ՄԵԼՍ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՎՊՄԻ հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս,
ԵՊՄՀ հոգեբանության պատմության և տեսության
ամբիոնի հայցորդ

ԴԵՌԱՀԱՍԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ԴՐՎԱԾՔԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հոդվածում քննարկվում է անձի ինք
նագնահատականի վերաբերյալ գոյու
թյուն ունեցող մոտեցումները: Անդրա
դարձ է կատարվել նաև դեռահասության
տարիքին` նշելով դեռահասության տա
րիքում անձի ինքնագնա հատականի
վերափ ոխ ումները, ինչպես նաև ինք
նագնահատականի փոխադարձ կապը
սեռի, կարգավ իճակի և ուսման մեջ ու
նեցած հաջողությունների հետ:
Հանգուցային բառեր և արտահայտու
թյուններ` ինքնագիտակցություն, ինք
նագնահատական, ինքնավերահսկողու
թյուն, «Ես կոնցեպցիա», «Ես» կերպար:
ժամանակակից հոգեբանության մեջ
անձի ինքնագնա հատականի խն դիրը
ամենաար դիական և ամենաշատ ու
սումնասիրվող հիմնահարցերից մեկն
է: Սակայն ելակետային է համարվում
ավանդական այն պատկերացումը, ըստ
որի ինքնագնահատականը հանդիսա
նում է անձի ինքնագիտակցության մի
մասը, որի վերաբերյալ կան շատ կար
ծիքներ: Մասնավորապես, արտասահ
մանյան գրականության մեջ ընդ ունված
է «Ես կոնցեպցիա» հասկացությունը,
որը նշանակում է անհատի իր մասին
բոլոր պատկե րացում նե րի ամբ ող ջու
թյուն: «Ես կոնցեպցիայում» առանձնաց
նում են «Ես» կերպարը, որպես մի ճա
նաչողական բաղադրամաս և մարդ ու`
իր նկատմամբ հուզական արժեքային

վերաբերմ ունք, որը միևն ույն դեպքում
անվանում են ինքնավերաբերմունք: Այս
եռաստիճան մո դե լում ինքնագնա հա
տականը նույնականացվում է սուբյեկտի
հուզական արժե քային վե րաբերմ ուն
քի հետ: Հազվադեպ հանդիպում ենք
նաև «Ես» կերպարի և ամբողջությամբ
«Ես կոնցեպցիայի» նույնականացմանը:
Ակնհայտ է, որ նման մոտեցմամբ, անձի
ինքնագնահատականը, որպես ուս ում
նասիր ության առանձին առարկա ան
հետանում է, և մենք հեռանում ենք «Ես»
կառ ուցվաքի շատ կարև որ բաղադրա
մասի բացահայտումից [1, էջ 99–100]:
Խորհրդային հոգեբաններն առա
ջարկել են այլընտրանքային մոտեցում,
այսպես` Ս.Լ. Ռուբինշտեյնը այն կար
ծիքին է, որ գիտակցությունը չի ծնվում
ինքնագիտակցությունից, «Ես» – ից, այլ
ինքնագիտակցությունն առաջան ում է
անձի զարգացման ընթացքում, երբ նա
դառնում է ինքնուրույն սուբյեկտ: Իրա
կանում ինքնագիտակցության զարգաց
ման ոչ միստիկացված պատմ ությունն
անխզել իորեն կապված է անձի իրական
զարգացման և իր կյանքի ճանապարհի
հիմնական իրադարձ ությունների հետ
[10, էջ 635]:
«Անձի, որպես ինքն ուր ույն սուբյեկ
տի, ձևավորման առաջ ին փուլը կապ
ված է սեփական մարմ նի կառավար
ման կար ողության հետ, որը կապված
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է նաև առարկայական գործ ողություն
ների կազմավորման հետ»: Հաջորդ աս
տիճանը այս ճանապարհին,– կարծում է
Լ.Ս.Ռուբինշտեյնը, քայլելու, ինքնուրույն
տեղաշարժվելու կարողությունն է, որի
