ՍԻՐՈՒՀԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
հ-ՊՄհ ուսոսՈւագիտական գծով պրոռեկտոր

ԼԻԼԻԹ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
հ-ՊՄհ Զարգացման 1ւ կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՍՈՑԻԱԼ֊ՀՈ ԳԵՐԱՆ ԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ
ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՐԺԻՆ ԹԱՑԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆ
ժամանակակից կրթական պա
հանջները,
դպրոցում ներդրված
նոր տեխնոլոգիաներն ու մեթոդ
ներն առավելապես հիմնված են խմ
բային ուսուցման, աշակերւոակենւո֊
րոն ուսումնառության վրա: Սակայն
շատ դեպքերում հանրակրթության
սուբյեկտները պատրաստ չեն այդ նո
րարարություններին, որն առաջաց
նում է համապատասխան գործնական
կիրառական լուծումներ գտնելու և
ժամանակակից դպրոցին առաջարկե֊
լու անհրաժեշտություն:
Հեղինակները ներկայացնում են
հոգեբանական դիտարկումների, փոր
ձագիտական գնահատման, անհատա
կան դեպքերի վերլուծությունների ար
դյունքները: Հոդվածում քննարկվում
են ուսուցիչների սոցիալ ֊ հոգեբանա
կան զարգացման շարունակականու
թյան և այդ ուղղությամբ կատարվող
հոգեբանական աշխատանքների ան
հրաժեշտությունը: Կարևորվում է ու
սուցիչների ռեֆլեքսիվ կարողություն
ների և էմպատիկության բարձրացման
դերն ու նշանակությունը արդյունա
վետ ուսուցման և աշակերտների ու
սումնական մոտիվացիայի բարձրաց
ման գործում:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ
Կրթության սուբյեկտներ, փոխներ֊
գործուն ուսուցում, ուսումնական մո֊
տիվացիա, ուսուցչի առարկայական
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կոմպետենտություն, ուսուցչի սոցիալ
- հոգեբանական կոմպետենտություն,
ռեֆչեքսիվ կարողություններ:
Ուսումնական
գործընթացում
ներդրված նոր տեխնոլոգիաներն ու
մեթոդներն առավելապես հիմնված
են խմբային ուսուցման, աշակերտա֊
կենտրոն ուսումնառության, ուսուցիչ
ների կոմպետենտության շարունակա
կան զարգացման հիմնախնդիրների
վրա: Այս գործընթացում հրատապ է
կրթության սուբյեկտների միջև ակտիվ
փոխներգործության հիմնախնդիրը:
Սակայն շատ դեպքերում հանրակր֊
թության սուբյեկտները պատրաստ
չեն այդ նորարարություններին, որն
առաջացնում է համապատասխան
գործնական կիրառական լուծումներ
գտնելու և ժամանակակից դպրոցին
առաջարկելու անհրաժեշտություն:
Լ. Ա. Ռեգուշի կողմից դեռահասնե
րի միջանձնային հարաբերությունների
վերաբերյալ պրոբլեմային իրավիճակ
ների որակական վերլուծությունները
վկայում են, որ միջին դպրոցում սո
վորողների միջանձնային հարաբե
րությունների մոտիվացիան կապված
է դեռահասի դիրքի փոփոխություն
ների, դեռահասի' հասակակիցների և
ուսուցիչների հարաբերությունների,
դեռահասին ներկայացվող նոր ու
սումնական պահանջների հարմար
ման, կատարված առաջադրանքի դի
մաց վատ գնահատական ստանալու

սպասման հետ: [8, էջ. 64]
Ընդունելով և կարևորելով Լ. Ռե֊
գուշի գաղափարները, գտնում ենք,
որ նա հաշվի չի առնում մի շարք այլ
սոցիալ ֊ հոգեբանական գործոններ,
հատկապես ուսուցչի սոցիալ ֊ հոգե
բանական կոմպետենտությունը:
Լ. Ֆրիդմանի, Ի. Կուլագինայի [6]
