ՍԱՄՎԵԼ ԽՈՒԴՈՅԱՆ
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի զարգացման և
կրառական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր

ՍԱԹԵՆԻԿ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի զարգացման և
կրառական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

ՍԵՌԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔԸ, ԴՐԱ
ՖՐՈՒՍՏՐԱՑԻԱՆ և ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ
Հոդվածում ներկայացվում է սեռային
ինքնա հաստատման պա հանջմ ունքի
հիմնախնդիրը, ներկայացվում վերջինիս
վերաբերյալ տեսական վերլուծ ություն
հոգեբանական գիտակարգում առկա հե
տազոտողների աշխատանքներից:
Շեշտադրվում է սեռային ինքնահաս
տատման պահանջմունքի առկայությու
նը անձի սոցիալականացման գործ ըն
թացում, որի ֆրուստրացիայի արդ յունքը
պատճառ կարող է դառնալ դեռահասու
թյան տարիքի ճգնաժամերի:
Հանգուցային բառեր և արտահայտու
թյուններ` սեռային ինքնահաստատում,
սեռային ինքնագիտակցություն, ինքնա
հաստատման պահանջմունքի ֆրուստ
րացիա, ճգնաժամերի ֆրուստրացիոն տե
սություններ, դեռահասության ճգնաժամ:
«Սեռային ինքնահաստատում» հաս
կացությունն այնքան էլ տարածված չէ
հոգեբանության մեջ. օրինակ` հոգեբա
նական բառարաններում այն բացակա
յում է: Ռուսալեզու գիտական գրականու
թյան մեջ էլ այն բավական հազվադեպ
է հանդիպում: Նույնիսկ Ն.Ե. Խարլա
մենկովայի դեռահասների ինքնահաս
տատմանը նվիրված աշխատության մեջ
«Սեռային ինքնահաստատում» հասկա
ցությունը չի օգտագ ործվում: Անշուշտ,
մի շարք հեղ ինակներ օգտագ ործ ում
են հասկացությունը: Այսպես, Վ.Ա. Բա

րանենկոն և Լ. Ա. Ռապոպորտը, խոսե
լով դեռահասության–պատանեկության
տարիքում ինքնահաստատման մասին,
գրում են. «Այդ շրջանում հիմնականում
սեռական վարքի տարբեր ձևերով տեղ ի
է ունենում սեռային պատկանելության և
հաս ուն ության ինքնահաստատ ում» [1,
էջ 159]: Գրականության մեջ հանդիպում
է նաև «Սեռային դերի մեջ ինքնահաս
տատում» հասկացությունը [6], որը, ըստ
էության, նույնպես սեռային ինքնահաս
տատումն է բնութագրում: Մի շարք աշ
խատ ություններ ում խոսվում է կնոջ և
տղամար դ ու ինքնա հաստատման մա
սին, նկարագրվում են ինքնահաստատ
ման սեռային առանձնահատկություն
նե րը, տարբե ր ություննե րը, ինչն ըստ
էության, սեռային ինքնահաստատման
հիմնախնդրի հետազոտություններ են [3,
4]: Ե.Վ. Սոկոլ ինսկայան և Ն.Վ. Դվորյան
չիկովն օգտագ ործում են «Սեռային ես–ի
ինքնահաստատում» հասկացությունը և
դիտում են այն որպես սեռային ինքնա
գիտակցության բաղադրիչ [8]: Ի. Կոնը
օգտագ ործ ում է «սեռային ինքնահաս
տատում» հասկացությունը, այն դիտելով
որպես սեռային ինտիմ հարաբերություն
ների բնութագիր [5]: Ինչպես տեսն ում
ենք, «Սեռային ինքնահաստատում» հաս
կացությունը հոգեբանական գիտության
մեջ ուրվագծվել է, սակայն հստակորեն
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մեկնաբանված, սահմանված չէ, երևույ
թը բազմակողմանի հետազոտ ության
ենթարկված չէ, չկան հիմնախնդրի հետ
կապված տարիքային–հոգե բանական
հետազոտ ություններ, մասնավորապես
նվիրված դե ռա հաս ության տարիքին,
որը սեռային ինքնագիտակցության, սե
ռային վարքի ու հարաբեր ությունների
ձևավորման, սեռային դերերի յուրաց
ման և հատկապես սեռային ինքնահաս