արդ յունքում երեխան իր բոլոր գործո
ղություններում դառնում է ինքնուրույն:
Այս օբյեկտիվ փաստի գիտակցման հետ
է կապված անձի ինքնագիտակցության
ծնունդը, ինչպես նաև առաջին պատկե
րացումը իր «Ես»– ի մասին: Ըստ հեղ ի
նակի` ինքնագիտակցության կազմավոր
ման ընթացքում կարևոր դեր է խաղում
նաև խոսքային գործ առ ույթներին տի
րապետելը: Կարևոր դեր խաղալով երե
խայի գիտակցության զարգացման մեջ,
խոսքը, միևնույն ժամանակ, փոխում է
երեխայի գործնական հնարավորություն
ները` փոխելով նրա հարաբեր ություն
ները շրջապատի հետ: Ս. Լ. Ռուբինշ
տեյնն արդարացի ընդգծում է նաև, որ
այդ արտաքին իրադարձ ություններ ով
ու ներքին փոփ ոխ ություններ ով ոչ մի
կերպ չի ավարտվում անձի զարգացման
և կայացման ընթացքը: Դրանք կազմում
են միայն հիմքը, իսկ հետագայի կառու
ցումը, ավարտը և հարդարումը պայմա
նավորված է ուրիշ, ավել ի բարդ, ներքին
աշխատանքներ ով, որտեղ և ձևավոր
վում է անձը իր բարձր դրսևորումներով:
Սուբյեկտի ինքնուրույնությունը չի սահ
մանափակվում այս կամ այն հանձնա
րար ությունները կատարելու ընդ ունա
կությամբ, այն իր մեջ ներառում է ավել ի
էական ընդ ունակություն. ինքն ուր ույն,
գի
տակ
ցա
բար իր առջև այս կամ այն
խնդրի նպատակի դնելը, իր գործունե
ության ուղղությունների որոշելը և այլն:
Իհարկե այդ ամենը ենթադրում է ինք
նուր ույն մտածելու ընդ ունակություն և
կապված է ընդհանուր աշխարհայացքի
ձևավորման հետ: Ըստ Ս.Լ.Ռուբինշտեյ
նի այս ամենը հատուկ է միայն դեռա
հասին, քանզ ի նրա մոտ ձևավորվում է
քննադատական մտածողությունը, նրա

աշխարհայացքը: Մտնելով ինքնուրույն
կյանք՝ դեռահասի առջև կայան ում են
կարևոր հարցեր, որոնք նրան ստիպում
են ավելի լուրջ մտածել իր մասին, որն
էլ, իր հերթին, բերում է գիտակցության
զգալ ի զարգացման [7,էջ 241–242]:
Իսկ ահա Ա. Վ. Զա
խա
ր ո
վան ինք
նագնատահատականի մասին նշում է
հետևյալը` կատարե լով նպատակաս
լաց ազդեցություն ինքնագնահատման
կառ ուցման վրա, անհրաժեշտ է նախ
և առաջ հաս
կա
նալ, թե ինչ ան
ձ ենք
մենք ուզում ստանալ, ինչ որակավորում
նրան տալ, ուզո՞ւմ ենք դաստիարակել
ինքնավստահ և ինքնագ ոհ մարդ, որի
սլացումների կենտրոնը լինելու է իր սե
փական «Ես»–ը, թե ուզում ենք դաստի
արակել մարդասեր, ստեղծագ ործական
ակտիվ անձ, որը կկարողանա ինքնու
րույն որոշել իր սեփական զարգացման
հեռանկարները [6, էջ 5–14]:
Վ.Ա.Սիսենկոն իր աշ խատանքնե րի
մեջ կարևորել է ինքնագնահատականի
անհրաժեշտությունը և ճիշտ ընկալումը:
«Պետք է հաշվ ի առնել, որ մարդը շատ
հակասական էակ է, որի մեջ շատ հե
տաքրքիր ձևով խառնված են դրական և
բացասական որակները. բարոյական ու
թյուն և անբարոյական ություն, պատիվ
և անպատվություն, առատաձեռնություն
և ժլատ ություն, և այդպես անվերջ» [10,
էջ 602]:
Եվրոպական դպրոցում մարդ ու էու
թյան հակասությունը հիանալի նկարագ
րել է Բլեզ Պասկալը: «Մենք չենք բավա
րարվում մեր իրական կյանքով և մեր
իրական էությունով: Մեզ պետք է ստեղ