կիրառական մոտեցումներում դեռա
հաս ֊ մեծահասակ փոխհարաբերու
թյունների կառուցման համակարգում
շեշտադրվում է փոխվստահության
գաղափարը, որի շնորհիվ դեռահասը
ոչ միայն հնարավորություն է ստանում
ինքնաբացահայտվելու, այլն ձգտում է
ինքնակատարելագործման:
Վստահելի հարաբերությունների
հաստատման հետնանքով է, որ մեծա
հասակը դեռահասի համար դառնում
է օգնական, ուղղորդող: «Աշակերտ ֊
ուսուցիչ վստահելի փոխհարաբերու
թյունների ձևավորման արդյուքնում
դեռահասը սկսում է գնահատել ու
սուցչի ոչ միայն անձնային որակները,
այլև պրոֆեսիոնալիզմը, պահանջկո
տությունը»: [5 էջ.31 ֊ 32]
Այդ է պատճառը, որ ուսումնական
խմբում վստահելի հարաբերություն
ների առկայության դեպքում ուսուց
չի պահանջկոտությանը դեռահասը
ադեկվատ է հակազդում ե այն ըն
դունում է միայն որպես իր անձնային
աճին նպաստող, իրեն աջակցող գոր
ծոն:
Միմյանց հասկացման հիմնախնդ֊
րում «ռեֆլեքսիան հանդես է գալիս
որպես հետադարձ կապ, որը նպաս
տում է հաղորդակցվող սուբյեկտնե
րի վարքի մարտավարության ձևա
վորմանը և նրանց միմյանց յուրատիպ
ներաշխարհի հասկացմանը ն շտկմա
նը»: [1, էջ 79 ֊ 80]
Այսպիսով, միջին դպրոցում սովո
րող աշակերտների միջանձնային հար֊
բերությունն անընդհատ շարժընթացի
մեջ գտնվող երևույթ է, որի բովանդա
կային փոփոխությունները կապված են

սոցիալ ֊ հոգեբանական գործոնների
ազդեցություններից: Կարևորում ենք
միջին դպրոցի ուսուցիչների սոցիալ
֊ հոգեբանական կոմպետենտության
շարունակական զարգացման անհրա
ժեշտությունը, քանի որ մեր կողմից
կատարված փորձագիտական գնա
հատումները, դիտարկումները, ան
հատական դեպքերի վերլուծություն
ները, որոնք անց ենք կացրել Երևանի
դպրոցներում ցույց տվեցին, որ ուսու
ցիչների սոցիալ ֊ հոգեբանական կոմ
պետենտությունը մեծ մասամբ (անձ
նային, էմպատիկ, հաղորդակցական
կարողությունները, հանդուրժողա
կանությունը, համագործակելու պատ
րաստականությունը) միջին կամ ցածր
է, ն փոխներգործուն ուսուցում կազ
մակերպելու համար այն զարգացնելու
անհրաժեշտություն է առաջանում:
Անդրադառնալով դեռահասների
խմբում սոցիալ հոգեբանական եղա
նակին Ա. Ռ֊եանը գրում է. «սոցիալ
֊ հոգեբանական եղանակը խմբում
միշտ շարժման մեջ է»: [7 էջ. 125]
Ուսուցչի սոցիալ ֊ հոգեբանական
կոմպետենտությունն անուղղակիո֊
բեն ազդում է միջանձնային հարա
բերությունների' համագործակցային,
աջակցող, թե մերժողական հարա
բերությունների վրա: Այսինքն սոցի֊
ալ ֊ հոգեբանական եղանակը խմ
բում ինքնաբերաբար չի ստեղծվում,
այլ որոշակի կերպով ղեկավարվում
է ուսուցչի կողմից, որն էլ իր հերթին
կարող է նպաստել միջանձնային կա
ռուցողական հարաբերությունների և
ուսումնական մոտիվացիայի համար
ժեք շարժընթացին:
Մի շարք հետազոտողներ, մասնա
վորապես Ա. Մեւսնը, Յա. Կոլոմինսկին,
[7], 0. Իստրատովան [5], դեռահասի
հարաբերությունների շարժընթացը
բացատրում են հարաբերություննե
րի երկակիությամբ, երկկողմանիու֊
թյամբ, ներքին և արտաքին հակասու
թյունների համատեքստում: Ներքին
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հակասությունը վերաբերում է դեռա
հասի կողմից միջանձնային հարաբե
