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ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ 
ԿՅԱՆՔԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(Սյունիքի մարզի դպրոցների դեպքերի ուսումնասիրության օրինակով)

Հուզականինտելեկտիտեսականվերլուծությունըենթադրումէերկուգործոնների`
ինտելեկտիև հույզերի դիտարկում: Հոգեկանի զարգացմանտեսանկյունից հույզերը
ևինտելեկտըչենկարողգործելինքնավարձևով,քանիորհույզերիզարգացումըփո
խազդեցությոնմեջէինտելեկտիզարգացմանհետ:Երկուսնէլփոխադարձհիմնավո
րումունեն:Ամբողջականհոգեկանզարգացումըենթադրումէհոգեկանբաղադրիչների
զարգացում,որոնքենմտածողութունը,հույզերը,կամքը,հիշողությունըևայդպեսշա
րունակ:Այդպատճառովվերլուծելովայսկամայնհոգեկանգործընթացը՝մենքդրանով
վերլուծությանառարկաենքդարձնումամբողջհոգեկանհամակարգը:Մերուսումնա
սիրություններնանցենկացվումփորձարարականնյութիհիմանվրա,որոնքստացվել
ենՀայաստանումՍյունիքիմարզիդպրոցներումդեռահասդպրոցականներիհետեր
կարտարիներիփորձագիտականաշխատանքներիարդյունքում:

 Բա նա լի բա ռեր`ճանաչողականևհուզականոլորտ,հուզականինտելեկտ,հու
զականմեկուսացվածություն,հուզականությանպակաս,հույզերիսոցիալականացում:

Զար գաց ման հո գե բա նութ յան և հա տուկ հո գե բա նութ յան զար գաց ման 
վեր ջին քսա նամ յա կում դե ռահա սութ յան շրջա նում հու զա կան ին տե լեկ տի և 
հու զա կան կյան քի զար գաց ման խնդիր նե րն ա ռաջ են մղվել գի տա կան ա ռաջ-
նա յին ուղ ղութ յուն նե րի շար քում: Ի հար կե, ան հա տի հու զա կան զար գաց ման 
խնդիր նե րը միշտ ե ղել են հո գե բա նա կան գի տութ յուն նե րի ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում, քա նի որ այն հո գե բա նութ յան տար բեր ո լորտ նե րի ու սում նա-
սիր ման կար ևո րա գույն ո լորտ նե րից է: Սա կայն այդ խնդի րը ժա մա նա կա կից 
զար գաց ման հո գե բա նութ յան մեջ ու նի բա զում կող մեր, ո րոնք պա հան ջում են 
նոր ի մաս տա վո րում և հաս կա ցում: Ըստ էութ յան, մտա վոր ու նա կութ յուն նե րի 
զար գաց ման հա պա ղում ու նե ցող դե ռա հաս նե րի հու զա կան զար գա ցումն ու-
սու նա սի րե լով մենք հայտն վում ենք նե րա ռա կան կրթա կան գոր ծըն թա ցի տի-
րույ թում: Ինչ պես հայտ նի է, Հա յաս տա նում ար դեն գոր ծում են նե րա ռա կան 
ու սուց ման դա սա րան նե րով դպրոց ներ, ո րոն ցում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
մաս նա կից են դառ նում մտա վոր զար գաց ման հա պա ղում ու նե ցող ե րե խա նե-
րը: Այդ պի սի դպրոց ներ կան նաև Գո րիս քա ղա քում: Նե րա ռա կան կրթութ յու նը՝ 
որ պես նոր սո ցիա լա կան և ման կա վար ժա կան եր ևույթ, մինչ այժմ համ ընդ հա-
նուր ըն դու նում չի ստա ցել: Մինչև հի մա կա րե լի է հան դի պել այդ պի սի նե րառ-
ված ու սուց ման ինչ պես կողմ նա կից նե րի, այն պես ել հա կա ռա կորդ նե րի: Մինչ-
դեռ նե րա ռա կան կրթութ յան արդ յու նա վե տութ յան վե րա բեր յալ գի տա կան տե-
սա կետ նե րը կա րող են հե տա զոտ վել և հս տա կեց վել միայն խիստ և  օբ յեկ տիվ 
գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի շնոր հիվ: Ն մա նա տիպ ու սում նա սի րութ-
յուն նե րը թույլ են տա լիս դուրս բե րել այն կար ևո րա գույն չա փա նիշ նե րը, ո րոնք 
հնա րա վո րութ յուն կտան ձևա վո րել նե րա ռա կան կրթութ յան քիչ թե շատ արդ-
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յու նա վետ մո դել: Ի հար կե, նմա նա տիպ գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
էութ յու նը չի սահ մա նա փակ վում միայն այդ պի սի մո դե լի ձևա վոր մամբ, քա նի 
որ մենք գործ ու նենք այն պի սի խնդրի հետ, որն ու նի կար ևոր հո գե բա նա կան, 
սո ցիա լա կան և ման կա վար ժա կան նշա նա կութ յուն: Մենք գործ ու նենք ան-
հա տի հո գե հու զա կան զար գաց ման գի տա կան մո տե ցում նե րի հետ, մեր հա-
սա րա կութ յան արդ յու նա վետ սո ցիա լա կան զար գաց ման չա փա նիշ նե րի հաս-
կաց ման հետ: Հետ ևա բար, խնդի րը, որ մենք դնում ենք մեր գի տա կան ու սում-
նա սի րութ յան կենտ րո նում, օժտ ված է լայն և խոր սո ցիա լա կան նշա նա կութ-
յամբ: Եվ այդ նշա նա կութ յունն ան շուշտ վե րա բեր վում է մեր հա սա րա կութ յան 
սո ցիա լա կան բա րե կե ցութ յա նը: Հա սա րա կութ յան սո ցիա լա կան զար գա ցու մը 
բարդ և բազ մա կող մա նի գոր ծըն թաց է, ո րում ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու-
նի կրթա կան գոր ծըն թա ցը: Հա սա րա կութ յան կրթա կան ո րա կի մա կար դա կը 
ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վո րում է նրա սո ցիա լա կան բա րե կե ցութ յան մա-
կար դա կը: Հետ ևա բար, ցան կա ցած գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն, ո րը վե-
րա բեր վում է կրթա կան գոր ծըն թա ցի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, ե րե խա յի 
հո գե բա նա կան զար գաց մա նը, ա ռաջ նա յին է հա մար վում նաև սո ցիա լա կան 
ի մաս տով: Դպ րո ցի կրթա կան գոր ծըն թա ցում մենք բախ վում ենք բազ մա թիվ 
տար բեր խնդիր նե րի հետ, քա նի որ կրթա կան գոր ծըն թացն օժտ ված է յու-
րա հա տուկ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, ո րոնց հաս կա ցու մը թույլ է տա լիս 
ձևա վո րել դե ռա հաս սերն դի դաս տիա րա կութ յան և  ու սուց ման արդ յու նա վետ 
մո դել ներ: Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն խնդիր նե րից է հա մար-
վում ան ձի հու զա կան զար գաց ման գոր ծո նը, ինչ պես նաև հու զա կան ին տե-
լեկ տի ձևա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և սո ցիա լա կան փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են ե րե խա յի 
և սո ցիա լա կան մի ջա վայ րի միջև: Այդ պատ ճա ռով մեր աշ խա տան քում մենք 
ա ռաջ նա յին ենք հա մա րում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում կար ևոր նշա նա-
կութ յուն ու նե ցող եր կու գոր ծոն: Դ րանք նե րա ռա կան կրթութ յան գոր ծըն թա-
ցում դե ռա հա սի հու զա կան ին տե լեկ տի ձևա վոր ման գոր ծոն ներն են: Հու զա-
կան ին տե լեկ տի գոր ծո նը այ սօր ըն դուն վում է գիտ նա կան նե րի մե ծա մաս նութ-
յան կող մից և դա իր հիմ նա վոր վա ծութ յունն ու նի: Տե սա կա նո րեն հնա րա վոր 
չէ մար դու սո ցիա լա կան զար գաց ման և  օն տո գե նե զի օ րի նա չա փութ յուն նե րի 
ու սում նա սի րութ յան և վեր լու ծութ յան ժա մա նակ շրջան ցել հույ զե րի սո ցիա-
լա կա նաց ման պրո ցե սը: Ե թե մենք ըն դու նում ենք ին տե լեկ տի զար գա ցու մը, 
ա պա այդ իսկ ձևով մենք ու նենք բո լոր հիմ քե րը նաև հույ զե րի զար գա ցու մը 
ըն դու նե լու հա մար: Հու զա կան ին տե լեկ տը հան դի սա նում է ան ձի զար գաց-
ման կար ևո րա գույն հո գե բա նա կան գոր ծոն և  այդ գոր ծո նը կար ևոր նշա նա-
կութ յուն է ստա ցել դե ռա հա սութ յան տա րի քի ըն թա ցիկ օ րի նա չա փութ յուն նե-
րի ու սում նա սիր ման մեջ: Զուտ հո գե բա նա կան հաս կա ցութ յուն լի նե լով հան-
դերձ հու զա կան ին տե լեկ տը միև նույն ժա մա նակ նաև սո ցիալ-հո գե բա նա կան 
հաս կա ցութ յուն է: Ըստ էութ յան, դա ան հա տի ին տե լեկ տի մա կար դակ նե րից 
մեկն է, ո րը սո ցիա լա կան ներ կա յա ցուց չա կան բնույթ է կրում: Ին տե լեկ տի մա-
կար դա կը հա ճախ չի հա մընկ նում հու զա կան ին տե լեկ տի ցու ցա նիշ նե րի հետ: 
Մար դը կա րող է ու նե նալ բա վա կա նին բարձր ին տե լեկ տի մա կար դակ, բայց 
միև նույն ժա մա նակ սո ցիա լա կան աշ խար հի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում ու-
նե նալ բա վա կա նին լուրջ խնդիր ներ:
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Ինչ պես նշում է Դ. Վեկս լե րը. «Ին տե լեկ տի նույ նան ման ցու ցա նիշ ու նե ցող 
մար դիկ կա րող են խիստ տար բեր վել ար տա քին մի ջա վայ րի արդ յու նա վետ 
հաղ թա հար ման ըն դու նա կութ յան մեջ»:1