ծել մի խումբ մարդ
կանց պատ
կե
րաց
ման մեջ մի երևակայական պատկեր,
և դրա համար մենք ուզում ենք թվալ:
Ջանք չխնայելով՝ մենք անընդհատ զար
դարում և խնամում ենք այդ երևակայա
կան «Ես»– ը` ի վնաս իրական «Ես»–ի»:
Ինքնագնահատականի ուսումնասի
րության ժամանակ հարկ է առանձնացնել
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հետևալ մակարդակները (ասպեկտները)`
համարժեք և ոչ համարժեք, իջեցված կամ
բարձր ինքնագնահատական և ճկունու
թյունը: Բարձր ինքնագնահատականը և
ինքնահարգանքը փաստում են այն մա
սին, որ անձի հոգեկան կյանքը անցնում
է առանց սուր ներքին բախումների, իսկ
եթե դրանք պատահում են, ապա մարդը
բավականին հաջող կերպով հաղթահա
րում է դրանք: Բարձր ինքնահարգանքը
մարդ ու հոգևոր հարմոնիայի անհրա
ժեշտ տարրն է: Հոգևոր հավասարակշ
ռություն, հարմոնիա պահպանելու հա
մար մարդուն անհրաժեշտ է սեփական
արժանապատվության զգացում և պահ
պանում: Այսպիսով, ինքնագնահատա
կանը ոչ թե մարդու ինչ–որ քմահաճույք
է, այլ հոգևոր անհրաժեշտություն, պա
հանջմունք:
Ս ե փական արժ անապատվութ յան
զգացումը պահպանելու պահանջն ամե
նասերտ ձևով կապված է այն սահման
ման հետ, որը մար
դը տա
լ իս է ինք
ն
իրեն և որը գիտական հոգեբանության
մեջ ստացել է «Ես կոնցեպցիա» անվա
նու
մը: Ինչ
պես նշում է Վ.Ա Սի
սեն
կոն
այստեղ նկատի է առնվում այն, որ մեզ
նից ամեն մեկը գտնում է իրեն և տա
լիս է իր բնութագրումները: Բայց բոլոր
ինքնաբնութագիրները ծնված են ոչ մի
այն սեփական սուբյեկտիվ ապրումնե
րի, մտածմունքների վրա, այլ այս կամ
այն չափ ով հիմնված են բարեկամնե
րի, ծնողների, ընկերների, մտերիմ
ների կարծիքների վրա: Բնական է, որ
ինքնաբնութագրի մեջ սուբյեկտիվ պա
հերը գերակշռում են: Ամեն մարդ շատ
թե քիչ չափ ով հակում ունի իր իդեա
լական «Ես»–ը ի ցույց դնելու իրականի
փոխարեն: Բայց ամեն դեպքում մարդը
սպա
ս ում է իր մտե
րիմ
նե
րից այն «Ես
կոնցեպցիայի» տեղեկատվության հաս
տատմանը, որ ինքը ստեղծել է իր մա
սին իր երևակայության մեջ: Այս դեպ
քում սերը, ընկերությունը, ջերմությունը,

ուշադրությունն այլ մարդ ու կողմից շատ
կարևոր հոգեբանական պարագա է, որը
մեր սեփական «Ես» –ի կարևորությունն
ու արժեքն է ցույց տալիս [10]: Երբեմն
մարդը զգում է, գիտակցում, որ ինքը չի
համապատասխանում սոցմշակութային
չափանիշներին, «կիրթ», «քաղաքակրթ
ված» մարդ ու կերպարին, ինչն էլ նրա
մոտ առաջացնում է մեղքի, ամոթի, ան
վստահության և թերի լինելու զգացում:
Նման զգացմունքներից և ապրումներից
ազատվելու համար մարդ ուն անհրա
ժեշտ են այլ մարդկանց կողմից տրված
գնա հատականնե րը, որի համաձայն
ինքն ընդ ունվում է որպես «լավ», «բա
րոյական», «մաքուր», «բարի», «մեծահո
գի» անձնավորություն: Նման տեղեկատ
վությունը պետք է մարդ ուն նրա համար,
որ ուրիշների կողմ ից տրված ինքնագ
նա հատականին համապատասխան ող
վերաբերմ ունքի դրսև որ ումները հաս
տատում են անձի սեփական գնահատա
կանի ճշմարտացիությունը:
Բոլորին հայտնի է, որ մարդը սոցիալա
կան էակ է, որը չի պատկերացնում իրեն
առանց այլ մարդկանց գոյության: Ամենա
շատը նա վախենում է միայնակ լինելուց,
իրեն հարազատ և թանկ մարդկանցից
օտարանալուց, լքված լինելուց: Ուստի,
սիրված լինելը և մտերիմներով մեծար
վելը շատ մեծ երաշխիք է, որ օտարվելու,
մենակ լինելու և մեկուսացման վտանգ
գրեթե չկա: «Պետքական լինելը լիար
ժեք կյանքի պայմանն է: Երբ ես պետք
եմ, ինձ հետ ուղեղն է, ուժը և հմայքն է:
Այդ ժամանակ ես ամուր եմ և համոզված
իմ ճիշտ լինելու մեջ: Երբ ես պետք չեմ, ես
թույլ եմ և անօգնական, վատ են գործում
իմ ուղեղը և կարողությունները: Ես զգում
եմ ինձ ողորմելի, մեղավոր, ինքս էլ չգի
տեմ ինչու: Միայն այն միտքը, որ դու մեկ
ուրիշի պետք ես, ուժ է տալիս և վստա
հություն» [10, էջ 579–580]:
Լ ինե լով բարդ կա ռ ուցված քային
համ ակ արգ, ինքն ագն ա հատ ակ ան ը
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դրսևորվում է տարբեր ձևերով: Իր կա
ռուցվածքում այն ունի երկու բաղադրիչ`
կոգնիտիվ և հուզական: Կոգնիտիվ բա
ղադրիչն արտացոլում է մարդ ու գիտե
լիքներն իր մասին: Հուզականը` մարդ ու
վերաբերմունքն է ինքն իրեն, կապված
իր գործ ո ղություննե րի բավարարվա
ծության չափից, դրված նպատակների
իրական ար դ յունքնե րից: Ինքնագնա
հատման ընթացքում այդ բաղադրիչնե
րը գործում են անբաժանել ի միության
մեջ, ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ինչպես նշում է
Ի.Ի.Չեսնոկովան, չի կարող ներկայաց
վել «մաքուր տեսքով»: Իր մասին գիտե
լիքները մարդը ստանում է գործունեու
թյան արդ յունքի համատեքստից: Դրանք
անխ ուսափե լ ի որեն զուգակցվում են
հույզերով, որոնց ուժը և լարվածությու
նը կապ
ված են իր հա
մար կար
և ո
ր ու
թյուն ունեցող ձեռքբերման նշանակու
թյունից: Ցանկացած ինքնաբն ութագիր
ունի գնահատական, որն իրական կյան
քում գործում է դրսևորման այս կամ այն
աստիճանով [5, էջ 7–8]:
Ինքնագնահատականը հանդես է
գալ իս երկու կարև որ ձևեր ով` ընդհա
նուր և մասնավոր (մասնակի կամ կոնկ
րետ): Հետազոտ ողները համաձայն են
նրան ում, որ մասնավոր ինքնագնա
հատականն արտացոլում է սուբյեկտի
արարքների, գործողությունների, վերա
բերմունքների գնահատականը: Դրանք
կարող են կրել ինչպես ընդհանրացրած,
այնպես էլ իրադրային բնույթ: Դրանց
մեջ հատուկ տեղ են զբաղեցնում, այս
պես կոչված, օպերատիվ ինքնագնահա
տականները, որոնք արտացոլում են ան
ձի կողմից անմիջապես հաշվ ի առնվող,
փոփ ոխվող պարագաները: Ավել ի քիչ
ուսումնասիրված է ընդհանուր ինքնա
գնահատականը: Այն ուսումնասիրում են
որպես միաչափ փոփոխական, որն ար
տացոլում է անձի դրական և բացասա
կան վերաբերմունքը այն ամենին, ինչը
մտնում է «Ես» կառուցվածքի մեջ: Ընդ

հանուր ինքնագնահատականի այսպիսի
հասկացությունը հանգեցնում է նրան, որ
իր էությունը, անձի էմոցիոնալ արժե
քային վերաբերմունքը, նրա կոգնիտիվ
բա ղադրիչը, զարգացման և գործե լու
յուրահատկությունները դուրս են գալ իս