րությունների սուբյեկտիվ ընկալմանը,
արտաքին հակասությունն ու երկար֊
ժեքությունն առաջանում է դեռահա
սին ներկայացվող պահանջների ու
սպասումների անհամարժեքությունից:
Այսպիսով, ներքին և արտաքին ազ
դեցությունների հակասությունն է, որ
դանդաղեցնում է դեռահասի հարմար֊
վողականության գործընթացը' մեծ
հաշվով խաթարելով միջանձնային
հարաբերությունների զարգացմանը
նպաստող շարժընթացը: Այդ է պատ
ճառը, որ դեռահասը կարող է չհաս֊
կացվել ուսումնական խմբի կողմից,
մեկուսանալ, հայտնվել միջանձնային
հարաբերությունների և ուսումնական
գործընթացից դուրս:
Ուսուցիչների սոցիալ ֊ հոգեբա
նական կոմպետենտության դերն ու
նշանակությունը հատկապես աճում է
դպրոցական կրթության անցումային
փուլերում [2 էջ 107 ֊ 115], և մասնա
վորապես կրտսերից միջին դպրոց
անցման շրջանում, քանի, որ ինչպես
իրավացիորեն նշում է ականավոր հո
գեբան Գ. Ա. Ցուկերմանը, ընդգրկում
է երկու ճգնաժամային իրողություն
ներ' տարիքային և կենսական, որտեղ
անձի զարգացման ճգնաժանային շր
ջանն ըստ էության համընկնում է դպ
րոցական կյանքի ուսուցման պայման
ների կտրուկ փոփոխությունների հետ:
[9 էջ 19 ֊ 34]
Ուսուցիչների սոցիալ ֊ հոգեբանա
կան կոմպետենտության դերի բարձ
րացումը ու նշանակությունը մեծա
նում է հատկապես միջին դպրոցում,
քանի որ այն համապատասխանում է
առարկայական ցանկի համալրման,
աշակերտին ներկայացվող ուսումնա
կան պահանջների մեծացման, աշա
կերտների տարիքային ճգնաժամերի,
հարմարման մեխանիզմների դժվա
րությունների հետ:
ժամանակակից հոգեբանության
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մեջ ապացուցվում է մանկավարժ
ների սոցիալ ֊ հոգեբանական կոմ
պետենտության և կրթության որակի,
ինչպես նաև ուսումնական մոտիվա֊
ցիայի միջև փոխադարձ կապը: [4 էջ

187 - 192]
Արդյոք ուսումնական մոտիվացի֊
այի ձևավորման մասին խոսելիս, որ
պես առաջնային գործոններ, պետք չէ
դիտարկել ուսուցչի առարկայական
կոմպետենտությունը, գիտելիքի մա
տուցման ձևը, գիտելիքի նկատմամբ
ուղղվածության ձևավորման հմտու
թյունները, իսկ սոցիալ ֊ հոգեբանա
կանը' դիտարկել որպես ձևավորման
պայման:
Բնականաբար, զուտ պայմանական
առումով սրանք հանդես են գալիս
առանձին, սակայն մենք ենթադրում
ենք, որ փոխներգործուն ուսումնա
ռության պայմաններում, որն արտա
հայտում է պայմանի ն գործոնի նշված
գնալով ավելի վճռորոշ դեր է խաղում
աշակերտի մոտիվացիայի զարգաց
ման հարցում:
Առարկայական կոմպետենտության
առումով մեր հետազոտության մեջ
ընդգրկվել են բարձր առարկայական
կոմպետենտությամբ ուսուցիչներ, ին
չը վկայում է այս գործոնի չեզոք ազ
դեցության մասին: Միաժամանակ,
թերևս շատ դժվար է առանձնացնել
գիտելիքի նկատմամբ ուղղվածության
դրսևորման հմտությունները և դրանք
դիտարկել զուտ առարկայական կոմ
պետենտության
համատեքստում,
քանի որ այս գործոնը հենց պայմա
նավորում է հաղորդակցական, ազդե
ցիկության, ապրումակցման և այլ մի
շարք կարողություններ, որոնք մենք
դիտարկում ենք սոցիալ ֊ հոգեբանա
կան կոմպետենտության կազմում:
Կրթության հոգեբանության մեջ
հայտնի են ժամանակակից արտա֊
սահամյան հոգեբաններ է. Դեսի և Ռ.
