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Կրտսեր դպրոցական տարիքի Կրտսեր դպրոցական տարիքի Կրտսեր դպրոցական տարիքի Կրտսեր դպրոցական տարիքի ««««ռիսկի խմբիռիսկի խմբիռիսկի խմբիռիսկի խմբի» » » » երեխաների երեխաների երեխաների երեխաների 
հանրայհանրայհանրայհանրայնացման առանձնահատկություններընացման առանձնահատկություններընացման առանձնահատկություններընացման առանձնահատկությունները    

Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ    
Դանիելյան ԼյուդԴանիելյան ԼյուդԴանիելյան ԼյուդԴանիելյան Լյուդմիլամիլամիլամիլա    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    հոգեախտաբանություն, ինքնագնա-

հատական, գոյաբանություն, ռիսկի գործոններ և խոցելիություն, 
նախապաշտպանական մեխանիզմներ, ինքնուրույն գործելու նա-
խապատրաստում 

Հասարակական փոփոխությունները` գիտատեխնիկական, 
մշակութային, կենցաղային, այնքան արագ, զգալի և կարևոր են, որ 
այժմ ոչ մեկը չի կասկածում` այսօրվա երեխաներն ապրելու են մի 
աշխարհում, որն էականորեն տարբեր է նրանց ծնողների և դաս-
տիարակների աշխարհից, ուստի մեր դաստիարակչական աշխա-
տանքը պետք է գնահատենք ոչ միայն ըստ նրա, թե ինչպես է մեզ 
հաջողվում սովորողներին հաղորդել մեր գիտելիքները և համոզ-
մունքները, այլև ըստ նրա, թե կարողացա՞նք արդյոք նրանց նա-
խապատրաստել` ինքնուրույն գործելու և որոշումներ ընդունելու 
այնպիսի պայմաններում, որոնք վիճակված չէին ծնողների 
սերնդին: 

Գիտատեխնիկական հեղափոխության դարաշրջանի դաս-
տիարակությունը պետք է նախ և առաջ լինի ինքնուրույնության, 
ստեղծագործական նախաձեռնողականության և հանրային պա-
տասխանատվության դաստիարակություն, որի բաղադրիչներն 
անհնար են առանց միմյանց: Իսկ ինչպե՞ս հասնել դրան: Գիտե՞նք 
արդյոք այդ ուղիները: Ընդհանուր առմամբ, այո՛, ինքնուրույն 
ստեղծագործական անձնավորություն ձևավորում է ինքնուրույն 
ստեղծագործական գործունեությունը: Սա մերկապարանոց հաս-
տատում չէ, այլ գիտականորեն հաստատված փաստ: Տարբեր 
երկրների մասնագետները տարբեր նյութերով հաստատել են, որ 
ինքնակառավարումը, նախաձեռնողականությունը, ուսումնական 
գործընթացում ինքնուրույն մտքեր և անկախ դատողություններ 
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հանդես բերելը ոչ միայն նպաստում են աշակերտների ավելի 
ստեղծագործական, ճկուն, ինքնատիպ մտածողության ձևերի զար-
գացմանը, այլև բարձրացնում են նրանց հոգեբանական կայունու-
թյան աստիճանը, հանրային ընդհանուր ինքնուրույնության և աշ-
խուժության մակարդակը [5, 247]: Այս օրինաչափությունը գործում 
է նաև մեծահասակների աշխատանքային գործունեության մեջ: 
Որպեսզի աշխատանքը, ուսումը կամ ժամանցը օգնեն ինքնուրույն 
ստեղծագործ անձնավորության կայացմանը, նրանք պետք է հա-
մապատասխանեն երկու կարևոր պահանջների.  

1. Գործունեությունը պետք է լինի բովանդակային առումով 
բարդ, հետաքրքիր, բանական և հուզական լարվածություն պա-
հանջող: 

2. Գործունեությունը պետք է լինի բավականին ինքնակառա-
վարվող և իրականացնի այն սկզբունքը, որն այսօր կիրառելի է 
տնտեսական գործունեության մեջ. խստորեն վերահսկել վերջնա-
կան արդյունքը` դրա հաջողությունն ապահովելով նաև տարբեր 
ձևերով: 

Միայն այս դեպքում է անձնավորությունը ամբողջապես հու-
զականորեն ներգրավվում գործունեության մեջ և արդյունքների 
համար պատասխանատվությունը վերցնում իր վրա: Ընդհակա-
ռակը, չափից ավելի հոգատարությունը և մանրակրկիտ արտաքին 
վերահսկողությունը անձավորությանը մղում են մանկամտացման, 
մինչև իսկ բթացման, որի պատճառով իջնում է նրա հանրային 
պատասխանատվության մակարդակը, և նրա մեջ ձևավորվում են 
թուլակամություն և պորտաբուծություն:  