Սո ցիա լա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը են թադ րում են հենց հու զա կան 
ին տե լեկ տի զար գա ցում: Հու զա կան ին տե լեկ տի զար գա ցումն ակ տի վա նում 
է հատ կա պես դե ռա հա սութ յան տա րի քում: Սա կայն, նախ քան նե րա ռա կան 
կրթութ յան մեջ դե ռա հա սի հու զա կան ին տե լեկ տի զար գաց ման ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րին անց նե լը, մի փոքր կանգ առ նենք հենց ինք նին հաս կա ցութ-
յան վրա: Ինչ պես հայտ նի է, դեռևս Լ. Վի գոտս կին, ու սում նա սի րե լով հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րը, բա ցա հայ տել էր ան ձի հույ զե րի և մ տա ծե լու ու նա կութ յան 
միջև գո յութ յուն ու նե ցող սերտ կա պե րը:2 Դեռ ա վե լին, Վի գոտս կին կարծում էր, 
որ ան հա տի մտա ծո ղութ յու նը ոչ միայն ամ բող ջա պես պայ մա նա վոր ված է նրա 
հույ զե րով, այլ նույ նիսկ ուղ ղորդ վում են նրանց կող մից: Ան ձի`շրջա պա տող մի-
ջա վայ րի նկատ մամբ հա ջո ղակ սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան հար մա րու մը 
հիմն վում է հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի ին տե լեկ տո ւալ և հու զա կան գոր ծոն նե րի 
հա մա տեղ գոր ծու նեութ յան վրա: Ի.Ն. Անդ րե յե վա յի կող մից ա ռաջ քաշ ված այն 
տե սա կե տը, որ հույ զե րը դրանք գի տե լի քի հա տուկ տե սակ են, հան դի սա նում 
է Լ.Ս. Վի գոտս կու տե սութ յան տրա մա բա նա կան շա րու նա կութ յու նը: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով բա ցար ձակ օ րի նա չափ է «հու զա կան ին տե լեկտ» հաս կա ցութ յան 
ըն դու նու մը որ պես գի տա կան հաս կա ցութ յուն, քա նի որ հույ զե րը ի րեն ցից ներ-
կա յաց նում են գի տե լի քի հա մար ժեք տե սակ: Հու զա կան ին տե լեկ տի խնդրի 
վե րա բեր յալ նոր տե սա կան մո տե ցում ներ են մշակ վել ար տա սահ ման յան հո գե-
բա նութ յան մեջ: « Հու զա կան ին տե լեկտ» հաս կա ցութ յու նը գի տա կան դաշ տում 
հայտն վել է ոչ այդ քան վաղ և  այդ հաս կա ցութ յան ա ռա ջա ցումն իր նա խա-
պատ մութ յունն ու նի: Ըստ էութ յան, այդ հաս կա ցութ յա նը գիտ նա կան նե րը հան-
գել են՝ մի շարք այլ խնդիր նե րից ել նե լով: Ջ. Գիլ ֆոր դը, Հ. Գարդ նե րը և Հ.Այ զեն կը 
ու սում նա սի րել են սո ցիա լա կան ին տե լեկ տի խնդիր նե րը: Եվ բա ցար ձակ օ րի-
նա չափ է այն, որ այդ խնդի րը վեր լու ծութ յան են թար կե լու ըն թաց քում ա ռաջ է 
ե կել այն պի սի չա փո րո շիչ, այն պի սի ո րակ, ինչ պի սին «հու զա կան ին տե լեկտն» 
է: Չէ որ հնա րա վոր չէ խո սել սո ցիա լա կան ին տե լեկ տի մա սին ա ռանց մի ջանձ-
նա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին խո սե լու, ո րոն ցում հույ զե րը գե րակշ-
ռող դեր ու նեն: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նի, իսկ ա վե լի ստույգ 1995 թվա կա նին Դ. 
Գոլ մե նի « Հու զա կան ին տե լեկտ» մե նագ րութ յան հրա տարկ ման շնոր հիվ հույ-
զե րը սկսե ցին դիտ վել որ պես ին տե լեկ տո ւալ ո լորտ: Այդ պի սի ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի շնոր հիվ «ին տե լեկտ» հաս կա ցութ յան սահ ման ներն օ րի նա չա փո րեն 
ընդ լայն վե ցին: Սա կայն ինք նին «հու զա կան ին տե լեկտ» տեր մի նն ա ռա ջին ան-
գամ հո գե բա նութ յան մեջ մտցրել են Ջոն Մե յե րը և Պի տեր Սե լո վեյն: Ն րանց 
ու սում նա սի րութ յուն նե րի հա մա ձայն հու զա կան ին տե լեկ տը պետք է հաս կա-
նալ որ պես ան ձի հույ զե րի ըն կալ ման և  ար տա հայտ ման, հույ զե րի և մտ քե րի 
զար գաց ման և  ա ճի, հույ զե րի հաս կաց ման և մեկ նա բան ման, ինչ պես նաև սե-
փա կան հույ զե րի կար գա վոր ման և  այլ մարդ կանց հույ զե րի կան խա տես ման և 
հաս կաց ման ըն դու նա կութ յուն:3 

