո’չ 
զգա յա կան հա ճույք նե րից, ո’չ էլ դրանց 
բա ցա կա յու թյու նից, չէ որ ճգնա վո րու թյու
նը հա ճախ «վա յել քա պաշ տու թյունն է` 
թարս, շրջված»̀ զգա յա կան հա ճույք նե րին 
խո րա պես քո ղարկ ված կապ վա ծու թյամբ, 
ինչ պես նաև սե փա կան «ճգնա վո րա կան» 
ան ձին կապ վա ծու թյամբ:

Ար գա սա բե րու թյու նը և լի նե լու թյու նը 
մի մյանց հետ շատ աղերս ներ ու նեն: Լի
նե լը վե րա բե րում է կյան քի իրա կան, այլ 
ոչ թե աղա վաղ ված, պատ րան քա հա ճո 
պատ կե րին: Լի նե լու թյան իմաս տը պարզ
վում է երև ու թա կա նու թյան, թվա ցո ղու
թյան հետ հա կադ րու թյան մեջ:

Շա տե րի հա մար պատ րանք նե րի, թվա
ցյալ և օտար ված ար ժեք նե րի աշ խարհն է 
մի ակ «իրա կան» աշ խար հը, որին ձգտում 
են, որը բարձր են գնա հա տում, որը ցան
կա նում են պահ պա նել և ամ րապն դել 
իրենց կյան քում: Երև ու թա կա նու թյա նը 
օրի նակ բե րե լով, Ֆրո մը նշում է, որ մար
դը բա րի մար դու թվա ցո ղու թյուն է ստեղ

ծում ու րիշ նե րի մեջ, չնա յած նրա բա րու
թյու նը մի այն դի մակ է, որը քո ղար կում է 
ու րիշ նե րին շա հա գոր ծե լու մի տու մը: Մեկ 
ու րի շը ձգտում է երև ալ քա ջա րի, խի զախ, 
թեև ներ քուստ լե ցուն է սնա փա ռու թյամբ: 
Մեկն էլ հայ րե նա սե րի հա մա րում ու նի, 
իսկ իրա կա նում հե տապն դում է նեղ եսա
սի րա կան նպա տակ ներ: Նույ նը կա րե լի է 
ասել թվա ցյալ, կեղծ սի րո մա սին: «Կեղծ 
սե րը», այ սինքն` եսա մո լա կան ձգտում
նե րի փո խա դարձ բա վա րա րու մը մարդ
կանց է՛լ ավե լի եսա մոլ է դարձ նում»:1 «Ես 
գտնում եմ,— նշում է Ֆրո մը,— որ մար դը 
պետք է ձեր բա զատ վի պատ րանք նե րից, 
որոնք նրան ստրկաց նում և ան դա մա
լույծ են դարձ նում: Նա պետք է ճա նա չի 
իրա կա նու թյունն` իր մեջ ու իրե նից դուրս, 
որ պես զի ստեղ ծի աշ խարհ, որը ոչ մի 
պատ րան քի կա րիք չու նի: Ազա տու թյունն 
ու ան կա խու թյու նը կա րող են ձեռք բեր
վել մի այն այն ժա մա նակ, երբ ոչն չաց վեն 
պատ րանք նե րի շղթա նե րը»:2 Այս և հա
րան ման այլ դեպ քե րում երև ու թա կա նու
թյու նը, այ սինքն` մար դու երև ա ցող կամ 
թվա ցող վար քը խո րա պես հա կա սում է 
այն իրա կան ու ժե րին, որոնք մո տի վաց
նում են նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը: Հենց 
այդ պատ ճա ռով էլ̀  «իմ վար քը տար բեր
վում է իմ բնա վո րու թյու նից: Իմ բնա վո րու
թյան կա ռուց ված քը, իմ վար քի իս կա կան 
մո տի վա ցի ան` իմ իրա կան կե ցու թյունն է: 
Իմ վար քը կա րող է մաս նա կի ո րեն ար
տա ցո լել իմ կե ցու թյու նը, սա կայն սո վո
րա բար այն յու րօ րի նակ դի մակ է, որը ես 
ու նեմ, որը ես կրում եմ` հե տապն դե լով 
ինչ–որ սե փա կան նպա տակ ներ»:3

Լի նե լու պրոբ լե մը Ֆրո մը դի տար կում է 
նաև ես–ի և «ու րի շի» հա րա բե րու թյուն նե

1 Фромм Э. Революция надежды. Избавление от ил
люзий. М.: Айрис–пресс, 2005. – с.339
2 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрей
да. – М., 2000. – с. 314
3 Նույն տե ղում, էջ 306:
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րի հա մա տեքս տում: Ու րի շը̀  պար զա պես 
սու բյեկտ կամ օբյեկ տի վո րեն գո յու թյուն 
ու նե ցող իր չէ, չնա յած որ և՛ մեկն է, և՛ 
մյու սը: Ու րի շը̀  դժոխ քը չէ (Սարտր) և ոչ էլ 
դրախ տը: Ու րի շը` աշ խար հի մեր ըն կալ
ման կա ռուց վածքն է, եթե այդ աշ խար
հում չկա ու րի շը, ապա նրա նում անհ
նար է ապ րել, ան հար է այն ըն կա լել և 
մտքով հաս կա նալ: Ես–ի և ու րի շի սերտ 
փոխ կա պակ ցու թյունն ան խու սա փե լի ո
րեն հան գեց նում է հա սա րա կու թյան, իշ
խա նու թյան հետ հա րա բեր վե լու պրոբ
լե մին: Շատ բան կա րե լի է հաս կա նալ 
միջ մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
մա սին, եթե ու սում նա սի րենք իշ խա նու
թյան նկատ մամբ մար դու ձգտում նե րը, 
տեն չանք նե րը:

Եթե հստա կեց նե լու լի նենք իշ խա նու
թյան ըմբռն ման Ֆրո մի տե սա կե տը, ապա 
այն կըն դու նի այս պի սի տար բե րակ ված 
տեսք. իշ խա նու թյու նը կա րող է լի նել 
«ռա ցի ո նալ» կամ «իռա ցի ո նալ»: Ռա ցի ո
նալ̀ բա նա կան իշ խա նու թյու նը հիմն վում 
է մաս նա գի տա կան իրա վա սու թյան վրա: 
Ան կաս կած, գո յու թյուն չու նի իշ խա նու
թյան գոր ծառ նու թյան ինչ–որ հա մընդ
հա նուր բա նա կան մո դել, որը կա րե լի է 
աշ խար հի ցան կա ցած երկ րում նույ նու
թյամբ կի րա ռել: Վեր լու ծու թյուն նե րը խո
սում են ինս տի տու ցի ո նալ ճգնա ժա մի և 
իրա վա սու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը 
կազ մող որակ նե րի կորս տի մա սին: «Ժա
մա նա կա կից հա սա րա կու թյան ճգնա ժա
մը … բա ցատր վում է նրա նով, որ այդ 
հա սար կու թյան ան դամ նե րը դար ձել են 
ան դեմ գոր ծիք ներ, նրանց նույ նա կա նու
թյան զգա ցու մը պայ մա նա վոր ված է մի
այն կոր պո րա ցի ա նե րի կամ այլ վիթ խա րի 
բյու րոկ րա տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի գոր ծու նե ու թյա նը մաս նակ ցու թյամբ: 
Նույ նա կա նու թյան զգա ցում չկա այն տեղ, 

որ տեղ չկա իս կա կան անձ նա վո րու թյուն»:1

Ըստ Ֆրո մի, ինչ պի սին էլ որ լի նեն 
իրա վա սու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ
մող որակ նե րի կորս տի պատ ճառ նե րը, 
խո շոր ու բարդ կա ռուց վածք ու նե ցող 
հա սա րա կու թյուն նե րում իշ խա նու թյու նից 
բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան օտա րա
ցումն ան խու սա փե լի է: Իշ խա նու թյան 
իրա կան կամ շին ծու և թվա ցյալ իրա վա
սու թյու նը փո խանց վում է պաշ տո նա կան 
հա մազ գես տին կամ տիտ ղո սին: Այ սինքն, 
իշ խա նու թյան իրա վա սու թյան կար ծե
ցյալ, կեղծ խորհր դա նիշ նե րին: Օրի նակ` 
պե տա կան գոր ծի չը կա րող է օժտ ված 
լի նել իշ խա նու թյան աս տի ճա նա կար գում 
իր դիր քը հաս տա տող բո լոր ար տա քին 
հատ կա նիշ նե րով և, մի ա ժա մա նակ, լի
նել բթա միտ, կար ճա տես ու եսա կենտ րոն 
մարդ: Հի րա վի, թա գա վո րը մերկ է, սա
կայն հան րու թյու նը պնդում է, թե նա շքեղ 
զգես տա վոր ված է:

Այդ փո խա կեր պումն ինք նա բե րա բար 
չի կա տար վում: Ընդ հա կա ռա կը` նա, ով 
օժտ ված է իշ խա նու թյան բո լոր խորհր
դա նիշ նե րով և դրա նից օգուտ ներ է քա
ղում, հա ճախ ձգտում է իր են թա կա նե րի 
մեջ ար մա տա խիլ անել իրա տե սա կան, 
քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյան ու նա կու
թյուն նե րը: Դրա հե տև ան քով են թա կա նե
րի կամ հպա տակ նե րի բա նա կա նու թյու նը 
դառ նում է դյու րա թեք և դյու րա փո փո
խե լի: Մար դը կորց նում է ինք նու րույն 
մտա ծե լու, աչ քի տե սա ծին հա վա տա
լու և սե փա կան կար ծի քի վրա հեն վե լու 
մարդ կա յին ու նա կու թյու նը: Հա վա տա լով 
հո րի նա բա նու թյուն նե րին` նա դա դա րում 
է տես նել քա ղա քա կան իրա կա նու թյունն 
այն պես, ինչ պես որ այն կա:2 

1 Фромм Э. Иметь или Быть? – “Ника–Центр” 
“Вист–С”, Киев, 1998, с.325
2 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрей
да. – М., 2000. – с. 235–236
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Առանձ նա հա տուկ հրա տա պու թյուն 
այ սօր ձեռք են բե րում Է.Ֆրո մի̀  հա սա րա
կու թյան առող ջաց մանն ու հու մա նի զաց
մա նը նպա տա կա ուղղ ված նա խագ ծե րը: 
Ան հա տի նկատ մամբ հա սա րա կու թյու նը 
կա րող է իրա կա նաց նել տար բեր գոր ծա
ռույթ ներ. նպաս տել մար դու պո տեն ցի ալ 
ու նա կու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, կամ 
ձև ա խե ղել, ճնշել նրա ներ քին ու ժե րը, 
նրանց հա ղոր դել խա թար ված ձև: Հո
գև որ առող ջու թյու նը, հա մա ձայն Ֆրո մի, 
չի հան գում հի վանդ հա սա րա կու թյա նը 
մար դու հար մար վա ծու թյան մա կար դա
կին, այլ նրա ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո
ղու թյուն նե րի առա վել իրաց մա նը: Հենց 
այդ պի սին պետք է լի նի «առողջ» հա սա
րա կու թյու նը: Իս կա պես առողջ հա սա
րա կու թյան մեջ մար դը պետք է դառ նա 
հա սա րա կա կան և ազ գա յին զար գաց ման 
կենտ րո նա կե տը, իսկ նրա կա տա րե լա
գոր ծու մը և հա մա կող մա նի ո րեն ներ դաշ
նակ զար գա ցու մը̀  հա սա րա կու թյան և պե
տա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տա կը:

«Ու նե նա՞լ, թե՞ լի նել»1 ·րքի վեր ջին մա
սում Ֆրո մը հան դես է գա լիս կոնկ րետ 
առա ջար կու թյուն նե րով, որոնք հրա տապ 
էին ինչ պես երեկ, այն պես էլ այ սօր: Օրի
նակ` անհ րա ժեշտ է ար դեն ձեր բա զատ վել 
«ու ղեղ նե րի մաքր ման–զտման» հո գե բա
նա կան բո լոր մե թոդ նե րից, որոնք այ սօր 
լայ նո րեն օգ տա գործ վում են գո վազ դում և 
քա ղա քա կան քա րոզ չու թյան մեջ: Դրանք 
վտան գա վոր են ոչ մի այն այն պատ ճա
ռով, որ մարդ կանց դրդում են գնե լու 
իրեր, որոնք նրանց բո լո րո վին պետք 
չեն և որոնք նրանք չեն ցան կա նում ձեռք 
բե րել: Այ լև այն պատ ճա ռով, որ նրանք 
մարդ կանց հար կադ րում են ընտ րե լու այն 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին, որոնց նրանք 

1 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрей
да. Иметь или Быть? – М.: ООО “Фирма “Издатель
ство АСТ”, 2000.

եր բեք չէ ին ընտ րի, եթե լի ո վին վե րահս
կե ին իրենց: Ֆրո մը գտնում է, որ հար կա
վոր է ար գե լել հիպ նո սա յին ներ գոր ծու
թյան բո լոր ձև ե րը, որոնք կի րառ վում են 
քա րոզ չու թյան մեջ` ինչ պես սպառ ման, 
այն պես էլ քա ղա քա կա նու թյան բնա գա
վառ նե րում: Այս տե ղից էլ հե տև ում է` «Այդ 
սու գես տիվ մե թոդ նե րի ներ գոր ծու թյան 
առանձ նա հա տուկ ար դյունքն այն է, որ 
նրանք ստեղ ծում են կի սա մո ռա ցու թյան 
մթնո լորտ, երբ մար դը մի ա ժա մա նակ 
հա վա տում և չի հա վա տում կա տար վող 
իրա դար ձու թյուն նե րին, կորց նե լով իրա
կա նու թյան զգա ցո ղու թյու նը»:2

«Ու նե նա՞լ, թե՞ լի նել» գրքի հրա պա րա
կու մից հե տո ան ցել է շուրջ 40 տա րի: Ցա
վոք, այդ ժա մա նա կա մի ջո ցում սկզբուն
քո րեն ոչինչ չի փոխ վել: Թվում է` որ պես զի 
մար դիկ արթ նա նան, անհ րա ժեշտ է ինչ–
որ լուրջ ցնցում: Ըստ երև ույ թին, աղե տը 
այս կամ այն տես քով ան խու սա փե լի է, 
ամեն ինչ դրան է մեր ձե նում: Մենք ար դեն 
իսկ ապ րում ենք, եթե կա րե լի է այդ պես 
ար տա հայտ վել, թույլ, դան դա ղո րեն ըն
թա ցող աղե տի պայ ման նե րում, և ապա
գա յում աղե տա բեր իրա դար ձու թյուն նե րի 
ինչ–որ «խտա ցու մը» այս պես թե այն պես 
ան խու սա փե լի է: Եվ, մի գու ցե, դա արթ
նաց նի մարդ կանց` մղձա վանջ հի շեց նող 
քնից և նրանց հո գի նե րում ինչ–որ ար ձա
գանք կգտնեն Ֆրո մի մար դա սի րա կան 
գա ղա փար նե րը: Աս ված խոս քերն ամ
բող ջո վին վե րա բե րում են հայ իրա կանւ
թյանն ու հայ ժո ղովր դին, որն ապ րում է 
«թու նե լի վեր ջում» լույս տես նե լու սպա
սում նե րով և տվայ տանք նե րով:

2 Նույն տե ղում, էջ 418:
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formulation of this phenomenon.
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ԽԱԼԻԼԻ  ՄԱՀՄՈՒԴ
Իրանի Գյուղատնտեսության նախարարության ԶԼՄ 