Մարդը դառնում է անձնավորություն հանրայնացման շնոր-
հիվ. նա տարիների ընթացքում ձեռք է բերում հանրային պարտա-
կանություններ կատարելու ընդունակություն: Հանրայնացումը են-
թադրում է և՛ զարգացում, և՛ ինքնահաստատում, և՛ անձնավորու-
թյան ինքնիրագործում: Այդ խնդիրները լուծվում են ինչպես տարե-
րայնորեն, այնպես էլ նպատակասլաց ձևով` ամբողջ հասարակու-
թյան օժանդակությամբ, հատուկ ստեղծված հաստատություննե-
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րով: Այդ նպատակաուղղված, կազմակերպված գործընթացի հան-
րայնացման ղեկավարումը կոչվում է կրթություն:կրթություն:կրթություն:կրթություն: «Կրթություն» 
ասելով` հասկանում ենք անձի ձևավորման մարմնական և 
հոգևոր միասնական գործընթաց` հանրայնացում, որի շնորհիվ 
որոշ նվիրական կերպարների գիտակցված ուղղվածությամբ կոփ-
վում է, ըստ հասարակության գիտակցության մեջ արձանագրված 
հանրապատմական չափանիշների, ներդաշնակորեն զարգացած 
անձնավորություն: Այդ իմաստով կրթությունը հանդես է գալիս 
որպես կյանքի անբաժանելի մաս բոլոր հասարակությունների և 
բոլոր անհատների համար [3, 66]: Կրթությունը հանրային երևույթ 
է. այն մարդու, հասարակության, պետության շահերին հետամուտ 
դաստիարակություն և ուսուցման նպատակասլաց գործընթաց է: 
Ուսումնասիրելով կրտսեր դպրոցականների հանրայնացումը 
արդի ժամանակաշրջանում` հանդիպում ենք անպաշտպան երե-
խաներին բարոյական ցածր մակարդակ ունեցող հարյուրավոր 
ծնողների անպատասխանատու վերաբերմունքի, որոնց հոգածու-
թյանն են վստահված նրանք, և որոնք փաստացի հրաժարվում են 
նրանց ջերմություն և հոգատարություն հաղորդելուց: Այդպիսի վե-
րաբերմունքը հանգեցնում է երեխաների հանրայնացման խան-
գարմանը: Նրանց բնորոշ է ընկճվածությունը, չարասրտությունը, 
ցածր հուզականությունը, հաճախադեպ են բախումները միջանձ-
նային հարաբերություններում: Ովքե՞ր են «ռիսկի խմբի» և «խոցե-
լիության» գործոնով երեխաները։ Ռիսկը այնպիսի իրավիճակ է 
կամ պայման, որը մեծացնում է շեղվող վարքի զարգացման նա-
խապայմանը, այսինքն` այն վարքի շեղում առաջ բերող, հնարա-
վոր նախադրյալ ենթադրող իրավիճակ է [2, 32]։ Ռիսկի գործոնի 
մեջ մտնում են բոլոր համատեքստերը` բնական, միջանձնային, 
ներանձնային և վերանձնային:  

Ա) Բնական համատեքստում ռիսկը ներառում է ծննդաբերա-
կան վնասվածքները, նյարդային խանգարումները, սխալ սնունդը 
կամ ծնողների մեջ արտահայտված խանգարումները, որոնք ունեն 
ժառանգական հիմնավորվածություն:  
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Բ) Ներանձնային համատեքստում ռիսկը կարող է լինել ցածր 
բանականության, ցածր ինքնարդյունավետության կամ վատ ինք-
նավերահսկողության ձևով:  

Գ) Միջանձնային համատեքստում ռիսկը կարող է ունենալ 
ծնողների կողմից անուշադրության, դաժան վերաբերմունքի կամ 
հասակակիցների հետ վատ հարաբերությունների դրսևորումներ:  

Դ) Վերանձնային համատեքստում ռիսկի գործոն կարող է 
լինել աղքատությունը:  

Թեև ռիսկի եզակի գործոններն ունեն սահմանափակությամբ 
պայմանավորված ազդեցություն, սակայն ռիսկի բազմազան հա-
մատեքստերը առաջ են բերում կուտակային ներգործության 
արդյունք: Օրինակ` եթե երեխայի երկու ծնողներն էլ հարբեցող են, 
ապա նրա հետ խնդիրներ են ծագում ավելի հաճախ, քան եթե մեկ 
ծնողն է հարբեցող: 