տատման կարևորագ ույն շրջան է:
Ըստ մեզ, չա
փա
զանց կար
և որ է
տարբերակել ինքնահաստատման ընդ
հան ուր (մարդն ինքնահաստատվում է
որպես անձ ընդհանրապես) և մասնա
վոր դրսև որ ումները` տեսակներն ըստ
ոլորտնե րի, ասենք, սե ռային ինքնա
հաստատ ումը, մասնագիտական ինք
նահաստատումը և այլն: Ըստ որում, այս
ոլորտներն առանձնացված են, հատկա
պես լավ է ուս ումնասիրված մասնա
գիտական ինքնահաստատման երև ույ
թը: Ինքնահաստատման յուրաքանչ յուր
տեսակ ունի իր բնութագրերը և տա
րիքային առանձնա հատկություննե րը:
Ստորև մենք կփորձենք ուրվագծել սե
ռային ինքնահաստատման և դեռահա
սության տարիքում դրա դրսև որման
վերաբերյալ մեր պատկերացումները:
Սեռային ինքնահաստատումը, ըստ մեզ,
իր և ուրիշների աչքում սեփական անձի
արժև որ ումն է որպես տղամարդ/կ ին
և իր շրջապատում, միկրոմիջավայրում
սեռային առումով որոշակի ստատուսի
ձեռքբերումը և վերաբերմունքի ձևավո
րումը: Ցանկացած անձի մեջ կարել ի է
առանձնացնել սեռային ես–կոնցեպցիա`
սեփական անձի, որպես տղամարդ ու/
կն ոջ վերաբերյալ պատկերացումների
համակարգը: Այդ ես–կոնցեպցիայում,
ինչպես ընդ հան ուր ես–կոնցեպցիայի
մեջ, կարել ի է առանձնացնել սեռային
ինքն ագն ա հատկան ը` կոգն իտ իվ և
աֆեկտիվ բաղադրիչներով և ինքնավե
րաբերմ ունքը: Սեռային ինքնագնահա

տականի կոգնիտիվ բաղադրիչ ասելով,
նկատի ունենք անձի ինքնագնահատու
մը որպես տղամարդ/կ ին(ես գեղեցիկ
եմ, տգեղ եմ, լավն եմ, վատն եմ, հրա
պուրիչ եմ գեղեցիկ կառուցվածք ունեմ
և այլն): Սեռային ինքնագնահատկանի
զգացական բաղադրիչը սեփական ան
ձի գնահատականի, արժեքի զգացումն
է, ասենք, հպարտ ության, անլ իարժե
քության, մեծամտության, ինքնավստա
հության և նմանատիպ զգացումներով:
Սեռային ինքնավերբերմունքն անձի վե
րաբերմ ուքն է սեփական անձի որպես
տղամար դ ու/կն ոջ նկատմամբ(ասենք,
ինքնահարգանքը, տղամարդկային կամ
կանացի արժանապատվության զգացու
մը, ինքնասիրա հարված ությունը կամ
ինքնաատելությունը որպես տղամարդ
կին): Սեռային ինքնահաստատումը, ըստ
էության, սեռային ինքնագնահատակա
նի և ուրիշների կողմ ից անձին որպես
տղամարդ/կին տրվող գնահատականի
բարձրացման ուղ իներից մեկն է և ունի
հետևյալ ֆունկցիաները. ա/ ինքնահաս
տատման պահանջմունքի բավարարու
մը և սե
փա
կան ես–ի որ
պես սե
ռային
ակտիվության սուբյեկտի բարեհարմար
զգացողության, ինքնահարգանքի ապա
հովումը, բ/ սեռային հարաբերություն
ների ոլորտում նույն և հակառակ սեռի
անձանց կողմից դրական գնահատակա
նի և վերաբերմունքի ապահովումը, գ/
նույն և հակառակ սեռի խմբերում ավել ի
բարձր դիրքի, ստատուսի ձեռքբերումը,
դ/ սեռային ակտիվության ոլորտում հա
վակն ությունների բարձրացումը և խն
դիրների ավել ի հաջող լուծումը:
Ս ե ռային ինքնագնա հատականի և
ինքնահաստատման ձգտման ինտենսի
վության միջև ուղղակ ի կապ կա: Ըստ
որում, կարծում ենք, որ որքան ցածր է
սեռային ինքնագնահատականը, այնքան
ինքնահաստատման ձգտումն էլ է թույլ
դրսևորվում և հակառակը: Թերևս նշա
նակություն ունի նաև ինքնագնահատա
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կանի կայունությունն ու անկայունությու
նը` որքան ավել ի անկայուն է սեռային
ինքնագնահատկանը, այնքան ավելի ին
տենսիվ է ինքնահաստատման ձգտումը
և հակառակը:
Սե ռային ինքնա հաստատ ումն ունի
որոշակ ի տարիքային առանձնա հատ
կություններ. օրինակ, մինչև նախադպ
րոցական տարիքը սեռային ինքնահաս
տատ ումը շատ թույլ է դրսևորվում կամ
ընդ հանրապես չի դրսև որվում, նա
խադպ ր ոցական տարիքից ար դեն սկ
սում են ի հայտ գալ սեռային ինքնահաս
տատման առաջ ին նշանները, ասենք,
աղ ջ իկներն սկս ում են որոշ ուշադր ու
թյուն դարձնել իրենց հագ ուստին, փոր
ձում են օգտագ ործել իրենց մայրե րի
շպարման պարագաները, կանացի հա
գուստ
նե
րը, ի հայտ են գա
լ իս կո
կե
տության նշաններ, տղանե րը սկսում
են նմանակել իրենց հայրերին կամ այլ
տղմարդկանց առնական ատրիբ ուտ
ները, ասենք, ձև են թափ ում, թե ծխա
խոտ են ծխում: Այս տարիքից սկսում է
վառ ձևով ի հայտ գալ գլուխգ ովան ու
թյունը, որը որոշ դեպքերում ուղղված է
սե ռային ինքնա հաստատմանը(ասենք,
աղջ իկը հայտարարում է, որ ինքը շատ
գեղեցիկ է, լավ տիկնիկներ ունի, տղան
հպարտան ում է իր ուժ ով, զենքեր ով,
հայտարարում է, թե իսկական մեքենա
ունի և այլն): Դեռահասության տարիքը
թերևս, սե ռային ինքնա հաստատման
ամենավճռական շրջանն է: Իր երկա
րատև զարգացման ընթացքում(սկսած
էմբրի ոգենեզ ից) սե ռային ոլորտը դե
ռա հաս ության տարիքում որակական
վերակառ ուցումներ է ապր ում: Ձևա
վորվում են երկրորդային սեռային հատ
կությունները, ակտիվան ում է սեռական
պահանջմունքը, դեռահասին սկսում են
հետաքրքրել սեռի հետ կապված հար
ցե րը, առաջ ին սիրա հարված ություն
ներն ու սիրային հարաբեր ություններն
են ի հայտ գալ իս: Ինտենսիվորեն յու

րացվում են սեռային դերերը, հարաբե
րությունները, վարքի ստերեոտիպերը,
սեռային բար ոյական ության նորմ երը
և այլն: Այս տարիքում արթնան ում է
սե ռային իքնագիտակցությունը, ձևա
վորվում է սեռային ես–կոնցեպցիան`
սեփական ես–ի որպես տղամարդ ու/
կն ոջ մասին տեսությունը, սեռային ինք
նագնահատականը` այն, թե ինչպ իսին է
ինքը որպես տղամարդ/ կին և, վերջա
պես, դեռահասը փորձում է ինքնահաս
տատվել որպես տղամարդ/կին:
Միջ ին հասունության տարիքից(մոտ
40 տարեկանից) սեռային ինքնահաս
տատմանն ուղղված ակտիվությունն
աստիճանաբար անկում է ապրում, սե
ռային դերերը, առնական/կանացի բնա
վոր ության գծերը շեշտված բնույթ չեն
կրում. «…Մ իջ ին տարիքից,– գր ում են
Ա.Ռ. և Ե.Ռ. Ալգեյերներները,– սեռային
դերերը գնալով ավել ի ու ավել ի անէ
ա
կան են դառնում և մարդ
կանց մեջ
սկսում են հայտնվել այնպիսի հատկու
թյուններ, որոնք ավանդաբար վերագր
վում են հա
կա
ռակ սե
ռին»[10, էջ 459]:
Այս գործընթացի արդ յունքում սեռային
ինքնահաստատումն անէական է դառ
նում, այսինքն միջին և ուշ հասունության
տարիքում հիմնականում մարդն այլևս
սեռային ինքնահաստատման առում ով
նվազագ ույն ակտիվություն է դրսևորում
կամ ընդհանրապես չի ի դրսևորում. այս
տարիքում մարդն այլևս իր սեռի մեջ լի
ով ին ինքնահաստատված է:
Ս ե ռ ային
ինքն ա հ աստ ատմ ան
ֆրուստրացիային վերաբեր ող հետա
զոտ ություննե րի մենք չհան դիպեցինք
գիտական գրականության մեջ: Սակայն
ըստ մեզ, ինքնահաստատման յուրաքան
չյուր ոլորտ ունի ոչ միայն դրսևորման,
այլև ֆրուստրացիայի և դրա, անձի վրա
ունեցած ազդեցության առանձնահատ
կություններ, տարբե ր ություններ: Սե
ռային ինքնահաստատման ֆրուստրա
ցիան հանդես է գալ իս որպես առնական
