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ԱՆՁԻ ԲԱԶՄԱԳՈՐԾՈՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՃԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդվածումքննարկվումենանձիգործոններըմտածողությանոճերիհամատեքս
տում,որիուսումնասիրությանհամարկիրառվելէՔեթթելիբազմագործոնանձնային
թեստը:Ավելիստույգ,փորձէարվումպարզելու,թեինչպեսէարդենանձիամբողջակա
նությանռեալությունըներգործումմտածողությանոճաբանությանվրա՝մասնավորա
բարմասնագիտականկրթությանհամակարգում:Դիտարկվումէայնհարցը,թեբազ
մաթիվանձնայինգործոններիցորնէգերակայումմտածողությանոճնավելիտեսանելի
դարձնելու համար: Կարևորվումև ուսումնասիրվում են նաևինտելեկտի գործոնիև
մտածողությանոճերիմիջևեղածհնարավորկապերը:

Բա նա լի բա ռեր` մտածողության ոճ,անձնային գիծ, ինտելեկտուալառանձնա
հատկություններ,հուզակամայինառանձնահատկություններ,հաղորդակցականհատ
կություններ,իմացականգործընթաց,մտավորկարողություններ:

Հո գե կան կերտ ված քի ձևա վոր ման խաչ մե րուկ նե րում մտա վոր-ի մա ցա-
կան զար գաց ման մի տում նե րը, ինք նու րույն մտա ծե լու կա րո ղութ յու նը մղվում 
են ա ռա ջին պլան, քան զի գի տե լիք նե րի ա րա գըն թաց նո րա ցու մը, կրթութ յան 
հա մա կար գի տեխ նո լո գիա յի նո րա րա րա կան զար գա ցում ներն ու սում նա ռո ղից 
պա հան ջում են մտքի ճկու նութ յուն, գի տե լիք նե րի ո րա կա կան մշա կում, ի մա-
ցութ յան ընդ լայ նում և  այլն: Ի վեր ջո ողջ կրթա կան հա մա կար գի բա րե փո խում-
ներն այ սօր ան խու սա փե լիո րեն հաշ վի են նստում ու սում նա ռո ղի` որ պես կա-
յա ցող քա ղա քա ցու, սուբ յեկ տի հո գե կա նի փո փո խութ յուն նե րի հետ: Ան տա րա-
կույս, այս տեղ է, որ կրթութ յան ձեռք բեր ման քա ռու ղի նե րում յու րա քանչ յու րը 
կյան քի է կո չում ոչ միայն իր իսկ ցան կութ յուն նե րը, այլև մտքի ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը (ո ճե րը), ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կութ յուն-
նե րը, որ պես զի հետ չմնա, ա վե լի ստույգ ա սած, հնա րա վո րինս հա մա հունչ 
կեր պով դիր քա վոր վի կրթա կան հա մա կար գում բազ մաբ նույթ գի տե լիք նե րի 
(ին ֆոր մա ցիա, տե ղե կույթ և  այլն) հոր ձա նու տում, յու րաց նի և  օգ տա գոր ծի 
դրանք՝ ժա մա նա կի մար տահ րա վեր նե րին հա մա պա տաս խան1: 

Կր թութ յան ո լոր տում տա րաբ նույթ ու սում նաի մա ցա կան խնդիր նե րի արդ-
յու նա վետ լուծ ման հա ջո ղութ յու նը մե ծա պես կախ ված է ա պա գա ման կա վար-
ժի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կութ յուն նե րից, ո րոնք, բնա կա նա բար, պայ մա նա-
վոր ված են նաև ու սա նո ղի կող մից ընտր ված մտա ծո ղութ յան ո ճե րի դի նա միկ 
հա մա կար գի նպա տա կա հար մա րութ յամբ, մտա ծո ղութ յան հա մա պա տաս-
խան ո ճի կի րառ մա նը միտ ված նպա տա կա յին կողմ նո րո շում նե րով, ձևա վոր-

