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Today’s multicultural world is diversing with its ongoing changes.
Cultures and nations are both various and resembling in combination. The way
people live around the world depends on the norms internalized by their
societies. The first step of understanding people who carry another cultural and
national identity is to be conscious that because of the cultural differences they
can think about the same things differently and there is a risk of being
misunderstood, and the people you are having conversation with, may have a
valuable sense of national identity even more than you have. Speech is a
complicated behaviour that demands linguistic, cultural and national
competence at the same time, abode by intercultural patterns and limitations.
Regardless of the gender of companions, it is very essential to realize the
cultural sense of statement in speech, which sometimes is not that obvious.
One of the most inverted expressions is compliments and compliment
reactions.
The expressions of complimenting can be an expedient phenomenon for
researching national resemblances and diversities; compliments can readily
show us what is greatly valued in that specific culture, what is important and
esteemed.
Experience linked with the command of compliments vary throughout
nations and cultures, which in its turn can be a reason of intercultural and
international mischievousness.
Searle separated the illocutionary act into five groups: expressives,
declarations, representatives, directives and commissives.
Compliments pertain to the group of expressives as they are expressions
of praise, and they used to express positive meaning.
Compliments are positive expressions that are usually found in everyday
speeches between peers of equal or higher position.
The compliment can be used to open a conversation or flatten interactive
8

reciprocity, gaining the link of cohesion between interlocutors. The method of
giving and receiving compliments differ from culture to culture.
It is notable that so far a large number of studies have been developed on
the structure, functions, purpose and frequency of compliments with their
possible answers and responses. However, Armenian compliments have not yet
been studied as accurately as English compliments. The study showed that there
are many similarities and differences between Armenian and English
compliments, which is because of the general beliefs and valuations of the
speech society; therefore, they cannot be expounded apart from cultural and
national contexts. One of the negligible differences is that in the Armenian
culture, men give compliments to men, which is not that common in Englishspeaking cultures.
In English society, people are accustomed to giving compliments that are
generally acknowledged by the majority and are mainly ready-made
expressions that have an important role in communication and a regulatory
function for different types of relationships. Hence, the use of compliments has
become a custom and is common in communication as acts of gratitude and
apology. Many societies use the way of supporting and fostering others via
compliments. For example, parents may praise their children by saying, “Well
done my dear, you are really working hard”. People sometimes frame and
support relations in social life using the main key of compliments and usually
use them instead of excuses and gratefulness, for example, “That’s an adorable
banquet”. Whenever friends or acquaintances who have not seen each other
for a long time meet again, they pay complements one another before
exchanging welcomes and remembrances, thereby functioning as hedging or
anchoring devices.
In Armenian compliments have the role of maintaining better
relationships with other people. When Armenians meet their friends who they
have known for a long time they give each other greetings by saying “You look
more beautiful than before” (Դու ավելի ես սիրունացել). Sometimes when
they are guests in a friend’s house, people give compliments to the hostess for
preparing such a tasty and pleasant dinner.
We can follow the same principle to compliment i.e. make others
experience joy, happiness and feel better in almost all cultures. So people should
be attentive to the words they use as compliments.
9

Along with the above mentioned statements the complement patterns
may also differ from nation to nation. Speaking about English compliments, two
famous linguists Nessa Wolfson and Johan Manes [5] have noted that "the most
striking feature of compliments in English is their total lack of originality”.
After the examination of almost 700 compliments, these two linguists have
come to the conclusion that most of English compliments coincide with
adjectives and nearly two-thirds of all adjectival compliments make use of 5
adjectives. Those adjectives are: good, nice, great, beautiful, pretty.
According to Manes and Wolfson, English compliments include the
adjectives nice and good. According to these linguists, there are also 5 verbs in
English that are used for compilation of semantically positive verbs: like, love,

be impressed by, enjoy, admire.
Compared to English, there are a large number of words that can be used
to satisfy compliments in Armenian culture. However, in their everyday
conversation, Armenians use many expressions and phrases to escape any
misapprehension. The aim of the compliment is to make the addressee glad,
glorified or pleased. Most respondents acknowledge that when they interact
with their close friends, family members or loved ones, they use a lot of creative
compliments, e.g. You are a wonder! (Դու հրաշք ես։)
Still, there are some adjectives that are mainly used when giving a
compliment, e.g. gentle, loving, sweaty, dear, incomparable, adorable, beautiful,
wonderful. One of the characteristics of Armenian compliments is the function
of comparing gender compliments; that is to say, revealing different pragmatic
interpretations of compliments expressed explicitly or implicitly by different
genders. Thus, men are generally compared to rocks, mountains, kings, fire,
gold, animals to show their strength and power. Women or girls are often
compared to a flower, deer or angel.
Sometimes comparison of women with men can be considered a
compliment to emphasize her strength and male character. e.g. Տղամարդ կին
է. It may be considered rather rude and offensive for some women, though.
There are also vivid differences between Armenian and English
compliments in the use of personal orientation.
1st person orientation:
e.g.: I like your hair!
2nd person orientation: Your look is amazing!
10

e.g.: You have a nice jacket!
3rd person orientation: Nice shoes!
e.g.: What shoes!
The orientation of the third person is the impersonal form, while those
referred to the 1st and 2nd person are personalized. According to Herbert,
women give preference to more personalized forms, such as targeting one or
two people, while men prefer impersonal focus (3rd).
Another linguist Linglin Wu [4] mentions that women compliment with
more flexibility; they just want to express their feelings and emotions, paying
less attention to form. For women, the complimentary form is not important
when giving and receiving compliments are common occurrences related to
everyday events. The third person also prevails in Armenian.
English culture perceives individualism as the main focus, and here the
compliment language is extremely important. Unlike English culture, Armenian
culture accepts group orientation, attitudes, and others; cultural differences are
due to the two structures of the traditional culture society. In Armenia,
everyone should respect the old and cherish the young. In English culture,
everyone follows the deeply rooted adage “Everyone is equal” and tries to keep
it. However, there are sometimes violations of the compliment norms. Similarly,
in Armenian culture, this is a kind of obligation to notice a new property or a
new image or style of one’s relative / friend and to impose a compliment on it.
(this may be a new hairstyle, new shoes, loss or weight gain, etc.).
According to Herbert (1998), compliments are classified into four types.
They are as follows: appearance, possession, ability / performance, individuality
/ friendship. According to Manes [6], appearance is the most common and
central point for compliments. Most women give and receive compliments
about their appearance and look. In contrast, men do not receive many
compliments related to appearance. A compliment to someone’s appearance is a
positively emotional personal action, and it is an expression of harmony and
solidarity. Women especially use this compliment theme for this positive
function. However, in some cultures, a compliment on appearance may be
considered inappropriate or disrespectful, and sometimes they may show both
proximity and vulnerability. Statistics show that men prefer to pay a
compliment to possessions. As Homels [3] notes: “Compliments to property are
much more vulnerable to interpretation as FTA (acts threatening a person),
11

since there is a possibility that the interlocutor will be heard as an expression of
the desire of the object mentioned.” This may reinforce the claim that people
most likely understand and feel compliments as FTAs.
These themes are very suitable for complimenting regardless of social or
political status. If compliments in appearance may be inappropriate in some
cases, a compliment on ability or skill can be acquitted in many contexts.
In Armenia, the dominant theme for complimenting is also appearance.
The observable difference relates to the themes of the personality. Commenting
on a person’s personality can be ascribed to an implicit compliment. You
compliment the individuality of your addressee, and so you secretly pay a
compliment to the addressee. In Armenian culture, it is customary to distribute
a compliment to friends, relatives, children of the addressee. Armenians deeply
respect family values; they are very affectionate towards their children; they
maintain strong family ties and mutual respect. Therefore, in this regard, the
Armenian mother or father would be pleased to hear a compliment about their
child. In English, a compliment on the domain is not very rare, but it is used in
some situations. For example, you can praise your friend for buying new
eyeglasses just for pleasing him or simply expressing your admiration. Your
compliment to your friend depends on the circumstances and mainly on his
gender and also the extent to which you share the same cultural or educational
background. It is important to note that since a greeting involves a greeting in
response, a compliment also expects a response, in response. But, unlike the
greeting, the compliment expects from the second recipient the second paired
compliment. Although it is said that in Armenian and English the appropriate
response to a compliment is to say “thank you”, “շնորհակալություն/ապրես”,
speakers often lower the compliment or return it to the compiler.
Holmes [3] presents the three main categories of free responses based on
the free credit attribution component. They accept, reject or shy.
Herbert [2] identifies three broad categories of complimentary responses:
agreement, disagreement, and interpretation of requests. These three main
categories are divided into 12 subgroups:
Agreement
1) Appreciation token (“Thanks”, “Thank you”),
2) Comment acceptance (“Yeah, I like it too”),
3) Praise upgrade (“It will be perfect with my new dress, doesn’t it?”),
12

4) Comment history (“I bought it from Paris”),
5) Reassignment (“It is our anniversary present from my parents”),
6) Return (“So is yours”),

Non--agreement
Non
1) Scale down (“It is not new, it is really very old”),
2) Question (“Do you really like it?”),
3) Disagreement (“I don’t like it”),
4) Qualification (“Yes, it is good but yours is better”),
5) No acknowledgment,
6) Request interpretation (“Would you like to take this one too?”).
Thus, analysing the differences and similarities of compliments in
Armenian and English, it has become obvious that culture as one of the main
and integral parts of the language makes a remarkable imprint on this
incompletely studied world of compliments. Compliments range from culture
to culture in terms of acceptable or preferred topics of compliments, and yet
there is a strong agreement in the culture or speech community regarding the
relative importance of compliment issues. Most often, it is also the
psychological need of people to praise and admire each other; therefore, we
need to offer and receive compliments.
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ՀԱՃՈՅԱԽՈՍԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ
ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Անահիտ Հանթայան

ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ,
Անգլերեն լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Ամփոփում

Հանգուցային բառեր՝ միջմշակութային հարաբերություններ, ազգ,
հաճոյախոսական վարքագիծ, գենդերային տարբերություններ, գործաբանություն
Այս հոդվածում ուսումնասիրվում է հաճոյախոսական վարքագծի
գործածությունը միջմշակութային և միջազգային փոխհարաբերություններում։ Ներկայացված են հաճոյախոսության դրսևորումները՝ հիմք ընդունելով դրանց ազգային-մշակութային, գործաբանական և արտալեզվական տարրերն ու գործոնները: Հոդվածում քննարկվում են հաճոյախոսությանը հատուկ խոսքային միջոցները, և դրանք մեկ մշակույթից մյուսը
փոխանցելու առանձնահատկությունները։ Ուսումնասիրությունը ցույց է
տվել, որ ազգային-մշակութային մտածողությունը իր ուրույն դերն ունի
հաճոյախոսությունների կիրառման գործընթացում։
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Ключевые слова: межкультурное общение, нация, комплементарное
поведение, гендерные различия, прагматика
В этой статье рассматривается применение комплиментарного поведения в межкультурных и международных отношениях. Рассматриваются
проявление комплимента на основе национально-культурных, прагматических и иноязычных элементов. В статье обсуждаются особенности вербальных средств в комплиментах и их переход из одной культуры в
другую. Исследование показала, что национально-культурное мышление
играет уникальную роль в процессе подачи комплиментов.
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One of the everlasting phenomena in the history of mankind is “conflict”.
The word “conflict” comes from the Latin word conflictus, which means collision
or clash. It is in the nature of the human being, and as Morgenthau (1948) posits,
when there are no arms to fight, men will fight even with their bare fists [3, 14].
From birth, a baby begins the journey of conflict by crying, which is a flash of
conflict. As he grows up, he bites with his teeth or scratches with the nails on his
tiny fingers when he is upset. This presupposes that men will continue to fight as
long as they have emotions that have the potential to love or hate, to be happy or
sad, to be pleased or angry. So long as man has other men around him, there will
be issues of disagreement, because interests differ and interests do clash, which
may lead to disagreement or confrontation [7].
There exists a vast majority of theories over conflict. Conflict arises for
different reasons and there are different types of conflict in human society.
However, we are going to concentrate on some of the theories as the aim of the
following article is the investigation of “conflict” as a phenomenon and its
manifestations in the fields of politics.
Conflict is an existing state of disagreement or hostility between two or
more people (Nicholson, 1992) [4, 12]/ This means that there is no consensus
between two or more parties and they are on the two different parallels over
the same issue. To put it differently, conflict means collision and it also refers to
opposition to existing views or positions.
Conflict also connotes different perceptions, which may not necessarily
result in hostility. This way, conflict simply means “a different perception” or
view to an issue or situation (Barash and Webel, 2002) [1, 58].
In politics, conflict is more explicitly defined. Conflict is said to exist
when two or more groups engage in a struggle over values and claims to status,
power and resources in which the aims of the opponents are to neutralize,
injure or eliminate the rivals (Jeong, 2000) [2, 151].
For the study of “conflict” in Political Discourse we have dwelt upon the
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abstracts from various political speeches and have analysed the concept of
conflict form different perspectives.
Metaphors are one of the main linguistic means of expressing the conflict.
Metaphors are linguistic symbols which give concrete labels to abstract ideas.
For this purpose we have drawn attention to political speeches of John McCain
and Barack Obama during their campaigns in 2008 presidential elections.
The first quote is an example of the state as a person and the state is a
leader metaphor; “...our
our nation showed its strength, and its deep sense of global
responsibility”
responsibility [5].
Here McCain presents the U.S. as a person who has strength and a sense
of responsibility just as human being has. In this sense the state as a person
metaphor is extended and becomes the state is a leader metaphor.
In his speech, he presents the specific demands: the safety and security of
the U.S. This can be understood from the next quote; “...America's
...America's future
security [---] keep our country safe”
safe [5].
This way he explains the war as a way to keep America safe and protect it
from any danger. He also relies on presuppositions that Iraqi government
threatened America, that they might have nuclear weapons and might have
been involved in the September 11 attacks.
During General David Petraeus’ testimony before Congress on the
military “surge” strategy in Iraq McCain says, “We're
We're no longer staring into the
success”
abyss of defeat and we can now look ahead to the genuine prospect of success
[5]. He uses the metaphor stare into the abyss of defeat meaning that America is
not planning any defeats in the future and their nation will only succeed.
Barack Obama also makes use of metaphors in his speeches. Delivered at
the Iowa Democratic caucus on 3 January 2008, Obama says, “Hope
Hope is the
bedrock of this nation. The belief that our destiny will not be written for us,
but by us, by all those men and women who are not content to settle for the
world as it is, who have the courage to remake the world as it should be” [6].
Saying that hope is the bedrock of this nation he simply means that for
the American nation one of the main factors or moving forces is hope and
belief. They hope they can change their future and not just accept what is
prepared for them.
In another speech Obama states, “The
The forces of division have begun to
raise their ugly head again … It reminds me: We've got a tragic history when it
comes to race in this country. A lot of pentpent-up anger and mistrust and
bitterness. This country wants to move beyond these kinds of things” [6].
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This way Obama asks the country to come together and by saying that

the forces of division have begun to raise their ugly head again he just warns
the people that there may be division among them. He doesn’t want to repeat
America’s tragic history concerning race discriminations. He wants America
move ahead and never look back.
In his Democratic National Convention Nomination Acceptance Speech
(29 August 2008) Obama delivers the following:
“If you don’t have any fresh ideas,
ideas, then you use stale tactics to scare the
voters. If you don’t have a record to run on, then you paint your opponent as
someone people should run from. You make a big election about small things” [6].
By fresh ideas Obama wants to emphasize that as a candidate he has new
ideas for the sake of the country and will bring innovations into the
government. The stale tactics refers to the already overused methods in the
history of their country.
Obama, in his First Inaugural Address (January 2009) says, “We remain
remain a
young nation, but in the words of Scripture,
Scripture, the time has come to set aside
childish things.
things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose
our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on
from generation to generation…”
generation…”[6]
…”
The metaphoric expression to set aside childish things in this case means
to pay attention to the more serious problems and not just speak about the
problems that are not of that much importance. This is also a way to persuade
the people that he plans to take on some serious steps in order to solve the most
significant problems of their country.
As has already been mentioned metaphors are not the only linguistic
means that politicians often make use of. Another no less effective means is the
metonymy when an idea or a concept is replaced by a single word or feature
that is connected to it. The use of metonymies can be useful in political
speeches as they reduce or increase the responsibility.
For instance, when we use the White House instead of the president’s
name, that way we reduce the president’s responsibility. And vice versa, using
the president’s name in our speech we increase his responsibility and
importance.
McCain does not use metonymies that often in his speech; however, we
managed to find some; for instance, the name of General Petraeus.
“By giving General Petraeus [...] the time and support necessary to
succeed in Iraq...” [5]
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Mentioning General Petraeus in his speech he generally means the
American Forces and this way personifies it. This also serves a good means to
reduce the President’s responsibility.
Barack Obama makes use of metonymies, too. Here are some of them.
“I am a Christian, and I am a devout Christian. I believe in the
redemptive death and resurrection of Jesus Christ.
Christ. I believe that that
that faith gives
me a path to be cleansed of sin and have eternal life. [… ]Accepting Jesus Christ
in my life has been a powerful guide for my conduct and my values and my
ideals” [6].
The expression accepting Jesus Christ refers to accepting Christianity as a
faith. This is a frequently used metonymy as well as others concerning faith,
e.g. Buddha for Buddhism.
Speech on Race Relations delivered at the National Constitution
Center across from Independence Hall in Philadelphia, PA (18 March 2008).
“Of course, the answer to the slavery question was already embedded
within our Constitution - a Constitution that had at its very core the ideal of
equal citizenship under the law; a Constitution that promised its people liberty,
and justice, and a union
union that could be and should be perfected over time” [6].
In this small abstract we can see that Obama kind of personifies
Constitution. This way he praises the creators of the Constitution and their
huge work towards liberty of American people and justice.
In the Election Victory Speech (November 2008) Barack Obama made a
glorious speech for the people who elected him as a President.
“The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get
there in one year or even in one term. But, America, I have never been more
hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you, we as a people
will get there” [6].
Having won the presidential elections Obama speaks to the nation and
refers to them as America. So he generalizes and unites the whole nation by
saying America and also makes a promise to get to the destinations. This is also
a technique to persuade the people in his future holdings.
Pronouns are another means of affecting the audience while making
public speeches. Politicians use them either to emphasize their importance in
some deeds or to decrease their responsibility in some actions. Now let's take
into consideration some examples.
For example, McCain says,
“If I am elected President, I will work with anyone who sincerely wants
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to get
get this country moving again. I will listen to any idea that is offered in good
faith and intended to help solve our problems, not make them worse. I will seek
the counsel of members of Congress from both parties in forming government
policy before I ask them
them to support it. I will ask Democrats to serve in my
administration. My administration will set a new standard for transparency and
accountability” [5]..
Here the overuse of the personal pronoun I demonstrates McCain’s wish
to be the highest power in hierarchy, i.e. the President. This way he also wants
to show his abilities of governing, giving orders, making innovations and so on.
On the other hand, the use of the same personal pronoun I may be a
special technique to merge with the ordinary people and make them believe
him to be just one of them. It helps the candidate to gain the trust of future
voters.
“I don't work for myself. I work for you. I've fought corruption, and it
didn't matter if the culprits were Democrats or Republicans. They violated their
public trust, and they had to be held accountable. […] I've fought for the right
strategy and more troops in Iraq when it wasn't the popular thing to do”
do” [5]..
In this case he wants to show that he is just one of the citizens of the
country, and he was and is ready to serve his country the way that others do.
Barack Obama uses the personal pronouns for making his speech more
sonorous. He remarks the following on New Hampshire Primary Night (8
January 2008):
“We know the battle ahead will be long, but always remember that no
matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the
power of millions of voices calling for change.[…] For when we have faced
down impossible odds; when we've been told that we're not ready, or that we
shouldn't try, or that we can't, generations of Americans have responded with a
simple creed that sums up the spirit of a people: Yes we can” [6].
The personal pronoun we serves as a linking tie between the people and
himself. He wants people to support him and go along that hard road together
to reach their goals for the sake of the America. Obama encourages Americans
to take the power to their hands and rule wisely.
Nevertheless, one of the most influencive devices found in political
discourse is a rhetorical question.
question A rhetorical question is a device used to
persuade or subtly influence the audience. It's a question asked not for the
answer, but for the effect. This can be found almost in every politician’s speech.
McCain, for instance, states, “Why should you shake hands
hands with
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somebody who's keeping Americans in prison? I mean, what's the point?
Neville Chamberlain shook hands with Hitler” [5].
Via these rhetorical questions McCain just hints on Barack Obama’s
handshake with Cuban President Raul Castro at a memorial for Nelson
Mandela. This shows his negative opinion towards the issue.
B. Obama in his turn uses rhetorical questions in his long speech in 2005
to make the speech more emphatic. He says, “How does America find its way in
this new, global economy? What will our place in history be?”
be?” [6]
This is not a question to answer, it is just a means to presuppose that
Obama has future plans for America to become economically stronger or to
leave a trace in the history. It makes him an ambitious candidate for the post of
the President of the USA.
Having analysed the nature of the conflict and the political speeches of
such politicians as John McCain and Barack Obama, we may conclude that
there are certain techniques used to make the political speeches more
influential over the audience. Of course, the linguistic means analysed in this
article are not the only ones found in political discourse, but they seem to be
the more used ones from our perspective. Also, conducting an investigation in
this sphere we have also come to the conclusion that language is very flexible in
its manifestations and, therefore, it gives us a myriad of devices to express what
we aim to deliver to our audience.
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ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ

Անժելա Զաքարյան

ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ,
Անգլերեն լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս

Ամփոփում

Հանգուցային բառեր՝ կոնֆլիկտ, քաղաքական խոսույթ, փոխաբերություն, փոխանունություն, դերանուն, հռետորական հարց
Հոդվածի նպատակն է բացահայտել կոնֆլիկտի գաղափարը և դրա
դրսևորման ձևերը քաղաքական խոսույթում: Ուսումնասիրվել են քաղաքական գործիչների (Ջոն Մաքքեյն, Բարաք Օբամա) ելույթներից որոշ
հատվածներ և այնտեղ տեղ գտած լեզվական միջոցները, որոնցով արտահայտվում կամ ենթադրվում է կոնֆլիկտը: Մասնավորապես քննարկվել են փոխաբերությունների, փոխանունունությունների, դերանունների
և հռետորական հարցերի լայն կիրառությունները:

СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТА И ЕГО АНАЛИЗ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
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Цель статьи выяснить идею конфликта и виды его проявления в
политическом дискурсе. Изучались некоторые отрывки из выступлений
политических лиц (Джон Маккейн, Барак Обама), где нашли свои места
языковые средства, чем высказывается или предполагается конфликт. В
частности обсуждались широкие применения метафор, метонимий,
местоимений и риторических вопросов.
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The actuality of our paper lies in the fact that language and culture are
inseparable. It is a common knowledge that language can be viewed as a verbal
expression of culture. Concept is the reflection of culture elements and it is
stipulated by culture. The concept honour is a complex category as it has an
ambiguous content structure. People’s perceptions and approaches to this
concept have changed over time and honour culture has weakened as noticed
in many international honour studies.
The aim of our paper is to study the peculiarities of the concept honour
on the linguacultural and cognitive basis in English, German and Armenian.
The term “concept” is traced back to Aristotle’s “The classical theory of
concepts” definition of terms. Scholars, leading researches over “concept” are
divided into two large groups, but it should be noted that those groups are
unequal. The representatives of the smaller group consider themselves as
semanticians treating categories of thought and language as fully identical and
relying on the provision that the language sign semantics is the only tool for
concept creation. The supporters of the second group adopt “concept” as a
mental matter that doesn’t arise directly from the meaning of the word and acts
as an intermediary between the word and the reality.
The meaning of “concept” is explored in cognitive science, metaphysics,
and philosophy of mind. As the main unit of cognitive linguistics, “concept” has
been in the center of attention of different linguists and has been defined in
many ways. Concept covers the objective fields of a few scientific directions,
first of all, of cognitive linguistics and linguacultural studies.
In present-day cognitive linguistics the notion of the “concept” is one of the
most widely used and controversial ones. In the Russian science, the term “concept”
is not monosemantic and the competition of the terms, such as “concept”
(Likhachev, Stepanov, Lyapin, Neroznak, etc.) “linguoculturema” (Vorobiev),
“mythologema” (Lyahteenmyaki, Bazylev), “logoepisteme” (Vereshchagin,
Kostomarov, Burvikova) continues since the early 90’s. D. S. Likhachov used this
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term to refer to the generalized cognitive unit, which reflects and interprets the
phenomena of reality, depending on education, personal experience,
professional and social experience of a native speaker [8].
As stated in cognitive linguistics, concept is a discrete mental category
with a relatively organized interior structure. It is the result of cognitive
activities of a person and society. Concept provides complex information of a
reflected subject or event and represents the interpretation of this information
in the public consciousness and the society’s attitude to this event or subject.
While according to linguoculturology concept is considered to be the
basic component of culture, its concentrate. Concept is a relative mental
category striving to complex studying language, consciousness and culture. The
linguа-cultural concept differs from other mental structures with axiological
element. It means that if a native speaker can say about a cultural phenomenon
that it is, for example, good, this phenomenon forms a concept in this culture.
Linguа-cultural concept takes place in the individual and public consciousness.
It has a three-component structure comprising of national and imagine
elements alongside with axiological one. Notional element is the linguistic
denoting of the concept, its description and definition. Imagine element is
seeable, acoustical, tactical, gustative characteristics of the subjects, events
reserved in our memory [5].
A number of scholars discussed the role of the concept honourin their
cultures.
In English culture, as Bowman underlines, people’s perceptions and
approaches to this concept have changed over time. In ancient times, these
standards were based on strength and courage. In the medieval period, integrity
and chivalry were added to those primal qualities of manhood. In the 20th
century individual feelings and desires were elevated above the common good
of society, at the same time a shared idea of what constituted that common
good was lost people began to form their own personal honour codes which
could not be judged by anyone else but themselves. Therefore, Bowman
considers that the concept honour transformed from wholly public and external
to completely private and internal [12].
According to Kopalyan, Armenian socio-cultural relations are defined by
four main concepts: պատիվ (best transliterated as a fusion of honor and
dignity); խաթեր (an obligatory favor stipulated in familial and close social
relations); ամոթ (sense of shame, especially public shame), and հարգանք
(respect). These concepts, inherently, are constructed, shaped, and defined by
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cultural mores, which are superimposed upon the very behavior of the
individual. Within this context, irrespective of legal, political, or institutional
considerations, these cultural standards that shape behavior supersede, morally,
as what constitutes “right” or “wrong” behavior. Within Armenian society, it is
culture that determines social morality [8]. Defending one’s honour or
reputation, was (in many cases) a matter of success and ruin, life and death, for
the ancestors of Armenians.
Adolf Ziemann grasped the true meaning of the word êre in German
culture, which he defined as “splendor, glory, the higher standing, partly that,
which arises from power and wealth (high position, superior feudal rank),
partly that which arises from courage and bravery” [32]. A century later Albert
Bachmann explained the word similarly but added the meaning edleGesinnung
(noble sentiment), which would approach the term sense of honour.
The analysis of the concept honour demonstrates the differences in the
ways socio-cultural relations shape cultural identities. For achieving the aim of
our paper, we have carried out 3 types of analysis which include comparing
definitions stated in the dictionaries, describing the association experiment, and
building the associative fields of the concept honour.
It should be noted that dictionaries are mines whose word-gems
encapsulate centuries of language history and cultural traditions. A number of
definitions of honourare stated in English, German and Armenian dictionaries.
Some of them coincide with each other and some are completely different.
The definition “good name, rank, reputation” is equal to the one given in
the Armenian dictionary «Լավանուն՝ համբավ, հռչակ». Honour is also
characterized as “respect that people have for someone who achieves something
great, who is very powerful, or behaves in a way that is morally right” which is
equivalent to “das öffentlicheAnsehen, das jemandaufgrund der Werte seiner
Person und seines Handelnsbesitzt” or “արժանիքների համար մեկի վայելած
հարգանք, փառք”. The “high public esteem” and “good reputation, good
quality or character as judged by other people”, is equal to the Armenian
“Փառք, պարծանք, մեծանունևաստիճան”, and German “das Bewusstein, das
man von seiner eigenenWürde and von seinem Wert innerhalb der Gesellschaft
hat” definitions.
The English “personal integrity; allegiance to moral principles”, is equal
to the Armenian «բարոյաէթիկական այն սկզբունքների ամբողջությունը,
որոնցով մարդ ղեկավարում է իր հասարակական և անհատական կյանքի վարքագծում», while in the German dictionary the equivalent is “das
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öffentlicheAnsehen, das jemandaufgrund der Werte seiner Person und seines
Handelnsbesitzt”. The latter also coincides with “high moral standards of
behavior”.
The word honour in the meaning of conscience is given only in
Armenian dictionaries. The meanings reputation and fame are observed in both
English and Armenian definitions. In Armenian the loss of honour equals to the
loss of shame and honour is synonymous with shame. In German definitions
the words respect and reputation prevail.
To define more precisely the meaning of the concept honourin the
linguistic consciousness of the native speakers an association experiment has
been carried out. It is a free survey conducted by means of questionnaire and
allows getting the information about perception and interpretation of the
concept being studied in the cognitive consciousness. 200 people took part in
our experiment. Their age varied from under 18 to 32. The participants are
students and post graduate students from the online international platform.
Since ancient times honour as a concept has been accepted differently by men
and women in the same culture. Thus, we found it important to categorize our
participants according to their gender.
From this pie-chart it is obvious that 73
participants are male students that is 36.5% of the
overall number of participants, and 127 are female
students that is 63.5% of the overall number. In this
particular case we noted the following fact: the
answers provided by females are longer, deeper and
more descriptive than that of males.
The overall number of participated
nationalities is 44, but as the number of
representatives from each nationality varies immensely, we will mostly discuss
the ones that have 10 and more participants. Accordingly, we have got answer
forms from 29 Canadians (16 females and 13 males), 27 Americans (14 females
and 13 males), 18 Armenians (14 females and 4 males), 15 Dutches (10 females
and 5 males), 14 Germans (9 females and 5 males) and 11 British (7 females and
4 males).
Our next step was to create the associative fields of the concept honour in
the minds of our participants. Therefore, we asked the informants to define the
concept honour with the help of the associative notions that are as follows:
respect, morality, fame, reputation, privilege, glory, confidence, award for
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achievement. Though these notions are the associative fields of the concept
honour in the English language, we haven’t got answers in the field of “other
options” from other nationalities rather than English.

graph it is seen that for 54.5% of the participantshonour is
From this bar-graph
associated with respect, for 27% with morality, for 9% with reputation, for
4.5% with award for achievement, for 3% with privilege
ivilege and confidence, and
for 2% with fame and glory.
The number of female students who associate honour with respect is 67,
while the number of male students is 42. 35 female and 19 male students
associate honour with morality, whereas 7 females and 2 males
ales perceive honour
as reputation. Further, we have 8 female students and a male student for whom
honour is the award for achievement, 3 females for whom the theme concept
means privilege, 2 females and a male who accept it as confidence, a female and
a male
ale for whom honour is glory and 2 male students who perceive honour as
fame.
As to the last question the respondents were asked to speak about their
own perception of the concept honour, its role and importance in their culture.
We will focus only on the three languages under the study.
From our survey it is obvious that nowadays honour is primordial for the
Armenian culture, as it involves allegiance to moral principles. It involves
individual- and group-based
based reputation for integrity, being loyal to one’s
one’
principles and protecting one’s family, not tolerating disrespect and insult.
Honour, as it is perceived from the Armenian standpoint, is the self-awareness
self
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of decency and efficiency for the community.
Our experiment shows that nowadays in Germany honour is more about
getting recognition for what you do. It's less about morality but more about
acknowledging exceptional behavior. According to German respondents the
concept honour in a way of reputation is not a very important part of the
German culture anymore because it is slowly transitioning to more modern
norms and most people try to be more open minded.
According to our research all the British participants of the survey
associate honour with morality. In Britain, having honour is having conviction
of one’s own beliefs to not passively leave something of a high importance.
Being an honourable person you have to behave morally right despite the gains
you could have received. The concept honour is connected with a sense of pride
or a status which one achieves for making morally correct choices in spite of
how the obstacles may be created for oneself, in order to benefit those involved.
It's the framework for British culture, in that it directs away from self-serving
means and ends the capacity for one to do this, thus it allows for a society to
function.
As a result of our survey, we can state that some cultures have changed
from being an honour-culture into a dignity-culture and some remained.
All languages have meaning fields, which is to say that words enter into
associative networks formed by connotative variants that extend basic
dictionary meanings into semantic nooks and crannies that accommodate
subsidiary concepts. In English, German and Armenian the associative field of
the concept honour contains the following notions: deference, morality, purity,
dignity, privilege.
Honour – Deference (հարգանք
(հարգանք,
հարգանք, der Respekt)
It is defined as behavior that shows your respect towards
someone/something. In the three cultures honour is closely connected with the
notions of “deference”, “homage”, “courtesy”, “observance”.

Despite the careful orchestration of the parts, this picture, which has
been praised as “a fine and flatly medallioned portrait of London’s best-loved
art-critic”, has a convincing naturalness, a quiet seriousness which conveys both
homage and respect. (British National Corpus)
Eure Höflichkeit erfreut mich sehr!
Ihr seht einen Mann wie andere mehr.
***
Ein braver Knab’! ist viel gereis’t,
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Fräuleins alle Höflichkeit er weis’t (Goethe “Faust”).
Բայց երբ ուզեցինք թեյի արժեքը վճարել, ռուս վագոնապետը ոչինչ
չուզեց վերցնել, հայտնելով, թե դա իր կողմից մի հյուրասիրություն է` ի
պատիվ հայ բանաստեղծի (Ստեփան Զորյան «Հուշեր, դեպքեր և դեմքեր:
Ակնարկներ»):
HonourHonour-Morality (բարոյականություն
(բարոյականություն,
բարոյականություն, die Moralität)
Moralität)

Morality is defined as principles concerning the distinction between right
and wrong or good and bad behaviour. Righteousness (արդարամտություն,
die Rechtschaffenheit), uprightness (ուղղամտություն), sincerity (անկեղծություն, die Aufrichtigkeit), honesty (ազնվություն, die Ehrlichkeit) are also
included in the associative field of honour.
They found Mary, as usual, deep in the study of thorough-bass and
human nature, and had some extracts to admire, and some new observations of
threadbare morality to listen to. (J. Austen, “Pride and Prejudice”)
Werir gend einer Art von Religion zur Stütze seiner Sittlichkeit bedarf,
dessen Moralität ist nicht rein, denn diese muss ihrer Natur nach in sichs elbst
bestehen (Karoline von Günderrode).
Նոր խնդիրները ստիպել են մեզ նոր սխալներ անել, բայց մեկը՝
ամենաբութը,կրկնում ենք հավիտյան. աշխարհի դաժան թոհուբոհի մեջ
բարոյականություն ենք փնտրում (Սոս Սարգսյան «Վարագույրից այն
կողմ»):
HonourHonour-purity (մաքրություն
(մաքրություն,
մաքրություն, die Reinheit)
It is defined as the condition of being pure, especially in moral behavior.
The notions chastity (անաղարտություն, die Unschuld) and virtue (առաքինություն, die Keuschheit) are meanings of the associative field of honour.

I do not believe that there was in that genteel Bohemia an intensive
culture of chastity, but I do not remember so crude a promiscuity as seems to be
practised in the present day (S. Maugham “Moon and Sixpence”).
Wir wissen dann, wie wir karmische Verirrungen verhindern oder
vermeiden können, und wie wir durch Liebe und Gnadezu unserer inneren
Reinheit und Harmonie zurückfinden können (Pieter Barten “Reinkarnation”).
Լիայի նկատմամբ նա պահել էր տղամարդկային մաքրություն,
անաղարտություն, չէր համբուրել ոչ մի աղջկա, ոչ մի կնոջ, նա չգիտեր
ինչ է կինը (Գուրգեն Մահարի «Այրվող այգեստաններ»):

HonourHonour-dignity (արժանապատվություն
(արժանապատվություն,
արժանապատվություն, die Würde)
It is defined as the state or quality of being worthy of honour or respect.
Other members which are also involved in the associative field of the concept
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under study and which are synonymous with “dignity” are “fame” (վարկ,
անուն, հեղինակություն, die Berühmtheit, der guter Ruf); the state of being
known and talked about by many people; esteem (հարգանք, die
Wertschätzung): respect and admiration; rank (աստիճան, կոչում, der Rang):
the position, especially a high position, that somebody has in a particular
organization, society etc., and glory.

The fact that she addressed the latter formally, as lady Anne, was the one
concession to rank and status and even that was frequently disregarded when
the girls were alone. (PhilippaWiat “The Child Bride”)
Über den Rang entscheidet das Quantum der Macht, das du bist.
(Friedrich Wilhelm Nitzsche)
1961 թվականին նրան շնորհվել է սոցիալիստական աշխատանքի,
1966-ին Սովետական Միության, 1973-ին Չեխոսլովակիայի Սոցիալիստական Հանրապետության, Բուլղարիայի Ժողովրդական Հանրապետության հերոսի կոչում, պարգևատրվել է ԳԴՀ բարձրագույն «Կարլ Մարքս»
շքանշանով (Հայկական Սովետական Հանրագիտարան):
HonourHonour- Privilege (առավելություն
(առավելություն,
առավելություն, das Privileg)
Favour (բարեհաճություն, der Gefallen) is synonymous with privilege
and these two are meanings of the associative field of the concept “honour” in
English, German and Armenian.

The town’s oldest resident will have the privilege of leading the parade
kicking off the Heritage Celebration (http://www.merriam-webster.com).
Alles, was ichEmpörendes und Erniedrigendessehe, halteichfür die Folge
der Privilegien (Johann Gottfried Seume, “Spaziergang nach Syrakus”).
Շատ լավ գիտեր Բղդեն, որ ինքն ուրիշ չարչիների վերա մեծ
առավելություն է ստացել. Յուր մանեկած այդ մի գաղտնիք էր, թե ինչու
ամենքը վստահ են կոլոտի հավատարմության վրա ոսկին որ սինով
դրած լինի, Բղդեն վրեն խեթ աչք չի ծռիլ. ահա այս կարծիքին էին կազմել
գյուղացիք Բղդեի մասին (Պերճ Պռոշյան «Բղդե»):
Thus, the common meanings of the associative field of the concept
“honour” between English, German and Armenian predominate.
Summing up the results of the study of the concept honour in English,
German and Armenian, we can state that any attempts to grasp the essence of
the concept leads to the realization of the existence of a number of related
concepts and terms.
Having analyzed concept as the main unit of Linguoculturology and
Cognitive linguistics, in particular, the concept honour, it’s lingua-cultural
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peculiarities and linguistic expressions in English, German and Armenian, we
have come to the following conclusions:
▪ There are various perceptions and approaches to concept honour that
differ from the linguistic and cultural point of view.
▪ The distinctive features observed in the three languages, which
sometimes are expressed by realia, are conditioned with cultural
peculiarities, national thinking and national perceptions and approach
to concept under study.
▪ To study the semantic structure of the concept honour we applied to
different English, German and Armenian dictionaries. Some definitions
coincide with each other and some are completely different.
▪ Our association experiment shows, that due to the differences on the
cultural basis and because of the fact, that people, through the concept
enter the culture and affect it, some cultures have changed from being
an honour-culture into a dignity-culture.
▪ In English, German and Armenian the associative field of the concept
honour contains the following members: deference, morality, purity,
dignity, privilege which, in their turn, group other synonymous
members:
▪ In spite of these similarities there are some members of the associative
field of the concept under study that can be found only in English,
German or in Armenian.
Hence, we can state that many of the properties of language are also
properties of culture in general, and meaning is best studied in relation to
culture and thought. The distinctions in perceptions of the concept honour in
English, German and Armenian are mainly explained by the cultural
differences, which are conditioned with the system of their perceptions,
historical experience, beliefs and various ways of classifying images.
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«ՊԱՏԻՎ»
ՊԱՏԻՎ» ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԻ ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ,
ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ,
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

Անի Հարությունյան

ԱրՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ,
Անգլերեն լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Ամփոփում

բառեր՝ հասկացույթ, լեզվամշակութաբանություն,
Հանգուցային բառեր
իմացաբանական լեզվաբանություն, պատիվ
Հոդվածում վերլուծվում է «պատիվ» հասկացույթը երեք լեզուներում՝ անգլերենում, գերմաներենում և հայերենում՝ համախմբելով գիտության երկու բնագավառներ՝ լեզվամշակութաբանությունը և իմացաբանական լեզվաբանությունը։ Հոդվածի նպատակին հասնելու համար հետազոտությունները տարվում են երեք հիմնական ուղղություններով` բառարանային վերլուծություն և համեմատություն, ասոցիացված հետազոտություն՝ հիմնված համացանցային հարցման վրա և հասկացույթի համակցային դաշտի ձևավորում:

ЛИНГВАКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ
«ЧЕСТЬ»
ЧЕСТЬ» В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И АРМЯНСКОМ

Ани Арутюнян

АрГУ, Филологический факультет,
Английский язык и литература, магистратура, 1-ый курс
Резюме

Ключевые слова: концепция, лингвакультурология, когнитивная
лингвистика, честь
В работе анализируется концепция «честь» в трех языках: в Английском, Немецком и Армянском. Работа объединяет две научные дисциплины, а именно лингвакультурологию и когнитивную лингвистику. Для
достяжения целей работы исследования ведутся по трем направлениям:
анализ словарей, ассоциированное исследование основываясь на опросе
проведенный в интернете и формирование ассоциативного поля концепции.
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ԳՈՇԻ ԵՎ ԱՅԳԵԿՑՈՒ ԱՌԱԿՆԵՐԻ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐ
Թագուհի Ամիրխանյան

ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վանո Եղիազարյան

բառեր՝ Մ. Գոշ, Վ. Այգեկցի, առակ, բուն առակ,
Հանգուցային բառեր
խրատական մաս, այլաբանություն, ծիծաղ, երգիծանք

Մեր ուսումնասիրության առանցքում միջնադարյան գրականության ինքատիպ արժեք ներկայացնող առակի ժանրն է. մասնավորապես՝
Մխիթար Գոշի և Այգեկցու առակները:
Մեր նպատակն է բոլորովին նոր տեսանկյունից բացահայտել նրանց
առակների գեղարվեստական առանձնահատկությունները` ներկայացնելով դրանք ինչպես առանձին-առանձին, այնպես էլ ընդհանուր կոնտեքստում՝ կատարելով մի շարք տիպաբանական համեմատություններ:
«Հայ միջնադարյան առակագրություն» թեման բավականաչափ
ուսումնասիրված չէ: Հարցին անդրադարձել են Մ. Աբեղյանը, Պ. Հակոբյանը, Էմ. Պիվազյանը, Ն. Սարգսեանը, Դ. Գասպարյանը, Ս. Խանյանը: Թեմային անդրադարձել է նաև Հ. Հարությունյանը՝ փիլիսոփայական տեսանկյունից (Հ. Հարությունյան «Առօրեական ողջախոհությունը Մխիթար գոշի
առակներում»): Սույն աշխատանքի գիտական
գիտական նորույթը Գոշի և Այգեկցու
առակների գեղարվեստական արժանիքների և թերությունների վերհանումն է՝ բոլորովին նոր հայեցակետերով և դրանց նորովի արժևորումը:
Առակներում ներկայացված գաղափարական հարցադրումներն
այսօր էլ արդիական են:
են
Մեր խնդիրն է գիտական չափանիշներով ներկայացնել Գոշի և
Ագեկցու առակների գեղարվեստական արժանիքները:
Ուսումնասիրության համար հիմք են ծառայել պատմական,
պատմական,
կառուցվածքաբանական,
կառուցվածքաբանական, հերմենևտիկայի մեթոդները:
Մեծ դժվարությամբ է առակի տեսակը մտել գրավոր միջնադարյան
գրականության մեջ։ Հայ ականավոր ատակագիրներ Մխիթար Գոշը և
Այգեկցին հանդես են եկել 12-13-րդ դարերում:
Մխիթար Գոշը միջնադարյան առաջին նշանավոր առակագիրն է:
Անհամեմատելի մեծ է նրա դերը հայ գեղարվեստական արձակի սկզբնավորման գործում: Ըստ էության, նա առաջինն է հեղինակել զուտ գեղարվեստական ստեղծագործություն:
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Առակների ժողովածուն կազմելով՝ Գոշը պատկերել է կյանքը՝ իր
դրական և բացասական կողմերով, ինչպես ինքն է ասում՝ «կերպարանել
զճշմարտություն», այսինքն՝ կերպարանք տալ իրականությանը:
Գոշի համար ստեղծագործական աղբյուր են հայ ժողովրդական
առակները:
Նրանից մեզ է հասել թվով 190 առակ։ Իր ժողովածուն կազմել է
ուսուցողական նպատակներով. ըստ էության, այդ նպատակին ծառայելու ամենահարմար ժանրն առակն էր:
Գոշի ուսումնասիրողներ Էմ. Պիվազյանը գրում է. «Համեմատություններ անցկացնելով Մխիթարի ժողովածուի 87 («Արջ, աղվես և քահանայ»), 98 («Աղուէս և քահանայ»), 60 («Անփորձ ոք և շամամ») 58 («Ձմերուկ
և անմիտ այր»), 87(«Աղուէս և գայլ կուրացեալ»), 164 («Տամպատեցի կտավագործք») և այլ առակների ու նրանց ժողովրդական տարբերակների
կամ զուգահեռների միջև, այն եզրակացությանն ենք հանգում, որ Մխիթարի առակների զգալի մասը ծագում են ժողովրդական բանահյուսությունից» [2, 10]:
Վերջիններս բնույթով երեք տեսակի են՝ առասպելական, բարոյական, ստեղծական: Ներկայացված են երկու խմբով՝ «Առակք առասպելականք և բարոյականք» և «Առակք ստեղծականք»:
Յուրաքանչյուր խմբում ներկայացված առակներն ունեն այդ խմբին
բնորոշ առանձնահատկություններ: Առաջին խմբի մեջ առակի բուն մասի
նյութը ոչ այնքան գործող «անձանց» կյանքն է, որքան նրանց հատկությունները, բնավորությունները. հենց այդ հատկանիշներն էլ դրվել են
առակի բուն՝ պատմողական մասում և դրանցից էլ բխում է առակի բարոյախրատական մասը: «Առասպելական» առակների նյութն ամբողջապես
առնված է կենդանիների կյանքից:
«Ստեղծական» առակներում գործող անձանց բնավորությունների
գծերն ամբողջովին չեն շեշտվում. այստեղ յուրաքանչյուր առակում
ընդգծվում է հերոսի բնավորության մեկ կամ երկու գիծ, որն էլ դառնում է
գործողության միասնությունը առակի պատմողական հատվածում:
Գոշի լեզուն պարզ է, ավելորդ տարրեր չի պարունակում, խոսքը
հակիրճ և սեղմ է. վերջինիս պատճառով որոշ գործեր կորցնում են պատումի գեղարվեստական ներգործուն ուժը:
Այս առիթով Մ. Աբեղյանը գրում է. «Արդարև Մխիթար Գոշն էլ սեղմ
ու հակիրճ է, բայց ոչ միշտ պայծառ ու կենդանի: Սովորաբար մի երկու
ընդհանուր գծեր է տալիս նա և ապա իսկույն անցնում խրատին» [1, 188]:
Նմանօրինակ մի դիտարկում ունի նաև Էմ. Պիվազյանը. «Մխիթարին,
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որպես առակագրի, հատուկ են սեղմությունը, պարզությունն ու կոնկրետությունը: Սակայն նրա մոտ պարզությունը հաճախ անցնում է սահմանից, հանգելով սխեմատիզմի և չորության, վնասելով առակի կենդանությանը և գործողության զարգացմանը» [2, 24]:
Նրա առակներից երևում է իր ժամանակի ամբողջական պատկերը՝
հասարակության բոլոր շերտերով: Ներկայացվում են մարդկային փոխհարաբերությունները՝ դրսևորված այլաբանության միջոցով: Նյութը հիմնականում հասարակական և կենցաղային խնդիրներն են, դասակարգերի, դասերի ու խավերի, անհատների փոխհարաբերության հարցերը։
Հարկ է հիշել, որ Մ. Գոշն իր ժողովածուն կազմել է ուսուցողական նպատակներով։ Նրա համար առակը հրապարակախոսության միջոց էր՝
դրվատելու առաքինությունները, ծաղրելու պակասությունները, հիմարությունն ու տգիտությունը, խարազանելու չարիքն ու ամեն տեսակ
արատավոր երևույթները։
Մեր հաջորդ ականավոր առակագիրը Վարդան Այգեկցին է։ Նրա
առակները սրամիտ պատմություններ են, որոնք ավարտվում են
«Ցուցանէ առակս» բարոյախոսական-բարոյախրատական հատվածով
(նշենք, սակայն, որ բարոյախոսական հատվածը ոչ բոլոր առակներում
կա): Հերոսները և՛ մարդիկ են, և՛ բուսական ու կենդանական աշխարհի
ներկայացուցիչներ, և՛ թանակարժեք քարեր ու առարկաներ, և՛ սրբատեղիներ, ինչպիսիք եկեղեցին ու ջրաղացն են:
Այգեկցին ոչ միայն գրել է առակներ, այլև դրանք միահյուսել է իր
ճառերին՝ սկիզբ դնելով առակավոր ճառի գրական տեսակի ժանրին: Նա
ևս, ինչպես Մխիթար Գոշը, ոչ միայն հեղինակել է, այլև ուրիշներից
վերցրել է առակներ և ներառել իր ժողովածուի մեջ: 13 առակ վերցրել է
Եզոպոսից, 8-ը՝ «Բարոյախոս»-ից:
«Հայկական միջնադարյան առակներում, ավելի քան մատենագրության որևէ այլ տեսակում, պարզորոշ արտահայտված են հասարակական
կյանքում և մտածողության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունները: Այդ
փոփոխությունների շատ ավելի խորացած դրսևորումների արտացոլումներ ենք տեսնում՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու առակների համեմատությամբ՝ առակագրքերի հետագա շերտերի, մանավանդ ժողովրդական ծագման առակներում:
Եթե Մխիթար Գոշի առակներում լոկ անգետ մի հովիվ է փախչում
զատկի տոնին հաղորդվելուց, ապա այստեղ արդեն մարդիկ ընդհանրապես անտարբեր ու սառն են եկեղեցու նկատմամբ, ժամ չեն գնում և
զվարճալի տեսարանները գերադասում են սաղմոսից ու աղոթքից» [2, 303]:
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Ի տարբերություն Մխիթար Գոշի, որի առակներում սոցիալական
ներհակությունները պատկերված են իշխողների և եկեղեցու դիրքերից,
Վարդան Այգեկցին նույն երևույթները ներկայացնում է՝ քննելով, սակայն,
ժողովրդի դիրքերից:
«Առակներից կարելի է պատկերացում ստանալ միմյանց հարևանությամբ (հաճախ նույն քաղաքում) ապրող ժողովուրդների ազգամիջյան
հարաբերությունների մասին («Տաճկայ օրէնք», «Քահանայ և ղադի», «Այծք
և գայլք», «Միայնակեաց և տաճիկ իշխան», «Գայլ և ոչխարք» և այլն):
Ստեղծված լինելով գերազանցապես քաղաքային միջավայրում՝
առակագրքերի մեջ եղած ստեղծագործություններում արտացոլել է այդ միջավայրի կյանքն ու կենցաղը: Երևում է, որ ծավալվել են շուկայական հարաբերությունները, տարածված են մեճլիսն (հավաքույթ, խնջույք) ու գինարբուքը, զեխությունը, («Սակաւախօս թագաւոր և որդին»), շուկայից են
գնում օրվա մթերքնեը՝ հաց, գինի, խորովու («Երեք եղբարք և պատուական
ակն»), զարգացած է արհեստագործությունը, աշխուժացել են դրամական
հարաբերությունները («Փոխ տալ առանց վկայի» և այլն) [2, 304]:
Այգեկցու առակներում քիչ չեն նաև պետական, հոգևոր գործիչների
անմարդկային գործերի վերհանումն ու դրանց ուղղված քննադատական
վերաբերմունքը ներկայացնող գործերը («Կաշառառու դատավորն ու
բղուղով յուղը», «Կաշառառու քահանան»)։ Մեծ հակասություն կար եկեղեցու բարձրաստիճան հայրերի պաշտպանած բարոյական դավանանքի
սկզբունքների և նրանց կատարած քայլերի մեջ: Այգեկցին ընդգծված ձևով
երևան է հանում նրանց ընչաքաղց էությունը, ստորությունն ու մարդկային բազմապիսի արատներ, որոնք, իրավացիորեն, արժանի են ամենասուր քննադատության:
Գոշի և Այգեկցու առակներում մարդն ու նրան շրջապատող աշխարհը չափազանց բազմազան գույներով են ներկայացված, և նույնքան
բազմազան են դրանց մարդկային իմաստավորումն ու գնահատումը:
Ծիծաղն ու երգիծանքը այդ ձևերից են:
Երգիծանքը դրսևորվում է այնպիսի առակներում, որոնցում դրանց
հեղինակները ցույց են տալիս ակնհայտ քննադատական վերաբերմունք
իրականության բացասական երևույթների հանդեպ՝ դրսևորված կատակերգական ձևով: Նկատենք նաև, որ մարդկային և հասարակական
արատները, թուլություններն ու թերությունները բացահայտվում են վեհ
գաղափարների և ազնիվ մղումների համապատկերում: Բացահայտելով
բացասական երևույթներն ու իրողությունները, ինչպես նաև նմանատիպ
կերպարներին՝ Գոշն ու Այգեկցին միևնույն ժամանակ մատնացույց են
37

անում նաև դրանց հակառակ եզրում գտնվող դրականը և դրա կրողներին, որն էլ հենց դառնում է առակի բարոյախրատական մասի գաղափարական հիմքն ու հիմնավորումը:
Երգիծանքի կերտման մեջ լայնորեն կիրառվել են պատկերավորման այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք են չափազանցությունը, համեմատությունը, հակադրությունը, այլաբանությունը, գրական երգիծական կարիկատուրան (այստեղ չափազանցված են ոչ թե արտաքին հատկանիշները,
այլ՝ բնավորությունները), հիպերբոլը, որը սովորական չափազանցումն է
(սրա առկայությունը տեսնում ենք և՛ Գոշի, և՛ Այգեկցու առակներում) և
գրոտեսկը, որը ֆանտաստիկի և իրականի միախառնումն է:
Գոշն իր առակներով փորձում է ընթերցողին ցույց տալ ճշմարտությունը, բացահայտում է հասարակության բոլոր շերտերի արատները.այդ
թվում նաև հոգևորականներին, որոնք պատրաստ էին դրամի դիմաց անգամ անարժանին հաղորդություն տալ:
Երգիծանքն առավել ընդգծված ձևով արտահայտվել է հատկապես
Վարդան Այգեկցու առակներում: Դրանց մեջ առանձին հետաքրքրություն
են ներկայացնում նրա սոցիալական երգիծական առակները: Վերջիններիս մեջ նկատելի են անեկդոտի ժանրային թափանցումներ («Միմոս Զիս
վաճառաան», «Ճոհի» «Աղուէս և պանրացան մարդ», «Գայլ հուսումն», «Այր,
որ չէ տեսեալ ոչ բաղանիս, ոչ խոզ», «Հայր և որդի» և շատ այլ առակներ):
Հեգնանքով է տոգորված առակների մեծ մասը, ինչն էլ դրանց ժանրային բնորոշ գծերից մեկն է:
Վարդանյան առակներում ամենից շատ ծաղրվել են եկեղեցու սպասավորների պաշտպանած դավանանքի և կատարած գործերի հակասությունը, ճգնավորների և երեցների ընչաքաղցությունը, բարոյական մյուս
արատները:
Գոշն ու Այգեկցին իրենց ստեղծագործություններում և հիմնավորապես առակներում պատկերում են միջնադարյան դասակարգային հարաբերությունները՝ ընդգծելով սոցիալական ներհակություները: Նկատենք
սակայն, թե նրանցից յուրաքանչյուրն ինչ մոտեցում է ցուցաբերում սոցիալական այդ խնդրինՙ, և թե որն է դրա հիմքը:
Գոշը խոսում էր իշխող դասակարգի անունից, և ինչ-որ տեղ դա
հասնում էր նաև հնազանդության քարոզի, թեպետ թաքուն համակրանք
ուներ ժողովրդի նկատմամբ: Իսկ ահա Այգեկցին իր առակները ներկայացնում էր՝ խոսելով ժողովրդի անունից: Այստեղ, կարծում ենք, էական
նշանակություն պետք է ունենար այն հանգամանքը, որ Գոշը բարձր էր
գնահատվում և մեծ հեղինակություն էր վայելում իր ժամանակի հոգևոր և
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իշխանական դասի կողմից, իսկ ահա Այգեկցին որոշակի պահի ապրել է
հալածական-թափառական կյանքով, նրա կյանքում եղել են բավականին
դժվար ժամանակներ, ապրել է նյութական ծանր կացության մեջ՝ զրկված
իր սիրելի գրքերից: Մեզ հայտնի չէ, թե ինչու է Այգեկցին հալածված եղել,
սակայն դժվար չէ որոնել պատճառները. ըստ էության նա հալածվել է
հենց թեկուզ այն բանի համար, որ այն կոչերը, որ ինքը հնչեցնում էր իր
առակներում, մեղմ ասած իշխանական դասին դուր չէին գալիս, բացի
այդ՝ լինելով վարդապետ՝ հնարավոր է լսած և տեսած լիներ այնպիսի
բաներ, որոնք չպետք է լսեր:
Ե՛վ Գոշի, և՛ Այգեկցու առակների այլաբանական հերոսները խիստ
բազմազան են՝ երկնային մարմիններ, բույսեր ու կենդանիներ, թանկարժեք քարեր, մարդիկ և այլն:
Համեմատելով երկու առակագիրների ծողովածուները՝ տեսնում
ենք, որ Գոշի ժողովածուն ունի ավելի համակարգված և ամբողջական
կառուցվածք. դրա վկայությունը նրա առակների դասակարգումն է՝
որոշակի սկզբունքով, իսկ ահա, Այգեկցու առակները զուրկ են որոշակի
դասավորվածությունից և իրար հետևից հաջորդաբար եկող առակները
ոչնչով կապված չեն իրար: Ըստ էության, դրանք ինքնուրույն սյուժե
ունեցող և առանձին գաղափարներ արտահայտող գործեր են:
Այգեկցու առակներում հիմնականում աղվեսն է պատկերված գործողությունների ընթացքում, թերևս, սրա պատճառով էլ նրա առակագրքերը
ստացել են «Աղվեսագիրք» անվանումը: Սակայն, պետք է նկատել, որ և՛
Գոշի և՛ Այգեկցու առակներում կենդանիներն օժտված են ոչ միայն իրենց
բնավորությունների հիմնական գծերով, այլև՝ բազմազան բնավորություններով: Օրինակ աղվեսը, որի հիմնական հատկանիշը խորամանկությունն
է, հանդես է բերված և՛ որպես հիմարության կրող, և՛սրամիտ, և՛ նենգավոր
արարած, և՛ չարը բացահայտելու և վերջինիս պատժելու միջոց: Այնուամենայնիվ, բոլոր կենդանիներն էլ, ինչպես և բույսեր, երկնային լուսատուներն
ու առակներում հանդես եկող մնացյալ կերպարները այլաբանական գործեր են, և նրանք բոլորն էլ ներկայացնում են մարդկային բնավորություններ՝ իրենց բազմազան դրսևորումներով:
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАСЕН ГОША И АЙГЕКЦИ:
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Ключевые слова: М. Гош, В. Айгекци, басня, основная басня,
воспитывающая часть, переносное значение, смех, юмор
Басни Гоша и Айгекци очень большие ценности для армянской
средневековой литературы. Авторы своими баснями идельно отражают
картину тех времён со своими хорошими и плохими сторонами, всеми
социальными оттенками. В баснях человек и окружающий его мир отражены разными цветами и настолько же разные его оценивание и осмыслевание. Юмор и сатира одни из этих цветов, которые основывают художественный смысл басни.

THE AESTHETIC CHARACTERISTIC FEATURES OF THE PARABLES BY
GOSH AND AYGEKTS
AYGEKTSI: TYPOLOGICAL PARALLELS
PARALLELS

Taguhi Amirkhanyan

VSU, Faculty of Philology,
The Armenian Language and Literature, MA the 2nd year
Summary

Key words: M. Gosh, V. Aygektsi, parable, fable, moral lesson, allegory,
irony, satire
Abstract the fables by Gosh and Aygektsi are of great significance in the
framework of the medieval Armenian literature. The authors best illustrate the
whole picture of that period – with its good and bad features, with the
illustration of all layers of society. In the parables, the human beings and their
surrounding world are represented through a wide range of colors, so is the
human understanding and the evaluation.
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ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹԻ
ՇԱՆԹԻ «ՀՈԳԻՆԵՐԸ ԾԱՐԱՎԻ»
ԾԱՐԱՎԻ» ՎԵՊԸ
Լիանա Գզողյան

ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.թ., դոցենտ Վալերի Փիլոյան

Հանգուցային բառեր՝ հոգեբանական վեպ, բարոյականություն, սեր,
անձնազոհություն, Բաքու, զգացմունք, երջանկություն, ընտանիք, մարդկային հարաբերություններ, Լևոն Շանթ
Մեր ուսումնասիրության նյութը Լևոն Շանթի «Հոգիները ծարավի»
վեպն է:
Մեր նպատակն է բոլորովին նոր տեսանկյունից բացահայտել հոգեբանական այս վեպը, կերպարների բացահայտման գործում շեշտը դնել
հոգեբանական վերլուծության վրա:
Մեր խնդիրն է ավելի մանրամասնորեն քննել կերպարների հոգեկան ապրումները։
Ուսումնասիրության համար հիմք են ծառայել կենսագրական, հոգեբանական, համեմատական մեթոդները։
Երկարատև դադարից հետո Շանթը 1941թ. հունվար-փետրվար
ամիսներին Բեյրութում գրեց մի նոր, ծավալուն հոգեբանական վեպ՝ վերնագրելով «Հոգիները ծարավի». ինքնագիրը չի պահպանվել։ Առաջին անգամ տպագրվել է Բեյրութի «Ակոս» պարբերագրքի մեջ 1941թ.-ին, իսկ
1945-ին լույս է տեսել առանձին գրքով, որից հետո տեղ է գտել երկերի ժողովածուի բեյրության չորրորդ հատորում (1949թ.), այնուհետև՝ երևանյան
ինը հատորյակի երրորդ հատորում (2008թ.)։
Թեման նորություն չէր Շանթի ստեղծագործության համար, բայց
գործողությունների կատարման վայրը՝ Բաքուն, անակնկալ փաստ էր։
Շանթը մի որոշ ժամանակ ապրել է Բաքվում։ 1903թ. արտասահմանից
վերադառնում է Ջավահիրը, որը Շանթի կինն էր։ Նրանք մի որոշ ժամանակ ապրում են Բաքվում։ Մեկ տարի ապրելով Բաքվում՝ Շանթը հաշվապահի աշխատանք էր կատարում՝ ամսական ստանալով հիսուն ռուբլի և
օրական մեկ ժամ էլ անց էր կացնում նավթահորերում։ Նրա աշխատանքն օգնում է ավելի հանգամանալից և մանրամասն ուսումնասիրել
տեղի նավթաարդյունաբերական աշխարհն ու անցուդարձը. տարիներ
հետո այս հիշողությունները դառնում են իր վեպի մի մասնիկը։ Իր վեպում, սակայն, Շանթի համար կարևոր խնդիրներից չէր Բաքվի կյանքի
իրական պատկերը ներկայացնելը։
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Սեր և բարոյականություն. այս թեմայով Շանթը առաջին անգամ չէ,
որ գրում է, սակայն այս վեպում հարցը ներկայացված է յուրօրինակ ձևով։
Վեպը չունի հարուստ դիպաշար. Շանթը, ինչպես միշտ, շեշտը դնում է
կերպարների ներաշխարհի հոգեբանական բացահայտման վրա։ Վեպում
առանձնահատուկ տեղ են գրավում մարդկային հոգու ցանկությունները,
սակայն միշտ չէ, որ կարելի է կատարել հոգում խմորվող իղձերը: Վերնագրից էլ տեսնում ենք մարդկային հոգիների ծարավ լինելու փաստը, և
յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր կերպար փորձում է հագեցնել իր
ծարավ հոգին. մեկը՝ սիրով, մյուսը՝ ընկերական պարզ հարաբերություններով, երրորդը՝ թղթախաղով կամ այլ իրողությամբ... «Անվերջ ծարավի
«պսիխոսֆերայում» Շանթը քննության է դնում բարոյականության պրոբլեմը, սյուժեի ընթացքը ուղղելով Աշոտի և Նորայի սիրո ու զղջման, զգացմունքի ու բանականության մաքառումների պատկերմանը» [3, 270]:
Վեպը կազմված է երեք մասից, որոնց վերնագրերը կարծես ամբողջ
բովանդակության համառոտ նկարագիրը լինեն՝ «Նոր մտերմություն»,
«Թևերուն միջամտությունը», «Հին իրավունքներ»։ Առաջին մասը Աշոտի և
Նորայի հոգիների մեջ արթնացող սիրո ծիլերի պատմությունն է: Վեպի
սկզբում Աշոտի և Առաֆելովի միջև տեղի ունեցած կարճատև զրույցից
Շանթը բացահայտում է Աշոտի բնավորության որոշակի գծեր: Այստեղ
տեսնում ենք, որ Աշոտը շատ անմիջական, ինքնավստահ մարդ էր, ով չէր
խորտակվել նավթաշխարհի մութ ու հոռի օրենքների մեջ: Ինչպես նաև
տեսնում ենք Աշոտի վերաբերմունքը դեպի իր ընտանիքը և հավատարմությունն իր կնոջ նկատմամբ: Նուրյանի հաջորդող քայլերից մենք պատկերացում ենք կազմում նրա ձգտումների և երազանքների մասին։ Նա
փառասեր չէր, նրա ձգտումները ձգվում էին դեպի գիտությունը։ Նա ցանկանում էր մի քիչ էլ գոնե աշխատել, սակայն իր համար, իր գիտական
կարիքները լրացնելու համար՝ «Աշխատեր էր իբրև պարտք, իբրև պարտավորություն. իր մտավոր և հոգեկան պատրաստությունն ու կարողությունները մանրեր էր և սպաս էր դրեր կյանքի պետքերուն» [2, 145]։ Աշոտի համար դա հոգեկան պահանջմունք էր։ Աշոտի հոգին ծարավ էր, «ծարավ» հոգիների դասին էր պատկանում, սակայն նա տարբերվում էր իրեն
շրջապատող հոգիներից, տարբերվում էր իր միջավայրից։ Աշոտը դժգոհ
չէր, որ մենակ է մնալու, սակայն նա խղճի խայթ է զգում և ինքն իրեն արդարացնում. «Եթե Արփիկը իրավունք ունի իր դաշնակի սիրուն ինծի ամբողջ տարի մը երեսի վրա թողնելու, ինչո՞ւ համար ես իմ գիտությանս
նվիրվելու սիրուն չի պիտի համակերպեի իր ցանկությանն ու պահանջին» [2, 145]։ Սակայն այս ծրագրերը խարխլվում են, երբ հայտնվում է Նո42

րան՝ դեռատի, գեղեցիկ, աշխույժ, կյանքով լի մի աղջնակ, որը տակնուվրա է անում Աշոտի ամբողջ ներաշխարհը։ Իհարկե, Աշոտը երբևէ չէր էլ
մտածում, որ կարող է այսպիսի բարոյաշեղ միջադեպ տեղի ունենալ, սակայն նրա «հոգու ծարավը» լցվում է սիրով, բայց այդ սերը նրան գցում է
մոլորությունների մեջ, որովհետև այդ սերն ուղղված չէր իր երեխաների
մորը, այլ ուղղված էր Նորային։
Նորան եկել էր Բաքու վարժուհի աշխատելու համար, և այդ աշխատանքի համար միջնորդել էր Աշոտը։ Նորայի մորաքույրը՝ Սիրվարդը, և
նրա ամուսին Մնացականը Աշոտի մտերիմ հարևաններն էին, Մնացականը նաև Աշոտի գործընկերն էր։ Նորայի մասին Աշոտը լսել էր միայն
Սիրվարդի պատմություններից, զրույցներից և լուսանկարներից։
Հարևանների տան այդ մտերմիկ ջերմ մթնոլորտն էլ դառնում է նրանց
սիրո ծնունդի համար հարմար ապաստարան։ Նորան բավականին
ազատ և անկաշկանդ էր և փորձում էր անընդհատ տպավորություն գործել Աշոտի վրա։ Իհարկե համակրանքը փոխադարձ էր։ Հանդիպումները,
մտերմիկ զրույցները հաճելի զգացողություն էին առաջացնում Աշոտի
մոտ. այս համակրանքը, սակայն, ըստ Աշոտի՝ անցողիկ է, բայց «Օրենքը
նույնն է բոլոր հոգիներու համար, ըլլա նավթի հոգին, ըլլա մարդու հոգին։
Այրվելու կձգտի ամեն ինչ, բոց ու լույս տալու, հատնելու և տևելու, միաժամանակ պաշտվելու, այս ինչ որ կյանք կանվանենք», [2,155] խոստովանում է Աշոտը։ Սակայն այս երջանկության օրրանը հավիտենական չէր,
առաջին ճեղքը այն պահն էր, երբ Նորան տեսնում է Աշոտի տան սեղանին դրված կնոջ և երեխաների լուսանկարը։ Նորան պատրաստ չէր
դժբախտացնելու այդ գեղեցիկ ձագուկներին և այդ ազնվական բարի
կնոջը. դա իր բարոյական արժեքներից դուրս էր։
Բարոյական արժեքներ. դրանք այն արժեքներն էին, որին հետևում
էին և՛ Նորան, և՛ Աշոտը։ Չնայած այն խոսքերին, թե Աշոտը պատրաստ
էր հրաժարվել իր ընտանիքից՝ դա այդպես չէր։ Աշոտը ներքուստ զգուշանում էր ժամանակավոր սիրային խաղերից։ Նրա հոգում առաջանում է
մի հարց՝ ի՞նչ արժե իր սերը Նորայի համար։ Որքան էլ Աշոտի սերը
անմնացորդ և ազնիվ էր դեպի Նորան, այնուամենայնիվ Նորան նկատում
էր Աշոտի հոգում առաջացած երկվության դրաման, որը ձգտում էր մե՛րթ
ընտանիք, մե՛րթ Նորան։ Հավաքույթի ժամանակ, երբ քննարկվում էր
Զրադաշտի պատվիրանների կենսաբանական միակողմանիությունը,
Նորայի պատասխանով մենք կարողանում ենք տեսնել, թե ինչպիսի վերաբերմունք ուներ Նորան սիրո, ընտանիքի և բարոյականության հարցերի վերաբերյալ։ Այստեղ Նորայի կերպարում նույնպես առկա է երկվու43

թյուն, նրա բարոյական չափանիշներն անհամատեղելի են։ Շանթը մանրամասնորեն ներկայացնում է սիրահարների հոգեբանական դաժան բաժանումը, նրանց ապրումերը, նրանց պատռված հոգիների ցավը։ Նորան
հրաժարվում է ոչ թե Աշոտից, այլ մեղք գործելուց։ Նա չէր հրաժարվել
իրենց սիրուց, նա սիրում էր Աշոտին ինչպես առաջ էր, և դա նկատում է
Աշոտը, երբ հանկարծակի տեսնում է, թե ինչպես է Նորան գրկած համբուրում Աշոտի տղային՝ նմանեցնելով Աշոտին։ Ցավը մարելու, բթացնելու համար Աշոտը հասկացավ, որ պետք է այլ հարցերով զբաղվել, այլ
մարդկանց խնդիրները լուծել, իսկ Նորային խորհուրդ տվեց ամուսնանալ։ Այնուհետև հոգու պարապությունը պետք է լցնել, որովհետև, երբ
մարում է ցավը, հոգին մնում է պարապ։
Վեպում իդեալական են պատկերված մարդկային հարաբերությունները։ Բացակայում են նախանձը, չարությունը, տիրում են համերաշխությունը, սերը, ներողամտությունը։ «Մարդկային հարաբերությունները,
ընտանեկան մթնոլորտը, ընկերության, բարեկամության ցույցերն ամենուրեք ի հայտ են բերում արտակարգ ու արտասովոր պատշաճություն,
ուղղամտություն, տղամարդու և կնոջ առնչությունների հաղթահարված
պարզություն՝ առանց հետին միտումի, կամ սեռական բնազդի, այնպիսի
հաճոյալից հարգանք, քաղաքավարական այնպիսի պահվածք, որ պարզապես հասնում է ուսուցողական էթիկայի» [3, 269]։
Շանթի վեպում մենք ակամայից տեսնում ենք նաև երգիծանքի նշույլներ։ Այդ նշույլներն ամբողջովին պարփակված են Մնացականի կերպարի
մեջ։ Անցյալում ուսուցիչ, ներկայում՝ կառավարչի օգնական։ Մնացականը
և իր կինը՝ Սիրվարդը, շատ մտերիմ էին Նուրյանների ընտանիքի հետ։
Մնացականի սովորությունները թվարկելով՝ Շանթը նշում է մի զավեշտալի փաստ, որ Մնացականը մի ֆրանկմասոնական հատկություն ուներ.
իրերին և երևույթներին արտասովոր անուններ դնելու հետ սեր ուներ, օրինակ՝ իր կնոջը գյուղավարի մերին էր ասում, երեխաներին՝ լակոտներ, իր
թղթախաղի ընկերներին՝ սրիկաներ, Նուրյանին մեծավոր էր ասում, իսկ
նրա միայնակությունը իր համար ճգնավորություն էր։
Վեպում Շանթը կարողանում է բնական և անթերի ձևով համադրել
տեսիլապատրանքային մտահաղացումը վիպական գործողություններին:
«Միջնադարյան դոկտոր Ֆաուստի հանկարծակի պատրանքային հայտնությունը, Մեֆիստոֆելի չարագուշակ ծիծաղի խլացնող պոռթկումները
և վերջապես «երկու» Նուրյանների առճակատման տեսարանը մտահաղացված են շանթյան սիմվոլիստական դրամայի յուրահատկությունների
սկզբունքով» [3, 173]։
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Վեպում նաև մանրամասորեն է ներկայացված Արփիկի կերպարը։
Շանթը ընդգծում է նրա հոգու նուրբ զգացմունքները՝ մտածմունքների միջոցով։ Այո, նա սիրում է իր ամուսնուն, բայց նա ցանկանում է, որ Աշոտը
երջանիկ լինի, ինչպես Նուարդն էր, որ անձնական երջանկությունը զոհում էր հանուն իր ամուսնու, իր սիրած էակի երջանկության։ Ինչպես
Աշոտը, այնպես էլ Արան, չնայած իրենց մեծ սիրուն, չեն լքում իրենց ընտանիքը։ Արփիկը ազնվական ընտանիքից, բարի, խելացի, համբերատար
կին էր։ Շանթը խորությամբ է ներկայացնում Արփիկի տառապող հոգու
մաքառումները։ Նա պատրաստ էր ներել ամուսնուն հանուն իր ընտանիքի կայունության, թեկուզ տանջվում էր ու տառապում, սակայն ներում
է իր ամուսնուն այն հույսով, որ ժամանակի ընթացքում ամեն բան իր
տեղն է ընկնելու: Անձնազոհություն, անձնական երջանկության և կարիքների մերժում հանուն բարոյականի, ընտանիքի համերաշխության ու
միասնության։ Արփիկը կարծես մերժում է ներքին բանականությունը.
իմանալով ողջ ճշմարտությունը՝ նա նորից չի հրաժարվում իր ամուսնուց՝ հույսը դնելով միայն ժամանակի վրա։
Շանթը, ինչպես գիտենք, նաև մանկավարժ էր, որ իր կյանքի մեծ
մասը նվիրեց հայ մանուկներին ու նրանց համար հայոց լեզվի դասագրքեր կազմեց։ Նրա ուսուցչության տարիների փորձը նույնպես տեսնում
ենք վեպում։ 1929 թ. Նիկոլ Աղբալյանի հետ հիմնադրել էր Համազգային
հայ ճեմարանը, և հենց այս կրթօջախում էլ գրվել է վեպը, որն էլ իր
հետքերն է թողել վեպի բովանդակության փոքր հատվածի վրա։ Վեպում
տեղ են գտել ուսուցչական կոլեկտիվի հարաբերությունների, միջոցառումների, ժողովների մանրամասն նկարագրությունները։
«Հոգիները ծարավի» վեպը Շանթի գեղարվեստական արձակի վերջին էջն է, նրա երկարատև աշխատանքի արդյունքը։ Այս վեպը, ինչպես
Սարինյանն է ասում, կարելի է համարել «որպես մի յուրօրինակ բարոյական ուտոպիա» [3, 278]:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աբելյան Ա., Հոգու հավիտենական ձգտումը «Հոգիները ծարավի»
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Ключевые слова: психологическая роман, нравственность, любовь,
самопожертвование, Баку, чувства, счастье, семья, человеческие отношения,
Левон Шант
Изучая последний роман Левона Шанта «Жаждущие души», мы
уделили большое внимание психологическим, моральным и образовательным аспектам романа. Kак мы уже заметили жизнь Шанта оказала большое
влияние – и на создание романа, и на место действия романа и подробное
описание школьной работы и история любви. Методы Шанта на создание
образов также представляет большой интерес. Исследование также
включает анализ психических эмоции персонажeй.