Ռ-այանի հետազոտությունները, [10]
որոնք առաջարկում են ինքնապատ֊

ճառականության տեսությունը, և այն
բացատրելու համար առանձնացնում
են ուսումնական մոտիվացիայի ձևա
վորման մեխանիզմները: Համաձայն
ինքնապատճառականության տեսու
թյան' մարդու վարքի մոտիվացիան
հիմնվում է երեք բազային ինքնավար
կամ ավտոնոմ, կոմպետենտության և
ուրիշների հետ կապվածության պա
հանջմունքների վրա: Ավտոնոմ պա
հանջմունքը դրսնորվում է, երբ անձը
զգում է սեփական ընտրությունը, և
հասկանում է իր վարքի պատճառա
կանությունը: Ինքնավար պահանջ
մունքի բավարարման ժամանակ անձն
ակտիվ է, սեփական արարքների նա
խաձեռնողն է: Կոմպետենտւթյան պա
հանջմունքը դրսնորվում է, երբ անձն
իրեն օգտակար է զգում, կարողանում
է լուծել իր առջև ծառացած ուսում
նական խնդիրները: Ուրիշների հետ
կապվածության դրսևորման ժամա
նակ անձը ձգտում է վստահելի հարա
բերություններ հաստատել իր համար
նշանակալի անձանց հետ:
Այսպիսով, ինքնապատճառակա֊
նության տեսությունը այս պահանջ
մունքները մեկնաբանում է անհատ ֊
միջավայր փոխազդեցության կապով'
շեշտադրելով այն գաղափարը, թե որ
քանով է միջավայրը ֆրուստրացնում
կամ նպաստում անձի պահանջմունք
ների բավարարմանը:
Կրթության
հոգեբանությամբ
զբաղվող ժամանակակից հայ հոգե
բանները սովորողների ուսումնական
մոտիվացիայի զարգացման գործոն
համարում են ուսուցչի բարոյահոգե֊
բանական մտահասությունը, (աշա
կերտների հասկացումը, դիտողունա
կություն, էմպատիան): [3 էջ 159 ֊ 160]
Այսպիսով, փոխներգործուն ուսու
ցումն ապահովող, ուսման մոդելա֊
տոր հանդիսացող սոցիալ ֊ հոգեբա
նական բարձր կոմպետենտությամբ
օժտված ուսուցչի, միջնանձային վս
տահելի, աջակցող հարաբերություն

ների առկայության պայմաններում
աշակերտները ուսումնական ակտի
վություն, պատասխանատվություն են
ստանձնում իրենց ուսումնառության
համար:
Այսպիսով, մենք տեսնում ենք, որ
ուսումնական հաջողությունը մեծա
պես կախված է ուսումնական մոտի
վացիայի աճից: Իսկ աշակերտների
ուսումնական մոտիվացիայի աճին
նպաստող հոգեբանական գործոն
մենք համարում ենք ուսումնական
խմբի միջանձնային հարաբերություն
ների զարգացումը, ուսուցչի սոցիալ ֊
հոգեբնական կոմպետենտության դե
րի բարձրացումը:
Ինչպես ցույց տվեցին մեր հետա
զոտությունները, մասնավորապես
անհատական դեպքերի վերլուծու
թյունները փոխներգործուն ուսուցման
պայմաններում ուսուցչի նեգատիվ վե
րաբերմունքը, քննադատությունը, ան
հանդուրժողականությունը, կասկա
ծամտությունը, իջեցնում է աշակերտի
ուսումնական մոտիվացիան:
Ներկայացնենք մի քանի իրավի
ճակ: Օրինակ' 6 ֊ րդ դասարանում
սովորող Կ. Ա. - ի մոտ ցածր է ուսում
նական մոտիվացիան:
Իրավիճակ 1. Մի անգամ տարվում
է ֆիզկուլտուրայի դասով և ուշ գնում
հագնվելու, երբ դասարան է մտնում
մաթեմատիկայի դասն արդեն հինգ
րոպե էր ինչ սկսվել էր, ուսուցիչը
չի թույլ տալիս ներս մտնել, ամբողջ
ժամին մնում է գրատախտակի մոտ
կանգնած, շփոթված ու չհասկացված:
Էլ չի ուզում ոչ մի անգամ մասնակցել
մաթեմատիկայի դասերին:
Մենք գտնում ենք, որ ավերսիվ մե
թոդները վաղուց սպառել են իրենց,
հետևաբար, ուսուցչի կողմից չհակաց֊
ված լինելու արդյունքում աշակերտը
կարող է դուրս մնալ ուսումնական
պրոցեսից, և արդյունքում ունենանք
չմոտիվացված աշակերտ:
Իրավիճակ 2. Մի անգամ, գրակա֊
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նության ժամին ուսուցիչը շարադրու
թյուն է հանձնարարում «Իմ երազան
քը»: վերնագրով: Տղան պատմում է,
որ շարադրությունը բարձրաձայն չի
կարդացել և չի հանձնել ուսուցչու
հուն, որովհետն չի ցանկանում, որ
իրեն խղճան:
Դասարանում բացակայում է ապ֊
րումակցման և փոխվստահության
մթնոլորտը: Այսպիսի իրավիճակնե
րը շատ են դպրոցում, ինչը վկայում
է հոգեբանական ծառայությունների
ներդրման հրատապության ն խնդիր
ներին կիրառական լուծումներ առա֊
ջարկելու անհրաժեշտության մասին:
Այսպիսով, ամփոփելով վերը շա
րադրածը, կարծում ենք, որ հրատապ

է ժամանակակից դպրոցի հոգեբանա
կան ծառայություններին առաջարկել
ուսուցիչների սոցիալ ֊ հոգեբանական
կոմպետենտությունը զարգացնող
թրենինգային ծրագիր, մշակել նպա֊
տակաուղղված ռազմավարություն,
որոնք ուղղված կլիենեն ուսուցիչնե
րի հանդուրժողականության, հաղոր
դակցական մշակույթի բարձրացմանը,
էմպատիայի, ռեֆլեքսիվ կարղություն֊
ների զարգացմանը, մասնագիտական
այրման հաղթահարմանը, ինչն էլ մե
ծապես կնպաստի միջնանձային վս
տահելի, աջակցող հարաբերություն
ների զարգացմանը և փոխներգործուն
ուսուցման գործընթացի կազմակերպ
ման բարելավմանը:
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В статье рассматриваются проблемы непрерывного развития социально ֊ психологи
ческих компетенций учителей и перспективы психологических работ, проводимых в этом
направлении. Авторы представляют результаты эмпирического исследования проведенного
посредством экспертных оценок, наблюдений и изучения кейсов. Важность разработки стра
тегии для развития соответствующих умений педагогов также была отмечена. Эмпатия и
рефлексивность учителей были выделены как основные характеристики эффективного пре
подавания и развития мотивации учеников.
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This article deals the psycho ֊ social competencies of teachers working in middle schools in
the continuous development and ongoing psychological perspectives. Authors present the results
of empirical study which has been done through expert evaluations, observations and case studies.
The importance of strategy development for teachers’ capacity building is emphasized. Teachers’
empathy and reflexivity are outlined and examined as main characteristics of effective teaching
and students’ motivation growth.
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