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Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց 
ազդեցությունը հոգեազդեցությունը հոգեազդեցությունը հոգեազդեցությունը հոգեշտկմանշտկմանշտկմանշտկման    գոգոգոգործընթացի վրա րծընթացի վրա րծընթացի վրա րծընթացի վրա     

Նունե  Կոստանդյան Նունե  Կոստանդյան Նունե  Կոստանդյան Նունե  Կոստանդյան     
    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. հոգեշտկում, հոգեկան տառապանք, հոգեբա-

նական խորհրդատվություն, դրդապատճառների խումբ, դրական դրդա-
պատճառ, տեսական գիտելիքներ, հոգեշտկման գործընթացի արդյունա-
վետություն  

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հոգեշտկումը խորհրդատվական աշխատանքում կիրառվող ամենա-
արդյունավետ միջոցն է, որը մարդուն հոգեբանորեն ազատ է դարձնում 
իր վրա ազդող զանազան արտաքին և ներքին ազդեցություններից: Այն 
մարդուն ազատում է իրեն հուզող խնդիներից, հոգեկան տառապանք-
ներից, սովորեցնում է դիմագրավել և հնարավորինս չեզոքացնել միջա-
վայրի բացասական ներգործությունները: Մասնագետների գնահատմամբ 
մարդը հոգեբանորեն ազատ է այնքանով, որքանով գիտակցում և մասամբ 
կառավարում է անգիտակցական դրդապատճառները: Եթե մարդու վար-
քագիծն իրականանում է հարկադրաբար, անբացատրելի և անորոշ 
մղումներով, ապա նա դառնում է ամենակախյալ մարդը, որը անազատ է 
իր ընտրության, սեփական որոշումներ, վճիռներ կայացնելու հարցում: 
Հետևաբար խորհրդատվական աշխատանքի արդյունավետությունը 
ապահովում է հոգեշտկման գործընթացի` մասնագիտորեն գրագետ կազ-
մակերպումը, որի հիմքերը դրվում են ավելի վաղ, քան խորհրդատուի և 
այցելուի հանդիպումը: Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր գործընթացից առա-
վել կարևոր է դրական դրդապատճառի ապահովումը [2, 285-300]:  

Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք խորհրդատու հոգեբանի և 
այցելուի դրդապատճառների ձևավորմանը:  

    
Խորհրդատուի դրդապատճառի խմբերըԽորհրդատուի դրդապատճառի խմբերըԽորհրդատուի դրդապատճառի խմբերըԽորհրդատուի դրդապատճառի խմբերը    

Հ. Ամիրյանն առանձնացնում է խորհրդատուի դրդապատճառների 
հինգ խումբ .  

▪ բարոյաէթիկական, 
▪ ուսումնական, 
▪ անգիտակցական բնույթ կրող, 
▪ ցուցադրական բնույթ կրող, 
▪ բուն մասնագիտական [1, 90-92]: 
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Բարոյաէթիկական դրդապատճառների առկայության դեպքում 
խորհրդատու հոգեբանը ներքին տրամադրվածություն ունի սկսելու և 
արդյունավետ ավարտելու հոգեշտկման գործընթացը: Այս դեպքում կա 
ներքին մղում` օգնելու անելանելի վիճակում հայտնված մարդուն, 
մեղմացնելու նրա տառապանքները: Կարելի է ասել` բարոյաէթիկական 
դրդապատճառները հոգեշտկման գործընթացի ամենակարևոր բաղադ-
րիչն են:  

Ուսումնական դրդապատճառներն ապահովում են խորհրդատու 
հոգեբանի մասնագիտական պատրաստվածությունը: Սա վերջինիս` 
որպես մասնագետի կայացումն է, տեսական գիտելիքների ապահովումն 
է: Պատրաստված և հարուստ տեսական գիտելիքներ ունեցող խորհրդա-
տուն իր կիրառական գործունեության ընթացքում առավել հազվադեպ է 
սխալվում:  

