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ԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակից    ընտանեկանընտանեկանընտանեկանընտանեկան    խորհրդատվությանխորհրդատվությանխորհրդատվությանխորհրդատվության    
նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    ևևևև    հոգեբանհոգեբանհոգեբանհոգեբան    ––––    խորհրդատուինխորհրդատուինխորհրդատուինխորհրդատուին        

ներկայացվողներկայացվողներկայացվողներկայացվող    պահանջներըպահանջներըպահանջներըպահանջները    
ԿոստանդյանԿոստանդյանԿոստանդյանԿոստանդյան    ՆունեՆունեՆունեՆունե    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    հոգեթերապիա, հոգեբանական 

խորհրդատվություն, կանխարգելող նպատակներ, ֆրուստրացիոն 
իրադրություններ, ճգնաժամեր և պրոբլեմներ, բարոյաէթիկական 
պոտենցիալ, հուզական հակազդումներ 

Հոգեթերապիայի և հոգեբանական խորհրդատվության ժամա-
նակ մասնագիտական հոգեբանական օգնության ցուցաբերումն իր 
բնույթով յուրահատուկ գործընթաց է: Մասնագիտական հոգեբա-
նական օգնության ցուցաբերումն իր կառուցվածքով և բովանդա-
կությամբ էապես տարբերվում է օգնող հարաբերությունների 
առօրյա դրսևորումներից, որոնք կարող են տրվել յուրաքանչյուրի 
կողմից: Դրանց քննարկումը թույլ է տալիս ճշգրտել, պարզաբանել 
մասնագիտական հոգեբանական օգնության մասին առկա պատ-
կերացումները, առավել ադեկվատ սպասումներ ձևավորել հոգե-
բանական խորհրդատվություններից և դրանով նպաստել 
խորհրդատվական և թերապևտիկ գործընթացների արդյունավե-
տությանը: Հոգեբանական խորհրդատվության ուշադրության 
կենտրոնում են հայտնվում հիմնականում ընտանիքի զարգաց-
ման, դերային կառուցվածքի առանձնահատկությունները, գործա-
ռույթային առանձնահատկությունները: Ժամանակակից ընտանե-
կան խորհրդատվության նպատակները կարող են դիտվել որպես 
զարգացնող, շտկող, կանխարգելող, հարմարեցվող[5,283]: Զար-
գացնող նպատակները կապվում են հիմնականում ընտանիքի 
զարգացման պաշարների ինքնազարգացման և ինքնակազմա-
կերպման հնարավորությունների հետ: Շտկող նպատակները են-
թադրում են ընտանիքի դերային կառուցվածքի օպտիմալացում, 
նրա համախմբվածության մակարդակի բարձրացում, ամուսնա-
կան կյանքի բավարարվածության զգացման և միջանձնային հա-
ղորդակցման մակարդակների բարձրացում: Կանխարգելող նպա-
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տակները կապվում են ընտանիքի ֆրուստրացիոն իրադրություն-
ների հետ, իսկ հարմարեցվող նպատակները՝ ընտանիքի մեջ 
կոնֆլիկտների, ճգնաժամերի, պրոբլեմների բարեհաջող լուծման 
հետ:  

Ակնհայտ է, որ վերը նշված բոլոր նպատակները հնարավոր է 
իրագործել միայն խորհրդատվական աշխատանքի մասնագիտա-
կան իրագործման պայմաններում: Գրագետ իրականացված 
խորհրդատվական աշխատանքի պայմաններում միայն կարելի է 
հասնել ցանկալի արդյունքի: Խորհրդատվական աշխատանքը 
իրականացվում է հոգեբան-խարհրդատուի և նրան դիմած 
այցելուի համատեղ ջանքերով, որի կարևորագույն խնդիրն է դառ-
նում դիմողի ընտանիքում առկա խնդրի լուծումը:  