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կամ կանացի արժ անապատվությանն
ուղղված հարված: Անձը չի ընկալում
իրեն որպես լիարժեք, լավ, հաջողակ
տղամարդ/կին, ասենք գտնում է որ ին
քը կամ իր մարմնի մասերը տգեղ են,
իրեն տղաները/աղջ իկները չեն սիրի:
Սեռային ինքնահաստատման պահանջ
մունքի պարագայում տղաները սկսում
են անհանգստանալ իրենց սեռական նե
րուժի, սեռական ակտ կատարելու իրենց
ունակության, աղջիկների հետ ծանոթա
նալու կարողության և նմանատիպ այլ
հարցերի կապակցությամբ: Աղջ իկների
ֆրուստրացիան դրսևորվում է որպես հի
ասթափություն սեփական արտաքինից,
դեպրեսիա, որոշ դեպքերում նյարդային
անորեքսիան կարող է հանդես գալ որ
պես սեռային ինքնահաստատման պա
հանջմունքի ֆրուստրացիայի հետևանք:
Ըստ մեզ, սեռային ինքնահաստատման
պահանջմունքի ֆրուստրացիան դեռա
հասության տարիքում տեղ ի է ունենում
հետևյալ դեպքեր ում. ա/ մարմնի մա
սերի, մարմնակազմվածքի, դեմքի հետ
կապված խնդիրների դեպքում (ասենք,
պզուկների, տգեղ քթի, փոքր առնան
դամի և նմանատիպ խնդիրների պարա
գայում), բ/ նույն սեռի հասակակիցների
հետ հարաբերություններում ծագած խն
դիրների պարագայում (ասենք, դեռահա
սին հասակակիցները ծեծել են, բոյկոտի
են ենթարկել), գ/ հակառակ սեռի հետ
հարաբե ր ություննե րի ոլորտ ում (այդ
թվում սեռական) ծագած խնդիրների
դեպքում (տղայի/աղջկա կողմից սիրո
մերժ ումը, ձեռք առնելը, վիրավորելը,
անհաջող սեռական ակտը և այլն):
Այժմ քննենք սեռային ինքնահաս
տատման պահանջմունքի ֆրուստրացի
այի և դեռահասության ճգնաժամի կապը:
Զարգացման ճգնաժամերի ֆրուստրա
ցիոն կոնցեպցիան լայն որեն տարած
ված է հոգեբանության մեջ: Այս մոտեց
ման ակունքներում Զ. Ֆրոյդի լիբիդ ոյի
և նևրոզների տեսությունը կարել ի է հա

մարել (ինքը Ֆրոյդը զարգացման ճգնա
ժամ հասկացությունը չի օգտագ ործում):
Ավելի ուշ, Աննա Ֆրոյդն ավելի հստակ
արտահայտվեց դեռահասության տարի
քում սեռական պահանջմունքի ֆրուստ
րացիայի և դեռահասության ճգնաժամի
վերաբերյալ: Ըստ հոգեվերլուծաբաններ
Ֆ. և Ռ. Թայսոնների. «…կենսաբանական
փոփոխությունները հզոր ազդեցություն
են թողնում հոգեկան զարգացման վրա:
Հորմ ոններ ով խթանվող իմպուլսների
ալիքի հետ միասին նրանք արթնացնում
են զարգացման ավել ի վաղ մակարդակ
ների կոնֆլ իկտները, որոնք խախտում
են սուպերէգ ոյի և էգոյի, բնազդների և
պաշտպան ություննե րի միջև լատենտ
շրջանում ձեռք բերված հավասարակշ
ռությունը՝ առաջ բերելով հոգեկան ակ
տիվության բուռն մղում: Սեռական և ագ
րեսիվ բնազդների ճնշման ուժգնացման
շնորհիվ արթնանում են նախաէդիպ յան
և էդիպ յան նախկ ին ցանկությունները
և դրանց հետ կապված կոնֆլ իկտները:
Միայն թե հիմա դրանք կարող են սպառ
նալից բնույթ կրել, քանի որ պատանին
արդեն ունի հետերոսեքսուալ սեռական
հարաբեր ություններ հաստատելու հա
մար անհրաժեշտ ներ ուժ ը: Առկա է ոչ
միայն իրականացման պոտենցիալ հնա
րավորությունը, այլև, կոգնիտիվ հասու–
նության շնորհիվ, պատանին կարող է
գիտակցել մանկական ինցեստուոզ երա
զանքների նշանակությունը: Այս ամենի
հետևանքով, նա մի կողմից աճող պա
հանջ է զգում ճնշելու իր վաղ շրջանի
ցանկությունները, մյուս կողմից փորձում
է ազատվել վաղ շրջանում սեռական բա
վարարման վրա դրված տաբուից (ինչն
անհրաժեշտ է գենիտալ սեռական հար