Դրդապատճառների երրորդ խումբը պայմանականորեն անվանել են 
անգիտակցական: Այս դեպքում խորհրդատու հոգեբանը առավել հաճախ 
անգիտակցորեն փորձում է իր սեփական խնդիրները լուծել այցելուի 
հաշվին: Տվյալ դեպքում ակնհայտորեն խորհրդատու հոգեբանն ինքը 
խնդիր ունի, և, երբ այցելուն բարձրաձայնում է իր խնդիրը, հոգեբանն 
ակամայից իր խնդիրը վերաձևում է այցելուի խնդրին: Պատահական չէ, 
որ խորհրդատու հոգեբանի` մասնագիտական վարքականոնի տեսանկ-
յունից նրա առաջ պահանջ է դրվում հրաժարվել բոլոր այն խորհրդատ-
վություններից, որոնց լուծմանը նա պատրաստ չէ, քանի որ նմանատիպ 
խնդիր ունի հենց հոգեբանը: Այս դեպքում այցելուն ինքն է դառնում 
միջոց խորհրդատուի խնդիրները լուծելու համար: Խորհրդատու հոգե-
բանի համար սեփական խնդիրները լուծելու լավագույն ճանապարհը այլ 
խորհրդատուի ծառայություններից օգտվելն է: Այս խմբի դրդապատճառ-
ների առկայությունը խիստ բնական է, քանի որ խորհրդատուն ևս կարող 
է ունենալ խնդիրներ, որոնց լուծման համար ինքը ստիպված դիմի իր 
գործընկերոջը:  

Ցուցադրական բնույթ կրող դրդապատճառների խմբի առկայության 
դեպքում հոգեշտկումը միջոց է, որի օգնությամբ խորհրդատուն ձգտում է 
ինքնահաստատվել և արժևորել իր անձը: Այս դեպքում բավարարվում են 
խորհրդատուի պահանջմունքները, իսկ այցելուի խնդիրները մղվում են 
հետին պլան: Նման խորհրդատուների վարքը ակնհայտ ցուցադրական է, 
իսկ նպատակը՝ անփոխարինելի, այն է` խելացի երևալը:  

Բուն մասնագիտական դրդապատճառների խումբը ձևավորվում և 
ամրապնդվում է մասնագիտական կայացման գործընթացում:  
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Նշված դրդապարճառներից հոգեշտկման արդյունավետության 
առումով առավել բարենպաստ են մասնագիտական և բարոյաէթիկական 
դրդապատճառները:  

Հասկանալի է, որ հոգեթերապիան երկկողմանի գործընթաց է, և նրա 
արդյունավետությունը ապահովելու համար պետք է խոսենք նաև 
այցելուի դրդապատճառների մասին:  

    
ԱյցելԱյցելԱյցելԱյցելուի դրդապատճառի խմբերըուի դրդապատճառի խմբերըուի դրդապատճառի խմբերըուի դրդապատճառի խմբերը    

 Այցելուների դրդապատճառները մասնագետները դասակարգում են 
այդ դրդապատճառներին համապատասխանող դիրքորոշումների և 
վարքային դրսևորումների հիման վրա: Խորհրդատու հոգեբանների    
շրջանում ընդունված է դրանք բաժանել երեք տիպական խմբերի. 

▪ գործնական կողմնորոշում, 
▪ վարձակալական (ռենտային) կողմնորոշում, 
▪ խաղային կողմնորոշում [1, 55-62]: 
Գործնական դրդապատճառ    ունեցող այցելուն իրապես շահա-

գրգռված է իր խնդիրների լուծմամբ, իրատեսորեն է գնահատում հոգե-
շտկման հնարավորությունները, գործնական մոտեցում է ցուցաբերում 
խորհրդատվություններին և, որ շատ կարևոր է, խորհրդատուի հետ համա-
գործակցելու ցանկություն և պատրաստակամություն է հանդես բերում: 
Խորհրդատվական աշխատանքում այցելուի մեջ գործնական դրդապատ-
ճառի ձևավորումը արդեն հոգեշտկման գործընթացի արդյունավետու-
թյունն ապահովող կարևորագույն բաղադրիչ է: Հարկ է նկատել, որ այս 
դրդապատճառի ձևավորումը կախված է այն բանից, թե որքանով է տվյալ 
միջավայրում ձևավորվել խորհրդատվական կենտրոն դիմելու մշակույթը:  

ԳործնականԳործնականԳործնականԳործնական    կողմնորոշումըկողմնորոշումըկողմնորոշումըկողմնորոշումը դրսևորվում է երկու ձևով` 
▪ համարժեք գործնական, 
▪ անհամարժեք գործնական: 
Համարժեք գործնական կողմնորոշում ունեցող այցելուն առանձնա-

նում է իր հաստատակամությամբ: Նա խիստ իրատեսական է գնահա-
տում իրադրությունը, հավատում է, որ իր խորհրդատուն ունի մասնագի-
տական բարձր պատրաստվածություն, իրազեկվածություն, մեծ սպա-
սումներ ունի, որ վերջինս կօգնի իրեն: Նման այցելուները հոգեշտկման 
գործընթացում գործուն են, առանձնանում են խորհրդատուին օգնելու 
իրենց պատրաստակամությամբ: Թերապիայի արդյունավետության հա-
մար նման կողմնորոշման առկայությունը ամենաբարենպաստ դեպքն է:  