1 Выготский Л.С. Я и Оно. Психология личности т.2, Самара, 2002, с.145
2 Mayer J. D. & Salovey P. What is emotional intelligence? / / P. Salovey & D. Sluyter (Eds.). 

Emotional development and emotional 136 Intelligence: Educational Implications. New York: 
Perseus Books Group, 1997. P 3-31.

3 Зеер Ф. Э., и Сыманюк Э. Э Компетентностный подход к модернизации профес-
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Հու զա կան ին տե լեկ տի սո ցիա լա կան բա ղադ րիչ նե րը կազ մում են նրա ար-
ժեք նե րից մե կը: Սա կայն հու զա կան ին տե լեկտ հաս կա ցո ղութ յու նը չի սահ մա-
նա փակ վում նրա սո ցիա լա կան ար ժեք նե րով: Հույ զե րի և մ տա ծո ղութ յան կա-
պը ու սում նա սիր վում է հո գե բա նութ յան մեջ բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ: 
Մեր հույ զե րը զգա լի ազ դե ցութ յուն ու նեն մտա ծո ղութ յան վրա, քա նի որ դրանք 
ըն դու նակ են նաև փո խել մտա ծո ղութ յան ըն թաց քը և  ո րա կը, ազ դել կար ևոր 
ո րո շում ներ կա յաց նե լու վրա: Այն պի սի պար զա գույն հույ զը, ինչ պի սին տրա-
մադ րութ յունն է, էա պես փո խում է մեր ի մա ցա կան գոր ծըն թաց նե րը: Դա նշա-
նա կում է, որ ինչ քան էլ արդ յու նա վետ մեզ թվա մտա ծո ղութ յան գոր ծըն թա ցը, 
այն հա ճախ ու ժեղ ազ դե ցութ յան է են թարկ վում ի ռա ցիո նալ հույ զե րի կող մից: 
Մ տա ծո ղութ յան գոր ծըն թա ցը, նույ նիսկ ե թե մենք գործ ու նենք վե րա ցար կում-
նե րի հետ, միև նույնն է իր մեջ նե րա ռում է հու զա կան բա ղադ րիչ ներ: Դ րա նով 
իսկ, ու սում նա սի րե լով նե րա ռա կան կրթութ յան մեջ ու սում նա կան գոր ծըն թա-
ցի ըն թաց քում դե ռա հաս նե րի հու զա կան ին տե լեկ տի խնդիր նե րը, բախ վում 
ենք ինչ պես մտա ծո ղութ յան և հու զա կան գոր ծոն նե րի հետ, այն պես էլ սո վո-
րող նե րի սո ցիա լա կան հմտութ յուն նե րի հետ: Դե ռա հա սութ յան տա րի քն ա վե լի 
բարդ է հա մար վում ան ձի օն տո գե նե տիկ զար գաց ման և սո ցիա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցում: Բար դութ յուն նե րի մեծ մա սը վե րա բեր վում է հենց դե ռա հա սի 
հու զա կան կար գա վի ճա կին: Հենց դե ռահ ասութ յան տա րի քում են սո ցիա լա-
կան կա պե րը ձեռք բե րում նոր ի մաստ: Այդ կա պե րի մեջ դրսևոր վում են հույ-
զեր՝ ար դեն այլ գե րակշ ռող ի մաս տով: Շ փու մը դառ նում է դե ռա հա սի կյան քի 
գոր ծու նեութ յան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ: Դե ռա հա սութ յան տա րի քում սո-
ցիա լա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը հիմն վում են հու զա կան ին տե լեկ տի 
վրա: Հու զա կան ին տե լեկ տը դե ռա հա սութ յան տա րի քում ո րոշ վում է սե փա-
կան հույ զե րի հաս կաց ման ըն դու նա կութ յամբ, ու րիշ նե րի նկա տմամբ հու զա-
կան վե րա բեր մուն քով, տար բեր հույ զե րի տար բե րակ ման և ճա նաչ ման կա-
րո ղութ յամբ: Հույ զե րի ճա նաչ ման և տար բե րակ ման այդ կա րո ղութ յուն նե րից 
է կախ ված շրջա պա տող նե րի հետ դե ռա հա սի շփման ո րա կը: Այդ ներգ րա վող 
ու նա կութ յուն նե րը ստա ցել են խոր սո ցիա լա կան նշա նա կութ յուն: Կար ծում 
ենք, որ հու զա կան ին տե լեկ տը, որ պես հո գե բա նա կան գոր ծոն, հստա կութ-
յուն և  ո րո շա կիութ յուն է ձեռք բե րում հատ կա պես դե ռա հա սութ յան տա րի քի 
վեր ջում, քա նի որ հենց այդ տա րի քում է մարդ ա ռա ջին ան գամ սկսում մտա-
ծել իր զգաց մունք նե րի և շր ջա պա տող մարդ կանց հու զա կան դրսևո րում նե րի 
շուրջ: Մինչև դե ռա հա սութ յան տա րիք ե րե խան ի հար կե ապ րում է ո րո շա կի 
հույ զեր: Սա կայն հենց դե ռահա սութ յան տա րի քից է նա սկսում ձևա վո րել իր 
ան հա տա կան վե րա բեր մուն քը դրանց նկատ մամբ: Դա նշա նա կում է, որ հույ-
զե րի հետ կապ ված ձևա վոր վում է ո րո շա կի գնա հա տող ար ժե քա յին վե րա-
բեր մունք, ո րն իր մեջ նե րա ռում է բնա կան ի մա ցա կան տար րեր: Հենց դրա 
շնոր հիվ, այ սինքն, շնոր հիվ այդ նե րառ ման ըն դու նա կութ յան, կա րող ենք 
ա սել, որ հու զա կան ին տե լեկ տն ի րե նից ներ կա յաց նում է ի րա կան հո գե բա նա-
կան երևույթ: Այդպիսովառաջենքքաշումվարկած,ըստորի՝հուզականին
տելեկտնիրենիցներկայացնումէամբողջականհոգեբանականերևույթ,որը
ձևավորվումէդեռահասությանտարիքիվերջում,քանիորհենցայդտարի