1 Տե՛ս, Даниленкова Г.Г., Развитие у студентов педагогического мышления, Научная 
школа профессора О.С. Гребенюка, Сборник научных статей, Изд-во Кал. ГУ, 2002, с. 42-47.
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ման հնա րա վոր ու ղի նե րով և  այլն1: Մար դու ստեղ ծա գործ միտ քը, ան կախ 
գոր ծու նեութ յան կոնկ րետ ո լոր տից, նա խատ րադ րա մադր վա ծութ յու նից և 
հեն քա յին ի մա ցա կան կողմ նո րո շում նե րից (գի տա կան, տեխ նի կա կան, գե ղար-
վես տա կան, հո գե բա նա ման կա վար ժա կան և  այլն), ան բա ժա նե լի է նրա մտա-
վոր կա րո ղութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված ի մա ցա կան գոր ծըն թաց նե րից, 
ակ տիվ եր ևա կա յութ յու նից, կան խա տե սու մից, ին տո ւի ցիա յից և  այլն, ո րոնք 
մինչ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ կա րող են նաև ինք նա բուխ կեր-
պով ձևա վոր վել ու ար տա հայտ վել: Մինչ դեռ դրանց տա րե րա յին դրսևո րում-
նե րը ոչ միայն նպա տա կա հար մար չեն կրթա կան խնդիր նե րից և  ար ժեք նե րից 
ել նե լով, այլև հե տա գա յում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ կա րող են 
զգա լիո րեն խո չըն դո տել բա վա կա նին անհ րա ժեշտ փոր ձա ռութ յուն ձեռք բե րե-
լուն: Հիմք ըն դու նե լով դրանք՝ սույն փոր ձա րա րա կան ու սում նա սի րութ յան հիմ-
նա կան նպա տա կը հան գում է մտա ծո ղութ յան ո րո շա կի ո ճե րի ձևա վոր մա նը, 
ո րը, այլ հե ղի նակ նե րի կող մից կա տա րած բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն նե րի 
տե սանկ յու նով, դիտ վում է որ պես ա ռաջ նա յին հիմք և  էա կան պայ ման` ին-
տեգ րա լա յին և ս տեղ ծա րար մտա ծո ղութ յան ձևա վոր ման հա մար2: 

Մ տա ծո ղութ յան ո ճե րի բա ցա հայտ ման հա մա տեքս տում օգ տա գոր ծել ենք 
16 PF հար ցա րա նը, ո րը կի րառ վում է բո լոր այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ անհ րա-
ժեշտ է ու սում նա սի րել մար դու ան հա տա կան հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը: Հար ցա րա նով ախ տո րո շում են ան ձի կա ռուց ված քա յին գոր ծոն-
նե րը: Դի նա միկ գոր ծոն նե րի ու սում նա սի րու մը (մո տիվ ներ, պա հանջ մունք ներ, 
հե տաքրք րութ յուն ներ, ար ժեք ներ) պա հան ջում է այլ մե թոդ նե րի կի րա ռում: 
Ինչ պես նշված է հար ցա րա նի հրա հան գում, փոր ձարկ վող նե րին ա ռա ջարկ-
վել է Ռ. Քեթ թե լի 105 հար ցից բաղ կա ցած հար ցա րա նը3, ո րին, ըստ հրա հան-
գի, փոր ձարկ վող նե րը պետք է պա տաս խա նեն 20-50 րո պեի սահ ման նե րում: 
Մ տա ծո ղութ յան ո ճե րի ու սում նա սի րումն առնչ վում է ան ձի բազ մա գոր ծոն ու-
սում նա սիր ման խնդրի հետ ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ հար ցա րա նում կան 
հար ցեր մար դու ին տե լեկ տո ւալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հետ կապ ված (B 
գոր ծոն): Մ տա ծո ղութ յան ո ճը բա ցա հայ տե լիս չենք սահ մա նա փակ վել միայն 
մտա վոր կա րո ղութ յուն նե րի, տե ղե կատ վա կան հեն քի, ի մա ցա կան կողմ նո րո-
շում նե րի, ի մա ցա կան նե րու ժի ռա ցիո նալ օգ տա գործ ման հար ցե րի ու սում նա-

1 Տե՛ս, Богоявленская Д.Б., Психология творческих способностей, Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений, М., Академия, 2002, с. 23-26, 38-43, 68-92, 140-145, 180-184, 
200-201, նաև՝ Кузьмина Н.В., Куприна Е.В. Формирование научного стиля мышления 
студентов, Информационные технологии в образовании, Тез. докл. VIII Международной 
конференции-выставки, М., 1998, с. 35-36.

