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Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. երեխա, ծնող, անբարենպաստ, ընտանիք, հան-
րայնացում, անձնավորություն, հոգեբանություն, դաստիարակություն, 
բախում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Ընտանիքի կյանքի ոճը, արժեքները, միջանձնային փոխհարաբերու-
թյունների բնույթը, գործառույթների իրականացման արդյունավետու-
թյունը տվյալ երկրի ժողովրդագրական, տնտեսական, հանրային, կրթա-
կան, մշակույթային քաղաքականության հիմքն են: Բազմաթիվ հանրային 
հաստատություններից ընտանիքը անփոխարինելի և առանձնահատուկ 
կառույց է երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման գործում: Այդ է 
պատճառը, որ ընտանիքի և նրանում մեծացող երեխաների հիմնա-
խնդիրների ուսումնասիրումը մշտապես արդիական և կարևոր է: 
Անհատի հանրայնացման առաջնային օղակը ընտանիքն է, որում 
երեխան ձեռք է բերում հաղորդակցվելու, հուզական կապեր հաստա-
տելու կարողություններ, յուրացնում է մարդկային փորձը, բարոյական 
արժեքներն ու նորմերը: Ծնող-երեխա հարաբերությունները ընտանեկան 
հարաբերություններում առանձնահատուկ են, անընդհատ, երկարատև, 
սրանով էլ պայմանավորված են երեխայի անձի զարգացման առանձնա-
հատկությունները [2, 117-119]: 

Ցավոք, այսօր քիչ չի այն ընտանիքների թիվը, որոնք, օբյեկտիվ կամ 
սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, դժվարանում կամ թերանում են 
իրականացնել իրենց հոգեբանական գործառույթները` չնայած այն 
բանին, որ հանրային, նյութական, կենցաղային գործառույթներն ամբող-
ջությամբ իրականացվում են: Այսպիսի ընտանիքներում հատկապես 
անտեսվում են երեխայի հոգեբանական պահանջմունքները՝ սիրելու և 
սիրված լինելու, ապահովության և անվտանգության, պատկանելության 
և հարգանքի: Անկասկած, չբավարարված հոգեբանական պահանջմունք-
ները հուզակամային, վարքային, երբեմն նաև բանական ոլորտի խանգա-
րումների պատճառ են դառնում:  
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Հոդվածի համաշարում նպատակ ենք դրել անդրադառնալ այսպես 
կոչված «փակ» անբարենպաստ ընտանիքներին, որոնցում առկա հոգե-
բանական այս կամ այն բացթողումը հանգեցնում է երեխայի անձի 
անլիարժեքությանը, բնավորության գծերի շեշտվածությանը, վարքի 
շեղմանը, որոնք էլ երեխաների և՛ մարմնական, և՛ հոգեկան առողջության 
վրա թողնում են անցանկալի ազդեցություն: Նպատակ ենք դրել 
«Առավոտ» ՀԿ-ի իրականացրած բազմաթիվ ծրագրերի դիտարկումների, 
ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների մի մասը, որը վերաբե-
րում է հատկապես «փակ» կամ «քողարկված» ընտանիքների խնդրին, 
դարձնել հասանելի հոգեբանների, մանկավարժների, հանրային աշխա-
տողների և այլ մասնագետների համար:  

Գործնականում առնչվելով նմանատիպ ընտանիքների հետ` 
հակված ենք այն կարծիքին, որ ընտանիքում արժեզրկված և անտեսված 
են ընտանիքի հիմնական գործառույթները, խախտված են ներընտանե-
կան դերերը, խաթարված են փոխհարաբերությունները, ակնհայտ են 
դաստիարակչական բացթողումները, որոնց հետևանքով երեխաները 
հայտնվում են ռիսկայնության գոտում: 

«Բաց» տիպի անբարենպաստ խումն են կազմում բախումնային, 
խնդրահարույց, հանրայնորեն անհուսալի, հակաբարոյական, քրեածին 
վարքով, իրենց երեխաների դաստիարակման միջոցներից զուրկ ընտա-
նիքները, որոնց մասին տեղեկացված են համայնքում, դպրոցում, ոստի-
կանական բաժանմունքում, հանրային ծառայություն մատուցող կառույց-
ներում, ՀԿ-ներում և այլն: Մինչդեռ, «փակ» կամ «քողարկված» անբարե-
նպաստ ընտանիքը շրջապատին, հասարակությանը, դպրոցին որոշակի 
անհանգստություն չի պատճառում: Արտաքուստ ներդաշնակ և խաղաղ 
թվացող ընտանիքում արժեքային համակարգը, դիրքորոշումները, դաս-
տիարակման ոճը, ծնողների վարքը, հետաքրքրությունները և բարոյա-
կան արժեքները դուրս են նորմայի սահմաններից [3, 52-53]: 