сионального образования // Высш. образование в России. 2005. № 4. С. 23–30.
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քումէմարդումոտառաջինանգամձևավորվումոչմիայնհույզերիընկալման,
այլնաևդրանցգնահատմանճանաչողականընդունակությունները:

Ել նե լով ա ռա ջադր ված վար կա ծից՝ կա րող ենք նաև են թադ րել, որ հու զա-
կան ին տե լեկ տի ո րա կը պայ մա նա վոր ված է դե ռա հա սի ըն դու նա կութ յամբ 
հաս կա նալ սե փա կան հույ զե րը, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան դա տո ղութ-
յուն ներ ա նել ու րիշ նե րի հու զա կան դրսևո րում նե րի վե րա բեր յալ: Մեր վար կա-
ծը հիմ նա վո րե լու նպա տա կով մենք 9 ա մսվա ըն թաց քում ﴾2016 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րից մինչև 2017 թվա կա նի մա յիս) անց ենք կաց րել փոր ձա րա րա կան ու-
սում նա սի րութ յուն, ո րի նպա տակն էր բա ցա հայ տել Գո րի սի թիվ 5 հիմ նա կան 
դպրո ցում նե րա ռա կան կրթութ յան մեջ դե ռա հաս նե րի հու զա կան ըն կալ ման 
հա մա պա տաս խա նութ յան և մեկ նա բա նե լու կա րո ղութ յան մա կար դակ նե րի 
բա ցա հայ տու մը: Փոր ձա րա րա կան ու սում նա սի րութ յու նը, որ պես ու սում նա-
սի րութ յան մե թոդ, նե րա ռում էր հարց ման և թես տա վոր ման մե թոդ նե րը: Հու-
զա կան ին տե լեկ տի ախ տո րոշ ման նպա տա կով կի րառ վել են Մ.Ա. Մա նոի լիո վի 
և Ն. Հոլ լի մե թո դի կան, Ջ. Մե յե րի, Պ. Սե լե վե յի, Դ. Կա րու զո յի « Հու զա կան ին տե-
լեկտ» թես տը, ինչ պես նաև այլ մե թո դի կա ներ: Փոր ձա րա րա կան աշ խա տան քի 
արդ յունք նե րն ի րենց տե ղը կգտնեն ամ բող ջա կան թե զա յին աշ խա տանք նե րի 
մեջ: Բա ցի այդ, են թադ րում ենք, որ «հու զա կան ին տե լեկտ» հաս կա ցութ յու նն 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է դե ռա հա սի անձ նա յին հա սու նութ յան մա կար դա-
կի հետ: Հա սու նութ յան մա կար դա կն ընդ հան րա պես կա րող է ո րոշ վել մի քա նի 
չա փո րո շիչ նե րով, ո րոնց մեջ անհ րա ժեշտ է ընդգր կել այլ մարդ կանց հույ զե րը 
հա մա պա տաս խան հաս կա նա լու ըն դու նա կութ յու նը:

Հու զա կան ին տե լեկ տը ձևա վոր վե լով դե ռա հա սութ յան տա րի քի վեր ջում, 
ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում շա րու նա կում է կրել ո րո շա կի փո փո խութ յուն ներ: 
Ֆ. Է. Զե րը և Է. Է.  Սի մին յու կը կարծում են, որ ան ձի հու զա կան ին տե լեկ տի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը կա րող են ծա ռա յել նրա հո գե բա նա կան զար գաց-
ման չա փո րո շիչ նե րին, և դա մեր կար ծի քով ան հիմն չէ:1

Ե.Ս.Ի վա նո վան նշում է. «Ի տար բե րութ յուն վե րա ցա կան և կոնկ րետ ին տե-
լեկտ նե րի, ար տա քին աշ խար հում դրսևոր վող օ րի նա չա փութ յուն նե րի, հու զա-
կան ին տե լեկ տն ար տա ցո լում է ներ քին աշ խար հը, մար դու վար քի և  ար տա-
քին ի րա կա նութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
միջև կա պը»:2 Հու զա կան ին տե լեկ տի հո գե բա նա կան ար ժեք նե րն այս պի սով 
ո րոշ վում է հո գե կան զար գաց ման ամ բող ջա կան պատ կե րով ընդ հան րա պես: 
Դե ռա հա սի ան ձի հու զա կան ո լոր տի զար գաց ման խախ տում նե րը բե րում են 
սո ցիա լա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի և շփ ման ո լոր տի բա ցա սա կան հե-
տևանք նե րի: Ա ռա ջին հեր թին սո ցիա լա կան շփում նե րում որ պես բա ցա սա կան 
կողմ ար տա հայտ վում է դե ռա հա սի թույլ զար գա ցած ապ րու մակց ման ու նա-
կութ յու նը, այ սինքն հույ զե րի հաս կաց ման և  ու րիշ նե րի հու զա կան վի ճակ նե րի 
հաս կաց ման թե րա ցում նե րը: Ու րիշ նե րի հու զա կան վի ճակ նե րի հաս կաց ման 
մա կար դա կից է կախ ված սո ցիա լա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ո րա կը, 
նրանց ուղղ վա ծութ յու նը ե սա սի րա կան և  ալտ րո ւիս տա կան տե սանկ յու նից: 
Ա վե լի բարդ դեպք են ներ կա յաց նում վար քա յին խան գա րում ներ ու նե ցող դե-
ռա հաս նե րը: Եվ այդ դեպ քում էլ խնդրի յու րա հատ կութ յու նը կա յա նում է հու-

1 Иванова Е.С, Особенности эмоционального интеллекта в подростковом возрасте. 
Инновационные проекты и программы в образовании 2011/6,с.27-28.