սոցիոլոգիայի մասնագետ և Իրանի Պայամ Նուր 
Համալսարանի դասախոս

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԴԻՏՄԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ

 Սույն հե տա զո տու թյան հիմ նա կան 
նպա տակն էր` պար զել Ի րա նի Իս լա մա
կան Հան րա պե տու թյան ե րի տա սար դու
թյան կող մից ԶԼՄ–նե րի և, մաս նա վո րա
պես, հե ռուս տա տե սու թյան սպառ ման, 
հե ռուս տա տե սային հա ղոր դում նե րից 
ստացվ վող տե ղե կատ վու թյան և այդ տե
ղե կատ վու թյան ազ դե ցու թյան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը̀  սո ցի ա լա կա նաց ման և 
սո ցի ա լա կան մո բի լու թյան ցու ցա բեր ման 
ըն թաց քում: 

Հե տա զո տու թյան նպա տակ ներն են.
 ¾  հաս կա նալ Ի րա նի ե րի տա սար

դու թյան՝ հե ռուս տա ցույց դի տե լու 
նա խա պատ վու թյուն նե րը և դրանց 
պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը այն պի
սի գոր ծոն նե րով, ի նչ պի սիք են սե
ռը, տա րի քը, կր թու թյու նը ևն,

 ¾  հաս կա նալ ե րի տա սար դու թյան 
հե տաքրք րու թյուն նե րը հա մա ցան
ցային հե ռուս տա տե սու թյուն օգ
տա գոր ծե լիս,

 ¾  հաս կա նալ հե ռուս տա տե սու թյան 
ազ դե ցու թյու նը ե րի տա սարդ նե րի 
սո ցի ա լա կան շար ժու նու թյան, այդ 
թվում` միգ րա ցի ոն վար քի վրա,

 ¾  հաս կա նալ ե րի տա սար դու թյան 
ան ձնա կան ի դե ալ նե րի ձևա վոր
ման հար ցում հե ռուս տա հե րոս նե րի 
ազ դե ցու թյու նը,

 ¾  հաս կա նալ ե րի տա սար դու թյան հե
տաքրք րու թյուն նե րը հե ռուս տա տե
սու թյամբ ներ կա յաց վող ազ գային, 

կրո նա կան ու ա վան դա կան ա րա
րո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ: 

Ու սում նա սի րու թյան հա մար ը նտր
ված բազ մու թյու նը նե րա ռում է Ի րա նի 
ե րի տա սար դու թյա նը: Հե տա զո տու թյունն 
ան ցկաց վել է Ի րա նի 30 նա հանգ նե րում 
2011–2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում: Ժա
մա նա կի և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
սղու թյան պատ ճա ռով սույն հե տա զո
տու թյու նը սահ մա նա փակ ված է Ի րա նի 
մի այն 30 նա հան գային կենտ րոն նե րով: 

Ընտ րան քի չափն ու սում նա սիր վող 
մարդ կանց կամ մի ա վոր նե րի քա նակն 
է: Հա մա ձայն Ի րա նի վի ճա կագ րա կան 
կենտ րո նի հրա պա րա կած տվյալ նե րի՝ 
2011–2012 թվա կան նե րին 18–35 տա րե
կան ե րի տա սարդ նե րի թի վը կազ մում է 
33,734,800 հո գի: 

Սո վո րա բար հաշվ վում է ը նտ րան քի 
հա մա խառն չա փը: Այ նու հետև յու րա
քան չյուր մար զի հա մար ը նտ րան քի չա
փը պետք է հաշ վել ա ռան ձին՝ հետ ևյալ 
բա նաձ ևի օգ նու թյամբ՝

ni = (Ni /N)*n, 
որ տեղ՝
N–ը 2011–2012թթ. Ի րա նի բնակ չու թյան 

թվա քա նակն է Ի րա նի վի ճա կագ րա կան 
կենտ րո նի հա մա ձայն,

Ni–ն 2011–2012թթ. յու րա քան չյուր նա
հան գի բնակ չու թյան թվա քա նակն է,

ni–ն  ընտ րան քի չա փը: 
Այ նու հետև յու րա քան չյուր նա հան գի 

հա մար ը նտ րան քի չա փը (ni) պետք է հաշ
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վար կել վե րը նշ ված բա նաձ ևով: Ե թե վս
տա հու թյան մա կար դա կը կազ մում է 0.95, 
ը նտ րան քի սխա լան քը՝ 0.03, ի սկ բնակ չու
թյան թվա քա նա կը՝ N=33,734,800, ա պա 
ը նտ րան քի չա փը կլի նի n=1068: 

Հե տա զո տու թյան հար ցե րը
 ¾  Հե ռուս տաա լիք նե րից (Ի ԻՀՀ1 ու 

ՊԱՀՊԾ2, թե՞ ՊՀ ՄԱՀ3) ո ՞րն է ու ի նչ 
պատ ճա ռով ա վե լի տա րած ված և 
նա խընտ րե լի Ի րա նի ե րի տա սար
դու թյան տե սա կե տից: 

 ¾ Ինչ պի սի՞ն է ե րի տա սար դու թյան 
վե րա բեր մուն քը Ի ԻՀՀ ու ՊԱՀՊԾ 
կամ ՊՀ ՄԱՀ` որ պես հա սա րա կու
թյանն ին տեգր վե լու, հար մար վե
լունն ա ջակ ցող մե խա նիզ մի: 

 ¾ Ինչ պե՞ս է Ի ԻՀՀ ու ՊԱՀՊԾ կամ ՊՀ
ՄԱՀ դի տելն ազ դում ե րի տա սարդ
նե րի սո ցի ա լա կան շար ժու նա կու
թյա նը, նաև̀ միգ րա ցի ոն վար քին: 

 ¾ Ինչ պի սի՞սն է ե րի տա սար դու թյան 
վե րա բեր մուն քը հա մա ցան ցային 
հե ռուս տա տե սու թյան նկատ մամբ:

Ար դյունք նե րի ներ կա յա ցում

 Հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 

1  Հա մա ձայն Ի րա նի Սահ մա նադ րու թյան 175 հոդ
վա ծի՝ Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան 
հե ռար ձա կո ղը (Ի ԻՀՀ) հայտ նի է որ պես ազ գային 
լրատ վա մի ջոց, ո րն ու նի հե ռուս տա ռա դի ո հա ղոր
դում ներ հե ռար ձա կե լու ի րա վունք: Այդ հոդ վածն 
ը նդ գծում է, որ Ի ԻՀՀ–ի ղե կա վա րին նշա նա կում 
ու պաշ տո նանկ է ա նում Ա ռաջ նոր դը: Այն ղե կա
վա րող խոր հուր դը կազմ ված է Ի րա նի նա խա գա
հի, դա տա կան իշ խա նու թյան ղե կա վա րի և իս լա
մա կան խորհր դատ վա կան ժո ղո վի եր կո ւա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: Ի րա նի խորհր դա րա նը վե
րահս կում է այս կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու
թյու նը, ի սկ դրա վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը, 
կա ռա վար ման ու վե րահսկ ման խն դիր նե րը կար
գա վոր վում են օ րեն քով:
2  Պարս կե րե նով ար բա նյա կային հե ռուս տաա լիք
նե րի պե տա կան ծա ռա յու թյու նը (ՊԱՀՊԾ) հե ռար
ձա կում է իր հա ղոր դում նե րը տար բեր լե զու նե րով՝ 
Ի րա նում և ար տերկ րում բնակ վող մարդ կանց հա
մար:
3 Պարս կե րե նով հե ռար ձակ վող մաս նա վոր ար
բա նյա կային հե ռուս տաա լիք նե րը (ՊՀ ՄԱՀ) հե
ռար ձա կում են ի րենց հա ղոր դում նե րը տար բեր 
լե զու նե րով՝ Ի րա նում և ար տերկ րում բնակ վող 
մարդ կանց հա մար:

Ի րա նի ե րի տա սարդ նե րի մեծ մա սը ա վե
լի հա ճախ է սպա ռում հե ռուս տա տե սու
թյու նը, քան այլ ԶԼՄ–նե րը՝ այն դի տե լով 
օ րա կան մի ջի նում չորս ժամ՝ չու նե նա լով 
նա խընտ րե լի ժա մեր: Ի նչ պես ե րի տա
սարդ նե րը, այն պես էլ նրանց ըն տա նիք
նե րի ան դամ նե րը և ըն կեր ներն ա վե լի 
շատ նա խընտ րում են դի տել ՊՀ ՄԱՀ, 
քան Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ (Պատ կեր 1): 

Պատկեր 1. Իրանական հեռուստաալիքների 
ընտրության առումով երիտասարդության 

նախապատվությունները

Պատկեր 2. Երիտասարդության տեսակետները 
հեռուստաալիքներով ճշմարիտ տեղեկատվություն 

մատուցելու վերաբերյալ

 Բա ցի այդ, ՊՀ ՄԱՀ–ը վայե լում է ե րի
տա սար դու թյան վս տա հու թյու նը, քան զի 
այն մա տու ցում է հե տաքր քիր, ո րա կյալ, 
օբյեկ տիվ և ի րա տե սա կան նո րու թյուն
ներ ու հա ղոր դում ներ, ի նչ պես նաև հե
տա դարձ կա պի ա վե լի լավ հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում (Պատ կեր 2):

 Հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
ե րի տա սարդ նե րի մեծ մա սը նա խընտ
րում է դի տել ժա ման ցային հա ղոր դում
ներ՝ շոու ներ, նո րաձ ևու թյուն, ֆիլ մեր և 
մուլտ ֆիլ մեր: Նա խա պատ վու թյան հա
ջորդ աս տի ճա նում են գտն վում կր թա կան 
և տե ղե կատ վա կան հա ղոր դում նե րը:
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Սո ցի ա լա կա նաց ման վե րա բե րյալ հե
տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ե րի
տա սարդ ներն ա վե լի շատ են սո վո րում 
մար զա կան, հա մեր գային, պատ մա գի
տա կան, բնա գի տա կան և մշա կու թային, 
քան այլ տե սա կի հա ղոր դում նե րից: 
Ժա ման ցային հա ղոր դում նե րը (շոու
նե րը, հա մերգ նե րը, մար զա կան ու նո
րա ձու թյան հա ղոր դում նե րը, ֆիլ մե րը) 
գրա վում են ա ռա վե լա գույն թվով հան
դի սա տե սի, մինչ դեռ տե ղե կատ վա կան 
հա ղոր դում նե րը (նո րու թյուն ներ, քա ղա
քա կան ու կրո նա կան հա ղոր դում ներ) 
գա լիս են հա ջոր դիվ: Վեր ջա պես, ըն
տա նի քը, ըն կեր նե րը և ՊՀ ՄԱՀ հե ռուս
տաա լիք ներն ու նեն ա վե լի մեծ ազ դե
ցու թյուն ե րի տա սար դու թյան մե ծա մաս

նու թյան վրա, քան Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ն:
Դե րե րի վե րա բե րյալ հե տա զո տու

թյու նը ցույց է տա լիս, որ ե րի տա սարդ
նե րի 20%–ը կցան կա նային ի րենց տես
նել հե ռուս տա շոու նե րում, 17%–ը՝ մար
զա կան հա ղոր դում նե րում, 10%–ը՝ նո
րու թյուն նե րի թո ղար կում նե րում, 9%–ը՝ 
հա մեր գային հա ղոր դում նե րում, 7%–ը՝ 
ի րա նա կան ֆիլ մե րում և մնա ցա ծը՝ այլ 
հե ռուս տա հա ղոր դում նե րում: Ո ւս տի հե
տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ե րի
տա սարդ նե րի մեծ մա սը կցան կա նար 
գտն վել ժա ման ցային հա ղոր դում նե րից 
որ ևէ մե կի, հատ կա պես՝ շոու նե րի, մար
զա կան, ֆիլ մե րի և հա մերգ նե րի, մաս
նա կի ցը (Ա ղյու սակ 1):

 

Աղյուսակ 1. Հեռուստատեսային կերպարներ ստանձնելու  
վերաբերյալ տեսակետները

Ցու ցա նիշ ներ

 Հա ղորդ ման տե սակ

Հա ճա խա
կա նու
թյուն

Տո կոս
Կու տակ ված հա
ճա խա կա նու թյան 

տո կոս

Հե ռուս տա նո րու թյուն ներ 104 9.73 9.73
Քա ղա քա կան–վեր լու ծա կան հա
ղոր դում եր 52 4.86 14.59

Շոու–ծ րագ րեր 214 20.03 34.62

Ի րա նա կան ֆիլ մեր 74 6.92 41.54

Ար տա սահ մա նյան ֆիլ մեր 60 5.61 47.15

Հա մերգ ներ 99 9.26 56.41

Ժա մանց 41 3.83 60.24

Կ րո նա կան ծի սա կա տա րու թյուն ներ 56 5.24 65.48

Մար զա կան հա ղոր դում եր 184 17.22 82.7

Մ շա կու թային հա ղոր դում եր 40 3.74 86.44

Պատ մա կան հա ղոր դում եր 26 2.43 88.87

Բ նու թյան մա սին ֆիլ մեր 37 3.46 92.33

Մուլտ ֆիլ մեր 46 4.3 96.63
Նո րաձ ևու թյան մա սին հա ղոր դում
ներ 33 3.08 99.71

Այլ հա ղոր դում եր 2 0.18 100

Ըն դա մե նը 1068 100
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Ե րի տա սար դու թյան մեծ մա սը գտ նում 
է, որ ՊՀ ՄԱՀ–ով հե ռար ձակ վող ժա ման
ցային ու տե ղե կատ վա կան հա ղոր դում
նե րը կոնֆ լիկտ ու թյու րըմբռ նում են 
հրահ րում ի րենց և ա վագ սերնդ նե րի 
միջև: Հե ռուս տա դի տող նե րի շր ջա նում 
ա վագ սերն դի հետ կոնֆ լիկտ ու թյու
րըն կա լում հրահ րե լը դիր քո րո շում ներ 
և ար ժեք ներ ձևա վո րե լու մեկ այլ գոր
ծոն է: Ը ստ հարց ված ե րի տա սարդ նե րի՝ 
ժա ման ցային հա ղոր դում նե րի 72.9%–ը 
(շոու ներ, հա մերգ ներ, ժա մանց, նո րաձ
ևու թյուն, մուլտ ֆիլ մեր, ար տա սահ մա
նյան կամ ի րա նա կան ֆիլ մեր, մար զա
կան հա ղոր դում ներ) և տե ղե կատ վա կան 
հա ղոր դում նե րի 27.1%–ը (քա ղա քա կան, 
նո րու թյուն ներ, մշա կու թային, պատ մա
կան, բնու թյան մա սին) կա րող են ստեղ
ծել կոնֆ լիկտ ու թյու րըն կա լում ե րի տա
սարդ նե րի և ա վագ սերն դի միջև: Ը ստ 
ստաց ված ար դյունք նե րի՝ ե րի տա սարդ
նե րի 60%–ը կար ծում է, որ ՊՀ ՄԱՀ–ն 
ա վե լի շատ կոնֆ լիկտ ու թյու րըն կա լում է 
ա ռա ջաց նում (ե րի տա սարդ նե րի և ա վագ 
սերն դի միջև), քան Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ն:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հա
մա ձայն՝ ՊՀ ՄԱՀ–ն ու նի հա սա րա կա կան, 
քա ղա քա կան, կրո նա կան, տն տե սա կան, 
մշա կույ թի և ար վես տի բնա գա վառ նե րին 
ա ռնչ վող ա վե լի շատ հան րա մատ չե լի 
ծրագ րեր, քան Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ն:

 Հան րա մատ չե լի թե մա տիկ հա ղոր
դում նե րի ա ռու մով հե ռուս տա ժա ման
ցային հա ղոր դում նե րը հիմ նա կա նում 
վե րա բե րում են աղ քա տու թյա նը, զվար
ճան քին, վար կա նիշ նե րին, կո ռուպ ցի
ային, սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյա
նը, հա րուստ նե րի և աղ քատ նե րի միջև 
առ կա ան ջր պե տին: Տե ղե կատ վա կան 
հա ղոր դում նե րում գե րակշ ռում են քա
ղա քա կան ու կրո նա կան թե մա նե րը, 
ի սկ կր թա կան նե րում՝ հա մա կար գի չային 
տեխ նո լո գի ա նե րը, խո հա րա րու թյու նը, 
լե զու ներն ու ե րաժշ տու թյու նը:

Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ 

ՊՀ ՄԱՀ–ն ա վե լի շատ հա ղոր դում ներ է 
նվի րում սե ռային, ռա սա յա կան ու տա
րի քային ան հան դուր ժո ղա կա նու թյա նը 
և ան հա վա սա րու թյա նը, ի նչ պես նաև 
շքեղ կյան քի գո վազդ մա նը, քան Ի ԻՀՀ–
ՊԱՀՊԾ–ն: Բա ցի այդ, ի նչ պես ՊՀ ՄԱՀ–
ով, այն պես էլ Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ով հե ռար
ձակ վող գո վազ դա յին թո ղար կում նե րի 
մեծ մասն ա ռնչ վում է բջ ջային հե ռա խոս
նե րին, հե ռուս տա ցույց նե րին, հար դա
րան քի պա րա գա ներն ևն: 

 Հե տա զո տու թյան հա մա ձայն՝ Ի ԻՀՀ–
ՊԱՀՊԾ–ի հա ղոր դում նե րի մեծ մա սը վե
րա բե րում է ի րա նա կան կեն սա կեր պին, 
ին չը նպա տա կաուղղ ված է խթա նե լու 
ե րի տա սարդ նե րին՝ ապ րե լու Ի րա նում և 
հա վա տա րիմ մնա լու ի րա նա կան կեն
սա կեր պին: Ո ւս տի Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ն, ի 
տար բե րու թյուն ՊՀ ՄԱՀ–ի, քն նա դա տում 
է ժա մա նա կա կից ա րևմ տյան կեն սա կեր
պի ներդ րու մը ի րա նա կան հա սա րա կու
թյան մեջ: Ի հա կա ռակ դրան՝ ՊՀ ՄԱՀ–ը 
խթա նում է ե րի տա սարդ նե րին՝ ապ րե լու 
ա րևմ տյան ո ճով: Հե տա զո տու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ի՝ ի րա նա
կան մշա կույթն ա ռաջ մղե լուն ո ւղղ ված 
քայ լերն ա վե լի թույլ են, քան ՊՀ ՄԱՀ–ի՝ 
հա կա ռակ ո ւղ ղու թյամբ միտ ված գոր ծո
ղու թյուն նե րը. վեր ջի նի հա ղոր դում ներն 
ա վե լի լավ են մշակ ված: 

Այս պես, ո րո շա կի կեն սա կեր պի նկատ
մամբ հան դի սա տե սի դիր քո րո շու մը ձևա
վո րե լու ա ռու մով ՊՀ ՄԱՀ–ն խթա նում է 
ա րևմ տյան կեն սա կեր պը ֆիլ մե րի (75%), 
քա ղա քա կան հա ղոր դում նե րի (20%) և 
նո րու թյուն նե րի թո ղար կում նե րի (5%) մի
ջո ցով: Ո ւս տի ՊՀ ՄԱՀ–ը դրա կան լույ սի 
ներ քո է ներ կա յաց նում ա րևմ տյան մշա
կույ թը՝ որ պես ապ րե լու հա մար հար մա
րա վետ մի ջա վայր:

 Հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ի հա ղոր դում նե րի 87%–ը 
գո վա բա նում ու խթա նում է ի րա նա կան 
մշա կույ թը: Այդ մո տե ցու մը մե ծա մա սամբ 
(85%) ար տա հայտ ված է նո րու թյուն նե րի 
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թո ղար կում նե րում, քա ղա քա կան ու կրո
նա կան հա ղոր դում նե րում, ֆիլ մե րում և 
կի նո հա ղոր դում նե րում, ի սկ մնա ցած 15%–
ը դրա կան լու սա բա նու մը բա ժին է ըն կած 
ռե պոր տաժ նե րին ու հար ցազ րույց նե րին:

 Հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ն խթա նում է ե րի տա
սարդ նե րի ի րա նա կան կեն սա կեր պը, 
մինչ դեռ ՊՀ ՄԱՀ–ը նրանց ա րևմ տյան ոճ է 
հրամց նում: Բա ցի այդ, Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ն, 
քա ղա քա կան ու կրո նա կան հա ղոր դում
նե րի, նո րու թյուն նե րի թո ղար կում նե րի և 
ֆիլ մե րի մի ջո ցով քն նա դա տում է ա րևմ
տյան ժա մա նա կա կից կեն սա կեր պը:

 Հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
ե րի տա սար դու թյան մեծ մա սը ցան կա
նում է օ գտ վել հա մա ցան ցից ա մեն օր: 
Բա ցի այդ, նրանք ա մեն օր հա վա սա րա
պես օ գտ վում են հե ռուս տա տե սու թյու նից 
և հա մա ցան ցից: 

Ե րի տա սարդ նե րը հա մա ցան ցից օ գտ
վում են նախ՝ է լեկտ րո նային փոստն 
ստու գե լու, հե տո՝ ժա ման ցի, հե տո՝ տե
ղե կույթ ո րո նե լու և, վեր ջա պես, սո ցի ա
լա կան ցան ցե րից օ գտ վե լու հա մար:

Պատկեր 3. Երիտասարդների զբաղմունքը 
համացանցում

Ե րի տա սար դու թյան ա վե լի մեծ մա
սը նա խընտ րում է առ ցանց դի տել ՊՀ
ՄԱՀ–ի, քան Ի ԻՀՀ–ՊԱՀՊԾ–ի հա ղոր
դում նե րը:

 Հե տա զո տու թյան հա մա ձայն՝ հե
ռուս տա տե սու թյու նը ե րեք ե ղա նա կով 
է նպաս տում Ի րա նի ե րի տա սարդ նե րի 
ար տա գաղ թին: Ա ռա ջի նը աշ խա տանք 
գտ նելն ու ի րենց կյան քի մա կար դա
կը բա րե լա վելն է, ե րկ րոր դը՝ Ի րա նում 

ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
պա կասն է և հե ռուս տա տե սու թյան մի
ջո ցով ար տերկ րում ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի ա վե լի բարձր պաշտ
պան վա ծու թյան մա սին ներ կա յաց վող 
տե ղե կատ վու թյու նը, ի սկ եր րոր դը՝ ա վե
լի լավ կր թու թյուն ստա նա լը և ար տերկ
րում բնակ վող ըն տա նի քի ան դամ նե րին 
վե րա մի ա վոր վե լը: Այս պես, ե րի տա սար
դու թյան 83%–ի կար ծի քով՝ քա ղա քատն
տե սա կան հար ցե րը Ի րա նից ար տա
գաղ թե լու հիմ նա կան պատ ճառ ներն են, 
12%–ը նշում է ա րևմ տյան կեն սա կեր պը 
գրա վիչ լույ սով ներ կա յաց նող կի նոն
կար նե րը և 5%–ը նշում է այլ պատ ճառ
ներ, օ րի նակ՝ ժա ման ցային հա ղոր դում
նե րը (հա մերգ ներ, ե րաժշ տու թյուն ևն):

Այս ի մաս տով ՊՀ ՄԱՀ–ը Ի ԻՀՀ–
ՊԱՀՊԾ–ից ա վե լի շատ է ար տա գաղ թի 
թե ման շո շա փում, և, ի հար կե, ար տա
գաղ թը խթա նող կար ևո րա գույն գոր ծո
նը ա րևմ տյան ե րկր նե րում ա վե լի բա րե
կե ցիկ կյան քը ներ կա յաց նող կի նոն կար
նե րի մի ջո ցով քա ղա քա կան–տն տե սա
կան խն դիր ներ հրահ րելն է: Օ րի նակ, 
ա րևմ տյան ար տադ րու թյան ֆիլ մե րում 
ցու ցադր վում է, որ ե րի տա սարդ ներն 
ապ րում են եր ջա նիկ և ու րախ կյան քով, 
ու նեն ա վե լի լայն հնա րա վո րու թյուն ներ 
կր թու թյան ու աշ խա տան քի ա ռու մով: 

Ա ղյու սակ 2–ի հա մա ձայն՝ ե րի տա
սար դու թյան 46.6%–ը կարծ քում է, որ հե
ռուս տաա լիք ներն Ա րև մուտ քի ե րկր նե րի 
կյանքն ա վե լի լավ լույ սի ներ քո են ներ
կա յաց նում. ե րի տա սարդ նե րը գտ նում 
են, որ Ա րև մուտ քում ի րենց հա սա կա կից
ներն ա վե լի ու րախ և ան հոգ են ապ րում: 
34.7%–ը նշում է ե րի տա սար դու թյան հա
մար մեծ հնա րա վո րու թյուն նե րը կր թու
թյան, մաս նա գի տա կան ա ռա ջըն թա ցի 
և զար գաց ման ա ռու մով: 18.7%–ը մատ
նան շում է հե ռուս տած րագ րե րում Ի րա
նում կյան քի քն նա դա տու թյու նը` որ պես 
ար տա գաղ թի պատ ճառ: 
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Աղյուսակ 2. Երիտասարդության կարծիքը Իրանից արտագաղթը խթանելու՝ 
հեռուստաալիքների կողմից օգտագործվող ձևերը

                       Ցու ցա նիշ ներ

Գ րավ չու թյան ձևը

Հա ճա խա
կա նու թյուն

Տո կոս
Կու տակ ված հա
ճա խա կա նու թյան 
տո կոս

Արևմ տյան ե րկր նե րի ա վե լի լավ կյան
քը ներ կա յաց նե լը

498 46.6 46.6

Ե րի տա սարդ նե րի հա մար ա վե լի շատ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը

371 34.7 81.3

Ի րա նում կյան քի քն նա դա տու թյու նը 199 18.7 100

Ըն դա մե նը 1068 100
 
 

Ի րա նից ար տա գաղ թե լու վե րա բե րյալ 
ե րի տա սարդ նե րի 84.2%–ը (վս տա հա բար 
կամ մաս նա կի ո րեն) հա մա ձայն է ո րո
շում ներ ըն դու նել հե ռուս տած րագ րե րով 
ներ կա յաց ված նե րի նմա նու թյամբ և մի
այն 15.7%–ը՝ ոչ: 

Ե րի տա սարդ նե րի 38.6%–ը ցան կա նում 

է նման վել հե ռուս տա տե սու թյամբ ներ
կա յաց վող՝ ֆիլ մե րի, հա մերգ նե րի կամ 
բե մա կա նա ցում նե րի հե րոս նե րին, 35.9%–
ը կցան կա նար նման վել մար զիկ նե րին, 
16.5%–ը՝ հա սա րա կա կան–մ շա կու թային 
կեր պար նե րին, 5.8%–ը՝ քա ղա քա կան գոր
ծիչ նե րին և 1.6%–ը՝ այ լոց (Պատ կեր 4):

Պատկեր 4. Հեռուստատեսությամբ ներկայացվող որ կերպարներին կցանկանան նմանվել երիտասարդները

Ե րի տա սար դու թյան նմա նարկ ման 
43.82%–ն ար տա հայտ վում է հե ռուս տա
հե րոս նե րի նման հագն վե լով, 27.62%–ը՝ 
նրանց պես խո սե լով, 15.07%–ը՝ նրանց 
պես մարզ վե լով, 9.08%–ը՝ նրանց նման 
հե տա զո տու թյուն կա տա րե լով և 4.4%–ը՝ 
այլ ե ղա նակ նե րով: 

Ե րի տա սարդ նե րի մեծ մասն իր հե
րոս նե րին տես նում է ՊՀ ՄԱՀ–ով: Որ ևէ 
հե ռուս տա հե րո սի չերկր պա գող ե րի տա
սարդ նե րը, ը ստ հե տա զո տու թյան, նմա
նար կում են ի րենց ծնող նե րին, լավ ըն
կեր նե րին կամ ու սու ցիչ նե րին:

 Հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
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Աղյուսակ 3. Երիտասարդության շրջանում եղած միտումները՝ ծեսերն 
անցկացնելու վերաբերյալ

     Ցու ցա նիշ ներ

 Վար քագ ծի տե սակ

Հա ճա խա կա
նու թյուն

Տո կոս
Կու տակ ված հա
ճա խա կա նու թյան 
տո կոս

Ա վան դա կան 87 8.14 8.14

Արևմ տյան 594 55.61 63.75

Ազ գային ու ա րևմ տյան 
տար րե րի խառ նուրդ

379 35.48 99.23

Վս տահ չեն 8 0.74 100

Ըն դա մե նը 1068 100
 
 

Ազ գային–կ րո նա կան ծե սե րին ե րի տա սար դու թյան մաս նակ ցու թյան վե րա բեր յալ 
հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ նրանց 43.6%–ը ցան կա նում է մաս նակ ցել ան
կա նոն կեր պով, 32.8%–ը՝ ա մի սը մեկ ան գամ, 16.3%–ը՝ շա բա թը մեկ ան գամ և 7.3%–ը՝ 
շա բա թը մեկ ան գա մից ա վել, սա կայն ոչ ա մեն օր (Պատ կեր 5):

Պատկեր 5. Երիտասարդների մոտեցումները տարբեր ծեսերը դիտելու վերաբերյալ

ե րի տա սարդ նե րի մեծ մա սը կցան կա
նար ա մուս նա նա լու, հար սա նյաց հան
դե սը կազ մա կեր պե լու և կա հա վո րե լու, 
ազ գային ու կրո նա կան ծե սե րը տո նե
լու հար ցե րում հետ ևել հե ռուս տա հա
ղոր դում նե րով մա տուց ված ե ղա նակ նե
րին: Ծի սա կա տա րու թյուն նե րը տո նե լու 

մի տում նե րի մա սով հե տա զո տու թյու
նը ցույց է տա լիս, որ ե րի տա սարդ նե րի 
55.61%–ը նա խընտ րում է ծե սերն ան ցկաց
նել ա րևմ տյան ո ճով, 35.48%–ը՝ ի նչ պես 
ազ գային, այն պես էլ ա րևմ տյան ո ճե րով 
և 8.14%–ը՝ նա խընտ րում է մի այն ա վան
դա կան ծի սա կար գե րը (Ա ղյու սակ 3): 
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Կ րո նա կան ծե սե րը դի տե լու վե րա բե րյալ Պատ կեր 6–ը ցույց է տա լիս, որ ե րի տա
սար դու թյան 32.3%–ը կցան կա նային դի տել ան կա նոն կեր պով, 31.6%–ը՝ ա մի սը մեկ 
ան գամ, 20.2%–ը՝ շա բա թը մեկ ան գամ, 13.9%–ը՝ շա բա թը մեկ ան գա մից ա վելի, սա կայն 
ոչ ա մեն օր և 2%–ը՝ ա մեն օր:

Պատկեր 6. Հեռուստատեսությամբ կրոնական ծեսեր դիտելու հաճախականությունը

Այս պի սով, ստաց ված ար դյունք նե րը ցու ցադ րում են Ի րա նի ե րի տա սար դու թյան 
հակ վա ծու թյու նը հե ռուս տա տե սու թյան դիտ մա նը̀  որ պես սո ցի ա լա կա նաց ման, սո ցի
ա լա կան մո բի լու թյան, ար տա գաղ թի, ա վան դա կան ծե սե րի վե րա բե րյալ պատ կե րա
ցում նե րի և վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման կար ևոր գոր ծո նի: Ար դյունք նե րը կա րող են 
օգ տա կար լի նել ի նչ պես հե տա զո տող նե րի, այն պես էլ շա հագր գիռ կազ մա կեր պու
թյուն նե րի և տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց նող սուբյեկտ նե րի 
հա մար:

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТЕЛЕПРОСМОТРА И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЦЕННОСТНУЮ 
ОРИЕНТАЦИЮ МОЛОДЕЖИ ИРАНА

МАХМУД ХАЛИЛИ

Исследователь социологии СМИ в Министерстве Сельского хозяйства Ирана,  
и преподаватель Университета Пайам Нур, Иран

В статье представлено исследование предпочтений иранской молодежи при 
телепросмотре, в частности, выбор между доступными в Иране телеканалами, и 
формирование ценностной ориентации в связи с предпочитаемыми телеканалами и 
телепередачами. В частности, рассматриваются предпочтения молодежи при просмотре 
западных и иранских телепередач, причины, по которым делается соответствующий 
выбор, и как влияют данные предпочтения на их образ жизни.
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PREFERENCES OF TELEVISION CONSUMPTION AND EFFECTS  
ON IRANIAN YOUTH VALUE ORIENTATION

MAHMOUD KHALILI

Media Sociology Researcher at the Ministry of Agriculture of Iran,  
and Adjunct Lecturer at Payam Noor University of Tehran

The study on television consumption by Iranian youth is represented in the article. The 
study demonstrates the ways in which the choice of TV channels and programs determine 
socialization process, value orientation among young people, including preferences to watch 
Iranian and pro–Western programs, learning from them, getting oriented about either stay or 
emigration to the countries where the more likely life is shown, possible conflicts with older 
generation, etc. 