LEVON SHANT “THE SOULS OF ATHIRST”

Liana
Liana Gzoghyan

VSU, Faculty of Armenian Philology,
The Armenian Language and Literature, MA the 2nd year
Summаry

words:: psychological novel, morality, love, self-sacrifice, Baku,
Key words
feelings, happiness, family, human relations, Levon Shant
Studying the last page of Levon Shant's “The souls of athirst” poem, we
have paid a lot of attention to the psychological, moral and teaching aspects of
it. As we can see, the life of Shant has had a deep influence on the creation of
the poem. The place where the actions take place, the detailed descriptions of
the job, and the love story. The creation of the characters also deserve much
attention. In the studying process there is also the analysis of the mental
feelings of the characters.
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ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄՆԵՐԸ
Կիմա Հարությունյան

ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.թ., դոցենտ Հերմինե Բաբուռյան

Հանգուցային բառեր՝ Դերենիկ
երգիծանք, հումոր, հեգնանք, սարկազմ

Դեմիրճյան,

մանրապատում,

Հայ երգիծաբանության պատմության մեջ Դերենիկ Դեմիրճյանը
մուտք է գործել իր երգիծական ստեղծագործություններով՝ ֆելիետոններ,
երգիծական պատմվածքներ, մանրապատումներ, զրույցներ և այլն:
Հեղինակի երգիծական ստեղծագործություններում ուշագրավ տեղ են
զբաղեցնում մանրապատումները, որոնք գրի է առել 1920-ական թվականներից: Մանրապատումը գրական ժանր է, որի բնութագրիչ առանձնահատկություններից է փոքր ծավալը՝ 5-10 էջ: Այն էպիկական կամ դրամատիկական սեռի ստեղծագործություն է, որն իր մեջ ամփոփում է այնպիսի մեծ գաղափարներ, ինչպիսին կարող է պարունակել գրական մեծածավալ ստեղծագործությունը [9]: Մեր գիտական հոդվածի նպատակն
է վերլուծել հեղինակի երգիծական մանրապատումները, ուսումնասիրել
նրանցում տեղ գտած թեմաները, դիտարկել, թե երգիծանքի ինչ տեսակներ է կիրառել հեղինակը:
Թեման ամբողջացնելու համար նախ ներկայացնենք, թե ինչ է երգիծանքը, ինչ տեսակներ ունի:
Երգիծանքը շրջապատող աշխարհի մարդկային ընկալման, իմաստավորման ու գնահատման ձևերից մեկն է: Այն միայն կոնկրետ իրողության անհատական ընկալման, իմաստավորման և մատուցման կերպ է:
Հենց այդ պատճառով էլ այն կարող է տարբեր չափերի հասարակական
նշանակություն կամ համոզչություն ունենալ [2]:
Երգիծական գրականության մեջ շատ հաճախ շփոթվում են երգիծանքի միջոցներն ու տեսակները: Պետք է նշել նաև, որ երգիծական գրականության տարբեր աղբյուրներում տարբեր կերպ են առանձնացված
երգիծանքի տեսակները: Աշխատանքի համար հիմք ենք ընդունել Հերմինե Բաբուռյանի դասախոսություններում երգիծանքի տեսակների բաժանման սկզբունքը:
Այսպիսով՝ երգիծանքի տեսակներն են.
▪ Հումոր: Ուրախ ու բարի ծիծաղն է, որն օգնում է մարդուն ազատ47

վելու թյուր հայացքներից ու թերություններից: Հումորը, ի տարբերություն
երգիծանքի մյուս տեսակների, միանշանակ հօգուտ մարդու է: Հումորը
ծիծաղելին է, որը չի տխրեցնում: Սա ծիծաղելի վերաբերմունքն է մարդկանց առօրյա կյանքի և բնավորությունների հանդեպ:
▪ Հեգնանք: Ժպիտն է թերությունների վրա, ո՛չ բարի, ո՛չ էլ ոչնչացնող: Այն սառը քննադատություն է, իսկ երբեմն էլ քննադատություն է
դրվատանքի քողի տակ:
▪ Սարկազմ: Բացասական երանգ ունի և պայքարի զենք է իրականության չար երևույթների դեմ դրանց ծաղրման միջոցով: Անողոքություն,
մերկացման խստություն. սա է սարկազմի առանձնահատկությունը: Ի
տարբերություն հեգնանքի՝ սարկազմում դրսևորում է գտնում վրդովմունքի բարձրագույն աստիճանը՝ ատելությունը:
Երգիծանքի մասին Դեմիրճյանը գրում է՝ երգիծանքը պահանջում է
ծռել իրականության գծերը, չափազանցնել և, որ գլխավորն է, իրականությունը վերարտադրել ոչ այնպես լրիվ ու համատեղ, բոլոր անկյուններով,
հանգամանալից, այլ իրականության այն գծերը, որ կարող են ծաղրելի
վիճակում ներկայացնել իր հերոսներին [7, 69]: Դիտարկելով հեղինակի
երգիծական մանրապատումները՝ նկատում ենք, որ նա շատ հաճախ
կյանքից վերցրել է աննշան, բայց կարևոր փաստեր և ներկայացրել խիստ
պատկերավոր և ազդեցիկ:
Ուսումնասիրելով երգիծանքը Դեմիրճյանի մանրապատումներում՝
պետք է նկատել, որ հեղինակն այստեղ առաջ է քաշել մի շարք թեմաներ
և օգտագործելով երգիծանքի միջոցներն ու տեսակները՝ ներկայացրել
ժամանակի խնդիրները: Ռոբերտ Դավթյանն այսպես է ներկայացնում
Դեմիրճյանի երգիծանքը. «Դեմիրճյանին հուզող հարցերն անսահման
էին: Ելնելով ժամանակի բարդ ու դժվարին իրադրություններից, թե՛ գրականության և թե՛ հրապարակախոսության մեջ նա բռնեց մարտական
ուղի: Նա երգիծում էր, հեգնում, ծիծաղում, դատապարտում: Բոլոր դեպքերում նա անկեղծ պաթոս, հրապարակախոսական մեծ շունչ էր դնում
իր երգիծական ստեղծագործությունների մեջ և դրանով արժանանում
հասարակության լայն խավերի ընդունելությանը: Քսանական թվականների մամուլը բարձր գնահատեց նրա ֆելիետոնները, որոնցում նա
առանձնապես զարկ տվեց կենցաղային և սոցիալական երգիծանքին,
ծաղրեց կենցաղի թերությունները, մարդկանց շողոքորթություններն ու
կեղծիքը» [3]:
Ուշագրավ են հեղինակի՝ քաղաքական թեմայով գրված երգիծական
մանրապատումները: Ս. Աղաբաբյանը կարծում է, որ Դեմիրճյանի երգի48

ծական ստեղծագործություններից առավել նշանակալից են նրանք, որոնց
ծաղրի առարկան միջազգային քաղաքական կյանքի երևույթներն են՝ դիվանագիտական խաբեությունները, իմպերիալիստական տերությունների ագրեսիայի ծրագրերը և այլն: Դ. Դեմիրճյանի քաղաքական ֆելիետոնները՝ «Պուանկարե-պատերազմը և ղարաքիլիսեցի բիձան», «Ազգերի
լիգա – գայլերի լիգա», «Յոթը չափիր, մեկ կտրիր» և այլն, իրենց դրվածքների սրությամբ և հիմնավորվածությամբ հարում են Մ. Նալբանդյանի
հրապարակախոսական պամֆլետներին [1, 360-361]: «Պուանկարե-պատերազմը և ղարաքիլիսեցի բիձան» քաղաքական մանրապատումի մեջ
գրողը երգիծանքի տեսակներից օգտագործել է երկուսը՝ հումոր և հեգնանք, որոնց միջոցով պատկերում է կապիտալիստական տերությունների՝ ԱՄՆ-ի և Անգլիայի դիվանագիտական քայլերը, նրանց՝ կեղծ բարեպաշտության քողի տակ թաքնված գաղութատիրական ձգտումները: Այս
ստեղծագործության մեջ հեղինակը հեգնում է երկրորդ ինտերնացիոնալի
մի շարք գործիչների, նրանց ծածուկ գործունեությունը և դրա հետևանքով ստեղծված խնդիրները: Անգլիայի գաղութատիրական ձգտումների
թեման ամփոփված է նաև «Անգլիան շահեր ունի» մանրապատումի մեջ,
որտեղ հեղինակը երգիծական համեմատությամբ է ներկայացնում
Անգլիայի գաղութ դարձած երկրների՝ Չինաստանի, Հնդկաստանի, Աֆրիկայի, Պարսկաստանի, Արաբիայի ներքաղաքական իրավիճակը: Նույն
թեման է արծարծված նաև «Մուսոլինի», «Կատաղած շները և ազգերի
լիգան» մանրապատումներում: Քաղաքական թեմայի շրջանակներում
«Ժամանակակից վարք սրբոց, մարգարեից, դպրաց և փարիսեցոց և գործք
առաքելոց» մանրապատումի մեջ Սովետական Միությունում տիրող
իրավիճակը լավ ներկայացնելու համար հեղինակը երգիծանքի տեսակներից ընտրել է սարկազմը, որի միջոցով մերկացնում է իշխող կառավարությանը և տիրող բարքերը: Հեղինակը հարց է հնչեցնում. Ինչպե՞ս
հերոսները, սրբերը կապրեին Սովետական Միությունում: Պատասխանը
հետևյալն է. Սողոմոն Իմաստունը կփորձեր գնալ Քյավառի մի խուլ

անկյուն՝ գրբացությամբ գլուխը պահելու, Ալեքսանդր Մակեդոնացին
Վրանգելի բանակում կոզակների ատաման պիտի դառնար, Վարդան
Մամիկոնյանը կամ բանդիտ պիտի լիներ Դիլիջանի շոսսեի վրա, կամ
«ոտի վրա» առևտուր պիտի աներ Երևանի Ղանթարի տակ, Դավիթ մարգարեն մի փոր հաց կվաստակեր Շիրակի գյուղերում աշուղություն
անելով [5, 371-372]: Հեղինակը սարկազմով և սուր համեմատությունների

կիրառմամբ փորձում է մերկացնել Սովետական Միության կարգերը և
վերջինիս ղեկավարությանը:
49

Վ. Մկրտչյանը կարծում է, որ Դեմիրճյանը շատ լավ է հասկանում
նոր պայմաններում երգիծանքի ուղղությունը, նրա հասարակական արձագանքի մղիչ գործոնները, նրա հասարակական արժեքը: Այդ իսկ
պատճառով նա իր բոլոր երգիծական գործերում ցուցաբերել է հեղինակային հստակ դիրքորոշում: Կյանքի բացասական երևույթներին նա միշտ
նայում է սոցիալիստական հարաբերությունների ասպեկտով՝ առանց
սքողելու այդ հարաբերությունների հանդեպ համակիր հեղինակի իր
տենդենցը: Նրա ծաղրը մերկացնում է հասարակական համակարգի
ուղեկցող արատները և դրանց այն կրողներին, որոնք, քողարկվելով գաղափարի և բարոյական նորմերի տակ, իրենց էությամբ մնում են սեփականատիրական աշխարհի գողացողի հոգեբանության կրողները [8, 26]:
Երգիծական մանրապատումների հաջորդ թեման ժամանակի
Երևանն է, որտեղ հեղինակը երգիծանքով է ներկայացնում Երևանում
տիրող մթնոլորտը, միջավայրը, մարդկանց մտածելակերպը, մայրաքաղաքին ոչ հարիր վարքն ու բարքը: «Երևան» մանրապատումի մեջ հեղինակը Երևանը հեգնանքի միջոցով համեմատում է գյուղացի Գալո ափու
հետ, թե ինչպես նա մի հասարակ գյուղացի էր, բայց երբ որդին դարձավ
իշխանության ներկայացուցիչ, ինքն էլ դարձավ Գալուստ: Այդպես էլ
Ռուսաստանի մի մոռացված ծայրամասի քաղաք Երևանը դարձավ մայրաքաղաք: Հեգնանքով է ներկայացնում երևանաբնակներին. «Փախչենք:
Ահա դեմից գալիս է մի մարդ, որից ես ամենից շատ եմ սարսափում: //
– Փո՞ղ եք պարտ: // – Երանի չէր: Մի օր հանաք արի հետը, թե՝ ինչ շախով
մարդ ես: Սաստիկ զայրացավ և խոստացավ ինձ սպանել: Այս, այո, սպանել: // Երևանցիք հանաք չեն սիրում: // Երևանը շատ լուրջ քաղաք է» [4,
182-183]: «Միամիտ նորեկի արկածները» մանրապատումի մեջ հեղինակը
հեգնանքով է ներկայացնում Երևանում բնակարան գտնելու փորձերը:
Բոլորը երազում են գնալ Երևան, քանի որ այնտեղ կա Մասիս, բայց հեղինակի մոտ հարց է առաջանում՝ ինչու հենց Մասիսը. «Ախպեր ջան, ռոճիկիս մեջ Մասի՞սն ինչ գործ ունի: Մասիսը կուտվի՞: Փռնչին որ գա
տունս պարտքն ուզի ՝ Մասի՞սը պիտի տամ իրեն, թե՞ փորս, որ ցավի՝
վրան Մասիսը պիտի դնեմ: Ինչ իդեալիստներ եք երևանցիքդ: Մասիսը
շինել եք վալյուտա» [4, 100]: Երևանում բնակարան գտնելու բարդ փորձերը ներկայացնելու համար հեղինակը հեգնանքից անցնում է սարկազմի.
մերկացնում է ժամանակի երևանցիների մտածելակերպը, փոքրացնում և
ոչնչացնում է երևանաբնակին. «Դիլիջանի բժիշկները չկարողացան
մեռցնել: Ճիշտը որ խոսենք՝ առողջացրին: Ասենք՝ բժշկի լա՞վը երբ ենք
տեսել որ…»: Կամ բնակարանային բաժնի վարիչի երազանքն են դառնում
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1918-1919 թվականները. «Թվականնե՜ր: Ոսկի՜ ասա: Հրաշալի սով կար,
կոտորած կար: Ո՞վ էր տեսել բնակարանային կրիզիս: Մեռելադուլ էր
չորս կողմդ: Ախպե՛ր, քի՜չ կերե՜ք, քի՜չ աճեցե՜ք, կոտորվեցե՜ք» [4, 105]: Եվ
դրությունը հասնում է նրան, որ Երևանում բնակարան փնտրողին այլևս
չեն հետաքրքրում ազատ բնակարանները, քանի որ վերջինս դիմում է
ինքնասպանության: Երևանի ամբողջական պատկերն է ներկայացնում
«Նոր-նոյան լիակատար տապան» մանրապատումը, որտեղ հեղինակը
նկարագրում է ժամանակի Երևանից մի փոքրիկ պատկեր, որն այնքան
խոսուն է, որ հնարավորություն է տալիս միանգամայն պատկերացում
կազմելու Երևանում տիրող իրավիճակի մասին: Հեղինակը ներկայացնում է մի տուն, որտեղ ապրում են տարբեր ընտանիքներ, և այդ պատկերը վառ է ներկայացնում համեմատությունների միջոցով, որտեղ առկա են
երգիծանքի հումոր և հեգնանք տեսակները. «Այն տունը, որին ներկա եմ
ես, տուն չէ՝ բոշայի ջվալ. դա կատարյալ հայկազյան բառարան է» [4, 124],
«Մեծ Հայաստանը ծովից ծով: Եվ եթե մի երկրորդ ջրհեղեղ պատահի ու
տակովն անի ամբողջ աշխարհը, դեռ մինչև անգամ Երևանը ամբողջ ու
մի Երևանից այս մի տունը միայն իբրև ամբողջացրած և վերամշակած
Նոյան տապան ջրի երեսը մնա՝ հայությունն իր բոլոր նմուշներով և կուլտուրական պատմությամբ ազատված է» [4, 125]: Հեղինակը նման կերպ
ծաղրում և քննադատում է այն մարդկանց, որոնք իրենց կենցաղով փնթի
են, բայց դրսում հանդես են գալիս որպես ուսուցիչներ, վարժապետներ,
աղաներ, մշակներ, ինժեներներ և այլն: Ակնհայտ է, որ Երևանի մասին իր
մանրապատումներում հեղինակը բարձրացրել է կարևոր խնդիր. առաջին հերթին այն մայրաքաղաք լինելով սահմանափակ հնարավորություններ ունի հյուրերին ընդունելու համար, իսկ ինչպես պարզ է ընդհանուր
կոլորիտից՝ հեռու է քաղաքակրթությունից, մայրաքաղաքին հատուկ
պայմաններից:
Իր մանրապատումների մեջ հեղինակն անդրադարձ է կատարել
նաև հայ մտավորականներին, երգիծանքով քննադատել նրանց վարքն ու
բարքը, քայլերը և անգամ մարդկային հատկանիշները: «Վարժապետ»
մանրապատումի մեջ հեգնանքով է ներկայացնում մի վարժապետի, որը
պատերազմի ժամանակ թողեց վարժապետությունը և անցավ պաշտոնի.
նա այն երեսփոխաններից է, որ հաջողությամբ վերապրում է բոլոր
տասնամյակներն ու ռեժիմները և հեշտորեն հարմարվում մի նոր ռեժիմի:
Վարժապետին առավել վառ և դիպուկ է ներկայացնում հետևյալ հատվածներում. «Միշտ վեճ է հարուցանում այնտեղ, ուր ամենքը միմիայն
համաձայն են: Դժվարացնելու հնարը կգտնի այնտեղ, ուր բանը միմիայն
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հեշտ է: Իսկական տաղանդ է գործը դժվարացնելու, խճճելու, դարձնելու
անհնարին», «Ասենք նա քեզ վրա նայում է իբրև շարադրության տետրակի վրա, և այն էլ չի նայում, այլ սրբագրում է: Հենց ինքդ նրա համար մի
տառասխալ ես: Երբեք չմտածեց ամուսնության մասին: Դա կարող էր մեծ
տառասխալ լինել իր կանոնավորապես տխուր կյանքի մեջ: Չսիրեց էլ ծախսեր կարող էր լինել» [4, 130]: Այս հատվածներում Դեմիրճյանը հեգնանքով է ներկայացնում այդ երբեմնի մտավորականին, նրա մարդ տեսակը և արժեքները: Նույն մտավորականի թեման է ներկայացնում «Ցանկով» մանրապատումը: Նախկին վարժապետը դարձել է Բուլղարիայի
նախագահ և ինչպես դպրոցում էր սիրում պատժել աշակերտներին, այդպես էլ այստեղ է սիրում մահապատժի ենթարկել խեղճ ժողովրդին:
«Դարձյալ մի «նա»», «Նա» մանրապատումների մեջ հեղինակը նույն երգիծանքով և քննադատությամբ է ներկայացնում 20-ական թվականների
վարժապետին, պճնամոլին:
Մանրապատումներում վարժապետից զատ հեղինակը երգիծում է
նաև ժամանակի մարդուն, ներկայացնում է նրա թյուր մտածելակերպը և
մարդկային արատները. դա են փաստում «Մերկերիոս աղա» և «Պանիկաչի Աղճոն» մանրապատումները: Առաջին ստեղծագործության մեջ հեղինակը երգիծանքի տեսակներից օգտագործել է հումորը: Հեղինակը
Մերկերիոս աղային ներկայացում է որպես կնոջ հետ Գյումրուց Երևան
եկած մի առևտրականի, որին խաբել են, թե Երևանում բժիշկները երիտասարդացնում են մարդուն: Վերջինս էլ ցանկանում է երիտասարդանալ, բաժանվել երեսունհինգ տարվա կնոջից և ամուսնանալ երիտասարդ
աղջկա հետ: Այս մասին իմանալով՝ նրա կինը բոլորի ներկայությամբ դատապարտում է ամուսնուն, ստիպում հավաքել իրերը և ականջից բռնած`
տանում է հետ`Գյումրի: Գևորգ Մադոյանն իր մենագրությունում այս
ստեղծագործության մասին գրում է, որ հեղինակը Մերկերիոսին խոսեցնում է իր լեզվով: Նրա ոճը հոխորտալից և ամբարտավան շեշտ ունի, որ
նրան դնում է ծիծաղելի վիճակների մեջ: «Ես,– հոխորտում է նա,– Լենինականու քաղաքին մեչը գուբեռնաթորի անուն ունիմ»: Լսելով, որ Երևանում հյուրանոց չկա, զայրացած մենախոսում է. «Այօղուլներ, մեր
Գյումրվա ծծկեր տղեն էլա իրա ջեպեն տասը գաստինիցա կհանե. գաստինիցեն ի՞նչ է, օր չեք շինե [7, 70]: Իսկ Աղճոն տագնապալից մարդ է,
այդպիսին է նաև նրա ընտանիքը: Առավոտից երեկո գնում են տարբեր
ապրանքներ՝ պետքականից մինչև անպետք: Այս մարդն իր կյանքի
վերջին օրն անգամ մտածում է միայն գնելու և տանը կուտակելու մասին:
Ըստ Աղաբաբյանի՝ Դեմիրճյանն անողոք երգիծանքով է ջրի երես հանում
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նորագույն «ազգային ջոջերի» ծրագրերի քաղքենիական բովանդակությունը, որը հանգում է բացառապես հաշվի և դիրքի, փողի և իշխանության պաշտամունքին: Ի տարբերություն ծիծաղելի երևույթների մակերեսային մեկնաբանությունների՝ Դ. Դեմիրճյանը խորապես հասկանում էր
դրանց հասարակական վտանգավորությունը՝ որակելով դա ոչ այլ կերպ,
քան «ազգային խայտառակություն» [1, 361]:
Երգիծական մանրապատումների մյուս թեման սոցիալ-կենցաղայինն է, որտեղ Դեմիրճյանը հեգնանքով և սուր ծաղրով է ներկայացնում
պետական աշխատողներին և նրանց «օրինական» համարվող այնպիսի
գործողություններ, որոնք վտանգում են մարդու արժանապատվությանը:
Դեմիրճյանը կարծում է, որ սոցիալիստական հասարակարգի գործողությունները պետք է լինեն ի շահ մարդու և նրա նկատմամբ ուշադիր ու հոգատար վերաբերմունքի: Այս թեմայով գրված մանրապատումներից են
«Թղթատար գնացքներ», որտեղ ծաղրում է գնացքի վերահսկիչին, «Երկաթյա ֆոնդ»՝ ծաղրվում են այն թղթակիցները, որոնք ահասարսուռ
անուններ են հորինում, որպեսզի պաշտպանվեն իրենց հոդվածի թեմա
դարձած պաշտոնյաներից, գողերից, ավազակներից, «Փոստում», «Պոչ և
հակապոչ» մանրապատումների մեջ ծաղրանքով է ներկայացնում փոստի մոտ գոյացած ամենօրյա հերթը, «Կամ շներից, կամ շներին» մանրապատումի մեջ բարձրացնում է թափառող շների և նրանց թունավորելու
թեման: Այս թեմայի շրջանակներում հեղինակը բարձրացնում է մեկ այլ
կարևոր կենսական հարց՝ հեռագրատան աշխատողների թերացումները:
«Հեռագիր» մանրապատումի մեջ Դեմիրճյանը հումորով է ներկայացնում
հեռագրատան աշխատանքը. թիֆլիսեցի երիտասարդը սիրահարվում է
երևանաբնակ օրիորդի, և քանի որ հեռագրատան աշխատողները տեղ
չեն հասցնում նրանց նամակները, սիրահարները կարծում են, որ սերը
մարել է, և օրիորդն ամուսնանում է մի այլ երիտասարդի հետ: Նույն
թեման է արծարծված նաև «Հարաբերականություն» մանրապատումի
մեջ, որտեղ նույնպես քննադատվում են հեռագրատան աշխատողների
թերացումը և դրանից բխող հետևանքները:
Պետք է նկատել, որ երգիծական այս մանրապատումներում հեղինակը կենսական այնպիսի էական խնդիրներ է առաջ քաշում, որոնք
կարևոր են մարդու առօրյայի և բարեկեցիկ կյանքի համար: Դեմիրճյանն
այսօրինակ խնդիրներից անցում է կատարում նաև շատ աննշան կենցաղային խնդիրների, ինչպես օրինակ՝ «Եպիսկոպոսի մորուքը» մանրապատումում ներկայացված են այն մարդիկ, որոնք երկրի դրությունը գնահատում են միայն իրենց օրինակով, եթե աշխատում են՝ լավ է, եթե ոչ, կամ
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ռոճիկ չես ստացել՝ շատ վատ է: Ըստ Հր. Թամրազյանի՝ Դեմիրճյանի երգիծանքի զարգացումը պայմանավորված էր ժամանակի քաղաքական ու
գեղագիտական պահանջներով: Երկիրը բաժանվել էր անցյալից, բայց
հնից դեռ շատ բան կար: Կենսականորեն ծագում էր հնի դեմ պայքարի
պահանջը: Սոցիալական այդ պատվիրանը տարածվում էր նաև գրականության վրա, և երգիծանքը՝ որպես գրական սուր զենք, կարող էր մեծապես նպաստել այդ պայքարին: Ծաղրն ու ծիծաղը ոգու առողջության և
ուժի արտահայտությունն են՝ հատուկ այն մարդկանց, որոնք ձգտում են
առաջ, պահպանում են ստեղծելու և հարատևելու տենչը [6, 64]:
Այսպիսով՝ Դեմիրճյանի երգիծական մանրապատումներում քննվող
թեմաները չորսն են՝ քաղաքականություն, սոցիալ-կենցաղային հարցեր,
ժամանակի Երևան և մտավորականություն, որոնք առավել պատկերավոր ներկայացնելու համար հեղինակը դիմել է երգիծանքի երեք
տեսակների՝ հումոր, հեգնանք, սարկազմ: Ուսումնասիրելով Դերենիկ
Դեմիրճյանի երգիծական մանրապատումները՝ կարելի է եզրակացնել
նաև, որ հեղինակի լեզուն պարզ է՝ արծարծվող թեմաներին համապատասխան:
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САТИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРИ ДЕРЕНИКА ДЕМИРЧЯНА
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Изучая сатиру, которую использует Дереник Демирчян в своих
сатирических миниатюрах, становится ясно, что автор владеет этим
искусством простым языком. Автор затрогивает четыре основные темы:
социально-бытовая, тема современного Еревана, политическая тема и
ученый свет. Для более ясного их представления автор обращается к трем
видам сатиры: юмор, ирония, сарказм.

DERENIK DEMIRCHYAN'S SATIRICAL SKETCHES

Kima Harutyunyan

VSU, Faculty of Philology,
The Armenian Language and Literature, MA the 2nd year
Summary

words: Derenik Demirchyan, sketch, satire, humour, irony, sarcasm
Key words

Studying satire and its types used in satirical sketches by Demirchyan, it
becomes evident that the author possesses that art through simple language.
The four studied topics in satirical sketches by Demirchyan are the following:
political. social-daily, Yerevan in his time and the intelligentsia of the time. To
present them in a more illustrated, way the author has applied three types of
satire- humour irony and sarcasm.
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ՀԱՅԵՐԵՆԻ`
ՀԱՅԵՐԵՆԻ` ԳՈՒՆԱՆՈՒՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՈՎ
ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԸ
Հեղինե Հովսեփյան

ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` բ.գ.թ., դոցենտ Հեղինե Մելքոնյան

Հանգուցային բառեր՝ գունանուն, դարձվածք, կարմիր, կանաչ,
կապույտ, դեղին
Դարձվածքը, ինչպես գիտենք, «բառերի կայուն, պատրաստի վերարտադրելի, վերաիմաստավորված կապակցություն է, ուր բաղադրիչ
բառերի ինքնուրույնությունը ձևական է, շարահյուսական կապը՝ մթագնած» [2, 5]: Դարձվածքները ցանկացած լեզվի գանձարանի համ ու հոտն
են: Դրանք ժողովրդի հոգևոր մշակույթի հարստությունն են և արտահայտում են տվյալ լեզվի պատկերավոր մտածողությունն ու ինքնատիպությունը: Դարձվածքի մեկնաբանության համար կարևոր է իմանալ ոչ
միայն նրա ծագումը, այլև միջավայրը, որում այն կիրառվում է: Դարձվածքը պատմական միավոր է. ժամանակների փոփոխությամբ կարող է
փոխվել նրա ձևը և իմաստը:
Սույն աշխատանքում հանձն ենք առել ուսումնասիրել հայերենի՝
գունանուն բաղադրիչով դարձվածքները՝ դա կատարելով ավելի շատ բովանդակային տեսանկյունից: Լեզվանյութը քաղել ենք Ա. Սուքիասյանի և
Ս. Գալստյանի համահեղինակած բառարանից [4]: Ընդհանուր առմամբ
մեր ընտրանքը կազմել է գունանուն բաղադրիչով 232 դարձվածք: Դրանցից բացի` մի առանձին շարքով հետազոտել ենք նաև գույնի հասկացությանն առնչվող բաղադրիչներով դարձվածքները: Վերջին խմբում նկատի
ենք առել «գույն» արմատով (թիվը՝ 23), ինչպես նաև փոխաբերաբար գույն
նշանակող բաղադրիչով (թիվը՝ 3) դարձվածքները: Վիճակագրական
հաշվումների համար ընդհանուր թիվ ենք վերցրել 255-ը՝
նրանում ընդ255
գրկելով ողջ լեզվանյութը՝ բացի փոխաբերական կիրառությամբ 3 օրինակից: Ընտրանքում հանդիպել են դարձվածքներ, որոնք իրենց կազմում
պարունակել են մի քանի գունանուն բաղադրիչ: Նշենք, որ գույների
երանգները միացրել ենք հիմնական գույներին. այսպես՝ երկնագույնը՝
կապույտին, ճերմակը՝ սպիտակին, վարդագույնը՝ կարմիրին, թուխը՝
սևին: Սույն հոդվածում՝ քանակական տվյալների մասում, կպահպանենք
լեզվանյութի ամբողջականությունը, բովանդակային վերլուծություննե56

րում, սակայն, չներառելով «սև» և «սպիտակ» բաղադրիչ պարունակողները1:
բաղադրիչով
Տրամագիր 1. Գունանուն բաղադրիչո
վ դարձվածքների հարաբերակցությունը

I – «Կարմիր»
Կարմիր» բաղադրիչով դարձվածքներ:
դարձվածքներ Ողջ լեզվանյութում
հանդիպել է 35 այդպիսի դարձվածք: Բառարանային իմաստներից հանդիպել են հեղափոխական (կարմիր դրոշակ), սովետական երկրին
հատուկ (կարմիր գիծ), գեղեցիկ (կարմիր արև), երջանիկ (կարմիր օր),
արյունոտ (կարմիր օր լուսանալ) իմաստները: Հանդիպել են նաև այլ
իմաստներ՝ արտոնյալության (արյունը մյուսից կարմիր լինել), ուրախության (կարմիրը դուրս անել, սևը՝ ներս), արտահայտվածության (կարմիր
թելի նման անցնել), արգելքի (կարմիր լույս վառել), բարկացկոտի (կարմիր կով), տարբերիչ նշանի (վիզը կարմիր թել կապել), երիտասարդության (կարմիր արևից ընկած), դանդաղկոտության (կուռ ու ճուռը կարմիր
քամի ընկնել) և այլն: Մյուս իմաստները մեկնաբանված են ստորև՝ օրինակներին կից:
Կարմիրը գունային զուգադրություն է կազմել կանաչի հետ՝
խորհրդանշելով ծիածան (կանաչ-կարմիր), ամուսնություն (կանաչկարմիրը կապել), իսկ 1 օրինակում՝ սևի հետ (մեկը՝ ուրախության,
մյուսը՝ վշտի խորհրդով):
«Վարդագույն» բաղադրիչով գործածվել է 2 դարձվածք՝ կյանքի
Սրան մենք գնացել ենք հոդվածի ծավալային սահմանափակումների պատճառով՝ այդ շարքի դարձվածքների քննության մանրամասներին նախատեսելով
անդրադառնալ առանձին հոդվածով:
1
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նկատմամբ լավատես լինելու իմաստով (օր.՝ 31, 34-րդ):
«Կարմիր» բաղադրիչով դարձվածքներն են՝
1. Արյունը մյուսից կարմիր լինել կամ չլինել – մեկի նկատմամբ
առավելություն ունենալ կամ չունենալ (բայ. բկ.2):
2. Ետևից կարմիր խնձոր ուղարկել կամ ճամփել (հաճախ
հեգնական) – ցանկալի մեկին հանդիսավոր կերպով հրավիրել
(այժմ՝ հրավիրված չլինելու, հեգնելու արտահայտություն) (բայ.
բկ.):
3. ԿանաչԿանաչ-կարմիր (բրբ.) – ծիածան (հարադիր բառ՝ գոյական)
4. ԿանաչԿանաչ-կարմիրը կապել (բրբ.) – տղային կամ աղջկան
ամուսնացնել (բայ. բկ.):
5. ԿանաչԿանաչ-կարմրին տալ – կանաչ ու կարմիր երևալ, այդ գույնին
նմանվել (բայ. բկ.):
6. Կարմիր անկյուն – քաղաքական կամ մշակութային աշխատանքներ տարվող վայր (գոյ. բկ.):
7. Կարմիր արև – 1.գեղեցիկ, պայծառ արեգակ: 2.արևշատություն,
բախտավոր կյանք, հույս, ապավեն, կյանք (գոյ. բկ.):
8. Կարմիր արևից ընկած – վաղ հասակում մահացած, երիտասարդ կյանքից զրկված, վաղամեռիկ (բայ. բկ.):
9. Կարմիր գիծ – 1.շենքի կամ փողոցի սահմանագիծ: 2.ՍՍՀՄ-ի
պետական սահմանը (գոյ. բկ.):
10. Կարմիր գոգնոց – կին (գոյ. բկ.): Ազգագրագետ, պ. գ. թ. Ս. Պողոսյանը, խոսելով հայուհու տարազի մասին, այս դարձվածքը
ստուգաբանում է այսպես. «Գոգնոցը խորհրդանշել է ամուսնա-

ցած կնոջը. «կարմիր գոգնոց» նշանակել է կին: Ջահել աղջիկը
նման գոգնոց չի կրել» [3]:

11. Կարմիր դրոշ կամ դրոշակ – հեղափոխության, մասնավորապես՝ ՍՍՀՄ դրոշակը (գոյ. բկ.):
12. Կարմիր դրոշ կամ դրոշակ բարձրացնել – ապստամբել,
հեղափոխություն կատարել (բայ. բկ.):
13. Կարմիրը դուրս անել,
անել, սևը՝ ներս (խսկց.) – վիշտը, նեղ վիճակը
թաքցնելով ներսում իրեն ուրախ ցույց տալ (բայ. բկ.):

Օրինակներին կից՝ փակագծերում, բերված են քերականական նշումներ՝
դրանց կարգավիճակը (բառ, բառակապակցություն՝ բկ., նախադասություն՝ նդ.),
իսկ բառակապակցության դեպքում՝ նաև դրանց՝ գերադասի խոսքիմասային
պատկանելությամբ որոշվող տեսակը:
2
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14. Կարմիրը կապել (ժղվրդ.) – 1.տղային ամուսնացնել: 2.սպանել,
վրեժխնդիր լինել (բայ. բկ.):
15. Կարմիր թելի նման կամ պես (անցնել,
անցնել, անց կենալ,
կենալ, անցկացնել)
անցկացնել) –
ցայտուն կերպով երևալ, պատկերանալ կամ երևցնել,
պատկերացնել (որպես հիմնական գաղափար) (բայ. բկ.):
16. Կարմիր թել կապել – նշան դնել (բայ. բկ.):
17. Կարմիր լույս վառել (մեկի առաջ,
առաջ, առջև)
առջև) (գրք.) – մեկին արգելել,
խոչընդոտել, չթողնել, արգելք հարուցել (բայ. բկ.):
18. Կարմիր խաչ – կարմիր խաչի և կարմիր կիսալուսնի ընկերություն, պատերազմի վիրավորներին ինչպես նաև մեծ աղետների
ու տարերային արհավիրքների դեպքում ժողովրդին օգնող միջազգային կազմակերպություն, կարմիր կիսալուսին (բայ. բկ.):
19. Կարմիր խնձորին քար նետել
նետել – լավ բանին աշխատել տիրանալ,
լավ բանը ձգտել ձեռք բերել, հետապնդել ձեռք գցելու համար
(բայ. բկ.):
20. Կարմիր խնձոր ուղարկել (մեկի ետևից)
ետևից) – նույնն է՝ ետևից
կարմիր խնձոր ուղարկել (բայ. բկ.):
21. Կարմիր կանչել – հարսանիքում փեսայի համար դրամ հավաքել
(բայ. բկ.):
22. Կարմիր կով (բրբ.) – ցատկոտ, բարկացկոտ, բարկասիրտ (գոյ. բկ.):
23. Կարմիր հավկիթ (կրոն.) – 1.կարմիր ներկած ձու, որ գործ են
ածում Զատկի տոնին: 2.Զատկի տոնը, երբ ձուն կարմիր են
ներկում (գոյ. բկ.):
24. Կարմիր նոխտա կապել (բրբ.) – նշան դնել (բայ. բկ.):
25. Կարմիր ջուր (ծածկաբ.) – գինի (գոյ. բկ.):
26. Կարմիր տախտակ – աշխատանքի առաջավորների անունների
ու լուսանկարների զետեղման պատվո տախտակ (գոյ. բկ.):
27. Կարմիր տեռոր – հեղափոխության առաջին տարիներին սովետական պետության թշնամիներին ոչնչացնելը (գոյ. բկ.):
28. Կարմիր օր – լավ, ուրախ կյանք (գոյ. բկ.):
29. Կարմիր օր լուսանալ – հանկարծ թշվառ, արյունալի դիպվածի
հանդիպել (բայ. բկ.):
30. Կարմրել մինչև մազերի արմատները կամ ականջների ծայրերը
– ամոթի զգացումից սաստիկ կարմրել (բայ. բկ.):
31. Կյանքին վարդագույն ակնոցներով նայել – կյանքի նկատմամբ
լավատես լինել, կյանքում միայն լավը տեսնել, աշխարհը գունազարդված ըմբռնել (բայ. բկ.):
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32. Կուռ ու ճուռը կարմիր քամի ընկնել (բրբ.) – շատ դանդաղ
շարժվել (բայ. բկ.):
33. Հետևից կարմիր խնձոր ուղարկել (հեգն.) – նույնն է՝ ետևից
կարմիր խնձոր ուղարկել (բայ. բկ.):
34. Վարդագույն ակնոցով դիտել կամ նայել – ամեն բան լավ
տեսնել, լավատես լինել, ավելի լավ պատկերացնել քան իրականում կա, թերությունները չնկատել (բայ. բկ.):
35. Վիզը կարմիր թել կապել – մորթել (բայ. բկ.):
Ինչպես երևում է, կարմիրը հայերենի դարձվածքներում ունի
գերազանցապես դրականի խորհուրդ՝ բացառած մի քանի
օրինակ (օր.՝ 17, 22, 29, 14/2, 32-րդ):
II - «Կանաչ»
Կանաչ» բաղադրիչով դարձվածքներ:
դարձվածքներ: Ողջ լեզվանյութում հանդիպել է 21 այդպիսի դարձվածք: Բառարանային իմաստներից հանդիպում են ոչ հասունի (արտը կանաչ հնձել) և երիտասարդի (կանաչ
ախպեր;; կանա
կանաչչ արև) իմաստները: Հանդիպում են նաև այլ իմաստներ,
ախպեր
ինչպես՝ անարգելք (կանաչ
կանաչ ճանապարհ),
ճանապարհ ամուսնության նշան (կանաչ
պսակը հյուսել), երիտասարդ կյանք (կանաչ տերևից ընկած) և այլն: Կան
նաև գունային զուգադրություններով դարձվածքներ. կանաչը զուգադրվել
է կապույտի և կարմիրի հետ՝ խորհրդանշելով ծիածան (կանաչ
կանաչ--կապույտ
կապույտ;
կանաչ--կարմիր), ամուսնություն (կանաչ
կանաչ--կարմիրը կապել):
կանաչ
1. Աչքում մազ կանաչել կամ բուսնել (բրբ.) – շատ չարչարվել, շատ
նեղություններ տանել (բայ. բկ.):
2. Աստված,
Աստված, էն կանաչ մեռոնը (վկա)
վկա) – երդում, երբ վկայակոչվում է
Աստծու կանաչ մեռոնը. երդվում է սրբությամբ (նդ.):
3. Աստված կանաչ ու կտրիճ արևդ անվնաս պահե – բարեմաղթություն՝ երիտասարդին կյանք ու կորով ցանկանալ (նդ.):
4. Արտը կանաչ հնձել – եկամուտը, աշխատավարձը ստանալուց
առաջ պարտք վերցնելով՝ արդեն ծախսած լինել (բայ. բկ.):
5. Կանաչ
Կանաչ ախպեր (խսկց.) – գարուն (գոյ. բկ.):
6. Կանաչ արև – 1. երիտասարդ կյանք, երիտասարդություն:
2. անմահություն, հավերժություն (գոյ. բկ.):
7. Կանաչ գոտի – բուսականությամբ կանաչապատված շերտ
բնկավայրերում (գոյ. բկ.):
8. Կանաչի ընկնել – 1. գարնանամուտին կանաչը, սեզը նոր բուսնելու ժամանակ սկսել արածել: 2.գարնանամուտին ստամոքսի
խանգարում ստանալ (բայ. բկ.):
9. Կանաչին տալ – կանաչի մոտ գույն ունենալ, կանաչ երևալ (բայ. բկ.):
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10. Կանաչ կապել – ծիածանել, կանաչ կարմիր կապել (բայ. բկ.):
11. ԿանաչԿանաչ-կապույտ – ծիածան (հարադիր բառ)
12. ԿանաչԿանաչ-կապույտի Աստված – երկնային Աստված (Աստծուն
հղված աղաչական արտահայտություն) (գոյ. բկ.):
13. ԿանաչԿանաչ-կարմիր (բրբ.) – ծիածան (հարադիր բառ):
14. ԿանաչԿանաչ-կարմիրը կապել (բրբ.) – տղային կամ աղջկան ամուսնացնել: 2. ծիածանել (բայ. բկ.):
15. ԿանաչԿանաչ-կարմրին տալ – կանաչ ու կարմիր երևալ, այդ գույնին
նմանվել (բայ. բկ.):
16. Կանաչ ճանապարհ (փխբ.) – որևէ բանի իրագործման համար
ազատ, անարգելք ասպարեզ, լայն հնարավորություններ (գոյ. բկ.):
17. Կանաչ մեռոն կամ կանաչ մեռոնը վկա – երդման արտահայտություն, ազնիվ խոսք (գոյ բկ.; նդ.):
18. Կանաչ պսակը հյուսել (մեկի հետ)
հետ) – մեկի հետ ամուսնանալ,
ամուսնական կյանքով կապվել (բայ. բկ.):
19. Կանաչ տերևից ընկած – ողբասացություն ննջեցյալի հասցեին,
երիտասարդ տարիքում մահացած, վաղամեռիկ (բայ. բկ.):
20. Կանաչ ու կտրիճ արևից զրկվել – անեծք՝ երիտասարդ հասակում մեռնես (բայ. բկ.):
21. Կանաչ փողոց – նույնն է՝ կանաչ ճանապարհ (գոյ. բկ.):
III – «Կապույտ»
Կապույտ» բաղադրիչով դարձվածքներ:
դարձվածքներ Ողջ լեզվանյութում
հանդիպել է 10 այդպիսի դարձվածք: Կապույտի բառարանային իմաստներից հանդիպել է միայն երկնքի իմաստը (կանաչ-կապույտի Աստված):
Ունենք նաև ազնվական իմաստով դարձվածքներ (կապույտ արյուն, երկնագույն արյուն), որոնք բառարանում «կապույտ» բառի իմաստներում
չկան: Հանդիպում են նաև այլ իմաստներ՝ վարակիչ հիվանդություն (կապույտ հազ), զեխություն, շվայտություն (կապույտ գիշերներ), քամու
շարժիչ ուժ (կապույտ ածուխ) և այլն: Բացասական իմաստ են արտահայտում 8, 9, 10-րդ օրինակները: Մնացած բոլոր դարձվածքներն արտահայում են դրական իմաստ: Կապույտը գունային զուգադրություններով
հանդես է եկել սևի (օր.՝ 10), կարմիրի (օր.՝ 1) և կանաչի (օր.՝ 3, 4) հետ:
1. Արյունը
Արյունը կարմիր կամ կապույտ3 – ազնվական՝ արիստոկրատա-

«Կապույտ// երկնագույն արյուն» դարձվածքի ստուգաբանությունն ունի
իսպանական ակունք (sangre azul). ազնվական իսպանացիները, որ մավրերի հետ
չեն խառնվել և պահպանել են իրենց մաշկի բաց գույնը, ունեցել են երևացող
երակներ [6, 317]:
3
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կան ծագում ունեցող մարդ: Ազնվարյուն, փափկասուն մարդու
մասին (ած. բկ.):
2. Երկնագույն արյուն – ազնվական արյուն, ազնվականական ծագում (գոյ. բկ.):
3. ԿանաչԿանաչ-կապույտ – ծիածան (հարադիր բառ):
4. ԿանաչԿանաչ-կապույտի Աստված – երկնային Աստված (Աստծուն
հղված աղաչական արտահայտություն) (գոյ. բկ.):
5. Կապույտին տալ – կապույտ գույնին նմավել, կապույտ երևալ,
կապույտին մոտ գույն ունենալ (բայ. բկ.):
6. Կապույտ ածուխ (գրք.) – քամու շարժիչ ուժը, քամու էներգիա
(գոյ. բկ.):
7. Կապույտ արյուն (գրք.) – ազնվական, արիստոկրատ ծագում
ունեցող մարդ (գոյ. բկ.):
8. Կապույտ գիշերներ – զեխություն, շվայտություն, սեռական սանձարձակություն (բայ. բկ.):
9. Կապույտ հազ – մանկական վարակիչ հիվանդություն, որն արտահայտվում է նոպայաձև հազով (բայ. բկ.):
10. Սև կապույտ բերել վրան – սաստիկ ծեծել (բայ. բկ.):
IV – «Դեղին»
Դեղին» բաղադրիչով դարձվածքներ:
դարձվածքներ: Ողջ լեզվանյութում հանդիպել է 5 այդպիսի դարձվածք: Այս շարքի դարձվածքները հիմնականում
արտահայտում են գունատության, հիվանդության, ուժասպառության
իմաստներ:
1. Աչքը սև ու դեղին անել – աչքերը շաղվել, աչքերի առաջ խավար
երևալ (բայ. բկ.):
2. Աչքի սևն ու սպիտակը դեղնել (խսկց.) – ուշագնաց լինել, նվաղել
(բայ. բկ.):
3. Դեղին տուն – հոգեկան հիվանդությունների հիվանդանոց, հեգեբուժարան: Այս դարձվածքը՝ նույն իմաստով, կա նաև ռուսերենում, որտեղ այն ստուգաբանվում է այն փաստով, թե նախախորհրդային Ռուսաստանում հոգեբուժարանի պատերը դեղին
են ներկել [5, 130] (գոյ. բկ.):
4. ԴեփԴեփ-դեղին կտրել – ամբողջապես դեղնել, դեղին գույն ստանալ
(բայ. բկ.):
5. Հավկիթի դեղինը – շատ թեթևամիտ (ած. բկ.):
Բառարանում «դեղին» բառին վերագրվող մի շարք իմաստներ՝
մաղձոտ, հաշտվողական, դավաճան, ստոր, տեղ չենք գտել մեր ուսումնասիրած դարձվածքներում: Օրինակներից երկուսում, ինչպես երևում է,
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կան գունային զուգադրություններ՝ սևի և սպիտակի հետ: «Դեղին» բաղադրիչը գործածվել է նաև այլ իմաստով, որը նրա բառարանային
իմաստներում չկա (տե՛ս 5-րդ օրինակը):
V – «Գույն»
Գույն» բաղադրիչով դարձվածքներ:
դարձվածքներ: Ողջ լեզվանյութում հանդիպել է 23 այդպիսի դարձվածք: Բառարանային իմաստներից հանդիպել է
հատկության, ներքին որակի (գույնը դուրս տալ; գույնը փոխել; երեսի
գույնը գետին կաթել) իմաստը: Դրական իմաստ են արտահայտում 3, 13,
14, 17, 19, 20-րդ դարձվածքները: Մնացած բոլոր դարձվածքներն արտահայտում են քիչ կամ շատ բացասական իմաստ:
1. Գույն առնել՝ գույն տալ – նույնն է՝ գույն տալ գույն առնել (բայ. բկ.):
2. Գույները թանձրացնել կամ խտացնել – չափազանցությունների
մեջ ընկնել (մի բան նկարագրելիս), որևէ բան չափազանցնել (սովորական վատը, բացասականը ցույց տալ, ընդգծել) (բայ. բկ.):
3. Գույները մեղմացնել – կատարվածը ավելի մեղմ ձևով ներկայացնել, որևէ բան մեղմ ձևով նկարագրել (բայ. բկ.):
4. Գույնը գնալ – նույնն է՝ գույնը գցել (բայ. բկ.):
5. Գույնը գցել – 1. խունանալ, գույնը թափվել: 2. գունատվել,
սփրթնել, երեսի գույնը փոխվել, այլայլվել (բայ. բկ.):
6. Գույնը դուրս տալ – էությունը բացահայտվել, դիմակը պատռվել
(բայ. բկ.):
7. Գույնը թափվել – խունանալ, գույնը գցել, գունաթափվել (բայ. բկ.):
8. Գույնը թռչել կամ թռցնել – խիստ հուզմունքից, վախից և այլն գունատվել (բայ. բկ.):
9. Գույնը կորցնել – 1.նույնն է՝ գույնը թափել(թափվել): 2.Տե՛ս գույնը
թռցնել (բայ. բկ.):
10. Գույնը նետել – նույնն է՝ գույնը գցել (բայ. բկ.):
11. Գույնը պատի ծեփ դառնալ – նույնն է՝ գույնը գցել 2-րդ նշան.
(բայ. բկ.):
12. Գույնը տալ – գույնը փոխանցել, գույնը թափվել (բայ. բկ.):
13. Գույնը տեղը գալ (մեկի) – 1. երեսի նախկին գույնը վերականգնել,
հուզմունքն ու շփոթությունն անցնել: 2. Առողջանալ, կազդուրվել
(բայ. բկ.):
14. Գույնը տեղը լինել – առողջ լինել (բայ. բկ.):
15. Գույնը տեղը չլինել – տկար՝ վատառողջ լինել (բայ. բկ.):
16. Գույնը փոխել (փխբ.) – քաղաքական ուրիշ համոզմունքի դառնալ,
համոզմունքները փոխել, այլ համոզմունքներ որդեգրել (բայ. բկ.):
17. Գույն հագնել – գունավորվել, գույն ստանալ (բայ. բկ.):
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18. Գույն տալ՝ գույն առնել – խիստ հուզմունքից, վախից կամ ամոթից երեսի գույնը փոփոխել (կարմրատակել կամ գունատվել),
խիստ հուզվել (բայ. բկ.):
19. Դեմքի գույնը տեղը գալ – 1. հուզմունքը, շփոթմունքը անցնել,
հանգստանալ: 2. Կազդուրվել, առողջանալ (բայ. բկ.):
20. Երեսի գույնը
գույնը գետին կաթել – շատ առողջ լինել (բայ. բկ.):
21. Երեսի գույնը թռչել կամ գնալ – դժգույն դեմք ունենալ (վախից,
հիվանդությունից…) (բայ. բկ.):
22. Երեսի վրա գույն չլինել – նույնն է՝ երեսին գույն չլինել (բայ. բկ.):
23. Մեռելի գույն (դառնալ, ստանալ) (ժղվրդ.) – գունատ, դեղնած,
սփրթնած (դառնալ, լինել) (գոյ. (բայ.) բկ.):
VI – Փոխաբերաբար գույն նշանակող բաղադրիչով դարձվածքներ:
դարձվածքներ:
Մեր ընտրանքում հաշվել ենք 3 այդպիսի օրինակ: Դրանք են՝
1. Ինչպես որոտը պայծառ երկնքից (գրք.) – անսպասելիորեն,
հանկարծակի (ցնցող ազդեցություն գործող) (կապական կառույց):
2. Դեմքը մթնել – տխրել, վշտանալ, մռայլվել (բայ. բկ.):
3. Իր ձեռքով իր աչքի լույսը հանել,
հանել, խավարեցնել կամ իր տունը
քանդել,
քանդել, ավերել – իր դժբախտության պատճառը ինքը լինել (բայ. բկ.):
Աղյուսակ 1. Դարձվածքների քերականական կարգավիճակը
Գույնը
Կարգավիճակը

Կարմիր Կանաչ
Ընդհ.՝
Ընդհ.՝
35
21 (22)4

Հարադիր բառ
1
Նախադասություն
Բառակա
Բառակակա- Գոյականական 11
պակցու23
պակցու- Բայական
թյուն
Ածականական -

2
2
7
11
-

Կապույտ
Ընդհ.՝
10

Դեղին «Գույն»
Գույն»-ով
Ընդհ.՝ Ընդհ.՝
5
23

1
4
4
1

1
3
1

(1)
23
-

Ամփոփելով ողջ շարադրանքը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ՝
1. Հայերենի դարձվածքների շարքում մեծ թիվ են կազմում գունանուն բաղադրիչ ունեցողները (255
255`
255 232 գունանունով + 23 «գույն»ով): Դա, իհարկե, չի կարելի համարել հայերենի մենաշնորհը,
Փակագծերում բերվածները նույն բառահոդվածում ներկայացված երկու
տարբերակով դարձվածքների համար են, որոնք ընդհանուր լեզվանյութում հաշվել ենք որպես մեկ միավոր:
4
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2.

3.

4.

5.

քանի որ գունանունները մեծ քանակությամբ տեղ են գտնում
տարբեր լեզուների դարձվածքներում ևս:
Դրանցից ամենաշատը «սև» բաղադրիչով դարձվածքներն են՝ 121
միավոր: Երկրորդ տեղում սևի հակոտնյան է՝ սպիտակը՝ 40:
40
Մյուսների քանակական տվյալներն են՝ կարմիր՝ 35,
35 կանաչ՝ 21,
21
կապույտ՝ 10,
10 դեղին՝ 5:
Նկատելի է, որ դարձվածքներում բաղադրյալ գունանուններ
չկան: Բացառություն են կազմում «երկնագույն» և «վարդագույն»
բառերը՝ ընդհանուր 3 դարձվածք:
Հոդվածում քննված դարձվածքները գերազանցապես բառակապակցային միավորներ են, որոնց շարքում էլ գերակշռում են բայական բառակապակցությունները՝ 64 (հմմտ.՝ գոյ.՝ 24, ած.՝ 4):
Հայերենի բառարանների շարքում, կարծում ենք, արժի ունենալ
մեկը, որ նվիրված կլինի դարձվածքների ստուգաբանությանը,
ինչը կա, օրինակ, ռուսերենի համար, և ինչի կարիքը մենք զգացել
ենք սույն աշխատանքը կատարելիս:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աղայան Է. Բ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ա-Բ,
Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1976, 1642 էջ:
2. Բեդիրյան Պ. Ս., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն,
Երևան, «Լույս», 1973, 230 էջ:
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4. Սուքիասյան Ա. Մ., Գալստյան Ս. Ա., Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1975,
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6. Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И., Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник, изд. «Фолиопресс», 1998, 704 с.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ НАЗВАНИЯ ЦВЕТА
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Эгине Овсепян

ВГУ, Педагогический факультет,
Начальная педагогика и методика, 2-ой курс

Ключевые слова: название
красный, зеленый, синий, желтый

Резюме

цвета,

фразеологизм,

словосочетание,

В армянском языке есть большое количество (255) фразеологизмов с
компонентом названия цвета (232 с названием цвета + 23 с компонентом
«цвет»). Их количественные данные по цвету таковы: черный – 121, белый – 40,
красный – 35, зеленый – 21, синий – 10, желтый – 5. Из-за объемного
ограничения в данной статье представлен только часть изучаемого материала:
кроме фразеологизмов с компонентами «белый « и «черный» (их рассмотрим в
другой статье).
В числе примеров-цветообозначений сложные слова встречаются крайне
редко (3).
Обсуждаемые фразеологизмы являются словосочетаниями, в ряде
которых доминируют глагольные словосочетания – 64 (сравн.: сущесв. – 24,
прилаг. – 4).

PHRASEOLOGISMS WITH COMPONENT OF COLOR NAME
IN ARMENIAN LANGUAGE

Heghine Hovsepyan

VSU, Faculty of Pedagogy,
Primary Pedagogy and Methodology, the 2nd year

Summary

Key words: color name, phraseologism, collocation, red, green, blue, yellow

The phrases containing color names are common in Armenian language
(there are 255, 232 of which are color names, 23 of them include component
“color”). The qualitative distribution across colors: black – 121, white – 40, red – 35,
green – 21, blue – 10 and yellow – 5. Because of volume limitation, only a part of
the material studied is presented in this article, excluded phrases with components
“white” and “black”.
As presents in the examples there are no compound color names, except 3
examples of color names.
Studied phrases are mainly collocations, the dominant part of them are verbal
ones – 64 (for comparison: noun – 24, adjective – 4).
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ՍԻՐՈ ԵՎ ԿՆՈՋ ՀԱՐՑԸ Գ. ԶՈՀՐԱՊԻ ՆՈՎԵԼՆԵՐՈՒՄ
Նազելի Մինասյան
ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ,
Հայոց լեզու և գրականություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` բ.գ.թ., դոցենտ Արտակ Սարուխանյան

Հանգուցային բառեր`
բառեր` զոհրապյան սիրո մեկնություն, կինը հայրենի
օջախի հիմնավոր սյուներից մեկը, նովել, կերպար, փոստալ, Սառա,
Մագդաղինե, Զարդար
19-րդ դարի վերջին քառորդի և 20-րդ դարի սկզբի հայ իրականության ամենախոշոր դեմքերից է Գր. Զոհրապը: Իր համապարփակ տաղանդով Զոհրապը անմահ էջեր գրեց մեր գրականության, մեր հասարակական մտքի զարգացման, առհասարակ մեր մշակույթի պատմության
մեջ՝ իբրև գրող, հրապարակախոս, քննադատ, հասարակական-քաղաքական գործիչ, օրենսգետ-իրավաբան և հռետոր [3, 5]:
Զոհրապի` իբրև գրողի ամենից ավելի աչքի ընկնող առանձնահատկություններից մեկը գեղեցիկը զգալու և հաղորդելու արտիստիկ կարողությունն է:
Նրա երկերում գեղեցիկ է ամեն ինչ, գեղեցիկ է նաև կինը՝ օժտված
հոգեկան և մարմնական գեղով, մեծ մասամբ առատ, վետվետող մազերի
խուրձով, փոքրիկ ձյունաթույր թաթիկներով, եղնիկ աչքերվ [3, 118]:
Կինը Զոհրապի համար սովորական էակ չէ, այլ գեղեցկության
խորհրդանշան, գեղեցիկը տեսնելու և զգալու միջոց, ոգեշնչման աղբյուր:
Ահա թե ինչու նա կնոջ անգին հատկությունը համարում է նրա մարմնական ու հոգեկան գեղեցկությունը և այնքան վախենում է այդ գեղեցկության խաթարման համար: Իր այս միտքը Զոհրապն արտահայտել է շատ
բովանդակալից թևավոր խոսքով. «կինը ծիծաղ մըն է, պետք չէ, որ լացի
փոխվի» [2, 11]:
Այս հոդվածում մեր նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպիսին է կինը
Զոհրապի նովելներում առհասարակ, նրա դերը ընտանիքում, հասարակության մեջ, կինը՝ իր արժանապատվությամբ, իր նվիրումով ու դավաճանությամբ, մի խոսքով կինը՝ իր էությամբ: Եվ, իհարկե, անդրադառնալ
սիրո զոհրապյան փիլիսոփայությանը: Բացահայտել, թե որքանով է սերը
հավերժական, բարձր ու վեհ զգացմունք իր իսկ կերտած կերպարների
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համար, և ինչի կարող է հանգեցնել կուրորեն սիրելը:
Զոհրապի գրվածքները բաժանվում են մի քանի խմբի: Նա ունի սոցիալական պատկերներ, խոհական-փիլիսոփայական, քնարական, երգիծական և իհարկե սիրային նորավեպեր:
ժողովրդական բանահյուսության և գրականության հավերժական
թեմաներից է սերը: Հայ գրականության մեջ գրեթե բոլոր հեղնակները
կամա թե ակամա առնչվում են սիրո գաղափարին, իրենց ստեղծագործություններում պատկերում սիրո հոգեբանական դրսևորումը: Սերը
մարդու համար ամեն ինչ է՝ կյանք, եղանակ, քամի, արև, կյանքի հետաքրքրություն, կամակորություն:
Երբ սիրում ես, սիրում ես անձնվիրաբար, քո սիրելին դառնում է
կենաց ջուր, ապրում ես նրանով, շնչում նրա համար:
Զոհրապը ևս ուշադրություն է դարձնում սիրո խնդրին: Դա միանգամայն բնական է. չէ՞ որ սիրո մեջ ավելի վառ են դրսևորվում մարդու
բուն հատկանիշները:
Ահա դրանցից կարևորագույնները. առաջինը՝ սիրո ուժեղ փթթում՝
սիրո առարկայի աստվածացման պայմաններում, և մեռնելու ցանկություն, որ առաջանում է այդ կույր զգացումի ուժգնությունը հաղթահարել
չկարողանալուց («Կանանց բժիշկը») սիրո խորանի առջև ողջակիզվող
սրտի հուզիչ ապրումներ՝ կատարյալ իրավազրկության և անհուսության
պայմաններում («Այրին»), երիտասարդական կիզիչ, ամբողջ էությունը
կլանող սեր («Արմենիսա»), կրքերի հուժկու փոթորիկ, որ կողմերից մեկին
տանում է խելագարության («Փոթորիկը»), վաղեմի սիրո գնահատումը
անտիկ իրի պես («Մամայիդ բարև ըրե»), մահվան գնով անգամ հետապնդվող սեր («Ճեյրան»), մահվան գերադասումը՝ սիրուց զրկվելուց
(«Այինկա»), ամեն զոհաբերության ընդունակ և փոխարենը միայն գորովի,
խանդաղատանքի դրսևորման թույլտվություն («Թեֆարիկ»), առաջին
սիրո մոլեռանդ հավատարմություն («Առջի սեր առջի բարի»), կույր և կատաղի համառությամբ սիրո պատրանքների հետապնդում («Կատակ»),
խանգարված ուղեղի մեջ երբեմնի սիրո զգացումի հազվադեպ փայլատակումներ («Ֆուրթունա»), իրեն չսիրողին հավատարիմ մնալը (Ճոկո), մերժումից միայն արծարծվող սեր («Դիմակը»), կոտորակվող սեր («Տալիլա»),
դեռ նոր գարնանամուտ ապրող սրտի զգացումներ («Ռեհան»), վաղանցուկ, անհարատև սեր («Կարծեմ թե»), խաբեբայության պատճառով սիրո
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զգացումի՝ ոխակալության փոխարկվելը («Մարապետը»), սիրո անսասան հավատարմություն («Փոթուրլըն»), սոսկ երևակայության մեջ հոլովվող, երազային-աննյութ սեր («Անդրշիրմի սեր»), խլվելու վտանգի մեջ սիրո բազմապատկվող ուժգնությունը («Մյուսը»), նախկին սիրո բուռն վերադարձ («Վերադարձը»), մարմնական խոշտանգումների մեջ՝ հոգեպես
սիրածին հանձնվելու երանությունը («Անհավատարիմը») [3, 245-246]:
Սերը, որպես մարդկային հարաբերության մի ձև, առաջանում է, ոչ
թե իրականությունից դուրս, այլ իրականության մեջ: Բայց կյանքում հաճախ ենք հանդիպում, երբ իրականությունը մարդուն նետում է անդունդը, ոչնչացնում իսկական սերը: Սերն ամենուր է նրա նովելներում, իսկ
այդ սիրո կրողը հիմնականում կանայք են:
Նկատենք, որ Զոհրապի նորավեպերի կերպարների զգալի մասը
կանայք են:
Զոհրապի նկարագրած կանայք գեղեցիկ են, ճկուն, սլացիկ իրաններով, արտակարգ հմայք ունեն և սքանչելի են կանացի իրենց կեցվածքի
մեջ:
Զոհրապը իր հերոսներին պատկերում է տարբեր իրավիճակներում, փորձում կնոջ հավատարմությունը, անձնազոհությունը: Նրա հերոսները տարբեր են թե՛ իրենց տեսքով, թե՛ իրենց վարքով, թե՛ էությամբ:
Զոհրապը իր նովելներում հակադրում է բարոյական և անբարո կնջ
կերպարները («Այրին» և «Սառա»):
Հայ գյուղացու կնոջ հավատարմության, մաքրության ու բարոյական
վեհ արժեքների կրողն է «Այրին» նորավեպի հերոսուհին՝ Զարդարը:
Զոհրապը գրում է. «Գիտեր, ստույգ գիտեր ալ, որ ամուսինը չպիտի
գար. Բայց իրիկունը, առանց ուզելու, քայլերը կ'առաջնորդեին զինքը այն
արտը, ուրկե վերջին անգամ տեսած ու Պոլիս ճամփած էր իր երիտասարդ էրիկը» [2, 81]:
Սրան հակադրում է «Սառա» նորավեպի համանուն հերոսուհուն:
Սկզբում Սառան ներկայանում է «առաքինի» կնոջ տեսքով, բայց հանգամանքները բացահայտում են նրա իրական դեմքը: Դեռ իր ամուսնու դիակը
չսառած, «մահվան սենյակի» մեջ նրա աչքերը սկսում են վառվել նոր կրքով:
Գրողը նկարագրում է աշխատավոր կնոջ ծանր վիճակը, զուգահեռ
անցկացնելով քաղաքում բարեկեցիկ կյանքով ապրող կնոջ հետ, ցույց
տալու համար՝ գումարը միշտ չէ որ երջանկություն, հոգեկան բավարար69

վածություն է պատճառում: Կան հարուստ և աղքատ դժբախտներ, որոնք
այդ իրավիճակից դուրս գալու համար տարբեր ելքեր են որոնում: Ոմանք
գերադասում են մահը, ոմանք լուռ տանջվում են, համակերպվում իրենց
վիճակին: Զոհրապի կին կերպարներին հաճախ անբարոյականության է
մղում կարիքը, ինչպես օրինակ` «Մագդաղինե» նորավեպի համանուն
հերոսուհուն:
Ինչպես Զոհրապն է բնորոշում զրկված արարածը, իր մարմինը վաճառելով պզտիկ քրոջ, եղբոր և մեյ մը ալ մեծ մոր օրական հացն էր վաստակում: Ուներ ջերմեռանդ ու մեղավոր աղջկա բարոյական մաքրություն: Պահոց օրերին չէր պառկում այցելուների հետ՝ պահք կը բռներ անիկա ու վերջին օրն ալ ծոմ պիտի պահեր [2, 60]:
Մյուս նորավեպում («Փոստալը») ևս արծարծվում է այս խնդիրը:
Միջավայրը հերոսուհուն դարձնում է անբարոյական: Կյանքը հաճախ է
մարդկանց նետում սխալների հորձանուտը՝ հաշվի չառնելով նրա բարոյական կարգավիճակը:
Զոհրապը, ստեղծելով Սուրբիկ հանըմի կեղծավոր, երեսպաշտ,
անբարո կնոջ կերպարը, հակադրության մեջ է դնում բարի, խոնարհ և
առաքինի Տիգրանուհու կերպարի հետ, ցույց տալու համար, թե ով է
նրանցից փոստալը:
Զոհրապի կին հերոսները հավատարմության բարձր զգացումի
կրողներն են, սրան զուգահեռ նա հրաշալի կերտել է նաև դավաճան կնոջ
կերպարներ («Առջի սեր առջի բարի» և «Կարծեմ թե», «Անհավատարիմը»):
Իր կերպարներից մեկին՝ Թագուկին նկարագրելիս Զոհրապը գրում
է. «Տարիներ են անցել և «չքաղված խաղողի հատիկը» արդեն թոռոմել,
ավելի է քաղցրացել»:
Սերը ոչ մի արգելքներ չի ճանաչում, հաշվի չի առնում մարդու դիրքը: Բայց հանգամանքները այնպես են դասավորվում, որ հանուն սիրածդ
էակի պիտի «բաց թողնես» սերդ, եթե ուզում ես, որ նա երջանիկ լինի:
Թագուկը այն մարդկանցից էր, որոնք պատրաստ են անձնազոհության,
միայն թե չվնասեն ոչ մեկին:
Եթե Թագուկը անկեղծ սիրում էր և մինչև կյանքի վերջ մնաց իր սիրուն հավատարիմ, ապա Աննիկը («Կարծեմ թե») վերջինիս հակապատկերն է:
Հեղինակը Աննիկի սիրտը նմանեցնում է բյուրեղե կաթիլների,
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որոնք իրենց մաքուր ցոլացումը կորսնցնելու կարող չեն, եթե ուզեն
իսկ [2, 206]:
Սակայն անկեղծ թվացող սերն էլ կեղծ է: Աննիկը մոռանում և դավաճանում է իր սիրեցյալին:
Զոհրապը պատկերում է նաև քմահաճ կնոջ կերպարը: Կնոջ դավաճանությունը ընդգծելու համար հեղինակը հավատարմությունը պատկերել է տղամարդու կերպարում: Ասվածի վառ օրինակ է «Զաբուղոն»
նովելը:
Շատ հաճախ միջավայրն է կնոջ կերպարի կերտողը:
«Սխալ»-ը նովելի հերոսուհուն բնությունն օժտել է երջանիկ լինելու
տվյալներով, սակայն իրականությունը` իր հակասություններով ու եսամոլ շահերով, կործանում է նրան, նրա գոյությունը դարձնում «անձուկ ու
սովորական» [2, 307]:
Զոհրապը նշում է, որ գյուղացու երջանկությունը պետք է լինի գյուղում, իսկ դեպի քաղաք տանող հոսանքը միայն թշվառություն և այլասերություն է բերում [3, 224]: Բուրժուական հասարակության զոհ են դառնում Տիգրանուհու («Փոստալ»), Աշխենի («Թեֆարիկ»), Զարուկի («Փոթուրլըն») նման կանայք: Ոմանք քաղաքում են հայտնվում կարիքից
դրդված, իսկ ոմանք էլ հրապուրվում են քաղաքի կյանքով:
Եթե նորավեպի որոշ հերոսներ ձուլվում են միջավայրին, ապա նրա
«Զմարախտա» նովելի հերոսուհին մնում է իր էությանը հավատարիմ:
Այսինքն՝ միշտ չէ, որ կինը կարող է դառնալ միջավայրի զոհը:
Սերը մարդուն կարող է մղել տարբեր խենթությունների: Մեկը մի
ամբողջ գիշեր կարող է լուսացնել հավանած աղջկա պատուհանի տակ
(«Ռեհան»), մյուսը՝ վայելել կյանքի վերջին ժամերը սիրած տղամարդու
կողքին («Երջանիկ մահը») կամ գերադասել մահը, քան զրկվել սիրած
կնոջից («Այինկա»):
Զարմանալի գեղեցիկ են գրված Զոհրապի նորավեպերը: Սերը ամենուր է. գրեթե բոլոր նովելներում՝ ուղղակի կամ անուղղակի կապով
կապված:
Զոհրապի նովելներում նկարագրված սիրո գրեթե բոլոր պատմություններն ավարտվում են մահով կամ լքումով: Անդրադառնալով սիրո
հարցին, ինչպես հեղինակն է նշում՝ «սիրո մեջ մեկուն երջանկությունը
մյուսին տառապանքեն կը բաղկանա» [2, 197]:
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Զոհրապի նովելները այն քիչ թվով ստեղծագործություններից են,
որոնք կարողանում են մարդուն կլանել և պահել անընդհատ սպասման
մեջ: Չնայած ծավալով փոքր են, բայց խոր գաղափարներ են պարունակում իրենց մեջ և մտածելու առիթ են ստեղծում:
Ինչևէ ուրիշ է թե՛ զոհրապյան սիրո մեկնությունը, թե՛ նրա կին հերոսների նկարագիրը:
Տարբեր են նրա կին հերոսները, սկսած հասարակ գյուղացուց մինչև
բուրժուական քաղաքակրթության ներկայացուցիչ: Մաքուր, պարզ ու անկեղծ սերը Զոհրապը պատկերում է հասարակ մարդկանց շրջանակում,
իսկ քաղքենի, բուրժուական հասարակության մեջ առկա է միայն դրամի
իշխանությունը, որով և որոշվում է մարդկային ճակատագրի հարցը:
Կինը Աստծո ստեղծած ամենաառեղծվածային էակն է, ամենաանմեկնելին: Թափանցել կնոջ ներաշխարհը, տեսնել այնտեղ այն նուրբ
գծերը, որոնք արտաքուստ մատչելի չեն սովորական ընթերցողին, կարող
է անել այնպիսի գրողը, ինչպիսին է Գր. Զոհրապը:
Զոհրապը իր մտահորիզոնում ունի իդեալական կնոջ պատկերը՝

Ես այն կինը կը սիրեմ միամիտ իր պարզության մեջ, իր իգական շնորհին
ու կոչումին մեջ ամփոփված... որ կամուսնանա ոչ թե մտքի, այլ սրտի
ընկեր մը առնելու համար, որ ուսման ռամկացուցիչ ազդեցություններեն
զերծ մնալով, անայլայլ պահած է անկեղծ սրտի մը մաքուր ու վայրենի
հրապույրը [1, 100]:
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ПРОБЛЕМА ЖЕНЩИНЫ И ЛЮБВИ В НОВЕЛЛАХ Г. ЗОГРАБА
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из основных столпов родного очага, новелла, образ, куртизанка, Сара,
Магдалена, Зардар
Г. Зограб – один из крупнейших деятелей армянской действительности последней четверти 19 и начала 20 веков.
Характерной чертой писательской манеры Г. Зограба является
умение прочувствовать красоту и артистическая способность эстетизации
реальности.
В этой статье мы обратились к образу женщины в новеллах Г. Зограба,
к ее роли в семье, в обществе, к ее способности сохранить чувство собственного достоинства, к ее преданности и предательству, одним словом, к
женской сущности и, конечно, при этом мы не могли не затронуть
некоторые аспекты философии Г. Зограба.

THE ISSUE OF LOVE AND WOMAN IN G. ZOHRAP'S SHORT STORIES

Nazely Minasyan

VSU, Faculty of Armenian Philology,
The Armenian Language and Literature, the 4th year
Summary

words: Zohrapean explanation of love, woman as one of the columns
Key words
of the paternal home, a short story, a character, a postal (an immoral woman),
Sara, Magdaghiné, Zardar
G. Zohrap was one of the greatest persons in Armenian reality in the last
quarter of the 19th century and at the beginning of the 20th century. One of the
most vivid peculiarities of Zohrap as a writer is the feeling and the ability of the
artistic conveying of beauty.
In this article we have represented how woman is in Zohrap's short
stories in general, her role in family, in society, woman with her dignity, with
her devotion and with her adultery, in one word, woman with her nature and,
of course, we have represented zohrapean philosophy of love.
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ՄԱՅՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԻ
ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

Շուշան Ներսեսյան
ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ,
Հայոց լեզու և գրականություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` բ.գ.թ., դոցենտ Լիլիթ Պետրոսյան

բառեր՝՝ մայր, հասկացույթ, ազգակցական կապ,
Հանգուցային բառեր
առաջնային իմաստ, ծնող, երկրորդական իմաստ
Բառի պատմական զարգացման ուսումնասիրությունը լեզվամշակութաբանության առաքելություններից մեկն է, որի շնորհիվ բացահայտվում են լեզու-ճանաչողություն աղերսները: Սույն հոդվածի շրջանակներում քննել ենք մայր հասկացույթի իմաստային ընկալումները գրաբարում, միջին հայերենում, բարբառներում և ժամանակակից հայերենում՝
պարզելով տվյալ լեզվական միավորի իմաստափոխության հիմունքները:
Մայր բառի հիմնական իմաստն է «Էգ ծնօղ, որ յղանայ և ծնանի
զզաւակ [17, 201]: Այս բացատրությունը գրեթե նույնությամբ կրկնվում է
նաև հետագա շրրջանների բանասիրական բառարաններում, ինչպես՝
Ս. Մալխասյանցը մայր բառի առաջին իմաստ է նշում «Կին, որ երեխայ է
ծնել», «Ծնող կինը իւր զաւակի նկատմամբ, Իգական սեռի ծնող» [9, 247],
իսկ Է. Աղայանի հեղինակած բառարանում հանդիպում ենք հետևյալ բացատրություններին՝ «Ծնող կինը իր զավակների համար» և «Զավակ
ունեցող կամ ունեցած կին» [1, 962]: Մայր բառի առաջնային իմաստը գործածական է հայերենի պատմական զարգացման երեք շրջաններում և
բարբառներում: «Աստուածաշունչ» երկում մայր հասկացույթն առաջին
անգամ հանդիպում է «Գիրք ծննդոց»-ում «Վասն այնորիկ թողցէ այր
զհայր իւր՝ և զմայր իւր, և երթիցէ՛ զհետ կնոջ իւրոյ» նախադասության
մեջ, որտեղ առաջնային իմաստի պարզաբանման համար հիմք են հանդիսանում զուգահեռ գործածվող ազգակցական հարաբերություն արտահայտող բառերը, ինչպես՝ «Մարդ ոք մարդ՝ որ հայհոյեսցէ զհայր իւր կամ

զմայր իւր՝ մահո՛ւ մեռցի. Զհայր իւր և զմայր իւր թե բամբասիցէ՝
մահապա՛րտ է», «Զի մի՛ պղծիցին յոգիս ազգի իւրեանց կամ յընտանի՛
կամ ի դրացի իւրեանց այլ կամ ի հայր
հայր, կամ ի մայր
մայր, կամ յուստերս
յուստերս, կամ ի
դստերս, կամ եղբայր
եղբայր, կամ ի քոյր
քոյր, կամ ի դուստր մերձաւոր իւր՝ զոր
դստերս
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առնչիցէ տուեալ՝ նոքօք պղծիցին» և այլն: Փավստոս Բուզանդը մայր
հասկացույթը առաջնային իմաստով կիրառում է «Յաղագս արքայորդոյն
Պապայ....» գլխում, որտեղ մայր հասկացույթը բնորոշվում է իրեն հատուկ
ստորոգառությամբ. «Եւ եղեւ իբրև ծնաւ զնա մայրն իւր» [16, 362]: Եզնիկ
Կողբացին «Եղծ աղանդոցում» մայր հասկացույթը կիրառում է հետևյալ
նախադասության մեջ. «Նոյնպէս յորժամ դուստր զմայր
մայր անարգիցէ, եւ

նու՝ զկեսուր իւր, եւ կին՝ զայր, եւ ծառայ՝ զտէր, և եղբայր՝ զեղբայր, մի ինչ
տարցին ընդ միտս, որք անարգեցանն, այլ արգահատեսցեն նոցա որպէս
ի Չարէն բռնադատելոց» [12, 447]: Այստեղից պարզ է դառնում ազգակցական հարաբերություն արտահայտող մի շարք բառերի փոխկապակցվածությունը, որն արտահայտվում է ընդհանուր անագել, արգահատել բայերի խնդրառության միջոցով: Հայ հին և միջնադարյան տարբեր հեղինակների ստեղծագործություններում [7] նույնպես երբեմն հանդիպում ենք
մարիկ, ես
այս բառի առաջնային իմաստով կիրառություններին: «Այ իմ մարիկ
քո ծառայ, Զկաթդ, որ կերայ՝ հալալ արայ» (ՅԹ, 319): Աշխարհաբար գրականության մեջ նույնպես հաճախադեպ է մայր բառի առաջնային իմաստով կիրառությունը, ընդ որում՝ ոչ միայն արձակ, այլև չափածո գրվածքմայր քանի որ նրա սիրեցյալ զավակի վրա
ներում. «Ինչպես չխոսե մի մայր,
կարող է ծանրանալ հայրական անեծքը» [19, 311]: Չափածոյում մայր
հասկացույթը հիմնականում գործածվում է որպես կոչական՝ հնչյունափոխ և անհնչյունափոխ տարբերակներով: Հատկապես արևելահայ գրականության մեջ մայրերգությունն առանձնանում է իր ընդգրկունությամբ:
Այսպես Ավ. Իսահակյանը, Եղ. Չարենցը, Հ. Շիրազը իրենց ստեղծագործություններում մայր հասկացույթը բնութագրում են անուշ
անուշ, անգին
անգին,, խեղճ
խեղճ,,
ծերուկ,, ազիզ
ազիզ,, անշուք
անշուք,, փոքրիկ որոշիչներով: «Հիշում եմ դեմքը քո ծեր,
ծերուկ
անգին» [20, 441], «Ազիզ
մայր իմ անուշ ու անգին
Ազիզ մորես բաժանվել եմ, Տխուրտրտում, քուն չունիմ» [6, 72], «Դարդը սրտիս հասա մեր տուն, տեսա
ծերուկ, խեղճ մորս
մորս» (ԱԻ, 164), «Մայրս
Մայրս՝ ձեզ համար խեղճ
խեղճ, անշուք մի մայր
մայր»
ծերուկ
Մայրս
[18, 18], «Այսքան փոքրիկ մի մորից Ոնց ես ծնվել այսքան մեծ» [18, 21]:
Առարկայացում գեղարվեստական պատկերավորման միջոցով ժողովրդական բանահյուսության մեջ, այնուհետև գեղարվեստական գրականության մեջ մայր բառով է բնութագրվում երկիր հասկացույթը՝
«Երկիր, որտեղ մի բան առաջ է եկել, սկսվել» և «Երկիրը և բնությունը՝
75

որպես կյանքի աղբյուր» (ԷԱ, 962) իմաստներով: Հայոց հին հավատալիքներում [8] ավանդազրույցները ներկայացվում են ընտանեկան հարաբերությունների տեսքով: Մայր
Մայր բառով անձնավորվում է միայն երկիրը, ինչպես «Երկինքն ու երկիրը ամուսիններ են: Երկինքը հայր է, երկիրը՝
մայր»
մայր : (ՍՀ, 12), «Ամպրոպի ժամանակ հայր երկինքն ու մայր երկիրը
ծիրանի ծովի միջոցով միանում են իրար» (ՍՀ, 21):
Մայր հասկացույթը հայերենի բարբառներում հանդես է գալիս
հետևյալ հնչյունական տարբերակներով մայր (Ագլ.), մար (Ախց., Ակն.,
Ասլ.,Կր., Ղրբ., ՆՆխ., Պլ., Ռ., Սեբ., Սչ.), մէր (Երև., Հմշ., Մկ., Մշ., Մրղ., Շմ
Ջղ Սլմ Վն Տփ), մը
մըէր
էր (Գոր.), մեր (Ոզմ.), մայ [2], որոնցում ակնհայտ է
երկբարբառների պարզեցումը (այ
այ>ե
այ
ե, է):
Ժամանակակից հայերենում մայր հասկացույթը, պահպանելով
առաջնային իմաստը, ձեռք է բերել նաև նոր իմաստներ և կապակցելիական նոր հնարավորություններ:
1. Անձնանշության իմաստի նեղացման հետևանքով մայր հասկացույթը հանդես է գալիս «Առաջնորդ կուսաստանի» (ՆՀԲ, 201) իմաստով,
որը Է. Աղայանի բառարանում ներկայացվում է «մայրապետ» բացատրությամբ (ԷԱ, 962): Նման օրինակներն առավելապես տարածված են կրողաեկեղեցական գրականության մեջ ինչպես՝ «Յայսցանէ գոլով եւ ծնողքն

սրբոյ Հռիփսիմեայ, սան յաւազանէն լեալ սրբոյն Գայիանեայ, որ էր մայր
կուսից վանականաց ի Հռովմ ի վանս սրբոյ առաքելոյն Պաւղոսի» [14]:
Այս երկրորդական իմաստի ընդլայնման հետևանքով իբրև անձնանիշ
գոյական բառը գործածվում է նաև «Ուրիշին կերակրող, խնամարկող,
գթացող կին» (ՍՄ, 247) և «…խնամող՝ մայրություն անող կին» (ԷԱ, 962)
իմաստներով:
2. Անձնանիշ-իրանիշ փոխակերպման հիմունքով մայր հասկացույթը գործածվում է նաև «եկեղեցի, սուրբ աւազան» իմաստներով՝ որպես
որոշիչ բնութագրելով եկեղեցի
եկեղեցի,, քաղաք
քաղաք,, հող
հող,, երկիր հասկացությունները:

«Քանզի հայր մեր զսուրբ աւետարանն գիտեմք, եւ մայր
մայր՝ զառաքելական
եկեղեցի կաթողիկէ» [13, 597], «Եւ զնա իսկապէս խոստովանիմք ասել
մայր եկեղեցւոյ ի Քրիստոս հաւատացելոց» [15, 183]:
3. Անձնանիշ-կենդանաիշ փոխակերպման արդյունքում «Կենդանիների անունների վրա դրվելով կազմվում է նրանց իգականը» (ԷԱ, 962),
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ինչպես՝ «Մայր ձին հեռու հեռվում շների հաչոց լսեց և հավատաց, որ
շները հաչում են իր քուռակի համար և իր համար» [9, 580]: «Նստունքը

եկավ, մեր բակը տաքացավ ու մի օր էլ տեսանք, ըհը, հրես մեր օձը
ձմռան քնից վեր է կացել, դուրս եկել բակ ու պատի տակ արևկող է արել»
[3]: «Երգում էր մարիկ Կկուն, Մին էլ ըհը՛, Աղվեսն եկավ» [5, 115]:
«Սպանվել էր մայր առյուծի կորյունը» [4, 138]: Կենդանանշության իմաստը շարունակելով՝ «Կենդանիների էգը, որ ձագեր է բերել» (ՍՄ, 247) հիմնական բացատրության նեղացման արդյունքում մայր են անվանում
«Մեղվապարսի միակ էգ մեղուն, որ ձու է ածում» (ԷԱ, 962):
4. Է. Աղայանի բերած «Մանկական զանազան խաղերի մեջ խաղամայր» (ԷԱ, 962) իմաստը Ս. Մալխասյանը բացատրում է հետևյալ կերպ.

«Երեխաների խաղի ժամանակ՝ խաղացող խմբերից ամեն մէկի գլխաւորը,
որի կարգադրութեան ենթարկվում են միւս խաղացողները» (ՍՄ, 247):
5. Անձնանշությունից իրանշության անցման ճանապարհին մայր
հասկացույթով են բնութագրվում նաև «Սկիզբն և պատճառ իրաց ինչ՝
բարւոյ և չարի» (ՆՀԲ, 201)՝ «Պատճառ, Մի երևույթ առաջն բերող» (ՍՄ,
247) և «Որևէ բան ծագեցնող, առաջացնող հանգամանք» (ԷԱ, 962) բացատրություններով, ինչպես՝ «Զի ամենայն չարեաց պատճառ պոռնկութիւնն է եւ մայր մեղաց եւ դուռն ամենայն չարեաց նստելոց մեղս» [11, 46]
կամ «Սէր սուրբ մայր է առողջութեան, անարատութեան» [11, 69]: Այս
իմաստի ընդլայնման հետևանքով Է. Աղայանը ներկայացնում է նաև

«Որևէ բանի հայրենիք, որևէ բանի առաջացման՝ ծագման՝ զարգացման
օրրան» իմաստը: «Որևէ բան ծագեցնող» իմաստով մայր բառը օգտագործվում է նաև կենցաղում՝ որպես «Քացախի երեսին բռնած բարակ մաշկը,
որը նպաստում է հեղուկի շուտով քացախելուն» (ՍՄ, 247): Բարբառներում տարածված են նաև մէրան (մածնի կամ պանրի մակարդ), մէրել
բառերը, որոնց ժողովրդական մտածողությունը փոխանցվել է նաև փոխառու լեզուների բառապաշար, ինչպես վրացերեն მაწვნის დედა
[մածվնիս-դեդա] արտահայտությունը, որը բառացի թարգմանվում է
մածնի մերան, բուն մածնի մայրիկ արտահայտություններով:
6. Բարբառներում տարածված է նաև կոճակամէր
կոճակամէր՝ «կոճակի լամբակ»
(ՀԱԲ, 247) բառը, որը Ս. Մալխասյանը բացատրում է իբրև «Զգեստների

վրայ յատուկ ճեղքուածք, որի միջով անց են կացնում կոճակը, կմ օղակ,
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որի վրա անց են կացնում կեռմայրն ու կոճկում այս նշանակությամբ գործ
է ածվում գաւառական արտասանութեամբ՝ մեր» (ՍՄ, 247):
Հայերենի զարգացման բոլոր շրջաններում մայր արմատը հանդես է
գալիս բառակազմական լայն հնարավորություններով՝ որպես բառաբաղադրիչ հանդես գալով մի շարք բարդություններում մայրահոր,
մայրահոր, մայրա
մայրարամահիկ
հիկ,, մայրամեռ
մայրամեռ,, մայրամուտ
մայրամուտ,, մայրանք
մայրանք,, մայրապետ
մայրապետ,, մայ
մայրատատ
րատատ,,
մա
հիկ
րատատ
մայարցու,, մայրանմանակ
մայրանմանակ,, մայրտեսիկ
մայրտեսիկ,, մայրք
մայրք,, մօրենական
մօրենական,, մօրութ
մօրութ,,
մայարցու
մօրացու,, մօրացեղ
մօրացեղ,, մօրուց և այլն: Թրքախոս հայոց մեջ գտնում ենք նաև
մօրացու
(Ատն.) մէրկիմօրէ (աղքատ), սանամէր (սանամայր), (Էնկ.) ինք՚ամար
(կնքամայր) (ՀԱԲ, 247):
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԻ_Ավետիք Իսահակյան
ԱՇ_Ալեքսանդր Շիրվանզադե
ԵՉ_Եղիշե Չարենց
ԷԱ_Էդվարդ Աղայան
ԽԱ_Խնկո Ապեր
ՀԱԲ_հայերեն արմատական բառարան
ՀԹ_Հովհաննես Թումանյան
ՀՇ_Հովհաննես Շիրազ
ՀՄ_Հրանտ Մաթևոսյան
ՅԹ_Յովհաննես Թլկուրանցի
ՆՀԲ_Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի
ՍՀ_Սարգիս Հարությունյան
ՍՄ_Ստեփանոս Մալխասյան
ՎԱ_Վախթանգ Անանյան
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ЕМАНТИЧЕСКИЕ РЕЦЕПЦИИ КОНЦЕПТА
«МАТЬ» В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
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значение, родитель, вторичное значение
Сопоставив принципы историчности и когнитивности в изучении
языка, мы в данной статье проанализировали семантические и прикладные
особенности концепта «мать» как в текстах древнеармянской и новой
литературы, так и в фольклоре – в частности, в народных сказках. В
результате действия закона расширения первоначального смысла концепт
«мать» в разных пластах языка стал употребляться параллельно с другими
значениями, которые в одной ситуации являются разными выражениями
прямого значения, а в другой ситуации – метафорами. Слово, подвергаясь
семантическому изменению, претерпело также категориальную трансформацию, с чем и связаны его объективация и синтаксическое применение.

SEMANTIC PERCEPTION OF THE CONCEPT
“MOTHER” IN ARMENIAN LANGUAGE

Shushan Nersesyan

VSU, Faculty of Armenian Philology,
The Armenian Language and Literature Department, the 4th year
Summary

Key words: mother, concept, family ties, primary meaning, parent,
secondary meaning
Comparing the historical and cognitive principles of the language study,
this article analyzes the semantic and applied peculiarities of the concept
“mother” in old and new Armenian literature as well as in philology,
particularly in folk tales. By the expansion law of the primary meaning, the
concept “mother” in different layers of the language began to be used in parallel
with other meanings, which in one case are different expressions of the primary
meaning, in the other case-metaphors. Parallel to the semantic change the word
has also undergone categorical transformation, with which its objectification
and syntactic application are connected.
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In a global environment the ability to communicate effectively can be a
challenge. Even when both sides speak the same language, there can still be
misunderstandings due to ethic and other cultural differences. In the last
decade, there have been innumerable examples from the business field that
demonstrate how poor communication can lead to “poor organizational
performance”. Understanding the impact of globalization on cross-culture
communication is imperative for organizations seeking to create a competitive
advantage in the global market. Recent economic challenges further highlight
the need for organizations to develop the internal communication capacity
necessary to control and monitor external threats. “As society becomes more
globally connected the ability to communicate across cultural boundaries has
gained increasing prominence. Global businesses must understand how to
communicate with employees and customers from different cultures in order to
fulfill the organization’s mission and build value for stakeholders. The use of
technology has had a profound impact on how businesses communicate globally
and market their products and services” [6]. The same is true for spheres of
business, countries and government. Without the ability to communicate and
understand each other, there would be great chaos. Communication based on
cultural understanding is more likely to prevent misunderstandings caused by
prejudices. “It is crucial for businesses to effectively explain how their products
and services differ from their competitors. Companies that are successfully able
to communicate cross-culturally have a competitive advantage because they can
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devote more time and resources to conducting business and less time on
internal and external communication issues. Communication is necessary for
individuals to express themselves and to fulfill basic needs” [6].
Advertising is mass communication, and since in Russia and in Armenia
the majority of advertisers are foreign companies, there is often a problem of
translating the original slogan and adapting it in Russian and Armenian. A
distinctive feature of a successful advertising slogan or its translation is the
harmonious combination of the main advertising idea with the means of
expression that most closely match this idea. An important component is the
tonality of the advertising appeal, which gives the slogan a special energy,
enhances its figurative and linguistic impact on the mass audience [1, 8].
The translation of slogans is somewhat different in form and language
means from the translation of fiction and slogans. When translating slogans,
preserving the communicative component of the source text comes to the fore.
In the process of translation, the translator has to solve both purely linguistic
and linguistic problems, caused by differences in the semantic structure and
peculiarities of using two languages in the communication process, and
problems of the sociolinguistic adaptation of the text. English is an analytical
language, Russian and Armenian are synthetic. This means that the meaning of
the phrase, which in English is expressed through changes in the formal
characteristics of words, is transmitted in Russian and Armenian through a
combination of meanings of several words.
When translating English advertising slogans, in some cases they do not
translate the original sentence, but give its “semantic equivalent”. Translating
the advertising message itself often becomes only a source of ideas, and as for
the text it has to be recreated.

Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline — Ты от Мейбилин!
(Maybelline) [5]
The most significant features of the slogan of English language
advertisements include the frequent use of imperative forms of the verb, which
greatly enhances the dynamism of the advertising appeal. The study of English
advertising slogans shows that the most frequently used verbs in the imperative
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include the following: buy, try, ask, get, see, call, feel, taste, watch, smell, find,
listen, drive, let, look, drink, do, discover, start, enjoy.

Ask For More — Бери от жизни все (Pepsi).
However, the greatest difficulties in translating English language slogans
into Russian are caused by verbs in the imperative mood. Despite the fact that
in the Russian language advertising the percentage of use of imperative verbs is
high, the use of such verbs as to have or to love (or even to like) in Russian
analogs is not entirely correct. For harmony in such cases, it is preferable to
look for a replacement depending on the meaning of the slogan in order to
avoid ambiguity:

Have a break, have a Kit-Kat! — Есть перерыв, есть Кит-кат! Ընդմիջում արա, կեր Kit-Kat։
One of the most common phenomena in the preparation of slogans is the
use of lexical repetitions (both anaphora and epiphora). When translating
similar English slogans into Russian, one should preserve the structure of the
phrase whenever possible and use the same artistic means as in the original.