2 Кэмпбелл. Гнев подростка. В кН. Подросток и семья. Самара, «Бахрах»,2002.-с.359.
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զա կան ան կա րո ղութ յան և  ինչ պես սե փա կան ան ձի, այն պես էլ շրջա պա տող-
նե րի հույ զե րի հաս կաց վա ծութ յան բա ցա կա յութ յան մեջ: Մենք հա ճախ դպրոց-
նե րում, նե րա ռա կան դա սա րան նե րում բախ վում ենք այս պես կոչ ված պա սիվ-
ագ րե սիվ վար քի հետ: Շատ ման կա վարժ ներ չեն հաս կա նում այդ պի սի վար քի 
թաքն ված դրդա պատ ճառ նե րը: « Բե րեմ նմա նա տիպ վար քի մի քա նի պար զա-
գույն օ րի նակ ներ: Դ րան ցից են ժա մա նա կի ձգձգու մը, դան դաղ կո տութ յու նը, 
հա մա ռութ յու նը, պա հանջ նե րը կա տա րե լու մտած ված «ան կա րո ղութ յու նը» և 
մո ռաց կո տութ յու նը: Ե րե խա յի պա սիվ-ագ րե սիվ վար քա յին դրսևո րում նե րը 
ան գի տակ ցո րեն նպա տակ են հե տապն դում ծնող նե րին և  այն մարդ կանց, ով-
քեր զբաղ վում են նրա դաս տիա րա կութ յամբ, հա վա սա րակշ ռութ յու նից հա նել: 
Այդ պի սի վար քը դա սե փա կան պահ ված քի հա մար կրվող պա տաս խա նա-
տվութ յու նից փա խուստ է»:1 Ծ նող նե րին և  ու սու ցիչ նե րին վնա սե լու այդ պի սի 
ան գի տակ ցա կան ցան կութ յու նը ար տա հայ տում է այլ մարդ կանց հաս կա նա լու 
աս տի ճա նը, ապ րու մակց ման զար գաց վա ծութ յան մա կար դա կը և վերջ նա կան 
արդ յուն քում դե ռա հա սի հու զա կան ին տե լեկ տի զար գաց վա ծութ յան մա կար-
դա կը: Ինչ պես նշե ցինք, հու զա կան ին տե լեկ տը բնո րոշ վում է ինչ պես սե փա-
կան, այն պես էլ այլ մարդ կանց զգաց մունք նե րի հաս կաց ման ըն դու նա կութ յան 
զար գաց մամբ: Վեր լու ծե լով դե ռա հա սի պա սիվ –ագ րե սիվ վար քա յին դրսևո-
րում նե րը, գա լիս ենք այն եզ րա հանգ ման, որ այդ դեպ քում դե ռա հա սն ու նե նում 
է զայ րույ թի զգա ցում և չի կա րող այդ զգա ցու մը նույ նա կա նաց նել, չի կա րող 
այն ճիշտ գնա հա տել և ձ ևա վո րել իր վե րա բեր մունքն իր իսկ զգաց մուն քի 
նկատ մամբ: Զայ րույ թը, որ պես հույզ, նոր մալ եր ևույթ է: Չի կա րե լի այդ հույ զը 
ճնշել, այն պետք է իր բա վա րար ման հա մա պա տաս խան դրսևո րումն ու նե նա: 
Բայց ծնող նե րի և  ու սու ցիչ նե րի կող մից այդ հույ զը ճնշե լու դեպ քում դե ռա հա սն 
ան գի տակ ցո րեն գտնում է իր զայ րույ թի զգաց ման այլ՝ ար դեն բա ցա սա կան 
ելք: Այդ պի սի վար քի վեր լու ծութ յու նը հան գեց նում է մեզ այն մտքին, որ դե ռա-
հա սն ուղ ղա կի պատ ժում է մե ծա հա սա կին ի րեն հու զա կա նո րեն ճնշե լու հա-
մար: Նա իր պահ ված քով մե ծա հա սա կի մոտ ա ռա ջաց նում է զայ րույ թի զգա-
ցում՝ դրա նով ցույց տա լով, որ մե ծա հա սա կը նույն պես զայ րույթ է զգում և դ րա 
հա մար նրան չեն պատ ժում: Այս պի սին են պա սիվ-ագ րե սիվ վար քի դրդա-
պատ ճառ նե րը: Սա կայն «զայ րույ թի պա սիվ-ագ րե սիվ ար տա հայտ ման մի ջոց-
նե րը դրանք խու սա փո ղա կան, տհաճ և կոր ծա նա րար են հենց ե րե խա յի ան ձի 
հա մար: Դժ բախ տա բար ե րե խան ի րեն հա շիվ չի տա լիս այն բա նում, որ իր 
հա մա ռութ յունն ու դի մադ րութ յունն ա ռաջ են ե կել ծնող նե րին բար կաց նե լու իր 
ցան կութ յու նից և  իր ար գել ված զայ րույ թը ա զա տե լու իր մղու մից»:2 Որ պես կա-
նոն, ե թե մար դը չի հաս կա նում սե փա կան զգաց մունք նե րը, ա պա նա ըն դու-
նակ չէ հաս կա նա լու նաև ու րիշ նե րի զգաց մունք նե րը: Պա սիվ-ագ րե սիվ վար-
քա յին դրսևո րում նե րում մենք գործ ու նենք հենց սե փա կան զգաց մունք նե րը 
չհաս կա նա լու դեպ քե րի հետ, այ սինքն հու զա կան ին տե լեկ տի զար գաց ման 
ցածր մա կար դա կի հետ: Այս պի սի ի րա վի ճա կում այս խնդի րը չի վե րա նում: 
Բա վա կան չէ թվար կել ե րե խա յի խնդիր նե րը, այլ անհ րա ժեշտ է հի շել, որ ե թե 
այդ խնդի րը չլուծ վի, ա պա այն կդրսևոր վի ա վե լի հա սուն տա րի քում բազ մա-
պի սի այլ ձևե րով: Ժա մա նա կին չլուծ ված խնդի րը ող բեր գութ յան է վե րած վում 
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հա սուն տա րի քում ոչ միայն մեկ մար դու հա մար, այլ նաև նրան շրջա պա տող 
բո լոր մարդ կանց հա մար: Որ պես կա նոն պա սիվ-ագ րե սիվ վար քը ձևա վոր վում 
է վաղ ման կա կան տա րի քից և ձ ևա վոր վում է այն բա նի շնոր հիվ, որ ծնող նե րը 
ճնշում են ե րե խա յի հույ զե րը: « Փոքր ե րե խա յի մոտ պա սիվ-ագ րե սիվ վար քա-
յին դրսևո րում նե րի մի տում նե րի վաղ ման կա կան դրսևո րում նե րից մեկն այն է, 
երբ նա «տակն է ա նում» այն դեպ քում, երբ նա ար դեն կա րո ղա նում է օգտ վել 
զու գա րա նից: Մե ծա մա սամբ դա տե ղի է ու նե նում այն դեպ քե րում, երբ ծնող-
ներն ար գե լում են զայ րույ թի ցան կա ցած դրսևո րում ներ ե րե խա յի մոտ, հատ-
կա պես խոս քա յին»:1 Դե ռա հա սի մոտ չկան այն պի սի խնդիր ներ, ո րոնք ձևա-
վոր ված չլի նեն նրանց ծնող նե րի կող մից: Այդ «տակն ա նե լը» դպրո ցա կան տա-
րի քում դրսևոր վում է ար դեն սո վո րել չցան կա նա լու մեջ, թե պետ և հա ճախ դե-
ռա հասն ըն դու նակ է սո վո րե լու, սա կայն նրա ան գի տա կա ցա կան մղում ներն 
ու նեն այլ ուղղ վա ծութ յուն: Ե րե խա նե րը ստա նում են ցածր գնա հա տա կան ներ 
այն դեպ քում, երբ կա րող են ա վե լի լավ սո վո րել: Այս եր ևույթն էլ նույն պես պա-
սիվ-ագ րե սիվ վար քի վառ օ րի նակ է: Ն ման պահ ված քի ի մաս տը լավ հաս կա-
նա լի է. ե րե խան գնում է դպրոց, չի դրսևրում բա ցա սա կան հույ զեր ոչ դպրո-
ցում, ոչ տա նը, չի «պոռթ կում», մինչ դեռ ա նընդ հատ ստա նում է ցածր գնա հա-
տա կան ներ: Ի հար կե, այս ի րա վի ճա կը զայ րույթ է ա ռա ջաց նում ծնող նե րի մոտ, 
բայց դա հենց այն է, ինչ ու զում է դե ռա հա սը: Մի կող մից դե ռա հա սը նոր մալ 
հա ճա խում է դպրոց, բաց չի թող նում դա սե րը, այ սինքն կա տա րում է և՛ ծնող-
նե րի, և՛ ու սու ցիչ նե րի պա հանջ նե րը, մյուս կող մից նա չի կա րո ղա նում սո վո րել: 
Դե ռա հա սը կար ծես թե ա սում է ծնող նե րին և  ու սու ցիչ նե րին. « Դու կա րող ես 
ստի պել ինձ գնալ դպրոց, բայց չես կա րող ստի պել ինձ ստա նալ բարձր գնա հա-
տա կան ներ»:2 Ե թե մենք վե րագ րում ենք այս ի րա վի ճա կը հու զա կան ին տե լեկ-
տի ձևա վոր մա նը, ա պա կբա ցա հայ տենք, որ այդ պի սի վար քի դեպ քում դե ռա-
հա սի կող մից սե փա կան հույ զե րի հաս կաց ման բա ցա կա յութ յուն է նկատ վում 
և հետ ևա բար՝ նաև ծնող նե րի և  ու սու ցիչ նե րի հույ զե րի: Հենց այդ պատ ճա ռով 
խիստ կար ևոր է կա րո ղա նալ տար բե րել ե րե խա յի ի մա ցա կան ըն դու նա կութ-
յուն նե րի իս կա պես ցածր լի նե լը և պա սիվ-ագ րե սիվ վար քա յին դրսևո րում նե-
րը: Հո գե կան զար գաց ման հա պաղ ման և պա սիվ-ագ րե սիվ վար քի ո րոշ ման 
չա փո րո շիչ նե րից է հան դի սա նում ե րե խա յի՝ հույ զե րի ճա նաչ ման հա մա պա-
տաս խան ըն դու նա կութ յան ստու գու մը, այ սինքն հու զա կան ին տե լեկ տի զար-
գաց ման մա կար դա կի ո րո շու մը: Ցա վոք, այդ կարև որա գույն չա փա նի շն օգ-
տա գործ վում է ե րե խա յի ի մա ցա կան ու նա կութ յուն նե րի ախ տո րոշ ման մեջ: Ի 
տար բե րութ յուն ե րե խա նե րի, դե ռա հաս նե րի պա սիվ-ագ րե սիվ վար քը հղի է 
ա մե նաան կան խա տե սե լի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րով, ընդ հուպ մինչև աու-
տոագ րե սիվ վար քի: Մեր ման կա վար ժա կան և հո գե բա նա կան փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ դե ռա հաս նե րի պա սիվ-ագ րե սիվ վար քը կա րող է քո ղարկ վել հո գե-
մարմ նա կան հի վան դութ յուն նե րի մեջ: Այդ ցու ցա նի շը հա ճախ ան տես վում է 
կամ մեկ նա բան վում է սխալ: «Ո րոշ դե ռա հաս ներ փա կում են ի րենց զայ րույթն 
ի րենց մեջ, որն ա ռա ջաց նում է հո գե մարմ նա կան խնդիր ներ՝ գլխա ցա վեր, ներ-
քին օր գան նե րի խո ցա յին հի վան դութ յուն ներ, մաշ կա յին հի վան դութ յուն ներ»:3 
Այս ի մաս տով ա մե նից ակ նա ռուն մաշ կա յին հի վան դութ յուն ներն են: Ս րա էութ-
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յու նը կա յա նում է նրա նում, որ մաշ կը հան դի սա նոում է «մի ջանձ նա յին օր գան» 
և  ար ձա գան քում է մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րին: Հենց մաշ կով է մար-
դը շփվում սո ցիա լա կան մի ջա վայ րի հետ: Այդ պատ ճա ռով հու զա կան խան գա-
րում նե րի դեպ քում դե ռա հա սի մաշ կը ան հա պաղ ար ձա գան քում է: Այս պի սով, 
մենք ու նենք բո լոր հիմ քե րը դե ռա հա սի պա սիվ-ագ րե սիվ վար քա յին դրսևո-
րում նե րի սահ ման ներն ընդ լայ նե լու հա մար՝ նե րա ռե լով այդ սահ ման նե րի մեջ 
նաև հո գե մարմ նա կան դրսևո րում նե րը: Պա սիվ-ագ րե սիվ վար քա յին դրսևո-
րում ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են վար քա յին խան գա րում ներ, ո րոնց հիմ-
քում ըն կած են դե ռա հա սի ան պա տաս խան և  ան հաս կա նա լի հույ զե րը: Այդ 
վար քը վտան գա վոր է հա մար վում մի շարք պատ ճառ նե րով: Ա ռա ջին հեր թին 
այն դժվար է են թարկ վում շտկման, երկ րորդ՝ այդ պի սի վար քը հեշ տութ յամբ 
քո ղարկ վում է հո գե մարմ նա կան խան գա րում նե րի մեջ, եր րորդ՝ այն կա րող է 
դրսևոր վել աու տոագ րե սիվ վար քի մեջ և չոր րորդ՝ այդ պի սի վար քը հեշ տութ-
յամբ կա րե լի է շփո թել հո գե կան զար գաց ման հա պաղ ման ձևե րի հետ: Միան-
շա նակ դե ռա հա սի ագ րե սիվ վար քը բա ցա սա կան եր ևույթ է՝ կապ ված հու զա-
կան դրսևո րում նե րի պա կա սի հետ:

« Հու զա կան խան գա րում նե րին հակ վա ծութ յու նը ո րոշ չա փով հիմ նա վոր-
վում է ժա ռան գա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ: Սա կայն այդ ազ դե ցութ յունն 
ու ժեղ է հատ կա պես այն ժա մա նակ, երբ ե րե խա յի մոտ հայտ նա բեր վում են 
ծանր և  եր կա րատև պահ պան ված հու զա կան խան գա րում ներ: Հետ ևա բար, 
հա ճախ հու զա կան խան գա րում նե րի ա ռա ջաց ման վրա ազ դում է շրջա պա-
տող մի ջա վայ րի ա րագ գոր ծող սթրե սա յին ազ դե ցութ յուն նե րը»:1 Այդ պի սով՝ 
հու զա կան ին տե լեկ տի ձևա վո րու մը մե ծա մա սամբ հիմն վում է ե րե խա յի կյան-
քի մո տա կա սո ցիա լա կան կա պե րի փո խազ դե ցութ յուն նե րի վրա: Զար գաց ման 
հո գե բա նութ յան մեջ ըն դուն ված է հա մա րել, որ ըն տա նե կան կյան քի պայ ման-
նե րը ան մի ջա կան ազ դե ցութ յուն են թող նում հու զա կան և  ի մա ցա կան հնա-
րա վոր խան գա րում նե րի ձևա վոր ման վրա: Գո յութ յուն ու նեն ե րե խա յի կյան քի 
ըն թաց քի ո րո շա կի ըն տա նե կան պայ ման ներ, ո րոնց առ կա յութ յան դեպ քում 
խան գա րում նե րի ձևա վոր ման վտանգն ակն հայտ է դառ նում: Չ նա յած դժվար 
է ընդգ ծել ըն տա նի քի մի այն պի սի կոնկ րետ տե սակ, ո րը միան շա նակ բա ցա-
սա կան ազ դե ցութ յուն կու նե նար ե րե խա յի սո ցիա լա կա նաց ման վրա, այ նո ւա-
մե նայ նիվ գո յութ յուն ու նեն ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ո րո շա կի 
ձևեր, ո րոնք ե րե խա յի մոտ հու զա կան խան գա րում նե րի զար գաց ման վտանգ 
են պա րու նա կում: Դ րա հետ մեկ տեղ մենք շատ կար ևոր ենք հա մա րում նշել 
նաև, որ դե ռա հաս նե րի մոտ հու զա կան խան գա րում նե րի ախ տո րոշ ման ժա-
մա նակ անհ րա ժեշտ է տար բե րել ի րադ րա յին և կա յուն բնույ թի վար քա յին 
դրսևո րում նե րը: Հա ճախ մաս նա գետ նե րը, գնա հա տե լով դե ռա հա սի հու զա-
կան կար գա վի ճա կը, թույլ են տա լիս սխալ ներ, ո րոնք բե րում են ան ցան կա-
լի հետ ևանք նե րի: Հու զա կան խան գա րում նե րը կա րող են ախ տո րոշ վել միայն 
կրկնվող վար քի մեջ տար բեր ի րադ րութ յուն նե րում: Քա նի որ դե ռա հա սութ-
յան տա րի քա յին փու լին բնո րոշ է հու զա կան ան կա յու նութ յուն, անհ րա ժեշտ 
է դառ նում տար բե րա կել հու զա կան խան գա րու մը տա րի քա յին օ րի նա չափ 
դրսևո րում նե րից: Դե ռա հա սութ յան փու լում տեղ են գտնում ի րադ րա կան 
հու զա կան պոռթ կում ներ և դ րանք կա րող են հա ճախ կրկնվել: Սա կայն այս 