Խոցելիություն Խոցելիություն Խոցելիություն Խոցելիություն եզրույթը գործածվում է այն դեպքում, երբ գոր-
ծոնները ուժեղացնում են հակազդեցությունը ռիսկի նկատմամբ: 
Ռիսկի գործոնը կապված է այն բոլոր երեխաների հոգեախտաբա-
նության բարձր հավանականությանը, որոնք ենթարկվում են նրա 
ազդեցությանը: Իսկ խոցելիությունը, հակառակը, բարձրացնում է 
այն երեխաների հոգեախտաբանության հավանականությունը, 
որոնք ավելի դյուրընկալավելի դյուրընկալավելի դյուրընկալավելի դյուրընկալ են նրա նկատմամբ: Դա արտահայտվում 
է որպես փոխներգործության արդյունք: Ամերիկացի հոգեբան 
Մ. Ռաթերը (Rutter, 1990) նույնականացնում է խոցելիության մի 
շարք գործոններ [2, 32-33]։ Մեր դիտարկումները հաստատում են 
Մ. Ռաթերի առաջադրած խոցելիության գործոնները: 

1. Սեռ Սեռ Սեռ Սեռ (գենդեր): Չնայած ընտանեկան ճնշումները բացասա-
բար են ազդում և՛ աղջիկների, և՛ տղաների վրա, բայց տղաների 
դեպքում ավելի հաճախ են առաջանում վարքագծային խնդիրներ: 
Հատկապես հայկական ընտանիքներում տղաներին ավելի շատ 
ազատություն են տալիս, և կրտսեր դպրոցականը մեծանում է 
անհոգ, թերզարգացած, չի կարողանում կատարել հետևություն 
պատճառահետևանքային կապերի վերաբերյալ, չի կրում պա-
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տասխանատվություն իր կատարած արարքի համար։ 
2. Խառնվածք:Խառնվածք:Խառնվածք:Խառնվածք: Այն երեխաները, ում դժվար է դաստիարակել, 

ավելի հաճախ են դառնում ծնողների քննադատության, թշնա-
մանքի, զայրույթի առարկա, քան այն երեխաները, ովքեր հեշտ են 
կառավարվում: Իսկ սա իր հերթին ավելացնում է հետագա խան-
գարման ռիսկը: Այլ կերպ ասած` երեխայի հետ հավակնոտ-անա-
ռարկելի ոճով հաղորդակցումը նպաստում է նրա խոցելիության 
գործոնի մեծացմանը։  

3. Ծնողների հետ դրական փոխհարաբերությունների բաԾնողների հետ դրական փոխհարաբերությունների բաԾնողների հետ դրական փոխհարաբերությունների բաԾնողների հետ դրական փոխհարաբերությունների բացացացացա----
կակակակայությունըյությունըյությունըյությունը: Այն երեխաները, որոնց ծնողները չունեն ծնողա-
վարման գիտելիքներ, չեն ցուցաբերում ապրումակցում իրենց 
երեխաներին, երեխաները չեն զգում հուսալի կապվածություն 
ծնողների, իրենց հարազատների հանդեպ, գտնվում են «ռիսկի» 
գոտում։ 

4. Դպրոցական դրական փորձիԴպրոցական դրական փորձիԴպրոցական դրական փորձիԴպրոցական դրական փորձի    պակասըպակասըպակասըպակասը: Հաճախ հանրայ-
նորեն բարձիթողի վիճակում գտնվող կրտսեր դպրոցականն ունի 
հաղորդակցման խնդիրներ իր հասակակիցների հետ։ Նրան 
հետաքրքրում է համադասարանցու պայուսակի պարունակու-
թյունը, բայց ինչպե՞ս դիմել դասընկերոջը, որ ուզում է տեսնել նրա 
գրիչը, հեռախոսը կամ գրչատուփը և փորձում է ուսումնասիրել` 
առանց տեղեկացնելու նրան, որի հետևանքով համադասարանցին 
վրդովվում է, դժգոհում, փոխհարաբերությունները լարվում են։ 

5.     Մեղմ հոգատարության պակասը և հանրային վատ ունաՄեղմ հոգատարության պակասը և հանրային վատ ունաՄեղմ հոգատարության պակասը և հանրային վատ ունաՄեղմ հոգատարության պակասը և հանրային վատ ունա----
կուկուկուկությունները: թյունները: թյունները: թյունները: Վերանձնային մակարդակում այն երեխաները, ում 
անձնային հատկանիշները չեն համապատասխանում հասարա-
կության սպասումներին, առավել խոցելի կարող են լինել: 