Առօրյա կյանքում այս կամ այն դժվարություններն ունեցող 
անձինք ինքնաբերաբար դիմում են իրենց հարազատներին, 
մտերիմներին ու ծանոթներին` նրանց հետ կիսելով իրենց մտահո-
գություններն ու դժվարությունները: Պատմելով իրենց դժվարու-
թյունների ու պրոբլեմների մասին` նրանք ելք են տալիս խնդրի 
հետ կապված հույզերին և որոշ չափով նվազեցնում են պրոբլեմի 
հետ կապված հուզական լարվածությունը, թեև դրանով այն չի 
լուծվում: Սեփական դժվարությունները մեկ այլ մարդու հետ կիսե-
լու դեպքերը կարելի է բաժանել երկու խմբի: Առաջին դեպքում 
մարդը զրուցակցից որևէ կոնկրետ օգնություն կամ աջակցություն 
չի սպասում: Զրուցակցից միայն ակնկալվում է լսել, հասկանալ և 
կարեկցել, իսկ դրա համար հատուկ մասնագիտական պատրաստ-
վածություն պարտադիր չէ: «Տնային հոգեթերապիայի» այս ձևը 
առանձնապես դժվարություն չի ներկայացնում և լայնորեն տա-
րածված է առօրյա փոխհարաբերություններում: Սակայն հասկա-
նալի է, որ հոգեբանական օգնության ցուցաբերումը միայն այդքա-
նով չի սահմանափակվում: Հարկավոր է ոչ միայն ելք տալ խնդիր-
ների առկայության հետևանքով կուտակված հույզերին ու զգաց-
մունքներին, այլ վեր հանել այդ պրոբլեմների իրական, խորքային 
պատճառները, գործուն միջոցներ առաջարկել այդ պրոբլեմների 
լուծման համար, հասնել այն բանին, որ զրուցակիցը հասկանա իր 
դժվարությունների բնույթը, մոբիլիզացնի իր ներքին ռեսուրսները 
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և անհրաժեշտ ջանքեր գործադրի իր դժվարությունների հաղթա-
հարման համար: Ահա հենց այս երկրորդ փուլն է, որ բացակայում 
է առօրյա փոխհարաբերություններում, քանի որ նույնիսկ խորա-
թափանց, զգայուն և մեծ կենսափորձ ունեցող մարդիկ չունեն ան-
հրաժեշտ գիտելիքներ զրուցակցի իրական պրոբլեմների պատ-
ճառները հասկանալու և գնահատելու համար: Մենք չենք անդրա-
դառնում նաև այն հանգամանքին, որ խորհրդի կարիք ունեցողին 
հանդիպած անձը հնարավոր է ունենա բոլորովին ոչ բարի նպա-
տակներ և դրդապատճառներ: Առօրյա փոխհարաբերություննե-
րում ակնկալվող օգնությունը կապվում է խորհուրդների ստաց-
ման և օգնության կոնկրետ ձևերի / դրամական, նյութական կամ 
ծառայության տեսքով/ մատուցման հետ: Ոչ միայն այցելուները, 
այլև խորհրդատուները պետք է գիտակցեն, որ խորհրդատուն 
մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ չի կարող բավարարել 
այցելուի կենցաղային և նյութական պայմանները: Եթե անգամ, 
զուտ մարդկային առումներով, ցույց տա նման օգնություն, ապա 
դա արդեն դուրս է մասնագիտական հոգեբանական օգնության 
շրջանակներից: 

Մյուս կարևոր հանգամանքը, որից պետք է խուսափի 
խորհրդատուն, խորհուրդներ տալն է: Խորհուրդներ տալով 
խորհրդատուն հոգեբանական կախվածության մեջ է դնում այցե-
լուին: Հետևանքը կլինի այն, որ այցելուն այսուհետև ամեն առիթով 
անօգնական երեխայի պես կգա խորհրդատուի մոտ` նրա խոր-
հուրդը, հավանությունը կամ հերթական հրահանգը ստանալու 
համար: Այս դեպքում խորհրդատուն այցելուին զրկում է ինքնու-
րույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունից և սեփական 
վարքի ու գործողությունների համար պատասխանատվություն 
ստանձնելու հնարավորությունից: Հոգեթերապիայի նպատակը ոչ 
թե այցելուին դրսից արտաքին աջակցություն ցուցաբերելն է, այլ 
նրա մոտ ինքնաաջակցության դիրքորոշում մշակելը, ինքնա-
աջակցության ու ինքնաօգնության ունակություններ ձևավորելն ու 
զարգացնելը: Նեյրոլինգվիստիկական ծրագրավորման խոշորա-
գույն մասնագետ Ռ. Դիլտսը նկատում է. «Դուք կարող եք ընդա-
մենը ուղղորդել մարդուն դեպի սեփական համոզմունքները 
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փոխելու ճանապարհը: Ձեզ երբեք չի հաջողվի այն, որ դուք ինք-
ներդ փոխեք որևէ մեկի համոզմունքները: Խնդիրն այն է, որ դուք 
համապատասխան ձևով միանաք մարդուն և նրան ուղղորդեք 
դեպի ինքնուրույնաբար նոր համոզմունքներ մշակելու ճանա-
պարհը» [4, 28]: 