I am what I am — Я тот, кто я есть (Reebok).
In the process of translating English language slogans, adjectives and
adverbs are used to describe the most diverse properties of the advertised
product - the size, shape, quality of the product, and sensations that this
product evokes. Commonly used adjectives used in English language slogans
include: natural, innocent, passionate, romantic, mysterious, good, best, free,
fresh, wonderful, special, fine, big, real, easy, bright, extra, rich, gold. The
following adjectives are used in their Russian counterparts: хороший, лучший,
богатый, удивительный, отличный, первый, свежий, особый, непростой,
необычный, в отличие от обычных. In the Armenian language the following
words are often used in commercials; ուժեղ, ընտրյալ, լավագույն and so on.
The adjective “new” is the most used; it can be found in almost every
second advertising text. In the English language slogans, and in their Russian
language counterparts, personal and possessive pronouns of the 2nd person are
often used, which reinforce the advertising appeal, for example:

You’re the boss. — Ты здесь главный (Burger King)
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We keep your promises — Мы исполняем ваши обещания (DHL)
Come to where the flavor is, come to Marlboro country. – Եկ, ուր
բուրմունք կա, եկ Marlboro-ի երկիր։
The use of stylistic figures and tropes in translating English language
slogans helps to create a certain tone of advertising appeal, allows you to
convey the qualities and dignity of the advertised item: -

Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline — Ты от Мейбилин
(alliteration) [5]; - Sharp minds, sharp products — Идеи Sharp в изделиях
Sharp (repitittion); Have a break, have a Kit-Kat — Есть перерыв. Есть Кит-Кат (anaphora);
– Ընդմիջում արա, կեր Kit-Kat
Our jeans fit your genes (homonym).
Some English language slogans are becoming so popular and recognizable
that they sound in the original; the consumer does not need their translation.
For example: -

A Diamond is Forever (De Beers)
Just do it! (Nike).
In Russia and Armenia, these slogans are rarely translated. Basically it
sounds so in English. Translators of English language slogans into Russian may
be tempted to play with hues of words, which leads to a loss of the original
meaning. Some famous translations of foreign advertising sound incorrectly and
even border on the absurd:

Wake up & Stay Alert (Axe Rise-Up) — Проснись на раз, врубись на
два.
For the further research we have also taken several examples of
companies and advertisements which represent some cultural and language
barriers.
There are millions of advertisements for different products. We have
taken Pantene Pro V as an example. The advertisements of the USA and
Germany are under consideration.
The Pantene Pro-V advertisement for Germany is the most adapted in the
sample. While still featuring the solid white background and gold accents that
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have been standardized across the sample group, many more of the elements in
this specific advertisement are adapted for the German audience. Beginning
with the headline, “O'Zopft is,”— translated into “It is tapped,” — which as
mentioned earlier refers to the tapping of a keg at the Oktoberfest celebration
in Germany, also known as Wies'n. The model is not only a different person,
but this new model has been further adapted by being dressed in a traditional
German “dirndl” with braided hair, which is common attire for Oktoberfest.
The body copy continues on to discuss a contest where audience members can
submit pictures of themselves with their best Oktoberfest braids for a chance to
win an exclusive set of Pantene Pro-V Oktoberfest products, while the other
advertisements focus on a certain attribute of the product, such as strength or
the reparative nature of the product. At the bottom right of this advertisement,
the special Oktoberfest edition of the products are featured, swathed in a white
and blue checkered-pattern ribbon, which is representative of the colors of the
state of Bavaria, where the celebration is held each year.
Another example of failure in advertisements is that of Kellogg food
company which wasn’t allowed to use the advertisement of cornflakes filmed in
Great Britain in other European countries. The names of vitamins and other
substances sounded in the ad were not allowed to use in the Netherlands.
Because of the boy wearing a shirt with the logo of the company the
advertisement was not acceptable in France as it was against the law to use
children for advertising goods. The usage of the advertisement was also banned
in Germany as it ran “The Kellogg cornflakes are the best you have ever seen.”
The German law didn’t let use comparisons in advertisements.
We have separated some of the main points which should be taken into
consideration in the process of cross cultural business.
▪ Masculism versus feminism. - The perception of genders and their roles
is important in cross cultural communication within the framework of
business.
▪ Individualism versus pluralism. - It is important for foreign workers
understand how well a person is integrated. For example, the USA has
an individualistic society.
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▪ The division of positions in workplace or formality versus informality. For example, in Denmark a manager can easily ask for a piece of advice
from his coworker, but in Saudi Arabia a manager may confront some
problems while having informal behavior with workers.
▪ Being careful about promotions. - A medicine company called WarnerLambert decides to present all his 44000 workers from all over the
world with watches with Warner-Lambert logo. On this the company
has spent 6 million dollars. Some of the workers feel pleased while
others react badly. In Spanish culture time is not of so great importance,
as it is in the case of American culture. According to Taiwan employees
viewpoints they will never give anybody a watch as in Chinese culture
such gifts are associated with death.
Thus, we can conclude that slogans are a very special kind of text, for
translation and adaptation of which the translator will have to make a lot of
effort. A distinctive feature of the successful translation of the English language
slogan is the harmonious combination of the main advertising idea with the
means of expression that most closely match this idea. The more original the
translated slogan sounds, the more likely it is that consumers will remember it,
and this is the purpose of translating any slogan. Communication is necessary
and vital for people to express themselves and to fulfill their main needs [5].
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ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴՆԵՐՈՒՄ

Շուշան Չոգինյան

ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ,
Անգլերեն լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Ամփոփում

Հանգուցային
յին բառեր
բառեր`` հաղորդակցություն, գովազդներ, թարգմանուՀանգուցա
թյուն, հաղորդակցային խոչընդոտներ
Հոդվածում ներկայացված են հաղորդակցության լեզվական և մշակութային խոչընդոտները բիզնեսում և գովազդներում: Յուրաքանչյուր
լեզվի կարևոր մաս են կազմում գովազդները, որոնք թարգմանելիս հնարավոր է որոշ դժվարություններ ստեղծեն: Որպես օրինակներ ընտրված
են հանրահայտ գովազդային արտահայտություններ՝ իրենց անգլերեն,
հայերեն, ռուսերեն համարժեքներով: Մշակութային հանգամանքները ոչ
ճիշտ հաշվի առնելու հետևանքով թարգմանության մեջ որոշակի բարդություններ և թյուրիմացություններ կարող են պատահել:

ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ
В БИЗНЕСЕ И РЕКЛАМЕ

Шушан Чогинян

ВГУ, Филологический факультет,
Английский язык и литература, магистратура, 2-ой курс
Резюме

Ключевые слова: коммуникация, реклама, перевод, коммуникативные
барьеры
В статье представлены языковые и культурные барьеры для общения
в бизнесе и рекламе. Важной частью каждого языка является реклама,
которая может создавать некоторые трудности при переводе. В качестве
примеров выбраны выражения из популярных реклам и их эквиваленты на
английском, армянском и русском языках. В результате неправильного
учета культурных обстоятельств в переводе могут возникнуть некоторые
осложнения и неправильные представления.
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ԵՐՈՒԽԱՆԻ ՆՈՎԵԼՆԵՐԻ ԿԵՐՊԱՐԱՅԻՆ
ԿԵՐՊԱՐԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Սիլվա Բիձյան

ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.թ., դոցենտ Հերմինե Բաբուռյան

բառեր՝՝ Երուխան, կերպար, նովել, հերոս, հեղինակ
Հանգուցային բառեր
Սույն ուսումնասիրության մեջ քննության ենք առել Երուխանի նովելների կերպարային առանձնահատկությունները, անդրադարձել կերպարային պատկերասրահին և թեմատիկ յուրօրինակությանը: Նշենք, որ
արևմտահայ գրականության զարգացման մեջ մեծ է եղել Երուխանի
դերը: Նա միաժամանակ եղել է վիպասան, հրապարակախոս, խմբագիր,
թարգմանիչ և մանկավարժ, հրապարակել է շուրջ վաթսուն նովել ու
պատմվածք, «Հարազատ որդի» վիպակը, «Գաղթականները» անավարտ
վեպը և «Ամիրային աղջիկը» վեպը:
Երուխանի նովելներում իրականության գեղարվեստական արտացոլումը հատկանշվում է տվյալ ժանրի համար շատ էական առանձնահատկություններով՝ իրապաշտություն, կյանքի գեղարվեստական ընկալում և վերարտադրություն: Երուխանի նկարագրին խորթ մնաց նովելի
ժանրում նորարար լինելու ձգտումը, սակայն իր տաղանդն ու գրական
դավանանքը նրան դարձրին իսկապես նորարար։ Երուխանը ընդլայնեց
արևմտահայ գրականության թեմատիկան՝ պատկերելով հասարակ, մոռացված ու անանուն մարդկանց մի ամբողջ աշխարհ [4, 123]:
Ութսունականների ռեալիստ ներկայացուցիչները նրան ջերմորեն
ընդունեցին հայ գրականություն: 1891թ. «Արևելքի»-ի մայիսի 29-ի համարում տպագրված «Պապուկը» նորավեպն արժանանում է գրական շրջանների ուշադրությանը և անմիջապես ճանաչում բերում հեղինակին:
Դրվատանքի խոսքեր է հայտնում Արփիար Արփիարյանը: Ստեղծագործական տաղանդը բարձր են գնահատում նաև Հրանտ Ասատուրը, Գրիգոր Զոհրապը, Տիգրան Կամսարյանը:
Իր ստեղծագործությունների թեման գրողը վերցրել է տվյալ ժամանակի իրականությունից, ուստի կերպարները տարաբախտ մարդիկ են,
ապրում են ծանր ու տաժանելի կյանքով, տխուր առօրյայով. նրանք
դիմազրկվել են, զգացմունքը չորացել, նրանք ընտելացել են ստեղծված
դրությանը։
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Ուշադրություն դարձնենք, որ յուրաքանչյուր վերնագրի ներքո հեղինակը դրել է նաև ենթախորագիր, ծանոթագրություն՝ գաղթականի հու-

շատետրես, կյանքի պատկեր մը, ժողովրդային պատմություն, իրական
կյանքե պատկեր մը, ժողովրդական բարք, պարզ պատմություն, իրական
կյանքի պատկերներ, ժամանակակից բարքեր: Սրանից եզրակացություն,

որ դեպքերը իրական կյանքից է վերցրել, և ինքն էլ դարձել դրանց մասնակիցը: Երուխանի նովելներն ունեն խոսուն ու խոր վերնագրեր, դրամատիկ ու պարադոքսալ ավարտներ:
Երուխանը ներթափանցել է աշխատավոր մարդկանց կյանքի մեջ,
նկարագրել նրանց կեցությունը, կենցաղը, զբաղմունքը: Պատկերել է հերոսների միջավայրը, ապրումները, ձգտումներն ու տառապանքները,
սովի, ծանր հոգսերի, աղքատությունից տանջված հասարակ մարդկանց
անմխիթար վիճակը: Նա մարդկանց ապրումների հմուտ գեղարվեստական վերարտադրող է: Հեղինակը վերցրել է իրադարձություններ, պատկերներ, կերպարներ, հանգամանքներ, դեպքեր, իրողություններ, որոնք
հավաստի տվյալներ են, թեև որոշ անուններ և մանրամասներ կարող են
փոխված լինել:
Պարզ, անխարդախ ու անշպար ամբոխը նրա համար «հևացող գիրք
մ’է», որի էջերը կարդում է «անճառ հափշտակությամբ»՝ նրա մեջ տեսնելով բարոյական բարձր արժանիքներ ունեցող հերոսների: Դրա վառ օրինակներից է «Պապուկը» նովելը, որը միևնույն ժամանակ յուրատեսակ
գրական մանիֆեստ է, որով հեղինակը ի լուր ամենքի հայտարարեց հատակի մարդկանց խոհերի ու ակնկալությունների համոզված երգիչը
դառնալու իր պատրաստակամության մասին: Եվ պետք է ասել, որ նա
ընդմիշտ հավատարիմ մնաց գրական իր երդմանը: Բնորոշն այն է նաև,
որ «Պապուկ»-ի հերոսները՝ լքված աշխարհի մարդիկ, նույնիսկ անուն
չունեն: Լավագույն դեպքում «մարդուկ» են կոչվում [1, 11]:
Երուխանի ստեղծագործություններում գործող գլխավոր ուժը՝ սոցիալական ահռելի չարիքը՝ աղքատությունն իր մգլահոտով, մինչև ոսկորները թափանցող ցուրտ խոնավությամբ, խավար ու անշուք, իրար վրա
թափված, ծուռումուռ հյուղակներով, սովալլուկ, նիհար, հիվանդ, ծեծված
էակներով, կործանված երազներով, անպաշտպան ու անհաստատ
ճակատագրով, բարձրացնում է այն հարցը, թե մահը չէ՞ միակ մխիթարությունն ու ելքը, փրկությունն անիծյալ աշխարհից: Իսկ աշխարհը կարծես թարս է կառուցված, իր ամեն մի պտույտով բերում է նոր հոգսեր, նոր
ցավեր, նոր բախումներ ու ստորացումներ, գնալով վատթարանում է
մարդկանց վիճակը, դառնում ավելի ու ավելի անապահով, անհեռանկար,
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մղձավանջային, ուղեկցվելով ահագնացող բարոյական անկումով: Այստեղ
ոչ մի երևակայություն չէր կարող հասնել իրականության ետևից [2, 13]:
Երուխանի նովելներում կերպարները գրեթե միշտ հանդես են գալիս միայնակ, մեկուսացած, ինչն էլ թուլության նշան է: Նրա ներկայացրած ընտանիքները նույնպես կղզիացած են: Սակայն այս ամենի մեջ կա
լուսավոր կետ, որն էլ նրանցից շատերին դարձնում է անպարտելի: Հեղինակի կերպարները բարի են, չեն վախենում թշվառությունից, ընդհակառակը, պայքարում են դրա դեմ, արհամարհում են այն և շարունակում գոյատևել: Նրանք հազվադեպ են սիրում, ուրախանում ու եթե սիրում են,
ապա այդ սերը ուժեղ է և անկեղծ, նրանք սիրում են հոգու ամբողջ
էությամբ։
Երուխանի ոճը վերին աստիճանի լակոնիկ է: Նրա նովելները ստիպում են ընթերցողին լարել միտքը, խորհել և գտնել նրանցում թաքնված
ու չասված գաղտնիքները: Իր նովելներում պատկերում է ահավոր թշվառության աշխարհը: Նրա նկարագրած խրճիթներում ապրում էին ձկնորսները, իրենց անհյուրընկալ, խարխուլ ու փլփլված վիճակով հիշեցնում են
Նար-Դոսի «Մեր թաղը» պատմվածաշարի տնակները: Այդ տնակներում
տեղի է ունենում մարդկային մի ամբողջ ողբերգություն [1, 11]:
«Հյուծախտավորը»
Հյուծախտավորը» նովելում այդ խրճիթներից մեկում վաղաժամ
մահանում է նավավար Պետիկի աղջիկը՝ թոքախտավոր Աննան: Ալիքսանը իր ամբողջ էությամբ սիրում է Աննիկին և սիրած աղջկա մոտ բժիշկ
հրավիրելու համար անում է ամեն ինչ նույնիսկ հարկադրված դիմում է
գողության, որպեսզի փրկի, խլի նրան հյուծախտի ճիրաններից, բայց
ապարդյուն: Իսկ երբ ձերբակալվում է, ստիպված ինքնասպանությամբ
վերջ է տալիս իր կյանքին, քանզի սերը խորտակված էր:
«Մեռելներուն ջրկիրը»
ջրկիրը» նովելում նման պայմաններում մահանում է
ստեղծագործության հերոսուհի Փերուզը: Փերուզի սիրած տղան՝ ձկնորս
Թումիկը, որը շրջապատում ճանաչված էր որպես անվեհեր նավավար,
քաջ, ազնիվ ու աշխատասեր տղա, դեղորայք գնելու և իր սիրելիի կյանքը
փրկելու պատճառով դիմում է գողության և բանտ նստում: «Ամբողջ
գյուղը զարմանքի մեջ թաղվեցավ. Թումիկ գո՞ղ, ան կտրիճ ու ազնիվ
Թումիկը: Շատ քչեր հասկցան անոր ցավը և անոր անկումին շարժառիթը» [1, 359]: Թումիկը բանտից դուրս է գալիս՝ կորցրած հոգեկան հավասարակշռությունը:
Հեղինակն ավարտում է այսպես. Աննիկի մահից հետո նա դարձավ
գերեզմանատան ջրկիր. «Ամեն օր նշանածին գերեզմանին վրա սափոր
մը ջուր կթափեր. «ծարավդ անցնի անուշս», ըսելով»: Խեղճ տղան օր մը
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ալ մեռավ, նշանածին քով թաղեցին» [1, 361]:
Կերպարները մեծ մասամբ ծովի մարդիկ են: Նրանք աչք են բացել
ծովափին, անհոգ օրերին զմայլվել նրանով։ Ծովը Երուխանի նովելներում
առանձնակի տեղ է գրավում։ Հիասքանչ բնության ու ծովի գաղտնիքների
մեջ է թափանցել Երուխանի միտքը և սովորել զգալ ու մտածել այդ խորհուրդներով։ Ծովի խորհրդավոր տարերքի մեջ նա որոնում է գեղեցկություն, երազում է տեսնել բնության և մարդու գեղեցկությունների ներդաշնակությունը [4, 123]:
Ծովը ձկնորսների ապրուստի միակ միջոցն է, որոշ նովելներում
դառնում է նրանց գերեզմանը:
Կույր Հաճի Թումայի հայրը («Գողը») եղել է ձկնորս և իր մասնագիտությունը փոխանցել որդուն, որի երեք զավակներն էլ ժառանգել
էին այդ արհեստը, բայց դարձել ծովի զոհը: Շուտով ծնվում է չորրորդ
զավակը և մոր աղաչանքով սովորում է երկաթագործի արհեստը, սակայն
նա էլ է խեղդվում ծովում: Ձկնորսը, աչքերը սրբելով, դիմում է կնոջը. «Ես
չըսի՞, քի մեր զավակները ամենն ալ ծովին մեջ պիտի մեռնին» [1, 160]:
Երուխանի կերպարները իրենց ցավը փորձում են սուզել ծովի
ալիքների մեջ:
«Վրեժը»:
Վրեժը»: Գիշեր է: Ծովի վրա լողում է նավը: Նովելի հերոսը կանգնած է տախտակամածին և ծանր տառապանքների մեջ է։ «Դարձա ու
տեսա ինե քանի մը քայլ անդին, բարամբին վրա կքած մարդ մը, որ կխոկար՝ ծովուն նայելով, անթարթ ու անշարժ» [1, 377]: Նովելագիրը հետևում
է նրան, փորձում բացահայտել այն, ինչը մնում է անպարզաբանելի ու
խորհրդավոր։ «...Այդ սրտաճմլիկ տխրության առջև անդիմադրելի պետք
մը կզգայիր իրեն դիտելու և լսելու. «Բարեկամ, ի՞նչ է վիշտդ, արդյոք,
կըրնա՞մ սփոփել քեզ, ըսե՛, խոսե՛, թեթևացի՛ր, գուցե ճար մը կա»» [1, 377]:
Անհանգստությունը, տանջանքը, հուզմունքը, տառապանքը, խուճապը անմիջապես հաղորդակցում են հեղինակին և հերոսին։ Երուխանը
փորձում է իմանալ հերոսի մտատանջությունները, սուզվում է նրա ներաշխարհը, վերապրում է հերոսի հոգեկան տանջանքները, ապա ջանում
նույնը փոխանցել և մանրակրկիտ ներկայացնել ընթերցողին:
«Լվացարարուհին»
Լվացարարուհին» նովելն ունի գործողությունների արագ զարգացում: Երուխանը նկարագրում է աշխատավոր մարդկանց անկեղծ սերը:
Սուրբիկն ու Հուսեփը պատահաբար հանդիպում են, սիրահարվում,
որոշում են ամուսնանալ: Սուրբիկը լվացարարուհի էր, նա իր համակրանքը արտահայտում է նավավար Հուսեփի լվացքի դիմաց կրկնակի
ցածր գումար վերցնելով, բայց կրկնակի մաքրելով ու սպիտակեցնելով
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նրա հագուստները: Սակայն Հուսեփը դառնում է ծովի հերթական զոհերից մեկը: Երուխանը նկարագրում է Սուրբիկի ծանր հոգեկան վիճակը.
«Սկսավ լվալ, կատաղի շարժումներով, մատներովը մոլեգնորեն պատռտելով շապիկը, ծվիկ ծվիկ ընելով, կտորներ քաշելով հանելով երբեմն,
օճառի փրփուրներուն, ջրի ցայտերուն մեջ, որք դուրս կը թափեին թակույկեն։
Հետո ժողվեց այդ բզկտած լաթերը, պարտեզ տարավ, չվաններուն
վրա փռեց, արևին մեջ, և ինքն ալ անոնց դիմացը նստավ։
Հեք լվացարարուհին, մերթ խնդաց, մերթ լացավ, մերթ հեծեծեց,
մերթ քրքջաց» [1, 153]:
Երուխանի գեղագիտական իդեալը դիմորոշված է դեպի հասարակ
մարդը, որին պատկերել է իր նովելներում: Երուխանի գրեթե բոլոր նովելներում մի յուրահատուկ պայքար է տեղի ունենում «բիրտ ու կոպիտ»
կենցաղավարության հիմքը հանդիսացող իրականության և մարդկայնորեն ինքնահաստատման ձգտող հերոսի միջև: Այս ամենը յուրահատուկ
փոփոխությունների նախադրյալներ ստեղծեցին նովելի կառուցվածքում՝
սյուժեն ու ֆաբուլան հասցնելով ծայրահեղ սեղմության ու միաձգության:
Նրա հերոսները՝ ձկնորսը, նավավարը, լվացարարուհին, իրական կյանքում չունեին գործողությունների լայն ոլորտ: Միջավայրը և հասարակությունը նրանց համար ստեղծում են պայմաններ՝ ապրելու միօրինակ ու
միապաղաղ կյանքով: Այսպիսի պայմաններում են ապրում «Պապուկը»
նովելի երկու հերոսները, «Մարկոս աղբոր սերը» նովելի հերոս Մարկոսը,
«Մեռելներուն ջրկիրը» նովելի հերոս Թումիկը, «Հուսահատի մը նկարագիրը» նովելից Հուսեփը, «Կուզը» նովելի հերոս Կումիկը և ուրիշներ:
Նրանք կարծես կախարդված իրենց ողջ կյանքի ընթացքում ստիպված են
կատարել նույն գործողությունները, լինել նույն վայրերում, հանդիպել
նույն մարդկանց, ապրել նույն օրով: Նրանց միակ սփոփանքը աշխատանքն է, որն էլ կորցնում է իր հրապույրը և այդ միօրինակությունից ժամանակի ընթացքում աստիճան առ աստիճան բթացնում է նրանց անհատական հակումները, ձգտումներն ու հնարավորությունները, միապաղաղ կյանքը իր կնիքն է դրել նրանց դեմքին:
Երուխանը նովելներում կանանց ներկայացրել է տարբեր դրսևորումների մեջ, նա կերտել է կնոջ լիարժեք կերպար: Երուխանի նովելներում
կինը գիտի ուժգին սիրել, հավատարիմ է, մոլեռանդորեն սիրող մայր,
գեղեցիկի կրող է, արժանապատվության բարձր գիտակցության նախանձախնդիր։ Նա չափազանց զգայուն է, գիտի հափշտակվել իր նախընտրած
տղամարդով, ձուլվել նրա էությանը, իսկ սիրած տղամարդուն կորցնելու
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դեպքում ապրել իր վիպային ու անիրական պատրանքներով։ Երուխանի
դրական կին հերոսը հավերժական սիրահար է, կանացի զտարյուն գծեր
ունի։ Անխառն այդ հերոսուհիները չեն պճնվում, չեն սեթևեթում, ու հենց
դրանում է տղամարդկանց հաճելի լինելու նրանց արվեստի հմայքն ու
գրավչությունը։ Երուխանի հերոսուհին զգում է, որ անզոր է և մնում է լուռ
ու հպարտ, անէանում է, սակայն հպարտորեն է կրում իրեն բաժին հասած
ճակատագրական թախիծը։ Ընտանեկան երջանկության կանացի իդեալը,
սակայն, դիպչում է հիվանդոտ դարի սառն ու անտարբեր պատերին ու
ջարդուփշուր է լինում։ Այդ նուրբ էակը սեր է երազում, բայց կոպիտ իրականությունը փուշ ու արցունք է հրամցնում նրան [4, 126]:
Զուրկ լինելով հնարավորությունից իրենց այդ խոր մարդկային
ձգտումը արտահայտելու կյանքի այլ ոլորտներում՝ Երուխանի հասարակ
մարդիկ իրենց հոգեկան գեղեցկությունը զեղում են անձնական սիրո ասպարեզում: Սերը այն գերագույն զգացումն է, որին նրանք անձնատուր են
լինում ամբողջությամբ, իրենց պարզ հոգիների անկեղծ մաքրության ու
առնականության ողջ թափով: Սերը նրանց համար ժամանցի, անիմաստ
ինքնասպառման, թեթևսոլիկ կյանքի պարծենալու ասպարեզ չէ, այլ կախարդորեն գեղեցիկ զգացում, որի կործանումը կյանիքի խորտակումն է,
փլուզումը: Վառ օրինակ են «Հյուծախտավորը»
Հյուծախտավորը» (Ալիքսանը), «ՄեռելնեՄեռելներուն ջրկիրը»
ջրկիրը» (Թումիկը), «Եվնիկե»
Եվնիկե» (Սամիկ աղբարը) նովելների հերոսները: Վերջինս տարիներ շարունակ կեռով նավակներ էր ափ քաշում, և այդ
միօրինակության մեջ հանկարծ նրան հրապուրում է Եվնիկեի լուսափայլ
դեմքը, թրթռացող գեղեցկությունը: Ինքնատիրապետման մի փոքրիկ
խախտում, ձեռքի մի համբույր, մի կոպիտ հրում, և խորտակվում է նրա
ճակատագիրը: Հաջորդ օրը երբ Եվնիկեն նավամատույց եկավ, Սամիկ
աղբարը այնտեղ չէր...
Այդպիսին է Երուխանի նովելներում պատկերված մարդկանց վերաբերմունքը դեպի սիրո զգացումը՝ բոլորանվեր, ամբողջական: Եթե շարունակեն իսկ ապրել, ամբողջ կյանքում իրենց հետ են կրում կորցրած
սիրո, չիրականացած երազների թախիծը: Հոգեկան ապրումների ոչ մի
կեղծոււթյուն: Երուխանը խավարի թագավորությունում ապրող այդ
մարդկանց հոգիներում լույսի շողեր է բացահայտում և գեղարվեստորեն
հիմնավորում մարդկայնորեն ապրելու նրանց ոտնահարված իրավունքը:
Երուխանը կարողանում է մի քանի էջի սահմաններում բացահայտել հասարակ մարդկանց բարոյական կերպարը, գեղեցկության ձգտումը,
նրանց հոգեկանի նվիրական ամենանուրբ զգացմունքների արտահայտումը [3, 706-709]:
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«Պատանեկան սեր»
սեր» նովելը սիրո մի գեղեցիկ պատկեր է: Տիրանը
կյանքի միօրինակությունից փախչելու համար տեղափոխվում է մորեղբոր
ամառանոց, գեղատեսիլ բնության մեջ հանդիպում Էլենային, որը աղքատ
ընտանիքից էր: Նրանք ծանոթանում են, և հովվերգությունը այլևս կատարյալ է. ձեռք ձեռքի տված օրերով վազում էին, խաղում, ծիծաղում, շուշաններ փնջում: Թվում է, թե ոչինչ չի կարող փլուզել այս ամուր կապը:
Տիրանը զարմանում է, թե ինչո՞ւ բնության գեղեցկությունը վայելելու
փոխարեն տարիքն առած հույն պախալը ահարկու աչքերով է նայում
իրենց, հատկապես տասնչորսամյա Էլենային: Սերը կառչում է Տիրանի
սրտին և իր բույնը հյուսում: Նա ամբողջ ձմեռ փայփայում է կրկին ամառանոց գնալ, կրկին տեսնվել Էլենայի հետ: Գալիս է ամառը, և Տիրանը
շտապում է ամառանոց, վազում է, որպեսզի գտնի երազների աղջկան,
բայց, ավա՜ղ, Էլենայի ծիծաղկոտ, վառ դեմքի փոխարեն դռան հետևում
կանգնած է նույն «պախալը, գեր խոշոր հույնը, որ թևերը վեր սոթված,
հավի մը փետուրները կփետեր», և երբ հայտնեց, որ Էլենան ամուսնացել է
իր հետ, «Այս խոսքին վրա Տիրան խորին հեծյուն մը արձակեց, վազելով
հեռվացավ խենթի պես և սկսավ դաշտերուն մեջեն արշավել՝ ատեն-ատեն
աղեկտուր հեծկլտանքի մը մեջ պոռալով. – Պախա՛լը, պախա՛լը» [1, 105]:
Սիրո և գեղեցկության զգացումը այնքան ինքնաբուխ, մաքուր և բանական է Երուխանի հերոսների մոտ, որ առանց մտածելու, նրանք իրենց
ամբողջ էությամբ անձնատուր են լինում դրան՝ զգացմունքային փոխհատուցման որևէ հույս չունենալով հանդերձ [3, 706]:
«Սայլորդը»
Սայլորդը» նովելի հերոսը՝ Համբիկը, 1895թ. գաղթականներից է:
«Պոլսո քաջընթաց ջրկիրներեն էր, հանդուգն, հուժկու և կռվազան», նա իր
շրջապատի և ընկերների հպատության առարկան էր, որին տվել էին «յաման Համբիկ» մականունը: Իսկ ահա Վառնայում քաշ է տալիս մի կիսաքաղց կյանք, մի օր էլ հեղինակը նրան հանդիպում է սայլապան դարձած:
Թվում է, թե ոչինչ չէր կարող հուսահատեցնել այս հաղթանդամ, հուժկու
երիտասարդին: Բայց ահա նրա մարդկային ձուլվածքը թաքցնում է գեղեցիկ սիրո կարոտ: Համբիկը իր սայլով ժամերով կանգնում է հիվանդանոցի առջև, որպեսզի գեթ հայացքով փայփայի միս Ֆրեյզրին: Նա իր հիվանդագին փայլով ցնցում է Համբիկին: Այդ նուրբ, թափանցիկ էակը առիթ է
դառնում, որպեսզի Համբիկի հոգում հրավառ վեհությամբ կայծկլտա ու
փայլատակի գեղեցիկի, ազնիվի նկատմամբ տարիների ընթացքում կուտակված տենչանքը: Ֆրեզրին մեկնում է բուժման, և սայլապանը անհագ
կարոտով սպասում է նրան, և մի օր էլ, երբ հարցնում է, թե ի՞նչ նորություն կա նրանից, պատասխանում են, որ մահացել է: «Համբիկը ուրիշ
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ձայն չհանեց: Կնգուղին ծալքերուն տակ իր դեմքը խուլ և սաստիկ տառապանքի մը կծկումը արտահայտեց: Ուժգնությամբ քաշեց ձիու սանձը, ու
տեսա, որ հովին ալիքները կնգուղին վրա ինկած կաթիլներ կթռցնեին,
կտանեին: Սայլորդը կուլար» [2, 476]:
Երուխանը ընթերցողի միտքը տանում է նկարագրվող կերպարների
ներաշխարհը։ Երբեմն Երուխանի հերոսները մոտենում են իրենց փայփայած իդեալին, երազանքների ու ձգտումների գագաթնակետին, բայց
հենց այստեղ էլ տեղի է ունենում առաջին հայացքից տարօրինակ և անսպասելի թվացող ավարտը՝ մեծահոգաբար մերժում («Ձուկին փոխարեն», «Երկու երդումները») կամ կտրուկ հրաժարում բաղձալիից («Ձկնորսին սերը», («Քարիտեզճին»)։
Նման առանձնահատկության շնորհիվ Երուխանի նովելները ակտիվացնում են ընթերցողին՝ ստիպելով հետադարձ հայացք նետել և վերաիմաստավորել կարդացածը, խորհել, քննել։ Երուխանի նովելներում
ողբերգականի գեղարվեստական մարմնավորումը առաջացնում է կարեկցանքի զգացում, իսկ հոգեբանական դրդապատճառներով հիմնավորված կարեկցանքը բխում է սոցիալական միջավայրից։ Նրա նովելներում
շոշափված գաղափարների ամբողջությունը ոչ այլ բան է, քան կոպիտ,
հակահումանիստական իրականության մերկացում ու ժխտում [4, 128]:
Ամփոփելով` Երուխանի մի քանի նովելների քննությունը՝ գալիս
ենք այն եզրակացության, որ հեղինակը ներկայացրել է կյանքի պարզ,
ռեալ պատկերները իր հերոսների միջոցով:

1.
2.
3.
4.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Երվանդ Սրմաքեշխանլյան, Նովելներ, Երևան, 1965:
Երուխան, Երկեր, Երևան, 1980:
Հայ նոր գրականության պատմություն, Երևան, 1979:
Հովհաննիսյան Ս., Երուխան, Երևան, 1970:
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНОВ ЭРУХАНА

Сильва Бидзян

ВГУ, Филологический факультет,
Армянский язык и литература, магистратура, 2-ой курс
Резюме

Ключевые слова: Ерухан, образ, новелла, герой, автор
В этой работе мы рассмотрели характерные черты романов Эрухана,
затронули разнообразие героев и уникальность сюжета. Рассказы автора
имеют основательные и глубокие заголовки, драматические и парадоксальные окончания. Эрухан изобразил окружающую среду героев, их эмоции,
их стремления и страдания, безутешное состояние обездоленных простых
людей, которые страдают от голода и борются с трудностями жизни.

THE CHARACTERISTIC
CHARACTERISTIC FEATURES OF ERUKHAN’S NOVELS

Silva Bidzyan

VSU, Faculty of Armenian Philology,
The Armenian Language and Literature, MA the 2nd year
Summary

Key words: Yerukhan, character, novel, hero, autor

In this work we have examined the characteristic features of Erukhan's
novels, we have touched upon the diversity of heroes and the uniqueness of the
subject. The author's narratives have profound and deep titles, dramatic and
paradoxical endings. Erukhan has depicted the surrounding environment of
heroes, their emotions, their aspirations and sufferings, the deplorable state of
the poverty-stricken common people who suffer from hunger and fought
against the hardships of life.
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ՀԱԿԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑՈՒ
«ԵՂԾ
ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ»
ԱՂԱՆԴՈՑ ԳՈՐԾՈՒՄ
Սիլվա Գասոյան
ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Թերեզա Շահվերդյան

Հանգուցային բառեր՝ հակադրություն, խոսքային հակադրություններ, լեզվական հականիշներ, արտահայտչականություն
Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել Եզնիկ Կողբացու «Եղծ
աղանդոց» աշխատության ոճական հակադրությունները՝ ներկայացնելով
վերջիններիս կազմավորման միջոցներն ու հնարները:
«Ոճաբանության մեջ հակադրությունը ներկայանում է որպես ոճական, շարահյուսական այնպիսի դարձույթ, որի դեպքում միևնույն խոսքաշարում գործ են ածվում իրար հակադիր նշանակություն ունեցող
բառեր՝ դրանով իսկ ավելի ընդգծելով արտահայտված մտքի իմաստը՝
ուշադրությունը կենտրոնացնելով հակադիր բառերի վրա» [1, 369]:
Եզնիկ Կողբացու վերոնշյալ գործում հաճախադեպ են հակադրական կիրառությունները. սա պայմանավորված է հիմնական ասելիքով և
վերջինիս թելադրած սկզբունքով: Որպեսզի ժխտի աղանդները, Եզնիկ
Կողբացին բնականաբար պետք է օգտվեր համեմատության և հակադրության լեզվաոճական հնարներից, որոնցով աչքի է ընկնում հատկապես
առաջին գլուխը:
Քննելով հակադրությունները՝ առանձնացրել ենք վերջիններիս երկու խումբ՝ 1. հականիշ բառերով և 2. խոսքային հականիշներով կերտված հակադրություններ, որոնք, «… ի տարբերություն լեզվական հականիշների, խոսքից դուրս հակադիր իմաստներ չունեն, այդպիսիք ձեռք են
բերում միայն խոսքային միջավայրում: Բանաստեղծը, ըստ իր գեղարվեստական մտածողության եղանակի, ընդարձակում է բառի իմաստային
շրջանակները, նոր հարաբերություններ հայտնաբերում նրանց միջև,
հետևաբար դրանք խոսքային տվյալ կապակցության մեջ դիտվում են
որպես հականիշներ» [3, 174]:
Եզ. Կողբացին հակադրությունների մեկ զույգ չէ որ ներկայացնում է
նախադասության մեջ, այլ երկու և երբեմն էլ մի ամբողջական շարք,
այպես՝ Դարձեալ՝ որ զիւր որդին Որմըզդ անուշահոտ եւ լուսաւոր

անդէն յորովայնին գիտէր, զմիւս որդին թե ժանդահոտ եւ խաւարին
իցէ, ի՞բր ոչ գիտաց [2, 102] օրինակում հակադրում է անուշահոտ և
97

ժանդահոտ, լուսաւոր և խաւարին ածականները: Եթե երկրորդ դեպքում
ունենում ենք լեզվական հականիշներ, ապա առաջին դեպքում՝ խոսքային: Նշված խոսքային հակադրություններն ունեն ածական+ա+գոյական
կառույցը, որտեղ հականշությունն արտահայտվում է ածականների միջոցով՝ անուշ/ժանդ:
Հակադրությունները միևնույն ժամանակ դիտարկել ենք ոչ միայն
բառային, այլև ձևաբանական և շարահյուսական մակարդակներում:
Ինչպես գիտենք, բառային հականիշներն իրար հակադիր իմաստ
արտահայտող բառեր են, որոնք խոսքի մեջ ունեն ոճական որոշակի
երանգավորումներ:
Հականիշ բառերի միջոցով կերտված գեղարվետական հակադրությունները դասդասել ենք տարբեր խմբերի բառային մակարդակում:
Հականիշ բառերը կազմությամբ կարող են լինել ոչ միայն պարզ,
այլև բաղադրյալ կազմությամբ: Այսպես՝
Ա) –ան ժխտական ածանցով,
ածանցով, ինչպես, օրինակ՝ Քանզի այնպիսի
բարք են չարագործաց՝ զիրաւունսն անիրաւութիւն ասել, կամ որ

զամենայն զոր արար գեղեցիկս արար, այս ինքն զբանաւորս և
զանբանաւորս,, զմտաւորս և զանմտաւորս
զանմտաւորս,, զխօսունս և զանխօսունս
զանխօսունս,,
զանբանաւորս
զասունս և զանասունս [2, 8]: Ինչպես նկատելի է վերջին օրինակից, ըն-

դամենը մեկ նախադասության մեջ Եզ. Կողբացին ներկայացրել է հականիշների մի ամբողջ շարք, որտեղ հականիշ բոլոր բառերը կազմված են
անան- ժխտական ածանցով: Զուգահեռ հանդես եկող նման հակադիր զույգերը ընդգծում են ասելիքի արտահայտչականությունը: Ի դեպ, պետք է
նշել, որ հայկազյան բառարանում անբանաւոր բառահոդվածը բացատրվում է որպես ոչ բանաւոր, անբան, և այդ բառի համար կիրառության միակ աղբյուր ներկայացվում է Եզ. Կողբացու վերոնշյալ օրինակը:
Նույնը կարելի է ասել նաև անմտաւոր բառի հետ կապված: Այսինքն՝
կարելի է նշել, որ այս բառերի կիրառության գրավոր առաջին տարբերակները գտնում ենք Եզ. Կողբացու աշխատությունում՝ որպես նորաբանություններ:
Բ) -չ ժխտական ածանցի գործածությամբ, այսպես, օրինակ՝ … զի
ածն ի չգոյէ ի գոյ զչգոյսն, և եցոյց յոչնչէ յինչ զչէսն (չգոյ) (անգոյությունից
գոյության բերեց անգոներին ու ոչնչությունից ինչի վերածեց ոչինչներին)
[2, 6-7]: Կամ՝ Եւ արդ ի զիարդ երևէր ընտրութիւն գործոցն, եթէ ոչ ունէր
մարդն իշխանութիւն երկոցունց, և անսալոյն և չանսալոյն: Այստեղ հականիշ զույգի առկայությունից բացի, հակադրության իմաստն ընդգծում է
նաև և շաղկապի կրկնակի կիրառությամբ, որը համադաս անդամների
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ցուցիչ է: Մեկ այլ օրինակում էլ նշված բառազույգի հակադրության շեշտադրումը կատարվում է կամ շաղկապի կրկնության շնորհիվ՝ կամ
չանսալ, և զնոյն ևեթ պատճառ չարին իմանալ:
անսալ Աստուծոյ կամ չանսալ
Կամ շաղկապի կիրառությամբ էլ դրսևորվում է տրոհականություն:
Գ) ոչ ժխտական մասնիկի կիրառմամբ, օրինակ՝ Եթէ որպէս

վկայենն՝ մի է պատճառ ամենեցուն, և նոյն էական և մշտնջենաւոր
մշտնջենաւոր, յայտ
է թէ այլքն ոչ էականք են և ոչ մշտնջենաւորք:
Լեզվական հականիշներով արտահայտված հակադրություններ՝

քանզի ընդդիմակաց է հրոյ ջուր , և լուսոյ խաւար
խաւար, և ցրտոյ ջերմ
ջերմ, և ցամաքի խոնաւ [2, 28], կամ՝ և այժմ սպանողք յորժամ ի պատիժս մտանեն՝ ոչ
բարերարս զպատժածուսն կոչեն, այլ չարարարս [2, 30]: Վերջիններս
դասվում են տարարմատ հականիշների շարքում: Որ զերկիղածն ատէ
ատէ, և
սիրէ, մի չարիք են [2, 252]: Այստեղ հականիշների երկու զույգ
զաներկիղն սիրէ
ենք առանձնացնում՝ զերկիղածն - զաներկիղն և ատէ – սիրէ: Առաջին
դեպքում լեզվական հականիշը նույնարամատ կառույց է՝ կազմված -ան
ժխտական ածանցի օգնությամբ, իսկ երկրորդը ատել-սիրել տարարմատ
հակադրությունն է:
Որոշ դեպքերում հակադրությունը ցայտուն դարձնելու նպատակով
Եզ. Կողբացին դիմում է լեզվաոճական մեկ այլ հնարքի՝ համեմատությանը, այսպես՝ Արդ եթէ մինչ էր նիւթն՝ ոչ եթե ինքնեան հակառակ էր, այլ
ընկերին. որպէս սպիտակ՝ թխոյ
թխոյ, և քաղցր դառին:
ընկերին
Ձևաբանական մակարդակում հակադրությունները գերազանցապես
ներկայացվում են դերանունների հակադրության միջոցով, ինչպես, օրինակ՝ զի ոչ երբէք ի միոջէ աղբերէ երկու բղմունք ելանէն, մինն քաղցր և
միւսն դառն, և ոչ ի միոջէ ծառոյ երկու պտուղք՝ մին անույշ և մին դաժան:
Այս օրինակում, բացի ձևաբանական մակարդակի հակադրությունից՝ մինն
– միւսն, տեսնում ենք նաև բառային մակարդակի հակադրություններ՝
քաղցր – դառն, անույշ – դաժան: Վերջին բառազույգը խոսքային հակադհակադրություն
րություն է, քանի որ դաժան ածականի համար անուշը լեզվական հականիշ չէ: Այլ օրինակ՝ դարձեալ որ զայն գիտայ, երկու որդիք են յորովայնի
անդ զայն ընդէ՞ր ոչ ծանեաւ՝ թէ մինն բարի և միւսն չար: Կամ՝ Ուստի եւ

լինիցի նոցա զճշմարիտն ուսանել, եւ մեզ ոչ ի զուր ինչ զբանս ծախել:
Յանժամ սկսան Որմըզդ և Արհմնն առնել արարածս և ամենայն ինչ
զոր Որմըզդն առնէր՝ բարի էր և ուղիղ, և զոր ինչ Արհմն գործէր՝ չար էր և
թիւր: Նշված օրինակը ներառել ենք շարահյուսական մակարդակի հա-

կադրությունների շարքում: Բացի գլխավոր շարահյուսական հակադրությունից՝ ներկայացված օրինակում տեսնում ենք նաև բառային մակար99

դակի՝ լեզվական հակադրություններ՝ բարի-չար, ուղիղ-թիւր, որոնցով
արտահայտվում է նաև գործողությունների վերջնարդյունքների հակադրությունը:
բժշկէ,, և զախտս՝ բարեգործութիւնն [2, 248]
Զվէրն՝ կակուղ դեղն բժշկէ
խրատ-օրինակում իմաստային հակադրությունն արտահայտվել է դեղ և
բարեգործութիւն բառերի միջոցով: Նշված օրինակում դեղ և բարեգործություն զույգը պետք է դիտել ոչ թե հականիշ զույգ, այլ խոսքային հոմանիշներ, բայց դրանցով կազմված առանձին նախադասությունները մեկ նախադասության մեջ զուգահեռաբար համեմատվելով՝ խոսքին ներարկում
են հակադրության նրբերանգ: Այսինքն՝ այս հակադրությունը ևս պետք է
ներառել շարահյուսական մակարդակի հակադրությունների մեջ:
«Ժխտման հարաբերության արտահայտման նպատակով շարահյուսական կառույցում կիրառվում է որևէ ժխտական մասնիկ» [4, 231]:
Ստորև կներկայցնենք նման ժխտման հակադրական իմաստներն արտահայտող մի քանի միջոց՝
▪ ոչ/
ոչ/այլ – Ոչ ի միմիայն կողմն ի հանդէպ երեսացն ևեթ արշաւին,
այլյ ամենայն կողմանս վարգին [2, 16]: Կամ՝ եթէ ոչ է բնութամբ
չար, այլ կամաւք օրինակում հակադրության համար միաժամանակ երկու միջոց է կիրառվել՝ նախ կազմվել է ոչ /այլ կառույցով,
իսկ երկրորդը՝ հակադիր նշանակությամբ բառերի միջոցով՝
բնութիւն-կամք, որը դասել ենք խոսքային հականիշների շարքում:
▪ ոչ միայն/
միայն/այլ(
այլ(և) – Եւ ոչ միայն ինքն, այլ եւ այլս բազումս ընտրեաց

ի նոցանէն, եւ առաքեաց՝ զի աշակերտիցեն եւ ձգիցեն առ նա:

Կամ՝ Չգոյր ինչ ժամանակակից Աստուծոյ, եւ ոչ նիւթ ինչ՝ ուստի

առեալ զարարածս կազմիցէ. այլ ինքնէ ամենայն բնութանց
արարիչ. եւ ոչ միայն կերպարանաց կամիչ, եւ ոչ էութեան
էականացիրիք խառնիչ, այլ
այլ գոյանալոյ գոյացելոցն գոյարար:
▪ թէպէտ/այլ – Եւ արդ թեպէտ յանմանէ իսկ յայտ է՝ թէ որ ինչ ի
փառատրութիւն արարչին կոչի, նոր արարած է, այլ եւ զմիոյ միոյ
իսկ ի նոցանէ զարարած մարէի ի գրոց ցուցանել: Նման կառույցներն արտահայտում են զիջական իմաստ:
▪ Քան թե շաղկապով – զի լաւ համարի թէ վասն անուան բարի ոք
մեռնիցին, քան թէ կենդանի կայցեն և վատանուն լինինցին:
Նշված օրինակում հակադրությունն արտահայտվել է ինչպես
քան թէ շաղկապի միջոցով, նաև հականիշ բառերի միջոցով, ընդ
որում՝ մի դեպքում հարադրավոր բարդությամբ՝ բարի անուն, որը
հանդես է եկել շրջուն շարադասությամբ (անուան բարի), իսկ
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մյուս դեպքում՝ կցական՝ վատանուն՝ դրսևորելով խոսքային հակադրություն:
▪ ԵթեԵթե-ապա – Եւ եթէ նմանութեամբ միայն եղեւ մարդ, և կերպա-

րանաւք եւեթ էր խաչն և չարչարանք և մահն
մահն, ապա եւ փրկութիւն
ինչ որ գործէցաւ օրինակում միաժամանակ չարչարանք և մահ
բառերին հակադրվում է փրկութիւն բառը:
Արեգակն թե բարի է, և առանց օդոյ խառնուածոյ այրիչ և
ցամաքեցուցիչ է ... օրինակում այրիչ և ցամաքեցուցիչ բնութագրական

բառերը դիտարկել ենք իբրև բարի ստորոգելուն հակադիր կիրառվող
հատկանիշներ և ներառել խոսքային հակադրությունների շարքում: Այստեղ թեև չկան հականիշ բառեր, բայց որպես այդպիսին դիտված այրիչ և
ցամաքեցուցիչ բառերը միտքն ավելի պատկերավոր ու համեմված են
դարձնում. Ի դերև է հանվում բարի երևույթների, արարածների, նյութերի
միայնակ գործելու վնասակար հատկանիշները: Նման օրինակ է նաև
հետևյալը՝ Եւ կաղանչանան ազգ ինչ՝ առանձինն սպանող էէ, և խառնեալ

ընդ այլ դեղս մաղձադեղ է բուժիչ ի մահուանէ:
Ընդ որում` այստեղ սպանող և բուժիչ զույգը պետք է դիտարկել

իբրև խոսքային հականիշ:
Զի նոքա (հրեշտակները՝ ՍԳ) հրեղէնք կոչին,
կոչին, և մարդիկ խոտեղէնք
[2, 74] օրինակում ոճագիտական հակադրություն է կազմում հրեղէնք և
խոտեղէնք բառազույգը: Խոտ բառը երբևէ հուր բառին հակադիր կիրառությամբ աչքի չի ընկել: Այսինքն` խոտեղէնը դարձյալ խոսքային հակադրություն է: Եզ. Կողբացին մարդու էությունը բացահայտելու համար
բացառել է հայտնի չորս նյութերից որևէ մեկի առկայությունը վերջինիս
կառուցվածքում: Չորս նյութերից հրով օժտված են միայն հրեշտակները,
որի միջոցով շեշտում է և մեկ անգամ ևս հիշեցվում մարդու երկրային
էակ լինելը: Հայկազյան բառարանում խոտեղէն բառահոդվածի համար
որպես առաջին գրավոր հիշատակություն նշվում է Եզ. Կողբացու
անունը: Այս իմաստով կարող ենք ասել, որ գործ ունենք հեղինակային
հակադրության հետ:
Հակադրության օրինակ ենք տեսնում նաև ոճաբանական մեկ այլ
հնարանքի՝ աստիճանավորման մեջ: Այսպես՝ Արեգակն ծագելովն և
վերանելով և ի մուտս դառնալով օրինակը՝ աճող աստիճանավորմամբ
հակադրվում է Լուսին աճմամբ լնլով և նուաղելով նվազուն աստիճանավորմանը` դրանով իսկ կազմելով ոճաբանական հետաքրքիր հակադրության օրինակ:
Ի յարթնութեան կամ ի քացրաքուն հանգստեանն ցուցանէ [2, 144]
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օրինակում արթնութիւն գոյականին հակադրվել է հանգիստ գոյականը:
Սա ոճական հակադրություն է, որտեղ միևնույն ժամանակ հանդես է եկել
ոճական մեկ այլ հնարք. արթնութիւն վերացականը հանդես է եկել
թանձրացականի փոխարեն, և հետևաբար պետք է թարգմանվի որպես
ածական, այսինքն` արթուն: Հանգիստ բառը գրաբարում երկրորդ իմաստով նշանակում է նինջ, քուն: Հանգիստ բառի համար իբրև լրացում Եզ.
Կողբացին բերում է քաղցրաքուն ածականը, որը Հայկազյան բառարանում բացատրված է քաղցր քուն, և այդ բառի առաջին գրավոր հիշատակում նշվում է Եզ. Կողբացու անունը: Ընդ որում, նշված օրինակում հակադրության իմաստը շեշտվում է նաև կամ շաղկապի կրկնությամբ:
Եթե (Աստուած՝ ՍԳ) հուր ծախիչ ևեթ էր, զիա՞րդ կոչէր լոյս

կենարար. ո՞չ ապաքէն յայտ է՝ թէ ուր սաստկութիւնն պիտոյ է, անդ հուր
կոչի. և ուր քաղցրութիւն՝ անդ լոյս կենարար օրինակում ծախիչ հուր

արտահայտությունը հակադրվում է կենարար լոյս արտահայտությանը:
Այստեղ կարող ենք առանձնացնել ինչպես բառակապակցային հակադրություն, այնպես էլ բառային, ընդ որում` վերջին դեպքում, եթե ծախիչ
ածականը ոչնչացնող նշանակությամբ հականիշ է կենարարին՝ կեանք
ստեղծող, ապա հուրը խոսքային հակադրություն է ստեղծում լույսի հետ:
Ամփոփելով՝ կարող ենք ասել, որ Եզ. Կողբացու «Եղծ աղանդոց»
գործը աչքի է ընկնում ինչպես լեզվական, այնպես էլ խոսքային հակադրությունների մեծածավալ կիրառությամբ: Լեզվական որոշ հականիշների դեպքում կարող ենք առանձնացնել հեղինակային նորաբանություններ՝ հաշվի առնելով գրավոր աղբյուրներում առաջինը կիրառած լինելը:
Լեզվական հականիշներն արտահայտվում են ինչպես տարասեռ, այնպես էլ նույնարամատ կառույցներով: Լեզվական հականիշներին չեն
զիջում նաև խոսքային հակադրությունները, որոնք նույնպես ընդգրկվում
են բառային մակարդակում և բնութագրվում են որպես հեղինակային հակադրություններ:
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выразительность
В этой статье мы представляем контрасты в труде Езника Кохбаци
«Ехц ахандоц», указывая пути и способы их формирования. Труд Езника
Кохбаци выделяется большим количеством использованных речевых и
языковых контрастов. Выделили авторские неологизмы в ряде языковых и
речевых антонимов. Языковые антонимы выражаются в разнородных и
однородных структурах. Также включили контрасты на лексическом,
морфологическом и синтаксическом уровнях.

THE CONTRASTS IN THE WORK “YEGHC AGHANDOC”
(“REFUTATION
REFUTATION OF THE SECTS”)
(“
SECTS”) BY YEZNIK
YEZNIK KOGHBACI

Silva Gasoyan

VSU, Faculty of Armenian Philology,
The Armenian Language and Literature, MA the 2nd year
Summary

Key words: contrast, contrast in speech, lingual antonyms, expressiveness

In this article we represented the contrasts in work “Yeghts Aghandoc”
by Yeznik Koghbaci, mentioning their formations. There are lots of lingual and
conversational oppositions in this work. In the lingual and conversational
antonyms we have separated the authorial nelogism. Lingual antonyms express
not only heterogenous but also indentical structures. We also included the
oppositions in vocabular, morphological and syntactic levels.
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ԿՂԶԻԱՑՈՒՄԸ,
ԿՂԶԻԱՑՈՒՄԸ, ՄԵՆԱՑՈՒՄԸ ԱՐԱՄ ՊԱՉՅԱՆԻ
«ՌՈԲԻՆԶՈՆ
ՌՈԲԻՆԶՈՆ»
ՏՈՐՈՆՏՈ»
ՌՈԲԻՆԶՈՆ ԵՎ «ՏՈՐՈՆՏՈ
ՏՈՐՈՆՏՈ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ
Տաթևիկ Հակոբյան

ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ,
Հայոց լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտականսղեկավար՝ բ.գ.թ., դոցենտ Վալերի Փիլոյան

Հանգուցային բառեր
բառեր՝ ներփակ տարածություն,
մենացում, օտարում, երկատում, ռոբինզոնացում

կղզիացում,

Այս աշխատանքով ուսումնասիրել ենք ներփակ տարածության
խնդիրը արդի հայ արձակագիր Արամ Պաչյանի (Սևակ Թամամյան)
երկու՝ «Ռոբինզոն» և «Տորոնտո» պատմվածքներում:
Առհասարակ, արդի` մոտ երեսունամյա ժամանակահատվածում
ստեղծված գրականությունը արտացոլում է մեր ժամանակի մարդուն.
փոխվում է ժամանակը, հետևաբար փոխվում է նաև այդ ժամանակի մեջ
ապրող մարդու պատկերման գործընթացը [3, 5]: Գրականությունը
ինչպես միշտ, զարգացման արդի փուլում ևս, կյանքի արձագանքն է.
իրականությունը բառացիորեն ներխուժում է գրականություն և իր
արտացոլանքը գտնում գրական երկերում, ընդ որում, ներկայանալով
հոգեբանական և սոցիալական բարդ իրադություններով:
Ժամանակակից հերոսը խիստ բարդ հոգեբանական կառուցվածք
ունի, բայց միևնույն ժամանակ, մինչև օրս էլ ստեղծագործական տարբեր
անհատականություններին միավորող ընդհանուր գիծը կյանքում իր դիմագիծը, վարքագիծը, իր ամբողջականությունը որոնող մարդու կերպարն է:
Այս համատեքստում առանձնանում է Արամ Պաչյանը: Արամ Պաչյան գրողի ասելիքի նորությունը հենց իր խոսքով մտքի ու զգացմունքի
նոր ձևով մատուցումն է, գրողի էսթետիկական, գեղագիտական ըմբռնումը: Նա բերում է նոր հերոսներ` իրենց ճակատագրով, մտավոր ու զգացմունքային նկարագրով, իրենց հոգսով, որ բաժին են բերում կյանքն ու
ժամանակը:
Առաջին ժողովածուն` «Ռոբինզոն և 13 պատմվածք» վերնագրով,
բացահայտում է Պաչյանի արձակի ընդհանուր գիծը, նրա արձակի ներքին փիլիսոփայությունն է ամբողջացնում: Իրադարձությունները, բացի
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ռեալ իմաստից, ունեն նաև սիմվոլիկ իմաստներ: Հաճախ հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է բացահայտել այդ գաղափարների բազմիմաստությունը:
Ժողովածուի հենց առաջին գործը վերնագրված է «Ռոբինզոն»: Այստեղ կա տարածության և ժամանակի խնդիր. սրանք կապված են անմիջականորեն: Եթե գեղարվեստական ժամանակն արձանագրում է շարժումը և շարժման ժամանակը, ապա գեղարվեստական տարածությունը,
ինչպես գրում է ակադեմիկոս Լիխաչևը, միջավայր է ստեղծում այդ շարժման համար: Գաղափարը, որն առաջնորդում է հեղինակին կերպարանակերտման ընթացքում, ձևավորվում է «Ռոբինզոն» պատմվածքում:
Կոնկրետ «Ռոբինզոն»-ում Պաչյանի նկարագրած տարածությունը
նեղ է, ներփակ և գնալով էլ ավելի է սեղմվում: Վերնագիրն արդեն որոշակի խորհուրդ ունի. Ռոբինզոնը համաշխարհային գրականության այն
կերպարն է, ով իր համար փրկության ափ է որոնում: Ըստ էության` հիմքում մարդու կզղիացման, մենակության դատապարտման, հոգևոր ինքնաճանաչման խնդիրն է: Միաժամանակ կա նաև մեղքի ընդունման և հատուցման գաղափար. հերոսը իրեն ուղարկված փորձությունները ընդունում է՝ լուռ համակերպվելով: Պաչյանի ամբողջ ստեղծագործության համար Ռոբինզոնը դառնում է խորհրդանշական կերպար: Կենտրոնում
մարդն է, որ ապրում ու շարունակում է արարել նույնիսկ ամենադաժան
ու դժվարին պայմաններում: Ինչպես Ռոբինզոնը կավից աման է ձուլում,
կրակ ու հաց ստանում, հաղթահարում է կեցության ամենատարբեր խոչընդոտները, այնպես էլ մարդը ողջ կյանքի ընթացքում որոնում էիր առաքելությունը և չի հուսահատվում: Ժամանակի մեջ մարդը դառնում է անզոր ու անկարող, մնում է միայն համակերպվել, երբեմն էլ մարդը կորչում
է այդ ժամանակի մեջ, իսկ երբ կորչում է ժամանակը, կորչում է նաև տարածությունը:
Պաչյանի նկարագրած կղզին երկակի բնույթ ունի. նախ` նեղ, ներփակ տարածք, ապա` երկնային դրախտ: Կզզու նշանային նմանակներն
են նաև հիվանդասենյակը («Գիշերը ստվերի տակ»), Ճամպրուկը («Երկու
պատմություն սիրո մասին»), սունկը («Տորոնտո»), իսկ «Ռոբինզոնում»`
«Սենյակը նմանվել է կաշվե Աստվածաշնչի» [2, 11]: Նորից ունենք փակ մի105

ջավայր, այս անգամ՝ Աստվածաշնչի տեսքով: Մարդը երազում է փրկության մասին «Իմ թանկագին Ուրբաթ, ամեն օր ես և Հիսուսը քո պատուհանի մոտ կանգնած քո նավակի ալիքներին ենք սպասում… Ի դեպ`
նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ կլինի, թե փոքր…Շտապի′ր» [2, 10]:
Հավատ կա կղզի հասնելու, ուրեմն նաև` փրկվելու, սակայն բուսազուրկ, եռման ասֆալտով, հսկա գործարաններով ինչ-որ տարածք է`
առանց ծառերի ու ափերի, առանց ծովի ու քամու: Իսկ այդ տարածքը այն
միջավայրն է, որտեղ մարդն ապրում է, և այդ տարածքը մարդու գործունեության արդյունքն է:
Խորհրդանշական Հիսուս անունը ունի թութակը: Ըստ էության` Հիսուսն իր ուսերին է կրում մարդկային մեղքի բեռը, բայց այդ բեռը չափից
ավելի ծանր է, և նա թեթևություն է փնտրում: Համեմատական կարելի է
տանել Հիսուս-Ուրբաթի միջև: Ուրբաթը փրկության հույսն է, բայց հուսահատեցնողն այն է, որ քրիստոնեական փրկության հավատը նահանջում է և փոխարինվում անհուսությամբ: «Հետո եղա բազմաթիվ այլ կղզիներում, որոնք չէին տարբերվում միմյանցից, ամեն տեղ մարդիկ էին,
ովքեր պատերազմում էին տխրության դեմ, իսկ ամենասարսափելին
մինչև տիեզերք հասնող աղմուկն էր, որի ներքո սովորել էին հանգիստ
ննջել»: Եվ ապա` «պետք է տխրես, անընդհատ, անվերջ տխրես» [2, 10]:
Թախիծը տիրապետող է դառնում, և արտաքին աշխարհում փրկություն գտնելը անհնար է թվում: Հանգուցալուծումը հեռանալն է երկրային
կյանքից: Գաղափարն արտահայտվում է փոքրիկ տղայի կերպարով:
«– Քո նավակը եկել է …
– Ինչ նավակ…
– Քո նավակը...
– Ով ես դու, տղա,- նա քրքջաց, ոտքերը դողում էին:
–…
–…
–…
– Ժամանակն է, գնանք……
Փոքրիկ տղան թաթիկներով բռնեց խոնավ ճկույթը: Նրանք քայլեցին» [1, 26]:
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«Ռոբինզոն» պատմվածքի առաջ քաշած թեմատիկան է` կղզիացում,
լռություն, մենություն, երկատում: Այս հատկանիշները ամբողջացնում են
Արամ Պաչյանի արձակի ներքին փիլիսոփայությունը:
Ինչ–որ կերպ փրկություն գտնելու ցանկությունը արտահայտվում է
նաև «Տորոնտո» պատմվածքում: Հեղինակը փնտրում է այնպիսի մի աշխարհ, ուր «ձյան փաթիլների նման իջնում են անտառի թռչունները, ուր
հրեշտակները լողում են դեպի մարդը, և ուր մեղուները կդառնան մարդու
ամենահարազատ ընկերը»:
Տորոնտոն իրական քաղաք է Կանադայում: Օնտարիո նահանգի
վարչական կենտրոնն է: Ճիշտ է, այն իրական է, բայց նրա իրական լիմելը
դեռևս փրկություն չէ: Այստեղ սպասվելիք երևակայական անդորրը այդպես էլ մնում է անհաս, մտացածին:
Իսկ ինչն է ստիպում մարդուն ամեն կերպ իրականությունից հեռանալու ճանապարհ գտնել: Հերոսի հոգեկան ապրումները հանգեցնում են
ճնշող, փակ տարածքից դուրս գալու տենչին: Հեշտ չէ տղայի համար հորը
փնտրել հիվանդանոցում, դիահերձարանում, ամառանոցում, անհայտ
հասցեներում…Ու այս անվերջ փնտրտուքը դառնում է ապրելու կերպ,
դառնում է սովորական: «Ես գնում եմ ու գալիս հովհարային անջատումների պես, տարվա եղանակների պես, աներես կատվի պես: Նա չկա: Ես
մտածում եմ գուցե նա չի էլ եղել» [1, 79]:
Ցավալին այն է, որ երազային քաղաքը ճնշվում է, սեղմվում է ու
ավելի փոքրանում նեղ տակառի մեջ: Փաստորեն, նորից փրկություն չկա,
հակառակը` տարածքը կրկին նեղանում է:
Պատմվածքը ներքին զարգացող ռիթմ ունի. այն հատվածներում,
որտեղ բառերն անընդհատ կրկնվում, շեշտվում են, հերոսի ապրումներն
ավելի ցայտուն են դառնում: «գնում եմ հիվանդանոց, դուրս եմ գալիս,

գնում եմ այն ճանապարհներով, որոնք միակն են իմ կյանքում, վերադառնում եմ այն ճանապարհներով, որոնք միակն են իմ կյանքում, գնում
եմ դիահերձարան, գնում եմ տուն,, գնում եմ ամառանոց»:
Ներքին լարումը գնալով ահագնանում է: «Ժամանակն է... Ահա և
վերջ, մի ակնթարթ ու վերջ…» [1, 79]:
Ռիթմ կա, լարում, բայերի շեշտվող կրկնություն, տող առ տող բա107

ցահայտվող ճշմարտություն, զգացմունքի ատիճանական ահագնացում:
Անհատական ապրում է պատկերված, բայց միևնույն ժամանակ` համամարդկային: Կրկնությունները այստեղ մեծ ներգործման ուժ ունեն, հեղինակը նպատակ ունի սրանց միջոցով փոխանցել հույզ ու ապրումներ:
Աստիճանավորման, կրկնությունների միջոցով հեղինակը էլ ավելի
է շեշտում ասելիքը. սրանց միջոցով ապահովվում է նյութի արտահայտչականությունն ու հուզականությունը. լեզվաոճական այս արտահայտչամիջոցները բնորոշեն Արամ Պաչյան հեղինակի ամբողջ ստեղծագործությանը:
Այսպիսով՝ գրողը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ չկան փոքր թեմաներ, չկան անկարևոր մարդիկ ու անկարևոր զգացմունքներ: Արամ
Պաչյանի ստեղծագործության կենտրոնում մարդն է՝ իր ամենատարբեր
հոգեվիճակներով, իր ապրումներով ու զգացմունքներով, վախերով ու
երազանքներով:
Անհամեմատ փոքր ծավալի մեջ Պաչյանը տեղավորում է մեծ ինֆորմացիա, իսկ ռոբինզոններ եղել են բոլոր ժամանակներում և լինելու
են, որոնք պիտի փնտրեն ուրիշ աշխարհ, փորձեն կտրվել մարդկանց աշխարհից, խույս տան իրականությունից և որոնեն իրենց սեփական կղզին:
Մենության բարդությը այսօր առավել քան արդիական է. այն 20-րդ
դարի գրականության հիմնախնդիրներից մեկն է:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հակոբյան Հ., Փրկության ափ, թե՞ ներհայման տարածություն,
html:/epress.am/2016/04/18-ներհայման տարածություն. Ռոբինզոնը.
2. Պաչյան Ա., Ռոբինզոն և տասներեք պատմվածք, «Գրական էտալոն»
հրատ., 2010:
3. Փիլոյան Վ., Ակնարկներ արդի հայ գրականության, Երևան,
«Լուսակն» հրատ., 2018:

108

ОТЧУЖДЕНИЕ И ОТДАЛЕНИЕ В РАССКАЗАХ
РАССКАЗАХ
«РОБИНЗОН»
РОБИНЗОН» И «ТОРОНТО»
ТОРОНТО» АРАМА ПАЧЯНА

Татевик Акопян

ВГУ, Филологический факультет,
Армянский язык и литература, магистратура, 2-ой курс
Резюме

Ключевые слова: замкнутое пространство, отчуждение, отдаление,
дихотомия, робинзонизация
В несравненно меньшем объеме Пачян размещает много информации, а робинзоны были во все времена, и в будущем будут, и они будут
искать другой мир, будут стремиться отдалиться от мира людей, будут
бегать от реальности и будут искать свой собственный остров.

ISOLATION
ISOLATION AND SECLUSION IN ARAM PACHYAN’S STORIES
“ROBINSON” AND “TORONTO”

Tatevik Hakobyan

VSU, Faculty of Armenian Philology,
The Armenian Language and Literature, MA the 2nd year
Summary

Key words: enclosed space, isolation, seclusion, alienation, dichotomy,
robinsonisation
In an incomparably smaller volume of Pachyan’s text a great deal of
information is included. There have been robinsons in all times and there will
be Robinsons in the future, and they will be seeking another world, striving to
draw away from the world of people, escaping from reality and looking for
their own island.
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STRUCTURAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF IDIOMATIC
EXPRESSIONS IN ENGLISH AND ARMENIAN
Tatevik Hakobyan

VSU, Philological Faculty,
English Language and Literature, MA the 2nd year
Academic Supervisor: Ph.D in Philology, Gohar Dokholyan

Key words: Foreign languages, culture, linguistics, learning idioms,
conversational speech, translation of idioms, discourse
Language is an important means of communication among the members
of a society. It is a necessary fundamental aspect for the expression of culture. It
conveys traditions and values related to group identity. This function is
necessary for its social nature, as between language and a society with its
inherent culture there are some interdependency and mutual relations.
It is a well-known fact that the English language is flexible and the
vocabulary is rich in words from other languages which make the speech more
colorful and expressive. To understand the lexicon of English, it is necessary to
know not only the denotative meanings of words but also figurative expressions
and idioms, which have a meaning different from the literal ones. As a rule,
they are peculiar to people, country and different segments of society.
Among the various definitions of idioms, the following two taken from
“New Webster’s Dictionary” are quite intelligible and distinct: (1) the language
peculiar to a nation, country, class, community or, more rarely, an individual;
(2) a construction or expression having a meaning different from the literal one
or not according to the usual patterns of the language [10]. Professor Kunin
defined an idiom "as a stable combination of words with a fully or partially
figurative meaning" [4, 210]. This definition emphasizes two inherent and very
important features of idiomatic expressions.
Idioms have lexical and grammatical stability. They are fixed in their
form; hence, any change in the form can lead to a loss of their primary
meaning. Idioms are always special about any language because they reflect
certain cultural traditions and national character. Actually, they form an
essential part of the general vocabulary of English. In order to understand the
language we must know what the idioms in that language mean, and, what is
more important, to know how to reveal their hidden meanings. Moreover,
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idioms are something special in any language. If we try to figure out the
meaning of an idiom literally, word by word, we will get puzzled. That is one of
the reasons why they differ from one language to another, in the meantime,
reflecting national cultural traditions and depicting the national character. Due
to the uniqueness of idioms, learning a language can sometimes be complicated.
The more comprehensible input there is in the language the more effectively
learners’ listening, speaking, writing and reading skills improve. This can refer
to any language and culture. For example, in English the idiom “beating around
the bush” which means “not getting to the point”, is usually used in Norwegian
and Czech “walking around hot porridge” [7].
If you are in Italy or Turkey and you say you are “as hungry as a wolf” it
can be understood you are starving. In Finnish, “with long teeth” means you are
doing something that you really don’t want to. In French, “to have long teeth”
means you are ambitious. If it is raining in large amounts, most cultures have an
interesting way of saying that: in English, it would be “raining cats and dogs”; in
Africa, they might say “it's raining old women with clubs.” Many languages
refer to heavy rain as “coming in buckets” or as “rain coming out of a bucket”.
In Norway they say “it's raining female trolls”; the Irish say “it's throwing
cobblers knives”; in Russian they say “льет как из ведра”. The semantics of an
idiom can also be influenced by national coloring and identity. There are many
cases when phrases are based on an old English prejudice, and a similar
prejudice known in other countries of the world may lead the reader to some
misunderstanding. For instance, “a black cat crossed her way” would mean
different things to people of different nationalities. To the English, a black cat
would mean good luck to the extent that some students are even said to be
always looking for a black cat crossing their path on the way to the college
exams. To Americans, it is mostly a black cat that would mean “bad luck”. Тhe
same approach is true for the different interpretations of the word “snake” in
English and Chinese languages. In English the word “snake” mainly refers to a
cunning or not trustworthy person, whereas in Chinese it is mainly associated
with wisdom, health and fortune. All these examples cited above, prove the
divisibility and variability of phraseological units in a particular discourse
situation – convincing manifestations of their instability. Idioms are figurative
units, since they describe the situation in a metaphoric way. They are often
termed as “dead” or “fixed (stable)” metaphors, because things they used to
111

denote have already ceased to exist. As a result, the metaphoric character is
somewhat lost to the modern speaker. Some linguists call them “sleeping”
metaphors rather than “dead”, however, there are speakers who are very good
at “waking them up”. Educated people, language learners often play upon these
idioms and make them serve their purposes. Thus, the metaphor underlying an
idiom is “brought to life” and gains its new colors. In Russian linguistics, the
semantic configuration of an idiom is termed “deformation” [3, 32]. Idiomatic
expressions pervade English with a peculiar flavor and give it astounding
variety, bright character and color. They help language learners understand
English culture, penetrate into customs and lifestyle of the English people, and
gain a deeper insight into the English history. However, learning idioms
presents a number of difficulties to English learners, primarily because they
don’t know the culture and history behind English idioms. That is why, they
often use idioms incongruous with the situational context. Indeed, English
learners utilize idiomatic expressions very carefully, being afraid of using them
incorrectly and being misunderstood.
Idioms are used profoundly in everyday speech. Almost every English
person uses several idioms in the course of a conversation. Sometimes an idiom
is used as a short way of expressing a more complicated idea. For example, if
you call something “a parson's egg” (curate’s egg) this is a quick way of saying
that there are good parts and bad parts to something, but, overall, it is not
satisfactory. Besides, idioms help to make languages more colorful. If you say
'learning a language is an uphill task', anyone who has walked or ridden a
bicycle up a steep hill will immediately understand the effort involved, because
idioms sometimes bring a clear mental picture to mind. Say that “something is a
drop in the ocean” and your listener knows at once that this is a very tiny
amount indeed.
Idioms are recognizable though the literal meaning might not make
sense. If someone says “They will turn over a new leaf after getting into
trouble”, then we should not ask ourselves why they are taking up gardening
but assume that the phrase has an idiomatic meaning (to make a start on
becoming a better person).
Reading English texts or listening to native speakers will help you find a
large number of idioms. After a while, some idioms will become familiar, and
you will learn the places and situations where you hear them. English
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newspapers use idioms a lot, but they often make puns of the idioms rather than
using the original idiom itself. For example, a famous newspaper critic Dorothy
Parker wrote about an actress Katharine Hepburn describing her this way: “she
went through the range of emotions from a to b” (instead of “a to z” which
means “the full range of emotions”) [8].
Many idioms are quite informal and require a well-thought and careful
use. One will need to be able to understand a lot of idioms if they want to read
English fiction, newspapers or magazines, or understand TV shows, films and
songs. People also often use idioms for humor or to comment on, other people,
situations and even on themselves. One will also sound more natural and fluent
if one can use idioms in everyday conversation or informal writing. One should
be careful not to use too many, though.
Having discussed some essential details about the successful translation of
idioms and getting acquainted with the strategic classifications suggested by
scholars, we will try to take a look at some examples from the masterpiece by
John Galsworthy, “The Forsyte Saga”, and see how the problems are solved in
idiom translation.
1. “Well, my dear, the prophets abuse us for being at loose ends, but can
you have faith in a life force so darned extravagant that it makes mince-meat of
you by the million?” [2, 10].
– Դե՛հ, սիրելիս, մարգարեները մեզ կշտամբում են, թե անբան ու
անհավատ ենք դարձել: Բայց կարո՞ղ ես հավատք ունենալ այն գերագույն
զորության հանդեպ, որն այնքա՜ն անհեթեթորեն մսխող է, գրո՛ղը տանի,
մեզ մսաղացի բերանն է գցում միլիոններով [5, 30].
The Armenian translator K. Surenyan in most cases tried to replace the
idioms used by
J. Galsworthy by Armenian idioms or equivalent phrases with figurative
meanings to convey the same connotation.
The idiom “being at loose ends” which according to the Oxford
Dictionary of Idioms means having nothing to do, not knowing what to do [4,
178] was translated like «անբան ու անհավատ դառնալ». The idiom “make
mince-meat of smb/smth” means defeat decisively or easily [4, 189] and was
translated by K. Surenyan «մսաղացի բերանը գցել», which is a good choice of
an idiom in Armenian.
2. “So are mine, young lady. Excellent fellow, the miner – but
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unfortunately cursed with leaders. The mine-owners are in the same case.
Those precious leaders are going to grind the country’s nose before they’ve
done” [2, 10-11].
– Ես նույնպես, իմ ջահել լեյդի: Հոյակապ տղաներ են
հանքագործները, բայց ղեկավարները, դժբախտաբար, անեծք են նրանց
գլխին: Նույնն է հանքատերերի պարագան: Այդ ղեկավար կոչեցյալները
երկրի քթից-բերանից կբերեն, մինչև բավարարվեն [5, 31]:
This example shows how authors show their own approach to idiom use
by changing and using them in their own way by emphasizing their own
idiosyncracy. In this example, J. Galsworthy changes the idiom “to keep one's
nose to the grindstone” [4, 130], meaning to work hard and continuously, and
uses the expression “to grind the country's nose” which is translated «քթիցբերանից բերել» by K. Surenyan.
Anyway, there are some cases, when the translator does not find a
suitable idiom in the target language. Then they mostly use the word, which
can convey the meaning of an idiom. In the following example the translator
just used an appropriate adverb անիմաստորեն as an appropriate equivalent
for the idiom “without rhyme or reason”.
3. ... In the trenches, of course, one had – there, sentiment and hate,
advertisement and moonshine, had been ‘taboo’, and with a grim humour the
Briton had just ‘carried on,’ unornamental and sublime, in the mud and the
blood, the stink and the racket, and the endless nightmare of being pitchforked
into fire without rhyme or reason! [2, 12].
…Խրամատներում, իհարկե, պարզ երևում էր ամեն ինչ. այնտեղ
«թաբու» էին ավելորդ զգացումներն ու ատելությունը, ազդագրերն ու
լուսնի լույսը, և բրիտանացին մռայլ հումորով իր «գործն» էր անում՝
անպաճույճ ու վսեմ, ցեխի ու արյան մեջ, թոհուբոհի ու գարշահոտության
մեջ, անիմաստորեն կրակի երախն ընկնելու անվերջանալի մղձավանջում [5, 33]:
4. Yes, we shall have to exert ourselves [2, 12].
Այո, ստիպված կլինենք կաշվից դուրս գալ [5, 33]:
Due to his skilful translation K. Surenyan again succeeds in finding an
equivalent idiom in Armenian «կաշվից դուրս գալ» to convey the right
meaning of the English idiom “to exert oneself” [8].
5. Because they've got to save face. Saving face is the strongest motive in
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the world [2, 12].
– Որովհետև ամեն մեկը պետք է իր դեմքը փրկի: Դեմք փրկելը
ամենաուժեղ շարժառիթն է աշխարհում [5, 33]:
Here is another example of an English idiom with the meaning to retain
respect [4, 100] the Armenian word by word translation of which has the same
meaning.
6. I don't. You pay for him in the long run. Look at Diaz and Mexico; or
Lenin and Russia; or Napoleon and France; or Cromwell and England; for the
matter of that [2, 12].
– Չէ, ես չէի ցանկանա: Այդպիսիները շատ թանկ են նստում
հետագայում: Այ, օրինակ՝ Դիազն ու Մեքսիկան, կամ Լենինն ու
Ռուսաստանը, կամ Նապոլեոնն ու Ֆրանսիան, կամ նույնիսկ Կրոմվելն
ու Անգլիան, եթե այդ տեսակետից նայենք [5, 34]:
In this example, the translator, not having found an appropriate
Armenian idiom, again tries to find a word which could just express the right
meaning of the idiom.
As is seen from the above-mentioned examples, during the translation it
is not always possible to find the right versions of idioms which means that the
exact translation of idioms from one language into another is not always
feasible. Anyway, there are some cases when the translator succeeds in finding
the right idiom in the target language. However, not rare are the cases, when
the translator has to change one or even more components of the phrase to get
its right interpretation in the target language. Of course, if the translator
succeeds in replacing one idiom with another in the target language, the
stylistic and pragmatic peculiarities are much better preserved.
Idioms are figurative units which describe the situation in a metaphoric
way and gain their new colors, proving the divisibility and variability of
phraseological units. Idioms spice up languages with a peculiar flavor and make
them serve their purposes.
One of the approaches to defining this linguistic phenomenon stresses
that an idiom “is a manner of speaking that is natural to native speakers of the
language. It proves that only people who are very good at speaking English can
adequately and to the point use idiomatic expressions in their speech” [1, 237].
The vast majority of idioms in one language have their equivalents in
other languages and are similar in both meaning and form. Idiomatic
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equivalence is mainly due to the close relations and commonalities existing
between two or more languages. However, it is usually difficult to find
absolutely identical idioms in different languages since at least one of the
components of an idiom in one language may differ from the constituents of an
idiom in another, i.e. they may be identical only at the semantic level. Even in
case such exist, then they are likely to have been borrowed from other
languages as a result of linguistic interaction or impact. In case of English, a vast
number of idioms and idiomatic expressions have their counterparts both in
German and French because English has much in common with the latter from
a historic perspective. The English idiom “to buy a pig in a poke”, for instance,
meaning “to buy something without being sure of its nature, quality etc.” has its
counterparts in German and French “die Katze im Sack kaufen” and “acheter un
chat dans un sac” respectively. As regards its Armenian counterpart, we should
first figure out its meaning to find an equivalent expression. The same can be
implied in Armenian through “չկտրած ձմերուկ”, literally - “an uncut
watermelon”; however, the constituents of the latter have no resemblance at all
to those of the English idiom. Generally, there are a number of English idioms
(like “it is raining cats and dogs” or “as easy as pie”) which do not have
counterparts in Armenian and in case of their literal translation they will make
no sense.
As is seen from the above mentioned examples, translating idioms is not
an easy task at all as they form a rather problematic set of the vocabulary of
each language, and the translator should be very attentive and cautious in using
them without much distortion of meaning. Otherwise, the whole meaning of
the message can be misunderstood. Anyway, the above mentioned shifts and
techniques in idiom translation employed by Karpis Surenyan are indeed
justified as they help us to fully catch the intentions of the author making clear
the whole message of the original, something which is of uppermost importance
in translation.
The English language, being very flexible, constantly enriches its
vocabulary with words invented by language speakers, making it more colorful
with new idiomatic expressions, and, at times, refills its stocks with the
borrowings and neologisms. English can be described as a language comprising
extraordinary linguistic diversity. Understanding the lexicon of English requires
more than knowing the denotative meaning of words. It demands good
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command of pragmatic language competence as well as good orientation in
connotative meanings and intercultural discourse.
To conclude, we may state that idioms due to their high frequency in
discourse are viewed as an important aspect of language learning in general and
vocabulary acquisition in particular.
Thus, English is a language with a large idiomatic basis, which makes its
learning very exciting and intriguing.
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ԴԱՐՁՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ԵՎ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

Հակոբյան
ն
Տաթևիկ Հակոբյա

ՎՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ,
Անգլերեն լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Ամփոփում

Հանգուցային բառեր՝ օտար լեզուներ, մշակույթ, լեզվաբանություն,
դարձվածքների ուսումնասիրություն, խոսակցական լեզու, դարձվածքների
թարգանություն, դիսկուրս
Լեզուն, ըստ էության, հասարակության անդամների հաղորդակցության միջոց է: Այն գործիք է, որը փոխանցում է ավանդույթների և արժեքների
առանձնահատկությունները՝ կապված որոշակի խմբային նույնականացմամբ: Անգլիացիները օգտագործում են դարձվածքներն ամենուրեք և
բավականին հաճախ:
Դարձվածքների ուսումնասիրումը հեշտ գործ չէ: Դրանցից մի մասը
հեշտությամբ թարգմանվում են տարբեր լեզուներով, մյուսները կարիք ունեն
բացատրության:
Տարբեր ժողովուրդների դարձվածքների համեմատությունը ցույց է տալիս, թե որքան շատ ընդհանրություններ ունեն այդ ժողովուրդները, ինչն էլ իր
հերթին նպաստում է նրանց ավելի ջերմ փոխըմբռնմանն ու մտերմությանը:

СТРУКТУРНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
В АНГЛИЙСКОМ И АРМЯНСКОМ ЯЗЫКАХ

Татевик Акопян
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Язык является средством общения между членами общества, инструментом, который передает особенности традиций и ценностей, связанных с
определенной групповой идентичностью. Англичане используют идиомы
довольно часто. Изучение идиом нелегкое дело, одни легко переводятся с
языка на язык, другие – нуждаются в объяснении. Сравнение и анализ идиом
разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою
очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению.
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The aim of our article is to reveal the characteristic features of dystopia
and anti-utopia and to prove that dystopia's goals are not paralleled with the
anti-utopian ones. For this purpose first of all we have to study “Utopia” from
philosophical and literal perspectives since the basis of dystopia and anti-utopia
is utopia. It is a starting point for the above mentioned genres.
Both the genre and the term Utopia first appeared in 1516 in the work
“Utopia” by Thomas More. The latter describes it as a good place with brilliant
political, social and economical system. In addition to this, Chris Ferns gives
another definition to utopia. It runs as follows: “…Utopia may be defined as
both a good place and ideal (or at any rate, more perfect) society, yet at the
same time one that does not exist – desirable, perhaps, but at the same time
unattainable” [2, 2].
However, in the 20th century all these utopian visions were replaced by
dystopian concepts, inasmuch as the will of the individual outshined the
political and social equality and system.
What, then, is the dystopian literature and dystopian ideology? First and
foremost, a great deal of research has been done in this area; there are a myriad
of definitions of dystopia; below are some of them.
According to Nanelle and David Barash, “Dystopia is imagined societies
in which the deepest demands of human nature are subverted, perverted, or
simply made unattainable [7, 16].
In accordance with Oxford English Dictionary, “Dystopia is an imaginary
place or condition in which everything is as bad as possible”.
In order to have a broader understanding of the term and genre itself, we
have compared dystopian literature with utopian and anti-utopian literature
and their main concepts.
According to Aldridge, “Dystopia is not merely “utopia in reverse” as it
has often been called, but a singular generic category issuing out of a 20th
century shift of attitudes toward utopia. The dystopian novelist, instead of
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recreating some fragment of the actual world, extrapolates from his concept of
actuality in order to make a holistic framework, a complete alternative
(inevitably futuristic) structure” [1, ix].
In utopias there are new, unique societies but it is difficult to find their
historical prototypes, while in dystopia we recall history, we speak about the
mistakes and warn people. Therefore Sisk argues: “Dystopia, by contrast,
embraces history, affirms it, proclaims it, arguing that the same horrors that
have gone before can, and will, come again unless we learn to understand and
prevent them [11, 11].
In order to emphasize the significance of dystopia as a genre and as a
literary concept and to highlight the role of dystopia in literature Walsh writes:
“In the history of human thought, the utopian is primary, the dystopian is
secondary. The utopian is like the artist, the dystopian is the art critic. The
utopian’s proper job is to dream dreams and prod the imagination and
conscience of mankind. The dystopia’s job is to take a long look at the dreams,
handle them, look for defects, try to imagine everything that could go wrong.
This is a secondary job, critical rather than creative. But it is important and in
some times and places it can be crucial” [12, 67].
Thus, we can come to the conclusion that dystopia is not the opposite
of utopia. Even though dystopia may be considered to be a secondary genre, it
has its characteristics and peculiarities, the main characteristic of which is that
it recalls history and warns people about the upcoming events. In contrast,
utopia creates a “good place” to live in and sometimes, if not always, that place
may not be found in the course of history.
As far as dystopia and antianti-utopia are concerned, we should state that
these two terms are often used interchangeably without taking into
consideration their unique concepts, ideas and thoughts. However, as has
already been mentioned, dystopia's goals are not paralleled with the antiutopian ones. According to some critics, such as Booker, Bartkowski and
Gottlieb there is no distinction between these two genres, while others, such as
Sisk, Moylan and Sargent see them as two separate categories with their unique
characteristics. As regards the differences between the ideologies and concepts
of dystopia and anti-utopia, there are a number of definitions by different
critics who see a slight difference between these two genres. The definitions
stated below actually prove that these two genres do not have parallel concepts:
“Anti-utopian novel occupies a unique place in the world literature of the
20th century. It was like a signal, a premonition about the sunset of civilization”
120

[5, 8] Anti-utopias came forth due to such social systems which in essence were
based on cruelty and tyranny. In the history of mankind such social systems
were Socialism and Fascism.
According to Moylan, utopia and anti-utopia are at opposite ends of a
spectrum, while dystopia lies somewhere in between. He states, “I would argue that
it is more consistent with the developing paradigm in utopian/dystopian studies to
name the text that refuses all utopian hope and effort an anti-utopia and the one
that enters the fray between Utopia and Anti-Utopia a dystopia” [6, 87].
This definition, definitely, proves that the terms dystopia and anti-utopia
can not be used interchangeably.
Sisk prefers the term dystopia to antianti-utopia and states that dystopias are
much more successful inasmuch as they express the ideas and thoughts of their
authors rather than directly criticizing utopian thought and that “anti-utopias
may succeed merely by criticizing utopian ideals: dystopias, however, always
reveal (usually by ironic contrast) attitudes and suggest actions that can prevent
the horrors they depict” [11, 6].
At this point, we can infer that there is no “way out” in anti-utopias; it is
considered to be the main characteristic of dystopia, instead. Therefore, we can
conclude that the main difference between dystopia and anti-utopia is that in
dystopias “there is always a light at the end of the tunnel”.
For the comparative analysis on dystopia and anti-utopia we have chosen
the book Logan`s Run by William F. Nolan and George Clayton Johnson [8].
There is a dystopian society where people are being killed at a certain
age by technology in order to prevent overpopulation. Here we are going to
concentrate on the concept of building future based on the knowledge of the
present and the memory of the past. Though we do not have any certain scene
at the end of the novel about the future world, it is obvious that in any case, it
is an optimistic book. Having been “used” by the main computer, the characters
are able to use the memory of an Old man for planning their future and for
building a new society. And this is the main reason why this novel is a good
example of dystopian fiction. At the end of the novel, we see that there is hope
for creating a new society based on an old man’s memory and that of the
population from another society. This, of course, proves that there is a "way
out" or "light at the end of the tunnel".
Firstly, in the novel we have the concept of victory of the technology
over people, art, human relations, love and feelings, and only after causing all
these negative deeds, we have the victory of mankind over the same
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technology, particularly the main computer, the Thinker.
Technology is considered to be the main characteristic and important
theme in the novel. Different technological machines, tools and devices can
make our lives better and the world a more comfortable place to live in. But the
point is that being the creator of the main machine, we should not obey it or let
it control our steps. In this society, people have all the pleasures and
enjoyments to have an ideal life, but there is one big problem here! They are
being controlled by a powerful technology which, on the one hand, makes the
society a nicer place to live in, and on the other hand, it controls the lives of the
people.
These devices make people lazy. The Thinker, the main computer in the
society controls people, tells them what they must do and people seem to be
happy with the things they have. So we have a society in which people are
indifferent to everything that is going on inasmuch as they have an ideal life
where driverless cars, submarines, flying objects, voice recording devices and
other highly developed machines are being used. The magical computer or the
Thinker is considered to be the brain of that society. Francis 7th, one of the
characters highlights that the machine keeps everything in balance. One is
terminated, one is born. It is simple, logical and perfect. In this highly
developed society people do not even need to bring up their children, as they
have so-called “designed babies” who are brought up in special technological
devices by the State. So we see that in this society the role of the human being
is lost.
In spite of all these negative aspects, the people in this society are happy
and the main reason for their happiness is that they do not put any effort for
enjoying the time. They are given the opportunity to enjoy all the pleasures
imaginable; for instance, with the help of the technological devices they can
choose sex partners for them with just clicking one button on the remote
control.
So the main wish in this society is the satisfaction of every human being,
making their days more pleasurable than the previous ones were, experiencing
different kinds of pleasure whenever they want and enjoying their limited time
in this society. In this perfect world of pleasure the only disadvantage is that
people are going to be killed at the age of twenty one, which is again designed
by the main computer, the Thinker. People obey and believe in it without
asking questions, they are being blind to everything that can take their
happiness. Of course, these people are sure that they are going to be “renewed”
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not killed and as they do not believe anything except the technology, it is
nearly impossible to convince them that there is another world without these
highly-developed machines, the Thinker, and that they can stay alive in case
they stop being so addicted to the technological devices.
As we can assume, in this society the most important things are the
highly-developed machines, powerful devices and, in general, technological
improvements. The main notion of the book is to show how people managed to
become independent of the technology and give their version of a new life
without being dependent on the computer.
The first thing that had a great influence on society is that due to that
technology people are only aware of the present. This is controlled by the
Thinker, so that people will not have any memories to compare with the new
life. They are indifferent to their history, their past and, therefore, get surprised
when they learn that children can be brought up by their parents or can even
know their ancestors. Here we can have a link between these people and the
Eloi from “The Time Machine” by H.G. Wells, [4] where people are attractive,
peaceful creatures, yet ignorant about their history.1
Another motif is the individual obedience. They are told by the machines
that they are not going to be killed; they will be renewed, instead.
In the book Logan 3 is asking his friend if he has ever seen someone being
renewed, because they are sure that no one survives, but still they believe in
the computer. So we have a peaceful and stable society where they put up with
the main computer, whose control over the people is maintained by the State.
Accordingly, we can say that they make people “objects” to whom the
technology can give orders and master.
The lack of individual liberty and freedom is another theme that is
highlighted here. Freedom is grabbed from the people by the Thinker2 in order
to be able to master them easily. Though they are free to have different kinds of
enjoyments, such as having so called “orgy” rooms where men choose women