Քանի որ «ռիսկի» խմբի երեխաներից ոչ բոլորի մոտ են նկատ-
վում խանգարումներ, մեր խնդիրն է եղել բացահայտել այն գոր-
ծոնները, որոնք նպաստում են երեխայի առողջ զարգացմանը: Այդ 
գործոնները անվանում են նախապաշտպանական: Լավ հարմա-
րակված երեխաները, որոնք շատ են ենթարկվել ռիսկի, կոչվում են 
կենկենկենկենսունակ: սունակ: սունակ: սունակ:     
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Նախապաշտպանական գործոններ կամ մեխանիզմներ հաս-
կացությունը մտցրել է Մ. Ռաթերը, 1990) [2, 33]: Նախապաշտպա-
նական մեխանիզմները հիմնվում են 4 տեսությունների՝ վարքա-
գծային, ճանաչողական, հոգեվերլուծական, ընտանեկան համա-
կարգերի վրա: Մ. Ռաթերն առաջարկում է չսահմանափակվել 
վերոհիշյալ գործոններով և փորձել հասկանալ, թե ինչով է պայմա-
նավորվում նախապաշտպանական ներգործությունը նման փոփո-
խությունների դեպքում: Օրինակ` ի՞նչն է բանականության մեջ 
կամ հանրատնտեսական ոլորտներում ապահովում պաշտպանու-
թյուն հոգեախտաբանությունիցհոգեախտաբանությունիցհոգեախտաբանությունիցհոգեախտաբանությունից: Նա օգտագործում է նախապաշտ-
պանական մեխանիզմներ տերմինը` նույնացնելով դրանք չորս 
տեսություններին: 

1. Առաջին մեխանիզմը ռիսկի ազդեցության իջեցումն է, որը 
ենթադրում է թուլացնել ռիսկի գործոնների ազդեցությունը։  

Հասակակիցների բացասական ներգործությունը հզոր ռիսկի 
գործոն է այն երեխաների համար, որոնք ապրում են այնպիսի 
շրջաններում, ուր կան փողոցային միավորումներ: Մեր բազմամյա 
մանկավարժական փորձը և ուսումնասիրությունները հաստա-
տում են, որ այն ծնողները, ովքեր կարգավորում են հասակակից-
ների խմբի գործողությունները, որոնց մեջ մտնում են իրենց երե-
խաները, և կողմնորոշում են նրանց խաղեր և ընկերներ ընտրելու 
հարցում, կարող են իջեցնել իրավախախտման հավանականու-
թյունը: 

2. Երկրորդ մեխանիզմը բացասական շղթայական հակազդե-
ցությունների թուլացումն է: Նախապաշտպանական գործոնները 
կարող են իրականացնել իրենց փոխազդեցությունը` ներգործելով 
հարաբերությունների վրա: Փորձը ցույց է տալիս, որ հանգիստ, 
թեթև խառնվածքով երեխան առավել քիչ է դառնում լարվածու-
թյան մեջ գտնվող ծնողի զայրույթի առարկա, ուստի նրա հետ հա-
րաբերություններում քիչ են ծագում վարքագծային խնդիրներ, 
որոնց շնորհիվ մարում և նվազում է ծնողի զայրույթը և լարվածու-
թյունը: Այսպիսով` քանդվում է ծնողից երեխային փոխանցվող 
բացասական հակազդեցության արատավոր շրջանը:  
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3. Ինքնագնահատման և ինքնաարդյունավետության գործոն-
ներն օգնում են երեխաներին` զգալու, որ իրենք կարող են հաջո-
ղությամբ հաղթահարել կենսական խնդիրները: 

Կրտսեր դպրոցականի հանրայնացմանը խանգարող պատ-
ճառներն ախտորոշելու նպատակով կիրառել ենք «Աստիճան» 
թեստը [1, 38-40]։ 
 
 
 
 
    
    
 
 

Գծագիր 1. Գծագիր 1. Գծագիր 1. Գծագիր 1. ««««ԱստիճանԱստիճանԱստիճանԱստիճան» » » » թեստըթեստըթեստըթեստը    

Թեստի հարցերը մենք ենք մշակել, որոնք փորձարկվել են ՌԴ 
Դոնի Ռոստով քաղաքի թիվ 312 ՆՈՒՀ-ում 6-7 տարեկան երեխա-
ների շրջանում, ՀՀ Վանաձոր քաղաքի Մանկատանը [1, 38-40] և 
2020-2021 ուստարվա ՎՊՀ ուսանողների արտադրական պրակտի-
կայի ժամանակ թիվ 1, 3, 4, 6 հիմնական դպրոցների կրտսեր 
դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում, Երեխաների աջա-
կցման կենտրոնում, «Շող» երեխաների համայնքային ցերեկային 
կենտրոնում։ Այս թեստն օգնում է` պարզելու, թե երեխան ինչ 
վերաբերմունք ունի կյանքի նկատմամբ:  