Նմանատիպ ընտանիքներում երեխաների մեջ առաջ է գալիս հուզա-
զրկում (դեպրիվացիա)` հոգատարության բացակայություն, հետաքրքրու-
թյունների, ներաշխարհի և ապրումների անտեսում, ինչի հետևանքով 
երեխան ունենում է անհամարժեք վարք, անլիարժեքության բարդույթ, 
վախի զգացում, տագնապայնություն և, որ առավել մտահոգիչ է, համա-
ցանցից կախվածություն: Երբ ծնողները զբաղված են իրենց գործերով, 
գործարարությամբ կամ «կյանքի անցողիկ հաճույքներից» օգտվելով և 
ժամանակ չունեն երեխայի հետ շփվելու, դրական զգացմունքներ և 
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հույզեր փոխանցելու, ապրումակցելու, ապա երեխայի Ես-ը դառնում է 
աղճատված: Նման երեխաներից շատերը իրենց զգացմունքները, հույ-
զերը, ապրումները արտահայտելու միջոցներին չեն տիրապետում, հա-
սակակիցների հետ հաղորդակցման արդյունավետ կարողություններ չեն 
դրսևորում, ներփակ են, մեկուսացված [1, 102-104]:  

Այս երեխաները հաճախ դրսևորում են վարքի այնպիսի ձևեր, որոնք 
հատուկ են «բաց» անբարենապաստ կամ «սահմանային» ընտանիքների 
երեխաներին:  
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 Երեխայի հաջողությունների վրա կենտրոնացած, գերհովանավորող 
ընտանիք: Առաջին հայացքից ընտանիքը թվում է օրինաչափ և բնակա-
նոն, ընտանիքում ծնողները երեխային ցուցաբերում են չափազանց մեծ 
ուշադրություն, սեր և հոգատարություն, որը շատ նման է պաշտամունքի: 
Ծնողները չափազանց բարձր սպասելիքներ ունեն երեխայից, նյութական 
մեծ «ներդրումներ» են անում, որպեսզի երեխան բոլորից առանձնանա: 
Երեխան դեռևս վաղ տարիքից հասկանում է, որ իրեն սիրում են միայն իր 
հաջողությունների համար, իսկ երբ ծնողի պատկերացրած ցանկալի 
արդյունքին չի հասնում, ապա արժանանում է քննադատության, պատժի, 
կշտամբանքի, դրամից, հեռախոսից կամ համակարգչից զրկվում է: Նման 
ընտանիքում երեխան մշտապես հուզական բարձր լարվածության, 
վախերի և տագնապայնության ազդեցության տակ է [3, 64]:  

Չկարողանալով ամեն անգամ լինել հաջողակ` երեխան վախենում է 
հիասթափեցնել, զրկվել սիրուց, գովեստներից և ծնողների պարտադրած 
արհեստական «բարձրունքից» ցած գլորվել: Ցավոք, դաստիարակության 
այս ոճը ծնողները (երբեմն նաև մասնագետները) չեն ընկալվում որպես 
բացասական և վնասաբեր: Խնդիրը այն է, որ ծնողները, ունենալով լավա-
գույն մտադրություններ և ցանկություններ, դառնում են իրենց կարծրա-
ցած պատկերացումների և սեփական ցանկությունների գերին: Նման 
ընտանիքները շրջապատում ընկալվում են որպես օրինակելի, սակայն 
երեխան դրսևորում է հարձակողականություն, կեղծավորություն, երկ-
երեսանություն, ճնշված և կամազուրկ է: Պատահական չէ, որ ինքնա-
սպանության փորձ կատարած, տնից հեռացած, հասակակիցների և 
մեծահասակների հետ բախումնային հարաբերություններ ունեցող, 
մեկուսացած, անկանխատեսելի և հանդուգն քայլեր իրականացրած 
դեռահասներից շատերը հենց այս տիպի ընտանիքներից են: 