Խորհրդատուն ընդամենը պայմաններ է ապահովում հաղ-
թահարման ներքին գործընթացների արդյունավետ ընթացքի 
համար, աջակցում է այդ գործընթացներին, բայց այցելուի փոխա-
րեն իրականացնել այդ գործընթացները նա չի կարող, որքան էլ որ 
ցանկանա: Նա հանդես է գալիս կատալիզատորի դերում, որն 
ընդամենը արագացնում, հեշտացնում է ռեակցիայի ընթացքը, 
բայց բուն ռեակցիան իրականացնել չի կարող: 

    Մասնագիտական պիտանիության առումով խորհրդատուի 
անձին ներկայացվող առաջինառաջինառաջինառաջին    պահանջը բարոյաէթիկական պո-
տենցիալ ունենալն է: Թերապևտիկ տեխնիկաներին և տեսությանը 
շատ լավ տիրապետելը կամ ցանկացած այլ բան գործին ոչ մի 
օգուտ չեն տա, եթե խորհրդատուի մոտ բացակայի օգնելու ցան-
կությունն ու պատրաստակամությունը (հենց այդ ցանկությունն է 
առաջին հերթին ընկալվում այցելուի կողմից): 

ՖՖՖՖ. . . . ԵԵԵԵ. . . . ՎասիլյուկիՎասիլյուկիՎասիլյուկիՎասիլյուկի դիպուկ արտահայտությամբ` խորհրդատուն 
պետք է լուսավորի իր ներքին լույսով, այլ ոչ թե անդրադարձված 
լույսով: 

 Խորհրդատուի անձին ներկայացվող երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ պահանջը 
ինտիմ – անձնական կյանք ունենալն է: Դա կարևոր է երեք առում-
ներով: 

▪ Ինտիմ – անձնական նշանակալի փոխհարաբերություն-
ների բացակայության հետևանքով առաջանում է կենտրոնացվա-
ծություն սեփական անձի վրա, որը խանգարում է արդյունավե-
տորեն աշխատել այցելուների հետ (թույլ չի տալիս լիովին 
կենտրոնանալ այցելուի պահանջմունքների և պրոբլեմների վրա): 

▪ Ինտիմ – անձնական նշանակալի փոխհարաբերություն-
ների փորձ ունենալն անհրաժեշտ է այդ ոլորտի հետ կապված 
պրոբլեմներ ունեցող այցելուներին լավ հասկանալու համար: 

▪ Անձնական նշանակալի փոխհարաբերությունների բացա-
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կայության հետևանքով խորհրդատուն իր այցելուներին անգի-
տակցորեն կարող է դիտարկել որպես այդպիսի փոխհարաբերու-
թյունների պոտենցիալ զուգընկեր: Նրա և այցելուների միջև հու-
զական կապվածություն կարող է առաջանալ, որը պրոֆեսիոնալ 
փոխհարաբերություններին այլ, զուտ անձնական երանգ ու 
ուղղվածություն կհաղորդի: Այդօրինակ կապվածությունները 
խորհրդատվական փոխհարաբերությունները դարձնում են սուբ-
յեկտիվ, կասեցնում և արգելակում են թերապևտիկ փոխհարաբե-
րությունների ծագումն ու զարգացումը [1, 87-88]: 

ԵրրորդԵրրորդԵրրորդԵրրորդ պահանջը տրամաբանորեն բխում է նախորդ պահան-
ջից: Խորհրդատուն պետք է լավ ճանաչի իր անձը, իմանա իր 
ուժեղ և թույլ կողմերը: Սեփական պրոբլեմների իմացությունը 
թույլ է տալիս խուսափել նույնատիպ պրոբլեմներ ունեցող այցե-
լուների հետ աշխատելիս, որն արդյունավետ չէ: Խորհրդատուն 
պետք է լավ իմանա, թե հատկապես ինչից է ինքը զզվանք զգում, 
մարդկային ինչպիսի հատկանիշներ և դրսևորումներ են, որոնք 
ինքը չի հանդուրժում, ինչպիսի մարդիկ, փոխհարաբերություններ 
ու իրավիճակներ են իր համար անընդունելի: Դա իրեն հնարավո-
րություն է տալիս գիտակցել սեփական պաշտպանական հակազ-
դումները և վերահսկել դրանք, քանի որ այդ հակազդումները թե-
րապիային խոչընդոտող հիմնական իրողություններն են: 