հետազոտողների տեսադաշտից:
Ակտուալ ինքնագնահատականի գոր
ծառույթն է հանդիսանում անձի գնահա
տականը և նրա վրա հիմնված գործո
ղությունների շտկումը: Խ. Հեկհաուզենը
նման տիպի ինքնագնահատականները
բացատրե լու համար օգտագ ործ ում է
«ընթացիկ» և «ինքնադիտողական» ինք
նագնահատական հասկացությունները,
նշելով, որ նա նկատի ունի հուզական
վիճակը, սպասումների փոփոխությունը,
Ես «գործ ողության հաջողության» աս
տիճանը: Այդ տիպ ի ինքնագնահատա
կանի կարև որ հոգեբանական ներքին
կառ ուցվածքում առաջատարը ինքնա
վերահսկողության գործ ողություններն
են, որոնք իրենց վերջ
նա
կան մա
ս ում
պարունակում են մասնակի ինքնագնա
հատականներ [5, էջ 11]:
Հե տա դարձ (ռետր ոսպեկտիվ) ինք
նագնահատականի գործառույթը սուբ
յեկտի գնա հատականն է` ուղղված
զարգացման մակարդակ ին, գործ ողու
թյան ար դ յունքնե րին, արարքնե րին,
հետևանքներին և այլն: Բայց նրա նշա
նակությունը չի սահմանափակվում մի
այն ար դ յունքնե րի ամփ ոփ ում ով, նա
մասնակցում է սուբյեկտի զարգացման`
հեռանկարում, քանի որ ինքնիրացման
ընթացքում կարև որվում են գործ ողու
թյան և անձի թե’ դրական, թե’ բացասա
կան կողմերը: Կատարելով կարգավորիչ
գործ ա ռ ույթներ, ինքնագնա հատակա
նը սուբյեկտի վարքի կազմակերպման
անհրաժեշտ ներքին պայմանն է: Ինք
նագնա հատականի կարգավորիչ գոր
ծառույթներն իրենց ուղղվածություն ով
և վերջնական արդ յունքով բաժանվում
են. գնահատիչ, հսկիչ, խթանող, սահմա
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նափակող, պաշտպանական: Ի դեպ, այդ
գործառույթները չեն սահմանափակվում
հարմարման խնդիրների լուծմամբ, շր
ջապատ ող պայմաննե րին սուբյեկտի
ընտելացմամբ: Դա մարդ ու` իր ուժերը
մոբիլիզացնելու կարևորագույն գործոնն
է: Ինչպես ինքնակարգավոր ող մեխա
նիզմ ինքնագնահատականը գոյություն
ունի մարդ ու կյանքի բոլոր բնագավառ
ներում, գործունեության, վարքի, շփման
և այլ դրսևորումներում: Այն, որ մարդ ու
գործ ունե ության հաջո ղությունը կախ
ված է ոչ պակաս իր ընդ ունակություն
ների մասին պատկերացումներից, քան
հենց գոյություն ունեցող այդ ընդ ունա
կությունից, կասկած չի առաջացնում:
Բազմ աթ իվ հե տ ազոտ ութ յուննե
րում առաջադրվում է այն գաղափարը,
որ ինքնագնահատականի կարգավորիչ
գործ առ ույթները զգալ իորեն բարձրա
նում են սուբյեկտի անձնական գործու
նեությամբ: Հոգեբանական պաշտպանո
ղական գործառույթները, որպես կանոն,
իրականանում են բարձր ինքնագնահա
տականի դեպքում, որը նպաստում է հու
զական սահմանափակումների զարգաց
մանը: Վերջ իններս էլ, իրենց հերթին,
սահմանափակում են ընկալման արտա
քին ազդեցությունները, որոնք տանում
են փորձի խեղաթյուրմանը և անտես
մանը: Այս գործ ընթացում հանդես են
գալ իս հետևյալ մեխանիզմները. ուրիշ
մարդկանց գնահատականների իջեցում,
բարձր ինքնագնահատականի անհիմն
տեղափ ոխ ումներ մի ոլորտից մյուսը,
ագրեսիայի աճ, գործ ունեության հան
դեպ հետաքրքր ության կոր ուստ, ինք
նարդարացում, օտարացում [5, էջ 7–12] :