Հանրության մեջ ճանաչված, «հայտնի» ծնողների ընտանիք: «Փակ» 
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անբարենպաստ ընտանիքների թվին են պատկանում հասարակությանը 
հայտնի, մշտապես ուշադրության կենտրոնում գտնվող ընտանիքները: 
Թվում է` այս ընտանիքներում մեծացող երեխանները, ի տարբերություն 
իրենց հասակակիցների, ունեն ամեն ինչ, և բոլոր պահանջմունքները 
բավարարված են, ուշադրության և հոգատարության պակաս չունեն: 
Սակայն ընտանիքի հետ աշխատելիս պարզ է դառնում, որ այս երեխա-
ների սիրո և կապվածության պահանջմունքը մնում է չբավարարված: 
Զարմանալի կարող է թվալ, սակայն ծնողների հայտնիությունը, հեղինա-
կավոր և ճանաչված լինելը երբեմն երեխայի Ես-ի և անձի ապակառուցո-
ղականության պատճառ են դառնում: Հաճախ երեխան իր Ես-ին է վերա-
գրում ծնողի հանրային դերը, դիրքը և իրեն համարում է առանձնահատուկ 
վերագրելով իրեն ոչ իրական ձեռքբերումներ, հեղինակություն, ճանաչում, 
ուստի շրջապատից ակնկալում է հիացմունք, մեծարում, գովաբանում, 
ինչն իրատեսական չէ: Երբ այդ սպասելիքները չեն արդարանում, երեխան 
դառնում է վիրավորված, չարացած, եսասեր, մեծամիտ: Մենք արձանա-
գրել ենք, որ այս երեխաներն իրենց առջև նպատակներ և ձգտումներ չեն 
դնում, աճի և զարգացման մղումը բացակայում է, ինքնուրույնություն և 
նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում, բախումներ են ունենում 
ուսուցիչների և հասակակիցների հետ: Երկակի վիճակը՝ ճանաչված 
մարդու ամենամոտ հարազատը լինելը և այդ նույն մարդուց անտեսվելը, 
առաջ է բերում ծնողի հանդեպ ատելություն, թշնամանք, արհամարհանք:  

Հայտնի, ճանաչված ծնողները որպես կանոն շատ զբաղված են, և 
հասկանալի է, որ իրենց երեխաներին ժամանակ քիչ են տրամադրում: 
Երեխաներն այլ մարդկանցից ավելի շատ ուշադրության են արժանա-
նում, քան իրենց ծնողներից: Հետագա ողջ կյանքի ընթացքում փորձում 
են ազատվել ծնողական «փառքի դափնիներից»` շրջապատին ապացու-
ցելով իրենց անհատականությունը: Ցավոք, շատերին այդպես էլ չի հա-
ջողվում ինքնուրույնություն և անձի ամբողջականություն ձեռք բերել: 
Վերջիններս օտարանում են ընտանիքից` նրանց մեղադրելով իրենց 
անհաջությունների և չստացված կյանքի համար:  

Նյութապես ապահովված կամ հարուստ ընտանիք: Տարիներ առաջ 
Հայաստանում նմանատիպ հիմնախնդիր չի եղել, միայն վերջին տաս-
նամյակների ընթացքում է, որ հասարակության մեջ ընտանիքները 
բաժանվում են «հարուստների» և «աղքատների»: Արևմուտքը վաղուց 
հաղթահարել է այս խնդիրը, սակայն մեր իրականության մեջ այն դեռևս 
մնում է բարդ և ցավոտ:  