Սեփական անձի իմացությունը պետք է զուգակցվի ինքնակա-
տարելագործման ձգտման և ինքն իր վրա մշտապես աշխատելու 
հետ, ասել է թե` խորհրդատուն անձնային աճի մեծ պոտենցիալ 
պետք է ունենա: Նա պետք է հնարավորինս լավ տիրապետի և 
հղկի սեփական անձը, որը տվյալ դեպքում նրա աշխատանքի 
գործիքն է: Սեփական անձի ճանաչումը, փոխհարաբերություննե-
րում իրեն բնորոշ ոճն իմանալը խորհրդատուին թույլ են տալիս 
աշխատանքի ժամանակ ընտրել այնպիսի մեթոդներ ու տեխնիկա-
ներ, որոնք առավելապես համապատասխանում են իր անձին: 
Օրինակ` չափազանց մեղմ և զիջող բնավորությամբ խորհրդա-
տուն առճակատման տեխնիկաներ գործադրելիս ստիպված կլինի 
այլ մարդու դեր տանել, որը նրանից լրացուցիչ ջանքեր և լարվա-
ծություն կպահանջի: 
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 Խորհրդատուի մասնագիտական կարևորագույն հատկանիշ-
ներից մեկը զգայուն լինելն է, էմպաթիայի ընդունակությունը: Դա 
անհրաժեշտ է ինչպես այցելուին հասկանալու, այնպես էլ այն 
բանի համար, որ խորհրդատուն զգա, թե իր հակազդումներն ու 
վարքը ինչպես են ընկալվում այցելուի կողմից և ինչ ազդեցություն 
են գործում նրա վրա: Շատ կարևոր է նաև թերապիայի ընթացքում 
սեփական զգացումների ու ապրումների անմիջական գիտակ-
ցումը (ռեֆլեքսիայի ընդունակությունը): 

 Այցելուի նկատմամբ ընդունող վերաբերմունքը թերապիայի 
արդյունավետության կարևորագույն նախապայմանն է: Ակնհայտ 
է, որ այցելուին ներքուստ ընդունելու համար խորհրդատուն պետք 
է ներքուստ ընդունի իր իսկ անձը: Ի.Ատվատերը բերում է 
ունակությունների և հմտությունների հետևյալ ցանկը, որը բնորոշ 
է ինքնաընդունման օպտիմալ մակարդակ ունեցող անձանց (նշենք 
դրանցից մի քանիսը). 

▪ սեփական սկզբունքների հավատարիմ լինելը` անկախ 
ուրիշների հակադիր կարծիքներից, որը զուգակցվում է բա-
վականաչափ ճկունությամբ և սեփական կարծիքը փոխելու 
ունակության հետ, եթե այն ճիշտ է, 

▪ սեփական հայեցողությամբ գործելու ունակություն` առանց 
մեղավորություն կամ ափսոսանք, ցավ զգալու այլոց կողմից 
հավանության չարժանանալու դեպքում, 

▪ վաղվա օրվա և անցյալի մասին չափից ավելի չանհանգստա-
նալու, դրա վրա ավելորդ էներգիա չվատնելու ունակություն, 

▪ սեփական ուժերի և ընդունակությունների նկատմամբ 
վստահությունը պահպանելու ունակություն, 

▪ յուրաքանչյուր մարդու մեջ անձը և այլոց համար նրա օգտա-
կարությունը գնահատելու ունակություն, 

▪ մարդկանց մեջ լավը տեսնելու, նրանց օրինավորությանը 
հավատալու ունակություն և այլն[2, 57]: 

Խորհրդատուն պետք է կարողանա զսպել ոչ միայն իր անմի-
ջական պոռթկումները, այլև ցանկացած հուզական հակազդում-
ները, իմպուլսիվ մղումները, վերահսկի դրանք և ենթարկվի 
թերապևտիկ նպատակների ձեռքբերմանը: Թերապևտիկ փոխհա-
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րաբերություններն անհնար են առանց վստահության, որն այցե-
լուն պետք է տածի խորհրդատուի նկատմամբ: 

Խորհրդատուի մասնագիտորեն ցանկալի հատկանիշներից 
մեկն էլ սեփական արժեքային համակարգից տարբերվող արժեք-
ների, նորմերի ու պատկերացումների նկատմամբ ընդունակ 
լինելն է, ճկունությունն ու հանդուրժողականությունը: 

Խորհրդատուի համար առավել վնասակար և անցանկալի 
հատկանիշների թվում Լ.Վոլբերգը առանձնացնում է ավտորիտա-
րությունը, պասիվությունը, կախյալությունը, իր պահանջմունք-
ները բավարարելու համար այցելուների օգտագործելու հակումը, 
այցելուների տարբեր մղումները հանդուրժելու անկարողությունը, 
դրամի նկատմամբ նևրոտիկ վերաբերմունքը: 