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 13.04.14 թ.
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АРМЯНО–РУССКИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В  
X – НАЧАЛЕ XIX ВВ. (ОТ ИСТОКОВ ДО ВХОЖДЕНИЯ  

ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ В СОСТАВ РОССИИ)

Ар ме ния и Рос си я… Про из но ся эти 
сло ва, в на шем соз на нии предс та ют два 
го су дарст ва, об ла да ю щих бо га тей шим 
ис то ри чес ким нас ле ди ем. Ар мя не и русс
кие – два на ро да, судь бы ко то рых со е ди
не ны мно го ве ко вой друж бой. Ар мянс кая 
апос тольс кая и Русс кая пра вос лав ная 
церк ви – древ ние ду хов ные сок ро вищ
ни цы, обо га тив шие хрис ти анс кий мир 
собст вен ны ми куль тур ны ми тра ди ци я
ми, вы да ю щи ми ся па мят ни ка ми хра мо
во го зод чест ва. Обе церк ви в ли це сво их 
де я те лей иг ра ли боль шую роль в го су
дарст вен ной и об щест вен ной жиз ни, вы
пол няя функ ции на ци о наль но–ду хов но го 
об ъе ди не ни я. 

Ис то рия ар мя но–русс ких кон фес си о
наль ных свя зей нас чи ты ва ет ты ся чу лет 
– имен но столь ко ар мя не про жи ва ют на 
тер ри то рии Рос сийс ко го го су дарст ва, на
чи ная с эпо хи ки евс ких кня зей. Во вза и
мо от но ше ни ях обе их церк вей ле жит по
ис ти не братс кое на ча ло, про яв ля ю ще е ся 
се год ня в отк ры тос ти форм меж цер ков
но го сот руд ни чест ва и мно го об ра зии со
ци аль но го слу же ни я. 

Су щест вен ное зна че ние в кон фес си о
наль ных свя зях Ар ме нии и Рос сии име ет 
бо гос ловс кий ди а лог, на чав ший ся в XIX 
в. и про дол жа ю щий ся с уче том но вей ших 
дог ма ти чес ких и цер ков но–ис то ри чес ких 
исс ле до ва ний. Как и Русс ка я, Ар мянс кая 

цер ковь име ну ет ся «п ра вос лав ной» (пол
ное наз ва ние – «Ар мянс кая свя тая апос
тольс кая пра вос лав ная цер ковь», арм. 
«Հայոց Սուրբ Առաքելական Ուղղափառ 
Եկեղեցի»). В нас то я щее вре мя предс та
ви те ли ар мянс ко го ду хо венст ва и Рус
ской пра вос лав ной церк ви идут по пу ти 
соз да ния про дук тив ных уси лий, нап рав
лен ных на дос ти же ние еди но го мне ния в 
воп ро се ве ро у чи тель но го тож дест ва обе
их Церк вей. На хо дясь с ви зи том в Ар ме
нии в мар те 2010 г., пат ри арх Мос ковс кий 
и всея Ру си Ки рилл в при ветст вен ной 
ре чи в ка фед раль ном со бо ре Эч ми ад зи
на от ме тил: « Нес мот ря на то, что на ши 
Церк ви в си лу ис то ри чес ких при чин не 
име ют ев ха рис ти чес ко го об ще ни я, мы от
чет ли во осоз на ем бли зость друг к дру гу. 
При чи ну то му мы на хо дим в при вер жен
нос ти Русс кой Пра вос лав ной и Ар мянс кой 
Апос тольс кой Церк вей древ не му цер ков
но му Пре да ни ю. На его ос но ве ве ка ми 
фор ми ро ва лись тра ди ци он ные цен нос ти, 
в рав ной сте пе ни ха рак тер ные вос точ нос
ла вянс кой и ар мянс кой куль ту рам. Имен
но вер ность хрис ти анс кой тра ди ции и ее 
нравст вен ным иде а лам яв ля ет ся для нас 
свя зу ю щей нит ью, за ло гом на ше го со ра
бот ни чест ва и друж бы»1.

1 Цит. по: Приветственная речь Святейшего Патри
арха Кирилла в кафедральном соборе Эчмиадзина, 
16 марта 2010 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/



174

 За мет ную роль в сов ре мен ной жиз ни 
обе их Церк вей иг ра ет так же ге ог ра фи
чес кий фак тор, свя зан ный с сох ра не ни ем 
сфор ми ро вав шей ся ка но ни чес кой тер ри
то рии (тер ри то ри и, на ко то рую расп рост
ра ня ют ся ад ми нист ра тив ные и ду хов ные 
пол но мо чия церк ви). Для Русс кой Церк
ви — это тер ри то ри и, ис то ри чес ки вхо
див шие в сос тав Рос сийс ко го го су дарст
ва (на чи ная с эпо хи Ки евс кой Ру си), для 
Ар мянс кой — зем ли, сос тав ляв шие ис то
ри чес кую Ар ме ни ю, а впос ледст вии – ар
мянс кие об щи ны ди ас по ры, в том чис ле 
об ра зо вав ши е ся в Рос си и. Сп ра вед ли вым 
яв ля ет ся ут верж де ние К. Мов се ся на, по
ни ма ю ще го со во куп ность ар мянс ких 
об щин и епар хий в русс ких зем лях как 
еди но го ор га низ ма, т.к. воз ник но ве ние 
пер вых обя за тель но влек ло за со бой по
яв ле ние цер ков ных ст рук тур1. Та кая вза
и мос вязь об ъяс ня ет ся кон со ли ди ру ю щей 
рол ью Ар мянс кой церк ви, нап рав лен ной 
на сох ра не ние ве ры, на ци о наль но го са
мо соз на ни я, язы ка и куль тур ных тра
ди ций ар мян вне ис то ри чес кой ро ди ны. 
От сутст вие по ли ти чес кой не за ви си мос ти 
при ве ло к то му, что Ар мянс кая цер ковь 
при об ре ла на ци о наль ный ха рак тер, до 
нас то я ще го вре ме ни выс ту пая не зыб ле
мым сим во лом все го ар мянс ко го на ро да, 
не за ви си мо от мес та его про жи ва ни я. Об
раз но го во ря, цер ковь для ар мян — под
лин ное воп ло ще ние на род ной ду ши. 

Ис то рия ар мя но–русс ких кон фес си о
наль ных свя зей ох ва ты ва ет пять эта пов: 

1. Ко нец Х – на ча ло XVIII в. Вре мя по
яв ле ния пер вых ар мянс ких по се ле ний и 
хра мов в го ро дах Ки евс кой Ру си (Ки е ве, 

text/1114986.html (Русская Православная Церковь: 
Официальный сайт Московского Патриархата). Дата 
обращения: 12.01.2013 г.
1 Мовсесян К., диак. Армянские епархии в России: 
Диссертация на соискание ученой степени кандида
та богословия. – Загорск: Свято–Троицкая Сергиева 
Лавра, 1991. – Рукопись. – С. 3.

Ка мен це–По дольс ком, Луц ке), а в XVI в. – 
воз ник но ве ние ар мянс кой церк ви в Моск
ве; на ча ло ск ла ды ва ния ар мя но–русс ких 
цер ков ных от но ше ний, имев ших край не 
фраг мен тар ный ха рак тер, од на ко пов ли
яв ших на осо бое по чи та ние в Мос ковс ком 
го су дарст ве св. Гри го ри я, прос ве ти те ля 
Ар ме ни и; 

2. 1717 – 1828 гг. Об ра зо ва ние в Рос сии 
двух ар мянс ких епар хий: в 1717 г. – Аст
ра ханс кой (пе ре и ме но ван ной в 1780 г. в 
Но во–На хи че ванс ку ю) и в 1809 г. – Бес са
рабс кой; зак реп ле ние пра ва уп рав ле ни я
ми ими за Эч ми ад зинс ким ка то ли ко сом; 
приз на ние рос сийс ки ми влас тя ми и Русс
кой цер ков ью бли зос ти ар мянс ко го и пра
вос лав но го ве ро у че ний;

3. 1828 – 1918 гг. Вхож де ние Вос точ
ной Ар ме нии и цент ра Ар мянс кой церк
ви – Эч ми ад зи на – в сос тав Рос сийс кой 
им пе ри и; оп ре де ле ние ста ту са Ар мянс
кой церк ви По ло же ни ем 1836 г.; приз на
ние цер ков ных и граж данс ких зас луг 
ар мянс ких ка то ли ко сов на уров не го су
дарст ва и Русс кой церк ви; пуб ли ка ция в 
рос сийс кой пе ча ти апо ло ге ти чес ких тру
дов, подт верж да ю щих бо гос ловс ко–дог
ма ти чес кое единст во Ар мянс кой и Русс
кой церк вей;

4. 1918 – 1991 гг. Эпо ха бо го бор чес
ких го не ний, ох ва тив ших Ар мянс кую и 
Русс кую церк ви глав ным об ра зом в 20 – 
30–е гг. ХХ в.; при да ние ар мя но–русс ким 
цер ков ным от но ше ни ям офи ци аль но го 
ха рак те ра и рас ши ре ние спект ра вза и
мо дейст вия двух церк вей (об ра зо ва тель
на я, прос ве ти тельс ка я, ми рот вор чес кая 
де я тель ность); уч реж де ние в 1966 г. Но
во–На хи че ванс кой и Рос сийс кой епар хии 
с цент ром в Моск ве;

5. 1991 – 2013 гг. Сов ре мен ный этап 
вза и мо от но ше ний Ар мянс кой и Русс кой 
церк вей, об ла да ю щих сис те ма ти чес ким, 
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конст рук тив ным и братс ким ха рак те ром; 
ак тив ность в про дол же нии бо гос ловс ко го 
ар мя но–русс ко го меж цер ков но го ди а ло га; 
сов мест ное ини ци и ро ва ние и ре а ли за
ция уси ли я ми обе их церк вей об ра зо ва
тель ных, куль тур ных, ми рот вор чес ких 
и со ци аль ных про ек тов; зак лад ка но во го 
русс ко го пра вос лав но го хра ма в Ере ва не 
(2010 г.) и отк ры тие ар мянс ко го ка фед
раль но го со бо ра в Моск ве (2013 г.).

В нас то я щей стат ье под роб но оха рак
те ри зу ем сущ ность пер вых двух эта пов, 
раск ры ва ю щих осо бен нос ти ар мя но–
русс ких цер ков ных свя зей до вхож де ния 
Вос точ ной Ар ме нии в сос тав Рос си и.

С та нов ле ние ар мя но–русс ких цер
ков ных свя зей в кон це X — на ча ле XVIII 
в. Яр ким со бы ти ем, по ло жив шим на ча ло 
фор ми ро ва нию ар мя но–русс ких от но
ше ний, ста ла же нить ба Ки евс ко го кня зя 
Вла ди ми ра на прин цес се Ан не, сест ре ви
зан тийс ко го им пе ра то ра Ва си лия II и его 
пре ем ни ка, им пе ра то ра Конс тан ти на VIII, 
ко то рые бы ли по про ис хож де нию ар мя
на ми. Это про и зош ло в 989 г. Ус ло ви ем 
брач но го со ю за был кон фес си о наль ный 
фак тор – при ня тие хрис ти анст ва Вла ди
ми ром и его на ро дом го дом ра не е, со бы
ти е, во шед шее в рос сийс кую ис то рию как 
Кре ще ние Ру си. При быв в Ки ев, Ан на при
вез ла с со бой сви ту, в чис ле ко то рой на хо
ди лись ар мянс кие свя щен ни ки. Из вест но, 
что предс та ви те ли ар мянс ко го на се ле ния 
сто ли цы Древ ней Ру си при ни ма ли де я
тель ное учас тие в эко но ми чес кой и куль
тур ной жиз ни го ро да1. 

Исс ле до ва тель К. В. Ай ва зян при во дит 
фак ты сов мест но го твор чест ва русс ких и 
ар мянс ких мас те ров в де ко ра тив ном уб

1 Тер–Саркисянц А. Е. История и культура армян
ского народа с древнейших времен до начала XIX в. 
/ А. Е. Тер–Саркисянц; Ин–т этнологии и антрополо
гии им. Н. Н. Миклухо–Маклая. – 2–е изд. – М.: Вост. 
лит., 2008. – С. 370.

ранст ве сар ко фа га Ки евс ко го кня зя Ярос
ла ва Муд ро го и соз да нии ря да мо за ик в 
Ки евс кой Со фии и Ус пенс ком со бо ре Ки
е во–Пе черс кой лав ры2. Ар мянс кие умель
цы бы ли так же в чис ле ст ро и те лей пра
вос лав ных хра мов се ве ро–вос точ ной Ру си 
– в Бо го лю бо ве и Вла ди ми ре3. 

Пос ле взя тия тур ка ми–сельд жу ка ми 
ар мянс кой сто ли цы Ани в 1061 г. бо лее 20 
тыс. ар мян пе ре се ли лись в Крым и юж но
русс кие зем ли4. Вто рая вол на пе ре се лен
цев приш лась на XIII сто ле тие пос ле мон
гольс ко го на шест вия на Ар ме нию в 1236 г. 
А. Е. Тер–Сар ки сянц со об ща ет о том, что 
на про тя же нии XI – XIII вв. ар мя не обос
но ва лись в Нов го ро де, Смо ленс ке, Бул га
ре, Ль во ве, Ка ме нец–По дольс ком, Луц ке. 
Пе ре се ле ние ар мян об ъек тив но при во ди
ло к по яв ле нию в русс ких зем лях ар мянс
ких хра мов: св. Ни ко лая в Ка мен це–По
дольс ком (1250 г.), св. Сте па но са в Луц ке 
(XIII в.), в Бул га ре (XIV в.), Ус пе ния Бо го ро
ди цы в Ки е ве (XV в.)5.