մարման համար): Վերջին հանգամանքը
էլ ավելի է սրում առկա կոնֆլիկտը: …
Պատանին պետք է իր բնազդները լիցքա
թափելու այնպիսի ուղիներ գտնի, որոնք
հասուն սեռական հարաբերությունների
կառուցման համար անհրաժեշտ բնազ
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դային և հուզական ազատության առա
վելագ ույն մակարդակ ապահովեն: Դա
նախ և առաջ ենթադրում է սեռականո
րեն ակտիվ ծնողների հետ հասուն նույ
նացումը, ինչը պատանուն հնարավորու
թյուն կտա խթանել սեփական սեռական
ակտիվութ յունը… Հաս ուն գենիտա
լության բարեհաջող կազմակերպումը
պահանջում է, որ ինցեստուոզ ցանկու
թյունները շարունակվեն ճնշվել այնքան
ժամանակ, քանի դեռ չեն կատարվել այս
կարևոր նույնացում ները» [9, էջ 79–80]:
Արևմտյան հոգեբան ության մեջ դեռա
հասության ճգնաժ ամի ֆրուստրացիոն
կոնցեպցիան հիմնվում է Ռ. Հավ իգ ուրս
տի զարգացման խնդիրների տեսության
վրա: Այսպես, Ջ. Քոլմենը գտնում է, որ
դեռահասության ճգնաժամը պայմանա
վորված է այն հանգամանքով, որ դեռա
հասը չի կար ո ղան ում հաջո ղությամբ
լուծել տարիքային խնդիրները և դրանք
կուտակվում են [ցիտ. ըստ 7, էջ 223–226]:
Նշենք, որ որպես դեռահասության տա
րիքի խնդիրներ են համարվում. ա) սե
փական արտաքինի ընդ ունումը , բ) կա
նացի և առնական դերերի յուրացումը,
գ) հասակակիցների հետ հասուն հարա
բերությունների կառուցումը, դ) ծնողնե
րից անկախանալը, ե) մասնագիտական
կարիե րային նախապատրաստվելը,
զ) ամուսն ությանը նախապատրաստ
վելը, է) պատասխանատու վարքի ձևա
վորումը, ը) արժեքների համակարգի և
բարոյական գիտակցության ձևավորու
մը [7, էջ 147–148]: Ռուս հոգեբանության
մեջ տարիքային ճգնաժամերի ֆրուստ
րացիոն կոնցեպցիան զարգացնում էր Լ.
Ի. Բոժով իչը: Ըստ հեղ ինակի. «…Ճգնա
ժամային շրջան ապ ր ող երեխանե րի
առանձնահատկությունները վկայում են
նրանց ֆրուստրացված ության մասին:
Ֆրուստրացիան, ինչպես հայտնի է, առա
ջանում է ի պատասխան մարդ ու համար
էական ինչ–որ պահանջմունքների դեպ
րիվացիայի: Այդ իսկ պատճառով կարե

լի է եզրակացնել, որ երկու տարիքների
սահմանագծ ում նման հակազդ ում են
տալիս այն երեխաները, որոնց մեջ չեն
բավարարվում կամ նույնիսկ ակտիվո
րեն ճնշվում են այն նոր պահանջմունք
ները, որոնք համապատասխան տարիքի
նորագ ոյացությունների հետ հայտնվում
են հոգեկան զարգացման յուրաքանչ յուր
փուլում» [2, էջ 195]:
Հեղ ինակն իր տես ությունը մեկնա
բան ում է կոնկրետ ճգնաժ ամային շր
ջաններում պահանջմունքների ֆրուստ
րացիայի առանձնահատկությունները
քննելով: Այսպես, խոսելով երեք տա
րեկանի ճգնաժ ամ ի մասին հեղ ինակը
գրում է. «… Վաղ մանկության վերջում
ձևավորված կենտրոնական նորագ ոյա
ցությունը «ես» համակարգն է և այդ նո
րագ ոյացության հիմքի վրա ձևավորված
ինքնուրույն գործելու պահանջմունքը…
Միանգամայն ակնհայտ է, որ նման հզոր
պահանջմ ունքի առաջացումը պահան
ջում է էապես փոխել երեխայի կենսա
կերպը և նրա դաստիարակության նկատ
մամբ մանկավարժ ական մոտեցումը:
Երեք տարեկանի ճգնաժամի բովանդա
կության հոգեբանական վերլուծությունը
և ընթացքի բնույթը վկայում են, որ հենց
այս պահանջմ ունքի դեպրիվացիան է
կյանքի 2 և 3 տարեկանի սահմանագծում
առաջ բերում դժվարություններ երեխայի
վարքի մեջ» [2, էջ 201]: Դեռահասության