1. Իր կարծիքով՝ որտեղ են այժմ իր ծնողները, հարազատները։ 
2. Որքանո՞վ է ինքը արժևորված իր շրջապատում։ 
3. Ինչպե՞ս է ինքը ընդունվում իր շրջապատի և հարազատ-
ների կողմից։ 

Թեստը արժեքավոր ենք համարում նրանով, որ այն հնարավո-
րություն է տալիս պարզելու երեխայի սուբյեկտիվ գնահատականը 
իր ներքին դրական կամ բացասական որակների հանդեպ։ Այստեղ 
ներառվում են` 
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1) իր արժեքների հանդեպ վստահ լինելը,  
2) ապրելու և երջանիկ լինելու իր հաստատումը,  
3) իր մտքերի, ցանկությունների և պահանջմունքների տեղին 
և դրական հաստատման սկզբունքը։ 

Թեստը բացահայտում է երկու անկախ գործոն ՝ ինքնանվաս-
տացում և ինքնահարգանք: Որքան բարձր է մեկը, այնքան ցածր է 
մյուսը։ Ինքնանվաստացումն ինքնաընկճախտի, տագնապայնու-
թյան մեջ գտնվելու արդյունք է, որը մեր օրերում ավելի քան 
արդիական է՝ ներկա ներքին և արտաքին քաղաքական, համաճա-
րակի, պատերազմական դրության պայմաններում։ Թեստի հար-
ցերն են. 

1. Ի՞նչ է սա (աստիճանը)։ 
2. Որտե՞ղ ես կանգնած։ 
3. Ո՞վ է քո կողքին։ 
4. Ու՞մ ես տեսնում ամենաբարձր աստիճանին։ 
5. Ու՞մ ես տեսնում ամենացածր աստիճանին։ 
6. Ո՞վ է կանգնած աստիճանի տակ։ 
7. Ո՞վ է հեռվում՝ ձախ կողմում։ 
8. Եթե քո ձեռքից ընկնի մայրիկիդ սիրած բաժակը և կոտրվի, 

ի՞նչ ես կարծում, ո՞ր աստիճանի վրա կկանանգնեցնի նա քեզ։  
9. Բակում առանց պատճառի քեզ նեղացրել են և ծեծել, իսկ 

դու դիմել ես պաշտպանության։ Այնուհետև քեզ նեղացնողին 
պառկեցրել են հիվանդանոցում։ Լուրը հասել է ծնողներիդ։ Ի՞նչ ես 
կարծում, ո՞ր աստիճանին կկանգնեցնեն քեզ ծնողներդ։  

«Ռիսկի խմբի» երեխաների պատասխաններին հատուկ են` 
1) իրենց ցածր աստիճանի վրա տեսնելը,  
2) ծնողներին աստիճանների տակ կամ հեռվում՝ ձախ կող-
մում, տեսնելը,  

3) ամենաբարձր աստիճանին Աստծուն տեսնելը,  
4) իրենց կողքին որևէ մեկին չտեսնելը: 
Այդպիսին են այսօր (27.09-05.10.2020 թ.) պատերազմի պատ-

ճառով Արցախից Երևան տեղափոխած երեխաների հարցազրույց-
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ների պատասխանները, որոնցում արտահայտվում են իրենց 
անորոշ կարգավիճակը, ծնողների մասին տեղեկություն չունե-
նալը, իրենց սիրելի խաղալիքների, հեծանվի, Արցախի բնության 
նկատմամբ տածած կարոտը, իրենց գյուղում բնակության բացա-
կայությունը, ռմբակոծությունից վախերի մասին խոսելը։ 

Թեստի ճշմարտությունն առավել իրական է, եթե ստեղծվում 
են հատուկ պայմաններ (համարավետ նստատեղ, առանձնասեն-
յակ, հանգիստ միջավայր)։ Եղել են դեպքեր, երբ հրահանգը տա-
լուց հետո հարցը անմիջապես հուզել է երեխաներին (անգամ հուզ-
վել են), կամ էլ նրանք վախվորած և ամաչելով են պատասխանել 
հարցերին։ Թեստի արդյունքները գրեթե լիարժեք ու ճշմարտացի 
են, որովհետև երեխան չի պատկերացնում նրա լրջությունը և 
կարևորությունը՝ ընդունելով աստիճանը որպես խաղ։ Թեստը ցայ-
տուն ցույց է տալիս լիարժեք ընտանիքում մեծացող, «ռիսկի 
գոտում» մեծացող երեխայի դիրքորոշումը կյանքի նկատմամբ և 
ընդհակառակը։  