1 Раттер М. Помощь трудным детям: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1987. — 246 с.
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դեպ քում մենք գործ ու նենք դե ռա հա սութ յան հու զա կան կյան քի նոր մա յի հետ: 
Ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ գո յութ յուն ու նեն վար քա-
յին այն պի սի դրսևո րում ներ, ո րոնք տե ղա վոր վում են նոր մա յի հաս կա ցութ յան 
մեջ: Խն դիրն ըստ էութ յան նրա նում է, որ մենք ի րա վունք ու նենք խո սել հու-
զա կան կամ վար քա յին խան գա րում նե րի մա սին միայն այն դեպ քե րում, երբ 
դե ռա հա սը կրկնում է ո րոշ հու զա կան գրգռվա ծութ յուն կամ ան հա մա պա տաս-
խան հա կազ դում ներ բո լոր սո ցիա լա կան ի րադ րութ յուն նե րում: Բա ցի դրա նից 
պետք է հաշ վի առ նել այն, որ վար քը գնա հատ վում է որ պես ախ տա բա նա կան 
այն դեպ քե րում, երբ չի հա մա պա տաս խա նում օբ յեկ տիվ ի րա կա նութ յա նը: 
Բա ցի դրա նից, անհ րա ժեշտ է նշել նաև մեկ ու րիշ չա փա նիշ. գո յութ յուն ու նեն 
վար քի ձևեր, ո րոնք բնո րոշ են ո րո շա կի տա րի քին և կոնկ րետ տա րի քի հա մար 
նոր մա են հա մար վում: Սա կայն, երբ այն վար քի տե սակ նե րը, ո րոնք բնո րոշ են 
ման կութ յան տա րի քին, կրկնվում են դե ռա հա սութ յան տա րի քում, այս դեպ քե-
րում մենք ի րա վունք ու նենք են թադ րել, որ գործ ու նենք վար քա յին խան գար-
ման հետ: Ե թե վաղ ման կութ յան տա րի քում բնո րոշ է տագ նա պի դրսևո րու մը 
մայ րա կան դեպ րի վա ցիա յի ի րա վի ճա կում, ա պա դե ռա հա սութ յան տա րի քում 
նույն տագ նա պը չի կա րող դի տարկ վել նոր մա յի սահ ման նե րի մեջ: Ան կախ 
այն հան գա ման քից, որ հա ճախ նոր մա յի և  ախ տա բա նութ յան սահ ման նե րը 
խառն վում են, գո յութ յուն ու նեն հստակ չա փո րո շիչ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս 
տար բե րա կել այդ սահ ման նե րը:

Նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող դա սա րան նե րում հա ճախ կա րե-
լի է հան դի պել հու զա կան խան գա րում ներ ու նե ցող դե ռա հաս նե րի: Ս յու նի քի 
մար զում մեր կա տա րած հե տա զո տութ յուն նե րի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա մա ձայն, հու զա կան խան գա րում նե րը մեծ թիվ են կազ մում խան գա րում-
նե րի մեջ: Այս պի սի պատ կե րը հա մա պա տաս խա նում է նաև մի ջազ գա յին վի-
ճա կագ րութ յա նը: « Հու զա կան խան գա րում նե րը և սո ցիո պա տիան կազ մում 
են եր կու ա մե նա խո շոր խմբե րը ա մե նա հա ճախ հան դի պող խան գա րում նե րի 
շար քում»:  Հու զա կան խան գարում ներն ու նեն ի րենց տար բե րա կող բնույ թը և 
կա րող են դրսևոր վել դեպ րե սիվ վի ճակ նե րի, ֆո բիա նե րի և կպ չուն վի ճակ նե րի 
ձևով: Սա կայն դե ռա հա սութ յան տա րի քում այդ պի սի վի ճակ նե րը, որ պես կա-
նոն, չեն ո րա կա վոր վում որ պես նևրոզ ներ: Կա նաև խան գա րում նե րի մի մեծ 
խումբ, ո րոնց մենք հայտ նա բե րել ենք Ս յու նի քի մար զի դպրոց նե րում: Դ րանք 
այն շե ղում ներն են, ո րոնք, այս պես կոչ ված, վար քա յին շե ղում նե րի հա մախ-
տա նիշ կամ սո ցիա լա կան ան հա մա պա տաս խա մութ յան հա մախ տա նիշ են 
կոչ վում: Վար քի նշված ձևերն օժտ ված են կոպ տութ յամբ և  ագ րե սի վութ յամբ: 
Այդ հա մախ տա նի շի դեպ քում մենք գրան ցում ենք նաև աղ քա տիկ հու զա կան 
ո լորտ, ապ րու մակց ման ան բա վա րար զար գաց վա ծութ յուն և սե փա կան հույ-
զե րի տա րան ջատ ման ըն դու նա կութ յուն նե րի ծայ րա հեղ բա ցա կա յութ յուն: 
Հենց այս պի սի դեպ քե րում մենք գործ ու նենք հու զա կան ին տե լեկ տի թեր զար-
գաց վա ծութ յան հետ: 