ճգնաժ ամը, ըստ հեղ ինակ ի, նույնպես
պա հանջմ ունքնե րի ֆրուստրացիայով
է պայմանավորված. «Դեռահասության
ճգնաժամը,– գրում է Լ.Ի. Բոժով իչը,– ի
տարբերություն մյուս տարիքների ճգնա
ժամերի, ավել ի սուր և ձգձգված բնույթ
է կրում, քանի որ ֆիզ իկական և մտա
վոր արագ զարգացման հետևանքով դե
ռահասի մեջ ի հայտ են գալ իս մի շարք
այնպիսի պահանջմունքներ, որոնք այդ
տարիքի դպրոցականների ոչ բավարար
սոցիալական զարգացման հետևանքով
չեն կար ող բավարարվել: Այսպ իս ով,
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այս ճգնաժամային շրջանում պահանջ
մունքների դեպրիվացիան շատ ավել ի
ուժեղ և դժվար հաղթահարել ի է, քանի
որ դեռահասի ֆիզ իկական, հոգեկան
և սոցիալական զարգացման մեջ սինխ
րոնությունը բացակայում է» [2, էջ 229]:
Ի տարբե ր ություն հոգե վերլուծ ության
ներկայացուցիչների, Լ.Ի. Բոժով իչը դե
ռահասության ճգնաժամը չի կապում սե
ռական պահանջմունքի ֆրուստրացիայի
հետ: Ըստ հեղ ինակի. «…Այդ շրջանում
առաջին անգամ հայտնվում և դեռահա
սի գիտակցության ու ապրման առարկա
է դառնում նոր և շատ հզոր կենսաբանա
կան պահանջմունք՝ սեռական պահանջ
մունքը: Անշուշտ, այդ պահանջմ ունքի
դեպրիվացիան կարող է ֆրուստրացի
այի ենթարկել դեռահասին և դրան ով
բացատրել նրա ինքնազգացո ղության
և վարքի որոշ բնութագրեր: Միևն ույն
ժամանակ պետք է հաշվ ի առնել, որ սե
ռական մղումը, այնպես ինչպես մարդ ու
բոլոր մյուս կենսաբանական պահանջ
մունքնե րը, զարգացման ընթացքում
ձեռք է բերում որակապես այլ, միջնոր
դա
վոր
ված բնույթ… այդ մղ
ման դեպ
րիվացիան (դեռահասի սոցիալական
տհասության պատճառով) լուրջ ֆրուստ
րացնող գործոն չի հանդիսանում և որո
շիչ դեր չի խաղում դեռահասության տա
րիքի ճգնաժամում: Ասվածից կարել ի է
եզրակացնել, որ անհիմն են թվում այդ,
իր բնույթով բարդ տարիքային ճգնաժա
մը սեռական հաս ունացման փաստ ով
բացատրելու փորձերը» [2, էջ 215]: Հե
ղինակը գտնում է, որ դեռահասության
ճգնաժամը պայմանավորված է ինքնա
հաստատման և ինքնաարտահայտման
պա հանջմ ունքնե րի ֆրուստրացիայով.
«Գրականության մեջ եղած տվյալների
և սեփական հետազոտությունների վրա
հիմնվելով, մենք գտնում ենք,– գրում է
հեղ ինակը,– որ դեռահասության ճգնա
ժամը կապված է այդ շրջանում ինքնա
գիտակցության նոր մակարդակի ի հայտ

գալով: Այդ ինքնագիտակցության բնորոշ
գծերից է այն, որ դեռահասի մեջ ընդ ու
նակություն է հայտնվում ճանաչել ինքն
իրեն որպես անձ, որն ունի միայն իրեն
բնոր ոշ, ուրիշ մարդկանցից տարբեր
վող հատկություններ: Դա դեռահասի
մեջ ձգտում է առաջացնում ինքնարտա
հայտվելու, ինքնադրսևորվելու (այսինքն
ձգտում է իրեն դրսևորել այն անձնային
հատկություններով, որոնք ինքն արժե
քավոր է համարում) և ինքնադաստիա
րակվելու: Հենց նշված պահանջմ ունք
ների դեպրվացիան էլ դեռահասության
տարիքի ճգնաժամի հիմքն է հանդիսա
նում» [2, էջ 216]: Ցավոք, հեղ ինակը չի
զարգացնում այս գաղափարը, չի նշում,
թե կոնկրետ ինչ ինքնահաստատման և
ինքնաարտահայտման մասին է խոսքը,
ինչպես է ինքնահաստատման պահանջ
մունքի ֆրուստրացիան պայմանավորում
ճգնաժ ամը, էմպ իրիկական նյութով չի
հաստատում իր ենթադրությունը: Չէ որ
մարդն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում է
ձգտ ում ինքնահաստատվել և պարբե