2 Տե՛ս, Дронова Т.А., Формирование интегрально-креативного стиля мышления 
у будущих педагогов, Т.А. Дронова, В.Г. Михайловский, Инновационные подходы к 
моделированию социальных систем и управлению ими, Научно-методический сборник, 
Под общей редакцией О.Г. Федорова, М., ООО «ЛАРК ЛТД», 2008, с. 125-132, նաև՝ Дронова 
Т.А., Концепция формирования интегрально-креативного стиля мышления в процессе 
личностно-профессионального становления педагога, мнгр., Т. А. Дронова; под общей ред. 
проф.В.Г.Михайловского, Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011, 386 с.

3 Иванов И.В., Кармин А.С., Отюгов А.А., Практикум по психологии, СПб, 1996, с. 41-53. 
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սիր մամբ: Ռ. Քեթ թե լի բազ մա գոր ծոն մե թո դի կան կի րա ռել ենք մտա ծո ղութ յան 
ո ճերն ու սում նա սի րե լիս՝ հետև յալ սկզբուն քով. մի կող մից այդ գոր ծոն նե րի ազ-
դե ցութ յու նը մտա ծո ղութ յան ո ճի վրա պար զե լու նպա տա կով, մյուս կող մից` 
տե սա կան վեր լու ծութ յան մեջ ա ռան ձին գոր ծոն նե րի փոխ պայ մա նա վոր վա-
ծութ յամբ բա ցա հայտ վող մտա ծո ղութ յան ո ճե րի մա սին պատ կե րա ցում կազ-
մե լու հա մար:

Մ տա ծո ղութ յան ո ճե րի և  անձ նա յին գոր ծոն նե րի փո խա դարձ կա պը են թա-
կա է հա տուկ ու սում նա սիր ման, քա նի որ բո լոր գոր ծոն ներն էլ այս կամ այն 
չա փով հան դես են գա լիս մար դու ո րո նո ղա կան և ս տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու-
նեութ յան մեջ` նկա տի ու նե նա լով, որ մտա ծո ղութ յան ո ճի դրսևո րումն էլ ու-
նի անձ նա յին ե րան գա վո րում և  ուղ ղա կիո րեն կապ վում է բո լոր գոր ծոն նե րի 
հետ, չնա յած դրանք ան ձի ու սում նա սիր ման մեջ ու նե նում են տար բեր գոր-
ծա ռույթ ներ: Այս պես՝ B-ն, M-ը, Q1-ը՝ ըստ Ռ. Քեթ թե լի, ուղ ղա կիո րեն ցույց են 
տա լիս ին տե լեկ տո ւալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ: Մեր գի տա փոր ձե րի պա-
րա գա յում հու զա կա մա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը (C, G, I, O, Q3, Q4) և հա-
ղոր դակ ցա կան հատ կութ յուն ներն (A, H, F, E, Q2, N, L) ա վե լի շատ դրսևոր վել 
են խմբա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րում, թրեյ նին գա յին պա րապ մունք նե րում, 
երբ մաս նա կից նե րից մե կը հա մո զել է մյուս նե րին, թե ին չու՞ պետք է ընտր վի 
այս կամ այն տար բե րա կը` տվյալ ի մա ցա կան խնդրի լու ծու մը կամ տվյալ հար-
ցի պա տաս խա նը գտնե լու հա մար: Ի մաս տա յին ա ռու մով, մտա ծո ղութ յան ո ճը 
տե ղե կույ թի հա վա քագր ման, կու տակ ման, մշակ ման այս կամ այն ի րա վի ճա-
կին կամ պայ ման նե րին ծա ռա յեց նե լու գոր ծըն թաց նե րի շարք է, որն առնչ վում 
է մար դու ինք նավս տա հութ յան հետ (այն քա նով, որ քա նով մար դը պետք է լի նի 
հան գիստ, ին ֆոր մա ցիա յի ո րոն ման հար ցում իր տված գնա հա տա կան նե րին 
վստահ), ան հա տի կոն սեր վա տիզ մի կամ ռա դի կա լիզ մի հետ (նկա տի ու նե նա-
լով, որ մար դը հակ ված է նոր գա ղա փար ներ ըն դու նե լուն կամ ա ռա վե լա պես 
հիմն վե լու ա վան դա կան պատ կե րա ցում նե րի վրա): Ու սում նա սի րութ յուն նե-
րը կա տար վել են Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի « Տար րա կան կրթութ յան 
ման կա վար ժութ յուն և մե թո դի կա» և « Պատ մութ յուն» մաս նա գի տութ յուն նե րի 
1-4-րդ կուր սե րի ու սա նող նե րի շրջա նում:

Ներ կա յաց նենք « Տար րա կան կրթութ յան ման կա վար ժութ յուն և մե թո դի-
կա» մաս նա գի տութ յան 1-4-րդ կուր սե րի ու սա նող նե րի հետ կա տար ված Ռ. 
Քեթ թե լի թես տի արդ յունք նե րը (աղ յու սակ 1):

Աղ յու սակ 1
« Տար րա կան կրթութ յան ման կա վար ժութ յուն և մե թո դի կա» մաս նա գի-

տութ յամբ ու սա նող նե րի անձ նա յին գոր ծոն նե րի ցու ցա նիշ նե րը՝ ըստ Ռ. Քեթ-
թե լի թես տի
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ի կ
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 Մ
ի ջ

ի ն
ա

ց վ
ա

ծ 
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րդ
 յո

ւն
ք

6 5,75 4,5 7,25 7,5 5,25 9,25 9 6,5 3,5 7,25 7 8 7,5 5,5 7 6

2

Մ
իջ

ին
ա

ցվ
ա

ծ 
ա

րդ
յո

ւն
ք

6 8,5 3,25 3,75 5 ,7 5 5 ,5 7,75 8 9,25 5,5 7,75 5,25 8,75 7 5,5 8,25 8

3

Մ
իջ

ին
ա

ցվ
ա

ծ 
ա

րդ
յո

ւն
ք

7,5 7,25 3,75 4,25 4,25 7 8,75 7,25 5,5 5,5 6 5,75 8 5,25  4, 25  8,25 7 ,75 

4 

Մ
 իջ

ին
ա

ց վ
ա

 ծ 
ա

րդ
յո

 ւն
ք 

1 1,75  9, 5 5, 25 7,5 5, 5 7,5 8 ,5  8 7 ,7 5 5,25 7,5 7,75 7,5 9,25 4 9 5,25

Ս տորև ներ կա յաց նենք « Տար րա կան կրթութ յան ման կա վար ժութ յուն և 
մե թո դի կա» մաս նա գի տութ յան 1-4-րդ կուր սե րի անձ նա յին գոր ծոն նե րի ար-
տա հայտ վա ծութ յու նը՝ գծա պատ կեր նե րի տես քով:

 

Գծապատկեր 1. «Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա» 
մասնագիտությամբ առաջին կուրսեցիների թեստավորման 

արդյունքները՝ ըստ Ռ. Քեթթելի թեստի
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Գծապատկեր 2. «Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա» 
մասնագիտությամբ 2-րդ կուրսի ուսանողների թեստային արդյունքները

Գծապատկեր 3. «Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա»
մասնագիտությամբ 3-րդ կուրսի ուսանողների թեստային արդյունքները
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Գ ծա պատ կեր 4. « Տար րա կան կրթութ յան ման կա վար ժութ յուն և մե թո դի կա»
մաս նա գի տութ յամբ 4-րդ կուր սի ու սա նող նե րի թես տա յին արդ յունք նե րը

Ս տորև ներ կա յաց նենք « Տար րա կան կրթութ յան ման կա վար ժութ յուն 
և մե թո դի կա» մաս նա գի տութ յան 1-4-րդ կուր սե ցի նե րի թես տա վոր ման արդ-
յունք նե րը՝ ցածր, մի ջին և բարձր ար տա հայտ վա ծութ յամբ գոր ծոն նե րով. 