1. Չորրորդ նախապաշտպանական մեխանիզմը հնարավո-
րությունների օգտագործումն է: Կենսունակ էԿենսունակ էԿենսունակ էԿենսունակ է այն երեխան, որն 
օգտվում է ռիսկի գործոնների ազդեցությունը իջեցնելու բոլոր 
հնարավորություններից: Այսպես` այն սովորողները, ովքեր շա-
րունակում են ուսումը դպրոցում, ստանում են զարգանալու ավելի 
շատ հնարավորություն, քան նրանք, ովքեր թողնում են ուսումը: 
Այն երեխաները, ովքեր ունեն տաղանդ և հետևում են իրենց 
հետաքրքրություններին, ունեն ինքնադրսևորման ավելի շատ 
հնարավորություններ, քան նրանք, ովքեր անտեսում են սեփական 
տաղանդը և հետևում են ամբոխին: 

2. Ներանձնային նախապաշտպանականՆերանձնային նախապաշտպանականՆերանձնային նախապաշտպանականՆերանձնային նախապաշտպանական գործոններ են 
բարձր բանականությունը, համակերպվողականությունը, հար-
մարվողականությունը, տարբեր ընդունակությունների (տեխնի-
կական, մարզական, գեղարվեստական, ակադեմիական) առկայու-
թյունը: Այն երեխաները, ովքեր լավ են սովորում, անգամ եթե հան-
րայնորեն անապահով ընտանիքից են, երբեք չեն բողոքում իրենց 
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ծնողներից, ծնողների հետ հանդիպումների ժամանակ միշտ փոր-
ձում են քողարկել ծնողների աղքատ բառապաշարը՝ կատարելով 
մեջբերում, լրացնելով ծնողների ասված միտքը, երբեք թույլ չեն 
տալիս, որ ծնողն առանձին խոսի իրենց ուսուցչի հետ։ Հաճախ այդ 
երեխաները հաճախում են մարզական, գեղարվեստական, համա-
կարգչային խմբակներ, գիտակցում են իրենց ապրելու անսահման 
ցանկությունը՝ գոյաբանությունը։ Այն օգնում է մարդուն հասկա-
նալ անգամ այն դեպքերում, երբ կյանքը բացահայտում է իր ան-
հրապույր կողմերը, և ինչպես է անհատը կյանքի փոփոխվող պայ-
մաններում, որոնք միշտ չէ, որ դրական են, շարունակում արժևո-
րել իր ինքնության պահպանումը: 

3. Ընտանիքում նախապաշտպանական գործոններԸնտանիքում նախապաշտպանական գործոններԸնտանիքում նախապաշտպանական գործոններԸնտանիքում նախապաշտպանական գործոններ կարող են 
լինել սիրող, հուսալի ծնողները, դաստիարակության ոճը (ջերմու-
թյունը և կառուցվածքայնությունը զուգորդում են միմյանց), ընտա-
նեկան ցանցի ընդլայնումը (ՀՀ կառավարության կողմից հանրա-
յին տարբեր ծրագրերի օժանդակությունները և հանրատնտեսա-
կան առավելությունները):  

Կրտսեր դպրոցական տարիքում կատարելագործվում է նյար-
դային համակարգը, արագ զարգանում է երեխայի հոգեկանը։ 
Փոխվում է գրգռման և արգելակման գործընթացների փոխհարա-
բերությունը, արգելակումը դառնում է ավելի ուժեղ, սակայն, 
գերակշռում է գրգռման գործընթացը։ Մեծանում է զգայարանների 
աշխատանքի ճշտությունը։ 

Կրտսեր դպրոցականի ճանաչողական գործունեությունը հիմ-
նականում անցնում է ուսման գործընթացում։ Կարևոր նշանակու-
թյուն է ունենում հաղորդակցման ոլորտը։ Մանկավարժների 
ուսումնադաստիարակչական գործունեության նպատակասլաց 
կազմակերպումը նպաստում է դրական նոր հատկությունների 
ձևավորմանը, զարգացմանը: 

Կրտսեր դպրոցականների ընկալումը տարբերվում է անկա-
յունությամբ և անկազմակերպվածությամբ և, միևնույն ժամանակ, 
խորասուզված հետաքրքրասիրությամբ։ Արագ ընկալում է շրջա-



 
– 108 – 

կա միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Ընկալման 
թույլ տարանջատումը և վերլուծելու թույլ կարողությունը լրաց-
վում են ընկալման բարձր հուզականությամբ։ Փորձառու մանկա-
վարժները հիմնվում են կրտսեր դպրոցականի այդ հատկության 
վրա և աստիճանաբար վարժեցնում են երեխային նպատակասլա-
ցորեն լսել, տեսնել և դիտել։  