1 There are a lot of similarities between Eloi and these people, as both of them are
peaceful, stable, attractive people. As Eloi, these people are voiceless, as well. And
another point is that both of them do not work, and this people have the perfect society
to live without working or in general doing something for it.
2 In this case we can have parallels between the Thinker and the Big Brother in
“1984”, by George Orwell. On the one hand, they are free and on the other hand, the Big
Brother or in this case the Thinker is always watching them [3].
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from the screen and can have sexual relation with everyone in the city3, they
are not really free as they cannot master their life or the technology.
The master computer, the Thinker, is the main technological device in
the book. It is a powerful machine, which has the opportunity to decide
everything for the members of the society. This computer can spy people, give
them orders, control their life, and eventually kill them. As everyone is
addicted to this machine and do not see its negative influence on their society,
the computer has the chance to give orders without telling much information
about the case and the people should obey them without rebelling. But after
controlling their life and making the final decisions for everyone, the computer
can break down. The main reason of which may be the amount of information
it gets. As it cannot get two different pieces of information at once, the whole
system breaks down and the Thinker of the society just stops working.
Another principle that is highlighted here is the arguments between the
main characters because of the technology. Firstly, they feel pleased with all the
opportunities they are given by technology without putting any particular
effort. Everything is changed when the main character Logan 3, despite being a
Sandman, decides to run in order to escape from the main computer. The main
excuse for his action is that now it is his turn to be killed and now he is not
ignorant and indifferent to what is going on around him. The first collapse
occurs when he tries to convince Jessica to help him. He wants to run from
society in order not to be killed, but he also knows that due to the powerful
technological devices he will be caught and will be killed by another Sandman,
therefore. Before his turn, Logan is sure that at the age of twenty-one people
should be killed because that is what the computer orders them and now he is
asking Jessica to help him fight against the computer and save his life.
Another scene where they are fighting for the technology is when they
are already outside. This new society is weird and uncomfortable for them,
because there are no weapons. machines, driverless cars, and in order to move
from one place to another they have to walk in the mountains instead of using
the driverless cars. And, at this point, Jessica is complaining and fighting with
Logan, as she wants to go back to the former society and have all the
technological devices that they used to have. And later when Logan 5 wants to
go back to let people know about this new world, where they can live without
In this city everyone belongs to each other, and it is not difficult to get the person
you desired.
3
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being mastered by the computer, Jessica thinks that he just wants to go back to
kill people. Now she agrees to be killed at the age of twenty-one, in case they
will have the opportunity to master all the technological devices, as they did
before. So we see the different perspectives about the technology by the same
person in different situations. The main idea is that technology is seen from
different perspectives by the main characters under different circumstances. It
is considered to be a positive thing when they are able to have the best
machines, sex, excellent conditions and glory, and the reverse is true when it is
their time to be killed and be sacrificed for the technology and, accordingly, for
the State.
We can state that technology helped them to overcome all the hardships
they had due to the main computer. Another point is how the same machine
can “save" and “sacrifice” you in different situations.
However, the most important concept here is that the technology, which
can control you, spy you, torture you, can, too break down. The master
computer which is able to control everyone`s life explodes because of the
extreme amount of information. In the last scene when Logan 3 and Jessica 6
are trying to convince people to join them and go outside and find the other
world, no one believes them. Once they are back to society, they try to speak
about the disadvantages of the system there and they are easily caught by the
technology. After being caught, Logan 3 is taken to the computer room to tell
about the Sanctuary that he was expected to find. The things that Logan tells
the Thinker is considered to be false by the machine. Meanwhile they are using
the truth detector the machine stops working because of getting two types of
information at a time. The thinker wants to hear that they have found the
Sanctuary but Logan 3 continues repeating the same sentence about the absence
of Sanctuary. Meanwhile, the truth detector confirms that Logan 3 is telling the
truth and, as a result, the master Computer breaks down.4 The thing that the
master Computer breaks down after making all these orders suggests the idea
that after controlling, spying and killing people the main computer breaks
down itself. And the most important thing is that these people start running
from that society because the computer and the whole system break down, and
when they see that the whole city is being destroyed, they just start running
and following Logan 3 and Jessica 6. It seems to be justified because otherwise,
“The system is dying, the Thinker is dying” (Michael Anderson, Logan`s run,
Metro-Goldwyn-Mayer, USA, 1976)
4
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they will never believe in their words. Here once again the technology “helps”
people to run from this society and have future, a new world to live in,
someone to share their knowledge and memory from the past with, and, maybe,
a new opportunity to create technology in a way they want to.
For these people the real world is where they are living and they are
ignorant to the fact that they are being killed here. And the first people who
went outside could not believe in their eyes, because for them this was just the
shadow of the reality they wanted to have. [Plato, 2010] We have this idea in
“The Allegory of the Cave”, by Plato, where the reality is seen as a shadow and
the shadow becomes the real world for the slaves.
Last but not least, in this dystopian society it is noticed how different
technological devices influence people`s lives and how the main characters are
able to win the most powerful computer which controls the city during all this
time, how they use the same technology as a weapon to survive and later break
down the main system that masters their lives. And the most important thing is
how their perspective on the technology has been changed during the time. So
we see that this is a typical dystopian novel where we have all this killing, lack
of freedom, disappointments, but at the end of the story there is a hope for
future. Here the hope is connected with the Old man who is acting like a
“helper” in the book, in order to keep the story going and then to provide
certain knowledge and memory for the future of these people. He sometimes
acts like a fool, but in fact he is the main “persona” who is going to be the
creator of a new world. And in this case, this new world will be good enough
both for the Old man, as he has found people who will live in the place that
originally belonged to people, then there will be people who will bury this
man, and this is the main thing he wants from the characters at first. At last,
these people will be aware of the concept of history and past, and the concept
of planning their future. And as their old society is destroyed, they are willing
to know about this new world, learning the meanings of “beloved woman” and
“beloved man”, learning about animals, especially cats, and knowing the fact
that children can recognize their parents, because they are brought up by them.
Even these simple things are unknown to them and they need someone who
will share their memory from the past and they will stop being ignorant and
indifferent to their history. At the end of the book we have the victory of
mankind over technology and also the necessary environment and conditions
for their future. This reveals the essence of dystopia i.e. at the end of the novel
we have the old man who becomes the creator of a new society and we see that
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“way out” from the terrible world due to this man. Were it be an anti-utopian
society, we could hardly ever find a “light at the end of the tunnel” and the
society would continue worshipping the technology and being exploited by it.
Here, the victory of the mankind over the technology and its control is the key
to prove that dystopias always present a “way out” and they are not the opposite
of utopias.
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ԴԻՍՏՈՊԻԱ ԱՆՏԻԱՆՏԻ-ՈՒՏՈՊԻԱ ՀԱԿԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օֆելյա Մաթոսյան
ՎՊՀ, Բանասիրական Ֆակուլտետ,
Անգլերեն Լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Ամփոփում

բառեր՝ ուտոպիա, դիստոպիա, անտի-ուտոպիա,
Հանգուցային բառեր
համեմատական վերլուծություն
Ստորև ներկայացվում է գրականության երեք տարբեր ճյուղեր`
ուտոպիա, դիստոպիա և անտի-ուտոպիա։ Վերջին երկուսը, չնայած գաղափարական տարբերություններին, հաճախ նույնացվում են և դիտվում
որպես ուտոպիայից զարգացած ճյուղեր։ Վերլուծված են այն տարբերությունները, որոնք դիստոպիան առանձնացնում են անտի-ուտոպիայից և
այն ներկայացնում որպես նոր ժանր։ Վերոնշյալ ժանրերի ամբողջական
վերլուծությունը ներկայացված է համակարգված տարբերակով։ Հիմնվելով մի շարք գրաքննադատների աշխատանքների վրա` կատարվել է հետազոտություն, և արդեն քննարկված հիմունքներով վերլուծելով դիստոպիական գիրք` բերվել է կոնկրետ օրինակ։

ПОНЯТИЕ ДИСТОПИИ ПРОТИВ АНТИАНТИ-УТОПИИ

Офеля Матосян
ВГУ, Факультет филологии,
Английский язык и Литература, магистратура, 2-ой курс
Резюме

Ключевые слова: Утопия, дистопия, анти-утопия, сравнительный
анализ
Ниже упомянуты разные ветви литературы: утопия, дистопия и
анти-утопия. Последние два, несмотря на смысловые различия, часто
отождествляются, и рассматриваются как ветви сформировавшийся от
утопии. Анализированы те различия, которые отличают дистопию от антиутопии. Общий анализ вышеперечисленных жанров представлен в
упорядоченном виде. Опираясь на работы некоторых литературных критиков, было проведено исследование и была анализирована книга в жанре
дистопия, как конкретный пример.
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ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Արևիկ Հովսեփյան

ՎՊՀ, Կենսաբանաքիմիական ֆակուլետ,
Կենսաբանություն, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` կ.գ.թ., դոցենտ Արմինե Գևորգյան

բառեր` համակարգիչ, պատկերավոր հիշողություն,
Հանգուցային բառեր
էլեկտրամագնիսական դաշտ, տեսողական վերլուծիչ
Էլեկտրամագնիսական դաշտերի ամբողջականությունն անվանում
են էլեկտրոսմոգ: Հաստատվել է, որ էլեկտրամագնիսական ալիքները
տարբեր կերպով են փոխազդում մարդու օրգանիզմի հյուսվածքների
վրա: Մինչև 10 ՄՀց հաճախությունն ամբողջապես անցնում է մարդու
մարմնով: Ալիքի փոքր երկարություն ունեցող ճառագայթները տարբեր
թափանցելիություն ունեն տարբեր հյուսվածքներում: Փորձարարական
հետազոտությունները վկայում են տարբեր հաճախային տիրույթներով
ԷՄԴ-ի կենսաբանական ակտիվության մասին:
1960-ական թվականներից ուսումնասիրվել է արտադրության մեջ
էլեկտրամագնիսական դաշտի հետ շփում ունեցող մարդկանց առողջությունը: Կլինիկական հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տվել,
որ սանտիմետրանոց տիրույթի էլեկտրամագնիսական դաշտը կարող է
նպաստել հիվանդությունների զարգացմանը, որոնց կլինիկական պատկերը որոշում է նյարդային և սիրտ-անոթային համակարգերի գործառութային վիճակը: Առաջարկվել է առանձնացնել առանձին հիվանդություն`
ռադիոալիքային հիվանդություն:
Մարդու օրգանիզմի վրա ԷՄԴ-ի ազդեցության առաջնային դրսևորումը էլեկտրազգայունությունն է, որը նշանակում է բարձր զգայունություն էլեկտրոսմոգի բաղադրիչների նկատմամբ, այսինքն՝ տարբեր հաճախության էլեկտրամագնիսական դաշտի հետ: Կանայք, ի տարբերություն տղամարդկանց, ավելի քիչ զգայունություն ունեն էլեկտրոսմոգի
նկատմամբ: Առավել զգայուն են այն անձինք, որոնք հակազդում են երկրամագնիսական երևույթներին (մագնիսային փոթորիկ)՝ նշանակություն
ունի կրած հիվանդությունը, ալկոհոլային և նիկոտինային կախվածությունը [1, 206-208]:
Հայտնի է, որ փոփոխական էլեկտրական դաշտն առաջացնում է
էական ֆիզիոլոգիական ռեակցիաներ և բերում է օրգանիզմի իմունային,
նյարդային և սիրտ-անոթային համակարգերի խանգարման:
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Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այդ ճառագայթումները ազդում են մարդու օրգանիզմում կենսաբանական գործընթացների վրա,
կտրուկ փոխվում է մեզի քիմիական կազմը և օրգանիզմի պահանջը
տարբեր հանքային նյութերի նկատմամբ: Դրա հետ մեկտեղ նշվել է որոշ
նյութերի (Ca, Ba, A1) դուրս բերման մեծացում այլ նյութերի (Fe, P) դուրս
բերման կտրուկ կրճատմամբ, այսինքն՝ կատարվում է որոշակի տեղաշարժ հանքային փոխանակությունում: Դա բացատրվում է կամ այդ գործոնների, բջջային թաղանթների իոնային անցուղիների վրա անմիջական
ազդեցությամբ, կամ մակերիկամների ակտիվացմամբ, որի հորմոնները
ազդում են հանքային փոխանակության վրա: Կան տվյալներ, որոնք ցույց
են տալիս, որ օրվա մեջ դիսպլեյի հետ 2-6 կամ ավել ժամվա ընթացքում
աշխատելու դեպքում բարձրանում է էկզեմայով հիվանդանալու վտանգը,
էլեկտրոստատիկ և էլեկտրամագնիսական դաշտերի առկայության
պատճառով, որոնք աշխատանքային մասում դրական աէրոիոնների
կոնցենտրացիայի մեծացման պատճառ են:
Էլեկտրամագնիսական աղտոտումների ամենատարածված աղբյուրներից մեկը համակարգիչն է: Որոշ հետազոտություններ ցույց են
տալիս, որ համակարգչային ճառագայթման քրոնիկական ազդեցությունը
հանգեցնում է արյան լիմֆոցիտների քանակի փոփոխության և իմունային համակարգի խանգարման: Էլեկտրական դաշտերը խանգարում են
նոր պայմանական ռեֆլեքսների հայտնվելուն:
Մոնիտորից ստացվող ռիթմիկ ազդանշանները կարող են պատճառ
դառնալ վատ ինքնազգացողության, երեխաների օրգանիզմի ջղաձգման:
Համակարգչով երկարատև աշխատանքի ժամանակ որոշ դպրոցականների մոտ նկատվում է քնի խանգարում և համակարգչով աշխատելու ցանկության բացակայություն, ինչպես նաև դառնում են ավելի դյուրագրգիռ:
Համակարգչով ավելի երկարատև աշխատանքի դեպքում դպրոցականների մոտ նկատվում է աշխատունակության իջեցում, և տեղաշարժերի
առաջացում օրգանիզմի գործառական վիճակում, ինչպես, օրինակ՝ գունատարբերման խանգարում, գլխացավ, բացասական հուզական վիճակի
առաջացում (հիմնականում՝ դեպրեսիա): Համակարգչով երկարատև աշխատանքի ժամանակ իջնում է ինֆորմացիայի ընկալման և վերամշակման արագությունը, վատանում է ուշադրությունը [3, 379-386]:
Հիշողությունը օրգանիզմի ընդունակությունն է տեղեկատվություն
ձեռք բերելու, պահպանելու և գիտակցության մեջ վերարտադրելու:
Հիշողությունը կարելի է բնութագրել որպես որևէ գրգիռի հետքը
պահպանելու հատկություն՝ վերջինիս ազդեցությունը դադարելուց հետո:
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Հիշողության գործընթացը չի կարելի անջատել ուսուցման գործընթացից,
նրանք խիստ կապված են միմյանց [2, 354]:
Աշխատանքի նպատակը՝
նպատակը՝
Պարզել համակարգիչների ազդեցությունը ուսանողների պատկերավոր հիշողության վրա:
Ուսումնասիրության
Ուսումնասիրության մեթոդը՝
մեթոդը՝
Օգտագործել ենք պատկերները հիշելու մեթոդիկան [4]: Ուսումնասիրությանը մասնակցել է ՎՊՀ-ի 18-21 տարեկան 192 ուսանող: Օգտագործել ենք նաև թեստավորման մեթոդիկա՝ որոշելու համար հարցվողների զբաղվածության նպատակը: Մենք բաժանել ենք աղյուսակ,
աղ
որտեղ
պատկերված են եղել 16 նկարներ. հարցվողները պետք է ուշադրությամբ
նայեին պատկերներին 20 վայրկյան և ապա պատկերը փակելուց
փա
հետո 1
րոպեի ընթացքում վերարտադրեին դրանք: Որից հետո բաժանել ենք
հարցաթերթիկներ, որտեղ պետք է լրացվեին հետևյալ դաշտերը՝
դաշ
տարիք,

կուրս, մինչ համակարգչով զբաղվելը հիշած պատկերների քանակը
քա
և
համակարգչից հետո դրանց թիվը, և ապա նշել, թե ինչ են կոնկրետ
կատարել:
Հետազոտության արդյունքները`
արդյունքները`
Գրաֆիկ 1.

Եթե ելակետային հիշողության արդյունքը նշանակենք 100%, ապա
կարող ենք արդեն տալ հիշողության
ւթյան աստիճանի իջեցումը տոկոսներով:
Եվ այսպես՝ հարցվածների շրջանակներում պարզվել է, որ 10 րոպե
զվաղվելուց հետո պատկերավոր հիշողությունը իջել է 23,5%-ով,
23,5%
այսինքն՝ դարձել է 76,5%, 20 րոպե հետո` 26.75%-ով, հետևաբար դարձել՝
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73,25%, 30 րոպե հետո` 27,05%-ով, դարձել
ձել է 72,95%, 1 ժամ հետո` 27,85%27,85%
ով, դարձել՝ 72,15%, 1,5 և 2 ժամ հետո՝ համապատասխանաբար 37,6% և
39,7%-ով,
ով, դարձել 62,4% և 60,3%: Այսինքն՝ ցուցանիշը համեմատաբար
հաստատուն է պահպանվել 10 րոպեից մինչև 1 ժամ տևողությամբ
համակարգչով աշխատանք կատարելիս, իսկ 1 ժամից
ից ավելի զբաղվելուց
հետո կտրուկ վատացել է (գրաֆիկ 1):
Հարցվածների 55%-ը համակարգիչն օգտագործել է սոցիալական
կայքերում ժամանակ անցկացնելու նպատակով, 20%-ը օնլայն խաղերով
է զբաղվել, իսկ 25%-ը օգտագործել է ընթերցանության և ուսումնական
նպատակով (գրաֆիկ 2):
Գրաֆիկ 2. Ուսանողների համակարգիչը օգտագործելու նպատակը

Եզրակացություն
Մեր կատարած հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ 10
րոպերց մինչև 1 ժամ համակարգչով աշխատելուց պատկերավոր
հիշողության իջեցումը (հաշվարկված տոկոսներով) չնչին է համեմատ 1
ժամ աշխատելուց հետո: Ուստի
ւստի առաջարկում ենք համակարգչով
համակարգչ
աշխատել օրական մեկ ժամից ոչ ավել և ընդմիջել գործունեության այլ
ձևերով:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գրիգորյան Կ. Վ., Ադամյան Ծ. Ի., Մարդու էկոլոգիա և էկոլոգիական
ֆիզիոլոգիա, ԵՊՀ, 2014, 251 էջ:
2. Խուդավերդյան Դ. Ն., Ֆանջարյան Վ. Բ., Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ, ԵՊԲՀ, 1998, 709 էջ:
3. Пивоваров Ю. П., Гигиена и экология человека: М. 1999,
1999 192 с.
4. http://psylist.net/praktikum/pamobr.htm
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ОБРАЗНУЮ ПАМЯТЬ

Аревик Овсепян
ВГУ, Биохимический факультет,
Биология, 3-ий курс
Резюме

слова: компьютер, образная память, электромагнитное
Ключевые слова
поле, зрительный анализатор
Исходя из теоретических источников и проведенных исследований в
статье рассматривается влияние компьютера на образную память. Исследование проводилось среди студентов. Результаты исследования показали
следующее: показатели образной памяти уменьшались уже после 10 минут
проведения за компьютером. Значительно выраженные изменения образной памяти выявлены у студентов, проводивших за компьютером в интервале от 1 до 2 часов исходя из результатов нашего исследования рекомендуем студентам проводить за компьютером не более одного часа.

THE INFLUENCE OF THE COMPUTER
ON THE FIGURATIVE MEMORY

Arevik Hovsepyan
VSU, Faculty of Biochemistry,
Biology, the 3rd year
Summary

words: computer, figurative memory, electromagnetic field, visual
Key words
analyzer
The article refers to the influence of the computer on the figurative
memory, based on the theoretical sources and studies conducted. The study was
conducted among students. The results of the study revealed: indicators of
figurative memory decreased already about 10 minutes at the computer.
Significant and evident changes in figurative memory were found among
students who spent at the computer from 1 to 2 hours, based on the results of
our research, we recommend that students spend at the computer no more than
one hour.
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ԿԱՊՈՒՅՏ ՏԵՐԵՓՈՒԿԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ
Ժաննա Միքայելյան
ՎՊՀ, Կենսաբանաքիմիական
աբանաքիմիական ֆակուլտետ,
Դեղագործական քիմիա,
քիմիա 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ ք.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Խանզադյան

ծաղիկներ արմատային
Հանգուցային բառեր՝ դեղաբույսեր, եզրային ծաղիկներ,
համակարգ, բուժական ակտիվություն, մակրոտարրեր, միկրոտարրեր
միկրո
Տարեցտարի ընդլայնվում է սինթետիկ
նթետիկ դեղերի անվանացանկը: Սա
նշանակում
նակում է, որ մշտապես նորացվում և համալրվում են տարբեր նշանշա
նակության
կության դեղամիջոցներ: Սակայն սա չի նշանակում, որ այս պարագապա
յում թուլանում կամ դադարում է ազգաբնակչության հետաքրքրությունը
բնական ծագման դեղամիջոցների, հատկապես
ես դեղաբույսերի նկատնկատ
մամբ: Հայկական բնաշխարհը հարուստ է ամենատարբեր բուժական ազազ
դեցությամբ
ցությամբ օժտված դեղաբույսերով: Այդ շարքում իր ուրույն տեղն ունի
կապույտ տերեփուկ կոչվող դեղաբույսը:
Մեր աշխատանքի նպատակն է՝
▪ Ուսումնասիրել կապույտ տերեփուկի դեղաբանական հատկությունները:
▪ Մշակել համապատասխան մեթոդը՝ կապույտ տերեփուկում
մակրո- և միկրոտարրերի առավելագույն կորզման համար:

Նկար
Նկար 1. Տերեփուկ կապույտ, Василек Синий, Centaureacyanus

Հայկական գրականության մեջ կապույտ տերեփուկը հանդես է
գալիս նաև այնպիսի անվանումներով, ինչպիսիք են՝ պսակածաղիկ,
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բոցոտնածաղիկ, կապուտիկ, ցորենածաղիկ և այլն։ Այն պատկանում է
«Ցենտաուրեա» ցեղատեսակին, որի անվանումը գալիս է հունական դիցաբանությունից:
Դեղաբույսի նկարագրությունը։ Տերեփուկը աստղածաղկավորների
կամ բարդածաղկավորների ընտանիքին պատկանող միամյա կամ
երկամյա բույս է՝ մինչև 75 սմ բարձրությամբ։ Մեր բնաշխարհում տարածված խոտաբույս է, հանդիպում է ինչպես նախալեռնային,
նախալեռնային այնպես էլ
լեռնային շրջաններում։
Ներքևի տերևները փետրաձև են, վերևինները՝ գծային,
գծային նշտարաձև։
Բույսի ցողունը պատված է նոսր, կոպիտ թավով։ Ծաղիկները հավաքված
են երկար ծաղկակոթունների վրա, միայնակ նստած զամբյուղներում,
զամբյուղներում եզրային ծաղիկները կապույտ են, ձագարաձև, անպտուղ։ Ներքին ծաղիկները պտղաբերող են, խողովակատիպ, մանուշակագույն։ Պտուղը գորշ
մոխրագույն սերմիկ է, որի կենսունակությունը բարենպաստ պայմաններում պահպանվում է 10 տարի, սակայն հողում սերմը պահպանվում է
ընդհամենը 3 տարի։ Մեկ խոտաբույսը կարող է ունենալ 700-ից մինչև
7000 սերմ [3, 2]:

Նկար 2. Տերեփուկ սպիտակ
(Centaureamargaritalba)

Նկար 3. ՏերեփուկԱրեւելյան
(Centaureaorientalis)
(Centaureaorientalis)

Նկար 4. Տերեփուկ մարգագետնային
(Centaureajacea)

Նկար 5. Տերեփուկ դաշտային
(Centaurea cyanus L)
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Բուժման նպատակով օգտագործում են միայն եզրային, ձագարաձև,
կապույտ ծաղիկները, որոնք հավաքվում են ձեռքով՝ լրիվ բացվելուց
հետո, այսինքն՝ հունիս, հուլիս ամիսներին։ Հավաքված հումքը անմիջապես չորացնում են ստվերում՝ լավ քամահարվող տեղերում [2, 28-29]:
Հայտնի են տերեփուկի մոտ 500 տարատեսակներ, որոնք միմյանցից
տարբերվում են տերևների ձևով, զամբյուղով, արմատային համակարգով, ինչպես նաև՝ ծաղկի կառուցվածքով (տե՛ս նկարներ 2-3)։
Քիմիական բաղադրությունը։ Շնորհիվ հարուստ քիմիական բաղադրության՝ տերեփուկը ցուցաբերում է մեծ բուժական ակտիվություն։
Բույսի ծաղիկներում, բացի գունավորող ցիաններից և գլիկոզիդներից,
պարունակվում են նաև կումարին, պեկտինային նյութեր, ալկալոիդներ և
այլ օգտակար միացություններ՝ վիտամիններ, օրգանական նյութեր, մակրոտարրեր՝ Ca, Mg, Fe , K [1, 3]:
Բույսի եզրային ծաղիկները պարունակում են ֆլավոնոիդ պլեարգոնին քլորիդ, անտոցիաններ, ցիանիդիններ, եթերայուղեր, ինչպես նաև
ֆենոլի և ֆլավոնների ածանցյալներ՝ ապիգենին, լյուտելոին, կվարցետին,
ցինարին, ցենտաուրին, պոլիացետիլենային միացություններ (պոլիններ
և պոլիեններ), իսկ պտուղները պարունակում են դառը ալկալոիդներ,
լորձ, մոմ, կարոտին, վիտամին C [4]:
Կապույտ տերեփուկը հրաշալի մեղրատու է։ Այն օգտագործվում է
նաև գինեգործության մեջ՝ շամպայնին և վերմուտին վարդագույն երանգ
հաղորդելու նպատակով։
Բուժական նշանակությունը։ Տերեփուկը ժողովրդական բժշկությանը հայտնի դեղաբույսերից մեկն է։ Բժշկական ձեռագրերում նշված է, որ
դեղաբույսի տրորված սերմերը բուժում են գորտնուկը, իսկ ծաղկաթերթիկների եփուկն օգտակար է հաճախասրտության, դեղնուկի և լյարդի
հիվանդությունների ժամանակ։ Այն օժտված է նաև լավ արտահայտված
մանրէասպան հատկությամբ։ Տերեփուկի ծաղիկներից պատրաստված
թեյն օգտագործվում է երիկամի և միզապարկի հիվանդությունների ժամանակ։ Այն մտնում է օրգանիզմը մաքրող բարդ եփուկների բաղադրության մեջ՝ օգտագործվելով նյութափոխանակության պրոցեսի խանգարումների և լյարդի հիվանդությունների դեպքում։
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Ծաղիկներից պատրաստված ջրաթուրմը արտաքին օգտագործման
ձևով ևս բավականին տարածված է։ Ցուցաբերում է լավ արտահայտված
հակաբորբոքիչ և ախտահանիչ ազդեցություն։ Կոնյուկտիվիտների ժամանակ կիրառվում է որպես ցավազրկող և արցունքահոսությունը դադարեցնող միջոց։
Ծաղիկների թուրմն օգտագործում են որպես աղեստամոքսային
տրակտի գործունեությունը կարգավորող և ախորժակը գրգռող միջոց։
Պոպովը նշում է դեղաբույսի միզամուղ, լեղամուղ և քրտնամուղ հատկությունների մասին, որի շնորհիվ այն օգտագործվում է ժողովրդական
բժշկության մեջ։ Ծաղիկների ջրաթուրմը կամ եփուկն օգտագործվում է
նաև նեֆրիտների, ցիստիտների, ուրեթրիտների և լեղուղիների մի շարք
հիվանդությունների ժամանակ [4]:
Այն կիրառվում է նաև ստենոկարդիայի, աթերոսկլերոզի, մազաթափության բուժման նպատակով, ինչպես նաև՝ կոսմետիկայում։ Սակայն
պետք է հիշել, որ բոլոր դեղապատրաստուկները պետք է նշանակվեն
բժշկի կողմից։
Հակացուցումներ և հնարավոր կողմնակի ազդեցություններ։ Նկատի ունենալով այն փաստը, որ բույսի մեջ պարունակվում են ակտիվ
ցիանային համալիր միացություններ, որոնք կարող են կուտակվել օրգանիզմում և հանդես գալ որպես թույն, բույսը պետք է կիրառել զգուշորեն՝
նախօրոք խորհրդակցվելով համապատասխան մասնագետի հետ։
Այս դեղաբույսից պատրաստված թուրմը կտրականապես արգելվում է հղիներին, կերակրող մայրերին [1, 4]:
Փորձնական աշխատանքներ:
աշխատանքներ:
Մեր ուսումնասիրության այս հատվածում առաջադրված խնդիրը
կապույտ տերեփուկում պարունակվող մակրո- և միկրոէլեմենտների
որոշումն է, որի համար դրանց հարկավոր է կորզել բույսից։
Կորզման նպատակով նախապես պատրաստվել են երկու տեսակի
ջրաթուրմեր։ Նրանցից առաջինը նախապես պատրաստվել է 5գ մանրեցված դեղաբույսը 200 մլ տարողությամբ կոնաձև կոլբայում՝ 100 մլ թորած
ջրով, 3-4 ժամ եռացնելով, երկրորդը ստացվել է նույն քանակի փորձանմուշը 30 րոպե եռացրած ջրով՝ սովորական թրման միջոցով։
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Ստացված ջրաթուրմերում հնարավոր եղավ հաստատել K, Na, Al,
Ni տարրերի որակական առկայությունը՝ նրանց հայտնաբերման բնութագրական ռեակցիաների օգնությամբ։ Ըստ ռեակցիայի արդյունքում
ստեցված միացության գունի ինտենսիվության՝ կարելի է եզրահանգում
կատարել տվյալ տարրի քանակական պարունակության մասին։
Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ՝
▪ Կապույտ տերեփուկի ծաղիկներում մակրո- և միկրոէլեմենտների
կորզման աստիճանը կախված է ջրաթուրմերի պատրաստման
եղանակից։
▪ Առավել ցայտուն ինդենտիֆիկացման ռեակցիաներ դիտվում են
երկարատև թրմված նմուշներում։
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ ВАСИЛЬКА СИНЕГО

Жанна Микаелян
ВГУ, Биолого-химический факультет,
Фармацевтическая химия, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: лечебные растения, краевые цветки, корневая
система, лечебная активность, макроэлементы, микроэлементы
Данная работа посвящена весьма актуальной теме – исследованию
лечебных свойств одной из лечебных трав – синего василька, которая
широко используется в народной медицине. Досконально анализировав
имеющийся литературную информацию, автором сделана попытка разработать метод, позволяющей относительно полностью изучить лечебные
свойства синего василька. Ею разработана оптимальный метод полного извлечения макро- и микроэлементов из синего василька. Сделана вывод, что
определение содержания этих элементов в цветках синего василька,
связано от способа извлечения последних из растения.

THE STUDY OF THE MEDICINAL PROPERTIES OF BLUE CORNFLOWER

Zhanna Mikaelyan
VSU, Faculty of Biology,
Pharmaceutical Chemistry, the 4th year
Summary

Key words: Medical plants, side flowers, root system, medical activity,
macronutrients, micronutrients
The following work is devoted to a very current topic: the study of the
therapeutic features of one of the medical plants, so called blue cornflower, the
latter is widely used in traditional medicine. Having thoroughly analyzed the
available literature, the author attempts to develop a method that allows to
undertake a relatively complete study on the healing features of the blue
cornflower. She develops an optimal method for the complete segregation of
macro and micronutrients from a blue cornflower. It has been concluded, that
the determination content of the nutrients in flowers of blue cornflower,
depend on the mode of the extraction of the lasts, from the plant.
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ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ
Ժենյա Գասպարյան
ԳՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ,
Դեղագործական քիմիա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.թ., դոցենտ Լյուդմիլա Առաքելյան

Հանգուցային բառեր՝ դեղամիջոցի մշակում, բուժական բաժնեչափ,
սկրինինգ, քիմիական միացություն, թալիդոմիդային ողբերգություն
Նոր դեղամիջոցի մշակումը երկարատև, աշխատատար և ծախսատար գործընթաց է։ Քիմիական միացության սինթեզի և որպես դեղամիջոց դրա կիրառման միջև ընկած ժամանակահատվածը միջին հաշվով 1520 տարի է։ Սակայն երկարատև ժամկետն ամենևին չի նշանակում, որ
լաբորատորիայում սինթեզված ամեն մի նյութ վաղ թե ուշ կհայտնվի դեղատանը։ Ավելին՝ այդ նյութի դեղամիջոց դառնալու հավանականությունը գործնականում զրո է, ավելի ստույգ՝ այն նվազագույնն է, և ըստ վիճակագրության՝ հիվանդությունների բուժման նպատակով սինթեզված 8-10
հազար նոր միացություններից հնարավոր է՝ միայն մեկ-երկուսը հասնեն
հիվանդին։ Դեղամիջոց դառնալու հավակնող յուրաքանչյուր նյութ անցնում է ուսումնասիրման մի շարք փուլեր։ Բնութագրական է, որ այդպիսի
հետազոտությունների առաջին փուլը կոչվում է մաղում (սկրինինգ)․ այն
հնարավորություն է տալիս՝ ընդունված միջազգային հատուկ թեստերի և
եղանակների օգնությամբ հարյուր հազարավոր նոր սինթեզված նյութերից ընտրելու մի քանի առավել ակտիվ քիմիական միացություններ՝ հետագա, ավելի խոր և բազմակողմանի կենսաբանական հետազոտությունների համար։
Մաղումն առավել հաճախ իրականացվում է մանրէների, կենդանի
բջիջների, կենդանի թաղանթների հատվածների, սպիտակուց-ֆերմենտների կիրառմամբ, սակայն տարբեր երկրներում հետազոտությունները
կարող են ստացվել նաև կենդանիների, օրինակ՝ մկների, առնետների
վրա։ Մաղման արդյունքում ընտրված միացությունները պետք է լինեն
քիչ թունավոր և օժտված լինեն բժշկության մեջ գործածվող միջոցի ակտիվությունը գերազանցող ազդեցությամբ։ Այդ ցուցանիշները արտահայտվում են, այսպես կոչված, «սուր թունավորություն» LD50 մեծությամբ,
որը կենդանու 1կգ զանգվածին բաժին ընկնող նյութի այն քանակն է, որը
մահացու է փորձակենդանիների 50%-ի համար [1, 26-27]:
Հաջորդ կարևոր ցուցանիշներից է բուժական բաժնեչափը, որը ցույց
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է տալիս, թե քանի անգամ է հետազոտվող նմուշի վրա ազդող բաժնեչափը փոքր LD50 -ից։ Որպես կանոն, այն պետք է փոքր լինի առնվազն 20 անգամ։ Եվ վերջապես, մաղումից հետո ընտրված նյութը պետք է օժտված
լինի ցածր «ենթաժամանակային թունավորությամբ», այսինքն՝ երկարատև կիրառման արդյունքում պետք է չառաջացնի թունավորման
երևույթներ։ Բացի դրանից, այն պետք է չլինի հրեշածին, այսինքն՝ չառաջացնի մուտացիաներ։
Մաղման առաջին փուլից հետո ձևավորվում է, այսպես կոչված,
«հիթ» նյութերի խումբը։ Դրանց թիվը «ելային գրադարանում» նյութերի
թվի համեմատությամբ փոքրանում է 10-15 անգամ։ Մաղման երկրորդ
փուլն ընդգրկում է կենդանիների վրա կատարված հետազոտությունները, որոնց արդյունքում ակտիվություն ցուցաբերած, այսպես կոչված,
առաջատար նյութերը ենթարկվում են կաթնասունների՝ մկների, առնետների, ճագարների, ծովախոզուկների, շների, կապիկների վրա իրականացվող համակողմանի փորձարկումների։ Փուլի տևողությունը 6-7
տարի է։ Այսպիսով՝ նյութն անցնում է հատկությունների հետազոտման
կենսաբանական, քիմիական և ֆիզիկաքիմիական փուլերով, որոնցում
ստուգվում են նաև խոնավության, ջերմության, լույսի ազդեցության
նկատմամբ նրա կայունությունը, վերջին փուլում ձևավորվում է «թեկնածուների» խումբը, որի անդամները ենթարկվում են առավել խոր և բազմակողմանի փորձարկումների։
Քիմիական միացության՝ դեղամիջոցի վերածման ժամանակակից
համակարգը ձևավորվել է համեմատաբար վերջերս՝ XX դարի կեսերին։
Այս հարցում զգալի դեր է խաղացել «Թալիդոմիդ» դեղամիջոցի հետ կապված ողբերգությունը։
1954թ. «Խեմի Գրյունենթալ» գերմանական դեղագործական ընկերությունը հակամանրէների հիման վրա պեպտիդներից մշակեց «Թալիդոմիդ» դեղամիջոցը, որը ենթադրաբար պետք է օժտված լիներ հակացնցումային ազդեցությամբ։ Սակայն կենդանիների վրա կատարված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այն զուրկ է այդպիսի ազդեցությունից։ Հետագայում նաև մարդկանց վրա կլինիկական փորձարկումները
ցույց տվեցին, որ այն օժտված է քնաբեր և հանգստացնող ազդեցությամբ,
որի շնորհիվ էլ այն լայն կիրառություն գտավ։ 1957թ․ դեղամիջոցն սկսեց
վաճառվել սկզբում Գերմանիայում, այնուհետև՝ 1958թ․սկզբին՝ Մեծ Բրիտանիայում, իսկ տարեվերջում այն 38 տարբեր անվանումներով արտա142

դրվում և վաճառվում էր 45 երկրներում։ Բացի դրանից, թալիդոմիդը
մտնում էր գլխացավի, հեղձանքի (ասթմա), արյան բարձր ճնշման (հիպերտոնիա) և զանազան այլ դեղամիջոցների բաղադրության մեջ։ Աշխարհի ոչ մի երկրում որևէ այլ լրացուցիչ հետազոտություններ չէին կատարվել, քանի որ ըստ այդ տարիների ընդունած կանոնակարգի՝ գործածման համար անհրաժեշտ չէին։ 1958թ. օգոստոսից թալիդոմիդը գովազդվեց որպես «լավագույն դեղամիջոց հղիների և կերակրող մայրերի»
համար և շատ արագ դարձավ ամենակիրառելի դեղամիջոցը բժշկության
մեջ՝ վաճառքի մակարդակով զիջելով միայն ասպիրինին։ Սակայն դեղամիջոցի կիրառումից գրեթե անմիջապես հետո տեղեկություններ
հայտնվեցին բնածին ֆիզիկական տարբեր արատներով և խեղումներով
ծնված երեխաների վերաբերյալ։ «Գրյունենթալ» ընկերությունը հերքում
էր հնարավոր կապն այդ երևույթի և իր արտադրած դեղամիջոցի միջև։
Սակայն երբ բնածին խեղումները Եվրոպայում և Հարավային Ամերիկայում ընդունեցին համաճարակային բնույթ, ժխտել կապը նորածինների
բնածին արատների աճող թվաքանակի և այն փաստի միջև, որ այդ երեխաների մայրերը հղիության շրջանում ընդունել էին «Թալիդոմիդ», դարձավ անհնար, իսկ սկսված հետաքննությունը միայն հաստատեց այդ
փաստը։ Տվյալները փաստում էին, որ «Թալիդոմիդ» ընդունման արդյունքում շուրջ 40000 մարդ ձեռք է բերել ծայրամասային նյարդաբորբ, 800012000 նորածին լույս աշխարհ է եկել ֆիզիկական արատներով, նրանցից
5000-ը դարձել են հաշմանդամ ամբողջ կյանքում։ Այդ շրջանից սկսած՝
բժշկության մեջ սկսեց գործածվել «թալիդոմիդային երեխաներ» արտահայտությունն՝ արատներով ծնված այն մարդկանց մասին, որոնց մայրերը հղիության շրջանում թալիդոմիդ էին ընդունել։ Թալիդոմիդային
ողբերգության դասերը նպաստեցին պոտենցիալ դեղամիջոցների գրանցմանը և կիրառման պահանջների խստացմանը։
Հետաքրքիր է, որ թալիդոմիդային ողբերգությունից հնարավոր էր
խուսափել, եթե նրա արտադրման և ներմուծման ժամանակ հաշվի
առնվեր, որ նրա հիմքում ընկած քիմիական միացությունը կարող է հանդես գալ 3 ձևով՝ օպտիկական R- և S- իզոմերների, ինչպես նաև ռացեմատ, այսինքն՝ օպտիկական իզոմերների խառնուրդի տեսքով։
Պարզվել է, որ «Թալիդոմիդն» արտադրվել է իզոմերների խառնուրդի ձևով, որոնցից մեկը՝ R- իզոմերը, թունավոր չէ և ցուցաբերում է քնաբեր և հանգստացնող ազդեցություն, իսկ մյուսը՝ S- իզոմերը, թունավոր է
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և հրեշածին, որն էլ հանգեցնում է նորածնի օրգանիզմում վտանգավոր,
անդարձելիփոփոխությունների [1, 29]:
Կենսաբանական փորձարկումների բոլոր վերոհիշյալ փուլերը համարվում են նախակլինիկական և միտված են բազմաթիվ քիմիական
միացություններից հետագա կլինիկական հետազոտությունների նպատակով «թեկնածուների» հայտնաբերմանը։ Կլինիկական հետազոտություններն սկսվում են կենդանիների վրա փորձարկումներն ավարտվելուց հետո, երբ հաստատվում է, որ միացությունը քիչ թունավոր է և ունի
զգալի առավելություն բժշկության մեջ կիրառվող այլ դեղամիջոցների
համեմատությամբ։
Դեղամիջոցի հետազոտման կլինիկական փորձարկումների փուլերը չորսն են։ Վերջին փուլում իրականացվում է կլինիկական փորձարկումների ժամանակահատվածում դեղամիջոցի ազդեցության վերահսկում։
Առաջին փուլում փորձարկումները կատարվում են խիստ հսկողության տակ, և ըստ թունավորության աստիճանի՝ որոշվում է դեղամիջոցի
թույլատրելի նվազագույն բաժնեչափը։ Հետագա փորձարկումները իրականացվում են փոքր բաժնեչափերով։ Սովորաբար այդպիսի փորձարկումներին մասնակցում են երիտասարդ, առողջ տղամարդիկ։ Ավելի ուշ
նրանք փոխարինվում են հիվանդների խմբով։ Փուլի տևողությունը 1-2
տարի է։ Որպես կանոն, փորձարկվող դեղամիջոցների մինչև 30%-ը չի
հաղթահարում այդ փուլը և մաղվում է։
Երկրորդ փուլում իրականացվում է հարյուրավոր հիվանդների
կոնկրետ հիվանդությունների բուժումը պոտենցիալ դեղամիջոցով։ Այս
փուլը սկսվում է թույլատրելի բաժնեչափի սահմանները որոշելուց հետո,
և հիմնական նպատակը նոր դեղամիջոցի արդյունավետության ապացույցների հաստատումն է առ այն, որ դեղամիջոցն օժտված է դեռևս նախակլինիկական հետազոտությունների ընթացքում հայտնաբերված
հատկություններով։ Ուսումնասիրվում է նաև լյարդի և երիկամների հիվանդությունների ազդեցությունն օրգանիզմից դեղամիջոցի դուրս բերման համար, ինչպես նաև՝ փորձարկվող դեղամիջոցի և այլ դեղամիջոցների համատեղ ազդեցությունը։
Երրորդ փուլում դեղամիջոցի ազդեցությանը վերաբերող տվյալները ստուգվում են հարյուրավուր և հազարավոր հիվանդների վրա։ Այս
փուլին մասնակցում են դեղաբաններ, բժիշկներ, թունաբաններ, կենսա144

բաններ։ Փորձի նպատակն է ստանալ հավելյալ տեղեկություններ ուսումնասիրվող դեղամիջոցի վերաբերյալ։ Այս հետազոտություններն անցկացվում են ինչպես հիվանդանոցային, այնպես էլ բուժարանային պայմաններում։ Հետազոտվում են բաժնեչափերը, դրանց ընդունման կարգը,
ազգային, եղանակային, տարիքային և սեռային գործոնները։ Դեղամիջոցի բազմակողմանի կլինիկական փորձարկումից հետո Դեղաբանական կոմիտեն տալիս է հանձնարարական՝ դրանց գործածման վերաբերյալ։ Այս փուլի տևողությունը 1-2 տարի է, մաղումը՝ մինչև 75%։
Չորրորդ փուլում ընտրված դեղամիջոցը գրանցվում է։ Այս փուլում
ուսումնասիրվում է զանազան իրավիճակներում դեղամիջոցի ազդեցությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով հետազոտվող դեղամիջոցների կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրմանը և վերլուծությանը։
Նոր դեղամիջոցի ստեղծման համար ընդհանուր ծախսը միջին հաշվով 70-ական թթ․ կազմել է 50-70 մլն. դոլար, 1998թ․՝ 750-900 մլն. դոլար,
ներկայումս՝ 1-1,5 մլրդ դոլար։ Հետևաբար կատարվող հետազոտությունները, որպես կանոն, հենվում են նախկինում կուտակված փաստերի,
փորձնական և կլինիկական տվյալների վրա և այժմ դեղերի մշակման
ժամանակակից ծրագրերում նախ և առաջ որոշվում է թիրախային մոլեկուլը, որը վճռորոշ օղակ է ախտածին գործընթացներում։
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Женя Гаспарян
ГГУ, Биологический факультет,
Фармацевтическая химия, 2-ой курс
Резюме

Ключевые слова: обработка лекарства, лекарственная доза, скрининг,
химическое соединение, талидомидальная трагедия
Исследование каждого лекарства как закон основывается на
поэтапных многочисленных фундаментальных и клинических данных. В
настоящее время лекарствa исследуются нoвейшим ипрограммами: в
первую очередь определяют, молекулу – мишень, которая является решающим звеном в патогенных процессах. Каждое вещество пытается стать лекарством, проходит серию исследований. Современная система химического соединения, превращения лекарств, сформировалась сравнительно
недавно, в середине ХХ века. В настоящее время общая стоимость создания
нового препарата составляет около 1-1,5 миллиарда долларов.

CHEMICALS AND DRUGS

Zhenya Gasparyan
GSU, Faculty of Biology,
Pharmaceutical Chemistry, the 2nd year
Summary

Key words: medication treatment, drug dose, screening, chemical
compound, talidomidal tragedy
The study of each medicine as a rule based on phased, numerous,
fundamental and clinical data. Currently medication are being researched by
the newest programs: in first determine the target molecule which is the critical
link in pathogenic processes. Each substance is trying to become a medicine,
with a series of studies. The modern system of chemical compounds, the
transformation of drugs, has been formed relatively recently, in the middle of
the XX century. Currently, the total cost of creating a new drug is about 1-1.5
billion dollars.
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ
ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ
ԻՆՈՒԼԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՈՐՈՇ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
Մանե Ղարիբյան
ՎՊՀ, Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,
Դեղագործական քիմիա, 4-րդ կուրս,
Գիտական ղեկավար՝ ք.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Խանզադյան

Հանգուցային բառեր՝ ինուլին, ֆրուկտոզա, եղերդակ, կռատուկ,
գետնախնձոր, պոլիսախարիդ, պրոբիոտիկ
Կան բազմաթիվ հիվանդություններ, որոնց բուժումը դեղորայքներով հաճախ զուգակցվում է ոչ ավանդական բուժմամբ, մասնավորապես՝
բուսաբուժությամբ: Այս հիվանդությունները երբեմն ողջ կյանքի համար
են, ուստի և պահանջում են բուժում ողջ կյանքի ընթացքում: Այսպիսի
դեպքերում օգնության են հասնում բնական բուժամիջոցները: Ի մասնավորի՝ շաքարային դիաբետ հիվանդության բուժումը, հաճախ նույնիսկ
բժշկի ցուցումով, ուղեկցվում է սննդակարգի կարգավորմամբ, մասնավորապես՝ ինուլին պարունակող տարբեր բուսատեսակների օգտագործումով: Հենց այս խնդրին էլ նվիրված է սույն աշխատանքը:

նպատակը..
Աշխատանքի նպատակը
1. Ուսումնասիրել ինուլին պարունակող տարբեր բույսեր և համեմատականություն անցկացնել նրանցում ինուլինի պարունակության մասին:
2. Մշակել բույսերից ինուլինի կորզման օպտիմալ եղանակ:
Աշխատանքի արդիականության մասին խոսում է այն փաստը, որ
ինուլին պարունակող շատ բուսատեսակներ լայնորեն կիրառվում են
շաքարային դիաբետ ունեցող հիվանդների կողմից:
Ինուլին պարունակվում է ավելի քան 3000 բույսերում, որը կուտակվում է հատկապես նրանց արմատներում և ցողուններում:
Ինուլինի պարունակությամբ հաղթող է եղերդակը (լատ.՝
Cichórium)՝ 40-60% արմատում և ցողունում, կռատուկը (լատ.՝ Arctium
láppa)՝ 37-45% չոր արմատում, գետնախնձոր կամ գետնատանձ
(լատ. Heliánthus tuberósus՝) 16-18%-ից ավել ցողունում, կղմուխ հեղինե
(լատ.՝ Ínula helénium)՝ 44% արմատում: Ինուլին պարունակվում է նաև
սոխի, սխտորի, գեորգինայի, բանանի, ցորենի մեջ: Մեծ քանակությամբ
հայտնաբերված է նաև չամիչի և ծնեբեկի մեջ [3, 4]:
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Ինուլինը (C6H10O5)n բնական քաղցր համով պոլիսախարիդ է, Dֆրուկտոզայի պոլիմեր, որը չունի սինթետիկ անալոգներ
ալոգներ: Ինուլինը
կարելի է ստանալ ամորֆ փոշու կամ բյուրեղների տեսքով:
տեսքով Այն հեշտությամբ լուծվում է տաք ջրում և դժվարությամբ՝ սառը ջրում:
ջրում Ինուլինն ունի
հետևյալ կառուցվածքային բանաձևը՝

հատկություներով
Ինուլինն առանձնանում է մի շարք օգտակար հատկություներով:
Վերջինս բնական պրոբիոտիկ է: Ընկնելով մարդու աղեստամոքսային
աղեստամ
տրակտ՝ ինուլինը բարելավում է աղիների աշխատանքը,, ակտիվացնում
մարսողությունը, ապահովում կարևոր բիֆիդոբակտերիաների սնուցումը և աճը: Մարսողության համակարգի ֆերմենտները չեն կարող քայքայել ինուլինը, այդ իսկ պատճառով էլ այն ամբողջությամբ պահպանում է
իր օգտակար հատկություները աղեստամոքսային տրակտում:
տրակտում Ինուլինը
որոշակի չափով քայքայվում է միայն աղիներում, որտեղ աշխատող
միկրոօրգանիզմները ինուլինը վեր են ածում իրենց բազմացման համար
նպաստավոր միջավայրի: Չքայքայված ինուլինն անցնելով աղիներով՝
մաքրում է այն թույներից, ռադիոնուկլիդներից և «վատ» խոլեստերինից:
խոլեստերինից
Ինուլինը խթանում է օգտակար միկրոէլեմենտների՝
եմենտների՝ կալցիումի,
մագնեզիումի, երկաթի, ֆոսֆորի և այլնի յուրացումը:: Դրա շնորհիվ
նշված հանքանյութերի յուրացումը ավելանում է մոտ 30%-ով,
30%
ինչն էլ
խթանում է ոսկրային հյուսվածքի ձևավորումը:
Ինուլինը իմունոմոդուլյատոր է, որը բարձրացնում է նյութափոխա148

նակության պրոցեսների ինտենսիվությունը, օրգանիզմի դիմադրողականությունը: Այն առաջացնում է հագեցվածության խաբկանք, նվազ կալորիական է, որն էլ նպաստում է ավելորդ քաշից զերծ մնալուն:
Հիանալի զուգակցվում է բնական սուրճի հետ, չի վնասում մարսողությանը և նյարդային համակարգի գործունեությանը: Ինուլինի ներկայությամբ սնունդը ձեռք է բերում հաճելի և ախորժելի համ:
Որպես պոլիսախարիդ՝ այն չունի վտանգավոր ներգործություն
մարդու օրգանիզմի վրա: Մանկական հիպոալերգիկ կերերը, իրենց կազմում ունենալով ինուլին, անցել են որակի բազմափուլ ստուգումներ և
ստացել լայն կիրառության իրավունք:
Ինուլինի միակ կողմնակի ազդեցությունը գազառաջացման խթանումն է: Բացի այդ, ինուլինը խորհուրդ չի տրվում օգտագործել հակաբիոտիկների հետ, քանի որ այն իջեցնում է դեղանյութի ազդեցության էֆեկտիվությունը [3]:
Փորձնական մաս.
մաս.
Առաջադրված խնդրի իրականացման նպատակով ուսումնասիրել
ենք ինուլին պարունակող երեք բուսատեսակ՝ եղերդակ, կռատուկ և
գետնախնձոր (գետնատանձ): Փորձերը կատարել ենք ՎՊՀ Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի քիմիայի ամբիոնի լաբորատորիաներում:
Աշխատանքի կատարումը ընդգրկում է մի քանի էտապ: Այս փուլի
խնդիրն է՝ որակապես որոշել ինուլինի պարունակությունը ընտրված
բույսերում: Դրա համար պատրաստել ենք դրանց ջրաթուրմերը: Առաջին
դեպքում 2 թեյի գդալ (մոտավորապես 5 գրամ) նախապես մանրեցված
բուսարմատը տեխափոխել ենք 250 մլ տարողությամբ քիմիական բաժակի մեջ, վրան ավելացրել 100 մլ եռացրած ջուր և թրմել 20-30 րոպե: Երկրորդ դեպքում նույն քանակի փորձանմուշները 50-70°C ջերմաստիճանային պայմաններում (թերմոսի մեջ) թրմել ենք 10-12 ժամ: Ինուլինի որակական որոշումը կատարել ենք Սելիվանովի կողմից առաջարկված եղանակով՝ ըստ հետևյալ ռեակցիայի՝
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Ստացված ջրաթուրմի վրա ավելացնում ենք 5% աղաթթվի լուծույթ
և տաքացնում, այնուհետև ավելացնում ռեզորցին: Փոխազդեցության մեջ
մտնելով աղաթթվի հետ, ինուլինը ենթարկվում է հիդրոլիզի: Այս պրոցեսն ավելի ինտենսիվ ընթանում է տաքացման պայմաներում: Հիդրոլիզի
արդյունքում ինուլինը բաժանվում է 34-35 մոլեկուլ ֆրուկտոզայի և մեկ
մոլեկուլ գլյուկոզայի: Այս պայմաններում ռեզորցինը ռեակցիայի մեջ է
մտնում միայն ֆրուկտոզայի հետ և առաջանում է նարնջակարմրավուն
երանգ, որի ինտենսիվությունը վկայում է ինուլինի առավել շատ պարունակության մասին [1, 2]:
Եզրակացություն.
Եզրակացություն.
Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ ընտրված բույսերում ինուլինի պարունակության մասին ճշգրիտ տեղեկությունը կախված է ջրաթուրմերի պատրաստաման եղանակներից: Ինուլինի առավել շատ պարունակություն արձանագրվել է 10-12 ժամ 50-70°C ջերմաստիճանում
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СРАВНЕНИЕ ОЦЕНКИ СРЕДЫ НЕКОРОТЫХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ ИНУЛИН

Мане Гарибян
ВГУ, Биохимический факультет,
Фармацевтическая химия, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: инулин, фруктоза, цикорий, лопух, топинамбура,
полисахарид, пробиотик
Целью данной работы является оценка количества инулиа в некоторых богатых им растениях - цикорий, лопух, топинамбура. Актуальность
темы обусловлена тем, что люди, страдающие диабетом, на протяжении
всей жизни употребляют инулинсодержащие лекарства, в сочетании
богатыми ими природными средствами. Сделана попытка разработать
лучший метод для полного извлечения инулина из водных настоев. Качественными реакциями идентицифирована и проведена сравнение между
изучаемыми растениями. Выявлено, что точные данные о содержании
инулина в выбранных растениях зависит от способа приготовления водного настоя. Наибольшим содержанием инулина выделяется цикорий.
THE EVALUATIVE COMPARATIVE ANALYSES OF SOME SPECIES
SPECIES
OF PLANTS CONTAINING INULIN

Mane Gharibyan
VSU, Faculty of Biochemistry,
Pharmaceutical Chemistry, the 4th year

Summary
Key words: inulin, fructose, chicory, arctium lappa, jerusalem artichoke,
polysaccharide, probiotic
The aim of the work is to estimate the amount of inulin in some plants
rich in it such as chicory, burdock and gooseberry. The importance of the
subject is in the fact that people suffering from diabetes use drugs containing
inulin throughout their whole life combining them with some natural herbs
rich in inulin. The author has tried to develop the best method of getting inulin
from those species of plants. He has identified and compared the species of
plants being studied by means of qualitative reactions. He has found out that
the precise information about the amount of inulin in the selected species
depends on the ways of making solutions. More inulin has been found in
chicory.
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ՊԱՏՎԱՍՏՎԵԼ,
ՊԱՏՎԱՍՏՎԵԼ, ԹԵ ՈՉ…
ՈՉ… ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Նանե Պետրոսյան
ՎՊՀ, Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,
Դեղագործական քիմիա, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.թ., դոցենտ Վարդուհի Հովսեփյան

Հանգուցային բառեր` պատվաստում, պատվաստանյութ, համաճարակ, ԱԿԴՓ, գարդասիլ
Պատվաստումը կարևորագույն գործիք է վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար: Պատվաստման կանխարգելման ծրագրերի շնորհիվ մենք գրեթե մոռացել ենք շատ հիվանդությունների մասին,
որոնք առաջ շատ տարածված էին և շատ վտանգավոր, օրինակ՝ դիֆտերիա, պոլիոմելիտ, ծաղիկ: Գիտականորեն ապացուցված է, որ պատվաստումները շատ անհրաժեշտ են [3]: Բայց, այնուամենայնիվ, շատ հաճախ
բժիշկները կանգնում են այն փաստի առաջ, որ ծնողները հրաժարվում են
պատվաստվելուց, մտածելով, որ դրանով պաշտպանում են իրենց երեխաներին:
Պատվաստման նպատակը ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ սպեցիֆիկ պատվաստանյութերի ներմուծման միջոցով ակտիվ իմունիտետի
ստեղծելն է։ Երեխաների շրջանում կանխարգելիչ պատվաստումները
համաճարակների դեմ պայքարի հիմնական միջոցներն են։ Դրանք կատարվում են առողջապահության համակարգի բուժկանխարգելիչ հիմնարկներում՝ պոլիկլինիկաներում, կոնսուլտացիաներում, գյուղական վայրերում՝ ֆելդշեր-մանկաբարձական կետերում, ամբուլատորիաներում։
Պատվաստանյութերը կարևոր նշանակություն ունեն վարակային
հիվանդությունների կանխարգելման համար: Յուրաքանչյուր տարի միլիոնավոր երեխաներ և հասուն մարդիկ պատվաստվում են բակտերիաներից և վիրուսներից ստացված վակցինաներով [2]:
Վակցինային շտամների ընտրությունը և կառուցումը շատ կարևոր,
մանրակրկիտ և պատասխանատու գործ է: Վակցինաների հանդեպ հիմնական պահանջներն են՝ բարձր իմունեգենությունը ու մարդկանց համար անվնաս լինելը [2]:
Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաները պատվաստումներ
են ստանում` համաձայն Պատվաստումների ազգային օրացույցի: Եթե
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պատվաստումները կատարվում են թերի կամ ոչ ժամանակին,
ժամանակին երեխաների մոտ կայուն պաշտպանություն (իմունիտետ) չի առաջանում (տե՛ս
գծապատկեր 1, նկար 1) [1]:

Գծապատկեր 1. Պատվաստանյութերի տեսակները

Նկար 1. Պատվաստումների ազգային օրացույց
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Շատ հաճախ պատվաստումները կարող են ուղեկցվել ջերմությամբ, թեթև արտահայտված թույլությամբ, գլխացավով։ Ինչպես տեղային, այնպես էլ ընդհանուր ռեակցիաները երկարատև չեն՝ 1-2 օր, լավ
են տարվում և հետևանքներ չեն թողնում։ Պատվաստումից հետո առաջացած անսովոր և ոչ ադեկվատ ռեակցիաներ արտահայտվում են ինչպես ընդհանուր ինտոքսիկացիայի, այնպես էլ տարբեր օրգան-համակարգերի տեղային ախտահարումներով, դրանց անվանում են հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպք (ՀԱԴ): Երբեմն բարդությունների
պատճառ կարող է լինել երեխայի դիմադրողականության անկումը։
Բարդությունների ռիսկը մեծ է ալերգիկ հիվանդների, ցնցումների հակում ունեցող երեխաների շրջանում, հատկապես իմուն համակարգի
խանգարումների դեպքում։
ՀՀ առողջապահության նախարարությունը 2017 թվականի դեկտեմբերից Հայաստանի ողջ տարածքում 13 տարեկան աղջիկների շրջանում
սկսել է իրականացնել մարդու պապիլոմավիրուսի (ՄՊՎ) դեմ պատվաստումներ [1]: Վերջին շրջանում հրապարակումներ և ելույթներ եղան այն
մասին, որ գարդասիլով պատվաստումները վտանգավոր են և ունեն
կողմնակի ազդեցություններ: Շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն՝ պատվաստվածների շրջանում եղել են անպտղության, վերարտադրողական ֆունկցիայի խանգարումների, վիժումների, մկանային ցնցումների, նյարդային համակարգի խանգարումների, արյան ճնշման փոփոխությունների, գլխացավերի, հոդացավերի դեպքեր: Այս պատվաստանյութը նախատեսված է բարձր ռիսկի պապիլոմավիրուսի դեմ, որը կանանց մոտ կարող է առաջացնել արգանդի պարանոցի քաղցկեղ: Արգանդի պարանոցի քաղցկեղը իր տարածվածությամբ կանանց շրջանում երկրորդն է՝ կրծքագեղձի քաղցկեղից հետո [4]։ Հաշվի առնելով ազգային
առանձնահատկությունները՝ ՀՀ-ում նախատեսվում է պատվաստումները կատարել 13 տարեկան աղջիկների շրջանում [1]:
Աշխատանքի նպատակն է ստանալ տեղեկատվություն բժիշկների և
բնակչության շրջանում պատվաստման վերաբերյալ: Այդ նպատակով
անցկացվել է թեստային հարցում բժիշկների շրջանում և օնլայն հարցում՝
բնակչության շրջանում: Բժիշկների հարցմանը մասնակցել է 15 մարդ:
Ազգբնակչության շրջանում հարցումն անցկացվել է 101 մարդու մեջ: Ազգաբնակչության շրջանում էլեկտրոնային թեստի հարցումը կատարվել է
երկու ուղղությամբ՝ ծնողներ և հետաքրքրված անձինք: Հարցման մասնակիցների 63,4%-ը ծնողներ են:
Բժիշկների շրջանում հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ
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բժիշկները կողմ են պատվաստմանը, գտնում են, որ այն կարևոր է և փորձում են համոզել հրաժարվող ծնողներին՝ բացատրելով պատվաստման
կարևորությունը: Բժիշկները նշել են պատվաստումից հետո առաջացած
հիմնական կողմնակի երևույթները՝ տեղային կարմրություն,
կարմրություն ջերմություն, սրտխառնոց, ցավ, այտուց և այլն: Հիմնականում կողմնակի երույթներ առաջանում են ԱԿԴՓ (դիֆթերիա, փայտացում,, կապույտ հազ))
պատվաստումից հետո:
հետո: Հարցված բժիշկների մեծ մասն ունեին
երկարատև աշխատանքային ստաժ,
ստաժ, և նրանց պրակտիկայի ընթացքում
ծանր հետևանք դիտվել է միայն մի դեպքում՝ 18 տարեկանում
տուլյարեմիայի պատվաստումից հետո զարգացել են ուժեղ կողմնակի
երևույթներ,
երևույթներ, և հիվանդը երկար ժամանակ բուժվել է Երևանում:
Երևանում:
Գարդասիլին բժիշկները նույպես վերաբերվում են դրական,
դրական չնայած
որ ծնողները հիմնականում հրաժարվում են դրանից:
Ազգաբնակչության շրջանում հարցման արդյունքները ցույց են
տվել, որ 36.6%-ը համարում է, որ պատվաստումը պարտադիր է, քանի
որ պաշտպանում է տարբեր հիվանդություններից,, 37.6%-ը
37.6% գտնում է, որ
նայած որ պատվաստումն է կարևոր, իսկ 25.7%-ը՝ գտնում է, որ պարտադիր չէ (տրամագիր 1):

Տրամագիր 1. Պատվաստման կարևորության տվյալների վերլուծություն

Կանոնավոր բոլոր պատվաստումներին ներկայացել են հարցվածների 54.5%-ը, 18.8%-ը՝ ոչ մեկին, 22.8%-ը՝ մի մասին (տրամագիր
տրամագիր 2):
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Տրամագիր 2. Պատվաստման մասնակցության տվյալների վերլուծություն

Հարցվածների 58.4%-ը պատվաստման կարևորությունը չեն նկատել, իսկ 36.6%-ը դրա կարևորությունը զգացել են, երբ եղել է որևէ հիվանդության համաճարակ:
Գրիպի դեմ պատվաստվել է հարցվածների միայն 9.9%-ը: Պատվաստվածների 6.9%-ը՝ չնայած պատվաստմանը, վարակվել է գրիպով:
Գարդասիլ պատվաստանյութին տեղյակ են հարցվածների 72.3%-ը:
53.5%-ը դեմ է այդ պատվաստմանը, 39.6%-ը՝ ձեռնպահ, և միայն 6.9%-ն է
գտնում, որ այն անհրաժեշտ է (տրամագիր 3): Սա պայմանավորված է
նրանով, որ ազգանակչությունը չունի ճիշտ տեղեկատվություն այս պատվաստանյութի մասին և հիմնականում իր կարծիքը կազմում է համացանցում տարածված գարդասիլին դեմ լուրերից, որոնք հիմնականում բացասական են:

Տրամագիր 3. Գարդասիլ պատվաստանյութի վերաբերյալ
տվյլաների վերլուծություն
վերլուծություն
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Ծնողների շրջանում կատարված հարցումները ցույց տվեցին,
տվեցին որ
նրանց 53.1%-ը կատարել է երեխաների բոլոր պատվաստումները,
պատվաստումները 21.9%-ը՝
ոչ բոլորը, և միայն 25%-ը երեխաներին պատվաստման չի ներկայացրել
(տրամագիր 4):

Տրամագիր 4. Ծնողների շրջանում պատվաստման կատարման
վերաբերյալ
վերաբերյալ տվյալների վերլուծություն

Հարցվածների 39.7%-ը գտնում է, որ պետք է կատարել հաջորդող
բոլոր պատվաստումները, 39.7%-ը՝ միայն նրանք, որոնք համարում են
կարևոր:
Պատվաստում պետք է կատարվի միայն առողջ երեխային:
երեխային Հարցումները ցույց տվեցին, որ միայն 9.7% դեպքում է երեխան պատվաստվել՝ լինելով վատառողջ:
Այն, որ պատվաստումից հետո երեխայի մոտ կարող են նկատվել
կողմնակի երևույթներ, բժիշկները զգուշացնում են ծնողներին.
ծնողներին դա նշել են
հարցվածների 68.7%-ը:
Երեխաների մոտ հիմնականում նկատվել են միևնույն կողմնակի
երևույթները՝ ջերմություն, սրտխառնոց, 2.97%-ի մոտ գրանցվել են այլ
կողմակի երևույթներ:
Հարցվածների 70.1%-ը պատրաստ չէ իր երեխաներին պատվաստել
գարդասիլով, իսկ 26.9%-ը չի կարողանում կողմնորոշվել՝ անհրաժեշտ է
այն, թե ոչ (տրամագիր 5):
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Տրամագիր 5. Ծնողների շրջանում
շրջանում գարդասիլի վերաբերյալ
տվյալների վերլուծություն

Ելնելով հարցման արդյունքներից՝ կարելի է եզրակացնել,
եզրակացնել որ բնակչության շրջանում շատ քիչ է տեղեկացվածությունը պատվաստման վերաբերյալ: Շատ կարևոր է տալ գիտականորեն հիմնավորված տեղեկատվություն, որպեսզի բնակչությունը կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել՝ գնալ
պատվաստման, թե ոչ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Պատվաստումների ազգային օրացույց, ՀՀ կառավարության 2017 թ.
նոյեմբերի 9-ի նիստի N 47 արձանագրային որոշում:
որոշում
2. Սաղյան Ա. Ս., Կենսատեխնոլոգիա, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
հրա
2013:
3. Ильина С. В., О профилактических прививках, инфекционных болезнях и мере ответственности, Вакцинация в современном мире, 2016.
2016
4. https://www.piluli.ru/product/Gardasil
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ПРИВИВАТЬ ИЛИ НЕТ…. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ

Нане Петросян
ВГУ, Биологохимический факультет,
Фармацевтическая химия, магистратура, 2-ой курс

Резюме

слова: вакцинация, вакцина, эпидемия, АКДС, гардасил
Ключевые слова
Вакцинация является наиважнейшим инструментом борьбы с
инфекционными заболеваниями. Вопрос нужны прививки или нет всегда
стоит перед родителями. При этом никто не оспаривает права родителей в
желании защищать собственных детей. Электронный опрос среди
населения показал, что более половины опрошенных делают прививки
своим детям. Вакцинация против вируса папилломы человека – гардасил
вызывает тревогу у населения и большинство опрошенных отказываются
делать эту прививку своим детям.

VACCINATE OR NOT TO VACCINATE... THE KNOWLEDGE
OF PEOPLE ABOUT VACCINATION

Nane Petrosyan
VSU, Faculty of Biology and Chemistry,
Pharmaceutical Chemistry, MA the 2nd year

Summary

Key words: vaccinate, vaccination, epidemic, DPT vaccine, rising
Vaccination is the main tool for fighting against infectious diseases. The
question about the necessity of vaccination always obsesses parents. Anyway,
No one is discussing the parents' rights about protecting their children. The
electronic inquiry among people shown that more than half of the questioned
people vaccinate their children. The vaccine against human papilloma causes
trouble among people, and most of the questioned people refuse to vaccinate
their children.
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԻՄԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՊՈՉԱՄԲԱՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ LINARIA VULGARIS MILL.
ՏԵՍԱԿԻ ԲՈՒՅՍԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ
Նելլի Մուրադյան

ՎՊՀ, Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,
Կենսաբանություն, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ գ.գ.թ., դոցենտ Լիլիյա Բայրամյան

Հանգուցային բառեր՝ Linaria vulgaris Mill., պոչամբար, բույսերի
մորֆոմետրիկ ցուցանիշներ, քլորոֆիլ, շաքար
Վանաձորը Հայաստանի Հանրապետության մեծությամբ երրորդ
քաղաքն է և հանրապետության հյուսիսային մասում գտնվող Լոռու
մարզի մարզկենտրոնը [4, 3]:
20-րդ դարի 20-ական թվականներին Հայաստանում իրականացվեցին խոշորամասշտաբ աշխատանքներ` քիմիական արդյունաբերության
զարգացման ուղղությամբ: 1933 թվականին Վանաձորում կառուցվեց քիմիական գործարան, և քաղաքը դարձավ քիմիական արդյունաբերության
խոշոր կենտրոն: 1977 թվականից քիմգործարանն արտադրում էր ամոնիակ, ամոնիակային բորակ, ազոտական թթու, կարբամիդ, կարբիդ,
ցիանամիդ, սինթետիկ կորունդ, դիցիանդիամիդ, մելամին, ցիանուրաթթու [4, 3]:
Քաղաքի հյուսիս-արևմտյան մասում՝ Տարոն 4 և Տարոն 3 թաղամասերից 2 կմ հեռավորության վրա (hս.լ 40°50'46.1” և արվ. երկ. 44°29 '17.7”)
գտնվում է Վանաձորի քիմգործարանի պոչամբարը [4, 1]:
Մի քանի տասնամյակ է, ինչ գործարանը չի գործում, սակայն պահպանվում է պոչամբարի վտանգը շրջակա միջավայրի համար: Պոչամբարն
թունավոր նյութերով լցված լիճ է: Քիմգործարանի աշխատանքի դադարեցումից հետո կասեցվել է նաև մաքրման կայանի գործունեությունը [4, 5]:
Պոչամբարի տարածքում չկան արգելքային կառույցներ և նախազգուշական վահանակներ: Պոչամբարի ափերին արածում են խոշոր
եղջերավոր ընտանի կենդանիներ, և շրջակա տարածքում հանդիպում են
մեղուների փեթակներ (նկար 1):
Բնակլիմայական պայմանների ազդեցությամբ՝ պոչամբարի պարունակությունը ենթարկվում է հողմնահարման, աղտոտում է շրջակայքը` ազդելով խիտ բնակեցված թաղամասերի մարդկանց առողջության,
շրջապատող միջավայրի, բուսական և կենդանական աշխարհի, սննդա160

մթերքի վրա: Պոչամաբարի տարածքը նպաստում է հսկայական տարածքների անապատացմանը [5, 58]:

Նկար 1. Վանաձորի քիմգործարանի պոչամբար

Աշխատանքի արդիականությունը
արդիականությունը.
դիականությունը.
Ժամանակակից կենսաբանության արդիական խնդիրներից է
բուսական օրգանիզմի վրա աղտոտված շրջակա միջավայրի ազդեցության ուսումնասիրությունը: Արդյունաբերական աղտոտիչների ազդեցության նկատմամբ բուսատեսակների պատասխան ռեակցիաների
ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս հասկանալու բույսերի
ադապտացիոն հնարավորությունները: Կանաչ բույսերը կարող են
հանդես գալ որպես աղտոտված շրջապատող միջավայրի ինդիկատորներ [2, 33-75; 5, 60-66]:
Որոշ բուսատեսակների տեղախմբերի վիճակի վրա շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատումը ամենաբարդ խնդիրներից մեկն է և
պահանջում է բավականին լայնածավալ հետազոտություններ,
հետազոտություններ նույնիսկ
մեկ ռիսկային գործոնի ազդեցության ուսումնասիրման դեպքում: Այս
առումով ռիսկի գնահատման հայեցակարգը ֆիտոցենոզի կարգավիճակի
վրա հնարավոր ազդեցության գնահատման հիմնական մեխանիզմն է:
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Աշխատանքի նորույթը
նորույթը..
Առաջին անգամ Վանաձոր քաղաքի խիստ վտանգված քիմգործարանի պոչամբարի տարածքում ուսումնասիրվել է Plantaginaceae ընտանիքի Linaria vulgaris Mill. (կտավախոտ սովորական,, льнянка обыкновенобык
ная) մեղրատու, դեղաբույսի տեղախմբի վիճակը [6, 194-196;
196; 1, 212 ]:
Բուսատեսակի տեղախմբերը զբաղեցնում են մեծ արեալ:
արեալ
Բույսի ծաղիկն ունի ստորին շուրթ (նկար 2): Խոշոր միջատները՝
մեղուները, իշամեղուները, նստելով ծաղկի վրա, իջեցնում են այն և
իրագործում փոշոտում: Բույսի ծաղկի նեկտարը թիթեռների սննդի
աղբյուրն է:

Նկար 2. Linaria vulgaris Mill.
Mill. բույսի ծաղիկը

Ստուգիչ կետում և աղտոտված տեղամասերում կատարվել են
բույսերի ձևաբանական հետազոտություններ: Գիտական բժշկության մեջ
Linaria vulgaris Mill. տեսակը չի օգտագործվում,
ում, բայց ժողովրդական
բժշկության մեջ լայնորեն կիրառվում է տարբեր հիվանդությունների
բուժման համար: Դեղաբույսը հավաքվում է ծաղկման շրջանում:
շրջանում Շրջակա տարածքներում հանդիպում են մեղվափեթակներ: Այդ ընթացքում
բույսերի ծաղիկների վրա թռչում են բազմաթիվ միջատներ:
միջատներ
Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները.
խնդիրները.
Ներկայացվող հետազոտությունների հիմնական նպատակն է՝
▪ Linaria vulgaris Mill. տեսակի վերգետնյա օրգանների էկոլոգիական ճկունության ուսումնասիրությունը որպես տեսակի ադապտացիայի դրսևորում՝ հողի աղտոտման տարբեր պայմանների
նկատմամբ:
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Նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել մի քանի խնդիր՝
▪ Ուսումնասիրել Linaria vulgaris Mill. բույսերի քլորոֆիլի քանակը
Վանաձոր քաղաքի քիմգործարանի պոչամբարի տարածքից և
ստուգիչ կետից հավաքված բուսանմուշների մոտ,
▪ Պարզել պոչամբարում և ստուգիչ կետում աճող բուսանմուշների
մոտ շաքարի պարունակությունը:
Ուսումնասիրության մեթոդը.
մեթոդը.
Հետազոտությունները կատարվել են երթուղային, դաշտային
դիտարկումների և լաբորատոր ուսումնասիրությունների մեթոդներով:
Բույսերի նմուշները հավաքել ենք հուլիսի 23-ին, 30-ին, օգոստոսի 15-ին:
Բույսը լայն արեալներ է կազմում ստուգիչ կետում և պոչամբարի
տարածքում:
Linaria vulgaris Mill. տեսակի ընտրությունը պայմանավորված է նրա
լայն տարածվարությամբ, մորֆոմետրիկ ցուցանիշների տատանումներով ինչպես պոչամբարի, այնպես էլ ստուգիչ կետի տարածքում: Բույսերի մոտ շատ էին մեղուները, իշամեղուները և այլ միջատներ:
Linaria vulgaris Mill. բուսանմուշները մեր կողմից հավաքվել են
ստուգիչ կետում և քաղաքի պոչամբարի շրջակայքում 2018 թվականին
բույսի ծաղկման շրջանում (աղյուսակ 1):
Ծաղկում է հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին:
Գրական տվյալներից հայտնի է, որ բույսը պարունակում է մի շարք
կենսաբանական ակտիվ նյութեր (դաբաղանյութեր, պեգանին ալկալոիդ,
ֆլավինային գլիկոզիդներ, խնձորաթթու, քացախաթթու, պեկտինային
նյութեր, սապոնիններ, վիտամին C, միկրոտարրեր) [1, 213]:
Բուսանմուշների մոտ ուսումնասիրել ենք մորֆոմետրիկ ցուցանիշները, շաքարի և քլորոֆիլի քանակը, քանի որ պոչամբարի տարածքի
բույսերի մոտ շատ էին միջատները (մեղուները), ենթադրել ենք, որ այդ
տարածքի բույսերի նեկտարն ավելի հյութալի է և քաղցր, այսինքն՝ շաքարի քանակությունը պետք է լինի ավելի բարձր, քան ստուգիչ կետի
բույսերի մոտ:
Աշխատանքի ընթացքը
ընթացքը..
Ստուգիչ կետում և պոչամբարի տարածքում առանձնացրել ենք
1000մ2 տարածքով փորձահրապարակներ:
Չափել ենք յուրաքանչյուր բույսի ցողունի բարձրությունը, կողքային
ընձյուղների քանակը, ցողունի վրա տերևների թիվը, տերևի երկարությունը և լայնությունը, ծաղկաբույլերի քանակը ցողունի վրա, ծաղիկների
քանակը ծաղկաբույլում, ծաղկի պսակի երկարությունը (աղյուսակ 1):
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Աղյուսակ 1.
Linaria vulgaris Mill. մորֆոմետրիկ ցուցանիշները աճման տարբեր
պայմաններում (1000 մ2 /150 բույս)
բույս) 2018թ
2018թ.
Պոչամբարի
Հատկանիշ
Ստուգիչ կետ
տարածք

Ցողունի բարձրություն (սմ)

27±

34-36±

Կողքային ընձյուղների քանակը

6-7±

7-9±

Տերևների քանակը

60-62±

70-71±

Տերևների երկարությունը (սմ)

5.1-5.4±

6.0- 6.2 ±

Տերևների լայնությունը(մմ)

5.2-5.6±

4.6- 5.1±

4- 6±

5- 8±

Ծաղիկների քանակը ծաղկաբույլում

12-14±

16- 21±

Ծաղկի պսակի երկարությունը (մմ)

22-26 ±

15- 20 ±

Ծաղկաբույլերի քանակը ցողունի վրա

Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ մի շարք ցուցանիշներով ստուգիչ
կետի բույսերը զիջում են պոչամբարի շրջակայքում աճող բույսերի
տվյալներին, օրինակ՝ ցողունի բարձրություն (սմ), կողքային ընձյուղների
քանակ, տերևների քանակ, տերևների երկարություն (սմ), ծաղկաբույլերի
քանակը ցողունի վրա, ծաղիկների քանակը ծաղկաբույլում:
Քլորոֆիլի քանակի որոշում.
Հետազոտական լաբորատոր փորձերը կատարվել են բույսերի ֆիզիոլոգիայում ընդունված մեթոդներով:
Հետազոտվող բույսերի տերևները և ցողունները մկրատի օգնությամբ մանր կտրատվել են, լցվել հախճապակյա թասի մեջ, վրան ավելացվել է մի փոքր մաքուր ավազ և մի քանի բյուրեղ CaCO3՝ բջջահյութի
թթվայնությունը չեզոքացնելու նպատակով: Կտրատված կանաչ զանգվածը լավ տրորվել է մինչև շիլայանման զանգվածի ստացումը, ապա
ֆիլտրվել է: Առանձնացվել է ֆիլտրված լուծույթի 2-3մլ, որի վրա ավելացվել է մաքուր բենզին՝ 5-6մլ: Ստացված լուծույթները թողնվել են 1 օր,
ապա որոշվել է լուծույթների օպտիկական խտությունը՝ ֆոտոէլեկրտոկալորիմետր AE-30F-ի միջոցով (նկար 3):
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Նկար 3. Ֆոտոէլեկտրոկալորիմետր AEAE-30F

Քլորոֆիլը կլանում է լույսի ճառագայթները ընտրողաբար:
ընտրողաբար Քլորոֆիլի առաջացման վրա դրական են ազդում աճման խոնավ պայմանները:
Պոչամբարի լիճը տարբեր հեղուկ վիճակում գտնվող նյութերի խառնուրդն է, ինչի հետևանքով բույսերը ջրազրկվում են, և ալիքի որոշ երկարությունների ժամանակ քլորոֆիլ չի առաջանում: «Ա» և «բբ» քլորոֆիլների
կլանման սպեկտրները միմյանց մոտիկ են: Քլորոֆիլ «ա»-ն
ն ֆոտոսինթեզի
անմիջական մասնակիցն է: Գրական տվյալներից հայտնի է, որ քլորոֆիլը ինտենսիվ կլանում է լույսը 670նմ երկարության ալիքի դեպքում: Քլորոֆիլ «ա» առաջանում է 429-660նմ ալիքի երկարության պայմաններում:
Քլորոֆիլ «բ»-ն՝ 450-642նմ երկարության ալիքի դեպքում [3, 185-189]:
185
Մեր
կողմից հետազոտվող ստուգիչ կետի տվյալներից երևում է, որ 420նմ,
470նմ ալիքի երկարության տակ ուսումնասիրված բույսի մոտ քլորոֆիլ
չի հայտնաբերվել: 530նմ, 620նմ, 660նմ ալիքների երկարության դեպքում
հայտնաբերվել է քլորոֆիլի որոշակի քանակ: Փորձի արդյունքները
արդյունքնե ներկայացված են աղյուսակ 2-ում և 3-ում:

Աղյուսակ 2.
Բույսերում քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը՝
կախված ալիքի երկարությունից (ստուգիչ կետ)
կետ)
Ալիքի երկարություն (նմ)
նմ)

Linaria vulgaris Mill

420
470
530
620
660

621
277
134
165

Աղյուսակ 3.
Բույսերում քլորոֆիլի
քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը՝
կախված ալիքի երկարությունից (պոչամբարի տարածք)
տարածք)
Ալիքի երկարություն / բույս
Linaria vulgaris
420
470
530
620
1060
660
918
Աղյուսակ 3-ի տվյալներից երևում է, որ 420նմ, 470նմ, 530նմ ալիքների երկարության տակ քլորոֆիլ չի հայտնաբերվել: Քլորոֆիլ հայտնաբերվել է 620նմ և 660նմ ալիքների երկարության տակ:
Տվյալներից պարզ է դառնում, որ ստուգիչ կետում բույսը ցուցաբերում է ճկունություն:
Քլորոֆիլի պարունակությունը հայտնաբերվել է հետևյալ բանաձևով.
Ca = 12.7x E660 – 2.69 x E530
Cb = 22.9x E620 - 4.68x E660, որտեղ՝
Ca, Cb – «ա» և «բ» քլորոֆիլի պարունակությունն է 1մգ/լ
E660 – քլորոֆիլ «ա»-ի օպտիկական խտությունն է 660նմ երկարություն ալիքի տակ,
E530 – քլորոֆիլ «բ»-ի օպտիկական խտությունն է 530նմ ալիքի երկարության տակ (պոչամբարից հավաքված բույսերի դեպքում 620նմ)
Ca (ստ.կետ) = 12.7x 134 - 2.69x621= 31.31մգ/լ
Cb (ստ. կետ.) = 22.9x621 – 4.68x134 = 13593.78մգ/լ
Ca (պոչ.) = 12.7x918 – 2.69x1060 =8807.2մգ/լ
Cb (պոչ.) = 22.9x1060 – 4.68x918 = 19977.76մգ/լ
Տվյալներից պարզ է դառնում, որ ստուգիչ կետից հավաքված բույսերի մոտ քլորոֆիլ հայտնաբերվել է տարբեր երկարության երեք ալիքների
դեպքերում, իսկ պոչամբարից հավաքված բույսերում քլորոֆիլը առաջանում է երկու ալիքների դեպքում (աղյուսակ 2, 3):
Շաքարի քանակի որոշում.
որոշում.
Շաքարի պարունակությունը որոշել ենք ռեֆրակտոմետրի միջոցով՝ բուսանմուշների մաքուր մզվածքից: Տվյալները ներկայացված են
աղյուսակ 4-ում և 5-ում:
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Աղուսակ 4.
Շաքարի քանակությունը ստուգիչ կետից հավաքված բուսանմուշներում
(t0C = 28.7 0C), pptppt- աղիությունը պրոմիլներով
(‰)/շաքարը
(‰)/շաքարը պրոմիլներով
պրոմիլներով
ցուցանիշ/
ցուցանիշ/բույս

Linaria vulgaris Mill

ppt

86 / 14

Աղուսակ 5.
Շաքարի քանակությունը պոչամբարի տարածքից հավաքված
բուսանմուշներում (t0C = 29.4 0C)
ցուցանիշ/
Linaria vulgaris Mill
ցուցանիշ/բույս
Ppt
36 / 64
Այսինքն՝ բույսը լավ ադապտացված է պոչամբարի տարածքին:
տարածքին:
Պոչամբարների վերամշակումը պատկանում է թանկարժեք տեխտեխնոլոգիաներին
նոլոգիաներին:
լոգիաներին: Որպես հիդրոտեխնիկ օբյեկտ՝ սրանք վտանգավոր են
իրենց ազդեցությամբ մարդու առողջության,
առողջության, էկոլոգիայի համար:
համար:
Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը մեր հանրապետության, մասնավորապես մարզի գլխավոր խնդիրներից մեկն է: Քաղաքի տարածքում գտնվող պոչամբարն ունի բացասական ներգործություն
շրջապատող միջավայրի, մարդկանց առողջության, բնական, վայրի
ուտելի, համեմունքային բույսերի վրա, բացառությամբ որոշ բույսերի,
որոնցից է, ինչպես պարզել ենք, Linaria vulgaris Mill. բույսը, որը շատ լավ
հարմարված է քիմիապես աղտոտված տարածքին, ինդիկատոր է, կատարում է ակտիվ ֆոտոսինթեզ: Պոչամբարի տարածքում հետազոտված
Linaria vulgaris Mill. տեսակի բույսերի մորֆոմետրիկ ցուցանիշները ցույց
են տվել, որ տերևաթիթեղի երկարությունը փոքրացել է, բայց տերևները
հաստացել են առաջին հերթին սյունանման պարենքիմի հաշվին: Տեխնոգեն զոնայում ավելացած ծաղիկների քանակը կարելի է դիտարկել որպես
ադապտացիայի դրսևորում, որը նպաստում է գոյության անբարենպաստ
պայմաններում բույսերի գոյատևմանը: Դա վկայում է բույսի բարձր
ադապտացիայի, տեսակի էկոլոգիական ճկունության մասին:
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Եզրակացություն.
Եզրակացություն.
Կատարած ուսումնասիրություններից եկանք այն եզրակացության, որ՝
1. Բոլոր աղտոտիչ նյութերի ազդեցությունը բույսերի վրա համարվում է անդարձելի երևույթ, որոնք բույսերի մոտ առաջացնում են
մորֆոլոգիական փոփոխություններ:
2. Մորֆոմետրիկ ցուցանիշների արդյունքները վկայում են Linaria
vulgaris Mill. բույսի պոչամբարի տարածքին շատ լավ հարմարված լինելու մասին:
3. Քլորոֆիլ «ա»-ի քանակը ստուգիչ կետում կազմում է 31.31մգ/լ,
քլորոֆիլ «բ»-ի քանակը՝ 13593.78մգ/լ, իսկ պոչամբարի տարածքից հավաքած բույսերի մոտ՝ քլորոֆիլ «ա»՝ 8807.2մգ/լ, քլորոֆիլ
«բ»՝ 19977.76մգ/լ:
4. Շաքարի քանակությունը մոտ 4.6 անգամ ավելի շատ է պոչամբարի տարածքի բույսերում շաքարի պարունակությունից:
5. Ընդհանուր առմամբ, աղտոտիչ նյութերի ազդեցության բնույթը
կախված է շրջապատող միջավայրում նրանց քանակից, նաև
բույսերի տեսակային առանձնահատկություններից:
6. Բույսերի տեսակները միմյանցից տարբերվում են իրենց կայունությամբ՝ աղտոտիչ նյութերի բարձր կոնցենտրացիաների
նկատմամբ:
7. Շնորհիվ Linaria vulgaris Mill. բուսատեսակի բարձր ադապտացիոն հնարավորությունների, աղտոտիչ նյութերով հարուստ պոչամբարի տարածքի ֆիտոցենոզի տեղախմբերը ընդունակ են
ակտիվ զարգանալու և աճելու:
8. Ենթադրում ենք, որ շրջակա միջավայրում վնասակար նյութերի
քանակի ավելացման դեպքում Linaria vulgaris Mill. բույսերի մոտ
միանում են այդ նյութերի կլանումը ընտրողաբար արգելակող
մեխանիզմները:
9. Հարակից տարածքներում ստացված մեղրը կարող է պարունակել թունավոր տարրեր, որոնք վտանգավոր են մարդու համար:
Աշխատանքը շարունակական է. հաջորդ վեգետացիոն շրջանում
պլանավորել ենք կատարել հարակից տարածքների մեղրի քիմիական
անալիզը:
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Առաջարկություն.
Առաջարկություն.
1. Տեսակն ունի լայն տարածում, մեղրատու բույս է, հետևաբար
Վանաձորի պոչամբարի տարածքի ախտահանումը կնպաստի
էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերք ստանալուն:
2. Բուսատեսակի ունակությունը ներծծել, կուտակել տոքսիկ նյութերը շրջապատող միջավայրից, հնարավորություն կտան մաքրելու շրջակա տարածքները Linaria vulgaris Mill. բույսի միջոցով:
3. Օգտագործել խոտաբույսը միջավայրի աղտոտումների ֆիտոկայունացման համար՝ նվազեցնելով քիմիական տարրերի միգրացիան հողում, արմատների վրա անլուծելի միացությունների
նստեցման հաշվին:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА
ВАНАДЗОРСКОГО ХИМКОМБИНАТА НА СОСТОЯНИЕ РАСТЕНИЙ
ВИДА LINARIA VULGARIS MILL.
MILL.