Աղյուսակ 2
«Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա»

մասնագիտության 4 կուրսերի արդյունքները.
Տարր. կրթ. 

մանկ. և 
մեթոդիկա

Ցածր 
արտահայտվածությամբ 

գործոններ

 Միջին
արտահայտվածությամբ 

գործոններ

Բարձր 
արտահայտվածությամբ 

գործոններ
I կուրս

B, F, L, Q2

MD, A,C, E, I, M, N, Q1, 

Q3,Q4

G, H, O

II կուրս B, C MD, E, F, L, N, Q1, Q2 A, G, H, I, M, O, Q3,Q4 

III կուրս B, C, E, Q1, Q2 F, I, L, M, N,  MD, A, G, H, O, Q3,Q4 

IV կուրս B, E, L, Q2, Q4 C, F, G, H, I, M, N, O, Q3 MD, A, Q1,

Ներկայացնենք «Պատմություն» մասնագիտությամբ 1-4-րդ կուրսերի 
ուսանողների անձնային գործոնների ցուցանիշները՝ ըստ Ռ. Քեթթելի թեստի 
(աղյուսակ 14):

Աղյուսակ 3
«Պատմություն» մասնագիտությամբ 1-4-րդ կուրսերի ուսանողների անձնային 

գործոնների ցուցանիշները՝ ըստ Ռ. Քեթթելի թեստի

Ֆա
կուլ
տետ

Կ
ու
ր
ս

Փոր
ձարկ
վող

MD A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4

Պ
ա

տ
մո

ւթ
յո

ւն

1 Միջ. արդ 8 7,25 3,75 6,75 4,5 6 7,5 7 7,25 4,25 6,5 7,75 8 7,25 5,25 6,25 6,75

2
Միջ. արդ.

4,5 7 3,5 5,5 5,25 3,75 8 6,5 7,25 5 8 4,75 8,75 8 4,5 6 5,5

3
Միջ. արդ.

6,5 8 5,75 6,5 4,5 6,25 7,75 8,5 6,25 5 8 7,5 6,75 7,25 3 7,5 7

4

Միջ. արդ.

8,75 9,25 5,5 8,75 6 7,25 9,25 8,75 7 6 8 8,5 6,75 9,5 6,5 9 5,5
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Գծապատկեր 5. «Պատմություն» մասնագիտությամբ 1-ին կուրսեցիների
թեստային արդյունքները

 

Գծապատկեր 6. «Պատմություն» մասնագիտությամբ 2-րդ կուրսի 
ուսանողների 

թեստավորման արդյունքները

Գծապատկեր 7. «Պատմություն» մասնագիտությամբ 3-րդ կուրսի 
ուսանողների թեստավորման արդյունքները
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Գծապատկեր 8. «Պատմություն» մասնագիտությամբ 4-րդ 
կուրսեցիների թեստավորման արդյունքները

Աղյուսակ 4
«Պատմություն» մասնագիտության 4 կուրսերի արդյունքները՝ ցածր, միջին 

և բարձր արտահայտվածությամբ գործոններով

Պատմություն
Ցածր 

արտահայտվածությամբ 
գործոններ

Միջին
արտահայտվածությամբ 

գործոններ

Բարձր 
արտահայտվածությամբ 

գործոններ
I կուրս B, E, L F, M, Q2, Q3 MD,A, C, G, H, I, N, O, Q1, Q4

II կուրս MD, B, F, L, N, Q2, A, C, E, H, Q3, Q4 G, I, M, O, Q1

III կուրս E, Q2 MD, B,C,F, I, L, A, G, H, M, N, O, Q1, Q3, Q4

IV կուրս B, E, L, O, Q2, Q4 F, I, M MD, A, C, G, H, N, Q1, Q3

Թես տի արդ յունք նե րը մշա կել ենք ըստ ու սա նո ղի ընտ րած մաս նա գի տութ-
յան և  այ նու հետև այն հա մե մա տել մտա ծո ղութ յան ո ճե րի մի ջին ցու ցա նիշ նե րի 
հետ` պար զե լու, թե մտա ծո ղութ յան ո ճի դրսևո րում ներն ինչ պե՞ս են կապ ված 
գոր ծո նա յին խմբե րի հետ1,2:

Ռ. Քեթ թե լի 16 անձ նա յին գոր ծոն նե րը հա մե մա տել ենք 3 գոր ծո նա յին 
խմբե րով`

ա) ին տե լեկ տո ւալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ (B, M, Q1), 
բ) հու զա կա մա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ (C, G, I, O, Q3,Q4), 
գ) մի ջանձ նա յին փո խազ դե ցութ յուն նե րի հա ղոր դակ ցա կան հատ կութ յուն-

ներ և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ (A, H, F, E, Q2, N, L):
Արդ յունք նե րի հաշ վար կու մը ցույց է տա լիս, որ « Տար րա կան կրթութ յան 

ման կա վար ժութ յուն և մե թո դի կա» բաժ նի ու սա նող նե րի մտա ծո ղութ յան հա-
մե մա տա բար բարձր ո ճին (24,37) հա մա պա տաս խա նում է ին տե լեկ տո ւալ 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի (B, M, Q1) փոքր-ինչ ցածր ցու ցա նիշ (6,18), իսկ 
« Պատ մութ յուն» մաս նա գի տութ յան ու սա նող նե րի մտա ծո ղութ յան ցածր ո ճին 
(20) հա մա պա տաս խա նում է հա մե մա տա բար բարձր ցու ցա նիշ (6,74): Հու-
զա կա մա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի (C, G, I, O, Q3,Q4) հետ կա տար ված 

1 Կարապետյան Վ., Հախվերդյան Ն. Մտածողության ոճերի փորձարարական 
հետազոտության մի քանի արդյունքներ «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 
գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական, թիվ 3-4, 2009թ., էջ 71-76:

2 Կարապետյան Վ., Հախվերդյան Ն. Մտածողության ոճերի փորձարարական 
հետազոտության մի քանի արդյունքներ «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 
գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական, թիվ 1-2, 2010թ., էջ 8-12:
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հաշ վարկ նե րից եր ևում է, որ մտա ծո ղութ յան բարձր ոճ (24,37) ու նե ցող « Տար-
րա կան կրթութ յան ման կա վար ժութ յուն և մե թո դի կա» բաժ նի ու սա նող նե րին 
հա մա պա տաս խա նում է հու զա կա մա յին բարձր ցու ցա նիշ (7,4), իսկ « Պատ-
մութ յուն» բաժ նի մտա ծո ղութ յան ցածր ոճ (20) ու նե ցող ու սա նող նե րին հա մա-
պա տաս խա նում է հա մե մա տա բար ցածր ցու ցա նիշ (7,14): Մի ջանձ նա յին փո-
խազ դե ցութ յուն նե րի հա ղոր դակ ցա կան հատ կութ յուն նե րը և  ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը (A, H, F, E, Q2, N, L) մտա ծո ղութ յան բարձր ոճ (24,37) ու նե ցող 
« Տար րա կան կրթութ յան ման կա վար ժութ յուն և մե թո դի կա» բաժ նի ու սա նող-
նե րի մոտ փոքր-ինչ բարձր են (6,29), քան « Պատ մութ յուն» բաժ նի ու սա նող նե-
րի մոտ, որ տեղ մտա ծո ղութ յան ցածր ո ճին (20) հա մա պա տաս խա նում է փոքր-
ինչ ցածր ցու ցա նիշ (6,2): 