Չնայած ինքնագնահատականի վե
րաբերյալ գոյություն ունեցող հարուստ
մոտեցումներին, այնուամենայնիվ սխալ
կլիներ ինքնագնա հատականի տարի
քային հոգե բանական յուրա հատկու
թյունների գոյությունը հերքել:
Ինքնագնա հատականի կայաց ումը

կապված երեխայի ինքնագնահատակա
նի ավել ի կատարյալ միջոցների տիրա
պետման հետ, իր մասին գիտել իքների
լայնացման, խորացման և ընդ հանրաց
ման հետ, հուզական արժեքային վերա
բերմունքը տարիքի հետ աստիճանաբար
տարբերակվում և ընդհանրացվում է:
Ինչ վերաբերվում է դեռահասության
տարիքին, ապա հաճախ ինքնագնա
հատականը դեռահասի մոտ ներքուստ
հակասական է: Գիտակցաբար ինքն ըն
դունում է իր նշանակալի անձ լինելը, նույ
նիսկ բացառիկ, հավատում է իր ուժերին,
իր կարողություններին, վեր դասում իրեն
ուրիշներից, միաժամանակ ներքուստ ին
քը կասկածներ ունի, որոնք աշխատում է
իր գիտակցության մեջ չթողնել: Բայց այդ
ենթագիտակցական անվստահությունը
իր մասին զգացնել է տալիս վատ տրա
մադր ության, ակտիվության անկման
մեջ և այլն: Այդ վիճակների պատճառը
դեռահասը ինքը չի հասկանում, բայց
դրանք գտնում են իրենց արտահայտու
մը նեղացկոտության, կոպտության մեջ,
շրջապատող մեծերի հետ հաճախակի
բախումներում [4]:
Դե ռա հաս ության տարիքի սկզ բին
ինքնագնահատականի դերը երեխայի
կյանքում ավել ի է կարևորվում, արտա
քին գնահատականները փոխվում են
ինքնագնահատմամբ: Ինքնագնահատա
կանի բովանդակությունը բարդանում է,
նրա մեջ ներառվում են բարոյական նոր
մերը, շրջապատի նկատմամբ վերաբեր
մունքը, սեփական կար ողությունները:
Դեռահասության տարիքում ավել ի ար
տահայտված են դառնում ինքնագնահա
տականի հուզական բաղադրամասերի
զարգացումը: Հուզական արժեքային վե
րաբերմունքն ինքն իր հանդեպ դառնում
է առաջնային դեռահասի ներքին կյան
քում: Սրվում է արտաքին գնահատական
ների ընդունումը, և ինքնաընկալումների
սեփական հատկանիշների գնահատումը
դառնում է դեռահասի կենսական խնդի
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րը: Իր նկատմամբ բարձր հուզական վե
րաբերմունքը դանդաղեցնում է ինքնագ
նահատման կոգնիտիվ բաղադրամասի
կատարելագ ործումը, իսկ ահա անցումը
պատանեկան տարիքին բնութագրվում
է ինքնագնահատման ճանաչողական
և հուզական բաղադրամասերի հավա
սարազոր զարգացմամբ: Ստեղծ վում
են գրեթե կայուն պատկերացումներ իր
մասին, որպես ամբողջական անձի, որը
տարբերվում է ուրիշներից: Առաջնային
նորամուծությունը պատանեկան տարի
քում ինքնորոշման պահանջներն են, գի
տակցումն այն բանի, որ ինքը հասարա
կության անդամ է:
Այսպ իս ով, նախադպր ոցական տա
րիքում ավելի արագ տեմպերով զարգա
նում է և ավել ի արտահայտիչ է գործում
ինքնագնահատման հուզական բաղադ
րամասը, կրտսեր դպր ոցական տարի
քում ` ճանաչողական: Դեռահասության
տարիքում կրկ ին հուզական բաղադ
րիչը, պատանեկան տարիքում առաջ ին
պլան է դուրս գալ իս ճանաչողական բա
ղադրիչը, որն իր վրա է վերցնում հույզե
րի կարգավորման գործառույթը:
Ա. Ա. Ռեանի հետազոտ ություննե
րում դիտարկվում է այն փաստը, որ դե
ռահասների ֆիզ իկական ագրեսիայի
մակարդակը համահարաբերակցվում է
անձի ընդհանուր ինքնագնահատականի
մակարդակի հետ: Ինչքան մեծ է ինքնա
գնահատականը, այդքան մեծ է ֆիզիկա
կան ագրեսիա ցուցաբերելու հակումը:
Նման համահարաբերակցում նկատվում
է նաև վերբալ ագրեսիայի դեպքում` այն
համահարաբերակցվում է դեռահասնե
րի ինքնագնահատականի տարբեր կող
մերի հետ: Դա նույնն է, ինչը որ նեգա
տիվ իզմի դեպքում: Վերբալ ագրեսիայի
մակարդակը բարձր է նրանց մոտ, ում
լիդերական ընդ ունակությունների ինք
նագնահատականը բարձր է: Բացի այդ,
վերբալ ագրեսիան կապված է սեփական
ինքն ուր ույն ութ յան, ինքնավստա հ ու

թյան և ինտելեկտի ինքնագնահատման
մակարդակ ի հետ: «Դեռահաս ության
շրջանը շատ կարևոր է, որպես երեխայի
զարգացման և ինքնագնահատականի
ձևավորման ժամանակաշրջան, որն ան
միջական որեն ազդ ում է հետագայում
ինքնաճանաչման գործընթացի, ինքնա
դաստիարակության և, ընդհանրապես,
անձի ձևավորման վրա» [9, էջ 372 ]:
Ա. Ա. Ռեանը անդրադարձել է նաև
դեռահասության տարիքում անձի ինք
նագնահատականի վերափոխումներին.
1. Կրտսեր դեռահասության տարիքից
դեպի ավագ շրջանը դեռահասների ինք
նագնահատականի բովանդակությունը
խորանում և վերափոխվում է ուսումնա
կան գործունեությունից դեպի ընկերնե
րի հետ փոխհարաբեր ությունները, իր
իսկ ֆիզ իկական որակները:
2. Ինքնաքննադատության բարձրաց
ման հետ զուգահեռ դեռահասի ինքնա
գնահատականը դառնում է ավել ի հա
մարժեք, նա պատրաստ է ընդ ունելու իր
և’ դրական, և’ բացասական որակները:
3. Ինքնագնահատականի մեջ ավել ի
ցայտուն են դառնում բարոյական որակ
ները, կարողությունները և կամքը:
4. Տեղ ի է ունենում ինքնագնահատա
կանի հետագա անկախացումը արտա
քին գնա հատականից, սակայն իրենց
համար կարև որ նշանակություն ունե
ցող մարդկանց տված գնահատականը
դեռևս մեծ ազդեցություն է ունենում դե
ռահասի ինքնագնահատականի վրա:
5. Ծ ն ողնե րի ազդեցությունը ինք
նագնահատականի վրա նվազում է, փո
խարենը մեծանում է հասակակիցների
ազդեցությունը, որպես հեղ ինակավոր
խումբ:
6. Ինքնագնահատականն ազդ ում է
նաև գործ ունեության հաջողության և
դեռահասի կոլեկտիվում ունեցած սոցի
ալ հոգեբանական կարգավ իճակի վրա,
կարգավորում է շփման գործընթացը:
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7. Անհամարժեք ինքնագնահատակա
նը կարող է հանգեցնել հակահասարա
կական վարքագծի:
8. Դեռահասի անձնային ինքնագնա
հատականը փոխկապակցված է նևր ո
տիկ վիճակի հետ [9, էջ 372]:
Մասնագիտական գրական ության
վերլուծությունը ցույց է տալ իս, որ գոյու
թյուն ունեն նաև հետազոտ ություններ,
որտեղ ուսումնասիրվում են դեռահասի
ինքնագնահատականի փոխադարձ կա
պը սեռի, կարգավ իճակի և ուսման մեջ
ունեցած հաջողությունների հետ: Հան
ձինս Յա.Լ. Կոլոմինսկու, բացահայտվել
է դեռահասի ինքնագնահատականի և
նրա սոցիալ– հոգեբանական կարգավ ի
ճակի փոխկապակցվածությունը.