Нелли Мурадян
ВГУ, Биохимический факультет, Биология, 3-ий курс
Резюме

Ключевые слова: Linaria vulgaris Mill., хвостохранилище, морфометрические показатели растений, хлорофилл, сахар
Проведенные нами исследования показали, что растения вида Linaria
vulgaris Mill. хорошо адаптированы к условиям хвостохранилища бывшего
химического комбината Ванадзорa и являются биоиндикаторами загрязнения среды. Об этом свидетельствуют морфометрические показатели растений, данные хлорофилла «а» и хлорофилла «b», результаты исследований
содержания сахара в образцах, собранных с контрольного пункта и с территории хвостохранилища. Загрязнение почвы и воды плотнонаселенных
территорий вокруг хвостохранилища, отрицательно влияет на здоровье
людей и окружающую среду.

THE EVALUATION OF POSSIBLE IMPACT
IMPACT OF
VANADZOR CHEMISTRY FACTORY OF TULLING DAM
ON THE CONDITION OF LINARIA VULGARIS MILL TYPE OF PLANT

Nelli Muradyan
VSU, Faculty of Biochemistry, Biology, the 3rd year
Summary

Key words: Linaria vulgaris Mill., tailings dam, morphometric parameters
of plants, chlorophyll, sugar
Our studies have shown that plants of the species Linaria vulgaris Mill are
well adapted to the conditions of the tailing dam of the former Vanadzor
chemical and plant are bioindicators of environmental pollution. This is
evidenced by the morphometric parameters of plants, data of chlorophyll “a”
and chlorophyll “b”, the results of studies of the sugar content in samples
collected from the control point and from the territory of the tailing dump.
Contamination of soil and water in densely populated areas around the tailings
dump has a negative effect on human health and the environment.
170

ԲՈՐԲՈՍ

Ջուլիետա Մուշեղյան
Գավառի պետական համալսարան, Բնագիտական ֆակուլտետ,
Դեղագործական քիմիա, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.թ., դոցենտ Լյուդմիլա Առաքելյան

Հանգուցային բառեր՝ բորբոս, բորբոսասնկեր, սպիտակբորբոս,
վրձնաբորբոս, պենիցիլին, ասպերգիլ
Բորբոսասնկերը պատկանում են սապրոֆիտ սնկերի դասին։ Որոշ
բորբոսասնկեր կարող են առաջացնել մարդու և կենդանիների մոտ զանազան հիվանդություններ։ Շատ բորբոսասնկեր արտադրում են հակաբիոտիկներ և միկոտոքսիններ, որոնք կարող են վնասել կամ թունավորել
կենդանի օրգանիզմները` դառնալով նույնիսկ դրանց մահվան պատճառ:
Դեռևս XII դարում կիլիկյան բժշկական դպրոցի հիմնադիր Մխիթար Հերացին խոսել է «բորբոսի»՝ որպես տարբեր հիվանդությունների
կենդանի հարուցչի մասին, որը կարող է բազմանալ և տարածվել։ Նա,
չհերքելով հումորալ տեսության ընդհանուրդրույթները, դեռևս 1184թ. իր
«Ջերմանց մխիթարություն» գրքում արտահայտել է նաև այն միտքը, որ
ջերմերի ծագումը բացատրվում է արյան, լորձի և մաղձի մեջ բորբոսային
գործոնի ներթափանցմամբ։ Մխիթար Հերացու կարծիքով՝ «բորբոսային»
գործոնը կարևոր դեր է խաղում չարորակ ուռուցքների, մասնավորապես՝
քաղցկեղի առաջացման գործում։
Եվրոպայում միայն XVI դարում է առաջացել վարակիչ հիվանդությունների զարգացման և տարածման գործում կենդանի հարուցչի գաղափարը, որը տվել է իտալացի հայտնի վարակաբան Ջիրոլամո Ֆրակաստորոն։ Նա համարում էր, որ վարակը փոխանցվում է փոքրիկ մասնիկների միջոցով, որոնք վարակվածից անցնում են առողջներին։ Այդ երևակայական փոքրիկ մասնիկները, ըստ նրա, օժտվածեն իրենց վերարտադրելու կարողությամբ։ Ֆրակաստորոյի վարկածը մոտ է վարակիչ հիվանդությունների կենդանի հարուցիչների՝ միկրոօրգանիզմների, մանրէների,
վիրուսների, բորբոսասնկերի ժամանակակից տեսությանը։
1877թ. մանրէների վերաբերյալ առաջին տեղեկությունները ներկայացրել է մանրէաբանության հիմնադիր Լուի Պաստյորը։ Նա ուշադրություն է դարձրել այն փաստի վրա, որ որոշ սապրոֆիտ բակտերիաներ
ճնշում են սիբիրախտի հարուցչի զարգացումը։
Սապրոֆիտ սնկերը կամ բորբոսասնկերը սնվում են մահացած օրգանական նյութերով`նպաստելով բնության մեջ նյութերի շրջապտույ171

տին: Քայքայելով մահացած օրգանիզմները` սնկերը հողը հարստացնում
են բույսերի համար անհրաժեշտ հանքանյութերով: Բորբոսասնկերը հիմնականում տարածվում են տաք, խոնավ վայրերում, որտեղ կա նրանց
տարածման համար սննդարար միջավայր: Որոշ բորբոսասնկեր կարող
են առաջացնել մարդու և կենդանիների մոտ զանազան հիվանդություններ: Կան տեսակներ, որոնք, տարածվելով գյուղատնտեսական կուլտուրաների վրա, նվազեցնում են բերքատվությունը:
Բորբոսը կազմված է տարբեր գույնի բորբոսասնկերից՝ մուկոր, պենիցիլ, ասպերգիլ և այլն։ Բորբոսը և նրա սպորները այլ միկրոօրգանիզմների հետ հայտնաբերվում են օդում (բորբոսի սպորների չափերն են 2-8
մկմ, մանրէներինը՝ 0,5 – 1,5 մկմ)։ Որոշ բորբոսներ (օրինակ՝ Penicillium)
սպորներ են ստեղծում ամբողջ տարվա ընթացքում, իսկ մյուսները, որոնք
բույսերի մակաբույծներ են (Cladosporium, Alternaria), միայն գարնանը,
ամռանը և աշնանը։
Բորբոսասնկերի սնկամարմինը կազմված է բարակ, անգույն թելերից՝ հիֆերից, որոնք արագորեն աճում են, ճյուղավորվում և առաջացնում են բորբոս [3, 22; 1, 9]։ Սպիտակ բորբոսի կամ մուկորի սնկամարմինը կազմված է ընդամենը մեկ գերաճած և ճյուղավորված բջջից և ցիտոպլազմայում առկա բազմաթիվ կորիզներից։ Մուկորը բազմանում է ինչպես սնկամարմնի կտորներով, այնպես էլ սպորներով։ Ժամանակի ընթացքում սպիտակ բորբոսը տեղ-տեղ սևանում է։ Սնկամարմնից մի քանի
թել վեր են բարձրանում, և դրանց ծայրերին առաջացնում են լայնացած
սև գլխիկներ՝ սպորանգիումներ, որոնցում սպորներն են հասունանում [4,
23]։ Երբ սպորները հասունանում են, սպորանգիումը պայթում է, բազմաթիվ սպորներ հայտնվում են օդում և տարածվում շրջապատում քամու, միջատների և կենդանիների միջոցով։
Պենիցիլինը բոլորովին պատահականորեն հայտնաբերել է Ալեքսանդր Ֆլեմինգը 1928թ. Penicillum notatum սնկիշտամից, երբ նա հայտնաբերեց, որ բորբոսասունկը, արտաքին միջավայրից ընկնելով մանրէների կուլտուրայի վրա՝ թողնում է մանրէասպան ազդեցությունը։ Պենիցիլինի ստացումը դարձավ հակաբիոտիկների դարաշրջանի սկիզբը։
Պենիցիլինն առաջին հակաբիոտիկն է, որն ստացվել է միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության արգասիքներից։ Առաջին անգամ «հակաբիոտիկ» տերմինը, որը թարգմանաբար նշանակում է «կյանքի դեմ»,
1942թ. օգտագործել է ամերիկացի մանրէաբան և քիմիկոս Զելման Աբրահամ Վաքսմանը։
Վրձնաբորբոսը կամ պենիցիլինը ապրում է փչացող մթերքների,
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բանջարեղենի, խոնավ հողի վրա։ Առաջացնում են գաղութներ: Սկզբում
լինում են սպիտակ գույնի, այնուհետև վերածվում կապտականաչի [2,
175]: Պենիցիլի սնկամարմինը կազմված է ճյուղավորված թելերից, որոնք
միջնապատերով բաժանված են առանձին բջիջների։ Այդ բջիջներից յուրաքանչյուրն ունի մեկ կորիզ։ Պենիցիլինի սպորները ոչ թե գլխիկում են,
ինչպես մուկորինը, այլ սնկամարմնից դեպի վեր բարձրացած վրձնաձև
ճյուղավորված թելերի ծայրերում։
Ժողովրդական բժշկության մեջ դեռևս վաղ ժամանակներից բուժման նպատակով կիրառվել են միկրոօրգանիզմները կամ նրանց նյութափոխանակման արգասիքները։ Օրինակ՝ որոշ խոցերի, աղիքային խանգարումների ժամանակ որպես դեղամիջոց՝ օգտագործել են բորբոսնած հացը։
Բնության մեջ լայնորեն տարածված են ասպերգիլները (բորբոսասնկի տեսակ)։ Ասպերգիլը բազմանում է անսեռ ճանապարհով, բայց
Aspergillus fumigatus տեսակը կարող է բազմանալ նաև սեռական ճանապարհով։ Նրանց մշտապես կարելի է հայտնաբերել հողում, ցորենի վրա,
ալյուրի մեջ, փոշոտված օդում, որտեղ մշակում են բնական կաշի, բուրդ [2,
176]։ Ասպերգիլներ կան անգամ բուժհիմնարկություններում՝ փոշու մեջ,
ինչը դառնում է ներհիվանդանոցային վարակների պատճառ։ Aspergillus
բորբոսասնկի տարբեր տեսակներից (Aspergillus niger, Aspergillusflavus,
Aspergillusfumigatus) առաջանում է «ասպերգիլիոզ» հիվանդությունը, որը
հիմնականում ընթանում է թոքերի ախտահարումով (20-37% դեպքերում
ավարտվում է մահով), իմունոդեֆիցիտային պայմաններում ընթանում է
ծանր կենսաքիմիական ակտիվությամբ: Այս բորբոսասնկերն ունեն նաև
ալերգիկ ազդեցություն։ Բորբոսից ալերգիայով տառապող մարդկանց
քանակը տարեցտարի ավելանում է, և դրանք հիմնականում բրոնխիալ
ասթմայով հիվանդներն են։ Հիվանդությունը բնորոշվում է դանդաղ
զարգացումով և երկարատև ընթացքով։ Երբ բորբոսասնկերի սպորներն
ընկնում են աղեստամոքսային ուղի, զարգանում է սննդային ալերգիա։
Ասպերգիլները կարող են ախտահարել ցանկացած օրգանի հյուսվածք։ Այդ
ախտահարման կլինիկական ձևերից են՝ բրոնխաթոքային, վարակային,
ՔԿԱ – օրգանների (քիթ, կոկորդ, ականջ), աչքի, մաշկիևեղուգների,
ոսկրերի ասպերգիլիոզները և ասպերգիլիոզի այլ ձևեր։
Վերջին տարիներին ասպերգիլիոզն ավելի հաճախ գրանցվել է այն
անձանց մոտ, ովքեր տառապում են իմունային անբավարարությամբ
(բնածին իմունային անբավարարությամբ, հակաուռուցքային քիմիաբուժություն ընդունած մարդիկ, իմունադեպրեսանտներ ընդունողներ):
Քեմբրիջի համալսարանի տվյալներով՝ սննդանյութերի հատուկ հե173

տազոտությունների ընթացքում բժիշկների, սննդակարգաբանների, իմունաբանների, ուռուցքաբանների և թունաբանների մի խումբ հայտնաբերել
է բորբոսի արտադրած մոտավորապես 100 թունավոր միացություններ։
Դրանցից առավել տարածված և վտանգավորն աֆլատոքսինն է
(Aspergillus flavus, Penicillum և Rizopus խմբիսնկեր)։
Աֆլատոքսիկոզի սուր ընթացքում առաջանում են լյարդի մեռուկ և
ճարպային ինֆիլտրացիա, ենթասուր կամ քրոնիկ դեպքերում` լյարդի
ցիռոզ։ Աֆլատոքսիկոզին բնորոշ է նաև երիկամների ախտահարում, հեմորագիկ համախտանիշ, ասցիտ, փորլուծություն։ Աստիճանաբար կուտակվելով օրգանիզմում՝ աֆլատոքսինը կարող է առաջացնել լյարդի
քաղցկեղ, տասից երեսուն տարվա ընթացքում։
ՀՀ-ում տարածված են գեոտրիխում (Geotrichum), ասպերգիլ
(Aspergillus), վրձնասունկ կամ պենիցիլիում (Penicillium), ֆուզարիում
(Fusarium), բոտրիտիս (Botrytis), կլադոսպորիում (Cladosporium),մուկոր
(Mucor) և այլ ցեղերի բազմաթիվ տեսակներ [6]:
Որոշ մարդիկ կարծում են, որ բորբոսասնկերի թույներից ազատվելու համար բավական է եռացնել բորբոսնած սնունդը, օրինակ՝ մուրաբան, ջեմը, կոմպոտը, սակայն չգիտեն, որ այս տոքսինները սպիտակուցներ կամ ածխաջրեր չեն, այլ ցածրամոլեկուլային միացություններ, որոնք եռացնելու ընթացքում չեն քայքայվում։
Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ բորբոսասնկերը բաժանվում են երկու խմբի՝ առաջին խմբի բորբոսասնկեր, որոնք հիմք դրեցին հակաբիոտիկների արտադրությանը և երկրորդ խմբի, որոնք մեծ վնաս են հասցնում մարդկանց առողջությանը և գյուղատնտեսությանը։
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Դանիելյան Լ. Թ., Ընդհանուր և մասնավոր մանրէակենսաբանություն, Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2002, 9 էջ:
2. Դումանյան Կ․Հ․, Մելիքյան Ե․Ա., Բուսաբանություն, Երևան, ՀՊԲՀ
հրատ․, 2011, 169 էջ:
3. Շաքարյան Գ. Ա., Միկրոբիոլոգիայի դասընթաց, Երևան, «Լույս»
հրատ., 1964, 23 էջ:
4. Վարդազարյան Ն. Դ., Պաթոլոգիական անատոմիա, Երևան, 2002,
642 էջ:
5. Փանոսյան Հ. Կ., Գյուղատնտեսական միկրոբիոլոգիա, Երևան,
«Հայպետուսմանկ» հրատ., 1962, 67 էջ:
6. hy.wikipedia.org
174

ПЛЕСЕНЬ

Джулиета Мушегян
Гаварский Государственный Университет,
биологический факультет,
Фармацевтическая химия, 3-ий курс
Резюме

Ключевые
аспергилий

слова::
слова

плесень,

плесневые

грибы,

пенициллин,

Плесневые грибы делятся на две группы: первая группа плесневые
грибы, которые дали начало производству антибиотиков и вторая группа
грибов,приносящие большой вред сельскому хозяйству и здоровью людей.

MOLD

Julieta Musheghyan

Gavar State University, Department of Biology,
Branch of Pharmaceutical Chemistry, 3rd year

Summary

Key words: mold, mold fungi, penicillin, aspergillus
Mold fungi, are divided into two groups: the first group is the mold
fungus that gave rise to the production of antibiotics, and the second of fungus
causes loss to agriculture and human health.

175

ԱԼԵՐԳԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐՈՒՄ
Սվետլանա Մարկոսյան

ՎՊՀ, Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,
Դեղագործական քիմիա, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` Ռուզաննա Դավիթավյան

Հանգուցային բառեր՝ ալերգիա, ալերգեն, հակամարմին, դեղամիջոց
Ալերգիան անհամապատասխան և ախտաբանական իմունային
պատասխանն է նորմայում անվնաս համարվող նյութի հանդեպ: Տերմինը
ստեղծվել է Վոն Պիրկեի կողմից:
Առաջին հիշատակումը ալերգիայի մասին մեզ է հասել Հին Եգիպտոսից: Հայտնի է, որ փարավոն Մենեսը մահացել է մ.թ.ա. 2540 թ.-ին կրետի խայթոցից, որն առաջացրել է ալերգիայի նոպա: Իսկ ալերգիայի հետազոտման պատմությունը հաշվվում է ավելի քան 120 տարի: Առաջին
անգամ մ.թ.ա. V դարում բժիշկ Հիպոկրատը նկատեց տարօրինակ ռեակցիա իր հիվանդների մոտ նարնջից և պանրից՝ կարմրվածություն,
մաշկային ծածկույթների այտուց [3]:
Մինչև 20-րդ դարի կեսերը ալերգիկ հիվանդությունների դեպքերը
հազվադեպ էին: 1950 թ.-ի վերջերից զարգացած երկրների գյուղատնտեսությունում սկսեցին կիրառել տարբեր քիմիական պարարտանյութեր:
Հատկապես այդ ժամանակ ֆիքսվեց ալերգիկ հիվանդությունների աճ:
Այդ փաստերը Սովետական Միությունում թաքցնում էին խուճապ
չստեղծելու նպատակով: Միայն 1985 թ.-ից հետո հայտնվեցին հրատարակություններ: Դրանից հետևում էր, որ 1960-1985 թթ. ալերգիայի դեպքերը երեխաների և դեռահասների շրջանում աճել են երկրաչափական
պրոգրեսիայով և ուղեկցվել են ծանր հիվանդութուններով, օրինակ՝ կվինկեի այտուց, բրոնխիալ ասթմա [5]:
Ալերգիկ ռեակցիաները լինում են 2 տիպի՝ դանդաղ և արագ զարգացող: Կյանքի և առողջության համար առավել վտանգավոր են արագ
արտահայտվող ռեակցիաները: Օրինակ՝անաֆիլակտիկ շոկ, կոկորդի
այտուց, բրոնխիալ ասթմա և այլն: Դանդաղ ալերգիկ ռեակցիաները այդքան էլ վտանգավոր չեն: Բայց դրանք էլ ընդունակ են առաջացնել լուրջ
հիվանդություններ, օրինակ՝ մաշկային ցաներ, ալերգիկ ռինիտ, ստամոքս-աղիքային խնդիրներ [4]:
Ալերգիայի զարգացման փուլերն են՝
Առաջին փուլ – ալերգենը օրգանիզմ է ընկնում առաջին անգամ:
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Իմունային համակարգի բջիջները ճանաչում են օտարածին մարմինը և
սկսում հակամարմինների ձևավորման մեխանիզմը: Հակամարմինները
ամրանում են պարարտ բջիջների պատերին,նման կոմբինացիաները
սպասում են ալերգենի հետ հաջորդ հանդիպմանը:
Երկրորդ փուլ – ալերգենը նորից է թափանցում օրգանիզմ, կապում
հակամարմինը բջիջների մակերեսին: Սրանով գործի է դրվում պարարտ
բջիջների բացման մեխանիզմը, որից արտազատվում են կենսաբանորեն
ակտիվ նյութեր (հիստամին, սերոտոնին և այլն), որոնք էլ պայմանավորում են ալերգիայի հիմնական ախտանիշները:
Երրորդ փուլ – կենսաբանորեն ակտիվ նյութերը առաջացնում են
անոթների լայնացում, ուժեղացնում հյուսվածքների թափանցելիությունը: Առաջանում է այտուց, բորբոքում: Ծանր դեպքերում հնարավոր է
անաֆիլակտիկ շոկ:
Կարելի է առանձնացնել ալերգիայի պրոֆիլակտիկայի 2 ուղղություն՝ ալերգիկ հիվանդությունների ծագման կանխարգելում և ալերգիկ
հիվանդությունների սրացման կանխարգելում [2]:
Յուրաքանչյուրը պետք է իմանա՝ ինչ է ալերգիան և պրաֆիլակտիկայի կանոնները: Ալերգիկները պետք է իմանան իրենց ալերգենը և խուսափեն դրանից: ԱՄՆ-ում կրում են թևնոցներ, որտեղ գրված է ալերգենը:
Այսօր հայտնի է ավելի քան 20000 ալերգեն: Բոլոր ալերգեննը բաժանվում են էկզո և էնդոալերգենների: Էկզոալերգենները օրգանիզմ են
ներթափանցում դրսից, իսկ էնդոալերգենները առաջանում են օրգանիզմում վնասված հյուսվածքից:
Գոյություն ունեն շատ տարօրինակ և հետաքրքիր ալերգեններ՝
▪ Ալերգիա հպումից – մարդկանց 2-5%-ի մոտ ալերգիա առաջացնում են սովորական հպումները: Բավական է միայն մաշկի մի
փոքր ճնշում, և նրանց մոտ առաջանում է կարմիր ցանավորում:
▪ Ալերգիա փողից – Մեծ Բրիտանիայի մի բնակչուհու մոտ հայտնաբերվել է ալերգիա փողից: Շփումից նրա մոտ առաջանում է
ցան:
▪ Ալերգիա մազերից – Անգլիայում ապրում է մի դպրոցական, ով
ալերգիա ունի սեփական մազերից: Հպումից սկսում է ուռչել և
կարմրել:
▪ ԱՄՆ-ում գրանցվել է նոր հիվանդություն՝ ալերգիա Wi-fi-ից:
Ուցեկցվում է գլխացավով և հոդացավերով [1]:
Այժմ ամբողջ աշխարհով նկատվում է ալերգիկ հիվանդությունների
զգալի աճ, հատկապես նորածինների և դեռահասների շրջանում:
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Ըստ տվյալների՝ 21-րդ դարը կդառնա ալերգիայի դար, իսկ ամեն
երկրորդ երկրաբնակը՝ ալերգիկ: Չնայած ալերգիայի հետազոտման դարավոր պատմությանը՝ այն մարդու օրգանիզմի հանելուկային ռեակցիաներից մեկն է, և ներկա պահին մնում են բազմաթիվ չլուծված հարցեր:
Նույնիսկ ալերգիկները լավ չեն պատկերացնում՝ ինչով են իրենք տառապում [6]:
Աշխատանքի նպատակը՝
▪ Պարզել բնակչության շրջանում ալերգիկ հիվանդությունների
տարածվածությունը:
▪ Պարզել տարբեր տարիքային խմբերում ալերգիաների դրսևորման ձևերը:
Աշխատանքի խնդիրները՝
1. Գրական տվյալներից ուսումնասիրել ալերգիայի առաջացման
պատմությունը, մեխանիզմը, տիպերը:
2. Իրականացնել հարցում բնակչության շրջանում՝ պարզելու համար ալերգիկ հիվանդությունների տարածվածությունը:
3. Պարզել տարբեր տարիքային խմբերի (10-15 տարեկաններ, 15-20
տարեկաններ, 20 տարեկանից բարձր տարիքայիններ) մոտ ալերգիկ հիվանդությունների դրսևորման առանձնահատկությունները:
4. Պարզել ալերգենների հիմնական տեսակները:
Աշխատանքի ընթացքը՝
1. Ուսումնասիրման համար ընտրել ենք հարցման մեթոդը:
2. Հարցմանը մասնակցել է 3 տարիքային խումբ՝
▪ 10-15 տարիքայիններ
▪ 15-30 տարիքայիններ
▪ 30 տարեկանից մեծ տարիքայիններ
Յուրաքանչյուր տարիքային խմբից հարցմանը մասնակցել է 100 մարդ::
Հարցաթերթիկի մեջ ներառված են եղել հետևյալ հարցերը`
1. Նշե՛ք ձեր տարիքը, սեռը:
2. Ի՞նչ է ալերգիան (ձեր բառերով):
3. Ունե՞ք ալերգիկ դրսևորումներ:
4. Ո՞ր տարիքից է հայտնաբերվել:
5. Դիմե՞լ եք բժշկի:
6. Ի՞նչ գործոններից է դրսևորվում ձեր ալերգիկ ռեակցիան:
7. Ինչպե՞ս է դրսևորվում ալերգիան:
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ինչպե՞ս եք պայքարում ալերգիայի դեմ:
Ի՞նչ դեղամիջոցներ եք կիրառում:
Ունե՞ք դեղորայքային ալերգիա:
Հարազատներից ինչ-որ մեկն ունի՞ ալերգիա:
Ունե՞ք տնային կենդանիներ և բույսեր:
Հետևո՞ւմ եք սննդային դիետայի:

Աշխատանքի արդյունքները և վերլուծությունը.
վերլուծությունը.
Կատարված հարցումներից հետո տարբեր տարիքային խմբերում
գրանցել ենք հետևյալ արդյունքները՝ առաջին տարիքային խմբում (10-15
տարեկաններ) ալերգիկ հիվանդությոամբ տառապում են հարցվածների
70%-ը, երկրորդ տարիքային խմբում (15-30 տարեկաններ)՝ 60%-ը,
երրորդ տարիքային խմբում ալերգիկ հիվանդությամբ տառապում են
հարցվածների 50%-ը: Կարող ենք ասել, որ դեռահասների մոտ նկատվում
է ալերգիկ հիվանդությունների աճ:
Հարցվածների՝ դեռահասների տարիքային խմբում ալերգիկ հիվանդությունները 50%-ով հայտնաբերվել են ի ծնե, իսկ միջին և մեծ տարիքային խմբերում ի հայտ են եկել հիմնականում 10 տարեկանից հետո:
Ցածր և միջին տարիքային խմբերում 60%-ը ալերգիկ դրսևորումների ժամանակ դիմում է բժշկի, այնինչ բարձր տարքային խմբում բժշկի
դիմում են հարցվածների 40%-ը, ինչը, բնականաբար, նորմալ երևույթ չէ:
Հարցվածների բոլոր խմբերում էլ ալերգիկ դրսևորումները պայմանավորված են այս կամ այն սննդամթերքի չարաշահմամբ, երկրորդ տեղում ալերգիկ ռինիտն է, ապա քիմիական նյութերը և դեղանյութերը:
Ցածր տոկոս են զբաղեցնում սուր հոտերը:
Հարցվածների երեք տարիքային խմբերում էլ 70%-ով ալերգիան
արտահայտվում է մաշկային քորով և այլ մաշկային բնույթի դրսևորումներով, 30%-ի մոտ նկատվում է ալերգիկ ռինիտ:
Բոլոր տարիքային խմբերի հարցվածների մեծամասնությունն էլ
նախընտրում է ալերգիայի դեմ պայքարել դեղամիջոցներով:
Հարցվածների ցածր և միջին տարիքային խմբում դեղամիջոցներից
նախապատվությունը տրվում է Պարլազին պրեպարատին, բարձր տարիքային խմբի հարցվածները մեծամասամբ կիրառում են Դիազոլին, ինչը
բացատրվում է դեղամիջոցի համեմատաբար երկար կիրառման պատմությամբ և ցածր գնային արժեքով:
Բոլոր տարիքային խմբերում էլ, հատկապես ցածր տարիքային
խմբում, հարցվածների մեծամասնության մոտ հարազատները ևս տառա179

պում են ալերգիկ հիվանդությամբ, ինչն էլ վկայում է վերջինիս ժառանգականության մասին:
Բոլոր տարիքային խմբերում էլ հարցվածների մեծամասնությունը
խնամում է տնային կենդանիներ կամ բույսեր, ինչը ևս կարող է ալերգիայի դրսևորման պատճառ հանդիսանալ:
Եզրակացություն.
Եզրակացություն.
Բոլոր տարիքային խմբերում հարցվածների մեծամասնությունը
տառապում է ալերգիկ հիվանդությամբ կամ երբևէ ունեցել է ալերգիկ
դրսևորումներ: Հատկապես դեռահասների մոտ գրանցվում է ալերգիկ
հիվանդությունների առաջացման աճ:
Առավել հաճախ հանդիպող ալերգենները սննդային բնույթի են:
Առավել հաճախ ալերգիկ հիվանդությունները դրսևորվում են ցանավորմամբ:
Բոլոր տարիքային խմբերում նկատվում է ալերգիայի ժառանգական բնույթ:
Ալերգիկ հիվանդություն ունեցող անձանց մեծամասնությունը խնամում է տնային կենդանիներ կամ բույսեր, ինչը ևս կարող է ալերգիայի
դրսևորման պատճառ հանդիսանալ:
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Светлана Маркосян
ВГУ, Биохимический факультет,
Фармацевтическая химия, 4-ый курс

Резюме

Ключевые слова: аллергия, аллерген, антитела, лекарство
Большинство респондентов всех возрастных групп страдает аллергическим заболеванием или когда-либо имело аллергические проявления.
Особенно у подростков наблюдается рост аллергических заболеваний. Чаще всего встречаются пищевые аллергены. Чаще всего аллергия
проявляется в виде кожных высыпаний. Во всех возрастных группах наблюдается генетическая предрасположенность к аллергии. У большинства
людей, страдающих аллергическими заболеваниями, в доме имеются
животные или растения, что может стать причиной аллергии:

PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES
ON DIFFERENT AGE GROUPS

Svetlana Markosyan
VSU, Faculty of Biochemistry,
Pharmaceutical Chemistry, the 4th year
Summary

words: allergy, allergen, antibodies, medicine
Key words
The majority of respondents of all age groups suffers from allergies or has
had an allergic disease at some point. An increase in allergic diseases is abserved
especially in adolescents. Most common are food allergens. Most often the
allergy is manifested in the form of skin rashes. In all age groups,there is a
genetic predisposition to allergies. Most people suffering from allergic diseases
have animals or plants in the house that can cause allergies.

181

HIPPOPHAE RHAMNOIDES L ՏԵՍԱԿԻ
ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ «ՂՌԵՐ»
ՂՌԵՐ» ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ
Տաթևիկ Ղազարյան
ՎՊՀ, Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ, Կենսաբանություն, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ գ.գ.թ., դոցենտ Լիլիյա Բայրամյան

Հանգուցային բառեր՝ Hippophae rhamnoides L, «Ղռեր», «Ժայռոտ
արգելոց», էրոզիա, բեկման ցուցիչ, բուսապատման «պիոներ»,
էկոհամակարգ
Լոռու մարզը մի շարք հատապտղատու ծառերի և թփերի տեսակառաջացման կենտրոններից մեկն է: Հետազոտման տարածաշրջանը
գտնվում է ՀՀ հյուսիսային մասում՝ Լոռի-Փամբակի բնապատմական
շրջանում՝ Բազումի լեռնաշղթայի հարավահայաց անտառազուրկ զառիթափ և քարքարոտ լանջերին՝ ծովի մակերևույթից 1500-1700մ բարձրություններում: Լանջերն էրոզացված են: Ուսումնասիրվել է Վանաձորի
հատվածի «Ղռեր» կոչվող տեղամասը: Այստեղ դեռևս 1927-28թթ.-ից կատարվել են թփերի և ծառերի փորձնական առաջին տնկումներ անտառապետ Գ. Դ. Յարոշենկոյի կողմից:
Հետագայում, Լ. Բ. Մախաթաձեի (1942), Գ. Ի. Հախինյանի (1962) ղեկավարությամբ անտառապատումը շարունակվել է: Տեղամասը 1930ական թթ.-ից համարվում է հատուկ պահպանվող տարածք և հայտնի է
«Ժայռոտ արգելոց» անվամբ (Скальный заказник): Ղռերի բուսականությունը զարգացել է կլիմայի արիդացման պայմաններում, հետևաբար,
օժտված է բարձր էկոլոգիական ճկունությամբ: «Ղռերում» մեծ մասամբ
հանդիպում են չորասեր, անբարենպաստ պայմանների հանդեպ դիմացկուն ծառաթփատեսակներ [3, 41-43]:
Հետազոտության օբյեկտ ընտրվել է Elaeagnaceae ընտանիքին պատկանող Hippophae rhamnoides L (Չիչխան դժնիկանման) տեսակը: Այն չորասեր, անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ դիմացկուն տեսակ է
[2, 10-12]: Բուսապատման «պիոներներից» է, աճում է զառիթափ լանջերին, ամրացնում էրոզիայի ենթարկված լանջերը [5, 6-28]:
Ուշադրության արժանի է այն փաստը, որ չիչխանը աճում է էրոզացված հողամասերում: Տեսակը բուսապատման «պիոներներից» է, ինչը
շատ կարևոր է մարզի էրոզացված լեռնային ռելիեֆի յուրահատուկ կեն182

սացենոզների ձևավորման համար [3, 50]: Դա պայմանավորված է բույսի
ակտիվ մացառային և արմատամացառային վերաճով:
Իրենց հերթին «Ղռերի» միկրոկլիմայական պայմաններն ազդում են
Hippophae rhamnoides L բույսերի աճման, տարածվածության, արտադրողականության, հատապտուղների քաղցրության վրա:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հարուստ է վայրի հատապտղատու ծառաթփատեսակներով, որտեղ կարևոր տեղ է զբաղեցնում չիչխանը: Դա պայմանավորված է նրա ստորգետնյա և վերգետնյա
մասերում կենսաբանական ակտիվ նյութերի առկայությամբ: Դրանցից է
պտուղներից պատրաստված, տարբեր բնագավառներում օգտագործվող
չիչխանի յուղը: Բայց Հայաստանում, մասնավորապես՝ Լոռու մարզում
բացակայում է համապատասխան հումքային բազան: Քանի որ նկատվում է չիչխանի հումքի սուր դեֆիցիտ, ապա չիչխանի հումքային ռեսուրսների ուսումնասիրությունը, բնական բուսուտների պահպանությունը դարձել է խիստ արդիական:
Աշխատանքի նպատակն է՝ հետազոտել Hippophae rhamnoides L
տեսակի տեղախմբերի աճելավայրի պայմանները, գնահատել պայմանների ազդեցությունը պտուղներում շաքարների պարունակության վրա և
պարզել տնտեսապես արժեքավոր ձևերը:
Աշխատանքի խնդիրներն են՝ ուսումնասիրել «Ղռերում» Hippophae
rhamnoides L տեսակի տեղախմբերի աճման բնական պայմանները, տարածման արեալը, պարզել Hippophae rhamnoides L տեսակի հատապտուղների որակական բնութագիրը՝ կախված աճման պայմաններից և
ազդող գործոններից:
Հետազոտվել են բուսատեսակի աճի, զարգացման պայմանների
ազդեցությունը պտուղներում շաքարների պարունակության վրա: «Ղռերում» հանդիպում են Hippophae rhamnoides L տեսակի 4-5մ տերևաթափ
ծառեր, 1,5-2մ բարձրության թփեր: Նկատվել է, որ չոր արևկող լանջերին
աճում են չիչխանի ծառերը, իսկ խոնավ ձորակներում՝ թփերը [4, 83-84]:
Ուսումնասիրման վայրում հանդիպել են չիչխանի` միմյանցից պտուղների գույներով տարբերվող երկու տարատեսակ՝ դեղին և նարնջագույն:
Ծառերի վրա աճում են նուրբ դեղին, իսկ թփերի վրա՝ նարնջագույն
պտուղներ: Ծառերի պտուղները երկարավուն են, թփերի պտուղները՝
տակառանման: Պտուղները մանր են՝ մոտ 0.25-0.7 գրամ, տրամագիծը՝
0.5-1սմ: Վանաձորի «Ղռեր» տեղամասում չիչխանը ծաղկում է ապրիլ183

մայիսին, պտուղները հասունանում են օգոստոսի վերջից սեպտեմբերի
սկիզբ: Պտուղները պահպանում են որակը նաև բացասական ջերմաստիճաններում: Թփերի պտուղները հյութալի են, ծառերի պտուղները՝ մանր,
չոր, խոշոր կորիզներով: Տերևների չափումներից պարզ երևում է, որ
թփերի տերևներն ավելի երկար են, քան ծառերինը: Ենթադրում ենք, որ
դա պայմանավորված է ինչպես աճման պայմաններով, այնպես էլ նրանց
արմատային համակարգի դիրքով: Ծառերի մակերեսային արմատները
ջուրը չեն հասցնում մինչև սաղարթի գագաթը: Այդ պատճառով էլ
ծառերի սաղարթների վերևի մասի տերևները մանր, քսերոմորֆ բնույթի
են: Կատարվել են չիչխանի մի քանի մորֆոմետրիկ չափումներ: Չափվել
է հատապտուղների մեծությունը, տերևների երկարությունը, լայնությունը (աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1.
Չիչխան դժնիկանման տեսակի ծառերի և թփերի մորֆոմետրիկ
չափումների միջին տվյալները
Մորֆոմետրիկ չափումներ
Ծառ
Թուփ
Պտուղների երկարությունը

3.5+- (մմ)

5.5 (մմ)

Տերևների երկարությունը

5.6 (սմ)

11.5 (սմ)

Տերևների լայնությունը

0.6 (սմ)

1.1 (սմ)

Թփերից և ծառերից հավաքվել և կշռվել են 100-ական հատապտուղներ: Թփերի հատապտուղները ավելի հյութալի են, նրանց միջին
կշիռը կազմել է 40գ, մուգ նարնջագույն են: Ծառերի 100 հատապտուղները կշռում են 22գ: Սրանք ավելի մանր են, ունեն կոպիտ մաշկ, խոշոր կորիզներ, բաց դեղին գույն: Հատապտուղները հավաքվել են սեպտեմբերի
սկզբին: Հատապտուղների մի մասը չորացվել են օդաչոր եղանակով:
Թփերի 100 հատապտուղների չորացնելուց հետո զանգվածը նվազել է
մինչև 15.2գ, իսկ ծառերի չոր հատապտուղների միջին զանգվածը՝ 9.5գ:
Առանձնացվել են թփերի և ծառերի թարմ հատապտուղների 100-ական
կորիզներ: Նրանց մեծությունը նույնպես տարբեր է՝ թփերից հավաքած
հատապտուղների կորիզները ավելի մանր են, թեթև, քան ծառերինը: Չորացումից հետո կորիզների կշիռը նույնպես փոխվել է (աղյուսակ 2):
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Աղյուսակ 2.
Չիչխան դժնիկանման տեսակի թարմ և չոր հատապտուղների,
կորիզների զանգվածը (100 հատ )
Կենսաձև

Թարմ 100
պտուղների
միջին
զանգվածը (գ)

Թարմ 100
պտուղների
կորիզների
զանգվածը(
զանգվածը(գ)

Չոր 100
պտուղների
միջին
զանգվածը (գ)

Չոր 100
պտուղների
կորիզների
զանգված(
զանգված(գ)

Թուփ
Ծառ

40
22

1.1
1.5

15.2
9.5

1.0
1.3

Աղյուսակ 2-ից պարզ երևում է, որ թփերի հատապտուղներն ավելի
հյութալի են, ծառերինը՝ ավելի մանր:
Չիչխանի պտուղներում ճառագայթի բեկման ցուցիչը և շաքարի
տոկոսը որոշվել է բեկումնաչափի օգնությամբ: Բեկման ցուցիչը կախված
է լուծույթի խտությունից և ջերմաստիճանից:
«Ղռերի» զառիթափ լանջերին տարածված են Hippophae rhamnoides L
բուսատեսակի բույսերի բազմաթիվ առանձնյակներ, որոնք աճում են
տարբեր մեծության տեղախմբերով կամ միայնակ: Էկոհամակարգի կայունությունը պայմանավորված է բուսատեսակի տեղախմբերի չափերով: Հետազոտվել է լանջերի 2000մ2 մակերես, որտեղ ուսումնասիրվել են 172
նմուշ թուփ, 8 ծառ: Թփերը գոյացնում են անանցանելի բուսուտներ՝
պաշտպանելով ձորակները հետագա էրոզիայից: 2018թ. Վանաձորում նախորդ տարիների համեմատությամբ գրանցվել են չիչխանի պտուղներում
շաքարի քանակի համար ոչ բարենպաստ պայմաններ (աղյուսակ 3 [6]):

Աղյուսակ 3.
ՀՀ Gismeteo կայքի տվյալները (2018 թ.)
Ամիս

Հուլիս

Միջին ջերմաստիճանը (ցերեկը, °C )
Միջին ջերմաստիճանը (գիշերը,°C)
Միջին հարաբերական խոնավությունը (℅)

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

+27
+28
+24
+14
+14
+11
69
63
65
Այսպիսով՝ Վանաձորի «Ղռեր» կոչվող տեղամասում բույսերի
պտուղներում շաքարի պարունակության վրա ազդող հիմնական գործոններն են աճելավայրի պայմանները և միկրոկլիման:
2018 թ.-ի ընթացքում որոշվել է պտուղների քաղցրությունը՝ կախված
աճման պայմաններից, ազդող գործոններից և կենսաձևից (ծառ, թուփ)
(աղյուսակ 4):
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Աղյուսակ 4.
Շաքարի քանակը Hippophae rhamnoides L տեսակի ծառեր և թփեր
կենսաձևերի հասուն հատապտուղներում
հատապտուղներում (%(%-2018թ.)
2018թ.)
(պտուղներում բեկման ցուցիչների և լուծույթների խտության արժեքները)
Կենսաձևեր
Բեկման ցուցիչը
Լուծույթի խտությունը (℅)

Թփեր

1336

4

Ծառեր

1337

4.3

Դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների տվյալները թույլ են
տալիս ենթադրել, որ շաքարի պարունակությունը չիչխանի պտուղներում
կախված է չիչխանի աճելու վայրից և օդերևութաբանական պայմաններից
[1, 63-65]: Ուսումնասիրել ենք շաքարի քանակը տարբեր կենսաձևերի 100
հասունացած պտուղներում սեպտեմբեր ամսին: Պարզել ենք, որ արևոտ,
չոր եղանակին պտուղներում հավաքվում է ավելի շատ շաքար, քան
անձրևոտ ամռան ընթացքում: Հետևաբար էրոզացված հողերում, առվակներից, լեռնային գետերից հեռու աճելու դեպքում նախ և առաջ չիչխանի
բույսը ամրացնում է զառիթափ լանջերը, հետո՝ նրա պտուղներում կուտակվում է շաքարի բարձր կոնցենտրացիա (մինչև 4.3 %): Հարթ տեղամասերում, խոնավ ձորերում, անձրևային եղանակին շաքարի քանակը չի գերազանցում 2.8-3.5%-ը: Վանաձորի «Ղռերի» ձորերից հավաքած պտուղներում շաքարը կազմել է 4%: Հետազոտությունների ժամանակ պարզել ենք՝
որքանով խոշոր են հատապտուղները, այնքանով շաքարի պարունակությունը նրանցում քիչ է, քանի որ պտուղներում ջրի քանակը շատ է: Չիչխանի պտուղներում ճառագայթի բեկման ցուցիչը և շաքարի տոկոսը որոշվել
է բեկումնաչափի օգնությամբ: Բեկման ցուցիչը կախված է լուծույթի խտությունից և ջերմաստիճանից:
Որքանով թեք, էրոզացված և չոր են լանջերը, այնքանով հատապտուղները քաղցր են և ընդհակառակը: Չնայած ծառերի պտուղները
մանր են և անտես, բայց նրանց հասուն պտուղներում շաքարի քանակը մի
փոքր գերազանցում է խոնավ ձորակների թփերի հատապտուղների շաքարի քանակին:
Առաջարկում ենք շարունակել «Ղռերի» լանջերի չիչխան դժնիկանման տեսակի կենսաէկոլոգիական հատկությունների, ներտեսակային
186

փոփոխությունների ուսումնասիրությունները՝ կախված միկրոկլիմայական պայմաններից: Անհրաժեշտ է լանջերը էրոզիայից պահպանելու նպատակով հիմնել արդյունաբերական նշանակության պլանտացիաներ, այնտեղ աճեցնել առավել հեռանկարային տեսակները:
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HIPPOPHAE RHAMNOIDES L НА УЧАСТКЕ ″ГРЕР″ ВАНАДЗОРА
Татевик Казарян
ВГУ, Биохимический факультет,
Биология, 3-ий курс
Резюме

Ключевые слова: Hippophae rhamnoides L, «Грер», скальник, эрозия,
показатель преломления, «пионер» озеленения, экосистема
Исследования проводились в окрестностях Ванадзора, на участке
«Грер».
Установлено, что растения облепихи укрепляют склоны, защищают
их от эрозии. Условия произрастания, икроклимат являются главными
факторами накопления сахара в плодах облепихи. На крутых склонах
произрастают деревья, в сырых оврагах- кустарники облепихи. Оказалось,
чем круче и эродированы склоны, тем слаще ягоды и наоборот. Плоды
деревьев мелкие, невзрачные, но количество сахара в них больше, чем в
плодах кустов, растущих в сырых оврагах.

BIOECOLOGICAL PECULIARITIES OF HIPPOPHAE RHAMNOIDES L
SPECIES IN THE AREA OF ″GHRER″ IN VANADZOR

Tatevik Ghazaryan
VSU, Faculty of Biochemistry,
Biology, the 3th year
Summary

Key words: Hippophae rhamnoides L, “Ghrer”, “Rocky national park”,
erosion, refractive index, greenery planting “pioneer”, ecosystem
The resarch was carried out at the area of “Ghrer” in Vanadzor. It has
been discovered that sea buckthorn plant maintains the erosion of the slopes
and the conditions of growth, microclimate are considered to be the main
factors affecting the sugar content of sea buckthorn fruits. The more slant,
erosed and dry are the slopes the sweeter are the fruits and vice versa. The
fruits of the trees are small and insignificant, the sugar content in their mature
fruits is slightly higher than the sugar content of humid gorge berries.
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ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՀՈՒՄՔԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ
ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ՄԱՔՐՈՂ ՄԻՋՈՑ
Քրիստինե Կիրակոսյան

ՎՊՀ, Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,
Կենսաբանություն, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.դ., պրոֆեսոր Զարուհի Վարդանյան

Հանգուցային բառեր՝ օրգանիզմի ներքին միջավայր, բջիջ, էնդոէկոլոգիական հիվանդություն, իմունիտետ, էնդոէկոլոգիական ռեաբիլիտացիա
Օրգանիզմը շրջապատող արտաքին միջավայրի աղտոտումը
սպառնում է մարդու առողջությանը, օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական գործընթացների նորմալ ընթացքին: Օրգանիզմին սպառնում է նաև օրգանիզմի ներքին միջավայրի աղտոտումը, որը բջիջները շրջապատող արտաքին միջավայրն է: Թույները դանդաղ մտնում են մեր օրգանիզմ: Նրանցից
7%-ը մտնում է բջիջների մեջ, ևս 7%-ը՝ արյան, 3%-ը՝ լիմֆայի, 83%-ը՝ այն
«տնակներում», որտեղ ապրում են բջիջները: Այսպիսով՝ տոկսիկ նյութերի 80%-ից ավելին գտնվում է բջիջների շուրջը՝ վերածելով դրանք վտանգավոր գոտիների [6]:
Երկրագնդի վրա բնակչության առողջության դեգրադացիան կապված է միջավայրի աղտոտման հետ. առաջացել են հիվանդություններ,
որոնք մինչև վերջ ուսումնասիրված չեն: Դրանցից են էկոլոգիական պաթոլոգիաները, մասնավորապես էնդոէկոլոգիական հիվանդությունը:
Եթե դեռևս 100 տարի առաջ մարդու օրգանիզմը կարողանում էր
ինքնամաքրվել, ապա այսօր չի կարողանում օրգանիզմում մշտապես
կուտակվող շլակներից` թափոններից [6]: Վերջին ժամանակներում
նկատվող իմունիտետի նվազումը և ալերգիկ հիվանդությունների աճը
հետևանք են մարդու ապրելու արտաքին և հատկապես ներքին միջավայրի աղտոտման: Մարդկության առջև ծառացել է լուրջ խնդիր` ղեկավարել օրգանիզմի ներքին միջավայրը, որում ապրում են բջիջները, գտնել
նրա կարգավորված առողջացման, մաքրման, նորացման ճանապարհներ: Օրգանիզմի աղտոտումը այնքան լուրջ խնդիր է, որ գիտնականները
նույնիսկ դնում են կյանքի նոր ձևի առաջացման հարց, քանի որ մարդը և
բոլոր էուկարիոտները միջհյուսվածքային միջավայրի էնդոէկոլոգիական
թունավորման պայմաններում չեն կարող գոյություն ունենալ: Էկոլոգիական ճգնաժամին բնորոշ քիմիական միացություններով ինտոքսիկացիայի դեպքում տեղի է ունենում իմունային և ավշային համակարգի ճնշում,
որոնք ապահովում էին էնդոէկոլոգիական վերահսկողությունը օրգանիզ189

մում: Զարգանում է երկրորդային իմունային դեֆիցիտի սինդրոմ: Այս
խնդրով առաջին անգամ զբաղվել են Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան
համալսարանի էնդոէկոլոգիայի ամբիոնի աշխատակիցները Լևինի ղեկավարությամբ [6]: Էնդոէկոլոգիական հիվանդությունը երկար տարիներ
զարգանում է առանց ախտանիշների, բայց այն հող է նախապատրաստում բազմաթիվ հիվանդությունների համար, նորագոյացությունների,
անոթային և այլ հիվանդությունների համար: Կլինիկական դրսևորումները բազմազան են` անքնություն, տկարություն, աշխատունակության
կորուստ, գրգռվածություն, հաճախակի մրսածության հիվանդություններ:
Գիտնականներն առաջարկում են էնդոէկոլոգիական ռեաբիլիտացիա: ԷՌԲ-ն բուժիչ վերականգնողական պրոցեդուրաների գիտականորեն հիմնավորված համակարգ է, որն ուղղված է միջբջջային տարածության մաքրմանը, որում կուտակվում է ողջ թունավոր նյութերի մինչև
83%-ը [6]: Ըստ Լևինի՝ էնդոէկոլոգիական ռեաբիլիտացիայի էությունը
բջիջը լվացող հեղուկի հոսքի մեծացումն ու ավշային ջրազրկումն է, ինչը
բերում է օրգանիզմում կուտակված տոքսինների լվացմանը: Դա
մաքրման բջջային էտապն է:
Էնդոէկոլոգիական ռեաբիլիտացիայի հակացուցումներ. խորհուրդ
չի տրվում այն կիրառել քաղցկեղի սուր վիճակում, շաքարային դիաբետի
դեպքում` ինսուլինից կախվածության ժամանակ, լեղաքարային հիվանդությունների դեպքում, սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների, ձեռքբերովի իմունային անբավարարության դեպքում [6]:
Էնդոէկոլոգիական ռեաբիլիտացիայի միջոցով օրգանիզմը մաքրելու արդյունքներն են՝
1. բջջային մակարդակով դետոքսիկացիայի իրականացում,
2. վնասվածքի օջախում կամ նրանից դուրս բջիջների մետաբոլիզմի բարելավում,
3. ավշային հանգույցների ֆունկցիայի ուժեղացում,
4. օրգանիզմից էքսկրետոր օրգանների ֆունկցիայի ուժեղացման
միջոցով տոքսիկ նյութերի հեռացման մեծացում,
5. իմուն համակարգի դիմադրողականության բարձրացում,
6. ավշի ու հյուսվածքային հեղուկի շարժման, արյան մակարդման
գործընթացի կարգավորում,
7. դեղանյութերի թունավոր ներգործության և դեղանյութային անընդունելիության նվազեցում,
8. լրացուցիչ քաշի անկում,
9. մարսողական տրակտի աշխատանքի բարելավում,
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10. հիվանդությունների բուժման ժամկետի կրճատում,
11. կենսունակության բարձրացում, քնի որակի բարձրացում [6]:
Օրգանիզմի բջջային մակարդակով ինքնամաքրման համար բավականին ընդունելի են բույսերի տարբեր տեսակներից պատրաստված
թուրմերը և լուծույթները (Թանթրվենի սև Sambucus nigra, Ալոճենի սովորական Crataequs oxyancantha L., Հաղարջենի սև Ribes nigrum L. և այլն) [4]:
Մեր կողմից ուսումնասիրվել է բուսական տարբեր մզվածքներից
ըմպելիքի, թեյի պատրաստումը, ինչի օգտագործումը կարող է բարերար
ազդեցություն թողնել օրգանիզմի վրա: Բջջային մակարդակով բուսական
հումքի մեջ պարունակվող կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի անցումը
թուրմի մեջ հենվում է բջջի պլազմատիկ թաղանթի կիսաթափանցելիության վրա: ՎՊՀ կենսաբանության ամբիոնի դասախոսների կողմից մշակվել է Թանթրվենի սև Sambucus nigra և Ալոճենի սովորական Crataequs
oxyancantha L. տեսակի բույսերի ծաղկաբույլերից և պտուղներից թուրմի
պատրաստում հատուկ տեխնոլոգիայով [2, 224-228; 4]: Ալոճենու պտուղներից ջրաթուրմ պատրաստելու համար 1 ճաշի գդալ հումքը 2 ժամ
թրմում են 1 բաժակ եռման ջրում, դնում են ջրային բաղնիքի մեջ, որից
հետո ընդունում 1-ական ճաշի գդալ, օրը 3-4 անգամ: Եփուկ պատրաստելու համար 20գ չոր պտղահումքը 1 բաժակ եռման ջրում եռացնում են 5
րոպե, այնուհետև ըմպում որպես թեյ [1, 17-21; 4; 5]: Սև թանթրվենու բույսի պտուղները և ծաղիկները չորացած վիճակում կարելի է օգտագործել
որպես թեյ: Վերջինս կատարում է «մաքրող դուշի» դեր և կարծես
մաքրում է բջիջները շրջապատող հեղուկը թունավոր նյութերից [4]:
Թուրմն օրգանիզմի վրա ունենում է դրական ներգործություն,
բարձրացնում է ինքնազգացողությունը, վերացնում է անքնությունը: Ներկայացվող բաղադրատոմսով պատրաստված օշարակը շուկայում չի վաճառվում, ունի առավելություններ` պարունակում է միայն բնական ծագման բաղադրիչներ, կարելի է օգտագործել թե տաք, թե սառը վիճակում,
խորհուրդ է տրվում ոչ միայն շնչուղիների հիվանդությունների բուժման,
այլև կանխարգելման, ինչպես նաև օրգանիզմի դիմադրողականությունը
բարձրացնելու նպատակով, տեղափոխման խնդիր չի լինի և անմիջապես
կմատուցվի սպառողին, կլինի ավելի էժան, մատչելի, պատրաստված
կլինի տեղական հումքից, այն կարելի է օգտագործել ոչ միայն որպես դեղամիջոց, այլ նաև ըմպելիք: Այն քիչ է օգտագործվում բժշկական պրակտիկայում և ժողովրդական բժշկության մեջ: Նշված բուսական թուրմերի
մի մասն այսօր շուկայում չի վաճառվում [4]: Բուսական թուրմի պատրաստումը պահանջում է որոշակի ժամանակահատված, որի ընթացքում
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բջջային մակարդակով բուսական հյոիսվածքներից օրգանական միացությունների մոլեկուլները անցնում են լուծույթ:
Մեր կարծիքով առաջարկվող թուրմերը կնպաստեն էնդոէկոլոգիական ռեաբիլիտացիային:
Թանթրվենու ծաղկաբույլերից ստացվող թուրմերի ազդեցությունն
ուսումնասիրվել է 30 ուսանողների մոտ, որոնց մոտ նկատվում էր հոգնածություն, հիպերտոնիա (12-ի մոտ) կամ հիպոտոնիա (18-ի մոտ): Փորձի արդյունքները ցույց տվեցին, որ հիպոտոնիկ ուսանողների (որոնց
զարկերակային ճնշումը տատանվում էր 90-60-ի սահմաններում) զարկերակային ճնշումը բարձրացել է (մինչև 120-80), իսկ հիպերտոնիկ ուսանողների (որոնց զարկերակային ճնշումը տատնվում էր 140-100-ի սահմաններում) մոտ այն իջել է (մինչև 120-90):
Արդյունքները փաստում են, որ թանթրվենու ծաղկաբույլերից
ստացվող թուրմն ունի կարևոր նշանակություն օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական պրոցեսների կարգավորման գործում:
Որպես լրացում՝ բերեմ մի քանի խորհուրդներ բուսական մզվածքների օգտագործման մասին, որոնք առաջարկվում են ժողովրդական
բժշկության կողմից [1, 17-21]:
Եզան լեզու Plantago major – ուժեղացնում է տրանսպորտը աղիների
պատերի միջհյուսվածքային հեղուկում, ավելի քիչ՝ ստամոքսի պատերում: Բույսի պրեպարատներն ունեն խորխաբեր, հակաբիոտիկ, իմունիտետն ամրապնդող, հիպոթենզային, արյունահոսությունը դադարեցնող
ազդեցություն:
Չափաբաժին ՝ 1/2-1/3 բաժակ տերևների թուրմ:
Հակացուցում՝ հիպերոցիդային գաստրիտ, տասներկումատնյա
աղու խոցի և ստամոքսի բարձր թթվայնության, օկսալատուրիա [5]:
Հաղարջենի սև Ribes nigrum – ցուցաբերում է ակտիվ մաքրող հատկություն, լյարդի, միոկարդի, զարկերակների պատերի, լիմֆատիկ հանգույցների վրա: Բույսի պրեպարատները ցուցաբերում են հակառևմատիկ
ազդեցություն:
Չափաբաժին՝ 1/2 բաժակ տերևների և պտուղների լուծույթը, օրական 3-4 անգամ: Հյութն ու թարմ պտուղներն օգտագործում են առանց
սահմանափակումների [5]:
Հակացուցում՝ անհատական անընդունելիություն:
Մասրենի շագանակագույն Rosa majalis – արագացնում է հեղուկի
հոսքը արյունատար անոթներից և արտաբջջային տարածությունից դեպի
լիմֆատիկ մազանոթներ՝ տարբեր հյուսվածքներում և օրգաններում՝
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սրտամկանում, աղիներում, լյարդում, կմախքի մկաններում և այլն: Մաքրում է լիմֆատիկ հանգույցները: Բույսի պրեպարատներն ունեն հակաբորբոքային, իմունիտետն ամրապնդող, բակտերիասպան, միզամուղ, լեղամուղ, վերականգնող հատկություններ:
Չափաբաժին ՝ 1/2 բաժակ պտուղների լուծույթ, օրական 2-3 անգամ,
ուտելուց հետո:
Հակացուցում՝ արյան մակարդելիության բարձրացում, թրոմբոֆլեբիտ, շաքարային դիաբետ, հիպերոցիդային գաստրիտ, օկսալատուրիա:
Թուրմը նախատեսվում է ընդունել երկու շաբաթ [5]:
Մեր կողմից կատարված ուսւոմանսիրությունների արդյունքում
եզրակացնում ենք, որ՝
1. օրգանիզմի ներքին միջավայրը աղտոտումից մաքրելու համար
կարելի է օգտագործել բուսական թուրմեր՝ բժշկի ցուցումներով,
2. բուսական մզվածքները պարունակում են կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր և կարող են նպաստել էնդոէկոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելմանը:
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СЫРЬЕ ИЗ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ
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Загрязнение окружающей среды угрожает здоровью человека. Низкий уровень иммунитета, рост аллергических заболеваний в последнее
время являются результатом не только загрязнения окружающей внешней
среды, но и внутреннего загрязнения организма человека. Для очищения
организма нами предложена эндоэкологическая реабилитация, которая
представляет собой научно обоснованную систему лечебных восстановительных процедур, направленных на очищение межклеточного пространства, в котором накапливаются токсичные вещества. Изучено производство чая, напитков из экстрактов разных растений, использование которых может оказать благотворное влияние на организм человека. Преподаватели кафедры биологии ВГУ разработали специальные технологии
производства настоек из соцветий и плодов видов Бузины черной и
Боярышника обыкновенного.
RAW MATERIAL AS A MEANS OF CLEANING
THE INNER ENVIRONMENT OF THE BODY

Qristine Kirakosyan

VSU, Faculty of Biochemistry, Biology, the 3rd year
Summary

Key words: the internal environment of the body, cell, endoecological
illness, immunity, endoecological rehabilitation
Environmental pollution threatens human health. The recent downturn
in immune supplementation and the rise in allergic diseases are not only the
result of both external and internal environmental pollution. For the
purification of organisms, we offer endoecological rehabilitation which is a
scientifically system of healing rehabilitation procedures, focused on the
cleansing of intermedia space in which toxic substances are accumulated. We
have studied the production of herbal extracts and the use of which may have a
beneficial effect on the body.
The lecturers of the Chair of Biology of VSU have developed the special
technology of preparing inflorescence extract from black hawthorn and
common Sambucus.
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ԹԱՓՈՆԱԿՈՒՏԱԿՉԻ
ՀՈՂԻ ԵՎ ՋՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Օֆելյա Խուդավերդյան

ՎՊՀ, Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,
Դեղագործական քիմիա,
քիմիա 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` կ.գ.թ., դոցենտ Վարդուհի Հովսեփյան

բառեր՝՝ թափոնակուտակիչ,
Հանգուցային բառեր
մետաղներ, տեխնածին օազիս, կադմիում

աղտոտում
աղտոտում,

ծանր

Խորհրդային տարիներին Վանաձորի «Պրոմեթեյ» քիմիական գործարանի (այժմ` «Վանաձոր – Քիմպրոմ» ՓԲԸ) ամոնիակի արտադրության ընթացքում առաջացած թափոնները կուտակվում էին քաղաքի ծայրամասում կառուցված թափոնակուտակչում: 1988-ի երկրաշարժից հետո
գործարանը դադարեցրեց արտադրությունը, 30 տարի է՝ մոռացության է
մատնվել նաև թափոնակուտակիչը: Այն տեղակայված է Վանաձորի ծայրամասային՝ Երրորդ մաս և Տարոն 4 բնակելի թաղամասերից մոտ 2կմ
հեռավորության վրա (ըստ լայնության՝ 40°50'16.1"N և ըստ երկարության՝
44°28'10.7"E) սարերում:

Նկար 1. Քիմգործարանի թափոնակուտակիչը
թափոնակուտակիչը

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո այն չի շահագործվում:
Արտաքինից լիճ հիշեցնող թափոնակուտակիչը իր մեջ պարունակում է
թունավոր միացություններ, որոնք երկու կիլոմետրանոց խողովակով
լցվում է Փամբակ գետը:
Թափոնակուտակչից որոշ հեռավորության վրա նախկինում գործել
է հոսքաջրերի մաքրման փոքր կայան, սակայն այն այժմ չի գործում, և
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հոսքաջրերն առանց մաքրման ենթարկվելու թափվում են առվակներ,
որոնք էլ թափվում են անմիջապես Փամբակի գետ:
Թափոնակուտակչի հարակից տարածքների բնակիչները պոչամբարից դուրս եկող հոսքաջրերն օգտագործում են իրենց ցանքատարածությունների ոռոգման համար, իսկ ընտանի կենդանիները նույնիսկ
խմում են հենց պոչամբարի ջրերը: Ըստ տեղի բնակիչների՝ թափոնակուտակչից դուրս եկող ջրերը վտանգավոր չեն, մինչդեռ ըստ բնապահպանական տեսչության մասնագետների այն առավել վտանգավոր է [1]:
Հայտնի է, որ կենսոլորտում աղտոտիչների շուրջ 90%-ը կուտակվում է հողում, իսկ մոտ 9%-ը՝ ջրային հատակային նստվածքներում: Աղտոտիչներից առավել լայն տարածում են գտել ծանր մետաղները, թունաքիմիկատների մնացորդային քանակությունները, նիտրատները, նավթն
ու նավթամթերքները [2]: Վանաձորի քիմիական կոմբինատի թափոնակուտակչի տարածքում հետազոտվել են բաց գույնի և մոխրագույն հողի
նմուշները, որոնցում հայտնաբերվել են մի շարք ծանր մետաղներ, որոնք
բազմակի անգամներ գերազանցում են ՍԹԿ: Այսպես՝ թափոնակուտակչի տարածքի բաց գույնի հողում հայտնաբերվել է կոբալտի բարձր քանակություն (640մգ/կգ), ինչը մոտ 128 անգամ գերազանցում է ՍԹԿ-ն: Պղնձի,
նիկելի, ցինկի կոնցենտրացիաները ուսումնասիրված հողերի նմուշներում բազմակի անգամ գերազանցել են թույլատրելի սահմանային կոնցենտրացիաները և դասվել են վտանգավոր և բարձր վտանգավորության
դասերին [1]:
Հայտնի է, որ այս կամ այն հիվանդություններ կարող են առաջանել
ոչ միայն քսենոբիոտիկների առկայությունից շրջակա միջավայրում, այլ
նաև մարդուն շրջապատող օդում, ջրում, հողում այս կամ այն մետաղների բարձր պարունակությունը, որոնք կարող են նպաստել տարբեր պաթոլոգիկ պրոցեսների [3]: Կադմիումը, նիկելը ցինկը, պղինձը և այլ միկրոէլեմենտները անհրաժեշտ են օրգանիզմին որոշակի քանակով, քանի
որ դրանք մասնկացում են օրգանիզմում ընթացող մետաբոլիկ ռեակցիաներին: Այդ էլեմենտների հավասարակշռության խանգարումը օրգանիզմում բերում է տարբեր օրգանների և համակակարգերի ֆունկցիոնալ
խանգարումների [4]:
Մեր աշխատանքի նպատակն է պարզել Վանաձորի նախկին քիմիական գործարանի թափոնակուտակչի տարածքի հողի և ջրի քիմիական բաղադրությունը և կազմել եզրակացություն վերջինիս վտանգավորության մասին:
Մեր առջև դրված են եղել հետևյալ խնդիրները՝
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1. քիմիական անալիզի միջոցով պարզել թափոնակուտակչի
ափոնակուտակչի տարածքի հողի և ջրի քիմիական բաղադրությունը
2. ուսումնասիրել աղտոտվածության և տվյալ տարածքի պոլիկլինիկաներում գրանցված հիվանդությունների միջև եղած կապը:
Ուսումնասիրման մեթոդները.
մեթոդները թափոնակուտակչի տարածքի հողի
և ջրի քիմիական անալիզները իրականացվել են ՀՀ ԱՆ հիվանդությունհի
ների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի Վանաձորի և Երևանի
մասնաճյուղերում: Ինչպես նաև օգտվելով` ՀՀ ԱՆ վիճակագրական ազգային ծառայության տվյալներից, կատարել ենք Վանաձորի թիվ երեք և
հինգ պոլիկլինիկանրում գրանցված հիվանդությունների վերլուծություն:
վերլուծություն
Ուսումնասիրության արդյունքները.
արդյունքները
Թափանակուտակչի տարածքից կուտակված ջրից վերցված
նմուշների անալիզի արդյունքում պարզվել է, որ կադմիումի և երկաթի
քանակները ուսումնասիրված նմուշներում չեն համապատասխանում
թույլատրելի սահմանյին կոնցենտրացիային: Կադմիումը գերազանցում է
երկու անգամ սահմանված թույլատրելի կոնցենտրացիան,
կոնցենտրացիան իսկ երկաթը`
0,05 մգ/մլ է (տրամագիր 1):

Տրամագիր 1. Ծանր մետաղների պարունակությունը
ուսումնասիրված ջրի նմուշներում

Կադմիումը ծանր թունավոր մետաղ է, որն ունի օրգանիզմում
օրգանիզմո կուտակվելու ունակություն: Այն ընդունակ է կուտակվելու երիկամներում,
լյարդում, տասներկումատնյա աղիքում, ինչպես նաև ոսկորներում և
մկաններում [3]: Նույնիսկ ցածր կոնցենտրացիայով այն տոքսիկ է օրգանիզմի համար, այն արգելակում է նուկլեինաթթուների, սպիտակուցների
սպիտակո
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սինթեզը, խանգառում է միկրոէլեմենտների փոխանակությունը,
փոխանակությունը իջեցնում է մարսողական ֆերմենտների ակտիվությունը, ճնշում է հորմոնների սինթեզը [4]:
ՀՀ ԱՆ վիճակագրական ազգային ծառայությունից ստացած տվյալների ուսումնասիրման ընթացքում պարզվեց, որ թափանակուտակիչի
թափանակո
տարածքին մոտ պոլիկլինիկայում գրանցված հիվանդություններից ներզատական համակարգի հիվանդությունների գերակշռելը այլ տարածքի
պոլիկլինիկայի տվյալների հետ համեմատած կարող է պայմանավորված
լինել կադմիումի բարձր քանակության հետ: Ըստ այն տարածքների [5]՝
որտեղ բարձր է կադմիումի քանակությունը, շատ են շաքարային դիաբետով հիվանդների քանակը:
Երկաթի բարձր քանակությունը ևս բացասական է ազդում օրգանիզմի վրա: Առավել վտանգավոր է եռարժեք երկաթը, որը կարող է կուտակվել օրգանիզմում և օժտված է կանցեռոգեն ազդեցությամբ
ազդեցությամ [6]: Երկաթի բարձր պարունակությունը բերում է ոչ բարենպաստ ազդեցություն
մաշկի վրա, կարող է ազդել արյան մորֆոլոգիական բաղադրության վրա,
նպաստում է ալերգիկ ռեակցիաների, ինչպես նաև՝ ազդում է վերարտադրողական համակարգի վրա:
Անալիզի արդյունքները ցույց են տվել, որ բարձր է նաև սուլֆատ իոնների կոնցենտրացիան` 825 մգ/մլ, երբ թույլատրելի կոնցենտրացիան 500
մգ/մլ (տրամագիր 2): Սուլֆատ իոնների բարձր քանակը օրգանիզմում
առաջ է բերում թուլացնող էֆեկտ, գրգռում է աչքի լորձաթաղանթը և մաշկը: Կարող է կուտակվել և առաջացնել լեղապարկի և միզապարկի քարեր:
Առաջ է բերում նաև սրտանոթային համակարգի հիվանդու
դություններ:

Տրամագիր 2. Սուլֆատ իոնների պարունակությունը
ուսումնասիրված ջրի նմուշներում
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Վանաձորի նախկին քիմիական գործարանի հեղուկ արտադրական
թափոնների վարակազերծման թափոնակուտակչի տարածքի հողի քիմիական հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ հողում բարձր են
եղել նիտրատ իոնների կոնցենտրացիաները, 130 մգ/կգ-ի
ի փոխարեն այն
կազմել է 170 մգ/կգ (տրամագիր 3):

Տրամագիր 3. Հողի նմուշների անալիզի վերլուծություն

Հողում նիտրատ իոնների բարձր քանակները հայտնվել են քիմիական գործարանում ամոնիակի, ազոտական թթվի, ամոնիակային սելիտրայի, կարբամիդի, մելամինի, ցիանամիդի արտադրությունների
հետևանքով առաջացած արտադրական թափոնների հետևանքով:
հետևանքով
Եզրակացություն.
Եզրակացություն.
Այսպիսով՝ Վանաձորի նախկին քիմիական գործարանի հեղուկ արտադրական թափոնների վարակազերծման թափոնակուտակչում կուտակված ջրի քիմիական անալիզը ցույց է տվել, որ կադմիում երկաթ
տարրերի և սուլֆատ իոնների կոնցենտրացիան չի համապատասխահա
նում սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիային: Հողի քիմիական հետազոտության արդյունքում պարզվել են, որ բարձր են նիտրատ իոնների
կոնցենտրացիան` 130 մգ/կգ-ի փոխարեն այն կազմել է 170 մգ/կգ:
Այս աշխատանքը իրականացվել է 2018 թ.-ին «Տեխնածին
Տեխնածին օազիսի
վտանգները» բնապահպանական ծրագրի շրջանակներում,
շրջանակներում որի ընթացքում բարձրաձայնվել է թափոնակուտակչի հարցը, կազմակերպվել կլոր
սեղան-քննարկումներ, պատրաստվել են ցուցանակներ և տեղադրվել
թափոնակուտակչի տարածքում:
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Նկար 2. Թափոնակուտակիչ տարածքում նախազգուշացնող և
տեղեկատվական ցուցանակներ
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА
ВОДЫ И ПОЧВЫ ХВОСТОХРАНИЛИЩА
ВАНАДОЗРСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

Офеля Худавердян

ВГУ, Биохимический факультет,
Фармацевтическая химия, 4-ый курс
Резюме

слова:: хвостохранилище, загрязнение, тяжелые металлы,
Ключевые слова
исскуственный оазис, кадмий
Хвостохранилище Ванадазорского химического комбината представляет опасность для окружающей среды. Оно представляет собой озеро с
ядовитыми соединениями. В результате анализа воды взятых из хвостохранилища, было обнаружено что содержание кадмия и железа не соответствует нормам ПДК. Анализ почвы показал, высокий уровень нитрат
ионов. Распространенность некоторых заболеваний в районе хвостохранилища по сравнению данными поликлиник других районов может быть
связана с высоким содержанием кадмия.
THE CHEMICAL ANALYSIS
ON THE CONTENTS OF THE SOIL AND WATER
IN THE VANADZOR CHEMICAL PLANT TAILING DAM

Ofelia Khudaverdyan

VSU, Faculty of Biochemistry,
Pharmaceutical Chemistry, the 4th year
Summary

Key words: a tailing dam, pollution, hard metals, an artificial oazis,
Cadmium
The Vanadzor Chemical Plant tailing dam is of danger to the enviromen.
It is a lake containing poisonous compounds. In the result of the analysis on the
water taken off the tailing dam it has been detected that the portions of
Cadmium and Ferrum don’t correspond to the norms of to the established
permittable concentration. The analysis of the soil has shawn a significant
amount of nitrate ions. The extension of some deaseses in the territory of the
tailing dam as compared to the data in policlinics in other regions may related
to the significant contents of Cadmium.
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ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՐԵԽԱՅԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Արմինե Շախկյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Հոգեբանություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` հ.գ.թ., դոցենտ Ռուդիկ
Ռուդիկ Ավագիմյան

Հանգուցային բառեր՝ սոցիալապես անապահով ընտանիք, հուզական ոլորտ, բացասական ազդեցություն, ինքնագնահատական, համբերատարություն
Մարդու համար ամենակարևոր արժեքներից մեկն ընտանիքն է: Սակայն ոչ բոլոր ընտանիքներն են գիտակցում և կարևորում իրենց դերը մարդու կյանքում: Միայն որոշակի խնդիրերի առաջացման դեպքում են ընտանիքի անդամները սկսում մտածել, թե որտեղ են թույլ տվել սխալներ:
Յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ իր ընտանեկան երջանկությունը
սեփական ձեռքերում է, և ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամից է կախված
երեխայի ներդաշնակ զարգացումը: Ընտանիքի կայունության խաթարման
պատճառներից մեկն էլ ընտանիքի սոցիալապես անապահով լինելն է:
«Սոցիալապես անապահով ընտանիք» հասկացությունը թվում է, թե
պարզ է, սակայն այն ունի սահմանման հետ կապված դժվարություններ,
քանի որ կարող ենք առանձնացնել ինչպես ընտանիքի, այնպես էլ սոցիալապես անապահով ընտանիքի առանձին տեսակներ:
Տարբեր հեղինակներ «սոցիալապես անապահով ընտանիք» հասկացությունը սահմանելու համար առանձնացնում են տարբեր հիմքեր:
Մ. Մ. Բույանովը նշում է, որ սոցիալապես անապահով ընտանքների առաջնային բնութագիրը բացթողումների և թերությունների առկայությունն է դաստիարակության գործընթացում: Ըստ հեղինակի՝ ընտանիքի
ապահովությունը որոշվում է ոչ թե նյութական կամ կենցաղային բնութագրումներով, այլ` երեխայի նկատմամբ վերաբերմունքով [2, 47]:
Լ. Յա. Օլիֆերենկոն սոցիալապես անապահով էր համարում այն
ընտանիքները, որտեղ ապրող երեխաներն ունենում են քաղցի խնդիր,
մշտական անհանգստության զգացում, նրանց կյանքում հաճախակի են
լինում սթրեսային իրավիճակները, ենթարկվում են բռնության [4, 78]:
Ըստ Վ. Մ. Ցելուիկոյի սահմանման` սոցիալապես անապահով են
ցածր սոցիալական կարգավիճակ ունեցող ընտանիքները, որոնք չեն կարողանում լիարժեք իրականացնել իրենց վերապահված գործառույթները,
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ունեն հարմարվողական թույլ կարողություններ, երեխայի դաստիարակության և խնամքի գործընթացում առկա են դժվարություններ, և նրանց գործունեությունն ու հաղորդակցումը հագեցած չեն հուզական ֆոնով [6, 10-12]:
«Սոցիալապես անապահով ընտանիք» հասկացությունը սահմանված է նաև ՀՀ սահմանադրությամբ, ըստ որի՝ ընտանիքի սոցիալական
անապահովության աստիճանը որոշվում է` հաշվի առնելով ընտանիքի
կազմը, յուրաքանչյուր անդամին բաժին ընկնող եկամտի չափը, սոցիալական վիճակը: Հետևաբար՝ սոցիալապես անապահով են համարվում
նվազագույնը 30, առավելագույնը 39,01 անապահովության սահմանային
միավոր ունեցող ընտանքիները [7]:
Սակայն բացի նյութական սահմանափակ ռեսուրսներով պայմանավորված սոցիալական անապահովության խնդիրը` Հայաստանում
տարածված է նաև ոչ նյութական սոցիալական անապահովությունը, որի
բնութագրիչներն են առողջական վատ վիճակը, կրթական ցածր մակարդակը կամ անգրագիտությունը, սոցիալական անտեսվածությունը, մերժվածությունը, անպաշտպանվածությունը, իրավունքների և խոսքի ազատության անկիրառելիությունը:
Ըստ ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության
տվյալների՝ 2017թ. տարեվերջին սոցիալապես անապահով ընտանիքնրի
թվաքանակը Հայաստանում կազմել է 100288 (տվյալները նշված են` ըստ
նպաստառու ընտանիքների քանակի): Աղյուսակ 1-ում նշված է սոցիալապես անապահով ընտանիքների թվաքանակը՝ ըստ մարզերի [8]՝

Աղյուսակ 1.
Հայաստանում սոցիալապես անապահով ընտանիքների
թվաքանակը՝ ըստ մարզերի.
մարզերի.
Մարզ
Ընտանիքների թվաքանակը
Երևան
15829
Արագածոտն
5532
Արարատ
8053
Արմավիր
5625
Գեղարքունիք
12904
Լոռի
18520
Կոտայք
9044
Շիրակ
14213
Սյունիք
3464
Վայոց ձոր
1941
Տավուշ
5163

Ընդամենը

100 288
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Անհրաժեշտ է նշել, որ մասնագետները առանձնացվում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների տարբեր տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իրեն բնորոշ առաձնահատկությունները և խնդիրները,
սակայն որոշակի խնդիրներ ընդհանուր են այս կատեգորիայի ընտանիքների բոլոր տեսակների համար:
Լ. Ս. Ալեքսեևան առանձնացնում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների հետևյալ տեսակները.
▪ Կոնֆլիկտային ընտանիքներ, ուր գերակշռում է վերբալ ագրեսիան,
▪ Հակասոցիալական ընտանիքներ, որի անդամների վարքը հակասում է հասարակության մեջ ընդունված իրավական և բարոյական
նորմերին
▪ Մանկավաժական և հոգեբանական գիտելիքների ցածր մակարդակ ունեցող ընտանիքներ:
Յու. Վ. Կորչագինան՝ որպես սոցիալապես անապահով ընտանիքների դասակարգման հիմք, առանձնացնում է ընտանիքի անդամների
միջև հարաբերությունների և վարքագծի խաթարման աստիճանը.
▪ Խնդրահարույց ընտանիքներ,
▪ Ճգնաժամային ընտանիքներ,
▪ Հակասոցիալական ընտանիքներ:
Ա. Գ. Ասմոլովն առանձնացնում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների չորս տեսակ.
▪ Կրթադաստիարակչական անբավարար ռեսուրսներ ունեցող ընտանիքներ,
▪ Կոնֆլիկտային ընտանիքներ,
▪ Բարոյապես դեֆորմացված ընտանիքներ,
▪ Անապահով ընտանիքներ, ուր խնդիրերի հիմնական պատճառը
նյութական միջոցների բացակայությունն է:
Ընդհանրացնելով նշենք, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքների նշված բոլոր տեսակները պայմանականորեն կարող ենք բաժանել երկու հիմնական խմբի.
▪ Բացահայտ սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, որում առկա
խնդիրները տեսանելի են բոլորի համար,
▪ Թաքնված սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, որոնք արտաքնապես երևում են հանգիստ, սակայն ընտանիքի ներսում
առկա են բազմաթիվ խնդիրներ:
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Որպես սոցիալական անապահովության առաջացման պատճառ՝
կարող ենք առանձնացնել խնդիրների երեք խումբ.
▪ Անբարենպաստ սոցիալ-տնտեսական պայմաններ, որոնք ուղղակիորեն ազդում են ընտանիքի բարեկեցության մակարդակի վրա,
▪ Անբարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ, լարված փոխհարաբերություններ,
▪ Կենսաբանական բնութագիր (ֆիզիկական կամ հոգեկան հիվանդություն ունեցող ծնողներ, ընտանիքում ապրող հաշմադամ երեխաներ):
Նշված պատճառներից յուրաքանչյուրն անդրադառնում է ընտանիքի սոցիալական ապահովության մակարդակի վրա` կոնկրետ ոլորտում,
բայց ցանկացած խնդրի առկայությունը հանգեցնում է ընտանիքում անբարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտի ձևավորմանը, ինչը կարող է ընտանիքից` երեխայի օտարացման պատճառ դառնալ [1, 20-21]:
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներն ունենում են խնդիրներ
սոցիալական, իրավական, առողջապահական, նյութական, կրթական,
հոգեբանական և այլ ոլորտներում: Շատ հազվադեպ է պատահում, որ
միայն մի ոլորտում ունենան խնդիր. տարբեր ոլորտներում առկա խնդիրները փոխկապակցված են: Նշված բոլոր խնդիրների առկայությունն
առաջին հերթին անդրադառնում է երեխայի հուզական ոլորտի վրա`
ունենալով տարբեր հետևանքներ.
▪ Անբավարար խնամք և դաստիարակություն,
▪ Ոչ նորմալ սնունդ,
▪ Ֆիզիկական և հոգեբանական բռնություն,
▪ Մշտական անհանգստություն:
Երեխաները մշտապես ակնկալում են ծնողների մասնակցությունն
իրենց խնդիրների և դժվարությունների լուծման գործընթացում, և ամենակարևորը, նրանք ունեն ծնողի մշտական սիրո, աջակցության, ըմռման
կարիքը: Ծնողների կողմից դա ընկալվում է տարբեր կերպ: Ոմանց համար ծնողական սիրո չափանիշը երեխայի նկատմամաբ մշտական վերահսկողությունն է, մյուսների համար` երեխայի նկատմամբ ջերմությունը և
խնամքը, երրորդները կաևորում են երեխայի նյութական կարիքների բավարարումը, իսկ չորրորդները երեխային տալիս են անսահմանափակ
ազատություն: Դա է պատճառը, որ շատ հաճախ ծնողները չեն հասկանում, թե ինչու՝ չնայած իրենց սիրուն, չեն կարողանում մտերիմ հարաբերություններ ստեղծել երեխայի հետ:
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Երեխայի հուզական ոլորտի ձևավորման համար շատ կարևոր է
ծնողական սերը և ծնողների հետ կապվածությունը: Բայց սոցիալապես
անապահով ընտանիքներում առկա բազմաթիվ խնդիրները խոչընդոտում են ծնող-երեխա կապվածության ձևավորմանը, ինչը հանգեցնում է
երեխաների մոտ հետևյալ խնդիրների առաջացմանը.
▪ Ինքնության անորոշություն. երբ ընտանիքում անընդհատ տիրում
է խառնաշփոթ իրավիճակ, երեխաները չեն կարողանում կողմնորոշվել, թե իրենց զգացումներից որոնք են նորմալ և որոնք` ոչ:
▪ Մերժում. շատ հաճախ ընտանիքի անդամները մերժում են իրենց
կյանքում տեղի ունեցած անհաջողությունները, և երեխան արդյունքում չի կարողանում կողմնորոշվել իրականության և դրա
նկատմամաբ վերաբերմունքի միջև:
▪ Ցածր ինքնագնահատական. երբեմն ընտանիքի անդամները երեխային են մեղադրում իրենց կյանքում տեղի ունեցած անհաջողությունների համար, որն էլ հանգեցնում է երեխայի ինքնագնահատականի իջեցմանը:
Այս ընտանիքներում ապրող երեխաները համբերատար են. քանի
որ ընտանիքները չունեն բավարար ռեսուրսներ նրանց կարիքները բավարարելու համար, նրանք միշտ համբերատարորեն սպասում են իրենց
կյանքում որևէ դրական տեղաշարժի, միևնույն ժամանակ տեսնելով հասակակիցների հետ ունեցած իրենց տարբերությունները` կարող են դառնալ ագրեսիվ: Սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաները տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, հագուստով, հաղորդակցման ոճով,
արտահայտություններով: Երեխան հանդիպելով շրջապատողների բացասական վերաբերմունքին, մերժմանը` դառնում են էլ ավելի մեկուսի:
Նա մշտապես ունենում է անապահովության, անկայունության, վախի,
ընդունված չլինելու զգացումներ:
Եթե ծնողը պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում երեխային, ապա
երեխան ապագայում կարող է ունենալ ամենատարբեր խնդիրենր: Ընտանիքում տիրող մթնոլորտը անպայմանորեն ազդում է երեխայի հուզական ոլորտի վրա, հատկապես բնավորության ձևավորման վրա: Երեխայի բնավորության գծերի ձևավորումը կախված նրանից, թե նա ինչ է սովորում ընտանիքի անդամներից, և թե ընտանիքի անդամներն ինչ են սովորեցնում նրան:
Եթե ընտանիքում բացի սոցիալական անապահովության խնդիրը`
առկա է նաև անբարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ, ապա հավանա207

կան է, որ երեխայի մոտ կարող են առաջանալ տարբեր անձնային պաթոլոգիաներ:
Սոցիալապես անապահով ընտանիքների ազդեցությունը երեխայի
հուզական ոլորտի վրա ուսումնասիրելու նպատակով կատարել ենք
փորձարարական հետազոտություն: Ուսումնասիրել ենք և՛ սոցիալապես
անապահով, և՛ սոցիալապես ապահով ընտանիքներում ապրող երեխաների ինքնագնահատականի և համբերատարության մակարդակը,
որպեսզի կարողանանք համեմատել և հասկանալ, թե արդյոք սոցիալապես անապահով ընտանիքների ազդեցությունը երեխայի հուզական
ոլորտի վրա բացասական է, թե՞ ոչ:
Հետազոտության ժամանակ կիրառել ենք Ե. Պ. Իլինի և Ե. Կ. Ֆեշենկոյի «Համբերատարության մակարդակի ուսումնասիրման» [3, 318-319],
Դեմո-Ռուբինշտեինի «Ինքնագնահատականի ախտորոշման» [5, 110]
մեթոդիկաները:
Հետազոտությանը մասնակցել են 80 դեռահասներ` 40-ը՝ սոցիալապես անապահով, 40-ը՝ սոցիալապես ապահով ընտանիքներից: Դեռահասների` որպես թիրախային խմբի ընտրությունը պայմանավորված է
այն հանգամանքով, որ դեռահասությունը համարվում է երեխայի անձի
զարգացման ամենակարևոր և բարդ փուլերից մեկը, և հենց տարիքային
այս փուլում տեղի ունեցող փոփոխություններն են էական ազդեցություն
թողնում երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման գործընթացում:
Ըստ համբերատարության մակարդակի ուսումնասիրության արդյունքների` սոցիալապես անապահով ընտանիքի դեռահասների 80%-ն
ունեն համբերատարության բարձր մակարդակ, իսկ 20%-ը` միջին մակարդակ: Ստացված արդյունքները կարող ենք բացատրել այն հանգամանքով, որ այս ընտանիքներում ապրող դեռահասների կարիքները և
հետաքրքրությունները տարբեր խնդիրների պատճառներով չեն բավարարվում կամ ուշ են բավարարվում: Արդյունքում՝ դեռահասներն աստիճանաբար սկսում են ընդունել այն հանգամանքը, որ իրենց յուրաքանչյուր ցանկության իրագործման կամ կարիքի բավարարման համար
պահանջվում է որոշակի ժամանակ, քանի որ ի տարբերություն ավելի
ապահովված հասակակիցների` իրենց ընտանիքներն ի վիճակի չեն անմիջապես բավարարել տվյալ կարիքը կամ ցանկությունը: Ընտանիքի
ներսում սովորեցված համբերատարությունը դառնում է բնորոշ նաև
կյանքի այլ հանգամանքներում: Հետազոտության ստացված արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում՝
208

Աղյուսակ 2.
Դեռահասների համբերատարության մակարդակի
ուսումնասիրության տվյաները.
տվյաները.
Սոցիալապես անապահով
Սոցիալապես ապահով
ընտանիքի դեռահասներ
ընտանիքի դեռահասներ
Բարձր
80%
Միջին
20%
60%
Ցածր
40%

Ըստ ինքնագնահատականի ուսումնասիրության արդյունքների`
սոցիալապես անապահով ընտանիքի դեռահասների 90%-ն ունեն ինքնագնահատականի միջին, 10%-ը` ցածր մակարդակ: Իսկ ահա, սոցիալապես ապահով ընտանիքի դեռահասների միայն 7,5%-ն ունեն ցածր,
42,5%-ը` միջին, և 50%-ը՝ ինքնագնահատականի բարձր մակարդակ:
Ստացված արդյունքների տարբերությունների պատճառները բազմաթիվ
են: Նախ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներում առկա խնդիրների
պատճառով հաճախակի են լինում վիճաբանություններ, ընտանիքում
առաջացած դժվարությունների պատճառը համարում են երեխային, չեն
կարողանում երեխայի զարգացման համար ստեղծել բավարար պայմաններ: Իսկ երեխաները հասկանալով, որ չունեն այն նույն հնարավորությունները, ինչ իրենց հասակակիցները, չկարողանալով ընկերական հարաբերություններ հաստատել մյուսների հետ` դառնում են ինքնամփոփ,
մեկուսացված: Այս և այլ խնդիրներն են սոցիալապես անապահով ընտանիքի դեռահասների ցածր ինքնագնահատականի պատճառ դառնում:
Բայց ինչպես տեսնում ենք ստացված տվյալներից` սոցիալապես ապահով ընտանիքի դեռահասները ևս կարող են ունենալ ինքնագնահատականի ցածր կամ միջին մակարդակ: Սրանք այն ընտանիքի դեռահասներն են, որոնք, ճիշտ է, ունեն բավարար ֆինանսական և այլ ռեսուրսներ,
սակայն կարևորում են ոչ թե երեխայի խնամքը և դաստիրակությունը, այլ
նրա նյութական կարիքների բավարարումը: Ծնողների կողմից սիրո, հոգատարության բացակայությունը ևս կարղ է հանգեցնել դեռահասների
ինքնագնահատականի իջեցմանը: Հետազոտության ստացված արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում.