Воз ник но ве ние ар мянс ких об щин и 
хра мов в сред не ве ко вых го ро дах Ру си 
и при ле жа щих тер ри то ри ях при ве ло к 
вза им но му уз на ва нию русс ких и ар мян, 
вза и моп ро ник но ве нию двух куль тур
но–ре ли ги оз ных тра ди ций. Бо лее все го 
этот про цесс про яв лял ся на со ци аль ном 
и бы то вом уров нях. Од ной из ре ша ю щих 
при чин, пов ли яв ших на ус та нов ле ние 
братс ких от но ше ний двух на ро дов, бы ла 
бли зость хрис ти анс кой ве ры. А. Е. Тер–

2 Айвазян К. В. История отношений русской и ар
мянской церквей в средние века / Ред. С. С. Арев
шатян. – Ереван: Изд–во АН АрмССР, 1989. – С. 22; 
Тер–Саркисянц А. Е. Указ. соч. – С. 469 – 470.
3 Айвазян К. В. Указ. соч. – С. 90 – 94.
4 Алов А. А., Владимиров Н. Г. Армянская апостоль
ская церковь в России // Религиозная жизнь и куль
турное наследие России. Католицизм. Протестан
тизм. Армянская апостольская церковь / Колл. авт.: 
А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М.: 
Институт Наследия, 1995. – С. 99.
5 Тер–Саркисянц А. Е. Указ. соч. – С. 371.
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Сар ки сянц пи шет, что «с во бод ное об ще
ние русс ких и ар мян при во ди ло да же к 
то му, что меж ду ни ми … иног да зак лю
ча лись бра ки и ку мовст во»1. Осоз на ние 
братс ко го от но ше ния друг к дру гу имен
но на част ном, ча ще пов сед нев ном, уров
не бу дет прос ле жи вать ся и впос ледст ви и. 

О фи ци аль ный же уро вень вза и мо от
но ше ний Ар мянс кой и Русс кой церк вей на 
про тя же нии XII – XVI вв., ока зал ся весь
ма сла бым. Это му обс то я тельст ву, на наш 
взг ляд, спо собст во вал це лый ряд внут ри
цер ков ных и по ли ти чес ких фак то ров: 

 ¾ не за вер шен ность (по су ти – об рыв) 
бо гос ловс ко го ди а ло га Ар мянс
кой церк ви с Ви зан тийс кой во вто
рой по ло ви не XII в., нап рав лен но
го на приз на ние ве ро у чи тель но го 
единст ва меж ду ар мя на ми и гре
ка ми;

 ¾ ра зоб ще ние ду хов ной влас ти в Ар ме
ни и, на чав ше е ся со вто рой по ло ви ны 
ХI в. (пе ре нос ре зи ден ции ар мянс ко
го ка то ли ко са в Се бас ти ю, Конс тан
ти но поль, Ани, по яв ле ние ав то ном
но го ка то ли ко са та на Ах та ма ре); 

 ¾ по ли ти чес кая разд роб лен ность Ар
ме нии и русс ких зе мель в XI – XV вв.; 

 ¾ нес та биль ность меж ду на род ной 
обс та нов ки, пов ли яв шей на кон фес
си о наль ную си ту а цию в Ар ме нии и 
русс ких зем лях (рас кол Хрис ти анс
кой церк ви в 1054 г., на ча ло крес то
вых по хо дов и за во е ва ний на Ближ
нем Вос то ке, та та ро–мон гольс кая 
экс пан си я);

 ¾ предв зя тый под ход к сущ нос ти 
ар мянс кой ве ры у ря да ав то ри тет
ных де я те лей гре чес ко го и русс ко го 
пра вос ла вия XIV – XVI вв. – в част
нос ти, Мос ковс ко го мит ро по ли та 
Кип ри а на (1330 – 1406) и афонс ко го 

1 Тер–Саркисянц А. Е. Указ. соч. – С. 372.

мо на ха Мак си ма Гре ка (1475 – 1556), 
сыг рав ше го зна чи тель ную роль в 
ис то рии русс кой цер ков ной книж
нос ти2. 

Пос лед нее обс то я тельст во – не га тив
ное от но ше ние от дель ных предс та ви те
лей русс ко го пра вос ла вия к ар мя нам – бы
ло унас ле до ва но от Ви зан ти и, от ко то рой 
Русс кая Цер ковь на хо ди лась в ад ми нист
ра тив ной за ви си мос ти до 1448 г. Мы по ла
га ем, что дан ную по зи цию не сле ду ет аб
со лю ти зи ро вать, ибо осо бым по чи та ни ем 
в русс ком на ро де поль зо вал ся св. Гри го
рий прос ве ти тель, воз ро див ший хрис ти
анс кое нас ле дие в Ар ме ни и. Пост ро ен ный 
в честь взя тия Ива ном Гроз ным Ка за ни 
Пок ровс кий со бор в Моск ве, ук ра ша ю
щий Крас ную пло щадь, вк лю чал де вять 
при де лов, один из ко то рых был пос вя щен 
св. Гри го ри ю. При этом, при дел св. Гри
го рия не яв лял ся мес том бо гос лу же ний 
для ар мян – он пред наз на чал ся для русс
ко го на се ле ни я. К. В. Ай ва зян свя зы ва ет 
ос вя ще ние при де ла в честь ар мянс ко го 
свя то го с про цес сом бу ду ще го ос во бож
де ния Ар ме нии от ту рец ко–пер сидс ко го 
ига. Лич ность св. Гри го рия долж на бы ла 
выс ту пать сим во лом еди не ния ар мянс ко
го и русс ко го на ро дов3. 

Го во рить о на ли чии и функ ци о ни ро
ва нии собст вен но ар мянс ких хра мов в 
Мос ковс ком го су дарст ве XVI – XVII вв. 
весь ма проб ле ма тич но. Сре ди исс ле до ва
те лей есть мне ние о том, что по раз ре ше
нию Ива на Гроз но го у ар мян по я ви лась 
цер ковь в Ки тай–го ро де Моск вы, на по
сольс ком дво ре, в ра йо не пе ре се че ния 
улиц Ил ьин ки и Ни кольс кой4. Од на ко в 

2 Лебедев А. Вероисповедное положение армян в 
России до времен Екатерины II (включительно). – 
М.: Издание Имп. Об–ва истории и древностей рос
сийских при Моск. ун–те, 1909. – С. 6; Алов А. А., 
Владимиров Н. Г. Указ. соч. – С. 100.
3 Айвазян К. В. Указ. соч. – С. 123.
4 Алов А. А., Владимиров Н. Г. Указ. соч.. – С. 100 
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на уч ной ли те ра ту ре дос то вер ность это го 
фак та ос па ри ва ет ся1. 

 За мет ным яв ле ни ем в раз ви тии кон
фес си о наль ных свя зей Ар ме нии и Рос сии 
XVII в. счи та ем со дер жа ние че ло бит ной 
1666 г., по дан ной ца рю Алек сею Ми хай ло
ви чу 40 ар мянс ки ми куп ца ми, при е хав
ши ми в Моск ву из Пер си и. В че ло бит ной 
ар мя не про си ли раз ре шить им ис по ве
ды вать ся и при ча щать ся в пра вос лав ной 
церк ви2. Это поз во ля ет сде лать как ми ни
мум два важ ных вы во да. 

 Во–пер вых, ар мя не от но си лись к пра
вос ла вию как род ной ве ре: «А мы ино зем
цы не ино вер ные и не ба сур ма ны, ве ру ем 
в пра вос лав ную хрис ти янс кую ве ру и в 
ар мен ьях у нас та кие же пра вос лав ные 
хрис тянс кие церк ви есть и мо нас ты ри 
пост ро е ны…»3. Зна чит, воп рос о ев ха рис
ти чес ком об ще нии – один из глав ных в 
меж цер ков ных вза и мо от но ше ни ях – на 
част ном, бы то вом уров не ре шал ся по ло
жи тель но. И ар мя не, и русс кие восп ри
ни ма ли друг дру га как предс та ви те ли 
хрис ти анс ких об щин, об ла да ю щих ка
но ни чес ким единст вом. По лу чив раз ре
ше ние ца ря, ар мя не бы ли го то вы при ча
щать ся в пра вос лав ных хра мах. 

Во–в то рых, та кая прось ба сви де
тельст ву ет о том, что в бо лее ран ний пе

(речь идет о том, что в 1554 г. Иван Грозный раз
решил армянам вести беспошлинную торговлю с 
Россией, после чего в Китай–городе появился ар
мянский караван–сарай и при нем вскоре – первая 
армянская церковь, которая была единственным 
армянским храмом в России до начала XVIII в.); Ар
мянские церкви Российской империи (1717 – 1917) / 
Ред. колл. Вирабян А. С., Мирзоян С. С., Крбекян В. 
Г., Авакян Г. Г. – Ереван: Тигран Мец, 2009. – С. 172 
– 173; Бозоян А. А., Юзбашян К. Н. и др. Армянская 
Апостольская Церковь // Православная Энциклопе
дия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. – Т. III: Анфимий – Афанасий. – М.: Цер
ковно–научный центр «Православная Энциклопе
дия», 2001. – С. 351.
1 Айвазян К. В. Указ. соч. – С. 133.
2 Армянские церкви Российской империи (1717 – 
1917). – С. 173.
3 Цит. по: Айвазян К. В. Указ. соч. – С. 133.

ри од в Моск ве не бы ло хра ма, где ар мя не 
мог ли бы бы вать на бо гос лу же ни ях. 

 По на ше му мне ни ю, про ти во ре чи вый 
ха рак тер све де ний об ар мянс ком хра ме 
на по сольс ком дво ре Моск вы об ъяс ня ет
ся не ре гу ляр ност ью его функ ци о ни ро
ва ни я, что, в свою оче редь, за ви се ло от 
со ци аль ных и по ли ти чес ких ус ло вий. 
Воз мож но, по я вив шись в се ре ди не XVI в., 
ар мянс кий при ход на дол го при ос та но вил 
свою де я тель ность в вих ре со бы тий оп
рич ни ны и Смут но го вре ме ни. Бо гос лу
же ния в хра ме бы ли восс та нов ле ны толь
ко спус тя сто ле ти е, что, в свою оче редь, 
подт верж да ет ся дан ны ми, при во ди мы ми 
В. Г. Вар та ня ном и А. Е. Тер–Сар ки сянц. 
Ког да из Ар ме нии с раз ре ше ния Пет ра I 
и по ини ци а ти ве ар мянс ко го ка то ли ко са 
На ха пе та (Е де са ци, 1691 – 1705) в 1704 г. 
в Моск ву при был епис коп Ми нас Вар да
пет, в хра ме на по сольс ком дво ре на ча
лись ре гу ляр ные бо гос лу же ни я, на од ном 
из ко то рых при сутст во вал сам царь4. Но 
вс ко ре по сольс кий двор пе ре о бо ру до ва
ли в шел кот кац кую фаб ри ку. Тог да к 1731 
г. храм пе ре нес ли на Прес ню, где ар мя не 
по лу чи ли в дар от гру зинс ко го ца ря Вах
тан га VI зе мель ный учас ток для церк ви и 
клад би ща5. 

И так, пе ри од кон ца X – на ча ла XVIII в. 
ха рак те ри зу ет ся воз ник но ве ни ем пер вых 
ар мянс ких об щин и церк вей в русс ких 
зем лях. Про ис хо дит вза им ное зна комст
во русс ких и ар мян с собст вен ны ми куль
тур ны ми и цер ков ны ми тра ди ци я ми. 
Осо бое зна че ние сре ди русс ких при об ре
ло по чи та ние епис ко па Гри го ри я, сто яв
ше го у ис то ков воз рож де ния хрис ти анст

4 Вартанян В. Г. Армяне в политике России до при
соединения Восточной Армении: к истории вопро
са. URL: http://rspu.edu.ru/li/journal/vartanian.htm; 
Тер–Саркисянц А. Е. Указ. соч. – С. 375.
5 Тер–Саркисянц А. Е. Указ. соч. – С. 375; Армянские 
церкви Российской империи (1717 – 1917). – С. 173.
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ва в Ар ме нии на ру бе же III – IV сто ле тий. 
Со бы тия дан ной эпо хи спо собст во ва ли 
за рож де нию ар мя но–русс ких меж цер ков
ных свя зей. 

Об ра зо ва ние епар хий Ар мянс кой 
церк ви в Рос си и: 1717 – 1828 гг. По яв ле ние 
пер вой ар мянс кой епар хии на тер ри то рии 
Рос сии бы ло свя за но с уве ли че ни ем на
ци о наль ной ди ас по ры в ни зов ьях Вол ги 
– Аст ра ха ни. Исс ле до ва тель Э. В. Куг ры
ше ва при во дит дан ные о том, что к 1724 
– 1725 гг. об щая чис лен ность мужс ко го 
на се ле ния ар мянс кой об щи ны Аст ра ха
ни пре вы ша ла 500 че ло век1.

Е ще в до ку мен тах на ча ла XVII в. име
лись упо ми на ния об ар мянс ких свя щен
ни ках, про жи вав ших в этом го ро де; к 
1640 г. здесь был пост ро ен де ре вян ный 
ар мянс кий храм2. В 1706 г. по про ше нию 
куп ца Б. К. Бог да но ва и пос ле ду ю ще му 
ука зу ца ря Пет ра I в Аст ра ха ни бы ло по
ло же но на ча ло ст ро и тельст ву ка мен но го 
ар мянс ко го хра ма3. Так на юге Рос сии по
я вил ся ка фед раль ный со бор во имя Ус пе
ния Прес вя той Бо го ро ди цы (Сурб Аст ва
ца цин), имев ший два при де ла – во имя 
свя то го про ро ка Ио ан на Крес ти те ля и 
свя ти те ля Гри го ри я. А в 1717 г. в Аст ра
ха ни бы ла об ра зо ва на пер вая рос сийс кая 
епар хия Ар мянс кой церк ви. Про и зош ло 
это при Эч ми ад зинс ком ка то ли ко се Аст
ва ца ту ре I (А ма дан ци, 1715 – 1725), наз на
чив шим епар хи аль ным на чаль ни ком ар
хи е пис ко па Сте па но са (Га ла та ци). Пер вые 
го ды сво е го су щест во ва ния Аст ра ханс кая 
епар хия фак ти чес ки под чи ня лась Ганд

1 Кугрышева Э. В. История армян в Астрахани. – 
Астрахань: ГП АО «Издательско–полиграфический 
комплекс «Волга», 2007. – С. 134.
2 Кугрышева Э. В. Указ. соч. – С. 132 – 133; Хачату
рян В. А. Из истории армянских колоний. Поселение 
в Астрахани // Литературная Армения. – 1972. – № 
4. – С. 92.
3 Собрание актов, относящихся к обозрению исто
рии армянского народа. – М., 1833. – Ч. 1. – С. 6.

за сарс ко му ка то ли ко су. На про тя же нии 
XVIII сто ле тия епар хия вк лю ча ла все 
ар мянс кие при хо ды, рас по ло жен ные на 
тер ри то рии Рос сийс кой им пе ри и. 