• Ցածր կարգավ իճակ ունեցող սովո
րողների մոտ սոցիոմետրիկական
կարգավ իճակի գերագնահատված
ինքնագնա հատականի և բարձր
կարգավ իճակ ունեցողնե րի մոտ
դիտարկվել է թերագնահատված
ինքնագնահատականի միտում:
• Եսակենտրոն համահավասարեցում`
խմբի անդամների կամ սեփական
կարգավ իճակ ին հավասար, կամ
էլ ավել ի ցածր կարգավ իճակ ունե
ցողների մոտ թերագնահատված
ինքնագնահատականի միտում:
• Ռետրոսպեկտիվ օպտիմիզացում –
նախկին խմբերում սեփական կար
գավ իճակը ավե լ ի բարենպաստ
գնահատելու միտում – ակնհայտ է,
որ գոյությունունի նաև հետադարձ
կապ [Я. Л. Коломинск ий 1976]: Դժ
վար դե ռա հասի մեկուսացված ու
թյունը կարող է լինել ոչ միայն այն

պատճա ռ ով, որ նա կոլեկտիվ ից
հեռու է կանգնած, անտեսում է նրա
նպատակները և վարքի նորմ երը,
այլև այդ ամենի հետևանք [3, էջ 121]:
Գոյություն ունի նաև փոխկապակց
ված ություն ինքնագնա հատականի և
անձի որակների միջև, օրինակ` դրանց
համապատասխան մակարդակի առկա
յությունը նպաստում է դեռահասի մոտ
սեփական ուժերի հանդեպ վստահ ու
թյան, ինքնաքննադատության և համա
ռության ձևավորմանը, իսկ ոչ համա
պատասխան ության դեպքում լին ում է
հակառակը: Որոշակի կապ է նկատվում
նաև ինքնագնահատականի բնույթի և
ուսումնական ու հասարակական ակտի
վության միջև. համարժեք ինքնագնահա
տական ունեցող դեռահասները հասնում
են ավել ի բարձր ցուցանիշների, կտրուկ
փոփոխությունները ուսման մեջ նրանց
բնորոշ չեն և նկատվում է ավել ի բարձր
հասարակական ու անձնական կարգա
վիճակ (Коломинск ий Я. Л, Носенко Э. Л,
Реан А. А.): Համարժեք ինքնագնահատա
կանով դեռահասներն ունեն հետաքրք
րությունների մեծ շրջանակ, նրանց ակ
տիվությունն ուղղված է տարբեր բնույթի
ակտիվության, այդ թվում նաև միջանձ
նային: Բարձր ինքնագնա հատականի
հակված դեռահասները դրսև որ ում են
ակտիվության սահմանափակություն և
շփման հանդեպ մեծ ուղղված ություն,
ընդ որում` բովանդակությամբ փոքր–ինչ
զիջող: Ագրեսիվ դեռահասներին բնու
թագրական է ծայրահեղ ինքնագնահա
տականը` կամ խիստ բարձր, կամ խիստ
ցածր [2, էջ 363]:
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