Աղյուսակ 3.
Դեռահասների ինքնագնահատականի
ինքնագնահատականի մակարդակի
ուսումնասիրության տվյաները.
տվյաները.
Սոցիալապես անապահով
Սոցիալապես ապահով
ընտանիքի դեռահասներ
ընտանիքի դեռահասներ
Բարձր
50%
Միջին
90%
42,5%
Ցածր
10%
7,5%
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Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի դեռահասներին հիմնականում բնորոշ է համբերատարության բարձր,
և ինքնագնահատականի ցածր մակարդակ:
Ամփոփելով կատարված աշխատանքը` կարող ենք ասել, որ մեր
հասարակությունում բավականին տարածված են սոցիալապես անապահով ընտանիքների խնդիրները: Անկախ ընտանիքի սոցիալական անապահովության առաջացման պատճառից` այն ազդում է երեխայի զարգացման վրա: Ընտանեկան հարաբերությունների խախտումը և դաստիարակության բացթողումները հանգեցնում են երեխայի հուզական
ոլորտում բազմաթիվ շեղումների առաջացման:
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ НА
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СЕКТОР РЕБЕНКА

Армине Шахкян
ВГУ, Педагогический факультет,
Психология, магистратура, 2-օй курс
Резюме

Ключевые слова: cоциально необеспеченная семья, эмоциональный
сектор, негативное воздействие, самооценка, терпение
Подводя итоги сделанной работы, можно сказать, что проблемы социально необеспеченных семей довольно распространены в нашем
обществе. Несмотря на причину происхождения социальной необеспеченности семьи, это влияет на развитие ребёнка. Нарушение семейных отношений и отсутствие воспитания приводят ко многим отклонением в эмоциональном состоянии ребёнка. И, согласно результатам исследований,
можем сказать, что дети из социально необеспеченных семей имеют
низкую самооценку и высокий уровень терпении.

THE INFLUENCE OF SOCIALLY NEEDY FAMILIES
ON THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL SPERE OF A CHILD

Armine Shakhkyan
VSU, Faculty of Pedagogy,
Psychology, MA the 2nd year
Summary

Key words: asocially vulnerable family, emotional spere,negative
influence, self-esteem, tolerance
We may come to the conclution that the problems of socially needy
families are quite comman in our society. In spite of the reason of the neddy
occurance it affects the development of a child. The violence of the familiy
relations and the gaps of upbringing may cause many digressions of the child's
emotional sphere. And according to the resurch we may conclude that the
children of socially needy families have a low self-esteem and a high level of
tolerance.
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ՎԱԽԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
Արփինե Մկրտչյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Հոգեբանություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` հ.գ.թ., դոցենտ Լևոն Սարգսյան

բառեր՝՝ վախ, սարսափ, դեռահասության տարիք,
Հանգուցային բառեր
տագնապ, սոցիալական վախեր
Մարդկությունը՝ ոտք դնելով երրորդ հազարամյակ, տեխնոլոգիական առաջընթացի աներևակայելի ձեռքբերումներին զուգահեռ՝ ձեռք է
բերել նաև իր գոյության պահպանմանը սպառնացող վախի նոր
աղբյուրներ։ Երեխաները և դեռահասները, լինելով բավականին զգայուն,
ավելի ուժգին են զգում այդ վախերը: Վերջիններս գումարվելով դեռահասության դասական վախերին` կարող են հուզական ոլորտի լուրջ խաթարումների պատճառ դառնալ` հասցնելով ընդհուպ նևրոտիկ հիվանդությունների։
Շատ հաճախ վախը պայմանավորված է տարիքային առանձնահատկություններով, որոնք երեխայի զարգացմանը զուգահեռ վերանում
են, եթե դրանց տրվում են ճիշտ լուծում: Հակառակ դեպքում հնարավոր է,
որ երեխայի մոտ առաջանան հուզական կամ վարքային խնդիրներ: Վախի ազդեցությամբ փոխվում է երեխայի վարքը, դրդապատճառները: Ծնողը պետք է կարողանա հասկանալ վախի բնույթը, որպեսզի վերահսկի
այն: Երեխայի կողմից սեփական վախի հաղթահարումը պայմանավորված է նրան շրջապատող հանգամանքներից ու պայմաններից, և առաջին
հերթին ծնողների հետ ունեցած հարաբերությունների բնույթից, քանի որ
նրանք են ապահովում երեխայի անվտանգության ու պաշտպանվածության զգացումը: Կարևորվում է վախի՝ որպես հոգեբանական երևույթի
ուսումնասիրությունը` դրանից առաջացող խնդիրները կանխելու նպատակով:
Վախը աֆեկտիվ զգայական հույզ է, որն առաջանում է սուբյեկտի
սոցիալական կամ կենսաբանական գոյությանն սպառնացող վտանգի,
մտահոգության հանգամանքներում: Այն մարդուն ուղեկցում է ծննդյան
օրից մինչև խոր ծերություն: Յուրաքանչյուրիս վախի հիմքում ընկած է
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ինքնապաշտպանական բնազդը, և երբ մեր ֆիզիկական կամ սոցիալական գոյությանը սպառնում է որևէ վտանգ` մարդը հայտնվում է անպաշտպան, անօգնական վիճակում, որն էլ հիմք է հանդիսանում վախի
առաջացման համար: Երբ մենք վախ ենք զգում, մեր ուշադրությունը
կտրուկ նեղանում է և կենտրոնանում վտանգ առաջացնող իրավիճակի
կամ օբյեկտի վրա: Ինտենսիվ վախը նշանակալիորեն նեղացնում է ընկալումը, մտածողությունը:
Վախը աղավաղում է մտածողությունը, դարձնում քաոսային ու
ռեակտիվ, ուժեղ վախի դեպքում՝ արգելված: Երկու դեպքում էլ այն
կորցնում է ճկունությունը, դառնում աղավաղված: Աստիճանաբար աճող
հուզական ծանրաբեռնվածությունը սահմանափակում է ճանաչողական
ակտիվությունը: Յուրաքանչյուր նոր բան ընկալվում է անվստահությամբ,
մարդը դառնում է զգուշուավոր, պասիվ: Որոշ դեպքերում մարդիկ այնքան են հոգնում վախից, որ կորցնում են նախաձեռնողականությունը,
արտաքինից դառնում անտարբեր: Սա պաշտպանական արգելակում է,
որն ազատում է հոգեկանը հետագա հուզական ազդեցություններից:
Վախերի հետազոտությամբ զբաղվել են շատ գիտնականներ, որոնց
կողմից առաջ են քաշվել բազմաթիվ դասակարգումներ: Յու. Շերբատիխը
վախերը բաժանում է 3 խմբի՝
1. Կենսաբանական
2. Սոցիալական
3. Ներքին [5, 20]:
Առաջին խմբում այն վախերն են, որոնք անմիջականորեն կապված
են մարդու կյանքի սպառնալիքի հետ (մահվան վախ, մթությունից, խորությունից և նմանատիպ այլ վախեր): Սոցիալական վախերն արտացոլում են մարդ-հասարակություն փոխհարաբերությունները: Այս խմբի
վախերից են անհաջողակ երևալու, քննադատության արժանանալու,
զգացմունքները չկառավարելու, միայնակության վախը և այլն: Իսկ
երրորդ խմբի վախերը, ի տարբերություն նախորդ երկուսի, ծնվում են
մարդու գիտակցությունում և հիմքում չունեն անհանգստանալու իրական
պատճառ:
Բացի նշվածներից գոյություն ունեն նաև միջանկյալ վախեր, որոնք
կարող են պատկանել վերոնշյալ երկու խմբերին ևս:
Վախը մարդու համար բավականին սովորական վիճակ է: Բազմա213

թիվ վախեր պահպանում են իրենց ուժը և կարող են դրսևորվել մարդու
ողջ կյանքի ընթացքում` մանկությունից մինչև ծերություն:
Միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր տարիքային խումբ ունի յուրօրինակ ապրումներ և վախի դրսևորումներ: Դեռահասության վախերը
հազվադեպ երևույթ չեն, բայց նրանք, որպես կանոն խնամքով թաքցվում
են, և հետագայում այն վերածվում է տագնապայնության: Դեռահասության տարիքի խնդիրներից է «լինել այնպիսին ինչպիսին կա` շրջապատված լինելով ուրիշներով» մտահոգությունն, ինչն արտահայտվում է անվստահությամբ` ինչպես իր, այնպես էլ ուրիշների նկատմամբ:
Հաճախ առաջանում են կպչուն վախեր (ֆոբիաներ), որոնք կարող
են դրդել դեռահասին խուսափել որոշակի օբյեկտներից, մարդկանցից,
իրավիճակներից: Մեկ անգամ ապրած շփոթմունքը, քննության կամ
հրապարակային ելույթների նկատմամբ վախը կարող է անգիտակցաբար
պահպանվել հուզական երկարատև հիշողության մեջ և ամեն անգամ
դրսևորվել նման իրավիճակում: Երեխան անընդհատ գտնվում է հերթական անհաջողության սպասման մեջ: Կայուն վախերի առկայությունը
այս տարիքում վկայում է անվստահության և մեծահասակների կողմից
չհասկացված լինելու մասին:
Այսպես՝ սոցիալական վախերի առաջացմանը նպաստում են բարդ
հարաբերություններն ընտանիքում: Երեխայի վախերն ավելանում են,
երբ ընտանիքում չկա փոխհասկացվածություն, ջերմ հարաբերություններ, երեխան անընդհատ գտնվում է կոնֆլիկտային իրավիճակում: Շատ
վախերի առկայությունն իջեցնում է դեռահասի ինքնագնահատականը և
իր նկատմամբ վստահությունը, ինչը բացասաբար է անդրադառնում միջանձնային հարաբերությունների վրա. դեռահասը չի կարողանում
պաշտպանել իրեն, կորցնում է հոգեբանական անվտանգության զգացումը, դառնում է կասկածամիտ և զգուշավոր: Հետագայում այն վերածվում
է մարդկանց նկատմամբ վերապահ վերաբերմունքի, կոնֆլիկտների, կամ
իրականությունից փախուստի. չափից դուրս տարվածություն համակարգչային խաղերով, ալկոհոլի կամ թմրանյութերի օգտագործում, ներգրավում աղանդավորական խմբերում:
Ա. Զախարովը նշում է, որ եթե կրտսեր դեռահասի մոտ գերակշռում
են կենսաբանական վախերը, ապա տարիքի հետ դրանց թիվը գնալով
նվազում է, և արդեն ավագ դեռահասության տարիքում նկատվում է սո214

ցիալական վախերի կտրուկ աճ: Հեղինակը նշում է նաև, որ կա մահվան
վախի արտահայտվածության որոշակի տարիքային տարբերություն:
Կրտսեր դեռահասների մոտ ավելի հաճախ նկատվում է անսպասելի
մահվան վախը, իսկ արդեն ավագ դեռահասների մոտ՝ տանջալից մահվան վախը [2, 120]:
Այս տարիքում մահվան վախի դրսևորման մասին է խոսել նաև
Ի. Յալոմը: Նա նշում է, որ այս վախը չի դրսևորվում մինչև դեռահասությունը, և դեռահասների մոտ հաճախ առաջանում է անհանգստություն,
երբ մտածում են մահվան, երբեմն էլ ինքնասպանության մասին [6, 4]:
Ի տարբերություն տղաների՝ աղջիկների մոտ շատ են ոչ միայն
բնազդային, այլև միջանձնային (սոցիալական) վախերը: Այս ամենը վկայում է աղջիկների բարձր տագնապայնության մասին: Համաձայն Զախարովի իրականացրած հետազոտությունների` 15 տարեկանում գագաթնակետին են հասնում միջանձնային և այլ սոցիալական վախերը, ինչպիսին են մեծահասակների և հասակակիցների կողմից ծաղրանքի արժանանալու, միայնակության, հանձնարարված առաջադրանքները սխալ
կատարելու վախը և այլն: Այս տարիքում դրսևորվում է նաև ծնողների
մահվան վախը:
Դեռահասները վախենում են ֆիզիկական տգեղությունից, ինչը հաճախ արտահայտվում է անհանդուրժողականությամբ՝ այլ մարկանց ֆիզիկական թերությունների նկատմամբ, կամ կպչուն մտքերով սեփական
«տգեղ» մարմնի, դեմքի վերաբերյալ և այլն: Պահանջմունքը` լինել այնպիսին, ինչպիսին կա, արտահայտվում է «ես»-ի կատարելագործման ձգտումով, ինչը անբաժանելի է անհանգստությունից և տագնապից: Սակայն
միևնույն ժամանակ դեռահասները ձգտում են լինել հասարակության
կարևոր անդամ, պատկանել խմբին: Նրանք կարևորում են հաղորդակցումը հասակակիցների հետ: Կասկածամիտ դեռահասները կարող են
մտածել, որ իրենց չեն սիրում, չեն հասկանում, որ չունեն ապագա, չունեն
հնարավորություն, և կյանքը այլևս չունի նպատակ:
Դեռահասության տարիքի վախերի բացահայտման համար կիրառել ենք Ի. Պ. Շկուրատովայի «Վախերի տեսակներ» հարցարանը [4]: Այն
ներառում է վախ առաջացնող 36 գործոններ: Բոլոր այդ գործոնները
խմբավորված են 5 խմբում՝
▪ Կենսաբանական վախեր,
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▪ Ուսումնական վախեր,
▪ Սոցիալական վախեր,
▪ Հանցավոր վախեր,
▪ Միստիկական վախեր:
Մասնակիցը պետք է գնահատի, թե որքանով է տվյալ գործոնը
նպաստում վախի առաջացմանը՝ օգտագործելով 0-4 բալանոց սանդղակը.
0 – երբեք նման վախ չեմ ունեցել,
1 – ունեցել եմ մեկ անգամ,
2 – ունեցել եմ մի քանի անգամ,
3 – ունենում եմ հաճախակի,
4 – այս վախը ինձ միշտ է հետապնդում:
Հետազոտությանը մասնակցել են 60 դեռահաս՝ 35 աղջիկ, 25 տղա:
«Վախերի տեսակներ» մեթոդիկայի կիրառմամբ ստացված ընդհանուր
արժեքները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:
Ինչպես երևում է աղյուսակից՝ դեռահասության տարիքում գերակշռում են կենսաբանական և սոցիալական վախերը: Առավել արտահայտված է հարազատ մարդկանց մահվան վախը (տղաների մոտ 49
միավոր, աղջիկների մոտ 85 միավոր): Հետաքրքիր է այն փաստը, որ սեփական մահվան վախի միավորներն այդքան էլ բարձր չեն՝ տղաների
մոտ՝ 20 միավոր, աղջիկների մոտ՝ 46 միավոր: Կարելի է ենթադրել, որ
դեռահասների կողմից քիչ հավանական է համարվում սեփական մահը,
կամ էլ նրանց մոտ ակտիվ գործում են պաշտպանական մեխանիզմները:

Աղյուսակ 1.
Վախերի տեսակների ուսումնասիրության տվյալները
Վախերի տեսակներ
Կենսաբանական

Աղջիկներ
40,9

Տղաներ
25,7

Ընդհանուր
66,6

Ուսումնական

18,2

10,6

28,8

Սոցիալական

24,0

8,8

32,6

Կրիմինալ

12,7

2,9

15,6

Միստիկական

2,0

6,2

8,2
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Հաջորդը վախն է Աստծուց (տղաների մոտ` 51, աղջիկների մոտ` 77
միավոր): Նաև դեռահաս տղաների մոտ առավել հաճախ դրսևորվում է
վախը մթությունից, բարձրությունից, կենդանիներից, տրանսպորտային
պատահարներից, դաս պատասխանելուց, միայնակությունից, հասակակիցների և հարազատների կողմից ընդունված չլինլուց, նրանց ցանկությունները չարդարացնելուց: Իսկ աղջիկների մոտ համեմատաբար բոլոր
ցուցանիշներն ավելի բարձր են: Առավել արտահայտված է վախը փակ
տարածությունից, մթությունից, կենդանիներից, հիվանդանալուց, դաս
պատասխանելուց, ցածր գնահատական ստանալուց և միայնակությունից:
Այսպիսով՝ դեռահասության տարիքում գերակշռում են կենսաբանական և սոցիալական վախերը, և նրանց ավելացմանը նպաստում են
բարդ, կոնֆլիկտային հարաբերությունները մեծահասակների և հասակակիցների հետ: Կենսաբանական վախերից առաջնային է ծնողների
մահվան վախը, ինչպես նաև՝ վախը մթությունից, բարձրությունից, փակ
տարածությունից և այլն: Տարիքին բնորոշ սոցիալական վախերից են հասակակիցների կողմից չհասկացված լինելու, միայնակության վախը,
պատժից, ինչ-որ մարդկանցից և այլ վախեր:

1.
2.

3.

5.
6.
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СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ СТРАХОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
ВОЗРАСТЕ

Арпине Мкртчян
ВГУ, Педагогический факультет,
Психология, магистратура, 2-օй курс
Резюме

Ключевые слова: страх, испуг, тревожность, подростковый возраст,
социальные страхи
Следовательно в подростковом возрасте преобладают биологические
и социальные страхи, и их происхождение во многом зависит от сложных
и конфликтных взаимоотношений как со сверстниками, таки и со
взрослыми. В числе биологических страхов преобладает страх смерти
родителей, а так же страх темноты, высоты, закрытого пространства и т.д.
А так же свойственны социальные страхи: боязнь быть не понятым среди
сверстников, страх одиночества, наказаний, каких-то людей и другие
страхи.

REASONS AND THE ESSENCE OF FEARS
EXPRESSED AT THE AGE OF ADOLESCENCE

Arpine Mkrtchyan
VSU, Faculty of Pedagogy,
Psychology, MA the 2nd year
Summary

Key words: fear, horror, alarm, social fears, bioligical fears
Thus, at the age of adolescence dominate biological, social fears and
complicated, conflict relationships with adults and compeers contribute to their
growth. From all biological fears the most substantial is the fear of parents'
death, as well fear of darkness, height, indoor space and so on. Social fears
typical to the age are to be incomprehensible by compeers, the fear of
loneliness, the fear of punishment, the fear of some people and so on.
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ՈՍՏԻԿԱՆԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Գուրգեն Մադոյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Հոգեբանություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ հ. գ. թ., դոցենտ Հայկ Ավագիմյան

Հանգուցային բառեր՝ ոստիկան, անձնային հատկանիշներ,
մասնագիտական նշանակալից հատկանիշներ, գործունեության արդյունավետություն, պատասխանատվություն, հուզական կայունություն,
տագնապայնություն, սթրեսակայունություն
Իրավապահ մարմնի աշխատակցի մասնագիտությունն, անշուշտ,
ամենավտանգավորներից է, քանի որ այն աշխատանք է և՛ արտակարգ
իրավիճակում, և՛ սպառնալիք կյանքի համար, և՛ պատասխանատվություն այլ մարդկանց նկատմամբ: Արտակարգ իրավիճակներում իրավապահ մարմինների աշխատակցին անհրաժեշտ է գնահատել իրադրությունը, իրագործել առավել ճշգրիտ որոշում և այդ ընթացքում համարժեք
ընկալել պայմանները և գործողությունները: Իրավապահ մարմինների
աշխատակիցների մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունը կախված է ինչպես անձի կոնկրետ հատկանիշներից, այնպես էլ
մասնագիտական նշանակալից հատկանիշներից, գիտելիքներից և կարողություններից, որոնք ձեռք են բերվել աշխատանքի ընթացքում:
Մասնագիտական նշանակալից հատկանիշներից են անձի դինամիկ բնորոշ առանձնահատկությունները, հոգեբանական և հոգեշարժողական առանձնահատկությունները, որոնք կանխորոշվում են որոշակի
հոգեբանական և հոգեշարժողական գործընթացների զարգացման աստիճանով, նաև դրանք ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններ են,
որոնք համապատասխանում են որոշակի մասնագիտության մարդու
ադապտացիային և նպաստում տվյալ մասնագիտության արդյունավետ
տիրապետման:
Մասնագիտական նշանակալից հատկանիշների վերաբերյալ գոյություն ունեն բազմաթիվ մոտեցումներ և կիրառվող սահմանումների բազմազանություն: Ըստ Վ. Մ. Շադրիկովի՝ մասնագիտական նշանակալից
հատկանիշները հանդես են գալիս այն ներքին հանգամանքների դերում,
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որոնց օգնությամբ փոփոխության են ենթարկվում արտաքին ազդեցությունները և գործունեության պայմանները, ինչը ենթադրում է գործունեության հոգեբանական համակարգի ձևավորման պայման [5, 75]:
Ա. Կ. Մարկովայի կարծիքով՝ մասնագիտական նշանակալից հատկանիշները ավելի հաճախ հանդես են գալիս անմիջական հոգեկան և անձնային հատկանիշների ձևով: Սակայն դրանց կարող են վերաբերել նաև
մասնագիտական գործունեության սուբյեկտի կենսաբանական հատկանիշները՝ սոմատիկ, մարմնակազմական, նյարդադինամիկ և այլն [3, 58]:
Ն. Ս. Պրյաժնիկովը և Ե. Յու.Պրյաժնիկովան իրենց «Աշխատանքի
հոգեբանություն» աշխատության մեջ դիտարկում են «մասնագիտական
նշանակալից հատկանիշներ» հասկացությունը և առաջարկում դրանում
ընդգրել սենսորային, մտավոր և շարժողական գործունեության առանձնահատկությանները, բացի դրանից ուշադրության, մտածողույան, հիշողության, հուզակամային ոլորտի և անձի առանձնահատկության բնորոշ
գծերը [4, 211]:
Իր հետազոտություններում Ե. Ս. Շելեպովան վերլուծում է մասնագիտական նշանակալից հատկանիշները և սահմանում դրանք որպես
մասնագիտական պիտանելիության տարրեր, այսինքն՝ նման հատկանիշներ մարդուն անհրաժեշտ են մասնագիտական հարցերի արդյունավետ լուծման նպատակով: Դրանցում կարելի է առնձնացնել տարբեր
հատկանիշների շրջանակ՝ սկսած բնածին նախադրյալներից մինչև մասնագիտական ուսուցման և ինքնապատրաստման ընթացքում ստացված
մասնագիտական գիտելիքներ: Դրանց են նաև վերաբերում անձի (մոտիվացիան, ուղղվածությունը, իմաստային ոլորտը, բնավորությունը), հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները (խառնվածք, ԲՆԳ-ի
առանձնահատկությունները), հոգեկան գործընթացների բնորոշ գծերը
(հիշողություն, ուշադրություն, մտածողություն, երևակայություն), իսկ
գործունեության կոնկրետ տեսակների դեպքում՝ նաև մարդու անատոմամարմնակազմական առանձնահատկությունները [6, 34]:
Ե. Ա. Կլիմովը մասնագիտական նշանակալից հատկանիշների
թվին է վերագրում անհատական տիպոլոգիական (գործունեության անհատական ոճ), սենսորային և պերցեպտիվ (զգայության և ընկալման
առանձնահատկությունները), ատենցիոն (ուշադրության առանձնահատկությունները), իմաժիտիվ (երևակայության որակները), մտավոր, կամա220

յին հատկանիշներ և ինտելեկտուալ կարողություններ [2, 45]:
Իր աշխատություններում Ա. Վ. Կարպովը տալիս է հետևյալ սահմանումը. «Մասնագիտական նշանակալից հատկանիշները՝ գործունեության
սուբյեկտի անհատական հատկություններն են, որոնք անհրաժեշտ են և
բավարար են նրա իրագործման համար նորմատիվորեն առաջադրված
մակարդակում, և որոնք նշանակալից են ու դրական հարաբերակցվում են
նրա հիմնական արդյունավետ չափորոշիչներից մեկի (կամ մի քանիսի)՝
որակի, արտադրողականության, հուսալիության հետ» [1, 98]:
Գրականության վերլուծությունը վկայում է, որ ցանկացած գործունեություն իրագործվում է մասնագիտական նշանակալից հատկանիշների համակարգի հիմքի վրա: Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր գործունեություն պահանջում է մասնագիտական նշանակալից հատկանիշների
կոնկրետ հանրագումար և այդ հատկանիշների հանրագումարը հանդես
է գալիս որպես սուբյեկտային հատկանիշների կոնկրետ հանրագումար:
Տվյալ հանրագումարը ձևավորվում է սուբյեկտի մոտ գործունեության յուրացման և տիրապետման գործընթացում: Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ ներկայացված գիտական աշխատություններում իրավապահ մարմինների աշխատակիցների մասնագիտական գործունեության
հոգեբանական առանձնահատկություններն առանձին չեն դիտարկվել, և
դրա հետ կապված առաջանում է ոստիկանի մասնագիտական նշանակալից հատկանիշների ախտորոշման պահանջմունք:
Մեր հետազոտության նպատակն էր ոստիկանի անձնային հատկանիշների ուսումնասիրությունը, և դրանց մեջ այնպիսի հատկանիշների
առանձնացումը, որոնք ազդում են մասնագիտական գործունեության
արդյունավետության վրա, այսինքն՝ մասնագիտական նշանակալից են
տվյալ մասնագիտության համար: Հետազոտության ընթացքում չափել
ենք ոստիկանների այն անձնային հատկանիշները, որոնք կարելի է համարել արդյունավետ և անարդյունավետ իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ: Նման բաժանում կատարել ենք փորձագիտական գնահատականի մեթոդի օգնությամբ: Տվյալ դեպքում որպես փորձագետ է հանդես եկել ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Վանաձոր քաղաքի Բազումի բաժնի պետի կադրերի գծով տեղակալը: Իր աշխատանքում փորձագետը կիրառել է իրավապահ մարմինների աշխատակիցների
մասնագիտական արդյունավետության ներքին ռեյտինգի տվյալները:
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Գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ, այդ ներքին տվյալների վերլուծության հիման վրա ձևավորվել էր ոստիկանության աշխատակիցների երկու խումբ՝ 20 մարդ յուրաքանչյուրում: Առաջին խմբում, որը
պայմանականորեն ստացել է Ա խումբ անվանումը, ընդգրկվել էին մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձր մակարդակ
ունեցող աշխատակիցներ, իսկ երկրորդ խմբում, որը պայմանականորեն
ստացել է Բ խումբ անվանումը, մասնագիտական գործունեության արդյունավետության ցածր մակարդակ ունեցող աշխատակիցներ: Աշխատակիցների տվյալ խմբերի հետ կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները.
1. Այզենկի անձնային հարցարանը (MPI),
2. Թեյլորի տագնապայնության դրսևորման անձնային սանդղակ,
3. «Սուբյեկտիվ վերահսկողության մակարդակ» մեթոդիկան
(Ե. Ֆ. Բաժին, Ե. Ա. Գոլինկինա, Լ. Մ. Էտկինդ [7]):
Ա խմբի փորձարկվողների մոտ բոլոր հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաների կիրառության արդյունքում ստացված տվյալները ցույց են տալիս
նեյրոտիզմի ցածր մակարդակ (62%), ինչը վկայում է անձի հուզական կայունության մասին: Ա խմբի ոստիկանների մոտ նկատվել է պատասխանատվության բարձր մակարդակ (58%): Դրա հետ միասին, նրանց բնորոշ
է նաև ցածր անձնային տագնապայնությունը (68%): Կարելի է վստահությամբ ասել, որ ոստիկանության աշխատակցի վտանգի և ռիսկի հետ
կապված մասնագիտական գործունեության առանձնահատկությունները
ենթադրում են անձնային առանձնահատուկ որակների առկայություն:
Անձի այդ հատկանիշները կարելի է անվանել մասնագիտական նշանանակալից, քանի որ դրանք ախտորոշվում են մասնագիտական գործունեության բարձր արդյունավետություն ունեցող աշխատակիցների մոտ:
Բ խմբի աշխատակիցներին բնորոշ է նեյրոտիզմի (41%) և անձնային
տագնապայնության (61%) բարձր մակարդակ: Դրա հետ միասին, նրանց
մոտ ախտորոշվում է պատասխանատվության ցածր և միջին մակարդակ:
Հոգեախտրոշիչ տվյալների վերլուծությունը վկայում է այն, որ հուզական կայունությունը, բարձր պատասխանատվությունը և ցածր անձնային տագնապայնությունը ոստիկանության աշխատակցի մասնագիտական նշանակալից հատկանիշներն են: Օրինակ՝ հուզական կայունությունը բնորոշ է փորձարկվողների մեծամասնությանը, որը կարող է պայմանավորված լինել նաև նրա աշխատանքային իրադրության ազդեցու222

թյամբ: Մասնագիտական կայացման հետ միասին կատարվում է այնպիսի անձնային հատկանիշների զարգացում, ինչպիսին են, օրինակ՝
հանգստությունը, վստհությունը, սթրեսակայունությունը: Ոստիկանության աշխատակիցների սթրեսակայունության բարձրացումը կարող է լինել մասնագիտության, մասնագիտական գործունեության պայմաններին
ադապտացիայի զարգացման հետևանք: Անհրաժեշտ է նաև նշել պատասխանատվության հատուկ կարևորությունը: Անհնար է պատկերացնել ավելի պատասխանատու մասնագիտություն, քան ոստիկանի մասնագիտությունը, քանի որ նրանք պատասխանատու են այլ մարդկանց
կյանքի համար՝ ենթարկելով սեփական կյանքը վտանգի: Ոստիկանության աշխատակցի արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ է
պատասխանատվությունը՝ որպես մասնագիտական նշանակալից հատկանիշ:
Այսպիսով՝ ոստիկանության աշխատակիցների անձնային հատկանիշների հոգեբանական ախտորոշման արդյունքում բացահայտվել են
նրանց հիմնական մասնագիտական նշանակալից հատկանիշների չափորոշիչները: Պարզվել է, որ այդպիսի հատկանիշներից են հուզական
կայունությունը, պատասխանատվությունը և ցածր անձնային տագնապայնությունը:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОЖАНИЯ ЛИГНОСТИЫХ КАЧЕСТВ ПОЛИЦЕЙСКОГО

Гурген Мадоян
ВГУ, Педагогический факультет,
Психология, магистратура, 2-օй курс
Резюме

Ключевые слова: полицейский, личные качества, значительные
профессиональные качества, продуктивность деятельности, ответственность, эмоцианальная стойкость, тревожность, стрессостойкость
Таким образом, в результате анализа личных качеств сотрудников
полиции, стали ясны общие стандарты их профессиональных качеств.
Оказалось, что среди этих качеств числятся эмоцианальная стойкость,
ответственность и низкая тревожность.

THE PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE EXPERIMENTAL RESEARCH
OF A POLICEMAN’S PERSONAL QUALITIES

Gurgen Madoyan
VSU, Faculty of Pedagogy,
Psychology, MA the 2nd year
Summary

Key words: policeman, personal qualities, significant professional
qualities, productivity of activity, responsibility, emotional sustainability,
disquietude, stress-resistance
Thus, as a result of the experimental analysis of the policeman’s personal
qualities, some general standards of their personal qualities became obvious.
Among those qualities are emotional sustainability, responsibility and stress
resistance.
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ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ
ԲՆՈՐՈՇ ՎԱԽԵՐԸ
Զարինե Գրիգորյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Սոցիալական մանկավարժություն, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ մ.գ.թ., դոցենտ Քարմիլե Վիրաբյան

բառեր`` վախ, գիտակցված վախ, տարիքային և
Հանգուցային բառեր
անհատական առանձնահատկություններ, հոգեբանական դրսևորումներ,
հաղթահարում
Խիզախությունը վախին ընդիմանալը և ղեկավարելն է,
այլ ոչ թե վախի բացակայությունը:
Մարկ Տվեն

Վախ զգում են բոլորը, բայց քչերն են կարողանում արտահայտել
իրենց զգացմունքները:
Մանկական վախերի հիմնախնդիրն ուսումնասիրվել է մի շարք
հետազոտողների կողմից (Զախարով, Շիշովա, Գարբուզով):
Մանկական վախերի ուսումնասիրման մեջ առավելապես դիտարկվում են այն հարցերը, որոնք առնչվում են՝
▪ Մանկական վախեր առաջացնող առարկաներին, մուլտֆիլմերին
(օրինակ`իրական դեպք՝ «Ռենջերներ» մուլտֆիլմը տղա երեխայի մոտ առաջացրել է կակազություն` խոսքի արագության և ռիթմի խանգարում),
որոնք կարող են տարբեր աստիճանի վտանգի առաջացման պատճառ
դառնալ:
Մարդու օրգանիզմը վտանգին արձագանքում է օրգանիզմի մեջ
ադրենալինի կտրուկ բարձրացմամբ, որի ազդեցությամբ օրգանիզմը
սկսում է վտանգից փախչել, վախի ապրումը զուգակցվում է ուժեղ
ճնշվածությամբ:
▪ Այնպիսի իրավիճակի, որը գիտակցորեն կամ անգիտակցորեն
կարող է ազդել երեխայի վրա (ծնողների ծեծը, ընտանեկան անախորժությունները), այսինքն՝ ոչ թե առարկան է ազդում, այլ որոշակի միջավայր,
գործողություն, իրողություն:
▪ Երեխայի ընկալման այնպիսի առանձնահատկությունների,
որոնք պայմանավորված են երեխայի տարիքային և անհատական
առանձնահատկություններով: Տարբեր ազգությունների, քաղաքակրթությունների երեխաներն իրենց զարգացման ընթացքում ապրում են մի
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շարք վախեր, օրինակ`մթությունից, կենդանիներից, մորից բաժանվելուց,
բժիշկներից: Կյանքի սկզբնական փուլում հնարավոր է, որ վախերը ժամանակավոր լինեն, դա բնորոշ է այդ տարիքին, սակայն հնարավոր է, որ
անուշադրության, ոչ ճիշտ կանխարգելման արդյունքում վախը արմատավորվի երեխայի հիշողության մեջ: Հնարավոր է, որ որոշ վախեր էլ
երեխայի բնավորության հիմնական գիծը դառնան, օրինակ` վախկոտությունը, վատատեսությունը, կասկածամտությունը: Մանկական վախերի
հիմնախնդիրը շարունակվում է արդիական համարվել, հատկապես, երբ
այն զուգորդվում է վախ առաջացնող կոնկրետ պայմանների և դրանց շարունակական բնույթի հետ: Մեր գլխավոր խնդիրն է վերլուծել մեզ շրջապատող այն գործոնները, որոնք առավելապես ազդում են մանկական
վախերի առաջացմանը:
Վախերի առաջացման պատճառները հասկանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել երեխայի աճման ու զարգացման ողջ շրջանը:
Օրինակ՝ մի մայր հղիության շրջանում շենքի աստիճաններից վայր է
ընկել: Այնուհետև երեխան երբ մեծացել է, անընդհատ հասնելով այդ աստիճաններին՝ չի ցանկացել բարձրանալ, լաց է եղել, և ծնողներին հետաքրքրել է, թե ինչո՞ւ է հենց այդ աստիճաններից վախենում երեխան:
Անհրաժշետ է նշել, որ մարդու հոգեկան աշխարհի հիմքերը դրվում են
դեռևս ներարգանդային շրջանում և պտղի արյունատար համակարգի միջոցով կապը ծնողի հետ գնալով մեծանում է, հետևաբար հղիության
շրջանում մոր անհանգստությունը, հուզական անկայունությունը, ընտանիքում առկա կոնֆլիկտային իրավիճակը իր ազդեցությունն է թողնում
պտղի վրա [1, 264-265]: Երեխաների վախերը մեծապես ներշնչված են
ծնողների և մտերիմների կողմից, երբ ծնողն ինչ-որ բանից վախեցել է,
ապա նույնը պահանջում է նաև երեխայից: Երեխան չի մտածում վախի
ապրումների օբյեկտիվության շուրջ. եթե ծնողները ինչ-որ բան համարում են վտանգավոր, ապա դա իսկապես այդպես է: Ծնողները կարող են
վախ ներշնչել երեխաներին անմիջականորեն` նրանց մոտ պատմելով
վախեցնող պատմություններ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ երեխան դեռևս
պատկերացում չունի գայլի, կախարդի մասին: Սակայն մեծերը այնպես
են արտաբերում այդ բառերը, որ փոքրերը ակամա սկսում են վախենալ
[2, 7]: Մենք ինքներս էլ շատ ենք լսել հետևյալ արտահայտությունները`«Քեզ խելոք պահիր, թե չէ մանկատուն կտանենք ու էլ չենք բերի»,
«Խելո՛ք նստիր, աչքե՛րդ փակիր ու քնի՛ր, թե չէ հիմա կախարդը կգա,
գայլը կգա»: Ծնողները երեխաների անվտանգության երաշխիքն են:
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Մտածում ես՝ ինչպես կարող է սիրող ծնողը նման ձևով վախեցնել իր
երեխային: Մեծանալով էլ երբեմն մանկական վախերից չենք կարող ձերբազատվել:
Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների բնութագրական գծերից
են վերացական մտածողությունը և երևակայության վառ արտահայտվածությունը: Այս տարիքի երեխաների մոտ առաջատար է մահվան վախը
(որը սերտորեն կապված է մթության, բարձրության, կրակի, հրդեհի
հետ), մեծահասակների կողմից քննադատվելու վախը, դպրոցական վախը, երազները [2, 7]: Այժմ մեկնաբանենք, թե այս վախերից յուրաքանչյուրն ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ կրտսեր դպրոցականի բնականոն ոճի ու զարգացման վրա: Ինչպես գիտենք, անվախ երեխա չկա, բայց
երբեմն վախերն այնքան ուժեղ են ախտահարում նրան, որն այլևս ի վիճակի չի լինում ադեկվատ ընկալել իրականությունը: Այս տարիքում
մահվան վախը միջնորդավորված է այլ վախերի միջոցով. այն առաջանում է, երբ կա երեխայի համար անհասկանալի, անսովոր իրավիճակ:
Մահվան վախը վախ է առանց տեսանելի, վտանգ պարունակող իրավիճակների: Այս վախը երեխայի մոտ ի հայտ է գալիս հատկապես այն ժամանակ, երբ երեխայի մոտ ստեղծվում է կորցնելու կամ էլ հեռանալու
զգացողությունը: Այստեղ երեխան առաջին հերթին վախենում է կորցնել
իր ծնողներին: Եթե այս տարիքում ծնողներն անընդհատ գտնվում են
երեխայի կողքին և ուշադիր են նրա պահանջմունքների նկատմամբ,
ապա երեխայի մոտ ձևավորվում է ուժեղ կապվածություն. սա ստեղծում
է անվտանգության զգացողություն և կյանքի նկատմամբ վստահության
ձևավորման ամուր հիմքեր: Մահվան վախն արդեն իսկ վկայում է երեխայի զգացմունքների հասունության և խոհեմության մասին և այդ պատճառով առավել տարածված է հուզականորեն զգայուն և տպավորվող
երեխաների մոտ: Մահվան վախերը հատկապես գերակշռում են աղջիկների մոտ: Մթության վախը այս տարիքի երեխաների մոտ առաջին հերթին ի հայտ է գալիս մտքում հեքիաթների չար հերոսներ պատկերելու
հետ: Մթության մեջ երեխային ոչինչ տեսանելի չէ, այդ իսկ պատճառով էլ
երեխայի ուղեղը փորձում է սարսափներ նկարել: Երեխայի՝ հերոսների
հետ կապված վախերն առնչվում են նաև այնպիսի հեքիաթների հետ,
որոնք նրանք լսում են քնելուց առաջ, և հաշվի առնելով այս տարիքի երեխաների հուզականությունը՝ անհրաժեշտ է նրանց այնպիսի հեքիաթներ
պատմել, որոնք խոր հուզական ազդեցություն չեն ունենա երեխայի վրա:
Այս տարքի երեխաներին բնորոշ է եսակենտրոնության փոքրացումը և
սոցիոկենտրոնության մեծացումը: Այս տարիքում հատկապես ակտիվ է
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դպրոցական վախը, սակայն շատ հաճախ այն արտահայտվում է ոչ այնքան դպրոց գնալու, որքան ծնողերից բաժանվելու վախի հետ: Իրենց երեխայի նկատմամբ գերխնամակալ վերաբերմունք ցուցաբերած ծնողների
երեխաներն են հատկապես շատ ծանր տանում ծնողներից բաժանվելու և
դպրոց հաճախելու փաստը, երբեմն ծնողներն իրենք են նպաստում երեխաների մեջ տագնապների առաջանալուն`խստությամբ հետևելով երեխայի գրածին, կարդացածին, անգամ նրա գրած ամենափոքր մասնիկին:
Սրան ավելանում է նաև այն հանգամանքը, երբ երեխան դպրոցում
դպրոցականների, ուսուցիչների շրջանում ունենում է որոշակի դժվարություններ, խնդիրներ: Դպրոցական վախի առաջացման պատճառ կարող
է դառնալ դպրոցական անսովոր ռեժիմին հարմարվելը, համադասարանցիների հետ փոխհարաբերությունները [2, 6]: Չնայած երեխաների նկատմամբ ունեցած բարի վերաբերմունքին՝ ուսուցիչը ներկայանում է իբրև
հեղինակավոր և խիստ դաստիարակ: Նա երեխայից պահանջում է
հետևել վարքի որոշակի կանոնների և կանխում է հնարավոր շեղումները: Նա մշտապես գնահատում է երեխաների աշխատանքը: Նրա դիրքն
այնպիսին է, որ երեխան չի կարող որոշ չափով երկչոտություն չզգալ նրա
հանդեպ: Սրա հետևանքով որոշ երեխաներ դառնում են խիստ կաշկանդված, իսկ որոշները՝ չափից ավելի ազատ: Այստեղ երեխային շփոթության
մեջ է գցում այն հանգամանքը, որ ինքը չի կարողանում ծանոթանալ այլ
երեխաների հետ և իրեն զգում է միայնակ: Երեխան վախենում է ուսուցչի
անտարբերությունից, ուշադրության պակասից: Անհրաժշետ է, որ ուսուցիչը բոլոր երեխաներին ներկայացնի նույնանման պահանջներ և ուշադրությամբ հետևի, թե տարբեր երեխաներ այդ պահանջները կատարելիս
ինչ անհատական առանձնահատկություններ են դրսևորում: Այս ամենը
թույլ է տալիս վարքի արտաքին առանձնահատկությունների հետևում
տեսնել երեխայի հոգեբանական դրսևորումները` վախը, տագնապայնությունը, ագրեսիվությունը: Դպրոցը երեխայի համար ֆորմալ կազմակերպություն է: Երեխայի վախը առաջին հերթին արտահայտվում է նրա
առաջատար գործունեության փոփոխմամբ: Խաղը իր տեղը զիջում է
ուսուցիչներին: Երեխաների մեծ մասը հոգեբանորեն պատրաստված է
լինում այդ իրադարձությանը: Հոգեբանական տեսնակյունից երեխայի
համար հատկապես կարևորվում է դասարանում գտնվելու առաջին իսկ
օրվանից հստակորեն և լիարժեք կերպով երեխային դպրոցական կանոններ բացատրելը: Ավելորդ խուճապից խուսափելու համար անհրաժեշտ է
երեխայի նոր դիրքի, պարտականությունների և իրավունքների այն բոլոր
առանձնահատկությունների ցույց տալը, որոնք նրա համար նոր են և ան228

սովոր: Սովորաբար դպրոց հաճախելու վախ չեն ունենում ինքնավստահ,
սիրված, ակտիվ, հետաքրքրասեր, շփվող երեխաները, որոնք ցանկանում
են ինքնուրույն լուծել ուսման դժվարությունները և հասակակիցների հետ
փոխահարաբերությունները: Երեխայի վախը հատկապես արտահայտվում է մոր և ուսուցչի տրված բացասական վերաբերմունքով: Հասակակիցների հետ կոնֆլիկտը ավելի նկատելի է հաճախակի հիվանդացող,
թույլ երեխաների մոտ: Ինչքան աղքատ է երեխայի սոցիալական փորձը,
այնքան նա ավելի դժվար է հարմարվում դպրոցական ռեժիմին: Այստեղ
հատկապես կարևորվում է ուսուցչի հատուկ հոգատար վերաբերմունքը:
Կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխայի վախի հիմնական պատճառներից մեկը անինքնավստահությունն է: Այն առաջանում է տագնապալի, ոչ ինքնուրույն, վախկոտության մղող իրավիճակներից: Այս տարիքում երեխայի զգացմունքների և հույզերի ներդաշնակ զարգացման
գլխավոր գործոնը տարիքն է: Եթե այդ շրջանում ծնողները մշտապես
գտնվում են երեխայի կողքին և ուշադիր են նրա պահանջմունքների
նկատմամբ, ապա այդ երեխայի մեջ ստեղծում է անվտանգության զգացողություն և կյանքի նկատմամբ վստահության ձևավորման ամուր հիմքեր:
Երեխաների մոտ գերիշխող վախերի հայտնաբերման և հստակեցման համար իրականացրել եմ երկու հայտնի մեթոդիկաների`
Զախարովի ինքնատիպ զրույցի և «Կարմիր տուն», «Սև տուն» թեստի ինքնատիպ սինթեզ [2, 7]: Մինչև երեխաների մեջ վախը օգնել հաղթահարելը՝ առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչ վախերի է ենթակա
երեխան: Այդ ամենը կարելի է պարզել հուզական կոնտակտի, վստահելի
հարաբերությունների և կոնֆլիկտի բացակայության արդյունքում: Թեստը կատարելուց հետո անհրաժեշտ է ծնողների համար հստակեցնել, թե
կոնկրետ ինչից և ինչքանով է վախենում երեխան: Վախերի մասին հարցրել եմ 7-8 տարեկան երեխաների: Հարցերը պետք է լինեն մատչելի՝ այդ
տարիքում հասկանալու համար: Փորձը կատարել եմ 35 հոգուց բաղկացած խմբի հետ: Զրույցը վարել եմ անշտապ և հանգամանորեն` թվարկելով վախերը: Երեխաները պետք է տային «այո» կամ «ոչ», «վախենում եմ»
կամ «չեմ վախենում» պատասխաններից: Եթե երեխան բոլոր վախերը
հերքել է`նրան խնդրել եմ տալ ծավալուն պատասխան, ինչպես, օրինակ`«Չեմ վախենում մթությունից», այլ ոչ թե`այո կամ ոչ: Հարցերը տալու ժամանակ հաճախ նստել եմ երեխայի կողքին, շոյել գլուխը, որը
նպաստել է նրան, որ նա ամեն ինչ ասի այնպես, ինչպես կա: Երեխաների
տված միասնական պատասխանները միավորել եմ մի քանի խմբում`
ըստ վախերի տեսակների, որոնք ձևակերպվել են Զախարովի կողմից:
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Եթե երեխան 4-5 դեպքերից երեքին տալիս է դրական պատասխան, ապա
վախի այդ տեսակը ախտորոշվում է որպես գոյություն ունեցող: Այնուհետև երեխային առաջարկել եմ նկարել 2 տուն`կարմիր և սև: Այդ տներում կամ ինքնուրույն, կամ իմ օգնութամբ առաջարկել եմ կարմիր տանը
բնակեցնել «ոչ սարսափելի», իսկ սևում`«սարսափելի» վախերը: Առաջադրանքն ավարտելուց հետո երեխային առաջարկել եմ սև տունը կողպեքով փակել (նկարել այն), իսկ բանալին շպրտել կամ կորցնել: Այնուհետև
հաշվել եմ սև տանը բնակեցված վախերը և տեսել, թե արդյո՞ք դրանք
համապատասխանում են տարիքին բնորոշ չափանիշներին: Զախարովի
կողմից առանձնացված 29 վախերից երեխաների մոտ դիտվեցին 15-ը:
Ըստ հրահանգի`կարմիր և սև տներում երեխաները բնակեցրել են 29
վախեր: Սևում ապրում են սարսափելի վախերը, իսկ կարմիրում`ոչ սարսափելի: Թվարկել եմ վախերը, իսկ երեխաները գրել են հարցերի համարները տան մեջ: Այսպիսով՝ կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաներին բնորոշ վախերից ավելի արտահայտված են վախը մահից` աղջիկների մոտ՝ 80%, տղաների մոտ՝ 60%, վախ ծնողների մահվանից` աղջիկների
մոտ՝ 60%, տղաների մոտ՝ 80%, վախ երազներից` աղջիկների մոտ՝ 100%,
տղաների մոտ՝ 70%, վախ մթությունից` աղջիկների մոտ՝ 90%, տղաների
մոտ՝ 60%, վախ կենդանիներից` աղջիկների մոտ՝ 90%, տղաների մոտ՝
60%: Վախ ոստիկաններից` աղջիկների մոտ՝ 70%, տղաների մոտ՝ 40%:
Պակաս արտահայտված էին այնպիսի վախեր, ինչպիսին են վախը
խորությունից` աղջիկների և տղաների մոտ՝ 30%, վախ կրակից և հրդեհից`աղջիկների մոտ՝ 90%, տղաների մոտ՝ 70%, վախ բժիշկներից` և´
տղաների, և´ աղջիկների մոտ՝ 30%, վախ արյունից`աղջիկների մոտ՝
50%, տղաների մոտ՝ 30%, վախ ներարկումից և ցավից`աղջիկների մոտ՝
50% և 40%, տղաների մոտ՝ 40% և 30%:
Հատկապես այդ տարիքում վախերը վերանում են խաղի միջոցով:
Խաղերի միջոցով նվազում է երեխայի տագնապայնությունը, երեխան
որոշ չափով հանգստանում է: Խաղի միջոցով վախի վերացման արդյունավետության բարձրացման համար անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան առարկաներ, որոնք նման են կամ խորհրդանշում են այն, ինչից
երեխան վախենում է: Խաղալով՝ կարելի է գայլի դիմակ դնել և ընկնել
ետևից, խաղի ընթացքում անընդհատ ծիծաղել, քանի որ ծիծաղը սպանում է վախը: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է դադարեցնել և երեխայի հետ քննարկել իրավիճակը, ասելով՝ Տե´ս, իսկ դու վախենում էիր:
Գիտնական Շիշովան վախերի հաղթահարման համար առաջարկել է
տիկնիկաթերապիա: Այդ գործողության մեջ կարելի է օգտագործել որևէ
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տիկնիկ, արջուկ, և դրանց հետ կապված իրադրությունը պետք է ավարտվի հաղթանակով և պետք է երեխային կարողանալ հասկացնել, որ դրանք
անիրական կերպարներ են: Վախերի շտկման առումով կարևոր է նաև
հեքիաթաթերապիան: Այդպիսի հեքիաթները հորինվում են հոգեբույժների, հոգեբանների, մանկավարժների, ծնողների կողմից: Այդպիսի հեքիթներում գլխավոր հերոսը հանդես է գալիս երեխայի սեռին, տարիքին, հետաքրքրություններին, վարքին համապատասխանող մարդ: Այդ հեքիաթի հերոսը հայտնվում է այնպիսի իրավիճակում, որը մոտ է երեխայի վախի թեմային: Այստեղ նրան օգնում են հեքիաթի մյուս կերպարները,
որոնք աջակցություն են ցուցաբերում գլխավոր հերոսներին:
Անհրաժշետ է հիշել, որ սերն ու քնքշանքը երեխայի պաշտպանվածության և ապահովության զգացումն է: Ներշնչելը ամենակարևոր գործոններից է: Հարկավոր է միասնական ջանքերով հաղթահարել երեխայի
վախերը: Երեխայի համար ծնողը պետք է լինի իսկական բարեկամ, սատար և պաշտպան, աջակցի երեխային իր վախերից ազատվելուց. միայն
այս դեպքում ընտանիքում կտիրի բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտ և վախերի դեմ պայքարը հաջող ընթացք կունենա:
Եզրակացնություն.
Եզրակացնություն.
1. Վախերի կանխարգելումը կլինի այն, որ երեխաների մեջ դաստիարակենք այնպիսի որակներ, ինչպիսին են աշխատասիրությունը, լավատեսությունը, ինքնուրույնությունը, վստահությունը:
2. Վախերի շտկումն իրականցնել նկարչության, խաղերի, աշխատանքի, զբոսանքների օգնությամբ [3, 23]:
3. Վախերի հաղթահարման գործում մեծ է հավատը իր, շրջապատող մարդկանց, մեծահասակների նկատմամբ:
4. Երբե´ք և ոչ մի հանգամանքում չվախեցնել երեխային:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Սեդրակյան Ս., Ղազարոսյան Ա., Հակոբյան Ն., Հոգեբանական աշխատանքը ուսումնական հաստատություններում, Երևան, 2016:
2. Захаров A., Дневные и ночные страхи у детей, С. Петербург, 2000.
3. Лосева B., Рисуем семью: диагностика семейных отношений, M.,
1995.

231

СТРАХИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Зарине
Зари
не Григорян
ВГУ, факультет Педагогики,
Социальная педагогика, 3-ий курс
Резюме

Ключевые слова: страх, осознанный страх, возрастные и личностные
особенности, психологические проявления, конфронтация
Предотвращение страхов заключается в том, чтобы воспитать в детях
такие качества, как усердие, оптимизм, независимость, уверенность в себе.
Исправление страхов сделать с помощью рисования, игр, работы,
прогулок. В преодолении страхов велика вера к окружающим людям, к
взрослым. Не в коем случае нельзя пугать детей. Необходимо проводить
психологический диагноз и психотерапевтические работы, которые
помогают родителям и воспитателям неухудшать состояние беспомощного
ребенка.

FEARS THAT ARE TYPICAL FOR SENIOR SCHOOLCHILDREN

Zarine Grigoryan
VSU, Pedagogical faculty,
Social pedagogy, the 3rd year
Summary

Key words: fear, conscious fear, age-related and personal features,
psychological manifestation, confrontation
To prevent children from fears we need to teach them good qualities such
as diligence, optimism, independency, confidence. Use methods of painting,
games, workshops, walks to overcome the fears. There is a big faith in
overcoming the fears with the help of society, elder people surrounding them.
Never, in any case or condition do not scare a child. It is necessary to provide
diagnostic and psychotherapeutic works, not to make a helpless child’s state
worse.
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Էթերի Պողոսյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Հոգեբանություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս,
Գիտական ղեկավար` հ.գ.թ., դոցենտ Հայկ Ավագիմյան

բառեր՝՝ ինքնագնահատական, «Ես» կոնցեպցիա,
Հանգուցային բառեր
ինքնագիտակցություն, ադապտիվություն, նյարդահոգեկան կայունություն, կոմունիկատիվ առանձնահատկություններ, բարոյական նորմատիվություն, կոռելացիա
«Ինքնագնահատական» հասկացությունը հոգեբանության մեջ
միանգամից չի ձևավորվել: Գիտնականները այս հասկացությունը աստիճանաբար ընդլայնել են և խորացրել:
Ինչպես ռուսական, այնպես էլ արտասահմանյան այլ հոգեբանական հետազոտություններում ինքնագնահատականի խնդրին բավականին ուշադրություն է դարձվել: Նրա տեսական հիմքերի առավել ամբողջական վերլուծությունը ներկայացված է այնպիսի հոգեբանների աշխատանքներում, ինչպիսին են Բ. Գ. Անանևը, Լ. Ի. Լապինան, Վ. Վ. Ստոլինը, Ե. Վ. Շորոխովան, ՈՒ. Ջեյմսը, Չ. Կուլին, Ջ. Միդը, Է. Էրիկսոնը,
Կ. Ռոջերսը և այլք:
Գիտնականների կողմից քննարկվել են այնպիսի հարցեր, ինչպիսին են ինքնագնահատականի օնտոգենեզը, նրա կառուցվածքը, գործառույթները, ձևավորման օրինաչափությունները:
Անանևը ինքնագնահատականը դիտարկում է որպես կարևոր անձնային գոյացություն, որն անմիջական մասնակցություն ունի մարդու սեփական վարքի և գուրծունեության կարգավորման մեջ: Վերջինս անձի
ավտոնոմ բնութագրիչն է և կենտրոնական բաղադրիչը:
Լ. Ի. Բոժովիչը նշում է, որ ինքնագնահատականի բնույթն ու
ձևավորումն այն է, որ անհատը գնահատում է իր գործողությունների
արդյունավետությունը և դրսևորումները իդենտիկության պրիզմայի միջոցով [1, 44-65]:
Իր մասին մարդու կարծիքը իրագործվում է նրա վարքի, այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում, նրա սպասումների մեջ: Նրանք
ստեղծում են կայուն անձնային գոյացության`«Ես» կոնցեպցիայի հիմք,
որի մասին տեսությունն առաջին անգամ առաջ քաշեցին հոգեբաններ Ա.
Մասլոուն և Կ. Ռոջերսը:
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«Ես» կոնցեպցիան միավորում է մարդու բոլոր գիտելիքներն իր մասին և այն, թե ինչպես է նա գնահատում իրեն: «Ես» կոնցեպցիայի մեջ
առանձնացվում են 3 հիմնական բաղադրիչ.
▪ Կոգնիտիվ կամ ճանաչողական բաղադրիչ,
▪ Գնահատողական կամ հուզական բաղադրիչ,
▪ Կարգավորող-վարքային բաղադրիչ:
«Ես» կոնցեպցիայի բաղադրիչը բնութագրվում է անձի՝ իր մասին
պատկերացումների բովանդակությամբ: Դա խոսում է ընդունակությունների, շրջապատող միջավայրի հետ հարաբերությունների, արտաքինի,
հետաքրքրությունների մասին [3, 440]:
Անհրաժեշտ է նշել, որ մարդուն իր մասին պատկերացումները
թվում են օբյեկտիվ և հիմնավորված, չնայած նրան, որ հաճախ հիմնված է
սուբյեկտիվ պատկերացումների վրա:
«Ես» կոնցեպցիայի գնահատողական բաղադրիչը արտացոլում է
մարդու վերաբերմունքը իր անձի նկատմամբ ամբողջությամբ, կամ իր
անձի գործունեության և ինքնահարգանքի դրսևորման, ինքնագնահատականի և ձգտումների մակարդակի առանձին կողմերը: Տվյալ բաղադրիչը իր մեջ ներառում է նաև ինքնագնահատական:
«Ես» կոնցեպցիայի կարգավորող բաղադրիչը որոշում է ինքնակարգավորման հնարավորությունները, մարդու կարողությունը, ինքնուրույն
որոշումներ կայացնելը, կառավարել սեփական վարքը, պատասխանատվություն կրել սեփական արարքների համար:
Խոսելով ինքնագնահատականի մասին՝ հարկ է նշել նաև նրա հիմնական տեսակները: Առանձնացվում են ինքնագնահատականի 2 հիմնական տեսակ.
▪ ադեկվատ
▪ ոչ ադեկվատ
Ոչ ադեկվատ ինքնագնահատականը իր հերթին կարող է լինել
ցածր և բարձր: Ցածր ինքնագնահատականը բնորոշ է ամաչկոտ, որոշումների կայացման մեջ անվստահ մարդկանց: Բարձր ինքնագնահատականը, որպես կանոն, հաջողակ մարդու կարևոր բնութագրիչներից
մեկն է:
Մարդու մոտ բարձր կամ ցածր ինքնագնահատականը մեկնաբանվում է վարքի 2 ձևով (մոտիվացիաներով)՝ հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու: Երբ մարդն առաջնորդվում է հաջողության
հասնելու ձգտումով, նա առավել դրական տրամադրվածություն ունի,
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ավելի քիչ է կենտրոնացած դժվարությունների վրա. այս դեպքում սոցիումի արտահայտությունները քիչ ազդեցություն ունեն նրա ինքնագնահատականի վրա:
Այն մարդիկ, ովքեր առաջնորդվում են անհաջողությունից խուսափելու ձգտումով, խուսափում են ռիսկի դիմելուց, դրսևորում են զգուշություն և սա ազդում է նրանց ինքնագնահատականի վրա [4, 53]:
Կախված ինքնագնահատականի բնույթից՝ մարդու մոտ իր անձի
նկատմամբ ձևավորվում է ադեկվատ կամ ոչ ադեկվատ (սխալ) վերաբերմունք:
Ադեկվատ ինքնագնահատականը, իր անձի նկատմամբ ադեկվատ
վերաբերմունքը ինքնագնահատականի զարգացման բարձրագույն մակարդակն են, որոնք բնորոշ են հասուն մարդուն: Իսկ երեխայի զարգացման գործընթացում գոյություն ունեն ինքնագնահատականի ձևավորման
որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ են տարիքային զարգացման յուրաքանչյուր փուլի:
Ուսանողների ապագա մասնագիտական գործունեության կատարման պատրաստ լինելը ոչ միայն մասնագիտական պատրաստվածության ինտեգրալ բնութագրիչ է, այլ նաև նրա մասնագիտական մշակույթի
և գիտակցության, և անձի զարգացման արդյունք: Զարգացման միջուկը
ուսանողի ադեկվատ ինքնագնահատականն է, որի ձևավորումը պահանջում է միջոցառումների շարք ուսումնական գործունեության մեջ՝ նրանց
սուբյեկտիվ դիրքի համար, որոնք ապահովում են ակտիվություն, ռեֆլեքսիայի և ինքնագնահատականի նախահիմքերը: Միջոցառումների շարքը
պայմանների ստեղծման պահանջ է ադեկվատ ինքնագնահատականի
ձևավորման համար [2, 194]:
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ ուսանողների մասնագիտական նախապատրաստման ակտիվությունը և ինքնուրույնությունը կախված են այն
բանից, թե որքանով են նրանք տիրապետում ինքնավերլուծությանը, ինքնամոտիվացիային, ինքնակարգավորմանը, ինքնակառավարմանը, ինքնավերահսկողությանը և ինքնագնահատականին:
Առաջին հերքին ինքնագնահատականը հնարավորություն է տալիս
ուսանողին որոշակի ժամանակահատվածի ավարտին ուշադրություն
դարձնել իր կրթության արդյունքին: Դրա պատճառով այն պետք է ունենա ռետրոսպեկտիվ, ակտուալ և կանխատեսող բնույթ, քանի որ արդյունքի և պլանավորման համար անհրաժեշտ է գնահատել անցյալի հաջողությունները, վերահսկել ներկա գործունեության համապատասխանությու235

նը ենթադրյալ արդյունքների հետ և կանխատեսել վերջնական արդյունքների բնութագրիչները: Ինքնագնահատականը պետք է դրսևորվի գիտակցման մակարդակում, այսինքն՝ ունենա ռեֆլեքսիվ բնույթ, ինչը
նշանակում է, որ պետք է կարողանա իր գործողություններին և իրեն
օբյեկտիվ գնահատական տալ:
Ուսանողների
բարձր
ինքնագնահատականը
նկատելիորեն
դրսևորվում է սեփական իմացական կարողությունների գերագնահատմամբ: Սեփական կարողությունների ցածր գնահատականը բացասաբար
է ազդում անձի վրա: Առաջանում է անբավարարվածության զգացում,
ինքնազգացողության ցածր ֆոն, ամրապնդվում է «թերարժեքության բարդույթը»:
Չափից դուրս ցածր կայուն ինքնագնահատականը բերում է ուրիշների կախվածության, ինքնուրույնության բացակայության, շրջապատողների աղավաղված ընկալման: Ուսանողների ինքնագնահատականի
ձևավորման վրա ազդում են մի շարք գործոններ՝ հասակակիցների մեջ
դիրքը, մանկավարժների վերաբերմունքը և այլն: Հենց այս տարիքում է
պատանու մոտ ձևավորվում ինքնավերլուծության ռեֆլեքսիայի ունակությունը, սեփական արդյունքների վերլուծության ընդունակությունը: Անձնավորության կայացումը իր մեջ ներառում է հարաբերականորեն կայուն
«Ես»-ի պատկերը, որը ապահովում է հոգեբանական պատկերի ամբողջականությունը:
Է. Էրիկսոնը գտնում էր, որ պատանեկության տարիքը կառուցվում
է ինդետիկության ճգնաժամի շուրջ, որը կազմված է սոցիալական և անհատական-անձնային ընտրությունների, իդենտիֆիկացիայի և ինքնորոշման շարքից: Եթե պատանուն չի հաջողվում հաղթահարել դրանք, նրա
մոտ ձևավորվում է ոչ ադեկվատ իդենտիկություն: Այս ամենը թույլ է
տալիս ենթադրել, որ այս շրջանը առավել կարևոր է ադեկվատ ինքնագնահատականի ձևավորման համար: Սակայն դրա համար անհրաժեշտ
է ստեղծել համապատասխան պայմաններ: Անհարժեշտ է, որ բուհում
կրթությունը ուղղված լինի անհատական ռեֆլեքսիայի զարգացմանը և
ուսանողների ինքնորոշման խնդիրների լուծմանը: Աշխատունակության
բարձացման նպատակով անհրաժեշտ է բարձացնել ինքնագնահատականը, քանի որ բարձր ինքնագնահատականը և իրադարձությունների վերահսկողության բարձր զարգացումը կարող են մեկնաբանվել որպես էգոցենտրիզմ: Հիշողությունն ունի էգոցենտրիկ կազմակերպվածություն.
որքան բարձր է իրադրության անհատական կարևորությունը կամ որքան
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շատ է մարդը ներգրաված գործունեության մեջ, այնքան հեշտ է այդ իրադարձությունում մտապահել: Այդ իսկ պատճառով սեփական ընդունակությունների մասին բարձր պատկերացումները դրական են ազդում հիշողության և այլ ճանաչողական գործընթացների վրա [5, 153]:
Վերոնշյալից կարելի է ենթադրել, որ կրթական միջավայրում բարենպաստ պայմանների ստեղծումը նպաստում է ուսանողների ադեկվատ
ինքնագնահատականի ձևավորմանը և զարգացմանը, որի հետևանքով
առավելագույն չափով դրսևորվում են նրանց ինտելեկտուալ ընդունակությունները: Բարենպաստ պայմաններ ասելով պետք է հասկանալ ինչպես մանկավարժների և դասախոսների կողմից ուսանողների բարձր
ինքնագնահատականի աջակցությունը, այնպես էլ պայմանների ստեղծումը, որպեսզի առաջին կուրսեցիների ադապտացիան նոր սոցիալական միջավայրում հնարավորինս տեղի ունենա:
Ասվածից կարելի է ենթադրել, որ ինքնագնահատականի կարևոր
գործառույթներից մեկը հարմարվողական` ադապտացիոն գործառույթն
է: Բ. Գ. Անանևը ադապտացիան սահմանում էր որպես շրջապատող միջավայրի պայմաններին ակտիվ հարմարման անընդհատ գործընթաց,
որը փոխկապված է մարդու կյանքի բոլոր գործառնությունների մակարդակների հետ:
Հետազոտողների կողմից առանձնացվում են ադապտացիայի
հետևյալ ձևերը.
▪ ֆիզիոլոգիական ադապտացիա` օրգանիզմի համապատասխան
համակարգերի վերակառուցումը (Ն. Ե. Վվեդինսկի, Ի. Պ. Պավլով,
Մ. Ի. Սեչենով, Ա. Ա. Ուխտոմսկի և այլք),
▪ հոգեբանական ադապտացիա` հոգեկան գործընթացների մակարդակում պայմանների և խնդիրների հարմարում (Պ. Կ. Անոխին,
Մ. Ա. Դյաչենկո, Ա. Մ. Պրիխոժան),
▪ սոցիալական ադապտացիա` նոր հասարակական կապերի տիրապետման համակարգ (Տ. Կ. Դիչև, Վ. Ա. Սլաստենին, Բ. Գ. Տուրուսբեկով):
Ինքնագնահատականի ուսումնասիրության տեսանկյունից կարևոր
է վերջին երկու ձևերի նշանակությունը:
Մեր օրերում լրջորեն դրվում է բուհում ուսանողների ադապտացիայի խնդիրը: Սա պայմանավորված է մի շարք գործոններով և պատճառներով: Այս պատճառների և գործոնների մեջ ներառվում է այն, որ
նախկին դպրոցականները բուհ ընդունվելուց հետո հայտնվում են նոր,
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մինչ այդ իրենց անծանոթ սոցիալական խմբում` ուսանողություն: Սակայն բոլորը չէ, որ գիտակցում են այդ ժամանակաշրջանի դերը իրենց
կյանքում: Փոփոխվում է նաև դպրոցում ուսուցման ժամանակ ձևավորված կրթական համակարգը:
Ուսանողների բուհում ադապտացիան որոշվում է մի շարք գործոններով՝ մարդու անհատական-հոգեբանական առանձնահատկություններով, աշխատանքային և վարքային որակներով, արժեքային կողմնորոշումներով, ակադեմիական ակտիվությամբ, առողջական վիճակով, սոցիալական միջավայրում, ընտանիքի կարգավիճակով և այլն:
Ուսանողների ադապտացիայի դասական հասկացման մեջ ադապտացիան դիտարկվում է որպես 3 ասպեկտների միասնություն, որոնք
արտացոլում են ուսանողի գործունեության հիմնական ուղղությունները`
ադապտացիա ուսումնական գործընթացի պայմաններին, ադապտացիա
խմբում, ադապտացիա ապագա մասնագիտությանը: Իրական կյանքում
այս 3 ասպեկտները անբաժանելիորեն փոխկապված են:
Ուսանողների ինքնագնահատականի և ադապտիվության կոռելացիայի (համահարաբերակցության) ախտորոշման նպատակով օգտագործվել է Ա. Մակլակովի և Ս. Չերմյանինի «Ադապտիվության բազմաշերտ անձնային» հարցարանը և Գ. Ն. Կազանցևայի «Ինքնագնահատականի ուսումնասիրության հարցարանը»:
Թեստավորմանը մասնակցել է Վանաձորի պետական համալսարանի տարբեր մասնագիտությունների 30 ուսանող: Ընտրանքի կազման
նպատակով ընտրվել է յուրաքանչյուր կուրսի մատյանի զույգ համարները: Ըստ սանդղակի՝ հարցման արդյունքում տվյալների 30,8%-ը որակվել
է անհուսալի:
Համաձայն Ա. Մակլակովի և Ս. Չերմյանինի «Ադապտիվության
բազմաշերտ անձնային» հարցարանի՝ հետազոտվողների 100%-ի մոտ
դրսևորվել է ադապտիվ կարողությունների ցածր մակարդակ: Նյարդահոգեբանական կայունության ցածր մակարդակ է դրսևորվել հարցվողների 66,7%-ի մոտ, իսկ 33,3%-ի մոտ` միջին: Կոմունիկատիվ կարողությունների ցածր մակարդակ է դրսևորվել հարցվողների 55,6%-ի մոտ, իսկ
44,4%-ի մոտ` միջին: Իսկ հարցվողների 66,7%-ը բարոյական նորմատիվության միջին մակարդակ է ունեցել, 33,3%-ը` ցածր:
Համաձային Գ. Ն. Կազանցևայի «Ինքնագնահատականի ուսումնասիրության» հարցարանի հարցվողների՝ 22,2%-ի մոտ դրսևորվել է ինքնագնահատականի միջին, իսկ 77,8%-ի մոտ` ցածր մակարդակ:
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2 գործոնների միջև կոռելացիայի բացահայտման նպատակով օգտագործվել է Սպիրմենի «Կոռելացիայի գործակցի» բանաձևը: Համաձայն
վերոնշյալ բանաձևի՝ դրսևորվել է հետևյալ կապը.
▪ ինքնագնահատականի և ադապտիվ կարողությունների միջև
դրսևորվում է չափավոր սերտ կապ` r=0,57, p>0,05,
▪ ինքնագնահատականի և նյարդահոգեբանական կարողությունների միջև դրսևորվում է չափավոր սերտ կապ` r=0,63, p<0,05,
▪ ինքնագնահատականի և կոմունիկատիվ առանձնահատկությունների միջև դրսևորվում է բացասական կոռելացիա` r=-0,02, p>0,05,
▪ ինքնագնահատականի և բարոյական նորմատիվության միջև
կապ չի դրսևորվում` r=0,1, p>0,05:
Այսպիսով՝ ուսանողների ինքնագնահատականն ազդում է նոր սոցիալական խմբում վերջինիս ադապտացիայի վրա: Այս երկու երևույթները գտնվում են ուղիղ կապի մեջ, սա դրսևորվում է նրանց միջև համահարաբերակցության չափավոր սերտ կապի միջոցով: Չափավոր սերտ կապ
է դրսևորվում նաև ինքնագնահատականի և նյարդահոգեկան կայունության միջև: Ուսանողների ինքնագնահատականի զարգացման մակարդակը կարելի է համարել ուսանողի արդյունավետ գործունեության,
ադապտացիայի,
նյարդահոգեկան
կայունության,
կոմունիկատիվ
առանձնահատկությունների և բարոյական նորմատիվության հիմք:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Божович Л. И., Проблемы формирования личности: Журнал практического психолога, N5, 2008.
2. Ильина И. А., Педагогические условия формирование у студентов
самооценки готовности к профессиональной деятельности: Дисс.
канд. пед. Наук: Санкт-Петербург, 2009.
3. Психологический словарь, Под ред. В. П. Зиченко, Б. Г. Мещерякова. 2-е изд., Петербург И доп., М., Педагогика, Пресс, 2000.
4. Столин В. В., Самосазнание личности, М., МГХ, 1983.
5. Шафажинская Н. Е., Личностная и професионалная самооценка студента педвуза, М., 1986.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
САМООЦЕНКИ СТУДЕНТОВ

Этери Погосян
ВГУ, Педагогический факультет,
Психология, магистратура, 2-օй курс
Резюме

Ключевые слова: самооценка, «Я» концепция, самосазнание,
адаптивность, нейропсихологическая стабильность, коммуникативные
ососбенности, моральные нормы, корреляция
Студенческая самооценка влияет на их адаптацию к новой со-циальной группе. Эти два явления непосредственно связаны, это отображается в
умеренной корреляции между ними. Умеренной корреляции также
проявляется между самооценкой и нейропсихологиеской стабильностью.

STUDENT SELFSELF-ESTEEM RESEARCH
RESEARCH ANALYSIS

Eteri Poghosyan

VSU, Faculty of Pedagogy,
Psychology, MA the 2nd year
Summary

Key words: Self-assessment, concept of Self, self-consciousness,
adaptability, neurosurgical stability, communicative features, moral norms, and
coding
Student's self-esteem affects their adaptation to a new social group. These
two phenomena are in direct communication, this is manifested by a moderate
interrelationship between them. There is a moderate relationship between selfesteem and neurological stability.
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ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ
ՎԱՂ ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
Լիանա Միրզոյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Հոգեբանություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` հ.գ.թ., դոցենտ Հայկ Ավագիմյան

բառեր``
ինքնագնահատական,
Հանգուցային
բառեր
սոցիալական դիրքորոշում, վաղ պատանեկություն

դիրքորոշում,

«Ինքնագնահատականի ազդեցությունը սոցիալական դիրքորոշումների վրա վաղ պատանեկության շրջանում» թեմայի ուսումնասիրության
նպատակն է բացահայտել պատանիների ինքնագնահատականի մակարդակը և դրա ազդեցությունը սոցիալական դիրքորոշումների վրա: Նախքան անդրադառնալը հետազոտությանը և ստացված արդյունքների վերլուծությանը՝ առանձնացնենք այն հասկացությունները՝ առանց որոնց
հասկացման հնարավոր չի լինի ուսումնասիրության հետագա ընթացքը:
Վաղ պատանեկան տարիքը այն տարիք է, որը ընկած է մանկության և մեծահասակության «սահմանաբաժանում»: Այս տարիքի սահմանները տարբեր հեղինակների մոտ տարբեր կերպ են ներկայացվում:
Սակայն այն հիմնականում համընկնում է 14-16 (17) տարիքային փուլերին: Այս տարիքում տեղի են ունենում և ֆիզիկական, և հոգեբանական
փոփոխություններ, որոնք իրենց ազդեցությունն են ունենում պատանու
վրա: Տեղի է ունենում նրա սոցիալականացման գործընթացը: Այս տարիքում կարևոր դեր են խաղում պատանու շրջապատը՝ հատկապես նրա
ընտանիքը, որոնք այս կամ այն չապով նպաստում են նրա՝ որպես անձնավորության ձևավորմանը: Այս տարիքում պատանին իր վրա է
վերցնում որոշակի գործառույթներ և պատասխանատվություններ:
Այսինքն՝ սկսում է նաև նրա ներգրավվումը հասարակական հարաբերություններում: Պատանին դեռևս չունի բավարար ինքնուրույնություն։ Այս
տարիքին շատ են բնորոշ ճգնաժամերը, որոնց ճիշտ հաղթահարումը մեծ
չափով կապված է տարիքային հաջորդ փուլերի հարթ անցման հետ: Դա
կարող է պայմանավորված լինել տարիքին բնորոշ դժվարությունների
առաջացման հետ, որոնց բախվելիս պատանին շփոթվում է և հաճախ չի
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կարողանում հաղթահարել: Շատ կարևոր է ընտանիքի՝ ծնողների կողմից
երեխային խրախուսումը [3, 5-10]:
Ինքնագնահատականը ինքնագիտակցության մի բաղադրիչ է, որը
կապված է սեփական անձի մասին ունեցած գիտելիքների հետ: Այն կարող է լինել ինչպես ադեկվատ, այնպես էլ՝ ոչ ադեկվատ:
Մարդու ընդհանուր ինքնագնահատականը կազմվում է մասնավոր
ինքնագնահատականներից, որոնք կապված են անհատի գործունեության որևէ բնագավառի հետ կամ որակների առանձին խմբի հետ: Ինքնագնահատականը մեծ չափով կապված է այլ մարդկանց կողմից տրվող
գնահատականների հետ:
Ինքնագնահատականի ձևավորումը մեծ չափով կապված է մանկության և պատանեկության տարիների հետ: Այդ տարիներին սովորաբար
անձի ինքնագնահատականը լինում է ոչ ադեկվատ, հիմնականում՝ ցածր:
Դա մեծ չափով կապված է ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների հետ:
Պատանեկան տարիքում այն սովորաբար ուղղորդում է նրա սոցիալական ադապտացիան, ուղղորդում է նրա վարքագիծը [2, 381-383]:
Նախքան անդրադառնալը սոցիալական դիրքորոշումներին՝ պետք
է հասկանալ, թե ինչ է դիրքորոշումն ընդհանրապես: Դիրքորոշումը գիտակցական երևույթ չէ: Դիրքորոշումը, կախված ստացող անհատից,
նյութից, իր բոլոր ընկալունակ օրգանների շնորհիվ պետք է հասկանալի
լինի ոչ միայն որպես առանձնահատկություն, այլ որպես ընդհանուր
փաստ տվյալ անհատի համար: Այստեղ հարց է առաջանում` ինչպես
հասկանալ այդ իրավիճակը: Եթե դա գիտակցություն է, ապա այն պետք է
համարել մյուսներին հավասար երևույթ: Դա պետք է ներկայացնի ընդհանուր վիճակ, որն առնչվում է ոչ միայն ինչ-որ սուբյեկտի առանձին մասերին, այլ նրա ամբողջական գործունեությանը: Դիրքորոշումը ուղղվածություն է հաղորդում անձի գործունեությանը և նախորդում գիտակցական հոգեկան գործընթացներին: Այն չի կարող հանգեցվել իր ֆիզիոլոգիական հիմքերին:
Սոցիալական դիրքորոշումները անձի հոգեբանական կառուցվածքի կարևորագույն բաղադրիչներն են և, միաժամանակ, նրան ակտիվացնող հիմնական դրդապատճառները: Այն պատկերացումների և զգացմունքների կազմակերպված և հարաբերականորեն կայուն համակարգ է,
որն ուղղված է դեպի որոշակի սոցիալական օբյեկտ կյամ իրադրություն և
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անձին հաղորդում է որոշակի ձևով մտածելու, ընկալելու և գործելու ներքին հակվածություն: Այն ստեղծվում է փորձի հիման վրա և ուղղություն է
տալիս անձին: Սոցիալական դիրքորոշումները անհատի սոցիալականացման, անձնավորություն դառնալու ընթացքի հիմնական արդյունքներն են: Այն իր ազդեցությունն է գործում բոլոր այն օբյեկտների, իրադրությունների վրա, որոնց հետ նա կապված է [1, 241-242]:
Պետք է հաշվի առնել այն փաստը, որ սոցիալական դիրքորոշումներն ունեն հիերարխիկ կառուցվածք: Ըստ Յադովի՝ այդ կառուցվածքները կախված են անհատի սոցիալական նշանակությունից, յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատուկ հիերարխիան՝ իրեն համապատասխան սոցիալական դիրքորոշումներում: Դժվար չէ պատկերացնել, որ
որոշ մարդկանց համար կյանքի կարևորագույն նշանակություններից է
ընտանիքը և երեխաների դաստիարակությունը, իսկ ուրիշների համար՝
կարիերայի բարձունքին հասնելը [4]:
Պատանիների մոտ սոցիալական դիրքորոշումների դրսևորումները, զարգացման մակարդակը բացահայտելու համար կիրառվել է Պոտյոմկինի «Սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումները անձի մոտիվացիոնպահանջմունքային մակարդակում» թեստը: Այս մեթոդիկայի նպատակն
է պարզել սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների էությունը, դրանց
նշանակությունը մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլորտում: Մեթոդիկան բաղկացած է երկու մասից, որից յուրաքանչյուրն իր մեջ ընդգրկում է
40 հարց: Այդ հարցերից յուրաքանչյուրին պետք է տալ «այո» կամ «ոչ»
պատասխանները:
Մեթոդիկան անցկացվել է վաղ պատանեկան տարիքի երեխաների
հետ՝ 15-16 տարեկան: Խմբում եղել է 30 պատանի: Ընտրվել է այդ խումբը,
որովհետև նրանք գտնվել են նորմալ հոգեբանական վիճակում: Այն վայրում, որտեղ անց է կացվել մեթոդիկան, եղել է բավականին նպաստավոր
դրա համար. չկային խանգարող արտաքին հանգամանքներ: Ընթացքում
նրանք եղել են հանգիստ, ոչ լարված վիճակում, որպեսզի հարցերին պատասխանեն ադեկվատ ձևով: Մեթոդիկան անցկացվել է օրվա այնպիսի
ժամի, որ նրանք հոգնած չլինեն, որպեսզի ուշադրությունը կայուն լինի:
Նախքան հետազոտությունը անցկացնելը, նրանց չի ներկայացվել դրա
նպատակը: Հետազոտությունը անցկացնելուց հետո կատարվել է ստացված արդյունքների վերլուծություն՝ ըստ համապատասխան չափորոշիչ243

ների: Արդյունքում բացահայտվում են անձի հետևյալ ուղղվածությունները՝ ընթացք-արդյունք, ալտրուիզմ-էգոիզմ, աշխատանք-ազատություն,
իշխանություն-փող: Ստացված արդյունքներն առավել մանրամասն ներկայացնենք տրամագիր 1-ում:

Տրամագիր 1. Պատանիների դիրքորոշումային ուղղվածությունները

Պատանիների մոտ նկատվեց ավելի շատ ուղղվածություն ալտրուիզմին (57%): Քանի որ պատանիները դեռևս չունեն բավարար ինքնուրույնություն, ապա փորձում են դրսևորվել իրենց շրջապատում: Այստեղ
ալտրուիզմին ուղղվածությունը այն դաշտն է, որտեղ նրանք կարող են
ինքնահաստատվել այլ մարդկանց շնորհիվ՝ փորձելով ընդգծել իրենց
անձի կարևորությունը և պիտանելիությունը: Սակայն, ինչպես հայտնի է,
ալտրուիզմի ժամանակ մարդիկ ձգտում են այլ մարդկանց օգնել՝ չհետապնդելով որևէ այլ նպատակ: Ապա այստեղ հարց է առաջանում՝ արդյոք
դա իրական ալտրուիզմ է, թե կեղծ, քանի որ այստեղ հիմնական նպատակը ոչ թե օգնելն է, այլ՝ ինքնադրսևորվելը և ինքնահաստատվելը: Իսկ
էգոիզմին համեմատաբար քիչ ուղղվածությունը ևս կարող ենք կապել սեփական անձը դեռևս չկարևորելու հետ:
Նկատվեց մեծ ուղղվածություն իշխանությանը (70%): Քանի որ այս
տարիքում պատանիները շատ են կարևորում հեղինակությունը և շրջա-
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պատում գրաված դիրքը և հաճախ միմյանց որակումներ են տալիս՝ ելնելով հենց այդ դիրքից, ապա նրանք ձգտում են իշխանության, որպեսզի
բարձրացնեն իրենց ինքնագնահատականը և հաղթահարեն այդ տարիքին բնորոշ թերարժեքության բարդույթը: Նրանց հիմնական շփումները
իրականանում են ընկերական շրջապատում, հետաքրքրությունների
ոլորտը կապվում է մեծապես շրջապատի հետ: Պատանիները, ձգտելով
իշխանության, ձգտում են ազդեցություն ունենալ այլ մարդկանց վրա՝
այդպիսով ինքնահաստատվել և բարձրացնել իրենց ինքնագնահատականը: Իրենց անձը կարևորված են զգում ավելի շատ, երբ ունենում են
որոշակի նվաճումներ՝ հատկապես շրջապատում:
Մեծ է ուղղվածությունը նաև ազատությանը (70%), քան՝ աշխատանքին (30%): Քանի որ պատանեկության տարիքում հաճախ են պատանիների առջև սահմանափակումներ դնում, հատկապես ծնողները,
ապա նրանք էլ իրենց հերթին ձգտում են ազատվել այդ սահմանափակումներից և ավելի շատ հնարավորություններ ունենալ ինքնադրսևորվելու: Աշխատանքը նրանց կարող է ձանձրալի թվալ և չբավարարել իրենց
առաջնային պահանջմունքները, որոնք կապվում են հենց ինքնադրսևորման հետ: Ազատության ձգտման միջոցով նրանք փորձում են դուրս գալ
իրենց առջև դրված սահմանափակումներից և ունենալ ազատ ինքնադրսևորվելու հնարավորություն:
Ուղղվածությունը պրոցեսին (50%) գերակշռում էր արդյունքին
(20%): Նրանք, դեռևս չունենալով լավ ձևավորված գիտակցական վերաբերմունք, ավելի շատ կարևորում են պրոցեսը, իսկ արդյունքը՝ ոչ
այդքան:
Պատանիների ինքնագնահատականի մակարդակը բացահայտելու
համար կիրառվել է Դեմբո-Ռուբինշտեյնի «Ինքնագնահատանի ախտորոշման» մեթոդիկան: Մեթոդիկան անցկացվում է հետևյալ կերպ. հետազոտվողներին հանձնարարվում է պատկերել մի քանի հորիզոնական
գիծ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր նշանակությունը. երջանկություն,
առողջություն, խելք, բնավորություն: Այդ գծերը հանդես են գալիս որպես
համապատասխան սանդղակներ, որը բաժանվում է «միջին», «ցածր»,
«բարձր» որակավորումների: Արդյունքում՝ խմբավորելով բոլոր 4 սանդղակների արդյունքները, ստանում ենք ընդհանուր պատկեր տվյալ դեռահասի համար: Ստացված տվյալները ցույց տվեցին, որ պատանիների
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ինքնագնահատականը գտնվում է միջինից ցածր մակարդակում: Արդյունքում՝ պատանիների 69%-ի մոտ դիտվեց միջինից ցածր ինքնագնահատական, իսկ 84%-ի մոտ` հավակնությունների բարձր մակարդակ:
Նրանց մոտ նկատվեց հիմնականում սեփական հնարավորությունների
թերագնահատում, ինչի արդյունքն է ստացված տվյալները: Բարձր մակարդակի վրա էր գտնվում նրանց իդեալական, այսպես ասած՝ «երազանքների» ինքնագնահատականը: Նրանք բոլորն էլ ունեին հավակնությունների բարձր մակարդակ: Իդեալական և իրական ինքնագնահատականների միջակայքը բավականին մեծ էր: Դա մեծ չափով կարող է պայմանավորված լինել նաև տարիքային ճգնաժամի հետ:
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ
САМООЦЕНКИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ В
ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД

Лиана Мирзоян
ВГУ, Педагогический факультет,
Психология, 4-ый курс
Резюме

слова: самооценка, социальная установка, подростковый
Ключевые слова
период
Подводя итоги исследований пришли к такому выводу, что самооценка подростков тесно связана с их социальными установками и имеет
своё большое влияние на них. Замеченная низкая самооценка у подростков
в большей мере связана особенно с альтруистическим направлением и с
стремление к власти, подростки стремятся самоутвердиться за счёт других
людей, имея на них влияние и с помощью этого поднимают самооценку.247Но надо отметить, что замеченный у них альтруизм, лжеальтруизм. В полученных результатах замечен так же высокий уровень
требовательности, так как высока их «идеальная» самооценка.