 Пет ровс кая эпо ха от ли ча лась про ве
де ни ем пок ро ви тельст вен ной по ли ти ки 
по от но ше нию к ар мянс ко му на се ле ни ю. 
В ука зе ца ря Се на ту от 13 ап ре ля 1711 г. 
го во ри лось: «Ар мян как воз мож но при
лас кать и об лег чить, в чем прис той но, 
да бы тем по дать охо ту для боль ше го их 
при ез да»4. С уве ли че ни ем чис лен нос ти 
ар мянс ко го на се ле ния в русс ких го ро дах 
зна че ние кон фес си о наль но го фак то ра в 
от но ше ни ях Ар ме нии и Рос сии за мет но 
воз рос ло, о чем сви де тельст ву ют сле ду
ю щие со бы ти я. 

П реж де все го, сог лас но гра мо те Конс
тан ти но польс ко го пат ри ар ха Ие ре мии III 
(1716 – 1726) от 31 ав гус та 1718 г., ад ре со ван
ной Пет ру I, офи ци аль но приз на ва лась 
бли зость ар мян пра вос лав но му ве ро ис
по ве да ни ю5. Пос ле до вав ший 5 ию ля 1719 
г. се натс кий указ пред пи сы вал пра вос
лав ным свя щен ни кам соб лю дать цер ков
ные пра ви ла при со вер ше нии кре ще ния 
и бра ка ар мян6. Та ким об ра зом, в от ли чие 
от мне ний де я те лей Русс кой церк ви XIV 
– XVI вв., в Но вое вре мя фор ми ру ет ся по
зи ция о дог ма ти чес кой бли зос ти пра вос
ла вия и ар мянс кой ве ры.

Во–в то рых, в 1722 г. на Со бо ре выс ше
го ду хо венст ва в Эч ми ад зи не под пред
се да тельст вом ка то ли ко са Аст ва ца ту ра 
I бы ло при ня то ис то ри чес кое ре ше ние 
о нап рав ле нии им пе ра то ру Пет ру I по
сольст ва с прось бой со дейст во вать Ар

4 Собрание актов, относящихся к обозрению исто
рии армянского народа. – М., 1833. – Ч. 1. – С. 7.
5 Цит. по: Доктусов Н. П. Армянская Церковь (исто
рия ее взаимоотношений с церковью Вселенской; 
ее вероучение и обряды сравнительно с православ
ными). – Загорск: Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 
1950. – Рукопись. – С. 276.
6 Цит. по: Доктусов Н. П. Указ. соч. – С. 276.
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мянс кой церк ви в сп ло че нии ар мянс ко го 
на ро да вок руг пат ри ар ше го прес то ла. В 
мар те 1723 г. пос лы при бы ли в Пе тер бург, 
где от име ни рос сийс ко го пра ви тельст ва 
Ар мянс кой церк ви бы ла по жа ло ва на гра
мо та, по ко то рой за Эч ми ад зинс ким ка
то ли ко сом зак реп ля лось пре и му щест во 
в уп рав ле нии цер ков ны ми де ла ми всех 
про жи ва ю щих в Рос сии ар мян. В 1726 г. 
гра мо та бы ла подт верж де на им пе рат ри
цей Ека те ри ной I1. Ак ту аль ные в то вре мя 
на ци о наль но–ос во бо ди тель ные идеи ар
мян, свя зы ва е мые с Рос си ей, бы ли не от
де ли мы от ду хов но го ли де ра ар мян – Эч
ми ад зинс ко го ка то ли ко са.

Да лее в при ви ле гии г. Орен бур гу от 
7 ию ля 1734 г. со об ща лось о пре дос тав
ле нии всем ино вер цам (ар мянс кое на се
ле ние при над ле жа ло тог да к этой со ци
аль но–ре ли ги оз ной груп пе) сво бод но го 
отп рав ле ния их вер и пра ва ст ро и тельст
ва церк вей2. На ко нец, в ма ни фес те 22 фев
ра ля 1735 г. подт верж да лось « доз во ле ние 
сво бод но го бо гос лу же ния всем хрис ти
анс ким ве ро ис по ве да ни ям в Рос си и»3. 

К 1736 г. в Аст ра ха ни был пост ро ен 
вто рой – де ре вян ный – храм во имя свя
то го ве ли ко му че ни ка Ге ор гия с ча сов ней. 
Од на ко это про и зош ло без с сог ла со ва ния 
с рос сийс ким пра ви тельст вом и Свя тей
шим Си но дом4. 

Им пе рат ри ца Ели за ве та Пет ров на при
дер жи ва лась двойст вен но го кур са в от
но ше нии ар мянс ких кон фес си о наль ных 
дел. С од ной сто ро ны, ука зом 16 ян ва ря 
1742 г. бы ло ре ше но, что бы « церк ви ар
мянс ки е, кро ме од ной ка мен ной в Аст
ра ха ни, все не дав но пост ро ен ные уп

1 Умнов А. Исторический юбилей (К 150–летию 
вхождения Армении в состав России) // Журнал 
Московской Патриархии. – 1979. – № 3. – С. 64.
2 Собрание актов, относящихся к обозрению исто
рии армянского народа. – М., 1833. – Ч. 1. – С. 14.
3 Там же. – С. 95 – 96.
4 Кугрышева Э. В. Указ. соч. – С. 135.

разд нить»5. Вс ледст вие это го рос сийс кие 
влас ти зак ры ли Ге ор ги евс кий де ре вян
ный храм в Аст ра ха ни и при ос та но ви ли 
ст ро и тельст во ка мен ной церк ви в Пе тер
бур ге6, ко то рая долж на бы ла об ъе ди нить 
пер вый ар мянс кий при ход сто ли цы, соз
дан ный ста ра ни я ми свя щен ни ка Ива на 
Ше рис та но ва и куп ца Лу ки Шир ва но ва7. 
С дру гой сто ро ны, се натс кий указ 13 ап
ре ля 1744 г. дал воз мож ность ар мя нам 
«отп рав лять бо гос лу же ние бесп ре пятст
вен но»8. 

Ук реп ле ние пок ро ви тельст вен ной 
по ли ти ки к ар мянс ко му на се ле нию и 
Ар мянс кой церк ви в Рос сии наш ло от
ра же ние в де я тель нос ти им пе рат ри цы 
Ека те ри ны II. 

9 ию ня 1763 г. пос ле до вал указ Се на ту 
о поз во ле нии иност ран цам, по се ля ю щим
ся в Рос си и, ст ро ить и со дер жать свои 
церк ви «в тех мес тах, где они се лить ся 
по же ла ют»9. Тог да же в Аст ра ха ни, где к 
это му вре ме ни нас чи ты ва лось ок. 500 ар
мянс ких дво ров, вк лю чав ших ок. 4 тыс. 
че ло век10, на ча лось ст ро и тельст во вто рой 
ар мянс кой церк ви во имя апос то лов Пет
ра и Пав ла (Сурб По гос–Пет рос). А в 1770 г. 
пос ле до вал имен ной указ им пе рат ри цы о 
« доз во ле нии пост ро ить ар мянс кие церк ви 
в Моск ве и в Санкт–Пе тер бур ге»11. 

1760–е гг. оз на ме но ва лись ус та нов ле
ни ем офи ци аль ных от но ше ний Ар мянс

5 Цит. по: Лебедев А. Указ. соч. – С. 25.
6 Бозоян А. А., Юзбашян К. Н. и др. Указ. соч. – С. 352.
7 Собрание актов, относящихся к обозрению исто
рии армянского народа. – М., 1833. – Ч. 1. – С. 15; Ба
зиянц А. П. Над архивом Лазаревых (Очерки) / Отв. 
ред. акад. Б. Б. Пиотровский. – М.: Главная редакция 
восточной литературы издательства «Наука», 1982. 
– С. 16 – 17.
8 Собрание актов, относящихся к обозрению исто
рии армянского народа. – М., 1833. – Ч. 1. – С. 17.
9 Там же. – С. 24.
10 Армянские церкви Российской империи (1717 – 
1917). – С. 30; Кугрышева Э. В. Указ. соч. – С. 134.
11 Собрание актов, относящихся к обозрению исто
рии армянского народа. – М., 1833. – Ч. 1. – С. 27.
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кой церк ви с Рос сийс ким го су дарст вом. 
Глав ную роль в этом про цес се сыг рал ар
мянс кий ка то ли кос Си ме он I (Е ре ван ци, 
1763 – 1780), отп ра вив ший в Пе тер бург сво
е го предс та ви те ля, ар хи манд ри та Да ви да, 
с гра мо той от 1 ав гус та 1766 г., в ко то рой 
го во ри лось, «ч то бы оби та ю щие в им пе
рии лю ди, ис по ве да ния свя то го Гри го рия 
Прос ве ти те ля Ве ли кой Ар ме ни и, как до
ны не бы ли и вп редь ос тать ся мог ли по 
ду хов ным обс то я тельст вам в ве домст ве 
и в рас по ря же ни ях цер ков ных во влас ти 
его пат ри ар ше го прес то ла» и «ч то бы оп ре
де ля е мый над ни ми ар хи е пис коп был по 
изб ра нию се го прес то ла, не из вест ных же 
ему пат ри ар ху и са мо воль ным из дру гих 
кра ев въезд ар хи е пис ко пам зап ре тить»1. 
При быв в рос сийс кую сто ли цу, Да вид 
при вез Ека те ри не II цен ные да ры: час ти цы 
мо щей свя то го Ио ан на Крес ти те ля, свя той 
Рип си ме, ве ли ко му че ни ка Ге ор гия По бе
до нос ца и час ти цы Но е ва ков че га.

 Ка то ли кос Си ме он за ру чил ся так же по
мощ ью гла вы Аст ра ханс кой епар хии Русс
кой пра вос лав ной церк ви епис ко па Ме фо
дия (Пет ро ва, 1758 — 1776) и не ко то рых 
про жи ва ю щих в Моск ве и Пе тер бур ге ар
мян, про ся их ока зать со дейст вие бла гоп
ри ят но му ис хо ду по сольст ва ар хи манд ри
та Да ви да.

В ито ге мис сия Да ви да име ла ус пех. 
Ука зом Ека те ри ны II от 30 ию ня 1768 г. 
окон ча тель но бы ло подт верж де но пра во 
юрис дик ции Эч ми ад зинс ко го ка то ли ко
са над все ми ар мя на ми Рос си и. В оз на
ме но ва ние ус та нов ле ния офи ци аль ных 
свя зей меж ду Эч ми ад зи ном и Пе тер бур
гом и в це лях по вы ше ния епар хи аль но го 

1 Цит. по: Эзов Г. А. Начало сношений Эчмиадзин
ского патриаршего престола с русским правитель
ством. Историческое исследование по неизданным 
документам. – Тифлис: Скоропечатня М. Мартиро
сянца, 1901. – С. 5.

ста ту са Ка то ли кос Си ме он в 1773 г. зак ре
пил за Аст ра ханс кой епар хи ей наз ва ние 
« Рос сийс кой». 

 Та ким об ра зом, пло дот вор ные уси лия 
ар хи манд ри та Да ви да зак лю ча лись в том, 
что от ны не ар мянс кие об щи ны и Ар мянс
кая цер ковь всег да мог ли расс чи ты вать на 
пок ро ви тельст во и за щи ту рос сийс ко го 
пра ви тельст ва2. 

До ре во лю ци он ный исс ле до ва тель А. 
Ку си ков ак цен ти ру ет вни ма ние на том, 
что имен но при Ека те ри не II бы ло по ло
же но на ча ло фор ми ро ва нию Ар мянс кой 
церк ви в Рос сии как юри ди чес ко го ли ца, 
т.е. граж данс ко–п ра во вой ор га ни за ци и. 
В жа ло ван ной гра мо те ар мя нам 1779 г. 
ар хи манд ри ту Пет ру Мар ко со ву пре дос
тав ля лось пра во быть ду хов ным гла вой 
всех вы шед ших с ним из Кры ма ар мян и 
ст ро ить пов се мест но ар мянс кие церк ви. 
Ина че го во ря, ар мя не «с та ли приз на вать
ся осо бой кор по ра ци ей, име ю щей сво е го 
пас ты ря–ру ко во ди те ля»3.

От но ше ние русс ко го пра вос лав но го 
ду хо венст ва к ар мянс ким ре ли ги оз ным 
об щи нам но си ло не од ноз нач ный ха рак
тер. Упо ми на е мый вы ше предс то я тель 
Аст ра ханс кой епар хии Русс кой пра вос
лав ной церк ви епис коп Ме фо дий в 1760 г. 
отп ра вил в Свя тей ший Си нод пись мо, в 
ко то ром со об щал о том, что ко ло ко ла ар
мянс ко го Ус пенс ко го со бо ра ве сят 35 и 20 
пу дов. Пос коль ку «ар мянс кая цер ковь в 
Аст ра ха ни пост ро е на в близ ком расс то я
нии от пра вос лав ных церк вей и во вре мя 
служ бы по ар мянс ко му за ко ну в те ко ло
ко ла бла го вес тят и зво нят, что при ез жа
ю щие в Аст ра хань из вер хо вых (го ро дов) 

2 Эзов Г. А. Указ. соч. – С. 8.
3 Цит. по: Кусиков А. Армянская церковь в России 
как юридическое лицо // Кавказский вестник. – 
1905. – № 2. – С. 72.
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раз но го зва ния лю ди, рос сийс кие под дан
ны е, идут в ту цер ковь, по чи тая ее за пра
вос лав ну ю»1. Вла ды ка Ме фо дий про сил 
за ме нить мощ ные ко ло ко ла ар мянс ко го 
со бо ра на двух пу до вы е, од на ко его прось
ба ос та лась не удов лет во рен ной2. На наш 
взг ляд, дан ное обс то я тельст во мож но 
расс мат ри вать как кос вен ный ар гу мент в 
за щи ту те зи са об адек ват ном от но ше нии 
ря до во го русс ко го лю да к ар мянс кой ве ре; 
пра вос лав ное на се ле ние Аст ра ха ни ви де
ло в ар мянс ком хра ме вы ра же ние ре ли ги
оз ной иден тич нос ти и ни как не «е ресь», 
ко то рую ус мат ри ва ли в сред не ве ков ье 
предс та ви те ли гре чес ко го и от час ти русс
ко го пра вос ла ви я. 

В пос лед ней тре ти XVIII в. сло жи лась 
круп ная ар мянс кая об щи на в Санкт–Пе
тер бур ге. Она бы ла предс тав ле на про
мыш лен ни ка ми и куп ца ми, сре ди ко то
рых осо бо вы де ля лись Мо и сей Бу ни я тов, 
Гри го рий Кам па нов, Мо и сей Са фа ров, Ар
те мий Ма ну и лов, Бог дан Ах вер дов, Пет
рос Шир ва нов, Мар гар Ма ну ча рян. Сре ди 
ар мян бы ли ши ро ко об ра зо ван ные лю ди, 
за ни мав ши е ся прос ве ще ни ем сво их со о те
чест вен ни ков и предс та ви те лей русс ко го 
об щест ва. Так, боль шую роль в куль тур
ной жиз ни ар мянс кой об щи ны сто ли цы 
сыг рал Гри го рий Хал да рян, ко то рый в 
1783 г. в до ме № 40 по Невс ко му прос пек
ту ос но вал пер вую в Рос сии ар мянс кую 
ти пог ра фи ю. Здесь бы ли на пе ча та ны бо
гос ловс кие (« Дог мат по ка я ния Шно ра ли», 
«Е ги ше») и бо гос лу жеб ные (« Ча сос лов», 
« Бо го мол ье: мо лит вен ник ка то ли ко са Ла
за ря», «Е ван ге лие обед ни») кни ги, а так же 
пер вый ар мя но–русс кий сло варь. 

На ру бе же XVIII – XIX сто ле тий в раз ное 
вре мя в Пе тер бур ге про жи ва ли офи це ры–

1 Цит. по: Кугрышева Э. В.Указ. соч. – С. 137.
2 Там же. – С. 137.