 Անհամարժեք գործնական կողմնորոշման դեպքում այցելուի վերա-
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բերմունքի մոտեցման մեջ միայն մի բան է փոխվում: Նա իրատեսորեն չի 
գնահատում թերապիայի հնարավորությունները և չափազանցված, ոչ 
համարժեք սպասումներ է ունենում հոգեշտկման գործընթացից: Միև-
նույն ժամանակ այցելուի այս տեսակը չափազանց անկենսունակ է, 
թերապևտիկ գործընթացի ամբողջ պատասխանատվությունը գցում է 
խորհրդատու հոգեբանի վրա:  

ՎարձակալականՎարձակալականՎարձակալականՎարձակալական    կողմնորոշումըկողմնորոշումըկողմնորոշումըկողմնորոշումը ևս դրսևորվում է երկու ձևով. 
▪ «հմայիչ վարձակալի» կողմնորոշում, 
▪ «պահանջկոտ վարձակալի» կողմնորոշում: 
«Հմայիչ վարձակալի» կողմնորոշման դեպքում այցելուն գտնում է, որ 

իր անկեղծությունն ու հմայքը, իր կրած տառապանքները, վերջապես 
խորհրդատուի նկատմամբ իր սիրալիր և հարգալից վերաբերմունքը այն 
վարձավճարն է, որի դիմաց որպես փոխհատուցում խորհրդատուն ամ-
բողջությամբ իր վրա պետք է վերցնի այցելուի խնդիրների լուծման պա-
տասխանատվությունը: Որոշ առումով այս կողմնորոշմամբ այցելուն 
շատ նման է համարժեք գործնական այցելուին, սակայն հոգեշտկման 
գործընթացում առավել թույլ է պատկերացնում իր դերը: 

«Պահանջկոտ վարձակալի» դիրքորոշման դեպքում այցելուն դարձ-
յալ ցանկանում է ստանալ իրեն հասանելիք փոխհատուցումը, բայց ոչ թե 
իր հմայքի և գրավչության դիմաց, այլ բուն խորհրդատվության դիմած 
մարդու դիրքերից: Նա իրեն պահում է որպես պահանջատիրոջ. «Վճա-
րում եմ ՝պարտավոր եք օգնել»:  

ԽաղայինԽաղայինԽաղայինԽաղային    կողմնորոշմկողմնորոշմկողմնորոշմկողմնորոշման ան ան ան դեպքում, ի տարբերություն նախորդ երկու 
տիպերի, որոնցում այցելուն այսպես թե այնպես շահագրգռված է իր 
խնդիրների լուծմամբ, այցելուն բնավ չի էլ ձգտում փոխել իր վիճակը և 
լուծել իր խնդիրները: Խորհրդատուին այցելելը բոլորովին այլ` խաղային 
նպատակներ է հետապնդում: Խաղի նպատակը խորհրդատուի հետ 
որոշակի հարաբերություններ հաստատելն է, մասնավորապես թերա-
պևտի հետ մրցակցության մեջ մտնելը, նրան արժեզրկելը և դրա հիման 
վրա սեփական արժանիքները ցուցադրելը: Այդ նպատակով նա «քննա-
կան» իրավիճակ է ստեղծում խորհրդատուի համար, անլուծելի խնդիր-
ներ է առաջադրում նրան: Օրինակ` ամեն կերպ չափազանցում է իր 
խնդրի դժվարությունն ու իր վիճակի անելանելիությունը, թեև իրակա-
նում նա այդպիսի անելանելիություն չի զգում. դա զգացվում է նրա հնչե-
րանգից, դիմախաղից և այլն:    

Խաղային կողմնորոշման դեպքում տպավորություն է ստեղծվում, թե 
դիմողը դիմել է խորրհդատուին ուղղակի տպավորություն ստեղծելու 
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համար: Նպատակը կարծես խորհրդատուին ցույց տալն է, որ ինքը հոգե-
բանությունից ինչ-որ բան է հասկանում, տալիս է հոգեբանների անուն-
ներ, խոսում հոգեբանական երևույթների մասին, եզրակացություններ, 
ենթադրություններ անում, հարցեր տալիս խորհրդատուին նրա մաս-
նագիտական կարողությունները ստուգելու իմաստով:  