Որ պես օ րի նակ կբե րենք մեր կող մից դի տարկ վող դե ռա հա սի սո ցիա լա կան 
ան հա մա պա տաս խա նութ յան դեպ քը: 9-րդ դա սա րա նի նե րա ռա կան կրթութ յան 
ա շա կեր տը նկատ վել էր հա մա դա սա րան ցի նե րից գո ղութ յուն ա նե լու մի քա նի 
դեպ քե րից հե տո, ինչ պես նաև հին գե րորդ ան գամ խա նու թից գո ղութ յուն ա նե-
լուց հե տո: Դե ռա հա սին բնո րոշ վար քա յին դրսևո րում ներն են ագ րե սի վութ յու նը, 
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բռնկու նութ յու նը: Նա միա ժա մա նակ ու նի հակ վա ծութ յուն նաև դեպ րե սիվ վար-
քի, հա ճախ ձգտում է մե կու սա նալ շրջա պա տող նե րից: Ն կատ վել է տրա մադ-
րութ յան կտրուկ տա տա նում ներ, տա նել չի կա րո ղա նում դի տո ղութ յուն ներն ու 
քննա դա տութ յուն նե րը և գտ նում է, որ ծնող նե րը նրան չեն սի րում: Վար քա յին 
այս պի սի բնու թագ րիչ նե րի մեջ նկա տե լի է ապ րու մակց ման՝ շրջա պա տող նե րի 
հու զա կան վի ճակ նե րի հաս կաց ման բա ցա կա յութ յուն: Վար քա յին և հու զա կան 
խան գա րում նե րով դե ռա հաս նե րը որ պես կա նոն գա լիս են հու զա կա նո րեն ան-
բա րե հա ջող ըն տա նիք նե րից, այ սինքն այն պի սի ըն տա նիք նե րից, ո րոն ցում բա-
ցա կա յում է ի րար հետ հու զա կա նո րեն կապ վե լու ըն տա նի քի ան դամ նե րի ըն դու-
նա կութ յու նը: Այդ պի սի ըն տա նիք նե րում ե րե խա յի հույ զե րի սո ցիա լա կա նա ցու-
մը բա ցա սա կան զար գա ցում է ստա նում: Ե րե խա յի մոտ չի ձևա վոր վում շրջա-
պա տող նե րին կա րեկ ցե լու ըն դու նա կութ յու նը, ըն տա նի քի ան դամ նե րի հույ զե րի 
հաս կա ցու մը: Այդ գոր ծո նը հու զա կան սո ցիա լա կա նաց ման վնա սա կար գոր ծոն 
է, ո րն օ րի նա չափ կեր պով դա դա րեց նում է ե րե խա յի հու զա կան ին տե լեկ տի 
զար գա ցու մը: Մենք ել նում ենք այն են թադ րութ յուն նե րից, որ հու զա կան ին տե-
լեկ տի զար գաց ման հա պա ղում նե րը բա ցա սա կան կան խա տե սում ներ են ձևա-
վո րում ե րե խա յի մտա վոր ու նա կութ յուն նե րի զար գաց ման մեջ:

Սո ցիա լա կան դե զա դապ տա ցիա յի հա մախ տա նի շն ար տա ցո լում է դե ռա-
հա սի հու զա կան ին տե լեկ տի զար գաց ման ոչ բա վա րար լի նե լը: Ինչ պես նշե-
ցինք, այդ հա մախ տա նիշն ա ռա ջին հեր թին զար գա նում է սո ցիա լա պես և 
հու զա կա նո րեն ան բա րեն պաստ ըն տա նիք նե րում, հու զա կան պա կաս ու նե-
ցող ըն տա նիք նե րում: Հու զա կան պա կա սի սո ցիա լա կան վտան գը կա յա նում է 
դե ռա հա սի մոտ սո ցիա լա կան ան հա մա պա տաս խա նութ յան հա մախ տա նի շի 
զար գաց ման մեջ, իսկ հե տո կա րող է ի հայտ գալ ինչ պես նևրո զի և դեպ րե սիա-
յի ձևով, այն պես էլ դե վիանտ վար քի ձևով: Այդ պատ ճա ռով հու զա կան ին տե-
լեկ տի խնդիր նե րի ու սում նա սի րու մը ձեռք է բե րել նաև սո ցիա լա կան ի մաստ և 
հն չո ղութ յուն: Մենք գտնում ենք, որ հու զա կան ին տե լեկ տի ան բա վա րար զար-
գա ցու մը կա րող է դիտ վել որ պես անձ նա յին խան գար ման ձև: Սո ցիա լա կան 
դե զա դապ տա ցիա յի հա մախ տա նի շը, ինչ պես նշե ցինք, կա րող է դրսևոր վել 
տար բեր ձևե րով՝ ագ րե սիվ վար քով, մե կու սաց վա ծութ յան ձգտու մով, հա կա սո-
ցիա լա կան վար քով: Մեր գի տա կան պրակ տի կա յում առ կա օ րի նակ նե րի վեր-
լու ծութ յու նը թույլ է տա լիս հաս կա նալ այդ հա մախ տա նի շի պատ ճառ ներն ու 
կոնկ րետ օ րի նա չա փութ յուն նե րը: Սա կայն այդ հա մախ տա նի շի զար գաց ման 
գե րակշ ռող և վճ ռո րոշ պատ ճառ ներ են հան դի սա նում հենց հու զա կան զար-
գաց ման պա կա սը, հու զա կան ին տե լեկ տի պա կա սը: Հու զա կան խան գա րում-
նե րի ա մե նա տա րած ված ձևե րից է դե ռա հա սի` դպրոց հա ճա խելուց հրա ժա-
րու մը կամ դա սե րից փախ չե լու ձգտում նե րը: Դե ռա հա սի մոտ կա րող է նկատ-
վել վախ դպրո ցից, մո րից բա ժան վե լու տագ նապ, սո ցիա լա կան ֆո բիա, սո-
ցիա լա կան մե կու սաց վա ծութ յան ձգտում: Դպ րո ց հա ճա խու մը դե ռա հա սի հա-
մար կապ վում է ինչ-որ ա նո րոշ տագ նա պայ նութ յան հետ: Նա ո րո շա կի վտանգ 
է զգում, բայց ոչ մի կերպ չի կա րո ղա նում հաս կա նալ տագ նա պի աղբ յու րը: Այդ 
պատ ճա ռով տագ նա պը հաղ թա հա րե լու միակ մի ջոցն է դառ նում դպրոց չհա-
ճա խե լու ո րո շու մը կամ ուղ ղա կի դա սե րից փախ չե լը: Կարծում ենք, որ դպրոց 
հա ճա խե լու ըն թաց քում դե ռա հա սի տագ նա պայ նութ յան պատ ճառ է հան դի-
սա նում նրա ըն տա նի քում առ կա հու զա կան սառ նութ յու նը: Դե ռա հա սը հա մոզ-