րաբար այս ոլորտ ում ֆրուստրացիայի
է ենթարկվում, հետևաբար նորմատիվ
տարիքային ճգնաժամը չի կարող պայ
մանավորված լինել ընդհանրապես ինք
նահաստատման ձգտման ֆրուստրա
ցիայով, այն պետք է պայմանավորված
լինի տվյալ տարիքին բնորոշ զարգաց
ման որոշակ ի սթրես ոգեն օրինչափ ու
թյամբ: Ըստ Ս. Խուդ ոյանի, դեռահասու
թյան տարիքը սեռային ակտիվության
սուբյեկտի ձևավորման շրջանն է և բոլոր
հիմնական նորագ ոյացություններն այդ
գործ ընթացի քայլերն են: Այս տարիքի
ճգնաժամը հեղինակը կապում է սեռային
ինքնագիտակցության արթնացման հետ,
սեռային ես–կոնցեպցիայի ձևավորմամբ,
որպես սեռային ակտիվության սուբյեկտ
կայացմանն, ինքնահաստատմանն ուղղ
ված գործունեությամբ: Ըստ մեզ, հենց
որպես սեռային ակտիվության սուբյեկտ
ինքնա հաստատվե լու դե ռա հասի պա
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հանջմ ունքի, որպես տվ յալ տարիքի
օրինաչափորեն ի հայտ եկող նորագ ո
յացության, ֆրուստրացիան էլ հանդես
է գալ իս որպես դե ռա հաս ության ճգ
նաժամի պատճառականության շղթայի
կարև որագ ույն օղակ: Այլ կերպ ասած,
մենք միանգամայն համաձայն ենք Լ.Ի.
Բոժով իչի հետ, որ դեռահասության ճգ
նաժ ամ ի առաջացման կարև որագ ույն
գործոններից մեկը ինքնահաստատման
պահանջմունքի ֆրուստրացիան է, սա
կայն գտնում ենք, որ ճգնաժամի պատ
ճառ է հանդիսանում ոչ թե ընդհանրա
պես ինքնահաստատման, այլ սեռային
ինքնա հաստատման պա հանջմ ունքի
ֆրուստրացիան: Ըստ որում, մենք այն
կարծիքին ենք, որ դեռահասության ճգ
նաժամը պայմանավորված է ոչ թե մեկ,
այլ մի շարք գործոններով` պատճառա
կան ության շղթայով: Օրինակ, լիով ին
կարել ի է համաձայնել այն հեղ ինակնե
րի հետ, ովքեր դեռահասության ճգնա
ժամը կապում են` ա) դեռահաս ության
տարիքում նույնական ության ձևավոր
ման դժվար ությունների հետ (Է. Էրիք
սոն), բ) ինդիվ իդ ուացիայի(Փ. Բլոս),
գ) դեռահասության տարիքում ինքնագի
տակցության վերակառուցման (Ս. Խու
դոյան), դ) դեռահասի մարգինալ վիճակի
(Կ. Լևին), ե) դեռահասության տարիքում
մարմնական փոփ ոխ ությունների հետ
(Ս. Հոլ և ուրիշներ), տարիքային խնդիր
ների լուծման դժվար ությունների հետ
(Ռ. Հավ իգ ուրստ և ուրիշներ), զ) զար
գացման կենսաբանական, սոցիալա
կան և հոգեբանական ուղղությունների
ան համապատասխան ությունը (Լ. Վի
գոտսկի): Ըստ որում, նշված տարիքային
օրինաչափություններն էլ իրենց հերթին
պատճառական շղ թա են կազմում: Այս
պես, մարմնական փոփ ոխ ություններն
առաջ են բերում նույնականության խն
դիրներ, ձևավորվում է անձի նոր կեր
պար, ինչն էլ իր հերթին նպաստ ում է
ինքնագիտակցության վերակառ ուցմա

նը (Ս. Խուդ ոյան), վերջինս էլ խթանում
է ինդիվ իդ ուացիայի գործընթացը:
Նշված բոլոր խմորումները մարգի
նալ վիճակի մեջ են դնում դեռահասին`
կենսաբանական հասունացումը, ինքնա
գիտակցության ձևավորումն ավարտված
չեն, հասուն նույնականությունը ձևավոր
ված չէ, զարգացման հետերոխրոնության
պատճառ ով կենսաբանական, սոցիա
լական և հոգեբանական հասունության
մակարդակները չեն համապատասխա
նում, ինչն էլ իր հերթին դժվարացնում
է տարիքային խնդիրների լուծումը: Ինչ
տեղ է գրավում, ինչ դեր է խաղում սե
ռային ինքնահաստատման պահանջ
մունքի ֆրուստրացիան դեռահասության
ճգնաժ ամ ի առաջացման պատճառա
հետևանքային շղթայում, վերջինիս մեջ