THE IMPACT OF SELFSELF-ESTEEM ON SOCIAL
ATTITUDES IN EARLY ADOLESCENCE

Liana Mirzoyan
VSU, Faculty of Pedagogy,
Psychology, the 4th year
Summary

Key words: self-interest, social attitude, early adolescence
Summarizing the results of the study, we came to the conclusion that
teenagers' self-esteem is closely related to their social position and has a great
impact on them. The low self-esteem observed in adolescents is largely related
to the inclination to altruism and aspiration of power: teenagers are eager to
achieve self-esteem using other people, by influencing them and, due to it,
raising their own self-esteem. However, we can note that the altruism observed
in them is a false altruism. The results obtained also show a high level of
ambitions they have, as their “ideal” self-esteem is high.
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ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՏԱԳՆԱՊԱՅՆՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Լիլիթ Վերանյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Հոգեբանություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ հ.գ.թ., դոցենտ Վանանե Միրզոյան

Հանգուցային բառեր՝ հաջողության հասնելու մոտիվացիա,
անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիա, անձնային տագնապայնություն, իրադրային տագնապայնություն, ուսումնական մոտիվացիա
Անձի մոտիվացիոն ոլորտի ուսումնասիրությունը հոգեբանության
ամենակարևոր բաժիններից մեկն է, քանի որ մոտիվացիան որոշում է
անձի կոնկրետ վարքագիծը, նրա վարքային գործունեությունը, որն
ուղղված է նպատակներին հասնելուն և կապված է մարդկանց պահանջմունքների բավարարման հետ:
Մեր աշխատանքի նպատակն է բացահայտել ուսանողների մոտ
հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաները և դրանց կապը տագնապայնության հետ:
Առաջին անգամ հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաների հիմնախնդրին անդրադարձել են Տ. Մյուրրեյը,
Դ. Մակկելանդը, Պ. Մ. Յակոբսոնը, Գ. Օլպորտը, Մ. Վ. Մատյուխինան,
Ա. Կ. Մարկովան և այլք:
Ըստ Տ. Մյուրրեյի՝ հաջողության հասնելու և անհաջողությունից
խուսափելու մոտիվացիաները ներառվում են այնպիսի փսիխոգեն մոտիվացիաների համակարգի մեջ, ինչպիսին են ագրեսիվության, աֆիլիացիայի, գերիշխանության, պաշտպանվածության, վնասից և մեղադրանքներից խուսափելու, անկախության, մերժվածության, հասկացվածության,
ճանաչողական, օգնության, հանգստի, իր վրա ուշադրությունը գրավելու,
սեռական, արարման, պահպանման (խնայողության), հարգանքի և
նվաստացման պահանջմունքները [5, 456]:
Ըստ Դ. Մակկելանդի՝ մարդիկ, ովքեր ունեն հաջողության հասնելու
բարձր պահանջմունք, ձգտում են ապավինել սեփական ուժերին և հասնել
ինքնակատարելագործման: Նրանք ձգտում են աշխատել բարդ խնդիրների վրա, որոնք պահանջում են զգալի ջանքեր, բայց անլուծելի չեն: Նրանք
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ավելի շատ գոհունակություն են ստանում իրենց աշխատանքից, երբ
կարող են պլանավորել և ինքնուրույն որոշել իրենց նպատակները: Նման
մարդիկ նախընտրում են շախմատ խաղալ, այլ ոչ թե պոկեր [3, 290]:
Տարբեր հեղինակները տարբեր կերպ են մեկնաբանում հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաները:
Ոմանք կարծում են, որ դրանք իրարամերժ բևեռներ են «հաջողության
հասնելու» սանդղակի վրա, և եթե մարդը կենտրոնացած է հաջողության
վրա, նա չի վախենում ձախողումից (և հակառակը, եթե նա կենտրոնացած է անհաջողությունից խուսափելու վրա, ապա թույլ է արտահայտված
հաջողության հասնելու ձգտումը): Մյուսները պնդում են, որ ձեռքբերումներ ունենալու ձգտումը կարող է համադրվել ձախողման վախի հետ,
հատկապես, եթե դա կապված է որոշակի լուրջ հետևանքների հետ:
Անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիա ունեցող սուբյեկտները տեղեկություններ են փնտրում հաջողության հասնելու ճանապարհին
հնարավոր ձախողումների մասին: Նրանք լուծում են ինչպես շատ հեշտ
խնդիրներ, որտեղ 100% հաջողությունը երաշխավորված է, այնպես էլ
բավականին բարդ խնդիրներ, որտեղ ձախողումը չի ընկալվում որպես
անձնական անհաջողություն:
Հոգեբանների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գոյություն ունի հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաների սեռային տարբերություն: Որպես կանոն, կանանց մոտ
գերակշռում է անհաջողությունից խոսափելու, իսկ տղամարդկանց մոտ՝
հաջողության հասնելու մոտիվացիան: Դա բացատրվում է նրանով, որ
կանայք վախենում են բացասական հետևանքներից, որն առաջին հերթին
դրսևորվում է կարիերայում:
Արդյունավետ ուսումնական գործունեություն իրականացնելու համար կարևոր նշանակություն ունեն ոչ միայն հաջողության հասնելու և
անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաները, այլ նաև ուսումնական մոտիվացիան:
Ուսումնական մոտիվացիան սահմանվում է որպես ուսուցման,
կրթական գործունեության մեջ ընդգրկված որոշակի դրդապատճառ: Ինչպես ցանկացած գործունեության, այնպես էլ ուսումնական գործունեության մոտիվացիան որոշվում է մի շարք գործոններով, որոնք հատուկ են
այդ գործունեությանը:
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Մ. Վ. Մատյուխինան առանձնացնում է մոտիվների երկու հիմնական խումբ [7].
1. մոտիվներ, որոնք կապված են ուսման բովանդակության հետ.
սովորողին գրավում է սովորելը, ձգտումը իմանալ նոր փաստեր,
ձեռք բերել գիտելիքներ, հմտություններ և այլն,
2. մոտիվներ, որոնք կապված են սովորելու գործընթացի հետ.
սովորողին գրավում է ինտելեկտուալ ակտիվություն դրսևորելը,
քննարկելը, առաջադրանքների պահանջները կատարելը,
այսինքն՝ սովորողի համար հետաքրքիր է խնդրի լուծման գործընթացը, ոչ թե ստացված արդյունքները:
Ուսումնական գործընթացի հիմքում ընկած են մի շարք մոտիվներ՝
հասարակության, դասախոսի, կուրսի, ծնողների առջև պարտքի և պատասխանատվության մոտիվներ, ինքնորոշման և ինքնակատարելագործման մոտիվներ, ձգտումը՝ արժանանալ խրախուսանքի, ստանալ լավ
գնահատականներ, ցանկությունը՝ լինել առաջինը, զբաղեցնել պատվավոր տեղ ընկերների շարքում [7]:
Ուսումնական գործունեության համար հատկապես կարևոր են ինտելեկտուալ-ճանաչողական մոտիվները, որոնք կապված են գիտելիքի յուրացման և խորացման անհրաժեշտության, մտահորիզոնի ընդլայնման
ցանկության հետ: Առաջնորդվելով նման մոտիվացիաներով, անտեսելով
հոգնածությունը, ժամանակը և դիմադրելով արտաքին խոչընդոտներին և
շեղող հանգամանքներին՝ ուսանողը համառորեն և եռանդորեն աշխատում է ուսուցողական նյութի վրա, ավելի ճիշտ, ուսումնական խնդիրը
լուծելու վրա: Ըստ Յու. Մ. Օրլովի՝ ակադեմիական հաջողությունների վրա
առավել մեծ ազդեցություն են ունենում ճանաչողական մոտիվները՝ հաջողության հասնելու բարձրագույն պահանջմունքի հետ համատեղ [4, 75]:
Ուսանողների ուսումնական գործունեության վրա մեծ ազդեցություն է գործում նաև տագնապայնությունը:
Տագնապայնությունը անհատի այն զգացմունքային ապրումն է, որը
ձևավորվում է անորոշ վտանգավոր իրավիճակում, դրսևորվում է որևէ
իրավիճակի անբարենպաստ զարգացման դեպքում [2, 18]:
Ինչպես գիտենք, հոգեբանության մեջ առանձնանում են իրադրային
և անձնային տագնապայնություն: Իրադրային տագնապայնությունը
բնութագրում է անձի վիճակը որոշակի պահին, կապված է կոնկրետ
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իրավիճակի հետ: Իրադրային տագնապայնությունը ժամանակավոր,
միայն կյանքի որոշակի իրավիճակներում կայուն տագնապայնության
մակարդակ է: Առաջանում և դրսևորվում է որպես ռեակցիա որոշակի
լարվածություն հարուցող իրադրության նկատմամբ: Տագնապայնության
այդ մակարդակը բնութագրվում է լարվածությամբ, անհանգստությամբ,
մտահոգությամբ, և կարող է տարբեր ժամանակային միջակայքում
դրսևորվել տարբեր ինտենսիվությամբ և շարժունությամբ: Իրադրային
տագնապայնության բարձր մակարդակը կարող է առաջացնել ուշադրության խաթարում: Դա բնութագրվում է նաև խրոնիկական կամ սուր տագնապայնությամբ [9]:
Անձնային տագնապայնությունը բնութագրվում է որպես բնավորության գիծ, որը պայմանավորված է կյանքի ցանկացած այնպիսի իրադրության կամ երևույթի նկատմամբ հուզական ռեակցիայով, որը իր մեջ կարող է պարունակել վտանգ կամ սպառնալիք հանդիսանալ սեփական
«Ես»-ի համար (սպառնալիք ինքնագնահատականի, ինքնահարգանքի,
հավակնությունների մակարդակի և այլնի համար): Այն կապված է անձի
այնպիսի առանձնահատկությունների հետ, ինչպիսին են ներշնչվողականությունը և նևրոտիզմը: Անձնային տագնապայնությունը կարող է առաջանալ անհանգստության հաղթահարման համար սխալ ուղի ընտրելու,
հաճախակի սխալների և ձախողումների, շրջապատի բացասական գնահատակաների հետևանքով:
Անձնային տագնապայնությունը անձի անձնական հատկանիշն է:
Այն արտահայտվում է անընդհատ անհանգստության վիճակով, ցանկացած իրադարձություն վտանգավոր ընկալելու հակվածությամբ: Ֆ. Բ. Բերեզինի կարծիքով տագնապայնությունը անձի վրա կարող է ունենալ թե
դրական գործողություն, և թե բացասական ազդեցություն: Դրա դերը կարող է տարբեր լինել՝ կախված մակարդակից, ինտենսիվությունից, շրջապատի պահանջներից և այլն [1]:
Ե՛վ անձնային, և՛ իրադրային տագնապայնությունը ուղղակիորեն
կապված են ուսանողների ուսումնական մոտիվացիաների հետ: Տագնապայնության բարձր մակարդակը նպաստում է ուսանողների մոտ անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիայի ձևավորմանը, իսկ տագնապայնության ցածր մակարդակը կապված է ուսանողների հաջողության
հասնելու և ձեռքբերումներ ունենալու մոտիվացիայի հետ:
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Տագնապայնության խնդիրը ուսանողության շրջանում այսօր բավականին հրատապ է, քանի որ հենց դրա բարձր մակարդակի հետ է
կապված սոցիալ-հոգեբանական հարմարվողականության գործընթացների և սեփական անձի, անձնային առանձնահատկությունների մասին
ադեկվատ պատկերացման ձևավորման դժվարությունները:
Ուսանողների մոտ տագնապայնությունը հաճախ արտահայտվում
է առաջին և վերջին կուրսերում: Առաջին կուրսեցիների բարձր տագնապայնությունը կարող է կապված լինել բուհի պայմաններին հարմարվելու
գործընթացի, ինչպես նաև այլ քաղաքում և հանրակացարանային պայմաններում ապրելու առանձնահատկությունների, մերձավորներից և ընտանիքի անդամներից բաժանման արդյունքում ունեցած ապրումների,
դասախոսների և նոր, անծանոթ առարկաների դասավանդման հետ:
Ավարտական կուրսի ուսանողների մոտ տագնապայնությունը կապված
է պետական քննությունների և ավարտական աշխատանքի հետ, ինչպես
նաև ապագայում զբաղվածության խնդրի և կյանքում իր տեղը գտնելու
հետ:
Տագնապայնության առկայությունը ուսանողների մոտ խոչընդոտում է դրված նպատակներին հասնելուն, անձին դարձնում է անհանգիստ, ոչ մրցունակ պրոֆեսիոնալ ոլորտում:
Ուսանողների մոտ տագնապայնությունը ազդում է նրանց ինքնագնահատականի և կյանքի որակի վրա: Տագնապայնության բարձր մակարդակ ունեցող ուսանողները հաճախ չեն վստահում շրջապատողներին,
փակ են, ամաչկոտ, չշփվող։ Որպես կանոն, նման ուսանողները միայնակ
են, մեկուսացված։ Տագնապայնության բարձր մակարդակ ունեցող ուսանողներին խորհուրդ է տրվում նվազեցնել իրավիճակների սուբյեկտիվ
նշանակությունը՝ կենտրոնանալով գործունեության իմաստավորման և
հաջողության հասնելու համար վստահության զգացողություն ձևավորելու վրա:
Ուսանողների անձնային տագնապայնության և հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաների միջև կապը
բացահայտելու նպատակով իրականացվել է հետազոտություն, որին
մասնակցել է 60 ուսանող:
Հետազոտությունն իրականացվել է երկու փուլով: Առաջին փուլում
բացահայտվել է ուսանողների տագնապայնության մակարդակը, երկ252

րորդ փուլում՝ ուսանողների հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաները:
Ուսանողների մոտ հաջողության հասնելու և անհաջողությունից
խուսափելու մոտիվացիաները բացահայտելու նպատակով կիրառել ենք
Ա. Ա. Ռեանի հարցարանը (Ա. Ա. Ռեանի հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաների հարցարան) [8]:
Հետազոտության արդյունքում ստացել ենք հետևյալ պատկերը.
35%-ի մոտ մոտիվացիոն ոլորտը վառ չէ արտահայտված, ինչը նշանակում է, որ պայմանավորված այլ գործոններով՝ ուսանողը կարող է
դրսևորել և՛ հաջողության հասնելու, և՛ անհաջողությունից խուսափելու
մոտիվացիա:
33%-ը դրսևորել է անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիա,
ինչը նշանակում է, որ նրանք պատասխանատու հանձնարարությունների ժամանակ փորձում են հնարավորության դեպքում գտնել դրանից
հրաժարվելու պատճառ, որևէ առաջադրանք կատարելու անհաջողության դեպքում, դրան ձգտումը, որպես կանոն, նրանց նվազում է:
32%-ը դրսևորում են հաջողության հասնելու մոտիվացիա, այսինքն՝
ներգրավվելով աշխատանքի մեջ, որպես կանոն, դրականորեն հաջողության հույս են ունենում, գործունեության մեջ ակտիվ են, խոչընդոտների
հանդիպելիս չեն նահանջում, այլ փնտրում են դրանց հաղթահարման
եղանակներ և այլն:
Տագնապայնության մակարդակը որոշելու համար կիրառել ենք
Սպիլբերգ-Հանինի տագնապայնության թեստը:
Հետազոտության արդյունքում ստացել ենք հետևյալ պատկերը
(տրամագիր 1)՝
▪ 50 %-ի մոտ՝ տագնապայնության միջին մակարդակ,
▪ 47 %-ի մոտ՝ տագնապայնության բարձր մակարդակ,
▪ 3 %-ի մոտ՝ տագնապայնության ցածր մակարդակ:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուսանողների մոտ անձնային
տագնապայնության միջին և բարձր ցուցանիշները բավականին բարձր
էին, մենք որոշեցինք համեմատական վերլուծություն իրականացնել և
տեսնել, թե ինչպես է այն հարաբերվում հաջողության հասնելու ևւ անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաների հետ:
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Տրամագիր 1. Ուսանողների անձնային տագնապայնության
մակարդակի տրամագիր

Անձնային տագնապայնության ցածր մակարդակ ունեցող ուսանողները դրսևորում են հաջողության հասնելու մոտիվացիա:
մոտիվացիա Այսպիսի մոտիվացիայի դեպքում անձը, սկսելով որևէ գործ, նկատի է ունենում որևէ
կառուցողական, դրական բանի ձեռքբերումը: Մարդկային գործունեության հիմքում հաջողության հույսն է և հաջողության հասնելու անհրաժեշտությունը: Նման մարդիկ սովորաբար վստահ են իրենց և իրենց ուժերի վրա, պատասխանատու, նախաձեռնող և ակտիվ են: Նրանք տարբերվում են հաստատակամությամբ՝ նպատակին հասնելու համար,
համար նպատակասլացությամբ:
Անձնային տագնապայնության բարձր մակարդակ ունեցող ուսանողների 43%-ի մոտ նույնպես մոտիվացիոն ոլորտը վառ չէ արտահայտված, ինչը նշանակում է, որ պայմանավորված այլ գործոններով՝ ուսանողի կարող է դրսևորել և՛ հաջողության հասնելու, և՛ անհաջողությունից
խուսափելու մոտիվացիա:
Հարցվողների 57%-ի մոտ առկա է անհաջողությունից խուսափելու
մոտիվացիա: Անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիան վերաբերում է բացասական մոտիվացիային: Նման մոտիվացիայի դեպքում անձի ակտիվությունը կապված է ձախողվելուց, մեղադրվելուց,
մեղադրվելուց պատժվելուց խուսափելու անհրաժեշտության հետ: Ընդհանրապես,
Ընդհանրապես այս մոտիվացիան հիմնված է խուսափելու գաղափարի վրա և բացասական
ակնկալիքների գաղափարի վրա: Սկսելով որևէ գործ՝ մարդը նախապես
վախենում է հնարավոր ձախողումից, մտածում է այդ հիպոթետիկ ձախողումներից խուսափելու ուղիների և ոչ թե հաջողության
ողության հասնելու
ուղիների մասին [6]:
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Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ տագնապայնությունը սերտորեն կապված է մոտիվացիայի հետ. բարձր անձնային տագնապայնություն ունեցող ուսանողները դրսևորում են անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիա, իսկ անձնային տագնապայնության գածր մակարդակ
ունեցող ուսանողները՝ հաջողության հասնելու մոտիվացիա:
Իրականացված հետազոտության արդյունքները հնարավորություն
կտան.
1. մոտիվացնել ուսանողներին դեպի հաջողության հասնելը,
2. շտկողական աշխատանքների միջոցով նվազեցնել անձնային
տագնապայնության մակարդակը:
Վերը նշված երկու խնդիրները լուծելով՝ մենք բարձրացնում ենք
ուսումնական գործունեության արդյունավետությունը:

1.
2.
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4.
5.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ И ТРЕВОЖНОСТИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ У СТУДЕНТОВ

Лилит Веранян
ВГУ, Педагогический факультет,
Психология, магистратура, 2-օй курс
Резюме

Ключевые слова: мотивация успеха, мотивация избежания неудачи,
личностная тревожность, ситуативная тревожность, учебная мотивация
В статье мы рассмотрели проблему мотивации и тревожности
учебного процесса. Представили мотивацию успеха и избежания неудачи,
а также влияние личностной тревожности на успеваемость студентов.
Провели исследование, которое дало возможность выявить у студентов
взоимосвязь личностной тревожности и учебной мотивации.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF MOTIVATION AND ANXIETY
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS

Lilit Veranyan
VSU, Faculty of Pedagogy,
Psychology, MA the 2nd year
Summary

Key words: success motivation, motivation to avoid failure, personal
anxiety, situational anxiety, educational motivation
We have touched upon the issue of motivation and anxiety in the
educational process. We have presented motives for succeeding and avoiding
failure, as well as the impact of personal anxiety on students progress. We have
conducted a research that has enabled us to identify relafionships between
students personal worry and educational motivation.
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ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հասմիկ Մագոյան
ՎՊՀ,Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Սոցիալական մանկավարժություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` մ.գ.թ., դոցենտ Սեդա Բեժանյան

բառեր`` կրթության առանձնահատուկ պայմանների
Հանգուցային բառեր
կարիք ունեցող երեխաներ, խորհրդատվություն, սոցիալական ինտեգրում, մասնագիտական կողմնորոշման հարց, կարիերիայի կենտրոններ, համագործակցություն
Հոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ տարվող մասնագիտական
կողմնորոշման աշխատանքները գրեթե չեն իրականացվում, և նրանց
վաղվա օրվա համար մեծ նշանակություն ունի ճիշտ մասնագիտության
ընտրությունը: Այսօրվա հասարակության մեջ կա տվյալ խնդիրը, որը չի
բարձրաձայնվում և լուծում չի ստանում, այդ իսկ պատճառով էլ կարևոր
է սոցիալական մանկավարժի դերը մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներում:
Հաշմանդամություն ունեցող անձինք նրանք են, ովքեր երկար ժամանակ տառապում են ֆիզիկական, հոգեկան, մտավոր և նյարդային հիվանդություններով, տարբեր արգելքների հետ փոխազդեցության արդյունքում նրանց համար կարող են առաջանալ խոչընդոտներ, որոնք
կխանգարեն նրանց՝ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով հասարակական կյանքին լիակատար և արդյունավետ մասնակցելուն:
ՀՀ-ում պաշտոնապես ընդունված է նաև «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխա» հասկացությունը, որը շրջանառվում է հանրակրթության ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում և սահմանվում հետևյալ կերպ. «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող անձ, որի ֆիզիկական և մտավոր, հոգեկան զարգացման
առանձնահատկությունները խոչընդոտում են կրթական ծրագրերի յուրացմանը` առանց կրթության առանձնահատուկ պայմանների»: Եթե
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձը սահմանված կարգով ճանաչված է հաշմանդամություն ունեցող անձ, ապա
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կրթության առանձնահատուկ պայմանների անհրաժեշտությունը ներառվում է հաշմանդամություն ունեցող անձի անհատական վերականգնման
ծրագրում [1, 7-11]:
Ներկայումս ձևակերպվել և իրագործվում է մի շարք խնդիրներ,
որոնք ուղղված են օպտիմալացնելու և բարեփոխելու կրթությունը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար: Ըստ հաշմանդամություն
ունեցող անձանց իրավունքների հռչակագրի՝ նրանք իրավունք ունեն արժանապատիվ կյանքի, սոցիալական կարգավիճակի, կրթության, մասնագիտական ուսուցման և վերականգնման, օգնության, խորհրդատվության,
որոնք թույլ կտան նրանց առավելագույնին հասցնելու վերջիններիս կարողությունները, հմտությունները և նրանց սոցիալական ինտեգրումը:
Ըստ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիայի՝
նրանք իրավունք ունեն աշխատելու մյուսների հետ հավասար հիմունքներով, ինչպես նաև՝ մուտք դեպի ընդհանուր տեխնիկական և մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրեր, զբաղվածության ծառայություններ,
մասնագիտական և շարունակական ուսուցում:
Հատուկ կրթության ներքին համակարգի ռազմավարական ուղղություններից մեկն այն է, որ հաշմանդամ երեխաների հետ կապված մասնագիտական կողմնորոշման, մասնագիտական վերապատրաստման,
աշխատանքային հարմարվողականության և սոցիալականացման համակարգերը ստեղծվեն և բարելավվեն: Մասնագիտական ուղեցույցի, մատչելի մասնագիտությունների վերապատրաստման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ինտեգրման և նրանց համար բնակության կազմակերպման խնդիրը պրակտիկաի համեմատաբար անբացատրելի խնդիրներից է: Միևնույն ժամանակ, այս խնդիրը լուծելու, ուղիներ փնտրելու, մշակելու և որոշելու գործնական անհրաժեշտությունը
բացառապես մեծ է [6]:
Համալիր թերությունները կամ առաջնային խանգարումները երեխաների մոտ առաջացնում են էական դժվարություններ` ուսումնական
նյութի տիրապետման, նախնական հմտությունների ձևավորման համար:
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների որակների ձևավորման համար
կարևոր է սոցիալականացման և մասնագիտական կողմնորոշման հարցը
հասակակիցների հետ նորմալ զարգացման համար: Հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների անձնական որակների համար անհրաժեշտ սոցիալականացումը և առաջնորդությունը կախված է ուսումնական գործընթացում ստեղծված մանկավարժական պայմաններից [2, 136–147]:
ժամանակակից գիտության մեջ մի շարք դրույթների ուղղորդումը
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(բժշկական, հոգեբանական, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, սոցիալական և
կրթական), ուղղված է անհատի մասնագիտական ինքնորոշմանը՝ հաշվի
առնելով նրա հակումները, շահերը, հնարավորությունները և աշխատաշուկայի պահանջները: Սա երկարատև գործընթաց է՝ սկսած նախադպրոցական տարիքից: Այն ունի իր փուլերը և ներառում է այնպիսի
ձևեր, ինչպիսիք են՝ մասնագիտական կրթություն, մասնագիտական ախտորոշում, պրոֆեսիոնալ մասնագիտական խորհրդատվություն, մասնագիտական ընտրություն, որոնք էլ իրականացվում է սոցիալական մանկավարժի կողմից: Մասնագիտական կողմնորոշման հաջողությունը
կախված է միջգերատեսչական փոխգործակցության տարբեր պետական
կառույցներից, ընդհանուր և հատուկ կրթության, առողջապահության,
սոցիալական ապահովության, զբաղվածության ծառայություններից:
Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, այդ թվում նաև
հատուկ (օժանդակ) դպրոցում, մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներն իրականացվում են 3 փուլով `
• 1-4 դասարան` ընկալման հնարավորությունների բացահայտում,
գիտելիքների և կարողությունների յուրացման շրջան,
• 5-8 դասարան` ընդհանուր աշխատանքային պատրաստվածության շրջան, որտեղ սկիզբ է դրվում ընդհանուր մասնագիտական
հնարների յուրացմանը,
• 9-րդ դասարան` մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ընդհանրացման շրջան, որը կարող է շարունակական դառնալ (մինչև 10-12-րդ դասարաններ):
Ֆունկցիոնալ ախտորոշման և հոգեբանական նշանակալի գործոնների հիման վրա ժամանակին իրականացված մասնագիտական ուղեցույցը սահմանում է աշխատանքային կանխատեսումը: Բարդ իրավիճակում գտնվող անձանց մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրն է հաշվի
առնել ֆունկցիոնալ համակարգերի ռացիոնալ լարվածության հետ աշխատելու և աշխատունակության հարմարեցման առանձնահատկությունները: Անբավարարություն ունեցող անձանց զբաղվածության գործընթացը պետք է լինի ֆիզիկապես և հոգեբանորեն հարմարավետ և կատարվի առանց լուրջ ճնշման: Մասնագիտական գործունեության մեջ
մասնագիտական կողմնորոշման արդյունավետությունը բարձրացնելու
նպատակով անհրաժեշտ է ներկայացնել սոցիալական աշխատանքի
կանխատեսում, որը համալիր թերություն ունեցող անձանց մասնագիտական կողմնորոշման ընթացակարգի մեջ է:
Հասարակական, հաղորդակցական և ճանաչողական ունակու259

թյունների, հոգեբուժական զարգացման առանձնահատկությունների
շնորհիվ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթական և աշխատանքային հմտությունները անբավարար են հասարակության մեջ անկախ կյանք վարելու համար: Այդ մարդկանց մեծ մասը սոցիալական և
աշխատանքային կողմնորոշման կարիք ունի, ինչպես նաև մասնագետների, սոցիալական աշխատողների, ծնողների կողմից երկարաժամկետ
(և հաճախ կենսական) սոցիալական աջակցության կարիք [4, 295-302]:
Համաձայն հայեցակարգի՝ մասնագիտական կողմնորոշման հիմնական աշխատանքները կատարվում են հանրակրթական ուսումնական
հաստատության սոցիալական մանկավարժի կողմից: Սոցիալական
մանկավարժը պետք է ունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ, սովորողների
հետ անհատական և խմբային աշխատանքներ իրականացնելու հմտություններ, ինչպես նաև աշխատաշուկայի, մասնագիտությունների և
զբաղմունքների վերաբերյալ համակողմանի տեղեկացվածություն: Հանրակրթական հաստատություններում մասնագիտական կողմնորոշման
ծառայությունների հիմնական նպատակն է նպաստել աշակերտների
մասնագիտության գիտակցված ընտրությանը, այն է`
• տրամադրել տեղեկատվության և խորհրդատվության սեփական
նախասիրություններին, հակումներին, անձնային որակներին և
աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխան,
• ձևավորել աշխատանքի և հասարակական հարաբերությունների
նկատմամբ համարժեք վերաբերմունք,
• նպաստել կարիերայի պլանավորման և ձեռնարկատիրական գործունեությամբ ինքնազբաղվածության ապահովմանն ուղղված
գիտելիքների և հմտությունների ձևավորմանը [1, 14-15]:
Դպրոցներում հոգեբանական աշխատանքների էությունը դպրոցական ուսուցման ողջ ընթացքում երեխային ուղղորդելն ու աջակցելն է:
Ուղղորդումը սովորողների անձի ձևավորմանը, կենսագործունեության
գրեթե բոլոր ոլորտներում ինքնիրացման համար նախադրյալների մշակմանը, տարբեր տարիքներում կրթություն ստանալու և մասնագիտություն ձեռքբերելու դրդապատճառների ակտիվացմանն ուղղված նպատակային և շարունակական գործընթաց է: Մասնագիտական ուղղորդումը կարևոր գործունեության համակարգ է, որն ապահովում է աշակերտների սոցիալականացման, մասնագիտական պահանջարկի գնահատման, կողմնորոշման և ընտրության ընթացքը [5, 150-157]:
Մասնագիտական կողմնորոշումը գիտականորեն հիմնավորված
սոցիալ-տնտեսական, հոգեբանամանկավարժական, բժշկաֆիզիոլոգիա260

կան գործընթաց է, որը կոչված է նպաստելու անձի մասնագիտության գիտակցված ընտրությանը և կարիերայի պլանավորմանը` բացահայտելով
և զարգացնելով վերջիններս հետաքրքրություններն ու հակումները, ինչպես նաև ձևավորել ազատ շուկայական պայմաններում աշխատանքի
նկատմամբ դրական վերաբերմունք: Այսպես՝ որոշակի մասնագիտություն ընտրելու համար հարկ է, որ անձն ունենա համապատասխան գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ, ինչպես նաև կայուն
պատկերացումներ վերջիններիս մասին [1, 30]:
Մասնագիտական կայացման վրա ազդեցություն կարող են ունենալ
այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են սոցիալական պայմանները, հոգեբանական իրավիճակները, նաև այն, թե անձը ինչ հնարավորությունների
սահմաններում է իրականացրել իր առաջատար գործունեությունը:
Մինչև պատանեկան տարիքում առաջատար գործունեություն են համարվում դերասյուժետային խաղերը և ուսումը, որոնց շնորհիվ ամրապնդվում են ապագա մասնագիտական հետաքրքրությունների ու հակումների նախահիմքերը, որոնց հետևում է մասնագիտական միտումների ձևավորումը: Ամբողջանում են գիտակցված պատկերացումը և մասնագիտության ցանկալի կամ պարտադրված ընտրությունը: Անձի կայացման այս շրջանն անվանում են օպտացիայի փուլ [3, 12-13]:
Այսպիսով՝ մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացը հիմնականում կազմված է մասնագիտական խորհրդատվությունից, մասնագիտական իրազեկումից, մասնագիտության ընտրությունից և սոցիալ-մանկավարժական հարմարումից:
Ճիշտ է, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասնագիտական
կրթության և կողմնորոշման աշխատանքների հիմքը դրվում է նախ և
առաջ դպրոցում, սակայն դրանց արդյունավետությունն առավել բարձրանում է, երբ սկսվում է համագործակցություն մասնագիտական ուսումնարանների, քոլեջների կարիերայի կենտրոնների և մասնագիտական
կողմնորոշման ծառայություններ իրականացնող այլ հաստատությունների միջև:
Առանձնանում են մասնագիտական խորհրդատվության անհատական և խմբային ձևեր, ընդ որում՝ խմբային խորհրդատվությունը հիմք է
հանդիսանում հետագա անհատական խորհրդատվության կազմակերպման համար: Խմբային աշխատանքը կազմակերպվում է ոչ ֆորմալ դասընթացների տեսքով: Ցանկացած դասընթացի նպատակն է նոր գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների ձևավորումը կամ զարգացումը: Սովորաբար մասնագիտական կողմնորոշման խմբային խորհրդատ261

վության ժամանակ մասնակիցներին ուսուցանվում է նպատակի սահմանում, ինքնագնահատում և ինքնավերլուծություն, որոշումների կայացում:
Անհատական խորհրդատվությունը, ենթադրում է անհատական աշխատանք մասնագիտական կողմնորոշման կարիք ունեցող անձի հետ: Անհատական խորհրդատվության ընթացքում շեշտը դրվում է դիտման և
զրույցի մեթոդների վրա: Անհատական առանձնահատկությունների
ատկությունների, կարողությունների բացահայտման նպատակով մասնագետը կարող է
օգտվել նաև թեստավորման մեթոդից [1, 36-39]:
Բացի տեսական վերլուծությունը՝ կատարել ենք փորձարարական
ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրությունների նպատակն էր՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալը և նրանց զինելը լրացուցիչ տեղեկություններով: Կիրառեցինք Ջ. Հոլանդի «Անձնավորության տիպի և մասնագիտական գործունեության ոլորտի միջև փոխհարաբերություն»
փոխհարաբերություն մեթոդիկան: Նպատակն էր՝ բացահայտել անձնավորության տիպը և նրա
ուղղվածությունը որևէ բնագավառի: Արդյունքում ստացանք հետևյալ
պատկերը (տրամագիր 1):

Տրամագիր 1. Անձնավորության տիպը և նրա ուղղվածությունը որևէ բնագավառի

Ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ իրականացրինք քննարկում խորհրդատվության տեսքով՝ կիրառելով մի շարք
վարժություններ, նպատակ ունենալով բացահայտել նրանց տեղեկացվածության մակարդակը ներկայիս մասնագիտությունների և աշխատաշուկայի հետ (տրամագիր 2):
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Տրամագիր 2. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների տեղեկացվածության
մակարդակը մասնագիտություններին և աշխատաշուկային

Կարևոր էր այն փաստը, որ մեր կատարած աշխատանքի արդյունքում, հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ծանոթացրեցինք տարբեր մասնագիտությունների հետ, ինչպես նաև այսօրվա արդիական մասնագիտություններին:
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РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ИНВАЛИДНОСТЬ

Асмик Магоян
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слова:: дети которые нуждаются в особых условиях
Ключевые слова
обучения, консультация, социальное интегрирование, вопрос профориентации, карьерные центры, сотрудничество
В статье исследуется работа социального педагога в системе
профориентации с детьми, которые имеют инвалидность. Представляется
профессиональное самоопределение личности и основные задачи
направления, которые не теряют свою актуальность и остаётся в центре
внимания. Ребёнок, имеющий инвалидность, как будущий специалист,
пытается найти свое место среди профессий, пройдя длинный путь приобретении знаний, где его направляет социальный педагог. Социальный
педагог являетая тем звеном, которое обеспечивает правильный выбор
профессии на протяжении всей жизни личности.

THE WORK OF SOCIALSOCIAL- PEDAGOGUE WITH DISABLED CHILDREN
IN THE SCOPE OF PROFESSIONAL ORIENTATION

Hasmik Magoyan

VSU, Faculty of Pedagogy,
Social Pedagogy, the 4th year
Summary

Key words: children who need special conditions of education,
consultation, social integration, question of professional orientation, centers of
career, cooperation
The article studies the work of social - pedagogue with disabled children
in the scope of professional orientation. The main problem of a person’s
professional self-determination and guidance is presented which doesn’t lose its
modernity and stays in the center of attention. A child with disabilities, as a
future specialist, tries to find his /her long way of gaining knowledge where a
social pedagogue guides him/her. The social pedagogue is considered to be a
circle of securing a right choice of a profession during a person’s entire life.
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ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻՆ
Հրաչուհի Մաթոսյան

ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Սոցիալական մանկավարժություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ մ.գ.թ., դոցենտ Սեդա Բեժանյան

բառեր՝՝ կրթության առանձնահատուկ պայմաններ,
Հանգուցային բառեր
հատուկ կրթական ծրագիր, մատչելի և հասանելի կրթություն, ներառական քաղաքականություն, կարիքի բավարարում
Ըստ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգի` յուրաքանչյուր ոք իրավունք
ունի կրթություն ստանալ: Եվ այս օրենքը, ի նպաստ ծառայեցնելով սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների շահերին, հնարավորություն է տրվում կրթություն ստանալ ցանկացած հանրակրթական
դպրոցում։
Սահմանափակ հնարավորություններով երեխանեերը հասարակության մի մասն են, ապրում են մեր կողքին, նրանք արժանի են մեզանից յուրաքանչյուրի ուշադրությանը, նրանք իրավունք ունեն ստանալ
կրթություն, որն առաջին հերթին կնպաստի նրանց ինտեգրմանը և հարմարմանը։ Հենց դրա առաջին քայլն այն է, որ մեր հանրակրթական
դպրոցները հարմարեցված լինեն այս երեխաների կարիքներին։
ՀՀ-ում, ինչպես աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, 21-րդ դարը դարձավ հանրակրթության համար հիմնարար բարեփոխումների դար։ Այսօր
Հայաստանում կրթության կազմակերպման արդի վիճակը բնութագրվում
է մարդասիրական բնույթով։ Զարգացման տարբեր խանգարումներ ունեցող երեխաների հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ գիտնականները զբաղվել են դեռևս շատ ու շատ տարիներ առաջ։ Սակայն նրանք
կենտրոնացած են եղել միայն այդ երեխաների ֆիզիկական ոլորտի զարգացման առանձնահատկությունների վրա։ Այնինչ միայն ֆիզիկական
ոլորտի ուսումնասիրությունները բավական չեն նման խնդիր ունեցող
երեխաների ներառման համար։ Շատ ավելի կարևոր է այդ երեխաների
հոգեբանական, մանկավարժական, սոցիալական ոլորտի ուսումնասիրությունը։ Հայաստանի տարածքում առկա 1464 դպրոցներից միայն 260-ն
են պաշտոնապես համարվում ներառական ուսուցում իրականացնող,
սա կազմում է առկա դպրոցների 18%-ը, որոնք հնարավորություն են տա265

լիս սահմանափակ հնարավորություններով երեխաներին իրենց հասակակիցների հետ հավասար պայմաններում կրթություն ստանալ։ 2016թ.
դրությամբ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն՝ Հայաստանում ապրում է մինչև 18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող 8016
մարդ։ Կառավարությունն ընդունեց նախագիծ, որը շուտով դարձավ
իրականություն՝ թույլ տալով երեխաների մի զգալի հատվածի հատուկ
դպրոցների փոխարեն իրենց կրթությունը կազմակերպել հանրակրթական դպրոցներում: Շատերի կողմից այս քայլը դրականորեն ընդունվեց՝
սկիզբ դնելով ներառական կրթության։ Այսօր համարյա թե բոլոր դպրոցները վարում են ներառական քաղաքականություն։ ՀՀ-ում գործող բոլոր
դպրոցները մինչև 2025թ. պետք է դառնան ներառական, հասանելի և
մատչելի լինեն բոլոր երեխաների համար։ Կրթության մատչելիությունն
ու հասանելիությունը՝ որպես հասարակության զարգացման ու առաջընթացի հիմնական միջոց, ամրագրվել է դեռևս 1990-ականներին, երբ
ՄԱԿ-ի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ երկրների կողմից ընդունվեցին «Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան» և «Կրթությունը բոլորի համար» համաշխարհային հռչակագիրը: Ներառական ուսուցման գաղափարը Հայաստանում տեղ գտավ 2005թ.-ին, երբ ընդունվեց համապատասխան օրենքը [4], որը կարգավորում է կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթություն ստանալու իրավական
և կազմակերպական հիմքերը, կրթության կազմակերպման ընթացքում
մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև
կրթություն իրականացնող հաստատությունների նյութատեխնիկական և
գիտամեթոդական բազայի ապահովումը։ «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության անմիջական մասնակցությամբ մշակվեց և ընդունվեց «ԿԱՊԿՈՒ անձանց կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, որն ամրագրեց ներառական ուսուցումը Հայաստանում [3]: ԿԱՊԿՈՒ (կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող) երեխաների սոցիալականացումը հնարավոր է միայն բնականոն զարգացող տարեկիցների
հետ իրականացվող ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում [1,
30], որը իրականացվում է հանրակրթական դպրոցներում կրթական հատուկ ծրագրերով և համապատասխան միջոցներով։ Այսօր ինչպես մասնագետների, այնպես էլ հասարակության գերակշիռ մասի կարծիքով
կենսագործունեության սահմանափակ հնարավորություններ ունեցեղ
երեխաներին մեկուսացնելով հատուկ ուսումնական հաստատություննե266

րում՝ զրկում ենք նրանց սոցիալականացման հնարավորությունից։ Երեխաների մեկուսացումը հատուկ կրթական հաստատություններում բերում է նրան, որ նրանք զրկվում են մի շարք սոցիալական կապերից [5,
30]: Ներառական ուսուցումն այն հենասյունն է, որի վրա սկսեց կառուցվել սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների կրթության
ապահովումը, իրականացումը։ Շատ կարևոր է հետևել այն չափորոշիչներին, որոնք ներկայացնում է կրթությանը ներառական ուսուցումը։ Սակայն սա դեռևս հարցին լուծում չէր տալիս, պետք էր ստեղծել այնպիսի
միջավայր, որը հագեցած կլիներ նյութատեխնիկական ռեսուրսներով,
մասնագիտական վերապատրաստումներ անցած հարուստ մանկավարժական փորձ ունեցող կադրերով, որոնք իրենց գիտելիքներով և հմտություններով զարկ կտային այս երեխաների ուսումնական և սոցիալական
առաջընթացին:
Կրթության ոլորտի բարեփոխումները ենթադրում են հանրապետությունում ներառական քաղաքականության ներդրում, որն էլ իր հերթին ենթադրում է, որ հանրակրթական դպրոցի առջև կարևոր ու պատասխանատու խնդիր է դրված՝ հանրակրթական դպրոցներ ներառել բոլոր երեխաներին առանց բացառության, ուսուցման ու դաստիարակության միասնական գործընթացում ապահովել յուրաքաչյուր երեխայի անձի համակողմակի և ներդաշնակ զարգացումը։ Հանրակրթական դպրոցներում կարող են սովորել տեսողական և լսողական տարբեր աստիճանի
զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներ, ինչպես նաև հենաշարժողական ապարատի խնդիրներ ունեցող երեխաներ, դպրոցները պետք է
ունենան համապատասխան միջոցներ ապահովելու համար այս երեխաների որակյալ կրթությունը, օրինակ՝ բրաելյան այբուբենով կազմված

գրքեր, թեքահարթակներ, հարմարեցված դասասենյակներ, դիդակտիկ
նյութեր… Ներկայիս կրթական ծրագրերը թույլ են տալիս հնարավորության սահմաններում բավարար մակարդակով կազմակերպել այս երեխաների ուսումը։ Այս պատասխանատու գործում մեծ դեր ունեն երեխաների ուսուցման կազմակերպման բոլոր շահագրգիռ կողմերը, այդ թվում՝
ծնողներ, առարկայական ուսուցիչներ, մանկավարժահոգեբանական
աջակցության թիմ։ Նրանց համագործակցության արդյունքում ձևավորվում է այն ուսումնական ծրագիրը, որով պետք է ամբողջ տարվա ընթացքում սովորի երեխան։ ԲՀՄ կենտրոնների աշխատակիցների կողմից
տրվում էր վկայական, որտեղ նշվում էր, որ երեխան իրավունք ունի սո267

վորելու ցանկացած հանրակրթական դպրոցում։ Կրթության ժամանակակից մոդելը բոլոր երեխաներին, անկախ նրանց կրթական կարիքներից,
հնարավորություն է ընձեռում սովորել միևնույն կրթական ծրագրով։ Ժամանակակից դպրոցները պետք է ապահովեն սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների կրթության կազմակերպումը իրենց հասակակիցների հետ հավասար պայմաններում՝ ստեղծելով համապատասխան
միջավայր նրանց կրթության և սոցիալականացման համար։
Դպրոցում հարմարման խնդրին առանձնահատուկ ուշադրության
հատկացումը հիմնավորված և պարտադիր պահանջ է, քանի որ դրա
արդյունավետությամբ են պայմանավորված ԿԱՊԿՈՒ սովորողի անձի
ակտիվությունն ու ինքնուրունությունը։ Հանրակրթական ուսումնական
հաստատության ուսուցչի պաշտոնային պարտականություններն են ինչպես պլանավորել և իրականացնել սովորողի ուսուցումն ու դաստիարակությունը՝ հանրակրթության պետական և առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան, այնպես էլ բացահայտել, դիտարկել, գնահատել
սովորողների՝ ուսումնառության ընթացքում նկատված կրթական կարիքները։
Անդրադառնանք այն խնդիրներին, որոնց բախվում են այս երեխաները դպրոց մտնելիս։ Շրջապատող միջավայի անբարենպաստ պայմաններն արդեն իսկ խոչընդոտում են երեխայի սոցիալականացմանը, իսկ
նրա առաջին սոցիալականացման ինստիտուտն ընտանիքից հետո
դպրոցն է, որն ապահովում է կայուն միջավայր երեխայի զարգացման
համար։ Իսկ զարգացումը կարելի է ապահովել կրթության միջոցով. մեզ
այդպիսի հնարավորություն է ընձեռում ներառական ուսուցումը, որը
քաղաքականություն է՝ ուղղված սահմանափակ հնարավորություններով
երեխաների կարիքներին համապատասխան կրթության իրականացմանը։ Հանրակրթական դպրոցների առաջին խնդիրն է այնպիսի կադրերի
ընդունումը, որոնք մեծագույն պատասխանատվությամբ կվերաբերվեն
այս հարցին և ըստ արժանվույն կապահովեն կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Դպրոցների առջև խնդիր է դրված՝ ստեղծել այնպիսի կրթական ծրագրեր, որոնք կապահովեն երեխաների մեկ ուստարվա համար
անհրաժեշտ արդյունք, որոնք գրանցվում են ԱՈՒՊ-երում և ՄԱԾԱՊերում, որոնցում նշվում է նաև՝ երեխաներն ինչպիսի աջակցության կարիք ունեն և պետք է ստանան անհրաժեշտ արդյունք ապահովելու համար։ Դպրոցներից յուրաքանչյուրը այս երեխաների համար ստանում են
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ֆինանսավորում՝ ըստ ունեցած խնդիրների բարդության աստիճանի, սովորոբար 400.000-500.000 ՀՀ դրամ։ Այս միջոցները օգտագործվում են երեխաների կարիքների բավարարման նպատակով։
Համաձայն Լոռու մարզպետարանի «Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի» 2016-2017թթ․ տվյալների՝
մարզում հաշվառված են 700 սահմանափակ հնարավերություններով
երեխաներ։ Ուսումնասիրելով Լոռու մարզի ներառական ուսուցում իրականացնող մի քանի հանրակրթական դպրոցների գործունեությունը՝
առանձնացվել են մի շարք խնդիրներ։ Այս հիմնախնդրի առավել հիմնավոր ներկայացման համար մեր կողմից անցկացվել է ուսումնասիրություն
կապված այն բանի հետ՝ արդյոք հանրակրթական դպրոցները բավարարում են սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների կարիքները
և անհատական առանձնահատկությունները՝ կրթության կազմակերպմանը համապատասխան։
Ուսումնասիրությունը իրականացվել է Սպիտակ քաղաքում, որին
մասնակցել են 50 ծնող, 30 ներառական դասարանների երեխա, հանրակրթական դպրեցների տնօրեններ և բազմամասնագիտական թիմի անդամներ։ Գրանցվել են հետևյալ արդյունքները՝
1. Թեքահարթակների բացակայություն – չկային հենաշարժողական
խնդիրներ ունեցող երեխաների բացակայության պատճառով,
2. Շենքային ներքին հարմարեցվածություն – այստեղ խնդիր է առաջանում հատկապես այն ժաանակ, երբ պետք է երեխաներին
շենքի երկրորդ հարկ տեղափոխել,
3. Սանհանգույցների հարմարեցվածություն – դպրոցներից և ոչ
մեկը չուներ սահմանափակ հնարավերություններով երեխաների
կարիքներին հարմարեցված սանհանգույց։
4. Սպորտդահլիճների հարմարեցվածություն – որևէ դպրոց չունի
հարմարեցված սպորտդահլիճ, առավել ևս մասնագետ-ուսուցիչ,
ով կարող է պարապել այդ երեխաների հետ:
5. Դասասենյակների հարմարեցվածություն–առանձնահատուկ հարմարեցվածությամբ որևէ դպրոց աչքի չի ընկնում, դասընթացները
կազմակերպվում են բոլորի համար նախատեսված դասասենյակներում:
Ի համեմատ ֆիզիկական պայմաների՝ նյութատեխնիկական բազան
թույլ էր տալիս երեխաների հետ համապատասխան աշխատանքներ
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իրականացնել, դրանք համալրվում էին ԲՀՄ գնահատման կենտրոնի,
տարբեր միջազգային կազմակերպությունների և հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Դասասենյակները լուսավորված չեն այնպես, ինչպես սովորաբար պետք է լինեն։ Այս երեխաները մշտապես
գտնվում են դասարանի շարքերից մեկի վերջում, որը բացասաբար է
անդրադառնում նրանց կրթության կազմակերպման առաջընթացի վրա,
հատկապես այն երեխաների, ովքեր ունեն տեսողության խնդրիներ:
խնդրիներ
Սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների համապատասխան կրթության իրականացման համար անհրաժեշտ է մանկավարժների (հատկապես մանկավարժահոգեբանական աջակցման թիմի)
հետ իրականացվող վերապատրաստումները։ Քանի որ բազմամասնագիտական թիմը բաղկացած է տարբեր մասնագետներից, նրանցից յուրաքաչյուրը կարիք ունի ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, հմտություններ։ Ուսուցիչնրը պետք է հիմնական գիտելիքներ ստանան սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների կարիքների մասին, որպեսզի նրանց վերաբերմունքը և աշխատանքի մեթոդները չխանգարեն երեխաներին ուսումնական պլանի նկատմամբ հավասար մատչելիություն ապահովելուն։
Փորձը ցույց է տվել, որ փոխելով նյութի մատուցման ձևերը՝ դասավանդողները կարող են ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ գիտելիքների
մտապահումը զգալիորեն կաճի [2, 199]:

Տրամագիր 1. Սահմանափակ կարողություններով երեխաների
կարիքները ըստ ծնողների
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Ծնողների հետ անցկացրած ուսումնասիրության ժամանակ նրանք
առանձնացրին այն կարիքները, որոնք ամենաշատն են անհրաժեշտ
երեխաներին` իրենց կրթությունը և ուսուցումը կազմակերպելու համար:
Վերը պատկերված դիագրամում մենք տեսնում ենք տոկոսային հարաբերություններով ներկայացրած համապատասխան կարիքները: Նշենք մի
քանի պայմաններ, որոնք կարող են նպաստել դպրոցներում նշված
խնդիրների վերացմանը և վիճակի բարելավմանը՝
1. Միջավայրի պարբերաբար գնահատում անձնակազմի, ուսուցիչների, ծնողների կողմից։
2. Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժական անձնակազմի
համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում։
3. Վերանայել ուսումնական ծրագրերը՝ հարմարեցնելով սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների կարիքներին։
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Ограниченные физические и умственные способности детей не
должны стать причиной отставания от ровесников. Они не должны быть
представлены, как дети, отставшие от общей образования.
Таким образом попробовали представить то, как общеобразовательные школы адаптированы для детей с ограниченными возможностями и
каким образом можно улучшить текущую ситуацию. В этой работе
отмечены те проблемы, с которыми сталкиваются эти дети, поступая в
общеобразовательные школы и те условия, правильное выполнение
которых будет содействовать для удовлетворения потребностей этих детей.

THE CORRESPONDENCE OF PUBLIC SCHOOLS
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Summary

Key words: special education conditions, special education program,
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Children′s limited physical and mental abilities shouid not become a
reasone to drop behide the other children at the same age. They shouid not be
watched out of general education. Thus, we tried to present how public schools
fit to the needs of children having limited abilities and how it can be improved.
In this artice it was introduced those problems, thet these children face
entering schools providing general education and those conditions which
would affect on satisfying their needs, if were organized correctly.
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ԿԱՐՃԱՏԵՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄՈՏ
Մանե Մարտիրոսյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Հոգեբանություն, 4-րդ կուրս,
Գիտական ղեկավար՝ հ.գ.թ. Մարիաննա Մազմա
Մազմանյան
նյան

Հանգուցային բառեր՝ հիշողություն, կարճատև հիշողություն,
հիշողության առանձնահատկությունները, ավագ դպրոցականներ
Հիշողությունը մարդկային կյանքի կարևոր իմացական գործընթացներից մեկն է, որը թույլ է տալիս մտապահել և պահպանել ձեռք բերված
փորձը: Դրա յուրաքանչյուր տեսակ իր ուրույն տեղն ու նշանակությունն
ունի յուրաքանչյուր մարդու մոտ:
Հոդվածում ներկայացված է հիշողության ընդհանուր բնութագիրը,
կարճատև հիշողության ընդհանուր հոգեբանական բնութագիրը և ավագ
դպրոցական տարիքի առանձնահատկությունները: Իրականացվել է հետազոտություն, որի արդյունքում բացահայտվել է կարճատև հիշողության ծավալը ավագ դպրոցականների մոտ:
«Հիշողությունը տախտակ է` ծածկված տառերով, որոնց աննկատ
կհարթեցնի ժամանակը, եթե ժամանակ առ ժամանակ այն չթարմացվի»:
Հիշողության խնդիրը հոգեբանության կարևորագույն և բարդ
խնդիրներից մեկն է: Մարդու կյանքում հիշողությունը ունի մեծ դեր և
նշանակություն: Ինչպես նշում են հոգեբանները` «հիշողության առաջացումն ու ուսումնասիրությունը խաղում է մեծ դեր, բայց տարօրինակն
այն է, որ դա հոգեբանական գրքերում զբաղեցնում է համեստ տեղ»: Հիշողության միջոցով մարդը կարողանում է պահպանել նախկին փորձը,
նախկինում իր հետ պատահած կարևոր դեպքերն ու իրադարձությունները: Առանց հիշողության մարդը չէր կարող զուգակցել մի շարք գործողություններ, և ինչպես նշում է Սեչենովը՝ «ընդմիշտ կմնար նորածնի կարգավիճակում»:
Հիշողության, դրա առանձնահատկությունների, տեսակների ուսումնասիրությամբ զբաղվել են մի շարք գիտնականներ, հոգեբաններ, ինչպիսիք են Հ. Էբինհաուզը, Ա. Ն. Լեոնտևը, Պ. Ի. Զինչենկոն, Ա. Ա. Սմիրնովը, Ս. Պ. Բոչարովան, Ժ. Պիաժեն, Կ. Գ. Յունգը և ուրիշներ [2, 179]:
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Սույն հոդվածում քննարկվում է հիշողության տեսակներից մեկը`
կարճատև հիշողությունը: Մասնավորապես շեշտը դրվել է կարճատև հիշողության առանձնահատկությունների, ուսումնասիրության արդյունավետության վրա, որոնք ուսումնասիրվել են ավագ դպրոցականների մոտ:
Հետազոտության հիմքում ընկած է եղել մեր առաջադրած վարկածն առ
այն, որ կարճատև հիշողության ծավալը կախված է նյութի ներկայացման
արագությունից:
Հիշողությունը իմացական գործընթաց է, որը կոչված է կուտակելու,
պահպանելու և վերարտադրելու ձեռք բերված փորձն ու գիտելիքները:
Առաջին հետազոտությունը անցկացրել է Հերման Էբինհաուզը, ով փորձեր էր կատարում ինքն իր վրա: Նա փորձում էր գրի առնել և մտապահել
անիմաստ վանկեր կամ բառեր:
Հիշողությունը բարդ և բազմաբնույթ գործընթաց է: Այն իր մեջ ներառում է չորս հիմնական գործընթաց` մտապահում, պահպանում, վերարտադրում և մոռացում: Լինելով բոլոր հոգեկան գործընթացների
կարևորագույն բնութագիրը` հիշողությունը ապահովում է մարդկային
անձնավորության միասնականությունը և ամբողջականությունը:
Գոյություն ունեն հիշողության տարբեր տեսակներ, որոնք բաժանվում են 3 հիմնական խմբի` ըստ հետևյալ չափանիշների.
1. Ըստ գործունեության մեջ գերակշռող հոգեկան ակտիվության
բնույթի` շարժողական, հուզական, պատկերավոր և բառատրամաբանական:
2. Ըստ գործունեության նպատակի բնույթի` կամածին և ոչ կամածին:
3. Ըստ նյութի ամրապնդման և պահպանման տևողության` կարճատև, տևական կամ երկարատև և օպերատիվ [1, 24]:
Վերջին ժամանակներում հիշողություն ուսումնասիրողները հատուկ ուշադրություն են դարձնում այն գործընթացներին, որոնք տեղի են
ունենում մտապահման սկզբնական փուլում: Դրանք անկայուն և շրջելի
են, սակայն, ունենալով կարևոր դեր և նշանակություն, համարվում են
առանձին տեսակ և ստացել են «կարճատև հիշողություն» անվանումը:
Կարճատև հիշողությունը բնութագրվում է ընկալվող ինֆորմացիայի
շատ կարճաժամկետ պահպանմամբ: Կարճատև հիշողության ծավալը
յուրաքանչյուր մարդու համար խիստ անհատական է, այն կարող է կազ274

մել 7±2 միավոր: Առանց կարճատև հիշողության անհնար է երկարատև
հիշողության նորմալ ֆունկցիոնալությունը: Վերջինիս մեջ կարող է ներթափանցել և երկարատև ամրապնդվել միայն այն, ինչը երբևէ եղել է
կարճատև հիշողության մեջ: Այս պատճառով կարճատև հիշողությունը
հանդես է գալիս որպես ինքնատիպ զտիչ, որն անցկացնում է միայն անհրաժեշտ, արդեն ընտրված ինֆորմացիան երկարատև հիշողության մեջ:
Կարճատև հիշողության դեպքում տեղեկությունը մտապահվում է 30
րոպե, որից հետո այն վերածվում է երկարատև հիշողության կամ էլ
մոռացվում:
Կարճատև հիշողության դերը մարդու կյանքում բավականին մեծ է:
Այն մեզ հնարավորություն է տալիս՝
▪ արագ և ճիշտ գնահատել իրավիճակը, խոսել և միաժամանակ
մտածել այն ամենի մասին ինչ ցանկանում եք բարձրաձայնել,
▪ հիշել միայն այն ինֆորմացիան, որը տվյալ պահին կարևոր է և
կապել այն իրավիճակի հետ,
▪ լավ յուրացնել և պահպանել կարդացածը, ավելի արագ կերպով
ընկալել բանավոր նյութը:
Կարճատև հիշողությունը ունի զարգացման մի շարք եղանակներ:
Դրանցից են՝
Մեդիտացիա – մեդիտացիան օգնում է կենտրոնանալ մեկ մտքի
վրա և մերժել կամ չնկատել մյուսները: Հետազոտության արդյունքում
պարզվել է, որ մեդիտացիայով ամեն օր 8 րոպե կանոնավոր զբաղվելու
դեպքում հնարավոր է զարգացնել կարճատև հիշողությունը:
Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն – ֆիզկական վարժությունները
թույլ են տալիս առողջ պահել գլխուղեղը: Այս ամենը հաստատվել է
Թերեզա Լյու-Ամբրոզի ուսումնասիրությունների արդյունքում: Նա պարզել է, որ այն մարդիկ, ովքեր ամեն օր զբաղվում են ֆիզիկական վարժություններով, ունեն ավելի լավ զարգացած կարճատև հիշողություն, քան
նրանք, ովքեր չեն զբաղվում:
Ուղեղի մարզում – մարզում անհրաժեշտ է ոչ միայն մարմնին, այլև՝
ուղեղին: Մարզելու համար անհրաժեշտ է մտապահել բառեր, վանկեր:
Ուսումնասիրողները պնդում են, որ օրական 25 րոպե մարզելով ուղեղը
կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի [3, 379]:
Ուսումնասիրելով տեսական գրականությունը` մենք որոշեցինք
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բացահայտել կարճատև հիշողության ծավալը և առանձնա
նահատկությունները ավագ դպրոցականների մոտ: Հետազոտությունը անցկացվել է Ջեկոբսի «Կարճատև հիշողության ծավալի ուսումնասիրում»
ուսումնասիրում մեթոդիկայի
օգնությամբ: Այն ուղղված է բացահայտելու ավագ դպրոցականների կարճատև հիշողության ծավալը թվային նյութի հիման վրա:
վրա Հետազոտությունը անցկացվել է Վանաձորի Ա. Ս. Գրիբոյեդովի անվան թիվ 11 ավագ
դպրոցում: Այն իրականացվել է չորս փուլով, որոնցից յուրաքանչյուրի
ժամանակ կիրառվել է 4-10 նիշեր պարունակող թվերի նոր հավաքակազմ: Հետազոտությանը մասնակցել են 50 աշակերտներ,
աշակերտներ որոնք բաժանված են եղել 2 հիմնական խմբերի: Աշակերտներին ներկայացվել է հետազոտությունը, տրվել համապատասխան հրահանգ: Այնուհետև ընթերցել
ենք յուրաքանչյուր թվային շարքը, որից անմիջապես հետո աշակերտները այն լրացրել են հատուկ արձանագրության թերթիկում`
թերթիկում այնպես, ինչպես կարողացել են մտապահել: Երկու խմբերի համար օգտագործվել են
տարբեր թվակազմեր: Առաջին խմբի մոտ թվերը ընթերցվել են բավականին դանդաղ կերպով, իսկ երկրորդ խմբի մոտ` ավելի արագ [1, 5], [4, 60]:
Արդյունքների վերլուծության համար անհրաժեշտ էր հաշվել յուրաքանչյուր աշակերտի 4 փուլերի թվակազմերի ճիշտ համընկնումները:
համընկնումները
Այնուհետև անհրաժեշտ էր հաշվել ճշգրիտ շարքերի տոկոսային հարաբերությունը և կազմել անհատական տրամագրեր: Ներկայացնենք դրանցից մեկը.

Տրամագիր 1. Կարճատև հիշողության ծավալի տոկոսային հարաբերությունը`
հարաբերությունը`
կախված մտապահվող թվից
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Անհատական տրամագիր կազմելուց հետո անհրաժեշտ էր հաշվել
երկու խմբերի թվաբանական միջին տոկոսը և կազմել համապատասխան տրամագրեր: Ներկայացնենք դրանք.

Տրամագիր 2. Կարճատև հիշողության ծավալի միջին թվաբանական
տոկոսային հարաբերության կախվածությունը մտապահված թվից
առաջին խմբի համար

Տրամագիր 3. Կարճատև հիշողության ծավալի միջին թվաբանական
տոկոսային հարաբերության կախվածությունը
կախվածությունը մտապահված
թվից երկրորդ խմբի համար
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Հաշվելով երկու խմբերի միջին թվաբանական ցուցանիշները և
կազմելով համապատասխան տրամագրեր` անհրաժեշտ է կատարել
վերջնահաշվարկ, որի արդյունքները ներկայացված են տրամագրի
տեսքով.

Տրամագիր 4. Կարճատև հիշողության ծավալի
ծավալի ցուցանիշները երկու խմբերում

Ինչպես երևում է տրամագրից` առաջին խմբի մոտ կարճատև հիշողության ծավալը ավելի ցածր է և կազմում է 5.19 %, իսկ երկրորդ խմբի
մոտ`բարձր է և կազմում է 8.31%:
Ամփոփելով կատարած տեսական և հետազոտական աշխատանքները` կարելի է եզրակացնել, որ կարճատև հիշողությունը այն կարևոր
գործընթացն է, որը հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակով պահպանել անհրաժեշտ ինֆորմացիան: Հետազոտության արդյունքում ապացուցվեց նաև մեր առաջադրած վարկածը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայրապետյան Դ. Ռ., Իմացական գործընթացների
ցների պրակտիկում,
Երևան, 2009:
2. Նալչաջյան Ա. Ա., Հոգեբանության հիմունքներ, Երևան,
Երևան 1997:
3. Аткинсон Р., Управление кратковременной памятью,
памятью Психология
памяти, Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова,
Романова 3-е изд., М.,
Астрель, 2008.
4. Крылов А. А., Маничев С. А. (ред.) Практикум по общей, экспериэкспе
ментальной и прикладной психологии, Питер, 2000.
278

ОСОБЕННОСТИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Мане Мартиросян

ВГУ, Педагогический факультет, Психология, 4-ый курс
Резюме

слова: память, кратковременная память, особенности
Ключевые слова
памяти, старшеклассники
Память – это одна из важнейших познавательных процессов в жизни
человека, с помощью которой осуществляется запоминание и хранение
полученного опыта. Каждый вид памяти имеет своё собственное место и
значение для каждого человека.
В данной работе представлены краткая психологическая характеристика памяти, кратковременной памяти и возрастная особенность старшеклассников. Было проведено исследование, с целью выявить объём кратковременной памяти у старшеклассников.

FEATURES OF SHORT – TERM MEMORY
MEMORY
IN HIGH SCHOOL STUDENTS

Mane Martirosyan

VSU, Faculty of Pedagogy,
Psychology, the 4th year
Summary

words: memory, short-term memory, features of memory, high
Key words
school students
Memory is one of the most important, cognitive processes in human’s life,
with help of which memorization and storage of the gained experience are
materialized. Every kind of memory has its own place and value for each
person.
This work presents a brief psychological characteristic of memory, shortterm memory and age feature of high school students. A study was conducted
to identify the amount of short-term memory in high school students.
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ՄԱՔԻԱՎԵԼԼԻԶՄԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՆՔՆԱՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ
Մարիա Հովհաննիսյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Հոգեբանություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ Տաթևիկ Մալումյան

Հանգուցային բառեր՝ մաքիավելլիզմ, ինքնավերահսկողություն,
էքստերնալություն, ինտերնալություն, ուսանողներ
Մաքիավելլիզմը միջանձնային հարաբերություններում մարդկանց
առանց ֆիզիկական ագրեսիայի, նուրբ, քծնանքով, ահաբեկման, կաշառքի միջոցով մանիպուլացիայի ենթարկելու հակվածությունն է: Մեր օրերում մաքիավելլիզմ տերմինը հաճախ է օգտագործվում հումանիտար
տարբեր գիտությունների սահմաններում և որպես գիտական կատեգորիա՝ լայն տարածում ունի օտարերկրյա հոգեբանական հետազոտություններում: Թեմայի արդիականությունը հետևյալն է. մաքիավելլիզմը
մեր օրերում լինելով բավականին տարածված երևույթ՝ վերջինիս վերաբերյալ չեն արվել բավականաչափ հետազոտություններ:
Մաքիավելլիզմ տերմինը ի սկզբանե ներկայացված է եղել քաղաքագիտության մեջ որպես քաղաքագիտական տերմին, որը նշանակում է
բռնի ուժի վրա հիմնված քաղաքականություն, բարոյական նորմերի և
նման հատկությունների հետ մղում: Տերմինը քաղաքագիության մեջ ներմուծվել է միջնադարյան քաղաքագետ, պատմաբան, գրող Նիկոլլո Մաքիավելիի կողմից (1469-1527): Հետագայում մաքիավելլիզմը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել նաև հոգեբանների շրջանում: Հոգեբանության մեջ մաքիավելլիզմի վերաբերյալ հետազոտություններ են իրականացրել ամերիկացի հոգեբաններ Ռ. Քրիստին և Ֆ. Գեյզը: Ըստ նրանց՝
«Մաքիավելլիզմը իրենից ներկայացնում է հոգեբանական համախտանիշ
և այն հիմնած է ճանաչողական, մոտիվացիոն և վարքային հատկանիշների համադրության փոխկապակցվածության հիման վրա»: Նրանք
առանձնացրել են նաև մաքիավելլիզմի՝ որպես հատկության հետևյալ
հիմնական բնութագրիչները՝
1. Սուբյեկտը համոզված է, որ այլ մարդկանց հետ հաղորդակցվելիս
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կարելի է և նույնիսկ պետք է մանիպուլացիայի ենթարկել:
2. Սուբյեկտը ունի հմտություններ, մանիպուլացիայի ենթարկելու
հատուկ կարողություններ [2, 304]:
Ուիլսոնը մաքիավելլիզմը սահմանում է որպես մարդու վարքային
ռազմավարություն և նշում, որ յուրաքանչյուր մարդ տարբեր աստիճանի
է հակված մանիպուլացիայի, ոմանք ունեն ավելի բարձր հակվածություն,
ոմանք՝ ավելի ցածր [4, 285]:
Գրականության սահմաններում առանձնացնում են մաքիավելլիստների հետևյալ առանձնահատկությունները՝ մաքիավելլիստները
միշտ գործում են գիտակցված և բացառապես հանուն սեփական շահերի,
ինչից պարզ է դառնում, որ նրանք իրենց կատարած գործողությունների
համար չեն ունենում մեղքի զգացում [1, 261]:
Ինչպես նշեցինք՝ մաքիավելլիզմի վերաբերյալ կատարվել են հետազոտություններ, որոնք ավելի շատ ուղղված են եղել մաքիավելլիզմի և ինտելեկտի, անհատական առանձնահատկությունների, ինքնավերահսկողության փոխկապակցվածության բացահայտմանը: Հոդվածում մենք
անդրադարձել ենք մաքիավելլիզմի և ինքնավերահսկողության փոխկապակցվածության աստիճանի բացահայտմանը:
Ինքնավերահսկողությունը գործողությունների և վարքի ինքնակարգավորման, վիճակի ինքնակառավարման ձևերից մեկն է: Այս հայեցակարգի մասին խոսել է Գ. Ս. Նիկիֆորովը: Վերջինս նշել է, որ ինքնավերահսկողությունը գիտակցության և ինքնագիտակցության պարտադիր
նշան է և պայման է մարդու կողմից շրջակա օբյեկտիվ իրականության և
ներքին աշխարհի ադեկվատ արտացոլման համար [5]:
Գ. Ս. Նիկիֆորովը ինքնավերահսկողությունը դիտում է որպես ինքնակառավարման և ինքնակարգավորման գործընթացի անբաժանելի
տարր: Ինքնավերահսկողության մասին առաջին պատկերացումները
տրվել են դեռևս Արիստոտելի կողմից, սակայն, այս հայեցակարգի առաջին գիտական ուսումնասիրությունները սկսվել են 19-րդ դարի վերջին և
20-րդ դարի սկզբին: Ավելի ուշ այս գաղափարն արտահայտվել է նաև Ի.
Մ. Սեչենովի կողմից, սակայն այս մոտեցումը ավելի շատ վերաբերում էր
շարժումների վերահսկողությանը: Առաջիններից մեկը, ով ուսումնասիրել է ինքնավերահսկողության հոգեբանական ասպեկտը, եղել է Զ. Ֆրեյդը: Զ. Ֆրեյդը ինքնավերահսկողությունը մեկնաբանում էր որպես «Ես»-ի
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ինքնավերահսկման բնազդ: Հետագայում 1960-ական թվականներին
ամերիկացի հոգեբան Ջուլիան Բերնարդ Ռոտտերը սոցիալական ուսուցման տեսության շրջանակներում առաջ քաշեց «Վերահսկողության
լոկուս» հասկացությունը: Հանդիսանալով սոցիալական ուսուցման տեսության հասկացություն՝ վերահսկողության լոկուսը իրենից ներկայացնոմ է այն բանի ընդհանրացված սպասումը, թե ինչ չափով են մարդիկ
իրենց կյանքի ամրապնդումները վերահսկում: Ռոտտերը վերահսկողության լոկուս հասկացության մեջ առանձնացնում է արտաքին՝ էքստերնալ
և ներքին՝ ինտերնալ վերահսկողություն հասկացությունները:
Էքստերնալ վերահսկման լոկուսով մարդիկ կարծում են, որ իրենց
հաջողությունները կամ անհաջողությունները պայմանավորված են արտաքին գործոններով: Ի տարբերություն էքստերնալների՝ ինտերնալ վերահսկման լոկուսով մարդիկ համոզված են, որ իրենց հաջողությունները
կամ անհաջողությունները պայմանավորված են ներքին՝ անձնային
որակներով: Ինտերնալները ավելի շատ են ազդում ամրապնդումների
վրա քանի էքստերնալները [3, 211]: Միաժամանակ հեղինակը նշում է
նաև, որ ինտերնալների ինքնքգնահատականն ավելի բարձր է, քան
էքստերնալներինը: Վերահսկողության լոկուսը պետք է դիտարկվի
որպես հոգեբանական գործոն, որը բնութագրում է մարդու հակվածությունը՝ վերագրելու կյանքում տեղի ունեցած դեպքերի և իրադարձությունների պատասխանատվությունը կա՛մ արտաքին իրադարձությունների, կա՛մ ինքն իրեն, սեփական ունակություններին և հնարավորություններին:
Այսպիսով՝ կատարած տեսական ուսումնասիրությունների արդյունքում կարելի եզրակացնել, որ մաքիավելլիզմը, որպես հոգեբանական
ֆենոմեն, համակողմանի ուսումնասիության նյութ է, որի ուսումնասիրության արդյունքները կարող են ծառայել փորձարարական նոր տվյալների ձեռքբերման համար:
Մենք նպատակ ենք ունեցել ուսումնասիրելու մաքիավելլիզմի արտահայտվածության աստիճանի և ինքնավերահսկողության փոխկապակցվածությունը և այդ նպատակով իրականացրել ենք փորձարարական հետազոտություն: Փորձարարական հետազոտությունն իրականցվել
է Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի հոգեբանություն բաժնի ուսանողների շրջանում: Հետազոտությանը
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մասնակցել են հոգեբանություն բաժնի 18-23 տարեկան 60 ուսանողներ:
Ուսումնասիրությունն իրականացրել ենք երկու փուլով: Առաջին փուլում
հետազոտվողներին տրվել է Ռ. Քրիստիի և Ֆ. Գեյզի «Մաքիավելլիզմի
Մաքիավելլիզմի
արտահայտվածության աստիճանի բացահայտման» մեթոդիկան,
մեթոդիկան որից
հետո կատարել ենք արդյունքների վերլուծություն: Ստորև ներկայացված
տրամագրից երևում է, որ հետազոտությանը մասնակցած 60 ուսանողներից 58%-ի մոտ առկա էր մաքիավելլիզմի արտահայտվածության շատ
բարձր մակարդակ, 23%-ի մոտ՝ մաքիավելլիզմի բարձր մակադակ,
մակադակ 15%-ի
մոտ՝ միջին մակարդակ, իսկ 4%-ի մոտ առկա էր մաքիավելլիզմի արտահայտվածության ցածր մակարդակ:

Տրամագիր 1. Մաքիավելլիզմի արտահայտվածության աստիճան

Հետազոտության երկրորդ փուլն իրականցրել ենք հետազոտության
առաջին փուլից մեկ օր հետո, որի ժամանակ ինքնավերահսկողության
արտահայվածությունը բացահայտելու նպատակով կիրառել ենք Ջ. Ռոտտերի «Վերահսկողության լոկուս» մեթտդիկան: Այնուհետև`
Այնուհետև կատարել
ենք վերոհիշյալ մեթոդիկայի արդյունքների վերլուծություն:
վերլուծություն Ստորև ներկայացված է դիագրամ, որից որոշակիորեն երևում է, որ հետազոտությանը մասնակցած 60 ուսանողներից 34-ի մոտ առկա էր ինտերնալության բարձր մակարդակ, իսկ 26 ուսանողի մոտ` էքստերնալության
բարձր մակարդակ:
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Տրամագիր 2. Վերահսկողության լոկուսի բացահայտում

Փորձարարական հետազոտությունն իրականացնելուց հետո մաքիավելլիզմի և ինքնավերահսկողության համահարաբերակցական կապերը պարզել ենք Սպիրմենի համահարաբերակցական վերլուծության
գործակիցը կիրառելու արդյունքում, որի արդյունքները ցույց տվեցին, որ
որքան բարձր էր ինտերնալության մակարդակը, այնքան բարձր էր նաև
մաքիավելլիզմի արտահայտվածության աստիճանը, իսկ որքան բարձր
էր էքստերնալության մակարդակը, այնքան մաքիավելլիզմի արտահայտվածության աստիճանը միջին կամ ցածր էր:
Այսպիսով՝ փորձարարական հետազոտության արդյունքների համահարաբերակցությունը ակնհայտ է դարձնում այն փաստը,
փաստը որ մեր կողմից ուսումնասիրված անձնավորության հատկության՝ մաքիավելլիզմի և
ինքնավերահսկողության միջև կա դրական համահարաբերակցական
կապ:
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В данной статье было изучена теоритический анализ макиавеллизм,
как характеристика личности. Особенно, наблюдались общая психологическая характеристика и особенности макиавеллизма. С помощью исследования было выявленно связь макиавеллизма и самоконтроля личности.

THE CONNECTION BETWEEN MACIAVELLISM DEGREE
OF EXPRESSION AND SELFSELF-CONTROL OF
PSYCHOLOGY DEPARTMENT STUDENTS
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Summary

Key words: maciavellism, self-control, externalism, internalism, students
The article discusses Maciavellism as a characteristic feature of
personality. Particularly, the main aspects considered were the general
psychological characteristics and its peculiarities. As well, the research has
reveaed the interconnection of maciavellism and self-control.
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ՄՏԱՊԱՀՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
Նարինե Հակոբյան
ՎՊՀ, Մանկավարժության ֆակուլտետ,
Հոգեբանություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ Մարիաննա Մազմանյան

Հանգուցային բառեր՝ կրտսեր դպրոցական, հիշողություն, մտապահում, վերարտադրություն, մնեմիկական գործողություններ
Կրտսեր դպրոցականների հիշողությունը բնութագրվում է ոչ կամածնությամբ: Երեխաներին ավելի հեշտ է մտապահել իրենց ակտիվ
գործունեւոթյան մեջ ընգրկված նյութը, որի հետ նրանք ակտիվորեն
փոխգործակցում էին, նաև որի հետ անմիջականորեն կապված են նրանց
հետաքրքրությունները, դրդապատճառները և պահանջմունքները: Առաջին դասարանցիների մոտ գերակայում է լավ զարգացած ոչ կամածին
հիշողությունը, որն ապահովում է երեխայի համար հուզականորեն հագեցած ինֆորմացիայի մտապահումը: Սակայն երեխաներին հետաքրքրություն և գրավչություն է ներկայացնում դպրոցում մտապահման
համար անհրաժեշտ ոչ լրիվ ինֆորմացիան: Այդ պատճառով միայն ոչ
կամածին, անմիջական, հուզական հիշողությունը չի ապահովում
ուսումնական գործունեության պահանջների կատարումը, որի արդյունավետ իրագործման համար անհրաժեշտ է ուսումնական նյութի կամածին նպատակաուղղված մտապահում: Առաջատար գործունեության փոփոխությունը խաղայինից ուսումնականի՝ խթանում է նշանակալից փոփոխություններ երեխաների հիշողության գործընթացների մեջ:
Կրտսեր դպրոցականների հիշողության զարգացման մեջ առավել
էական փոփոխությունները հիշողության գործընթացների կամածնության հատկանիշների աստիճանական աճի մեջ են, որոնք դառնում են
գիտակցորեն կարգավորվող ու միջնորդավորված, ինչը հիմնականում
պայմանավորված է հիշողության արդյունավետության նկատմամբ պահանջների էական խստացումով, որի բարձր մակարդակն անհրաժեշտ է
ուսումնական գործունեության կատարման ժամանակ: Կրտսեր դպրոցականների մնեմիկ գործունեությունը, ինչպես նաև նրանց ուսումնական
գործունեությունն ընդհանուր առմամբ՝ դառնում է ավելի կամածին և գիտակցված, ինչի մասին վկայում են մնեմիկական խնդիրների անձնացու286

մը և նրանց կողմից մտապահման հնարքների ու եղանակների յուրացումը: Երեխաներն սկսում են գիտակցել և առանձնացնել հատուկ մնեմիկական խնդիրը (մտապահմանն ուղղված խնդիրը), որը տարբերվում է այլ
ուսումնական խնդիրներից: Մնեմիկական խնդիրների առանձնացումը
սկսվել է դեռևս նախադպրոցական տարիքում, սակայն նախադպրոցականները ոչ միշտ են կարողանում առանձնացնել այդ խնդիրները կամ
դրանք առանձնացնում են մեծ դժվարությամբ: Արդեն ուսուցման առաջին
տարվա ընթացքում տարբերակվում են մնեմիկական խնդիրները. երեխաները գիտակցում են, որ որոշակի նյութն անհրաժեշտ է մտապահել
բառացիորեն, իսկ մյուսը՝ վերապատմել տեքստին շատ մոտ կամ սեփական խոսքերով, կարողանալ այն վերարտադրել որոշակի ժամանակահատվածից հետո:
Երեխայի մնեմիկական գործընթացների ցածր մակարդակը և մտապահելու անկարողությունը անմիջականորեն ազդում են նրա ուսումնական գործունեության արդյունավետության վրա և, վերջին հաշվով, նրա
վերաբերմունքի վրա, ուսուցման և դպրոցի նկատմամբ ընդհանուր առմամբ: Կրտսեր դպրոցականներից շատ քչերին է հաջողվում ինքնուրույն
անցնել կամածին մտապահման ավելի բարդ, ռացիոնալ հնարքների:
Երեխաների մեծամասնությունը այդ հնարքները յուրացնում են իմաստավորված մտապահման ձևավորման հատուկ ուսուցման, ուղղորդված
ձևավորման ընթացքում: Իմաստավորված մտապահումը հիմնված է
բարդ մտածական օպերացիաների (վերլուծության, համադրության, համեմատության) օգտագործման վրա, որոնց երեխաները տիրապետում են
ուսուցման գործընթացում, և ենթադրում է ուսումնական նյութի բաժանումը իմաստաբանական միավորների, իմաստաբանական խմբավորման, իմաստաբանական համադրության և այլն, նաև մտապահման բազմազան արտաքին միջոցների կիրառության: Տարրական դասարաններում լայնորեն կիրառվում են համեմատության և հարաբերության մնեմիկական հնարքները: Առհասարակ, մտապահվող նյութը հարաբերակցվում է արդեն որևէ հայտնի երևույթի հետ, համեմատվում են մտապահվող նյութի առանձին մասերը, հարցերը նրա ներսում: Սկզբնական
շրջանում կրտսեր դպրոցականներն այդ եղանակներն անմիջական
մտապահման ընթացքում կիրառում են հենվելով արտաքին օժանդակ
միջոցների (առարկաների, երևույթների, պատկերների) վրա, իսկ հետա287

գայում՝ ներքին միջոցների (նոր և հին ուսումնական նյութերի համեմատության, պլանի կազմում և այլն):
Կրտսեր դպրոցականների հիշողության տարիքային առանձնահատկություններին է վերաբերում ակնառու նյութի (ի տարբերություն
խոսքայինի) ավելի հեշտ ու արդյունավետ մտապահումը: Խոսքային նյութում երեխաները ավելի լավ են մտապահում առարկաների անվանումները և ավելի բարդ՝ վերացական հասկացությունները: Մտապահման
արդյունքների վերահսկողությունը կտարվում է հիմնականում ճանաչման մակարդակում. առաջին դասարանցիները նայում են տեքստին և
համարում են, որ սովորել են այն, քանի որ ունենում են ծանոթության
զգացում:
Ընդհանուր առմամբ, և՛ կամածին, և՛ ոչ կամածին հիշողությունը
էապես կատարելագործվում են կրտսեր դպրոցական տարիքի ընթացքում. հիշողությունը փոփոխվում է քանակապես և որակապես, դառնում
ավելի արդյունավետ: Մտածողության վրա հիմնվելը, մտապահման
տարբեր եղանակների ու միջոցների կիրառությունը նպաստում է
կրտսեր դպրոցականի հիշողության վերափոխման իրական բարձրագույն հոգեկան գործառույթի, որը բնութագրվում է գիտակցվածությամբ,
միջնորդավորվածությամբ, կամածնությամբ: Կատարվում է տրամաբանական, իմաստային հիշողության կատարելագործում, որը հիմնված է
մտածական գործընթացների կիրառության վրա՝ որպես մտպահման միջոցի հիմք: Որպես մտապահման մտածական գործընթացներ՝ կրտսեր
դպրոցական տարիքում օգտագործվում է իմաստային հարաբերակցությունը, դասկարգումը, իմաստաբանական հենքերի առանձնացումը և
պլանի կիրառությունը: Ա. Գ. Վորոբյեվան նշում է, որ տրամաբանական
հիշողության զարգացումը կատարվում է երեք փուլով.
1. Կատարվում է երեխաների կողմից մտածողության տրամաբանական օպերացիաների յուրացում:
2. Առանձին օպերացիաները կազմավորվում են մտածողության
տրամաբանական հնարքների, որի ընթացքում տրամաբանական
հիշողությունը գործում է դեռևս ոչ կամածին-ինտուիտիվ հիմքի
վրա:
3. Բնութագրվում է մտապահման տրամաբանական հնարքների
ձևակերպումով, այսինքն՝ մտածողության կամածին օգտագոր288

ծումով մնեմիկական նպատակներով, մտածական գործողությունների մնեմիկական կարողությունների և հմտությունների
վերափոխման գործընթացով [1]:
Սակայն հաջողությամբ յուրացնելով համապատասխան մտածական օպերացիաները և դրանց կիրառությունը որպես մտապահման միջոց, կրտսեր դպրոցակնները անմիջապես չեն հանգում դրանց օգտագործման ուսումնական գործունեությանը: Տրամաբանական հիշողության օպտիմալ զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների
համար կատարվում է մի շարք պայմանների հետևելու դեպքում, որոնք
վերաբերում են մեծահասակների կողմից երեխաներին մտապահման
հնարքների ուսուցման կազմակերպման, դրանց պրակտիկ կիրառության, մնեմիկ գործունեության ինքնավերլուծության ուսուցման, մտապահման խնդրի ճիշտ առաջադրման:
Ե. Գ. Զավերտկինան ձևակերպել է կրտսեր դպրոցականների մնեմիկական ընդունակությունների մի շարք սկզբունքներ.
1. Ճանաչողական ընդունակությունների օպերացիոն մեխանիզմների փոխկապակցվածության սկզբունք, այսինքն՝յմտապահվող նյութի
մշակման եղանակների համախումբ, որը հանգեցնում է հիշողության
գործընթացների արդյունավետության բարձրացման, մասնավորապես՝
նյութի մտապահման և վերարտադրության արագության, ծավալի ու
հստակության բարձարացման:
2. Մնեմիկական գործընթացների կրտսեր դպրոցականների ինտելեկտուալ զարգացման ընդհանուր գործընթացի մեջ ներառավածության
սկզբունքը:
3. Անհատական մոտեցման սկզբունքը, որն իրագործվում է դպրոցականների մնեմիկական ընդունակաւոթյունների զարգացման ելակետային մակարդակի հոգեախտորոշումից և զարգացնող վարժությունների համակարգի անհատական ընտրությունից, որոնք շտկում են կրթական ծրագրերի համընդհանրությունը:
4. Զարգացնող ծրագրի նրա սուբյեկտի մնեմիկական գործունեության կազմակերպման եղանակների հետ համապատասխան կառուցվածքային կազմակերպման սկզբունքը:
5. Կրթական գործընթացի մասնակիցների հոգեբանամանկավարժական համագործակցության և համատեղ գործունեության սկզբունքը [2]:
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Լ. Վ. Չերեմոշկինան առանձնացրել են մտապահվող նյութի կազմակերպման 13 մնեմիկական հնարք՝ խմբավորում, հիմնարար ենթակետերի առանձնացում, պլանի կազմում, դասակարգում, կառուցակարգում,
սխեմավորում, նմանությունների հաստատում, մնեմոտեխնիկական
հնարքներ, վերակոդավորում, մտապահվող նյութի վերջնական կառուցակարգում, հաջորդական կազմակերպում, զուգորդություններ, կրկնություն
[5, 397]:
Նշված տեսական մոտեցումները հիմք հանդիսացան մեր հետազոտության կազմակերպման համար, որի նպատակն էր` պարզել մտապահման և վերարտադրության զարգացման հոգեբանական առանձնահատկությունների որոշ ասպեկտներ կրտսեր դպրոցական տարիքում:
Հետազոտության մեջ ընդգրկվել էին Սպիտակի թիվ 8 միջնակարգ և
թիվ 3 հիմնական դպրոցների 1-4-րդ դասարանների 60 (29 աղջիկ և 31
տղա) կրտսեր դպրոցականներ: Հոգեբանական զարգացման կենտրոն հաճախում են 1-ին և 2-րդ դասարանների 10 կրտսեր դպրոցականներ ու 3-րդ
և 4-րդ դասարանների 12 կրտսեր դպրոցականներ:
Հետազության իրագործման նպատակով կիրառվել են հետևյալ հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաները.
1. Պ. Ի. Զինչենկոյի «Առարկաների պատկերների դասակարգում» մեթոդիկան, որը նպատակ ուներ բացահայտելու ոչ կամածին մտապահման կախվածությունը գործունեության բնույթից [4, 207-216]:
2. «Ջեքոբսի կարճատև հիշողության ծավալի ախտորոշման մեթոդիկա», որը կիրառվել էր թվային նյութի հիման վրա՝ կարճատև հիշողության ծավալը որոշելու նպատակով [3, 95]:
Կրտսեր դպրոցականների հիշողության զարգացման մակարդակի
բացահայտման համար կիրառվում էին հետևյալ չափորոշիչները.
1. Արագությունը – այն տարբեր է մարդկանց մոտ, սակայն կարելի է
ավելացնել հիշողության հատուկ մարզումների միջոցով:
2. Հստակությունը – դրսևորվում է փաստերի և իրադարձությունների, ինֆորմացիայի վերարտադորության բովանդակության մեջ:
3. Երկարատևությունը – երկար ժամանակի ընթացքում վերապրած
փորձը պահպանելու ընդունակություն:
4. Հիշողության ծավալ – հիշողության մեջ պահպանվող ինֆորմացիայի քանակությունը:
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Առանձնացված չափորոշիչների հիման վրա, ինչպես նաև հետազոտության արդյունքների վերլուծության ու քանակական ցուցանիշների
ստացման համար առանձնացվել էին կրտսեր դպրոցականների հիշողության զարգացման երեք մակարդակ` ցածր, միջին և բարձր:
Բարձր մակարդակ` արագ մտապահում և վերարտադրության ժամանակ քիչ քանակությամբ սխալներ (միջինը՝ 0,6-0,7 սխալ): Սովորողներին բնորոշ է մտապահումը թեթևացնող հնարքների ակտիվ որոնման
ձգտում և դրանց կիրառություն` նյութի վերարտադություն դրանց ներկայացման հաջորդականությամբ, կրկնություն, վերհիշում, նյութի միավորների վերապատմում, բարձրաձայն վերարտադրություն և այլն:
Միջին մակարդակ` պարզագույն մնեմիկական հնարքներ` կրկնություն, բարձրաձայնում: Սակայն նրանք ոչ միշտ են ձգտում մտապահման
հստակության, կամքի ուժ չեն դրսևորում, այդ պատճառով հաճախ սխալներ են թույլ տալիս:
Ցածր մակարդակ` դժվարությամբ են մտապահում չկապակցված
նյութը, նրանց մոտ չի դրսևորվում մտապահման դիրքորոշում: Այս խմբի
երեխաների մեծամասնության մոտ բացակայում է մտապահումը թեթևացնող եղանակների որոնման և կիրառության ձգտումը, նրանք պասիվ են ու
գրեթե անտարբեր են մտապահման արդյունքի նկատմամբ: Նրանց մոտ
դանդաղ են ձևավորվում կապերը և տարբերակումը նյութի մեջ, որոնք
հիմնականում անկայուն են: Այդ պատճառով սովորելու գործընթացը իրագործվում է դանդաղ և համեմատաբար մեծ քանակությամբ սխալներով:
Քանի որ հոդվածի ծավալը հնարավորություն չի տալիս հանգամանորեն ներկայացնել վերլուծության արդյունքները, ուստի ներկայացնում
ենք ընդհանրական ձևով: Կատարած հետազոտության արդյունքների
առավել մանրամասն վերլուծությունը տարիքային և սեռային առանձնահատկություններով կներկայացնենք մեր մագիստրոսական թեզի շրջանակներում:
Հիշողության զարգացման մակարդակի հոգեախտորոշման արդյունքները նշված մեթոդիկաների օգնությամբ՝ ըստ առանձնացված չափորոշիչների, ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:
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Աղյուսակ 1.