ар мя не – участ ни ки Оте чест вен ной вой ны 
1812 г.: ге не рал от ин фан те ри и, ка ва лер ор
де на Свя то го Анд рея Пер воз ван но го В. О. 
Бе бу тов и ге не рал–лей те нант ка ва ле рии 
В. Г. Ма да тов, по хо ро нен ный в нек ро по ле 
Алек санд ро–Невс кой лав ры, ге не рал–ма
йор ар тил ле ри и, на чаль ник ар се на лов в 
Ки е ве и в Пе тер бур ге И. С. Аба ме лек; ге
не рал–ма йор, ко ман дир лейб–г вар дии 
гу сарс ко го пол ка Д. С. Аба ме лек, ге не
рал–лей те нант Д. И. Аш ха ру мов; ге не рал–
ма йор Д. А. Де ля нов.

Г ла вой Рос сийс кой ар мянс кой епар хии 
в 1773 г. стал ар хи е пис коп Ио сиф Ар гу
тинс кий (Ов сеп Ар гу тян), сыг рав ший вы
да ю щу ю ся роль в ста нов ле нии ар мя но–
русс ких ре ли ги оз ных свя зей3. Вла ды ка 
Ио сиф поль зо вал ся вы со ким ав то ри те том 
в кру гах выс ших чи нов рос сийс ко го пра
ви тельст ва, ему бла го во ли ли из вест ные 
ие рар хи Русс кой церк ви – Мос ковс кий 
мит ро по лит Пла тон (Лев шин) и Пе тер
бургс кий мит ро по лит Гав ри ил (Пет ров). 
Ио сиф Ар гу тинс кий ока зал боль шое со
дейст вие ус пеш но му пе ре се ле нию крымс
ких ар мян из Кры ма в Та ган рогс кую 
гу бер ни ю, в ре зуль та те че го сфор ми ро ва
лись ар мянс кие по се ле ния и хра мы в Азо
ве, Но во–На хи че ва ни и Гри го ри о по ле и в 
се лах вок руг них, а Рос сийс кая ар мянс
кая епар хия в 1780 г. бы ла пе ре и ме но ва на 
в Но во–На хи че ванс ку ю. 

В 1783 г. вла ды ка Ио сиф сос та вил 
про ект ос во бож де ния Ар ме ни и, пре дус
мат ри вав шим восс та нов ле ние Ар мянс
ко го царст ва под про тек то ра том Рос сии 
и прин цип не за ви си мос ти Ар мянс кой 

3 Триста лет служения на русской земле // Армян
ская Церковь. – 2006. – № 4. – С. 60; См. биографиче
скую справку о нем: Иосиф Аргутинский (биографи
ческая справка) //Армянская Церковь. – 2006. – № 
4. – С. 65; также о личности Иосифа Аргутинского 
см.: Эзов Г. А. Указ. соч. – С. 38 – 43.
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церк ви от светс кой влас ти1. Ина че го во ря, 
Ар мянс кая цер ковь ре аль но мыс ли лась 
как воз мож ный ини ци а тор ос во бож де ния 
Ар ме нии и но си тель ар мянс ко го по ли ти
чес ко го су ве ре ни те та. 

П ри Ио си фе Ар гу тинс ком был сде лан 
но вый шаг в зак реп ле нии юри ди чес ких 
прав Ар мянс кой церк ви в Рос си и: в 1785 
г. бы ла уч реж де на кон сис то рия для ар
мянс ких свя щен нос лу жи те лей – ор ган 
выс ше го цер ков но го су да,— на хо див ша
я ся в под чи не нии Трет ье му де пар та мен ту 
Се на та2. В Пе тер бур ге, Моск ве, Аст ра ха ни, 
Киз ля ре, Моз до ке и др. го ро дах по я ви
лись ду хов ные прав ле ни я.  

Уп рав ляя Но во–На хи че ванс кой епар
хи ей, Ио сиф на пи сал «Ис по ве да ние хрис
ти анс кой ве ры Ар мянс кой церк ви», из
дан ное на русс ком язы ке в 1799 г.3 Цель 
дан ной пуб ли ка ции зак лю ча лась в том, 
что бы по ка зать рос сийс ким влас тям и 
предс та ви те лям Русс кой церк ви осо бен
нос ти ар мянс ко го ве ро у че ни я, ко то рое 
иден тич но пра вос лав но му. Зна чи мость 
«Ис по ве да ни я» про я ви лась еще и в том, 
что оно ста ло пер вым бо гос ловс ким со
чи не ни ем Ар мянс кой церк ви, опуб ли ко
ван ным на русс ком язы ке.

От ме чая цер ков ные и граж данс кие 
зас лу ги Ио си фа Ар гу тинс ко го, им пе ра
тор Па вел I вы со чай шей гра мо той от 28 
ок тяб ря 1799 г. да ро вал рос сийс ким ар мя
нам веч ное пра во на ис по ве да ние сво ей 

1 Киняпина Н. С., Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказ и 
Средняя Азия во внешней политике России (вторая 
половина XVIII – 80–е годы XIX в.). – М.: Изд–во Мо
сковского ун–та, 1984. – С. 46.
2 Собрание актов, относящихся к обозрению исто
рии армянского народа. – М., 1833. – Ч. 1. – С. 205; 
Кусиков А. Указ. соч. – С. 73.
3 Исповедание христианския веры Армянския Церк
ви / Переведенное с Армянскаго на Российский язык 
и изданное тщанием преосв. Иосифа, архиеп. всего 
армянскаго народа, обитающаго в России, и кавале
ра кн. Аргутинскаго–Долгорукаго. – СПб., 1799.

ве ры, подт вер дил раз ре ше ние ст ро ить 
ар мя нам церк ви, мо нас ты ри, ко ло коль
ни и дру гие цер ков ные зда ни я4. В свою 
оче редь, Русс кая цер ковь ука зом Си но да 
от 24 ав гус та 1797 г. раз ре ша ла пра вос лав
ным свя щен ни кам со вер шать пог ре бе ние 
«у мер ших дру гих хрис ти анс ких ре ли гий 
лю дей в слу чае не быт нос ти их свя щен ни
ков и пас то ров»5, в том чис ле ар мян. 

И так, оче ви ден тот факт, что сот руд
ни чест во вла ды ки Ио си фа с рос сийс ки ми 
пра ви тельст вен ны ми и цер ков ны ми кру
га ми су щест вен но пов ли я ло на ста биль
ность пра во во го ста ту са Ар мянс кой Церк
ви в им пе ри и. 

У ве ли че ние чис лен нос ти предс та ви те
лей ар мянс кой об щи ны в Пе тер бур ге при 
Ио си фе Ар гу тинс ком при ве ло к по яв ле
нию двух ар мянс ких хра мов:

 ¾ храм во имя свя той ве ли ко му че ни
цы Ека те ри ны (Сурб Ка та ри нэ) на 
Невс ком прос пек те; яв ля ет ся об раз
цом ран не го русс ко го клас си циз ма; 
ар хи тек тор Ю. М. Фель тен; по раз
ным дан ным храм был пост ро е на в 
1780 – 1789 гг.6);

 ¾ храм Воск ре се ния Хрис то ва (Сурб 
Ару тюн) на ре ке Смо лен ке, воз ве
ден ный в 1791 – 1794 гг.

В то же са мое вре мя функ ци о ни ро ва ли 
две ар мянс кие церк ви в Моск ве:

 ¾ храм Ус пе ния Прес вя той Бо го ро
ди цы (Сурб Аст ва ца цин), ве ду щий 
свою ис то рию еще с XVI в., пер во
на чаль но рас по ла гав ший ся на по

4 Собрание актов, относящихся к обозрению исто
рии армянского народа. – М.,1833. – Ч. 1. – С. 204.
5 Собрание актов, относящихся к обозрению исто
рии армянского народа. – М.,1833. – Ч. 1. – С. 32.
6 Базиянц А. П. Указ. соч. – С. 19; Бозоян А. А., Юз
башян К. Н. и др. Указ. соч. – С. 352.
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сольс ком дво ре в Ки тай–го ро де, а к 
1731 г. пе ре не сен ный в Гру зинс кую 
сло бо ду; 

 ¾ храм Возд ви же ния Жи вот во ря ще го 
Крес та Гос под ня (Сурб Хач) в Стол
по вом (ны не Ар мянс ком) пе ре ул
ке, пост ро ен ный в 1779 – 1780 гг. в 
луч ших тра ди ци ях клас си циз ма; 
пред по ло жи тель но, ав то ром это го 
хра ма, как и Ека те ри нинс ко го в Пе
тер бур ге, был Ю. М. Фель тен1. 

Ст ро и тельст во мос ковс ких ар мянс ких 
хра мов свя за но с ро дом бо га то го куп ца 
и юве ли ра Ла за ря На за ро ви ча Ла за ре ва 
(Е ги а за ра Ла за ря на, 1700 – 1782). Ла за ре вы 
по се ли лись в Моск ве в кон це 1750–х гг., а 
Стол пов пе ре у лок был тем са мым ра йо
ном, в ко то ром ста ли про жи вать ар мя
не. В кон це XVIII в. по я ви лось ар мянс кое 
клад би ще на Ва гань ко ве, где хо ро ни ли 
глав ным об ра зом куп цов и ре мес лен ни
ков–ар мян. 

Ле том 1800 г. Ио сиф Ар гу тинс кий был 
изб ран ка то ли ко сом всех ар мян, од на ко 
ско рая кон чи на прер ва ла зем ной путь 
пер вос вя ти те ля. Пре ем ни ка ми ар хи е
пис ко па Ио си фа на Но во–На хи че ванс
кой ка фед ре ста ли ар хи е пис ко пы Еп рем 
(Д зо ра гех ци,1800 – 1809) и Ован нес (А ко
пян, 1809 – 1829). 

В 1809 г. на тер ри то ри ях, за во е ван ных 
Рос си ей во вре мя русс ко–ту рец кой вой
ны (1806 – 1812), ука зом им пе ра то ра Алек
санд ра I бы ла ос но ва на вто рая ар мянс кая 
епар хия – Бес са рабс кая с цент ром в Яс сах. 
Од на ко по Бу ха рестс ко му мир но му до го
во ру 1812 г., ког да тер ри то рия меж ду Пру
том и Днест ром вош ла в сос тав Рос си и, а г. 
Яс сы вновь ото шел к Ос манс кой им пе ри и, 

1 См.: Айвазян К. В. Указ. соч. – С. 133; Армянские 
церкви Российской империи (1717 – 1917). – С. 177.

цент ром епар хии в том же го ду стал Ки
ши нев. Ад ми нист ра тив ным ор га ном Бес
са рабс кой епар хи и, так же как и Но во–На
хи че ванс кой, яв ля лась кон сис то ри я.

Е пар хия об ъе ди ни ла ар мянс кие об щи
ны Бес са ра би и, нас чи ты вав шие 400 при
хо дов и 5 хра мов2. Пер вым гла вой епар хии 
был ар хи е пис коп Гри кор (За ха рян). О его 
судь бе из вест но, что он был пос вя щен в 
сан епис ко па в Эч ми ад зи не ка то ли ко сом 
Да ни и лом (Сур ма ре ци, 1804 – 1808) вс ко
ре пос ле смер ти Ио си фа Ар гу тинс ко го. 
Исс ле до ва те ли Л. М. Ме лик сет–Бе ков, В. Г. 
Вар та нян и С. С. Ка за ров со об ща ют, что 
в 1827 г., отп ра вив шись в г. Су ча ву (Бу ко
ви на), Гри кор скон чал ся там и был пог ре
бен в мо нас ты ре Бо го ма те ри, на зы ва е мом 
Хад жа ка дар3.

 Пос ле его смер ти в 1827 – 1828 гг. вре
мен ное за ве до ва ние Бес са рабс кой епар хи
ей при над ле жа ло ар хи е пис ко пу Ио ан не
су Нер се ся ну (Гар на ке ря ну), на чаль ни ку 
Аст ра ханс кой епар хи и, ко то ро го в мае 
1828 г. сме нил ар хи е пис коп Нер сес Аш та
ра ке ци4. 

На про тя же нии 1810 – 1817 де ла Ар
мянс кой церк ви в Рос сии на хо ди лись в 
ве де нии Глав но го уп рав ле ния ду хов ных 
дел раз ных (и ност ран ных) ис по ве да ний, 
с 1817 по 1824 гг. – Де пар та мен та ду хов ных 
дел ми нис терст ва ду хов ных дел и на род
но го прос ве ще ни я, с 1824 – 1832 гг. де ла 
Ар мянс кой Церк ви в Рос сии на хо ди лись 
вновь в ве де нии вос соз дан но го Глав но го 

2 Бозоян А. А., Юзбашян К. Н. и др. Указ. соч. – С. 
349.
3 Меликсет–Беков Л. М. Из материалов для истории 
армян на Юге России. Изд. 2–е. Тифлис: Типография 
«Эсперанто», 1914. – С. 8; Вартанян В. Г., Казаров С. 
С. Армянская Апостольская Церковь на Дону: Моно
графия. 2–е изд., перераб. и доп. Таганрог: Изд–во 
ТИУиЭ, 2008. – С. 18.
4 См: Собрание актов, относящихся к обозрению 
истории армянского народа. – М., 1833. – Ч. 1. – С. 55.
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уп рав ле ния ду хов ных дел раз ных (и ност
ран ных) ис по ве да ний1.

Та ким об ра зом, ес ли к на ча лу XVIII в. в 
Рос сии был толь ко один ар мянс кий храм 
(в Моск ве), то к 1828 г. на тер ри то рии Рос
сийс кой им пе рии сфор ми ро ва лись 2 ар
мянс кие епар хии (Но во–На хи че ванс кая 
и Бес са рабс ка я), нас чи ты вав шие в об щей 
слож нос ти 48 ар мянс ких цер ков ных об
щин (з десь мы не учи ты ва ем хра мы и 
мо нас ты ри, на хо див ши е ся на тер ри то рии 
Вос точ ной Ар ме ни и, не вхо див шей по ка в 
сос тав Рос си и): 

3 мо нас ты ря – Сурб Хач в г. Ста рый 
Крым Тав ри чес кой гу бер нии (ны не г. Ста
рый Крым, Ук ра и на), Сурб Аме напр кич в 
с. Ка ра су ба зар Тав ри чес кой об лас ти (ны
не г. Бе ло горск, Крым, Ук ра и на) и Сурб 
Хач в Но во–На хи че ва ни Об лас ти Войс ка 
Донс ко го (ны не ра йон г. Рос то ва–на–До ну 
Рос товс кой об лас ти)2,

2 ча сов ни – в Ека те ри но да ре Ку банс
кой об лас ти (ны не Крас но дар, Рос си я) и в 
с. Пар будж Кав казс кой об лас ти (ны не вхо
дит в г. Буй накск, Рес пуб ли ка Да гес тан)3, 

43 хра ма, 17 из ко то рых бы ли ос вя ще ны 
в честь Ус пе ния Прес вя той Бо го ро ди цы4.