Դիմողի և խորհրդատուի միջև մի յուրատեսակ խաղ է տեղի ունե-
նում: Երբ Խորհրդատուն ինչ-որ ելք է գտնում, ուղի առաջադրում, դիմողը 
անմիջապես հերքում է, թերահավտորեն լսում: Ավելի հասուն փոր-
ձառություն ունեցող խորհրդատուները արագորեն կարողանում են 
ճանաչել և տարբերակել խաղային կողմնորոշում ունեցող այցելուներին: 
Ի դեպ, մենք նման մարդկանց կարող ենք հանդիպել ոչ միայն հոգե-
շտկման գործընթացում, այլև ամենուր: Այս երևույթն է, որ առավել խոչ-
ընդոտում է մեր հասարակության մեջ մասնագիտական-խորհրդատվա-
կան մշակույթի ձևավորմանը: Լավագույն միջոցը, որին կարող է դիմել 
խորհրդատուն, այցելուի վարքի դրդապատճառների վերհանումն է և 
այցելուի վարքագծի քննարկումը: Նման քննարկումը հնարավորություն է 
ստեղծում հասկանալու, որ խաղային դիրքորոշումներն իրենց բնույթով 
կառուցողական հիմքի վրա են խարսխվում:  

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ակնհայտ է, որ անձի խնդիրերը կարելի է լուծել միայն խորհրդատ-
վական աշխատանքի մասնագիտական իրագործման պայմաններում և 
թե՛ խորհրդատու հոգեբանի, թե՛ այցելուի մեջ դրական դրդապատճառ-
ների ձևավորմամբ: Գրագետ իրականացված խորհրդատվական աշխա-
տանքի պայմաններում միայն կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի: 
Խորհրդատվական աշխատանքը իրականացվում է խարհրդատու հոգե-
բանի և նրան դիմած այցելուի համատեղ ջանքերով: Խորհրդատուի 
կարևորագույն խնդիրն է դառնում այցելուի անհատական խնդրի 
լուծումը:     

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ամիրյան Հ., Կոնսուլտատիվ հոգեբանության և հոգեթերապիայի 
հիմունքներ, Երևան, 2002: 

2. Карабанова О., Психология семейных отношений и основы семей-
ного консультирования, Москва, 2006. 
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Мотивы пациента и психологаМотивы пациента и психологаМотивы пациента и психологаМотивы пациента и психолога----консультанта и их влияниеконсультанта и их влияниеконсультанта и их влияниеконсультанта и их влияние    
на психотерапевтический процессна психотерапевтический процессна психотерапевтический процессна психотерапевтический процесс    

    
Нуне Костандян Нуне Костандян Нуне Костандян Нуне Костандян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    психотерапия, психические страдания, психологи-

ческая консультация, группы мотивов, позитивная мотивация, теорети-
ческие знания, эффективность психотерапевтического процесса 

Оказание профессиональной психологической помощи при психоте-
рапии и психологическом консультировании – своеобразный процесс. 
Особенно важно формирование позитивной мотивации психолога- 
консультанта и пациента к психотерапевтическому процессу. Оказание 
профессиональной психологической помощи по своей структуре и содер-
жанию существенно отличается от повседневных проявлений помогающих 
отношений, которые могут быть даны каждым и которые в основном не 
имеют профессиональной ориентации. Их обсуждение позволяет уточ-
нить, разъяснить существующие представления о профессиональной пси-
хологической помощи, сформировать более адекватные ожидания от пси-
хологического консультирования и тем самым способствовать эффектив-
ности консультативных и терапевтических процессов.    
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MotivMotivMotivMotiveeees of the Patient and the Counseling Psychologist s of the Patient and the Counseling Psychologist s of the Patient and the Counseling Psychologist s of the Patient and the Counseling Psychologist     
and Their Impact on the Psychotherapeutic Processand Their Impact on the Psychotherapeutic Processand Their Impact on the Psychotherapeutic Processand Their Impact on the Psychotherapeutic Process    

Nune KostandyanNune KostandyanNune KostandyanNune Kostandyan        
SummarySummarySummarySummary    

 Key wordsKey wordsKey wordsKey words:::: psychotherapy, mental anguish, psychological counseling, 
motive groups, positive motivation, theoretical knowledge, effectiveness of 
psychotherapeutic process 

The provision of professional psychological assistance in psychotherapy 
and psychological counseling is a unique process in its nature. The creation of a 
positive motivation towards the psychotherapeutic process between the 
counseling psychologist and the patient is especially important. The provision 
of professional psychological assistance in its structure and content differs 
substantially from the everyday manifestations of assistance, which may be 
given by anyone and which are not usually professionally oriented. The 
discussion of this allows to refine, clarify existing perceptions of professional 
psychological help, formulate more adequate expectations from psychological 
counseling and thereby contribute to the effectiveness of counseling and 
therapeutic processes. 
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