ի՞նչ դիրք է գրավում, այսինքն ո՞ր օղակ
ների հետ է անմիջականորեն կապված:
Ըստ մեզ, սեռային ինքնահաստատման
պահանջմունքի հիմքում ընկած է դեռա
հասության տարիքում սեռային ինքնա
գիտակցության արթնացումը. սեռային
ինքն ագ իտակց ութ յան արթն ացման
հետևանքով դեռահասն ընկալում է սե
փական անձը որպես սեռային ակտիվու
թյան սուբյեկտ (Ս. Խուդոյան) և ձգտում
ինքնահաստատվել որպես այդպ իսին:
Ինքնահաստատման նպատակն է դրա
կան սեռային ես–կոնցեպցիայի, ինքնա
վերաբերմունքի, ինքնահարգանքի ձևա
վորումը և հասակակիցների շրջանում
ավել ի բարձր դիրք գրավելու ձգտումը
և այդ ամենի արդ յունքում տարիքային
խնդիրների ավել ի հաջող լուծումը: Այլ
կերպ ասած, տարիքային խնդիրների
հաջող լուծումը մեծապես պայմանավոր
ված է դեռահասի ինքնահաստատված
լինելուց` դրական ես–կոնցեպցիայից և
ինքնավերաբերմունքից, այն դիրքից, որ
գրավում է դեռահասը հասակակիցնե
րի շրջանում: Սեռային ինքնահաստատ
ման ֆրուստրացիան հանգեցնում է հու
սահատության, ինքնագնահատականի`
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հետևաբար նաև հավակն ությունների
մակարդակի անկման, հասակակիցնե
րի կողմից արհամարհանքի, չընդունման
(հասակակիցների կողմից ընդ ունվելը,
ինչպես հայտնի է, դեռահասի համար չա
փազանց կարևոր հանգամանք է. հասա
կակիցների բացասական վերաբերմուն
քը, արհամարհանքը կարող է նույնիսկ
ինքնասպանության հասցնել դեռահա
սին): Այլ կերպ ասած, մեր տեսանկ յունից
դեռահասության ճգնաժամի առաջաց
ման պատճառահետևանքային շղթայում
սեռային ինքնահաստատման պահանջ
մունքի ֆրուստրացիան միջանկ յալ դիրք
է գրավում սեռային ինքնագիտակցու
թյան արթնացման և տարիքային խնդիր
ների լուծման դժվարությունների միջև:
Ս ե ռային ինքնա հաստատման պա
հանջմունքի ակտուալացումը պայմանա
վորված է սեռային ինքնագիտակցության
արթնացմամբ. բուն ինքնագիտակցու
թյան արթնացումը ճգնաժամ չի կարող
հարուցել, ճգնաժամն ի հայտ է գալ իս
նոր ես–համակարգի ձևավորման դժ
վարությունների արդ յունքում(այն պար
զունակ հասարակություններում, որտեղ
դե ռա հասին հստակ սե ռային ակտի

վության և ես–ի կոնցեպցիաներ են մա
տուցվում, ճգնաժամ, ինչպես հայտնի է,
տեղ ի չի ունենում): Այդ դժվարություննե
րից թերևս ամենանշանակալ ին սեռային
ինքնահաստատման ոլորտում անհաջո
ղություններն են, այդ պահանջմ ունքի
ֆրուստրացիան: Վերջ ինս էլ խիստ դժ
վարացն ում է տարիքային խնդիրների
լուծումը(ասենք, ցածր ինքնագնահատա
կան ունեցող դեռահասը լուրջ դժվարու
թյուններ է ունենում հակառակ սեռի հետ
հարաբեր ություններ ում(, ինչը, ինչպես
նշեցինք, մի շարք գիտնականներ հա
մարում են դեռահասության ճգնաժամի
հիմնական պատճառ: Հենց նշված հան
գամանքն է, որ խիստ բուռն է դարձնում
դեռահասի սեռային ինքնահաստատման
ձգտ ումն ու ակտիվությունը, իսկ այդ
ոլորտ ում անհաջողություններն առաջ
են բերում խոր ճգնաժամ: Իհարկե, սե
ռային ինքնահաստատումը կարելի է դի
տել որպես տարիքային խնդիր, սակայն
այդ դեպքում, այն պիտի առանձնացվ ի
մյուս խնդիրներից, դիտվ ի որպես մյուս
խնդիրների լուծման արդ յունավետ ու
թյունը պայմանավորող միջոց:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը` 08. 09.2013 թ.
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