Կրտսեր դպրոցականների ուշադրությունը ոչկամածին է, 
անկայուն, փոքրածավալ: Այդ է պատճառը, որ ուսուցման և դաս-
տիարակության ամբողջ գործընթացը ենթարկված է ուշադրու-
թյան մշակույթի դաստիարակմանը։ Դպրոցական կյանքը երեխա-
յից պահանջում է կամածին ուշադրության մշտական վարժանք, 
կամային ճիգերի կենտրոնացում։ Կամային ուշադրությունը զար-
գանում է այլ գործառույթների, առաջին հերթին ուսման դրդա-
պատճառների, ուսումնական գործունեության հաջողության պա-
տասխանատվության զգացումի հետ միասին։ 

Կրտսեր դպրոցականների մտածողությունը զարգանում է 
հուզական-կերպարայինից դեպի վերացական-տրամաբանականը։ 
Կ. Ուշինսկին ասել է. «Երեխան տրամաբանում է ձևերի, գույների, 
հնչյունների, ընդհանրապես, զգայարանների միջոցով» [4,285: 
Կ. Ուշինսկին կոչ է անում, որ դպրոցական աշխատանքի սկզբնա-
կան շրջանում մանկավարժները հենվեն երեխայի մտածողության 
այդ առանձնահատկության վրա [4,285]։  

Դպրոցում երեխայի մտածողությունը զարգանում է խոսքի 
հետ փոխկապակցված, ձեռք է բերում բացառիկ կարևոր կարողու-
թյուն՝ շարադրելու իր մտքերը բանավոր և գրավոր։ 

Աշակերտի ճանաչողական գործունեության մեջ մեծ դեր է 
խաղում հիշողությունը։ Կրտսեր դպրոցականի բնական հնարա-
վորությունները շատ մեծ են. ուղեղը շատ ճկուն է, ինչը հնարավո-
րություն է տալիս բառացի մտապահելու։ Նրա հիշողությունն ունի 
առավելություն, այն է՝ տեսա-կերպարային բնույթ։ Անթերի մտա-
պահում է որոշակիորեն վառ նյութը։ Սակայն կրտսեր դպրոցա-
կանները չեն կարողանում տեղին օգտագործել իրենց հիշողու-
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թյունը և ենթարկել այն ուսուցման խնդիրներին։ Մանկավարժները 
մեծ ջանքեր են թափում կրտսեր դպրոցականների վրա սովորելու 
ժամանակ` մշակելով ինքնավերահսկողության կարողություն, 
ինքնաստուգման հմտություն, ուսումնական աշխատանքի ար-
դյունավետ կազմակերպում։  

Կրտսեր դպրոցականի անձի կայացումը տեղի է ունենում 
մեծահասակների և հասակակիցների, գործունեության նոր տե-
սակների և հաղորդակցման նոր հարաբերությունների ազդեցու-
թյամբ։ Նրա մեջ զարգանում են հանրային զգացմունքների տար-
րեր, ձևավորվում են հասարակական վարքի հմտություններ: 
Կրտսեր դպրոցական տարիքը տալիս է անձի բարոյական որակ-
ների և դրական գծերի ձևավորման մեծ հնարավորություններ։ 
Կրտսեր դպրոցականների վստահելու կարողությունը, ներշնչելու 
ունակությունը, նմանակվելու հակումը, հեղինակությունը (որից 
օգտվում է ուսուցիչը) ստեղծում են բարենպաստ նախադրյալներ 
բարոյապես բարձր անձնավորություն ձևավորելու համար։ 
Կրտսեր դպրոցը պետք է իր սաներին ներառի խելամտորեն կազ-
մակերպված (երեխաների համար մատչելի) արտադրողական 
գործունեության մեջ, որը անձի սոցիալական որակների ձևավոր-
ման գործում անգնահատելի դեր է խաղում։ Երեխաների աշխա-
տանքը կրում է ինքնասպասարկման բնույթ՝ օգնություն մեծերին 
կամ ավագ ընկերներին։ Լավ արդյունքներ է տալիս աշխատանքի 
համադրումը խաղի հետ, որտեղ վառ դրսևորվում են երեխաների 
նախաձեռնողականությունը, ինքնագործունեությունը, մրցակցու-
թյունը։ Կրտսեր դպրոցականների ձգտումը` ճանաչելու հրաշք-
ների գեղեցիկ աշխարհը, փորձությունները, շարժողական եռան-
դը` այս ամենը, պետք է բավարարել խելամիտ հաճույք և օգուտ 
բերող խաղի ձևով, որը պետք է զարգացնի աշխատասիրություն, 
մշակույթ, խմբային գործողությունների հմտություններ, բազմա-
կողմանի աշխուժություն։  