А на ли зи руя ито ги ар мя но–русс ких 
цер ков ных от но ше ний дан но го пе ри о да, 
от ме тим, что на их ук реп ле ние пов ли я ли 
два фак то ра: яр ко вы ра жен ная пок ро ви

1 Арапов Д. Ю., Пономарев В. П. Департамент духов
ных дел иностранных исповеданий // Православная 
энциклопедия / Под ред. патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. – Т. XIV: Даниил – Димитрий. 
– М.: Церковно–научный центр «Православная эн
циклопедия», 2006. – С. 419 – 420.
2 Армянские церкви Российской империи (1717 – 
1917). – С. 103 – 105, 207, 272.
3 Там же. – С. 87, 229.
4 Мы приводим данные с опорой на материалы, 
опубликованные в энциклопедическом издании: 
Армянские церкви Российской империи (1717 – 1917). 
– С. 15 – 16, 18 – 29, 47 – 48, 62 – 66, 67 – 70, 93, 100, 
103 – 105, 113 – 120, 128, 153, 164 – 168, 171, 178, 185, 189 
– 190, 193 – 207, 214, 256, 266, 289, 302 – 303, 311, 321.

тельст вен ная по ли ти ка Рос сийс кой им пе
рии в от но ше нии ар мян и ре ше ния Рос
сийс ко го пра ви тельст ва, нап рав лен ные 
на соз да ние цер ков ных об щин,— преж де 
все го двух епар хий (Но во–На хи че ванс
кой и Бес са рабс кой). Это го во рит о до ве
ри тель ном от но ше нии рос сийс ких влас
тей к Ар мянс кой церк ви и приз на нии в 
ар мя нах дос той ных сы нов Рос сийс кой 
дер жа вы. 

В XVIII в. Ар мянс кая цер ковь по лу чи
ла пра во сво бод ной де я тель нос ти на тер
ри то рии им пе ри и, бы ло по ло же но на ча ло 
фор ми ро ва нию Ар мянс кой церк ви как са
мос то я тель но го юри ди чес ко го ли ца в Рос
си и, что наш ло свое про дол же ние в XIX 
сто ле ти и. Сог лас но ука зу 17 но яб ря 1810 
г. цер ков ное иму щест во не мог ло быть 
от чуж да е мо в поль зу част ных лиц без 
сог ла сия Се на та. Дейст вие дан но го ука за 
расп рост ра ня лось на собст вен ность как 
Русс кой, так и Ар мянс кой церк ви. Сле до
ва тель но, иму щест вен ные ин те ре сы ар
мянс ких епар хий в Рос сии за щи ща лись 
те ми же са мы ми спо со ба ми, как иму
щест во Русс кой пра вос лав ной церк ви5.

В 1828 г. на чи на ет ся но вый этап в кон
фес си о наль ных свя зях двух церк вей, 
со дер жа ние ко то ро го бы ло обус лов ле но 
вхож де ни ем Вос точ ной Ар ме нии (вк лю
чая Эч ми ад зин – ре зи ден цию ка то ли ко са 
всех ар мян) в сос тав Рос сийс кой им пе ри и, 
об ра зо ва ни ем но вых ар мянс ких епар хий 
и при ня ти ем По ло же ния об уп рав ле нии 
Ар мянс кой церк ви в 1836 г. 

5 Кусиков А. Указ. соч. – С. 74 – 75.
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ՀԱՅ–ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ X–XIX ԴԱՐԱՍԿԶԲԻՆ 
(ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ՄԻՆչԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ` ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԿԱԶՄԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ)

ՎԼԱԴԻՄԻՐ   ԲԼՈԽԻՆ  

Մանկավարժական գիտ. թեկնածու, Ուրալի Կապի միջոցների պետական 
համալսարանի Փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի դոցենտ, 

Եկատերինբուրգ, ՌԴ

Հոդվածում մանրամասն վերլուծվում է հայ–ռուսական եկեղեցիների միջև կապերի ձևա
վոր ման և զարգացման առաջին երկու փուլերը̀  մինչ Արևելյան Հայաստանի̀ Ռուսաստանի 
Կայս րության կազմի մեջ մտնելը: Հոդվածում գրականության և Հայաստանի ու Ռու
սաս տանի արխիվներում առկա փաստաթղթերի և գրականության ուսումնասիրության 
ար դյունքում ներկայացվում է հայ–ռուսական հոգևոր հարաբերությունների առանձ
նահատկությունները կարևոր պատմական ժամանակաշրջանում:

ARMENIAN–RUSSIAN CHURCH TIES IN THE BEGINNING OF X– XIX CENTURIES (FROM 
ROOTS TO INCLUSION OF EASTERN ARMENIA IN RUSSIAN EMPIRE)

VLADIMIR  BLOKHIN  

PhD, Associate Professor, Department of Philosophy and History, Yekaterinburg State 
University of Communications, Russian Federation

In the article the author describes in details peculiarities of relations between Armenian 
Apostolic Church and Russian Orthodox Church in the two periods of the relationship, prior to 
inclusion of Eastern Armenia in Russian Empire. Based on analysis of archive documents both 
in Armenia and Russia, as well as on modern studies, the author represents unique analysis of 
the topic in the very specific historical period.

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը̀ 13.04.14 թ.
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ԳԻՏԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

НАУЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
SCIENTIFIC CALENDAR

OCTOBER 2014

 • Seventh International Conference on e–Learning and Innovative Pedagogies  
3rd to 4th October 2014  
Portland, Oregon, United States of America  
Website: http://ubi–learn.com/the–conference–2014  
Contact person: Conference Director 

 • Seventh International Conference on e–Learning and Innovative Pedagogies  
3rd to 4th October 2014  
Portland, Oregon, United States of America 
Website: http://ubi–learn.com/the–conference–2014 
Contact person: Conference Director 

 • 2014 International Education Conference in Las Vegas  
5th to 8th October 2014  
Las Vegas, Nevada, United States of America  
Website: http://www.cluteinstitute.com/education–conferences/las–vegas–nevada–octo
ber–5–8–2014/ 
Contact person: Ron Clute 

 • APAC Coaching Conference: The Global Perspectives – culture, diversity, creatively & 
transformation  
7th to 8th October 2014  
Seoul, Korea (south)  
Website:http://apac2014.com 
Contact person: Shane Warren 

 • 2014 5th International Conference on Distance Learning and Education (ICDLE 2014)  
8th to 9th October 2014  
Geneva, Switzerland  
Website: http://www.icdle.org/ 
Contact person: Ms. Camilla Xu 

 • 2014 5th International Conference on Distance Learning and Education (ICDLE 2014)  
8th to 9th October 2014  
Geneva, Switzerland  
Website: http://www.icdle.org/ 
Contact person: Ms. Camilla Xu 

 • Oxford Summit of Leaders “Science and Education. Innovative Models of Development”  
12th to 15th October 2014  
Oxford, Oxfordshire, United Kingdom  
Website: http://www.summitofleaders.co.uk/en/summit/oxford–uk 
Contact person: Julia Findler 
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 • 2nd IRI International Educational Conference  
17th to 21st October 2014  
Komárno, Slovakia  
Website: http://www.irisro.org/2IRI–IntEducConf.html 
Contact person: Dr. Tibor Janos Karlovitz PhD 

 • WEI International Academic Conference in New Orleans  
19th to 22nd October 2014  
New Orleans, United States of America  
Website: http://www.westeastinstitute.com/new–orleans–2014/ 
Contact person: Dr.F.Alexander Magill 

 • WEI International Academic Conference in New Orleans  
19th to 22nd October 2014  
New Orleans, United States of America  
Website: http://www.westeastinstitute.com/new–orleans–2014/ 
Contact person: Dr.F.Alexander Magill 

 • 5th International Conference on Education and Educational Psychology ICEEPSY 2014  
22nd to 25th October 2014  
Kyrenia, Cyprus  
Website: http://www.futureacademy.org.uk/ContentConference.aspx?code=8&conference_
code=1&description=CHAIRS 
Contact person: Dr Hugh Glenn (Emeritus Prof) 

 • BICE 2014 – Belgrade International Conference on Education  
24th to 26th October 2014  
Belgrade, Serbia  
Website: http://www.biceducation.org 
Contact person: Vladimir Ilic 

 • ACE 2014 – The Sixth Asian Conference on Education  
28th October to 2nd November 2014  
Osaka, Japan  
Website: http://iafor.org/iafor/conferences/the–asian–conference–on–education–2014/  
Contact person: The ACE 2014 Conference Team 

 • ICOINE 2014 (3rd International Conference on Interdisciplinary Research in Education)  
29th to 31st October 2014  
Milano, Italy  
Website: http://www.icoine2014.org 
Contact person: Ahmet Dagbasi 

 • 20th Annual International Conference on Online Learning  
29th to 31st October 2014  
Lake Buena Vista, Florida, United States of America  
Website: http://onlinelearningconsortium.org/conference/2014/ALN/welcome 
Contact person: Conference Services 

 • Online Learning Consortium HBCU Leadership Summit for Online Learning  
29th to 29th October 2014  
Lake Buena Vista, Florida, United States of America  
Website:http://onlinelearningconsortium.org/conference/HBCU–2014/aln/welcome 
Contact person: Conference Services 
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NOVEMBER 2014

 • 4th World Congress on Technical Vocational Education and Training (WoCTVET)  
5th to 6th November 2014  
Malacca, Malaysia  
Website: http://fptv.uthm.edu.my/woctvet2014/ 
Contact person: Marlina Mohamad 

 • ForAge Conference 2014: New Directions and New Learning in Later Life  
7th to 8th November 2014  
Oporto, Portugal  
Website: http://aidlearn.wix.com/forageconference14 
Contact person: João Silveira 

 • 2014 International Conference on Distance Education and Learning – ICDEL 2014  
8th to 10th November 2014  
Hong Kong, China  
Website: http://www.icdel.org/ 
Contact person: Secretary of ICDEL 2014 

 • African Education and Development Conference 2014  
9th to 11th November 2014  
Bangkok, Thailand  
Website: http://www.aedconference.org 
Contact person: Vladimir Ilic 

 • 2014 International Symposium on Education and Psychology – Fall Session (ISEP 2014 – 
Fall Session)  
12th to 14th November 2014  
Tokyo, Japan  
Website:http://tw–knowledge.org/isep2014fall/ 
Contact person: Payne Luo 

 • LEARNTech Asia Conference 2014  
13th to 14th November 2014  
Singapore  
Website: http://learntechconf.com/ 
Contact person: Ms Rachel Lim 

 • International Conference on 21st Century Education 2014  
13th to 15th November 2014  
Dubai, United Arab Emirates  
Website: http://www.21caf.org/ic21ce–2014.html 
Contact person: Thomas Lechner

 • International Conference on English Language & Literature 2014  
14th to 15th November 2014  
Pondicherry, India  
Website: http://englishconfernce.wix.com/icell2014 
Contact person: Organizing Secreatry 

 • 1st International Conference on Education, Technology, and Sciences  
19th to 20th November 2014  
Jambi, Indonesia  
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Website: http://www.icets.unja.ac.id/ 
Contact person: Dr.Hadiyanto 

 • Japan Association for Language Teaching 40th Annual International Conference on  
Language Teaching and Learning & Educational Materials Exhibition  
21st to 24th November 2014  
Tsukuba, Japan  
Website:http://jalt.org/conference/jalt2014 
Contact person: Steve Cornwell 

 • 2014 International Conference on Education and Social Sciences – ICESS 2014  
20th to 21st November 2014  
Milan, Italy  
Website: http://www.icess.org/ 
Contact person: Secretary of ICESS 2014 

 • The XIII International Congress on Theory of Education  
26th to 28th November 2014  
Sevilla, Sevilla, Spain  
Website: http://cite2014.us.es 
Contact person: Clara Romero 

 • International Conference on Socioeconomic Development  
26th to 29th November 2014  
João Pessoa, Paraíba, Brazil  
Website: http://icsed.sspcenter.com 
Contact person: Fátima Moreira 

 • ICSBS2014 International Conference on Sustainable in Business and Supply Chain at 
Brunel University  
27th to 28th November 2014  
London, United Kingdom  
Website: http://www.icbtsconference.com/14808536/call–for–paper 
Contact person: Dr.Chayanan Kerdpitak 

 • 4th World Conference on Educational Technology Researches  
28th to 29th November 2014  
Barcelona, Spain  
Website:http://www.globalcenter.info/wcetr/ 
Contact person: Jesús García Laborda 

 • International Youth Leadership Conference– 6th Dubai Conference  
29th November to 4th December 2014  
Dubai, United Arab Emirates  
Website:http://www.iylcuae.org/  
Contact person: Joe Storer 

 • International Conference of Educational Technology  
29th to 29th November 2014  
Seoul, Korea (south)  
Website: http://www.icet.or.kr 
Contact person: InSook Han 
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DECEMBER 2014

 • The Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability (ACSUS 2014)  
1st to 3rd December 2014  
Hiroshima, Japan  
Website: http://esdfocus.org/social–sciences–sustainability–conference/ 
Contact person: Michael Sasaoka 

 • European Conference for Academic Disciplines (Freiburg 2014)  
3rd to 6th December 2014  
Freiburg, Germany  
Website: http://www.internationaljournal.org/freiburg.html 
Contact person: Professor Joseph Bonnici 

 • NODEM 2014 Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies  
1st to 3rd December 2014  
Warsaw, Poland  
Website: http://www.nodem.org/conferences/nodem–2014/ 
Contact person: NODEM Coordinators 

 • The Creativity Workshop in Dubai – December 3 – 6, 2014  
3rd to 6th December 2014  
Dubai, United Arab Emirates  
Website:http://www.creativityworkshop.com/dubai.html 
Contact person: Ceci Glusman 

 • International Conference – “INTELLECTUAL CAPITAL & EDUCATION”  
4th to 6th December 2014  
Warsaw, Poland  
Website: http://www.ic2014.vistula.edu.pl/en/ 
Contact person: Martyna 

 • CLEaR2014: International Conference on Language Education and Research  
4th to 6th December 2014  
Trencianske Teplice, Slovakia  
Website: http://www.jolace.com/conferences/clear2014/ 
Contact person: Silvia Pokrivcakova 

 • The Second International Conference on Arabs’ and Muslims’ History of Sciences  
8th to 11th December 2014  
Sharjah, United Arab Emirates  
Website: http://www.sharjah.ac.ae/ichs14  
Contact person: Dr. Hussein M Elemhdi 

 • Gender and Education Biennial Interim Conference  
9th to 11th December 2014  
Melbourne, Victoria, Australia  
Website: http://education.unimelb.edu.au/news_and_activities/events/upcoming_events/confer
ences/GEA2014 
Contact person: Emily Gray 

 • Scientific Advances in Developing Leaders for Today’s Complex Environment  
11th to 13th December 2014  
Berkhamsted, Hertfordshire, United Kingdom  
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Website: http://www.ashridge.org.uk/CRED3 
Contact person: Rebecca Coatswith 

 • The International Conference in Information, Security, and Digital Forensics (ISDF2014)  
12th to 14th December 2014  
Thessaloniki, Greece  
Website: http://sdiwc.net/conferences/isdf2014/ 
Contact person: Michiella Pruitt 

 • nternational Conference on Literature, Heritage, Culture and Sustainability  
(COES&RJ–SG14/3)  
15th to 16th December 2014  
Singapore  
Website: http://centreofexcellence.net/C/Conference%20sg3.htm 
Contact person: Event Organiser 

 • International Conference on Language, Literature, Culture, and Education  
16th to 17th December 2014  
London, United Kingdom  
Website:http://icllce.stratford.edu.my/ 
Contact person: ICLLCE Secretariat 

 • 2014 2nd International Conference on Behavioral and Educational  
Psychology – ICBEP 2014  
17th to 18th December 2014  
Las Vegas, United States of America  
Website: http://www.icbep.org/ 
Contact person: Suzy Su 

 • Business and Social Science Research Conference: Paris 2014  
19th to 20th December 2014  
Paris, France  
Website: http://macrotheme.com/conferences/paris 
Contact person: Damir Tokic 
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