Հա մե մա տել ենք նաև « Տար րա կան կրթութ յան ման կա վար ժութ յուն և մե-
թո դի կա» և « Պատ մութ յուն» մաս նա գի տութ յուն նե րի ու սա նող նե րի «Ինք նա-
գնա հա տա կան (MD)» անձ նա յին գոր ծո նի մի ջի նաց ված տվյալ նե րը, ո րից, ըստ 
աղ յու սա կի պարզ վել է, որ « Տար րա կան կրթութ յան ման կա վար ժութ յուն և մե-
թո դի կա» բաժ նի ու սա նող նե րի մտա ծո ղութ յան հա մե մա տա բար բարձր ո ճին 
(24,37) հա մա պա տաս խա նել ինք նագ նա հա տա կա նի բարձր արդ յունք (7,81), 
իսկ « Պատ մութ յուն» մաս նա գի տութ յան ու սա նող նե րի մտա ծո ղութ յան հա մե-
մա տա բար ցածր ո ճին (20) հա մա պա տաս խա նել է ինք նագ նա հա տա կա նի 
ա վե լի ցածր արդ յունք (6,93): Մ տա ծո ղութ յան ո ճե րի դրսևո րում ներն ուղ ղա-
կիո րեն կախ ված են ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի կի րառ ման ե ղա նա կից, որն ու-
նի նաև անձ նա յին գոր ծոն նե րի ե րան գա վո րում: Մ տա ծո ղութ յան ո ճե րը և Ռ. 
Քեթ թե լի անձ նա յին ո րոշ գոր ծոն նե րի կա պե րը ցույց են տա լիս, որ բո լոր անձ-
նա յին գծե րը չեն, որ ո րո շա կիո րեն ազ դում են մտա ծո ղութ յան ո ճե րի վրա: Բա-
ցի դրա նից, նկատ վում է մտա ծո ղութ յան ո ճե րի և  անձ նա յին գոր ծոն նե րի միջև 
ինչ պես պրոգ րե սիվ, այն պես էլ` ռեգ րե սիվ կա պեր: Անձ նա յին գոր ծոն նե րից 
կապ գո յութ յուն ու նի ինք նագ նա հա տա կա նի, շփվո ղա կա նութ յան-պար փակ-
վա ծութ յան միջև, իսկ մյուս գոր ծոն նե րի և մ տա ծո ղութ յան ո ճի միջև կա պը 
թույլ է, ո րը հիմք է տա լիս կազ մել հա տուկ ու սու ցո ղա կան ծրագ րեր` այդ գոր-
ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նը բարձ րաց նե լու և զար գաց նե լու հա մար:

Վե րը նշված վեր լու ծութ յուն նե րը ցույց են տա լիս ի մա ցա կան խնդիր նե րի 
մի ջո ցով բա ցա հայտ ված մտա ծո ղութ յան ո ճե րի և Ռ. Քեթ թե լի անձ նա յին գոր-
ծո նա յին խմբե րի միջև ե ղած հնա րա վոր կա պե րը:
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СУЩНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В 
ЭКСПОЗИЦИИ В КОНТЕКСТЕ СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ - НАЗЕЛИ АХВЕРДЯН - В статье 
исследуются факторы стилей мышления личности в контексте, для изучения которого 
применялся многодейственный личностный тест Кеттела. В частности, делается 
попытка выяснить, как реальность целостности человека влияет на стереотип его 
мышления, особенно в системе профессионального образования . Рассматривается 
вопрос о том, какой из многочисленных личностных факторов доминирует в том, 
чтобы сделать стиль мышления более заметным. Также выделяются и изучаются 
возможные связи между интеллектуальным фактором и стилями мышления.

Ключевые слова: стиль мышления, черты личности, интеллектуальные 
особенности, эмоциональные особенности, коммуникативные навыки, познавательный 
процесс, интеллектуальные способности.

THE ESSENCE OF THE PERSONALITY MULTI-FACTOR STUDY IN THE CONTEXT 
OF REVEALING THINKING STYLES - NAZELI HAKHVERDYAN - The article discusses 
personality factors in the context of the style of thinking, for which has been used the Kettle 
multi-personality test. More specifically, an attempt is made to find out how the reality 
of a person՛s integrity influences the stereotype of thinking, particularly in the vocational 
education system. The question is, which of the many personality factors dominates to make 
the thinking style more visible, for example, to determine the impact of personal emotions 
or flexibility of mind in terms of acquiring knowledge. The possible connections between 
intellectual factor and thinking styles are also highlighted and studied.

Key words: thinking style, personality factor, intellectual peculiarities, emotional 
features, communication skills, cognitive process, intellectual abilities.