Այսպիսով` դպրոցի առաջին աստիճանի խնդիրն է բարձրաց-
նել երեխայի տրամաբանությունը որակական նոր մակարդակի, 
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զարգացնել նրա մտածողությունը` հասցնելով պատճառա-
հետևանքային կապերի գիտակցման մակարդակին։ 

Բարոյական վարքի հիմքը դրվում է կրտսեր դպրոցական տա-
րիքում, որի դերը շատ մեծ է անձի հանրայնացման և հոգևոր դաս-
տիարակության գործընթացում։ 

Ավարտելով դպրոցի առաջին աստիճանը` կրտսեր դպրոցա-
կանն աստիճանաբար ընտելանում է բարդ ու խոր իրողությունների 
և բարդ մտածողության ընկալմանը, նրա մտածելակերպը դառնում 
է ավելի վերլուծական, տարբերակված, իսկ ընկալումը, լինելով 
նպատակաուղղված, ձեռք է բերում կազմակերպված բնույթ։ 
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ОсобенностиОсобенностиОсобенностиОсобенности    социализациисоциализациисоциализациисоциализации    детейдетейдетейдетей    «группы«группы«группы«группы    риска»риска»риска»риска»        
младшегомладшегомладшегомладшего    школьногошкольногошкольногошкольного    возраставозраставозраставозраста    

ОганесянОганесянОганесянОганесян    АнаитАнаитАнаитАнаит        
ДаниелянДаниелянДаниелянДаниелян    ЛюдмилаЛюдмилаЛюдмилаЛюдмила        

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме        

КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    слова:слова:слова:слова:    психопатология, самооценка, экзистенциализм, 
факторы риска и уязвимость, защитные механизмы, подготовка к самостоя-
тельным действиям 

В статье рассматриваются особенности социализации детей «группы 
риска» младшего школьного возраста. Указаны пути решения этих задач с 
помощью специально созданных общественных институтов. Подробно 
раскрыты факторы мешающие социализации детей «группы риска». 
Обоснованы пути преодоления жизненных задач. Для выявления детей 
«группы риска» использован тест «Лесенка», вопросы которого разработаны 
нами, где исходя из личностных предпочтений, указаны актуальные 
личностные качества, ценности, интересы младших школьников.  

Тест позволяет выяснить субъективное отношение ребенка к жизни, 
не смотря на то, что на современном этапе детям младшего школьного 
возраста жизнь преподносит тяжелые испытания – тяжелое социальное 
положение, распространение COVID-19, война в Республике Арцах и 
Республике Армения; согласно экзистенциализму дети осознают желание 
жить и сохранить свою идентичность. Комментарии детей подтверждают 
достоверность применения методики. Основным фактором социализации 
детей «группы риска» младшего школьного возраста является перестройка 
всей системы ценностных ориентаций.  
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The The The The Peculiarities of Peculiarities of Peculiarities of Peculiarities of SSSSocialization of ocialization of ocialization of ocialization of     
PPPPrimary rimary rimary rimary SSSSchool chool chool chool AAAAgegegege    ChildrenChildrenChildrenChildren----atatatat----RiskRiskRiskRisk    

    Hovhannisyan Anahit Hovhannisyan Anahit Hovhannisyan Anahit Hovhannisyan Anahit     
Danielyan LudmilaDanielyan LudmilaDanielyan LudmilaDanielyan Ludmila 

SummarySummarySummarySummary 

Key words: Key words: Key words: Key words: psychopathology, self-esteem, existentialism, risk factors and 
vulnerability, defence mechanisms, preparation for acting independently  

The article studies the features of socialization of children-at-risk of 
primary school age. The ways of solving these problems with the help of 
specially created public institutions are indicated. The factors hindering the 
socialization of children at risk are disclosed in detail. The ways they overcome 
life tasks are studied. To identify children at risk the “Ladder” test has been 
used (the questions have been worked out by us), in which, based on personal 
preferences, actual personal qualities, values and interests of primary 
schoolchildren are indicated. 

The test allows to find out the child’s subjective attitude to life, despite the 
fact that at the present stage, life presents children of primary school age with 
harsh trials – difficult social conditions, the spread of COVID-19, the war in the 
Republic of Artsakh and the Republic of Armenia; according to existentialism, 
children realize the desire to live and preserve their identity. The children’s 
comments confirm the validity of the method. The main factor in the 
socialization of primary school age children-at-risk is the restructuring of the 
entire system of value orientations. 
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