Նյութապես ապահովված ընտանիքներում ծնողները մշտական 
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ճնշված ու լարված հոգեվիճակում են` կապված գործարարության հետ, 
նոր միջոցներ և նոր դիրք գրավելու հետ: Նրանք հանրությանը փորձում 
են ներկայանալ որպես հաջողակ, ներդաշնակ և բարեկեցիկ: Հատկապես 
հայ իրականության մեջ ընտանիքի հայրը, որն իր ժամանակի մեծ մասն 
անց է կացնում դրսում, երբեմն այլ քաղաքում կամ երկրում, մեծ գումար-
ներ աշխատելով, ծնողական հոգատարության, քնքշանքի և ուշադրու-
թյան փոխարեն երեխային տալիս է թանկարժեք նվերներ, բավարարում 
նրա կենցաղային, կենսաբանական, նյութական պահանջմունքները: 
Այսպիսի ընտանիքում երեխայի հուզական աշխարհը ետին պլան է 
մղվում, երեխան (դեռահասը) «հուզական սնունդը» փնտրում է այլ տեղ՝ 
ոգելից խմիչքի, թմրադեղերի, թղթախաղի, համակարգչային խաղերի 
մեջ` յուրացնելով հակահանրային վարքի ձևեր: Այս ընտանիքներում 
երեխային սովորեցնում են այն, որ փողն է լուծում կամայական խնդիր, 
որ փողով կարելի է առնել ամեն բան՝ ընկերներ, հեղինակություն, դիրք: 
Հարուստ ընտանիքների երեխաներն ավելի են հակված ինքնասպան 
վարքի, հարձակողականության, բախումնայնության, ունենում են կպչուն 
վախեր, հաղորդակցման անկարողություն և հուզական խանգարումներ: 

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն 

Այսպիսով՝ անկախ այն բանից, թե ընտանիքի հոգեբանական անբա-
րենպաստությունը որ տիպին է պատկանում՝ «բաց» թե «փակ», միևնույնն 
է, երեխայի հոգեկանում ի հայտ եկող տարաձևումներն ու շեղումները 
նույն բնույթն են կրում: «Փակ» տիպի ընտանիքների խնդիրներն ավելի 
դժվար են ախտորոշվում` քողարկված լինելով արտաքուստ բարեկեցու-
թյան շղարշով:  

Կարծում ենք, որ մանկավարժների, հոգեբանների, հանրային 
աշխատողների կարևոր խնդիրներից է ուշադրության առնելը ոչ միայն 
«բաց» անբարենպաստ ընտանիքների երեխաների հիմնախնդիրները, այլ 
նաև վերոնշյալ ընտանիքների երեխաների խնդիրները: Մեր գործունեու-
թյան մեջ կարևորում ենք վերջիններիս հետ իրականացվող կանխար-
գելիչ և հոգեշտկողական աշխատանքներին միտված գործընթացները:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи, Москва, 1988. 
2. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консултирвания, Москва, 2004. 
3. Целуйко В. М. Психология неблагополучной семьи, Владос, 2006.  
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Психологические проблемы детей из семьи Психологические проблемы детей из семьи Психологические проблемы детей из семьи Психологические проблемы детей из семьи     
со сксо сксо сксо скрытой формой неблагополучия рытой формой неблагополучия рытой формой неблагополучия рытой формой неблагополучия     

Маргарита ШахвердянМаргарита ШахвердянМаргарита ШахвердянМаргарита Шахвердян    
Нуне ОвсепянНуне ОвсепянНуне ОвсепянНуне Овсепян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: дети, родитель, неблагополучная семья, социализа-

ция, личность, психология, воспитание, конфликт  
Поведение ребенка является своего рода  индикатором благополучия 

или неблагополучия семьи. Если дети растут в неблагополучных семьях, 
результат неблагополучия легко разглядеть в их поведении. Это гораздо 
сложнее сделать в отношении тех проблемных детей и подростков, 
которые воспитывались в благополучных семьях. Только пристальное 
внимание к анализу семейной атмосферы, в которой проходила жизнь 
ребенка, попавшего в группу риска, позволяет утверждать, что благо-
получие является относительным.  

    
    

Psychological Problems of ChildrenPsychological Problems of ChildrenPsychological Problems of ChildrenPsychological Problems of Children    
    from from from from ““““CovertCovertCovertCovert””””    Dysfunctional Families Dysfunctional Families Dysfunctional Families Dysfunctional Families     

      Margarita ShahverdyanMargarita ShahverdyanMargarita ShahverdyanMargarita Shahverdyan    
Nune HovsepyanNune HovsepyanNune HovsepyanNune Hovsepyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: children, parents, dysfunctional family, socialization, 

personality, psychology, upbringing, conflict 
A child’s behavior turns out to be a kind of indicator of the family’s well-

being or dysfunction. If children grow up in dysfunctional families, it is easy to 
see the result of the dysfunction in their behavior. It is much more difficult to 
do this in relation to troubled children and young people who were brought up 
in harmonious families. Only a close attention to the analysis of the family 
environment in which the life of the at-risk child passed, allows us to assert 
that well-being is relative. 

    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    12.04.12.04.12.04.12.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    19.04.19.04.19.04.19.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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