Մեր կողմից ներկայացված հոդվածում ներկայացվեցին 
խորհրդատվական աշխատանքի նպատակները: Խոսեցինք նաև 
ժամանակակից հոգեբան – խորհրդատուին ներկայացվող պա-
հանջների մասին: Արդյունավետ խարհրդատվական աշխատանքի 
համար, հիմնականում, անհրաժեշտ է հոգեբան խորհրդատուի 
բարձր մասնագիտական մակարդակի ապահովումը և հասարա-
կության մեջ վերջինիս նկատմամբ վստահության և հոգեբանին 
դիմելու մշակույթի ձևավորումը և զարգացումը:  

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ամիրյան Հ., Կոնսուլտատիվ հոգեբանության և հոգեթերա-
պիայի հիմունքներ, Երևան, 2002: 

2. Атватер И. Я Вас слушаю, М., 1988. 
3. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания. Анализ 
преодоления критических ситуаций, М., 1984. 

4. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП, 1999. 
5. Карабанова О.А., Психология семейных отношений и основы 
семейного консультирования, М., 2006. 
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Цели современной семейной консультации и Цели современной семейной консультации и Цели современной семейной консультации и Цели современной семейной консультации и     
требованиятребованиятребованиятребования    к психологук психологук психологук психологу----консультантуконсультантуконсультантуконсультанту    

Костандян НунеКостандян НунеКостандян НунеКостандян Нуне    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: : : : психотерапия, психологическая консультация, 
профилактические цели, фрустрационные ситуации, кризисы и проблемы, 
морально-этический потенциал, эмоциональные противодействия 

Оказание профессиональной психологической помощи при психоте-
рапии и психологическом консультировании-своеобразный процесс. 
Оказание профессиональной психологической помощи по своей структуре 
и содержанию существенно отличается от повседневных проявлений 
помощи, которую может оказать каждый, и которая в основном не имеет 
профессиональной ориентации. Их обсуждение позволяет уточнить, 
разъяснить существующие представления о профессиональной психологи-
ческой помощи, сформировать более адекватные ожидания от психологи-
ческого консультирования и тем самым способствовать эффективности 
консультативных и терапевтических процессов. Цели семейного консуль-
тирования могут быть определены как развивающие, коррекционные, 
профилактические, адаптивные. Развивающие цели связаны с ресурсом 
семьи в сфере самоорганизации и саморазвития. Итогом психологической 
работы становится пост компетентности семьи в разрешении нормативных 
ненормативных кризисов и проблем. Коррекционные цели предполагают 
оптимизацию полевой структуры семьи. Профилактические цели связаны 
с ростом фрустрационной толерантности семьи, адаптивные – с успешным 
разрешением конфликтов, кризисов, проблем семьи. Важной социальной 
задачей семейного консультирования является консультирование семьи в 
трудной жизненной ситуации. 
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Modern Family Counseling Goals and Requirements Modern Family Counseling Goals and Requirements Modern Family Counseling Goals and Requirements Modern Family Counseling Goals and Requirements     
for a Psychologistfor a Psychologistfor a Psychologistfor a Psychologist----ConsultantConsultantConsultantConsultant    

Kostandyan NuneKostandyan NuneKostandyan NuneKostandyan Nune    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: : : : heather therapy, psychological counseling, preventive goals, 
frustration situations, crises and problems, moral-ethical potential, emotional 
contradictions 

The provision of professional psychological assistance in psychotherapy 
and psychological counseling is a unique process in its nature. The provision of 
professional psychological assistance in its structure and content differs 
substantially from the everyday manifestations of helping relationships, which 
may be provided by anyone and which are mainly unprofessional. The 
discussion of these allows to refine, clarify, and understand existing perceptions 
of professional psychological assistance, develop more adequate expectations 
of psychological counseling and thereby promote the effectiveness of 
counseling and therapeutic processes. The goals of family counseling can be 
defined as developing, corrective, preventive, adaptive. Developing goals are 
connected with the family’s resource in the field of self-organization and  
self-development. The result of psychological work is the family competency 
post in resolving normative non-normative crises and problems. Correctional 
goals involve optimizing the field structure of the family. Preventive goals are 
associated with an increase in frustration tolerance of the family, adaptive, with 
the successful resolution of conflicts, crises, family problems. An important 
social task of family counseling is counseling the family in difficult life 
situations. 

 
    

    

    

    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    10.10.10.10.10101010.20.20.20.2019191919    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    18.1018.1018.1018.10.20.20.20.2019191919    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27272727....05050505.20.20.20.2020202020    թ.թ.թ.թ.    
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