բարձր

ցածր

միջին

բարձր

բարձր

միջին

6

25

27

8

22

26

12

19

35

6

36

14

8

30

22

7

32

21

14

33

13

միջին

ցածր

24

ցածր

բարձր

«Առարկաների
պատկերների
30
դասակարգում»
մեթոդիկա
«Ջեքոբսի
կարճատև
հիշողության
10
ծավալի
ախտորոշման
մեթոդիկա»

Ծավալ

միջին

Մեթոդիկա

ցածր

Արագություն Հստակություն Երկարատևություն

Կատարված հետազոտության արդյունքում գիտափորձի հաստատող փուլում պարզվել էր, որ բոլոր փորձարկվողների 30%-ն ունի հիշողության զարգացման ցածր մակարդակ, սակայն 3-րդ և 4-րդ դասարաններում
այդ ցուցանիշը նվազում է` 18%, քանի որ զարգանում է կամածին հիշողությունը, երեխան մշակում է ուսումնական նյութի մտապահման և վերարտադրության եղանակներ: Հիշողության զարգացման ցածր մակարդակը
դրսևորվում է նրանով, որ այդ երեխաները մեծ դժվարությամբ են մտապահում չկապակցված նյութը, նրանց մոտ չի դրսևորվում մտապահման դիրքորոշում: Երեխաների մեծամասնության մոտ բացակայում է մտապահումը թեթևացնող եղանակների որոնումն ու կիրառությունը, նրանք պասիվ
են ու գրեթե անտարբեր են մտապահման արդյունքի նկատմամբ: Նրանց
մոտ շատ դժվար են ձևավորվում կապեր և տարբերակում նյութի մեջ:
Փորձարկվողների 47%-ը կիրառում է պարզագույն մնեմիկական հնարքներ, կրկնություն, բարձրաձայնում: Սակայն այդ փորձարկվողները ոչ
միշտ են ձգտում մտապահման հստակության, չեն դրսևորում կամքի ուժ,
այդ պատճառով էլ հաճախ սխալներ են թույլ տալիս: Եվ միայն երեխաների 23%-ը, հիմնականում՝ 3-րդ և 4-րդ դասարանների, արագորեն մտապահում է սխալների աննշան քանակությամբ: Նրանց բնորոշ է մտապահումը
թեթևացնող հնարքների ակտիվ որոնումը և դրանց կիրառությունը, ինչը
վկայում է նրանց հիշողության զարգացման բարձր մակարդակի մասին:
Ստացված արդյունքների վերլուծությունը թույլ տվեց հանգել այն եզրակացության, որ փորձարկվողների մեծ մասը կրտսեր դպրոցական տա292

րիքում ունի հիշողության զարգացման միջին և ցածր մակարդակ, հետևաբար հետազոտության հաստատող փուլի արդյունքները պահանջում են
գիտափորձի ձևավորող փուլի կատարում:
Այսպիսով՝ կրտսեր դպրոցական տարիքը կարելի է սենզիտիվ համարել կամածին հիշողության ձևավորման համար, այդ պատճառով տվյալ
տարիքային փուլում երեխայի հիշողության անհատական առանձնահատությունների հետ մնեմիկական գործունեության տիրապետման նպատակաուղղված հոգեբանամանկավարժական զարգացնող աշխատանքի
համադրումը արդյունավետ է: Կրտսեր դպրոցականի մնեմիկական ընդունակությունների զարգացման մակարդակի ցուցանիշներ կարելի է համարել մտապահման արդյունավետությունը՝ հիմնվելով մնեմիկական ընդունակությունների գործառնական և օպերացիոնալ մեխանիզմների, մտապահվող ինֆորմացիայի մշակման հնարքների առկայության, մնեմիկական հնարքների կիրառության և յուրացվածության գիտակցման, մնեմիկական գորժընթացները կարգավորելու և կառավարելու ձևավորվածության վրա:
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗАПОМИНАНИЯ И ПЕРЕСКАЗА
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действия
Младший школьниый возраст можно считать сензитивным произвольной памяти. Поэтому в этом возрасте особенно эффективно развивать
память ребенка, сочетая мнемонические приемы с психологическими и
педагогическими развивающими упражнениями принимая во внимание
личные особенности памяти ребенка.

DEVELOPMENT OF MEMORIZING AND RETELLING SKILLS
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN

Narine Hakobyan

VSU, Faculty of Pedagogy,
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Summary

Key words: junior schoolchild, memory, memorization, narration, actions
Junior schoolchildren are sensitive to formation of their memory. That’s
why it is especially effective to combine mnemonic exercises with psychopedagogical works in order to develop memorizing skills.
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ՍՏԱԼԻՆԸ ԹԵՀՐԱՆԻ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ
Աստղիկ Կոստանդյան
ՎՊՀ, Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,
Պատմություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյան

Հանգուցային բառեր՝ Իոսիֆ Ստալին, Ուինսթոն Չերչիլ, Ֆրանկլին
Ռուզվելտ, Թեհրան Օվերլորդ, լեհական հարց, Երեք երկրների
հռչակագիր
ԽՍՀՄ-ի ղեկավար Իոսիֆ Ստալինի, ԱՄՆ-ի ղեկավար Ֆրանկլին
Ռուզվելտի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավար Ուինսթոն Չերչիլի գլխավորությամբ Թեհրանի կոնֆերանսը տեղի է ունեցել 1943թ. նոյեմբերի 28 –
դեկտեմբերի 1-ին: Կոնֆերանսում «Մեծ Եռյակի» ղեկավարները առաջին
անգամ էին հանդիպում: Կոնֆերանսի աշխատանքներին մասնակցում
էին նաև քաղաքական և ռազմական գործիչներ։
Ամենափոքրաթիվը խորհրդային պատվիրակությունն էր, որի կազմում էին՝ Ի. Ստալինը, Վ. Մոլոտովը,Կ. Վորոշիլովը։
ԱՄՆ-ի պատվիրակության կազմում էին՝ նախագահ Ֆ. Ռուզվելտը,
նրա օգնական Հոպկինսը, ԽՍՀՄ-ում ԱՄՆ-ի դեսպան Հարիմանը, ԱՄՆ-ի
բանակի շտաբի ղեկավար Մարշալը և այլք։
Մեծ Բրիտանիայի պատվիրակության կազմում էին վարչապետ
Չերչիլը, արտաքին գործերի նախարար՝ Իդենը, ԽՍՀՄ-ում Անգլիայի
դեսպան Քերրը և այլք [1]:
Թեհրանի կոնֆերանսը անցկացվում էր «Էվրիկա» գաղտնի անվամբ։
Բանակցություններից առաջ կողմերը քննարկեցին, թե որտեղ
պետք է անցկացվի կոնֆերանսը։ Անգլիական կողմը նախընտրում էր բոլոր հարցերը քննարկել Լոնդոնում կամ Կահիրեում, որտեղ կենտրոնացած էին բրիտանական զորքերը։ Ֆ. Ռուզվելտը իր հերթին առաջարկում
էր Հյուսիսային Աֆրիկան կամ Իսլանդիան։ Ստալինը իր հերթին պնդում
էր, որ կոնֆերանսը բացվի Թեհրանում, դրանով նա հեշտ կապ կպահեր
Մոսկվայի հետ։ Կոնֆերանսի տեղի ընտրության համար այլ տարածքներ
էլ էին քննարկվում, սակայն վերջնական ընտրվեց Թեհրանը։ Դաշնակիցները համաձայնեցին Ստալինի առաջարկին Թեհրանում անցկացնել
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կոնֆերանսը, քանի որ ԽՍՀՄ-ը, ելնելով քաղաքական և ռազմական իրավիճակից, կարող էր թելադրել իր պայմանները։
Ստալինը Ռուզվելտին հրավիրել էր, որ կոնֆերանսի անցկացման
ժամանակ բնակություն հաստատի խորհրդային դեսպանատանը, քանի
որ ամերիկյան դեսպանատունը բավականին հեռու էր գտնվում: Միևնույն ժամանակ Չերչիլը ևս Ֆ. Ռուզվելտին առաջարկել էր բրիտանական
դեսպանատանը հանգրվանել, բայց վերջինս մերժում է Չերչիլի առաջարկը, փոխարենը ընդունում Ստալինի առաջարկը, քանի որ չէր ցանկանում
բաց թողնել Ստալինի հետ ավելի մտերմանալու հնարավորությունը:
Ֆ. Ռուզվելտի տեղափոխվելը ԽՍՀՄ դեսպանատուն՝ դառնում է Ստալինի առաջին խոշոր հաղթանակը կոնֆերանսում [2]:
Կոնֆերանսում քննարկվեցին երեք երկրներին հուզող գլխավորր և
հիմնական հարցերը, որոնցից ամենակարևորը երկրորդ ճակատի բացման խնդիրն էր:
Առաջին նիստը երեք երկրների ներկայացուցիչների գլխավորությամբ բացվեց 1943թ. նոյեմբերի 28-ին: Ֆ. Ռուզվելտը՝ որպես ներկաներից ամենատարեցը, բացեց նիստը՝ ասելով, որ իրենք այնտեղ հավաքվել են մի նպատակով՝ որքան հնարավոր է արագ հաղթել պատերազմում:
Կոնֆերանսի ժամանակ Ռուզվելտը սկզբից խոսում էր Խաղաղ
օվկիանոսում պատերազմի մասին, որտեղ ԱՄՆ կրում էր պատերազմի
գխավոր ծանրությունը՝ օգնություն ստանալով ավստրալական և նոր զելանդական զորքերից [3]: Նա հիմնական շեշտը դրել էր Բիրմայի շրջանում գործողության վրա՝ ներկայացնելով մի ծրագիր, ըստ որի՝ այդ տարածքի հյուսիային մասը պետք է ազատագրվեր ճապոնացիներից [4]:
Կոնֆերանսի բոլոր մասնակիցները գիտեին, որ երկրորդ ճակատի
բացման հարցը Թեհրանի կոնֆերանսի բանալին էր: Ֆրանկլին Ռուզվելտը հարց բարձրացրեց երկրորդ ճակատի բացման վերաբերյալ՝ ինչպես
օգտագործել անգլո-ամերիկյան ուժերը Միջերկրական ծովում՝ հաշվի
առնելով, որ զորքերի ափ իջեցումը մինչև 1944թ. մայիսի 1 չէր կարող լինել [5]:
Ստալինը անդրադարձավ գերմանացիների կողմից իրականացրած
հարձակումներին, որով փորձում էր ցույց տալ երկրորդ ճակատի բացման անհրաժեշտությունը: Նա նշեց, թե որտեղ պետք է անգլո-ամերիկյան
297

ուժերը գործողություններ սկսեն, որ ռուսական ճակատում իրավիճակը
թեթևանա: Նրանք գտնում էին, որ Իտալական ճակատը կարևոր է այնքանով, որ ապահովի դաշնակիցների նավերի տեղափոխումը Միջերկրական ծով: Ի. Ստալինի կարծիքով՝ թշնամուն լավագույն հարվածը
կհասցվի հյուսիսային կամ հյուսիսարևմտյան Ֆրանսիայից: Նույնիսկ
հարավային Ֆրանսիայում, եթե գործողություններ իրականացվեին,
դրանք նույնպես արդյունավետ կլինեին: Չերչիլը նշեց, որ իրենք Ռուզվելտի հետ վաղուց էին պայմանավորվել, որ Գերմանիան ռմբակոծեն հս.
կամ հս-արմ. Ֆրանսիայից, որի համար անհրաժեշտ է երկար նախապատրաստվել: Նրանք որոշել են ռմբակոծել Գերմանիան 1944թ. [6]:
Ֆ. Ռուզվելտը կարևորում էր Լա-Մանշով գործողության իրականացումը,
իսկ Չերչիլը ցանկանում էր գործողություններ իրականացնել Միջերկրական ծովի արլ., հատկապես՝ Բալկաններում: Երկար քննարկումներից
հետո Ստալինը կարողացավ հասնել նրան, որ անգլո-ամերիկյան կողմերը խոստացան իրականացնել «Օվերլորդ» գործողությունը, սակայն այն
իրականացրին ոչ թե 1944թ. մայիսին, ինչպես պայմանավորվել էին, այլ՝
հունիսին [7]:
Երկրորդ ճակատի խնդրի հետ էր կապված նաև Ճապոնիայի հարցը, որը Ֆ. Ռուզվելտը բարձրացրեց նոյեմբերի 28-ի հանդիպման ժամանակ՝ ԽՍՀՄ-ից պահանջելով, որ պատերազմ սկսի Ճապոնիայի դեմ, իսկ
Ստալինը պատասխանեց, որ ԽՍՀՄ-ը պատերազմ կսկսի, երբ Գերմանիան անձնատուր կլինի: Ստալինը պատրաստ էր ընդունել Ռուզվելտի
առաջարկը, քանի որ անձամբ Հեռավոր Արևելքի հետ կապված լուրջ
նպատակներ ուներ [8]:
Թեհրանի կոնֆերանսում քննարկվեց նաև ոչ պակաս կարևորություն ունեցող գերմանական հարցը: Ռուզվելտը առաջարկում էր Գերմանիան բաժանել հինգ պետությունների: Չերչիլը դրան կողմ էր, նա առաջարկում էր, որ Ռուրի շրջանը անցնի բրիտանական վերահսկողությանը,
որով Մեծ Բրիտանիան ցանկանում էր իր դիրքերն ամրապնդել Եվրոպայում: Չերչիլը առաջարկում էր նաև ստեղծել Դանուբյան դաշնություն, որի
կազմի մեջ կընդգրկվեն Գերմանիայի հարավային տարածքները և Կենտրոնական Եվրոպայի մի շարք շրջաններ [9]:
Ստալինը, լսելով երկու երկրների ղեկավարների կարծիքները,
նշում էր, որ գերմանական հարցի լուծումը պետք է փնտրել ոչ թե գերմա298

նական պետության ոչնչացման մեջ, այլ ապառազմականացման և ժողովրդավարության՝ ոչնչացնելով ֆաշիզմը, երրորդ ռայխին և վերմախտի
ղեկավարներին հանձնել ժողովրդի դատին:
Կոնֆերանսի մասնակիցները համաձայնեցին Ի. Ստալինի առաջարկին, որը խորհրդային ղեկավարության հաջողությունն էր [10]:
Կոնֆերանսի մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում էր լեհական հարցը: Լեհաստանի ճակատագիրը որոշվեց Թեհրանում: Լեհաստանի տարածքային կորուստները՝ օգուտ ԽՍՀՄ-ի, անհրաժեշտ էր չեզոքացնել գերմանական հողերի հաշվին: Ստալինն իր հերթին խոստացավ,
որ Արևլյան Եվրոպայի ժողովուրդները կձևավորեն իրենց կառավարությունները ազատ և ժողովրդավարական ճանապարհով [11]:
Ստալինի հետ նոյեմբերի 29-ի հանդիպման ժամանակ Ռուզվելտը
առաջ քաշեց միջազգային կազմակերպություն ստեղծելու հարցը: Այն
պետք է բաղկացած լիներ երեք մասից. առաջինը կոչվելու էր «40 ՈւՆ» և
վերաբերում էր նոր կառույցի անդամների թվին: Երկրորդը «Կատարող
կոմիտեն» էր, որի նպատակն էր զբաղվել տնտեսական, պարենային,
առողջապահական և այլ հարցերով: Երրորդը կոչվելու էր «Չորս ոստիկաններ», որը ունենալու էր ռազմական ուժեր և միջամտելու իրավունք
աշխարհի խաղաղությանը սպառնացող վտանգի դեպքում: Այդ «չորս ոստիկանները» լինելու էին ԱՄՆ-ը, ԽՍՀՄ-ը, Մեծ Բրիտանիան և Չինաստանը: Ստալինը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ Չինաստանը բավարար հզորություն չունի, և որ եվրոպական երկրները չեն
համաձայնի, որ Չինաստանը որևէ որոշում կայացնի ոստիկանական կոմիտեի սահմաններում: Ստալինը առաջարկեց ստեղծել երկու կազմակերպություն՝ եվրոպական և հեռավորարևելյան: Նմանատիպ միջոցառումը ապագա միջազգային կազմակերպությանը կտար հնարավորություն ագրեսիայի դեմ պայքարելու և միաժամանակ կմեծացներ հնարավորությունը՝ ԽՍՀՄ-ի սեփական անվտանգությունը ապահովելու [12]:
ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները Թեհրանում
կարծիքներ փոխանակեցին Թուրքիայի պատերազմի մեջ մտնելու կապակցությամբ: Ստալինը հայտարարեց, որ կհաջողվի համոզել Թուրքիային միանալ դաշնակիցներին: Ըստ տեղեկությունների՝ Թուրքիան հայտարարել էր, որ կմտնի պատերազմի մեջ, եթե բացվի երկրորդ ճակատը
կամ էլ, եթե Թուրքիան ենթարկվի հարձակման Գերմանիայի կամ Բուլ299

ղարիայի կողմից [13]: Նոյեմբերի 29-ի նիստի ժամանակ Չերչիլը հայտարարեց, որ եթե Թուրքիան չընդունի պատերազմի մեջ մտնելու առաջարկը, ապա դա Թուրքիայի համար լուրջ քաղաքական հետևանք կունենա և
կանդրադառնա Բոսֆորի և Դարդանելի կարգավիճակի վրա: Թուրքիայի
հարցում ԱՄՆ-ն ավելի զուսպ էր: Արդյունքում որոշվեց, որ Թուրքիան
պատերազմի մեջ պետք է մտնի դաշնակիցների կողմից մինչև տարվա
վերջ: Ձեռք բերվեց համաձայնություն, որը ձեռք բերելու նպատակով
Ռուզվելտը, Չերչիլը և Վիշինսկին 1943թ. դեկտեմբերի 4-6-ը հանդիպելու
էին Թուրքիայի վարչապետ Ինոնյուին [14]:
Մյուս կարևոր հարցը վերաբերում էր Բուլղարիային՝ Թուրքիայի
պատերազմի մեջ մտնելու պարագայում: Չերչիլը ցանկանում էր պարզել՝
արդյոք ԽՍՀՄ-ը պատերազմ կհայտարարի Բուլղարիային: Այն փաստը,
որ, ի տարբերություն Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի, ԽՍՀՄ-ը Բուլղարիայի
հետ չէր գտնվում պատերազմի մեջ, կարող էր հետպատերազմյան շրջանում դառնալ երկու երկրների մերձեցման առիթ: Դեկտեմբերի 1-ի նիստի
ժամանակ Ստալինը հավաստիացրեց դաշնակիցներին՝ եթե Բուլղարիան
Թուրքիային պատերազմ հայտարարի կամ հարձակվի, ապա ԽՍՀՄ-ը չի
պատերազմի Բուլղարիայի դեմ, բանն այն է, որ Ստալինը կասկածում էր,
որ Թուրքիան կմտնի պատերազմի մեջ:
Թեհրանում շոշափվեց Ֆինլանդիայի հարցը: Ստալինը կարողացավ վերադարձնել Պետսամո քաղաքը, որը նախկինում Ֆինլանդիային
էր տրված, բայց հրաժարվեց Հանկո թերակղզու նկատմամբ ունեցած
իրավունքներից: Թեպետ ֆիննական հարցի վերաբերյալ կոնֆերանսի
ժամանակ հստակ որոշում չկայացվեց:
Դեկտեմբերի 1-ին Ստալինի հետ անձնական հանդիպման ժամանակ Ֆ. Ռուզվելտը բարձրացրեց Մերձբալթյան երկրների հարցը: Նա
նշեց, որ նախքան ԽՍՀՄ-ի պատերազմի մեջ մտնելը Լատվիան, Լիտվիան և Էստոնիան նրա մասն են կազմել: Ներկայումս, եթե խորհրդային
զորքերը մտնեն այդ երկրներ, ապա ԱՄՆ-ը չի պատերազմի ԽՍՀՄ-ի
հետ: Բայց այդ երկրների հանրությունը կարող էր պահանջել հանրաքվե
իր կարգավիճակի վերաբերյալ: Ստալինը պատասխանեց, որ Մերձբալթյան երկրների հարցը քննարկման ենթակա չէ, քանի որ դրանք ԽՍՀՄ-ի
մասն են կազմում [15]:
Թեհրանի կոնֆերանսի նկատելի հարցերից էր Իրանի հարցը: Դեկ300

տեմբերի 1-ին՝ «Իրանի վերաբերյալ երեք տերությունների ընդունած
հռչակագիրը» բավարարում էր իրանական կողմի գլխավոր պահանջմունքները: Հռչակագրում հայտարարվում էր, որ Իրանը օգնելու է դաշնակիցներին պատերազմում՝ պայքարել ընդհանուր թշնամու դեմ: Մեծ
Եռյակն իր հերթին խոստանում էր Իրանին տնտեսական օգնություն ցուցաբերել պատերազմից հետո, պահպանել Իրանի անկախությունը,
ինքնիշխանությունը և տարածքային անձեռնմխելիությունը [16]:
Թեհրանի կոնֆերանսը ամփոփվեց երեք տերությունների հռչակագրով:
ԱՄՆ-ի նախագահը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը և ԽՍՀՄ
ղեկավարը հանդիպեցին Թեհրանում, ձևակերպեցին և հաստատեցին
ընդհանուր քաղաքականություն: Նրանք հայտարարեցին, որ երեք տերությունները պետք է համագործակցեն ինչպես պատերազմի, այնպես էլ
խաղաղ ժամանակ:
Ինչ վերաբերում էր հետպատերազմյան շրջանին՝ երեք տերությունները մեծ պատասխանատվություն են կրում աշխարհում խաղաղության
պահպանման համար [17]:
Թեհրանի կոնֆերանսի որոշումները ցույց տվեցին միջազգային հարաբերությունների զարգացման մեկ այլ ուղի, մեծ եռյակի դերի ամրապնդման՝ որպես առաջատար երկրների հետպատերազմյան աշխարհում:
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СТАЛИН НА ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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Резюме

Ключевые слова: Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Франклин
Рузвельт, Тегеран Оверлорд, польская проблема, Декларация трех стран
28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране состоялась конференция
глав правительств трёх союзных государств: И. В. Сталина (СССР), Ф.
Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания).
Первая сессия была открыта представителями трех стран в 1943 году.
28 ноября Рузвельт, как самый старый из них, открыл сессию, сказав, что
они собрались там с целью выиграть войну как можно быстрее.
Немецкий вопрос также обсуждался на Тегеранской конференции.
Рузвельт предложил разделить Германию на пять государств. Черчилль
согласился с Рузвельтом.
В центре внимания конференции находился польский вопрос.
Территориальные потери Польши в пользу СССР предполагалось
компенсировать за счёт немецких земель. Со своей стороны Сталин
обещал, что позволит всем освобождённым Красной армией народам
Восточной Европы сформировать свои правительства свободным и
демократическим путём.
Была также принята «Декларация об Иране», в которой участники
заявили «о своем желании сохранить полную независимость, суверенитет и
территориальную неприкосновенность Ирана».
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STALIN AT THE TEHRAN CONFERENCE

Astghik Konstandyan
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Summary
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Key words
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The Tehran Conferencewas a strategy meeting of Joseph Stalin, Franklin
D. Roosevelt, and Winston Churchill from 28 November to 1 December 1943.
The first session was opened by representatives of the three countries in
1943 on November 28. Roosevelt, as the oldest of them, opened the session,
saying that they had gathered there to win the war as quickly as possible.
The German issue was also discussed at the Tehran Conference. Roosevelt
proposed to divide Germany into five states. Churchill agreed with Roosevelt.
The focus of the conference was the Polish question. The territorial losses
of Poland in favor of the USSR were supposed to be compensated at the expense
of the German lands. For his part, Stalin promised that he would allow all the
peoples of Eastern Europe liberated by the Red Army to form their
governments in a free and democratic way.
A “Declaration on Iran” was also adopted, in which the participants
declared “their desire to preserve the full independence, sovereignty and
territorial inviolability of Iran”.
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Լ. ԲԵՐԻԱՅԻ ՄԱՀՎԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
Գրետա Թադևոսյան
ՎՊՀ, Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,
Պատմություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` պ.գ.դ, պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյան

Հանգուցային բառեր՝ Լ. Բերիա, ԽՍՀՄ, ԿԿ, բռնաճնշում, Կրեմլ,
Ռ. Ռուդենկո, Ն. Խրուշչով
Լավրենտի Պավլովիչ Բերիայի մահվան հանգամանքները արդի
պատմագրության մեջ լիովին պարզաբանված չեն: Նրա մահվան մասին
ուսումնասիրությունները կարելի է բաժանել երկու խմբի: Առաջինը պաշտոնական ընդունված վարկածն է, որի համաձայն՝ Լ. Բերիային ձերբակալել են 1953թ. հունիսի 26-ին ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ և գնդակահարել նույն թվականի դեկտեմբերի 23-ին: Մյուս վարկածը, որն առաջ է քաշում Լ. Բերիայի որդին՝ Սերգո Բերիան, այն է, որ իր
հորն առանց որևիցե դատավարության սպանել են առանձնատանը:
Լ. Բերիայի գլխին մութ ամպեր սկսեցին կուտակվել 1953թ. գարնանը: Դրա մասին զգուշացնում էին նրան: Նա իր «հին ընկերների» մասին
շատ բան գիտեր, որը վերջիններս կգերադասեին մոռանալ: Բայց ամեն
ինչ առավել արմատական բնույթ սկսեց կրել 1953թ. հուլիսի 2-7 ԽՄԿԿ
նիստի ժամանակ, որին Լ. Բերիան չէր մասնակցում: Նիստի ժամանակ էլ
որոշվեց պատժել Լ. Բերիային: Նրան մեղադրում էին Հարավսլավիայի
առաջնորդ Իոսիպ Տիտոյի հետ կապ ունենալու և բազմաթիվ այլ հանցանքների մեջ [6, 41]: Մեղադրանքների տեղատարափ տեղաց Լ. Բերիայի գլխին: Մնում էր ապացույցներ գտնել, որպեսզի մեղադրանքը հիմնավորված լինի: Պաշտոնական փաստաթղթերում գրված է, որ 1953թ. հունիսի 26-ին Կրեմլում նիստի ժամանակ տեղի է ունեցել Լ. Բերիայի ձերբակալությունը: Այդ փաստը երկար ժամանակ ոչ ոք կասկածի տակ չէր
դնում: Ռուսական ոչ մի արխիվում չկա որևիցե մի արձանագրություն,
որը կփաստեր Կրեմլում նախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ տեղի ունեցած Լ. Բերիայի ձերբակալությունը: Եթե հավատանք Կրեմլում
տեղի ունեցած իրադարձություների ճշմարտացիությանը, ապա ինչու է Լ.
Բերիան կեսգիշերին զանգահարել իր որդուն՝ Սերգո Բերիային և հայտնել, որ գնում է իր առանձնատուն, քանի որ նախարարների խորհրդի
նիստը հետաձգվել է [5, 48]:
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Լ. Բերիայի ձերբակալությունից հետո Ի. Ստալինի հաջորդները
բախվեցին լուրջ խնդրի՝ ինչպես վարվել նրա հետ: Անհրաժեշտ էր հիմնավոր ապացույցներ փնտրել և ներկայացնել, թե ինչպես է Ի. Ստալինի
հավատարիմ դաշնակից Լ. Բերիան վերածվում ժողովրդի թշնամու: Նրա
դեմ բազմաթիվ մեղադրանքներ ներկայացվեցին: Դրանք հիմնականում
վերաբերում էին «բժիշկների գործին», «Լենինգրադյան գործին», որոնք
պետք է ներկայացվեին որպես ստալինյան «Անձի պաշանմունքի»
հետևանք: Սակայն 1936-1938թթ. մեծ ահաբեկչությունները, որոնք անմիջականորեն անդրադարձան նաև կուսակցական վերնախավերին, Լ. Բերիայի հետ անմիջական առնչություն չունեին: Նա նախարար դարձավ
1938թ., երբ բռնությունների ալիքն արդեն մարել էր: Նա Ի. Ստալինի հրամանով դադարեցրեց «եժովշինան», ազատ արձակվեցին հազարավոր
ձերբակալվածներ: Ինչ վերաբերում էր հայրենական պատերազմի տարիների բռնաճնշումներին, ապա Լ. Բերիան՝ որպես քաղբյուրոյի անդամ,
ստորագրել էր որոշ ձերբակալությունների և մահապատիժների որոշումների տակ: Բայց նույնիսկ այդ դեպքում նա միայնակ չէր այդ հանցանքի
մեջ, նրա մեղքի մասնաբաժինը կիսում էին նաև Ն. Խրուշչովը, Գ. Մալենկովը, Լ. Կագանովիչը, Կ. Վորոշիլովը և այլք: Այսինքն՝ Լ. Բերիայի դեմ
նման քայլի համար քրեական գործի հարուցումը բավականին անհեռատես գործ էր: Կարելի էր մեղադրանք ներկայացնել 1939-1945թթ. բռնաճնշումների, ներառյալ 22 հազար լեհ սպաների և քաղաքական դեմքերի
սպանության համար: Դրան Լ. Բերիան անմիջական առնչություն ուներ,
բայց այս փաստերը գաղտնի էին, ոչ մի կերպ չէր կարելի ներկայացնել
հանրությանը և հրապարակել: Մնում էր Լ. Բերիային՝ որպես նախարարների խորհրդի նախագահի տեղակալի, մեղադրանք ներկայացնել որոշ
դավադրությունների կազմակերպման համար:
Վատագույն դեպքում կարելի էր նրան մեղադրել կանանց նկատմամբ բռնություների մեջ: Նրա դոնժուանական արկածները հայտնի էին
հանրությանը: Բերիայի սիրային արկածների մասին պահպանված միակ
փաստաթղթում խոսվում էր ավելի քան 800 կնոջ մասին, որոնք Լ. Բերիայի ծուղակն էին ընկել: Դա առիթ հանդիսացավ վերջինիս որպես իսկական հրեշ ներկայացնելու [5, 114]:
Նրա ձերբակալությունից հետո Ն. Խրուշչովին է մոտենում Ն. Բուլգանինը, ով խնդրում է լսել իր անվտանգության պետին, վերջինս էլ
305

պատմում է, որ կես տարի առաջ Լ. Բերիան բռնաբարել է իր խորթ
աղջկան: Ըստ նրա պատմածի՝ Լ. Բերիան նախ ստիպել է աղջկան ոգելից
խմիչք խմել՝ ասելով, որ խմում են Ի. Ստալինի առողջության կենացը,
հետո աղջիկը քնել է, և ինքն էլ կատարել է իր սև գործը: Ն. Խրուշչովը հավաստիացնում էր, որ այդ պատմածը ևս դատախազը նկատի կունենա:
Այդ գործի առնչությամբ հայտնի դարձավ ևս հարյուր կնոջ անուն: Լ. Բերիան բոլորի հետ նույն սցենարով էր առաջնորդվում. նախ ստիպում էր
խմել (հավանաբար խմիչքի մեջ քնաբեր էր գցում), որից հետո էլ բռնաբարում էր նրանց:
Լ. Բերիային մեղադրում էին հարյուրավոր անմեղ մարդկանց սպանության, նույնքան դպրոցահասակ աղջիկների բռնաբարության, լրտեսության և իշխանությունը զավթելու մեջ [5, 51]:
Առաջին հայացքից թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է, մեղադրանքներն
էլ հիմնավորված, բայց մի փոքր խորանալով գործի մեջ՝ բազմաթիվ հակասություններ են ի հայտ գալիս, որոնք կասկածի տակ են դնում 1953թ.
հունիսի 26-ին Լ. Բերիայի ձերբակալության և նույն թվականի դեկտեմբերի 23-ին էլ գնդակահարության հարցը:
Լ. Բերիայի մահվան պաշտոնական վարկածը իրենց հուշագրություններում հաստատում են Ն. Խրուշչովը, Գ. Ժուկովը: 1953թ. հունիսի
26-ին, ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի քաղբյուրոյի նիստի ժամանակ
Բերիան ձերբակալվեց, գիշերը գաղտնի պահվեց Կրեմլում, իսկ հաջորդ
օրը տեղափոխվեց Մոսկվայի զինվորական օկրուգի շտաբի բունկեր,
որտեղ մնաց խիստ հսկողության տակ: 1953թ. հունիսին նիստի ժամանակ ելույթ ունեցան Ն. Խրուշչովը, Ն. Բուլգանինը: Նրանք երկուսն էլ
միակարծիք էին և մեղադրում էին Լ. Բերիային բազմաթիվ հակակոմունիստական հանցագործությունների մեջ [6, 270]:
Նրա ձերբակալության լուրը տարածելվուց միայն 14 օր հետո թերթերում հայտնվեց տեղեկատվական հաղորդագրություն՝ Լ. Բերիային
Կենտրոնական Կոմիտեի և կուսակցության կազմից հեռացնելու մասին,
որի համար իբրև թե հիմք է հանդիսացել նրա՝ պետական հեղաշրջում
կազմակերպելու հանգամանքը [5, 62]: 1953թ. հունիսի 17-ին Լ. Բերիային
հակասոցիալիստական ապստամբությունը ճնշելու նպատակով ուղարկում են Գերմանիա, որտեղից նա վերադառնում է հունիսի 25-ին: Տպավորություն է ստեղծվում, որ Լ. Բերիայի երկրից բացակայելու հանգա306

մանքը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում նրա դեմ դավադրություն
կազմակերպելու համար [5, 128]: Այդ կարճ ժամանակամիջոցում նախարարների խորհրդի անդամները ծրագրել էին իրենց առաջիկա անելիքները: Ն. Խրուշչովը իր ելույթի ժամանակ ասաց, որ համատեղ ձեռքբերված
պայմանավորվածության արդյունքում պետք է առանձին նիստ հրավիրվի, որի ժամանակ էլ կդրվի Լ. Բերիային իր զբաղեցրած բոլոր պաշտոններից ազատելու հարցը: Ե. Մալենկովը շփոթության մեջ էր և անգամ
Ն. Խրուշչովի առաջարկը չդրեց քվեարկության, այլ միանգամից սեղմեց
գաղտնի կոճակը, որը Լ. Բերիային ձերբակալելու ահազանգն էր [6, 276]:
Առաջինը ներս մտավ Գ. Ժուկովը, որին հետևեցին Կ. Մոսկալենկոն և մի
քանի այլ զինվորական պաշտոնյա: Գ. Ժուկովը այդ ժամանակ ԽՍՀՄ
պաշտպանության նախարարի տեղակալն էր [7]: Լ. Բերիայի թվացյալ
հարցաքննությունը տեղի է ունեցել հուլիսի 23-ից մինչև օգոստոսի 26-ը:
Իսկ ավելի ուշ կազմած արձանագրությունների մասին ոչինչ հայտնի չէ:
Եթե դա ճիշտ է, ուրեմն Լ. Բերիայի հարցաքննությունը տևել է մեկ ամիս:
Կասկածի տակ է դրվում նաև Բերիայի հարցաքննության օրը, հնարավոր
է՝ այն տեղի ունեցած լինի օգոստոսի 26-ից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում [4, 132]: Մեկ այլ վարկածի համաձայն՝ Լ. Բերիայի
առաջին հարցաքննությունը տեղի է ունեցել հունիսի 29-ին, իսկ ձերբակալության հրամանը թվագրված էր հուլիսի 3-ով: Քրեական գործն էլ հարուցվում է ձերբակալությունից մեկ ամիս անց: Հետաքրքիր է նաև այն
հանգամանքը, որ Լ. Բերիային ձերբակալել են առանց համապատասխան
օրդերի: Տպավորություն է ստեղծվում, որ սկզբում արել են գործը, հետո
մտածել հետքերը թաքցնելու մասին [4, 134]:
Երկրորդ վարկածի մասին փաստող ապացույցները շատ քիչ են: Լ.
Բերիայի մահվան մասին որոշակի մանրամասնություններ հայտնի դարձան, երբ Մոսկվայի շրջանի շտաբի մայոր Մ. Խիժնյակը 1994թ. հուլիսի
26-ին հարցազրույց տվեց «Երեկոյան Մոսկվա» պարբերականին: Նա
մանրամասն ներկայացնում էր Լ. Բերիայի ձերբակալությունից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները [6, 44]:
Լրագրողի այն հարցին, թե որքան է տևել Լ. Բերիայի դատավարությունը, նա պատասխանեց. «Մեկ ամսից ավելի: Գրեթե ամեն օր, բացի
շաբաթ և կիրակի օրերից: Նրանք աշխատում էին օրը 10-18 ժամ, իհարկե
ընդմիջումներով» [6, 133]: Լ. Բերիայի մահվան հանգամանքների հակա307

սություների մասին են փաստում ռուսական արխիվներում հայտնաբերված մի շարք փաստաթղթեր, որոնցից մի մասում նշվում է, որ դատավճռի իրականացումից հետո, մահը արձանագրել է դատական բժիշկը,
իսկ մյուս փաստաթղթերը հերքում են այն [5, 112]: Մի բան ակնհայտ է
դառնում, որ Մ. Խիժնյակը ճիշտ էր. դատավճռի ժամանակ բժիշկ չի եղել,
քանի որ Լ. Բերիայի մահվան արձանագրության մեջ չկար բժշկի ստորագրություն [5, 114]: «Լ. Բերիայի գործը» կազմելիս այնքան էին շտապում,
որ չէին գրել դատապարտյալի ծննդյան տարեթիվը: Հակասական էր նաև
այն հանգամանքը, որ առաջին արձանագրությունը ստորագրել են անմիջական մասնակիցներ Կ. Մոսկալենկոն, Պ. Բատիցկին, Ռ. Ռուդենկոն:
Հայտնի է, որ վերը նշված անձանց էր հանձնարարված Լ. Բերիայի դատավճռի իրագործումը: Ժամանակակից պատմագրությունը մի շարք
փաստեր է առաջ քաշում, որի համաձայն՝ բեմականացրած դատավարությանը մասնակցել է Լ. Բերիայի նմանակը: Նմանությունը բացարձակ չէր,
Բերիային լավ ճանաչողները կզգային այդ տարբերությունը: Նմանակի
առկայության մասին է փաստում նաև դատավարությանը ներկա գտնվող
Վրաստանի ներկայացուցիչը՝ Մետրոֆան Կուշավան, ով հայտնում է, որ
դատի ժամանակ մոտեցել է Լ. Բերիային և մենգրելերեն ինչ-որ բան
հարցրել, վերջինս չի պատասխանել [4, 138]: Նրա նմանակին դահլիճ բերեցին առանց ակնոցների, մինչդեռ Մ. Խիժնյակը իր ցուցմունքներում
նշում է, որ ձերբակալությունից մի քանի օր անց նա Բերիային ակնոցներով էր տեսել, այնինչ հուլիսի մեկին իր գործընկերներին գրած նամակում
Լ. Բերիան ասում էր. «Ընկերնե՛ր, ինձ կներեք, որ գրում եմ փոքր-ինչ անհստակ և թերություններով, պատճառը լույսի խավարությունը և ակնոցներիս բացակայությունն է» [5, 117]: Հավանաբար ակնոցները ձերբակալությունից հետո վերցրել էին: Լ. Բերիայի Ն. Խրուշչովին, Ե. Մալենկովին
գրած նամակները ուսումնասիրության ենթարկելուց պարզ է դարձել, որ
ձեռագիրը Լ. Բերիայինը չէ: Նրա իրական ձեռագիրը էականորեն տարբերվում էր, դրա մասին են փաստում նաև գրաֆոլոգները: Որոշ տեղեկությունների համաձայն՝ դատավարությունը անցկացվել է փակ դռների
ետևում: Մասնակիցները դատավարությանը հետևում էին իրեց հատկացված սենյակներից հեռարձակման միջոցով, այսինքն՝ նրանք, ովքեր
լավ էին ճանաչում Լ. Բերիային, կարող էին և չկռահել, որ դա նրա նմանակն է [3, 117]:
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Զարմանալի է, որ Լ. Բերիայի ձերբակալությունից հետո Ն. Խրուշչովը ոչնչացնել տվեց նախկին անձնական արխիվը: Այրեցին գրեթե 11
պարկ փաստաթուղթ, որոնց պարունակությունը հավանաբար Բերիայի
ուղեղում էր դաջված, և կարող էր դատի ժամանակ իր հետ գերեզման
տանել իր գործընկերներից յուրաքանչյուրին:
Եթե հավատանք Լ. Բերիայի մահվան ոչ պաշտոնական վարկածին,
ապա ինչու էր անհրաժեշտ դատը նրա մահից հետո սկսելը: Ենթադրվում
է, որ այդ ժամանակը օգտագործել են նրա նմանակին իր նոր դերին
ծանոթացնելու համար: Բայց եթե դատական նիստի ժամանակ ներկայացել էր նմանակը, ապա ինչու նա հրաժարվեց իրեն մեղավոր ճանաչել
հայրենիքի դավաճանության և այլ բնույթի հանցագործություների մեջ [3,
237]: Կա նաև մեկ այլ ապացույց այն բանին, որ Լ. Բերիային սպանել են
մինչև դատավճիռը: Պահպանվել է վեց չեկիստների դիակների այրման
արձանագրությունը, որոնց գնդակահարել էին Լ. Բերիայի հետ նույն օրը:
Նրանց մահվան արձանագրություններում ամեն ինչ արված էր օրենքով
սահմանված կարգով, իսկ Լ. Բերիայի պարագայում ամեն ինչ այլ էր:
Արխիվներում նրա այրված մարմնի մասին ոչ մի տեղեկություն չկար [3,
238-239]: Բերիայի մարմինը հավանաբար այրել են Դոնի գերեզմանատանը [5, 139]: Ժողուրդական մի լեգենդի համաձայն՝ նրա աճյունը այրելուց
հետո մոխիրը գցել են Մոսկովյան գետը, որպեսզի այդ մարդուց երկրի
վրա ոչ մի հետք չմնա: Արխիվներում գտնվող Լ. Բերիայի դատական
գործը մինչև հիմա արգելքի տակ է դրված: Այն եզակի մարդիկ, ովքեր
հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ գործին, հայտնում են, որ այդ
փաստաթղթերը գրվել են ոչ թե ստենեգրաֆիստների կողմից, այլ ԽՍՀՄ
գլխավոր դատախազ Ռ. Ռուդենկոն անձամբ է այն գրել: Նույնիսկ
կարծիք կա, որ Ռ. Ռուդենկոն Ուկրաինայից Մոսկվա էր եկել հենց այդ
դատավարությունը կազմակերպելու և դրա սցենարը հորինելու նպատակով: Պաշտոնական փաստաթղթերում գրված է, որ Լ. Բերիային ձերբակալել են 1953թ. հունիսի 26-ին Կրեմլում նիստի ժամանակ, բայց ոչ մի
արձանագրություն չկա այդ նիստի մասին:
Բերիայի որդին հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձել էր իր հոր
սպանության գործին և պատասխանել մի շարք հարցերի, որոնք անմիջականորեն առնչվում էին այդ գործին: Այն հարցին, թե արդյոք Բերիան
ընկերներ ուներ, Սերգո Բերիան հետևյալ պատասխանն է տվել.
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«Ընկերներ նա ուներ: Ես չեմ խոսում Խրուշչովի մասին, ով լկտիաբար
մտերմացել էր հորս հետ և դարձել նրա անփոխարինելի ընկերը: Դուք
նայեք պաշտոնական բոլոր լուսանկարները, որտեղ Խրուշչովը միշտ
հորս կողքին է: Ով կմտածեր, որ այդ մարդը խորամանկ մտադրություններ ուներ, որոնց իրագործումից հետո կդառնար դեմոկրատիայի հայր:
Հորս սպանությունից հետո ինձ երկար ժամանակ փնտրում էր Ա. Միկոյանը, երբ մենք հանդիպեցինք, նա հայտնեց որ մեղավոր չի հորս մահվան
մեջ» [1, 121]:
Սերգո Բերիան հայտնում էր, որ դատավարությունը տեղի է ունեցել
առանց Լ. Բերիայի մասնակցության:
«1953թ. հունիսի 26-ին հայրս իր ամառանոցում էր: Ժամը չորսին
մենք պետք է զեկուցեինք ատոմային զենքի պատրաստ լինելու մասին:
Ժամը տասներկուսին ինձ է մոտենում Բ. Վաննիկովի քարտուղարը և
հայտնում, որ ինձ կանչում են հեռախոսի մոտ: Զանգահարողը ԽՍՀՄ
հերոս Ամետ-խանն էր: Նա ինձ բառացի ասաց. «Սերգո', չընկճվե'ս, ես
քեզ հիմա մի սարսափելի լուր կհայտնեմ, ձեր տունը շրջապատման մեջ է
և հավանաբար հայրդ էլ մահացած: Ես Կրեմլի բակ մեքենա եմ ուղարկել,
նստիր մեքենան, արի օդանավակայան, ես պատրաստ եմ քեզ երկրից
դուրս հանել, քանի դեռ ուշ չէ» [1, 123]: Ես սկսեցի զանգահարել հորս:
Հեռախոսը լռում էր: Հավանաբար արդեն անջատել էին կապերը: Այդ
ժամանակ ես դիմեցի Վաննիկովին: Նա նույնպես սկսեց զանգահարել,
բայց՝ անարդյունք: Ես մոտեցա Կրեմլի բակում գտնվող մեքենային և
ընկերներիս հորդորով նստեցի մեքենան: Ես փորձեցի տուն գնալ,
չփախչել՝ այստեղ թողնելով մորս, հղի կնոջս, մանկահասակ աղջիկներիս: Ես հետ վերադարձա Վաննիկովի մոտ, ում հայտնեցի որոշմանս մասին, վերջինս էլ զանգահարեց Մալենկովին, ում հեռախոսը նույնպես չէր
պատասխանում: Այդ ժամանակ Բ. Վաննիկովը զանգահարեց Նիկիտա
Խրուշչովին, ում հայտնեց, որ տեղեկացված են եղածի մասին, իսկ նա
պնդեց, որ ոչինչ էլ տեղի չի ունեցել և պետք չէ նման կեղծ լուրեր տարածել: Ես հորս տան մոտով անցնելիս նկատեցի, որ նրա սենյակի պատը
ամբողջությամբ կրակոցներով էր պատված: Այդ ժամանակ մի փոքր
կանգ առանք, այդ պահին տան պահակը ինձ մոտեցավ, և ասաց, որ
տանից ինչ-որ մեկին դուրս են հանել բրեզենտով պատված: Ես չհասցրի
այլ հարցեր տալ, քանի որ նրան կանչեցին: Այդ ժամանակ ես հանդիպեցի
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մորս, ում հայտնեցի, որ հավանաբար հայրս մահացած է, նա չզարմացավ, միայն ասաց, որ մահից չվախենամ: Այդ ժամանակ ինձ և իմ ընտանիքին մեկուսացրին և տարան Կունցեվոյում գտնվող Ստալինի ամառանոցը: 1953թ. դեկտեմբերին ես փաստացի ձերբակալված էի: Սկզբնական
շրջանում գտնվում էի Լեֆորտովյան բանտում, իսկ 1954թ. ինձ տեղափոխեցին Բուտիրկայի բանտ: Ես մեղադրվում էի իշխանափոխության
պատրաստման, սոցիալիզմի տապալման, անգլիական հետախուզության հետ ռադիոկապեր հաստատելու մեջ: Ոչ մի փաստաթուղթ չկար
բերված մեղադրանքների շուրջ [1, 130]:
Բոլոր փաստերը խոսում են այն մասին, որ Լ. Բերիային սպանել են
դատավարությունից առաջ:
Այսպիսով՝ վերջին տարիներին ուսումնասիրությունները փաստում են, որ Լ. Բերիայի մահվան պաշտոնական վարկածը իրականությանը չի համապատասխանում:
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Историография наших дней, проведенные исследование и факты
ставят под сомнение офицыальную версию смерти Л. Берии, и видвигают
другую гипотезу, согласно которому, Л. Берия стал жертвом зоговора и
был застрелен не после шестимесячного тюремного заключения в 23
декабря 1953 года, а именно в день, когда его орестовали.

THE MYSTERY OF L. BERIA'S DEATH

Greta Tadevosyan
VSU, Faculty of Historical and geographical,
Department of History, MA the 2nd year
Summary

Key words: L. Beria, USSR, Central Committee, repression, Kremlin,
R. Rudenko, N. Khrushchev
Historiography of our days, iots of research done, and facts put the official
hypothesis of L. Beria'as death under suspicion and bring forward another
hypoteesis, according to wich L. Beria became a victim of conspirscy and was
shot not after six months in prison, bat is on 23 Decaber 1953, but the day wհen
he was arrested.
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XVIII ԴԱՐԻ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՄԱՍՈՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Դավիթ Կոստանդյան
ՎՊՀ, Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,
Պատմություն, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյան

բառեր՝
Հանգուցային բառ
եր՝ մասոն, օթյակ, Ջոն Թեոֆիլ Դեզագյուլե, Չարլզ
Ռեդքլիֆֆ Դերվենթուոթեր, Լուի դե Բարդայն Գոնդրեն, Կլերմոն, Լուի
Ֆիլիպ Օռլեանցի
Պատմագիտության մեջ ընդունված տեսակետ է, որ Ֆրանսիայի
առաջին մասոնական օթյակը՝ «Կատարյալ հավասարություն» անվանումով, հիմնվել է 1688թ. Սեյնթ-Ժերմեն-Անլեյում իռլանդական թագավորական գնդի կողմից` հետևելով Ջեյմս II-ի կոչին: Պատմաբանների կարծիքով իրադարձությունների նման տեսակետը հնարավոր է, քանի որ այդ
տարածաշրջանում գտնվում էին բազում շոտլանդացի զինվորականներ,
ազատ նվիրյալ որմնադիրներ, սակայն գոյություն չունի այս ամենը
հստակ ապացուցող ոչ մի փաստարկ:
Առաջին օթյակը, որի ծագման վերաբերյալ չկա հակասական կարծիք, ստեղծվել է 1725թ.-ին Փարիզում Ջոն Թեոֆիլ Դեզագյուլեի կողմից:
Օթյակը բացվեց Փարիզի Բարնաբե Հյուտաանգլիական բակի Բուշերիի
փողոցում:

Օթյակի

անդամները

հիմնականում

իռլանդացիներ

և

յակոբինականներ էին: Հենց այս օթյակը 1732թ. Լոնդոնի Մեծ օթյակի կողմից ստացավ պաշտոնական արտոնագիր «Սբ. Թոմաս №1» անվանումով,
և այդ ժամանակ օթյակը հանդես էր գալիս «Արծաթյա Լուիդոր» անվանումով այդ նույն Բուշերիի փողոցում [4, 35]:
Մինչև «Ֆրանսիական հնազանդության» ի հայտ գալը՝ Ֆրանսիայում արդեն գոյություն ունեին երկու մեծ վարպետներ՝ յակոբինյան Ջեյմս
Հեկտոր Մակլինը (1703-1750թթ.) և Չարլզ Ռեդքլիֆֆ կոմս Դերվենթուոթերը (1693-1743թթ): Վերջինս 1736 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ձեռնադրվել էր «Ֆրանսիայի թագավորության ֆրանկոմասոնական Մեծ վարպետ»։ 1738թ. «Անդերսոնյան» սահմանադրության մեջ հիշատակվում է
ֆրանսիական Մեծ վարպետների գոյության մասին և դրան զուգահեռ
նշվում է Շոտլանդիայում, Յորքում, Իռլադիայում, Իտալիայում առկա
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օթյակների մասին: Չնայած դրան՝ չի հիշատակվում Ֆրանսիական հնազանդության տարիներին երկրում առկա մասոնական օթյակների մասին։
1737թ. Շիվալյե Ռամզայը իր բրոշյուրում փորձում է զարգացնել
ֆրանկոմասոնների ասպետական ծագման վերաբերյալ գաղափարը։
Ավելի ուշ՝ 1740-ից մինչև 1770թ. միջև ընկած ժամանակահատվածում
նրա հայացքները անկասկած ազդում են Ֆրանսիայի մեծաքանակ մասոնական աստիճանների ստեղծման վրա։ Մի քանի տարի անց Ֆրանսիացի
Լուի դե Բարդայն Գոնդրենը (1707-1743թթ.) ընտրվեց «Ֆրանսիայի թագավորության համընդհանուր և մշտական մասոնների Մեծ վարպետ»։ Ընտրության ճշգրիտ տարեթիվը պատմաբանների համար վիճելի է. ոմանք
կարծում են 1738թ., մյուսները՝ 1740թ.։ Տարբեր հեղինակներ կարծում են,
որ այդ իրադարձությունն է հենց «Ֆրանսիայի Մեծ օթյակի» ստեղծման
տարեթիվը, չնայած 1737թ.-ին այդ արտահայտությունը (ֆրանսիական
մեծ օթյակ) ակնարկվում էր 1737թ.-ին վերաբերող քաղաքական մի ամսաթերթում և այլևս չի հիշատակվում մինչև 1756թ.-ը։ 1738 թվականի պապական բուլլայում սկսվում է մասոնության համատարած քննադատություն, որը ազդակ հանդիսացավ հակամասոնական բողոքի ալիքի բարձրացման գրեթե բոլոր եվրոպական երկրներում: Ֆրանկոմասոնները
ստեղծված պայմաններում իրենց ամբողջ կազմով ընդունեցին կաթոլիկություն և այդպես մնացին մինչև ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը:
Մինչև 1744թ.-ը Փարիզում գոյություն ուներ 20 մասոնական օթյակ, նույն
քանակով նաև արվարձաններում: Կոմս Կլերմոնը 1743-1771թթ. Ֆրանսիայի Մեծ օթյակի բարձրաստիճան վարպետն էր։ 1743թ. դեկտեմբերի
11-ին դուքս Անթինի վախճանից հետո կոմս Կլերմոնը «արքայական արյան» և ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ հանդիսանալով՝ ընտրվում է
16 վարպետների ասամբլեայի «Ֆրանսիական բոլոր պարբերական օթյակների Մեծ Վարպետ»: Այդ օրն ընդունվեց 20 հոդվածներից բաղկացած
հրամանագիր, որտեղ հիշատակվում է Ֆրանսիայում մասոնական ինչոր աստիճանի մասին: Դա ներկայացվում է հետևյալ կերպ. «… մեզ հայտնի դարձավ, որ վերջին ժամանակներում մի քանի եղբայրներ հանդես են
գալիս որպես շոտլանդացի վարպետներ և ինչ-որ օթյակներում առաջ են
քաշում խնդիրներ ու պահանջում առավելություններ, որոնք առկա չեն
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նաև հին արխիվային հետքերում և երկրի վրա գոյություն ունեցող օթյակների ավանդություններում: Մեծ օթյակը պետք է պահպանի միասնությունն ու ներդաշնակությունը, որը պետք է թագավորի ֆրանկոմասոններին: Մեծ օթյակը արձանագրում է, որ այն դեպքում, եթե այդ շոտլանդացի
վարպետները մեծ, կամ ինչ-որ այլ օթյակի սպաներ չեն, ապա նրանք
պետք է ճանաչվեն մյուս ուսյալների և ենթավարպետներին հավասար
եղբայրներ և պարտավոր են կրել առանց որևէ տարբերանշանների հագուստ»: «Մեծ օթյակ» տերմինը այս վկայության մեջ ավելի շատ վերաբերում է ասամբլեային, որտեղ ընդունվել էին «ընդհանուր հրամանագրեր»,
քան իրական մասոնական հնազանդություններում [1, 287]:
Ինչպես Ֆրանսիայում, այնպես էլ մնացած բոլոր երկրներում կար և
ներկայումս էլ կա 33 աստիճան: Ֆրանսիական մասոնությունում երեք
բարձրագույն աստիճաններն են «մեծ տեսուչն ու ինկվիզիտորը», «թագավորական գաղտնիքի բարձրագույն արքայազնը» և «գլխավոր մեծ տեսուչը» կամ «մեծ մագիստրոսը» [5]:
Ինչ վերաբերում է չորրորդ աստիճանին, պատմաբաններն արդեն
ապացուցել են, որ այդ աստիճանը ի հայտ է եկել ոչ թե Շոտլանդիայում,
այլ Անգլիայում, իսկ երրորդ աստիճանը ի հայտ է եկել ոչ շատ վաղ, քան
չորրորդը: Շոտլանդիայում այդ աստիճանը չէին ճանաչում, իսկ Անգլիայում այն հայտնի էր գրեթե 1733թ. «Շոտլանդական մասոն», «Շոտլանդական մասոն վարպետ» կամ էլ «Շոտլանդական վարպետ» անվանումով:
Հաջորդող տարիներին՝ հիմնականում Ֆրանսիայում, ստեղծվում
են բազմաթիվ «Շոտլանդական» բարձր աստիճաններ: Նրանք մեծ հաջողությունների են հասնում հիմնականում Բորդոյում, Լիոնում և Մարսելում: «Ֆրանսիայի Մեծ օթյակը» չաջակցեց նրանց առաջխաղացմանը,
բայց վերջին հաշվով ստիպված էր ճանաչել նրանց, ինչը վկայում է 1755թ.
հուլիսի 4-ի կանոնակարգը, որտեղ «Շոտլանդական վարպետ» անվանակոչումով անձին տրվում են տարբեր արտոնություններ [1, 288]:
1756թ. Լիոնի օթյակի «Կատարյալ համերաշխություն» սահմանադրությունում նորից հիշատակվում է «Ֆրանսիայի Մեծ օթյակ» արտահայտությունը: Իրական սահմանադրությունը հաստատված էր Փարիզի
օթյակի բոլոր վարպետների կողմից:
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Այս անվանումը կրող կառուցվածքը դեռ ոչ ամբողջական իրական
մասոնական ազգային հնազանդություն էր, ավելի շուտ՝ Փարիզի կամ
Ֆրանսիայի բոլոր օթյակների մշտական վարպետներ, որոնց որոշումները տարածվում էին գրեթե 20 օթյակների վրա: Դրանք գոյություն ունեին
Փարիզում, ինչպես նաև շատ թե քիչ չափով պահպանվում էին արվարձանային օթյակներում։ Մեծ օթյակը բաղկացած էր փարիզյան օթյակների
ասամբլեաներից, որոնք իրենց տեղափոխությունների պատճառով միավորվում էին մի քանի արվարձանային օթյակների վարպետներ։ Նրանք
իրենց լիազորությունների համար ստանում էին բաղադրիչ արտոնագիր
և հաճախ նաև օթյակների հիմնադիրներն էին, որոնք անձամբ էին գլխավորում։ Այն դեպքերում, երբ նրանք ազնվական կամ ունևոր խավի մարդիկ էին, նրանք տրամադրում էին տարածքներ և կրում էին կառավարության պատասխանատվությունը։ Այս ամենը այն հանգամանքի բացատրությունն էր, թե ինչու Ֆրանսիայի Մեծ օթյակի ազդեցությունը չէր տարածվում ամբողջ թագավորությունում։
Ժան Բատիստ Վիլլերմոզը, ով հսկայական ներդրում է ունեցել
Ֆրանսիայում և Գերմանիայում մասոնական բազմաթիվ օթյակների
ստեղծման գործում, իր նախաձեռնությամբ Լիոնում ստեղծվեց «Լիոնի
մշտական վարպետների Մեծ օթյակը» և 1762թ. «Շոտլանդիայի կատարյալ օթյակը», որը հիմնեց Էտեն Մորենը [2, 58]։
1760թ. սկսած Ֆրանսիայի Մեծ օթյակը բախվում է մի շարք խնդիրների, որի արդյունքում այն մինչև 1780-ական թվականները աշխատում
էր ընդհատակում: Այս ընթացքում մեծ վարպետի կոչումը «վստահվեց»
Լուի Ֆիլիպ Օռլեանցուն, որի տեղակալ նշանակվեց Լյուքսեմբուրգի
դուքսը։ Նա իրականացրեց մի շարք բարեփոխումներ, ինչպիսիք էին՝ օթյակի պատվավոր վարպետների ձեռնադրությունը, «անհնազանդ մարդկանց» կրճատումը և աշխարհիկ բնույթի հավաքներ կազմակերպելու արգելքը [2, 59]։
«Կլերմոնի Մեծ օթյակը», որը այդ անվանումը ստացավ 1771թ. նրա
մեծ վարպետի վախճանից հետո, օժտված էր նվազ ազնվականական գաղափարներով, փարիզյան և գրեթե 50 տարբեր արվարձանային մասոնական օթյակների միավորող ուժն էր։ Այն պահպանեց նաև հին ավանդույթները, մասնավորապես՝ պատվավոր վարպետների անփոխարինելիու316

թյունը, բայց չկարողացավ հանդիմանել Մեծ Արևելքի հզորությանը, ինչն
էլ թույլ տվեց միավորվել Ֆրանսիայի «Մեծ արևելքի» օթյակին։ Ֆրանսիական հեղափոխության պատճառով 1792թ. նոյեմբերին «Կլերմոնի Մեծ օթյակը» դադարեցնում է իր աշխատանքները, իսկ երբ 1796թ. հոկտեբերի
17-ին աշխատանքները վերսկսվեցին, նրա կազմի մեջ մտան ավելի քան
10 փարիզյան և 8 արվարձանային օթյակն։ «Ֆրանսիայի Մեծ օթյակը»
իրմհերթին՝ 1797թ.-ի փետրվարի 24-ին վերսկսում է աշխատանքերը,
չնայած չի գերազանցում նախորդ ժամանակվա քանակին, չնայած որ հեղափոխության նախօրեին այն իր մեջ ներառում էր ավելի քան 600 օթյակ:
1799թ. հունիսի 22-ին այս երկու մեծ օթյակների միջև ստորագրվում է համաձայանգիր՝ կոչումների անփոխարինելիության դադարի մասին [2, 60]։
XVIIIդ. Ֆրանսիական մասոնականության բարոյական ուսմունքի
նախնական նշանաբանը եղել է. «մարդկանց միավորում՝ եղբայրության,
սիրո, հավասարության ու փոխօգնության սկզբունքների հիման վրա»:
Վաղ շրջանի ֆրանսիական մասոնությանը բնորոշ է եղել բողոքը սոցիալական անարդարության և կրոնական անհանդուրժողականության դեմ:
Այս դարաշրջանում մասոնությունը Ֆրանսիայում մեծ ժողովրդականություն էր վայելում հասարակության լուսավորյալ շրջանակներում: Մասոնները ակտիվորեն մասնակցեցին Նապոլեոնի դեմ մղված պատերազմին՝ վերջինիս համարելով «մարդկության բռնադատող»: Հետաքրքրական է, որ որոշ պատմաբանների կարծիքով, որը փաստաթղթային հիմնավորում չունի, Նապոլեոնը եվրոպական մասոնությունում ամենաբարձր՝ 33-րդ աստիճանի մասոնն էր: Առավել հետաքրքրական է, որ մասոն էր նաև Լուի 16-րդը: Մասոններ էին Նապոլեոնի զինակից 30 մարշալներից ու գեներալներից 22-ը, նրա բոլոր եղբայրները, կայսրուհի Ժոզեֆինան, 18-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխության գործիչներ Մյուրատը, Ժանպոլ Մարատը, Սիեյրեսը, կոմս Միրաբոն, Դանտոնը, Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիերը և ուրիշներ: Ֆրանսիական հեղափոխության ավարտից հետո Օգյուստեն Բարյուելը գրեց, որ ֆրանկոմասոնները 1789 թվականից սկսված ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Ֆրանսիական հեղափոխության կազմակերպման գործում, որը նաև նպաստեց մասոնության
գաղափարների տարածմանը:
1776թ. ապրիլին լույս տեսավ Ժան Բատիստ Վիլլերմուլի «Օթյակի
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պատվելի անդամներ» բրոշյուրը, որտեղ նա գրում էր, որ Մեծ օթյակի նոր
անդամների հավաքագրումն ու ընտրությունը տեղի էր ունենում շատ
մանրակրկիտ: Ամեն մի թեկնածու երկար ժամանակ ստուգվում էր: Այդ
նպատակով նշանակվում էր հատուկ խումբ՝ կազմված գործին նվիրված 3
մասոններից, որոնք պարզաբանում էին, թե ինչու է տվյալ անձը որոշում
մտնել օթյակ, ուսումնասիրում էին նրա սոցիալական վիճակը և քաղաքական հայացքները: Իհարկե ոչ բոլոր ցանկացողներն էին ընդունվում ու
դառնում օթյակի անդամ:
Անդամագրվելու համար սահմանված էր բավականին մեծ մուտքավճար և տարեկան անդամավճար [5]:
XVIII դարում գոյություն ունեցող ֆրանսիական շուրջ 1000
օթյակներից միայն 75-ը 1800թ.-ից սկսած վերսկսեցին իրենց գործունեությունը [3, 120]:
Այսօր էլ մասոնական շարժումը մեծ ուժ է, որի ազդեցությունը
թաքնված է ոչ թե նրա միստիկական հավատի, այլ նրա անդամների ֆինանսական և քաղաքական հզոր հնարավորությունների մեջ:
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ФРАНЦУЗЦКОЕ МАСОНСТВО XVIII ВЕКА

Давид Костандян
ВГУ, Историкогеографический факультет,
История, магистратура, 1-ый курс
Резюме

Ключевые слова: масон, ложа, Джон Теофил Дезагюле, Чарлз
Редклифф Дервентуотер, Луи де Бардайн Гондрен, Клермон, Луи Филип
Орлеанский.
Первая масонская ложа в Франции была основана Джоном Теофилам
Дезагюлье, в 1723 году. В XVIII веке во Франции было около 1000 лож.
Например, Наполеон был 33-ым масоном в самом высоком европейском
масонстве. Более интересно, что Луи XVI также был масонам. Масонами
были 30 маршалов и 22 генералов Наполеона, все его братья, императрица
Жозефина, французские революционеры 18-го века Марат, Сиейрес, граф
Мирабо, Дантон, Максимилиан Робеспьер и другие. До сих пор масонское
движение большая сила, его влияние скрыто не только в его мистических
убеждениях, но и в финансовых и политических возможностях его членов.

XVIII CENTURY FRENCH MASONRY

Davit Kostandyan
VSU, Faculty of History and Geography,
History, MA the 1st year
Summary

Key words: Mason, Lodge, John Theophilus Desaguliers, Charles
Redcliffe Deuteroguer, Louis de Bertrand Gondre, Clermont, Louis Philippe
Orleans
The first French Masonic Lodge was formed in Paris in 1723, by John
Theophilus Desaguliers. They were about 1000 lodges in France in the 18th
century. For instance, Napoleon was the 33rd mason at the highest European
Freemasonry. It is far more interesting that Louis 16th was also a mason. The 30
Marshals and Generals of Napoleon, 22 of all Napoleon's cousins, all his
brothers, Empress Joséphine, 18th century French revolutionary figures Murat,
Jean-Paul Marat, Siirez, Count Mirabo, Danton, Maximilien Robespierre and
others were masons as well. Nowadays, the Masonic movement is of great
significance, its impact is hidden not only in its mystical beliefs but in the
financial and political capabilities of its members.
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ՋՈՎԱՆՆԻ ՊԻԿՈ ԴԵԼԼԱ ՄԻՐԱՆԴՈԼԱՅԻ
ՀՈՒՄԱՆԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ
Իզաբելլա Ազարյան

ՎՊՀ, Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,
Պատմություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյան

Հանգուցային բառեր՝ Վերածնունդ, Իտալիա, Կվատրոչենտո,
ֆիչինյան խմբակ, հումանիզմ, գաղափարախոսություն, Կաբբալա
Համաշխարհային պատմության ուշագրավ, բարդ և հակասական
շրջաններից մեկը Վերածննդի դարաշրջանն է, որն ընդգրկում է 14դ. 40ական թթ. մինչև 17դ․ առաջին տասնամյակը։ Վերածնունդը՝ որպես հասարակական, քաղաքական և մշակութային երևույթ, ձևավորվել է Իտալիայում։ Այս դարաշրջանում խոր փոփոխություններ են տեղի ունենում
հասարակության տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական և գիտամշակութային կյանքի բոլոր ոլորտներում: Այդ փոփոխությունները նախ և առաջ
իրենց դրսևորումներն են գտնում հասարակական կյանքի և մտածողության աշխարհականացման մեջ: Հասարակությունը և մարդն աստիճանաբար ազատվում են հոգևոր իշխանության խնամակալությունից և
պարտադրանքներից: Եթե միջնադարյան մարդու համար ճշմարտությունը տրված էր Սուրբ Գրքում, ապա Վերածննդի դարաշրջանի մարդը,
չմերժելով կրոնական ճշմարտությունը, այնուհանդերձ ձգտում է սեփական ուժերով բացատրել այն, սեփական աչքերով տեսնել ամեն ինչ, փորձով և բանականությամբ ստուգել իր գիտելիքները: Այս դարաշրջանի մեծագույն նվաճումն այն էր, որ առաջին անգամ բացահայտվեց մարդն իր
ողջ էությամբ [1]:
Առաջին անգամ մարդը դիտվեց որպես ինքնուրույն արժեք, հաստատական չափանիշ և սեփական ճակատագրի կերտող։ Թեև այս ժամանակաշրջանում մարդու արժանապատվությունը համարվում էր թանկարժեք երևույթ, իրականում ամեն ինչ այլ էր: Մարդու արժանապատվությունը ոտնահարված և անտեսված էր բոլոր բնագավառներում [2]:
Իտալական Վերածննդի վառ և յուրահատուկ ներկայացուցիչներից
է Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլան (1463-1494): Նրա ստեղծագործելու
ոճը, արկածներով լի կյանքը, Հռոմեական կուրիայի հետապնդումները,
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առեղծվածային մահը և պատմաբանների հետաքրքրությունը նրա անձի
հանդեպ՝ Միրանդոլային դարձրին Կվատրոչենտոյի հայտնի դեմքերից
մեկը։ Ժամանակակիցները Միրանդոլայի գործունեությունը որակեցին
որպես «գիտական հերոսություն», իսկ իրեն՝ «հանճար» [3, 93]:
Նիկոլո Մաքիավելին Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլային անվանում էր «գրեթե աստվածային անձնավորություն»: Նրա գաղափարները
մեծ նշանակություն ունեցան Եվրոպայում հումանիստական մտքի զարգացման և տարածման համար:
Ըստ Միրանդոլայի` փիլիսոփայությունը հետաքրքիր և նորանոր բացահայտումների կարիք ունեցող գիտություն է, որը կարող էին ուսումնասիրել բոլոր հետաքրքրված անձինք: Այս մասին նա գրում է. «Ես չեմ ամաչում գովել ինձ այն բանի համար, որ փիլիսոփայությամբ հետաքրքրվել եմ
նրա հանդեպ ունեցած մեծ սիրուց դրդված, ես երբեք դրա դիմաց չեմ
ակնկալել վարձատրություն, փոխարենը ստացել եմ հոգեկան հանգտություն և բացահայտել եմ ճշմարտությունը» [4, 51]: 1479թ. Ջովաննի
Պիկո դելլա Միրանդոլան այցելում է Ֆլորենցիա և մտերմանում Մարսելո
Ֆիչինոյի հետ: Նա Վաղ Վերածննդի հայտնի ներկայացուցիչներից էր,
անվանի փիլիսոփա, հումանիստ, Ֆլորենտինյան պլատոնիզմի գաղափաարակից: Նրա կարծիքով տարբերում ենք երկու իրականություն. առաջինը զգալի է, սակայն անվերծանելի, իսկ երկրորդը` անտեսանելի է, բայց՝
դյուրըմբռնելի։ Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլան մտերմանում է Ֆիչինյան խմբակի անդամների՝ Անջելո Պոլիցիանոյի, Ջիրոլամո Բենեվինիի և
Լորենցո Մեդիչիի հետ: Նա Ֆիչինյան խմբակում հայտնվեց ոչ թե աշակերտի կարգավիճակով, այլ լիիրավ զրուցակցի և երբեմն էլ՝ ընդդիմախոսի։ Այստեղ նա փորձ արեց «հաշտեցնել» Պլատոնի և Արիստոտելի գաղափարախոսությունները։ Եթե Պլատոնը ճշմարիտ գիտելիքը, գեղեցիկը և
բարիքը փնտրում էր իդեալական աշխարհում, ապա Արիստոտելը՝ զգայական աշխարհում, իսկ Միրանդոլան ցանկանում էր գտնել այս երկուսի
«ոսկե միջինը»։ Նա փնտրում էր «միակ ճշմարտությունը», որը թաքնված էր
տարբեր կրոնական և փիլիսոփայական համակարգերում [5]:
Պանթեիստական հայացքները Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլայի
մոտ ավելի վառ են արտահայտված, քան Ֆիչինոյի։ Աշխարհը և Միրանդոլայի, և թե Ֆիչինոյի պատկերացմամբ հրաշալի է, սակայն այդ ամենը
հարաբերական ներդաշնակության մեջ է։ Միրանդոլան հրաժարվում էր
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ճանաչել Աստծո գեղեցկությունը, քանի որ նա կատարյալ էր։ Ըստ Միրանդոլայի` գեղեցկությունն ու ներդաշնակությունը միասնական են և
անբաժանելի։ Հակառակ պարագայում աշխարհաստեղծում տեղի չէր
ունենա։ Աստված ամենուր է և իր մեջ ամբողջացնում է շրջապատող աշխարհը։ Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլան կարծում էր, որ աշխարհում
տեղի ունեցող ամեն երևույթ ունի իր բացատրությունը և նշում էր, որ
պետք չէ ենթադրություններ անել, այլ անհրաժեշտ է գտնել տեղի ունեցող
երևույթների պատճառները։ Պիկո դելլա Միրանդոլայի հումանիստական
հայացքները մարդկության մասին նոր շունչ են հաղորդում գիտությանը։
Ըստ նրա՝ մարդը միկրոտիեզերք է և միևնույն ժամանակ՝ տիեզերքի
կենտրոն։ Միրանդոլան չէր ընդունում, որ մարդը ստեղծված է Աստծո
նմանությամբ և նշում էր, որ յուրաքանչյուրն ինքն է իրեն կերտողը։
Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլայի փիլիսոփայական հայացքները
ձևավորվել են Պլատոնյան ականդեմիայում: Այնուհետև ուսումը շարունակել է Ֆերարեյի, Պավիի և Փարիզի համալսարաններում։ Հետաքրքրվել է
իրավունքով,հին ժողովուրդների մտածողությամբ և փիլիսոփայական
գիտություններով, նաև ուսումնասիրել է հին ու նոր լեզուներ։
Պադուայի համալսարանում դասախոսություններ լսելու տարիներին Միրանդոլան խորությամբ ուսումնասիրում է միջնադարյան փիլիսոփայությունը: Նրա մոտ մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում Պադուայի ավերրոիստները, ովքեր Ավերրոեսի (Իբն-Ռուշդ), Նիկոլետտո Վերնիայի և Էլիո դել Մեդիգոյի գաղափարների կողմնակիցներն էին [6, 53]:
Փարիզի համալսարանում սովորելու տարիներին Ջովաննի Պիկո
դելլա Միրանդոլան ուսումնասիրեց ուշ շրջանի սքոլաստիկան, ծանոթացավ փարիզյան և օքսֆորդյան նոմինալիզմին: Այն միջնադարյան փիլիսոփայական ուսմունք էր, որը հակադրվում էր միջնադարյան ռեալիզմին։
Էությունն այն էր, որ ընդհանուր հասկացությունները առանձնակի
առարկաներից դուրս գոյություն ունենալ չեն կարող։ Ջովաննի Պիկո
դելլա Միրանդոլան խորությամբ սկսեց ուսումնասիրել Արևելյան փիլիսոփայություն՝ հատկապես արաբ և հրեա փիլիսոփաներին, աստղագետներին: Միրանդոլան սկսեց հետաքրքրվել միստիկ գիտություններով և
Կաբբալայով: Այն կրոնական, առեղծվածային և էզոթերիկ ուղղվածություն էր բուդդայականության մեջ, որը ստեղծվել էր 12-րդ դարում և լայն
տարածում էր գտել 16-րդ դարում: Կաբբալան կապված է Արարչի և
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արարչագործության, բնության, մարդու և գոյատևման գաղափարի հետ:
Կաբբալայով հետաքրքրվողներն այն կարծիքին էին, որ մարդկային բոլոր
խնդիրներն անհատական են։ Կաբբալայի ուսումնասիրության հիմնական նպատակն անձի կատարելագործումն էր, որը թույլ կտար հասկանալ մարդու առաքելությունն աշխարհիկ և հոգևոր բնագավառներում։
Համաձայն Կաբբալայի` մարդու հոգին աշխարհում մնում էր այնքան ժամանակ, մինչև որ ավարտին կհասցներ իր առջև դրված խդիրները։ Հոգին
ուներ իր առանձնահատկությունները։ Կաբբալայի ուսումնասիրության
հիմնական նպատակն անհատականության և միասնականության հասնելու ձգտումն էր [7]:
Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլայի մտածողությունը հանգում էր
ավելի բարդ եզրահանգումների։ Նա հանդես էր գալիս կասկածողի դերում և շատ հետաքրքրասեր էր։ Միրանդոլան ցանկանում էր բացահայտել բնության խնդիրներն ու Աստծո և մարդու միջև առկա կապը։ Տարբեր
հոգևոր գաղափարների ազդեցության տակ Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլան ստեղծեց իր փիլիսոփայական ուղղությունը: 1486թ. դեկտեմբերին 23-ամյա փիլիսոփան կազմեց իր «900 թեզիսները», որը ներկայացրեց Հռոմում տեղի ունեցած քննարկմանը։ Դրան հրավիրված էին փիլիսոփաներ ողջ Եվրոպայից: Միրանդոլան հանդես եկավ բացման խոսքով,
որը հետագայում ստացավ «Ճառեր մարդու արժանապատվության մասին» անվանումը: Այն նվիրված էր երկու կարևոր խնդրի՝ Աշխարհաստեղծմանը, մարդուն` վերջինիս առաքելություններին և մարդկային
մտքերի միասնականությանը։
Աշխատության սկզբում հեղինակն առաջ է քաշում թեզիս`մարդու
արժանապատվության և մեծության մասին, ով ունի առավելություն այլ
էակների նկատմամբ [8]: Մարդու համար մեծագույն գաղտնիք է եղել և
շարունակում է լինել հենց ինքը՝ մարդը: Անհատը հասարակությունից
դուրս գոյատևել չի կարող, նա ապրում է ոչ միայն իր ներսում և իր համար, այլև ուրիշների: Մարդկային զգացմունքները, մտքերն ու գործողություններն անհետ չեն կորչում, այլ ձևավորում են մարդկային հարաբերություններ: Մարդ անհատն այն բարձրագույն արժեքն է, ով համարվում է պատմական զարգացման գլխավոր գործոն: Միրանդոլան նշում
էր, որ մարդը պետք է կարողանա ընտրել ճիշտ ճանապարհ, պետք է
ձգտեր հասնել կատարյալին՝ տիրապետել մշակույթին և ունենալ հումա323

նիստական և փիլիսոփայական գիտելիքներ։ Փիլիսոփայական գիտելիքների մեջ նա շատ էր կարևորում էթիկան, հենց փիլիսոփայությունն է, որ
կերտում է մարդու հոգին, իսկ էթիկան էլ իր հերթին մաքրում էր հոգին
արատներից։
«900 թեզիսներում» ամփոփված էր Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլայի ողջ փիլիսոփայական ծրագիրը, որը հեղինակը չհասցրեց ավարտին
հասցնել: Վերջին «500 թեզիսները» կազմված էին սեփական կարծիքի հիման վրա: Նա հատկապես մեծ ուշադրություն էր դարձնում պարադոքսալ թեզիսներին, որոնք նոր հիմք էին փիլիսոփայության համար և աստվածային թեզիսներին, որոնք էականորեն տարբերվում էին ընդունված
նորմերից:
Թեզիսներից շատերը կապված էին կախարդության և Կաբբալայի
հետ: Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլան թեզիսներում հստակ պատկերացում էր տալիս կախարդության և գուշակությունների մասին: Նա հետաքրքրվում էր նաև թռչունների և կենդանիների օրգանների միջոցով
գուշակություններ անելով: Այն համարվում էր հերետիկոսական ծես և
բնականաբար չէր կարող արժանանալ Հռոմի պապ Ինոկենտիոս VIII-ի
հավանությանը [9]:
Թեզիսներից մի քանիսում նա կախարդությունը համեմատում էր
տիեզերական Էրոսի հետ: «900 թեզիսները» ուսումնասիրելիս թվում է, թե
նրանք անհամատեղելի են՝ վերաբերում են և՛ մետաֆիզիկային, և՛ մաթեմատիկային, աստվածաբանությանը, աստղագուշակությանը, փիլիսոփայության պատմությանը և միայն այդ ժամանակ է պարզ դառնում
նրանց ամբողջական գաղափարը։ Միրանդոլան փորձում էր բոլոր բնագավառները միատեղել: Առաջին հայացքից թվում է, որ թեզիսները համակարգված չեն։ Միայն թեզիսների հանգամանորեն ուսումնասիրությունն էր բացահայտում նրա մտածողության նոր որակները։ Մինչև Միրանդոլան ոչ ոք այդքան խորությամբ չէր ուսումնասիրել հավատքի
խնդիրը։ Պապականությունը Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլայի թեզիսների հրատարակումը կասեցրեց հատուկ կոնդակով:
Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլան չէր համաձայնվում այն փիլիսոփայական դպրոցների հետ, որոնք ասում էին, թե մարդը «նուրբ» աշխարհ է, և որում միավորված են մարմինը, տարրերը և երկնային հոգին։
Միրանդոլան դիմում էր մարդուն և ասում, որ նա ազատ է և ի վիճակի է
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հասնել կենդանական մակարդակի և միևնույն ժամանակ բարձրանալ
աստվածային մակարդակի։ Նա մարդկային ազատությանը սահմանափակում էր բնության օրենքներով։ Եթե որևէ օրինաչափություն խախտվում է, ապա մարդը կորցնում էր ազատությունը և ազդեցություն ունենալու իրավունքը [10]:
Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլայի հայացքները լայն տարածում
գտան Եվրոպայում։ Նրա գաղափարների ազդեցությունը նկատելի էր
Հովհան Ռոյխլինի, Էռազմ Ռոտերդամցու, Մուցիան Ռուֆֆի, Թոմաս
Մորի և այլոց հայացքներում։
Ջովաննի Պիկո դելլա Միրանդոլայի աշխատություններն արժեքավոր են նրանով, որ ամբողջովին բացահայտում են Վերածննդի դարաշրջանի փիլիսոփայական մտքի հակասությունները։
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
ДЖОВАННИ ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛЛЫ
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ВГУ, Историкогеографический факультет,
История, магистратура, 2-օй курс
Резюме

Ключевые слова: Ренессанс, Италия, Кватроченто, группа Фичино,
гуманизм, идеология, каббала
В мировой истории одним из сложным и противоречивым периодом
является эпоха Возрождения. Ярким представителем эпохи Возрождения
Италии является Джованни Пико делла Мирандолла, чью деятельность его
современники охарактеризобали как «научный героизм», а его самого –
«гений».
Его гуманистыческие взгляды о человечестве дают новое дыхание в
науке, по его мнению человек – это микроосмос, и в тоже време центр космоса.
Под влиянием различных религиозных идеологий Мирандолла
создал свои «900 тезисов». В начале своего сочинения автор в первые ряды
приводит следуюший тезис: о человеческом достоинстве и его величии, у
которого есть привилегии к другим существом.
HUMANISTIC VIEWS OF GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLLA

Izabella Azaryan
VSU, Faculty of History and Geography,
History, MA the 2nd year
Summary

Key words: Renaissance, Italy, Kvatoschko, Fichin group, Humanism,
Ideology, Cabbala
One of the complicated and contradictory part in worldwide history is
Renaissance. One of the prominent representatives of Italian Renaissance is
Giovanni Pico della Mirandola, whose activities contemporaries qualify as
“Scientific Heroism” and him “Genius”.
His humorous views have given colour to science. According to her, man
was a microspace at the same time the man was a center of the universe. Under
the influence of various spiritual ideas Mirandolla wrote his “900 lectures”. At
the beginning of the work, the author pointed to an idea that that man had the
advantage over the other beings. Mirandola's views were widely spread in
Europe. Mirandolla's works are valuable because they reveal the contradictions
of the philosophical thought of the Renaissance.
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1818-19 ԴԱՐԵՐԻ ՌՈՒՍ ՀԱՅՏՆԻ ՄԱՍՈՆ Ն. Ի. ՆՈՎԻԿՈՎԸ
Վարդուհի Ղազարյան

ՎՊՀ, Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,
Պատմություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյան

բառեր`` ֆրանկ-մասոնություն, Պ. Բ. Ռեյխել, Ի. Գ. Շվարց,
Հանգուցային բառեր
մարտինիստ, «Աստրեա» օթյակ
Ռուսական ֆրանկ-մասոնության կենտրոնական դեմքերից մեկը
Նիկոլայ Նովիկովն է, ում գործունեությունը անցավ մասոնական օթյակների սահմաններից դուրս` ընգրկելով ռուսական հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտները [8, 170]:
Նիկոլայ Իվանովիչ Նովիկովը ծնվել է 1744թ. ապրիլի 27-ին` Ավդոտինո գյուղում: Նախնական կրթությունը ստացել է ծխական դպրոցում,
այնուհետև ընդունվել Մոսկվայի համալսարանի ազնվականական
ուսումնարանը, որը չավարտեց «ծուլության և դասերին չներկայանալու
պատճառով» [6, 4]: 1762թ. Նիկոլայ Նովիկովը ծառայության անցավ Իզմայիլովյան գնդում և հասնելով ենթասպայի աստիճանի՝ թողեց նաև ծառայությունը: 1769թ. նա Պետերբուրգում սկսեց իր գրական-հրատարակչական գործունեությունը՝ տպագրելով նախ «Տրուտեն», ապա «Նկարիչ» և
«Դրամապանակ» ամսագրերը [3, 60]: Դրանցից հաջողություն ունեցավ
հատկապես «Նկարիչ» ամսագիրը, որը նվիրված էր կայսրուհի Եկատերինա II-ին: Նրա անունը քողարկված էր «կատակերգության հեղինակ
անծանոթ պարոնին. Օ՜ ժամանակ» կեղծանվան տակ [6, 5]: Ժամանակի
ռուս հայտնի գործիչներից մասոնական օթյակներին անդամակցում էին
Ի. Պ. Ելագինը, Մ. Մ. Խերասկով, Վ. Ի. Մայկովը, Մ. Մ. Շերբատովը,
Վ. Ի. Լուկինը և ուրիշներ, ովքեր դարձան Ն. Ի. Նովիկովի մտերիմները:
Մասոնների մասին Ն. Նովիկովը լսել էր դեռ երիտասարդ տարիներին:
Նրան հայտնի էր, որ օթյակներում միավորվում են գաղափարակից
մարդիկ, որոնց նպատակը մարդկության կատեարելագործումն էր:
Միաժամանակ նրա համար անհասկանալի էր, թե ինչո՞ւ են քրիստոնեությանը, մարդասիրությանը մոտ կանգնած այդ սկզբունքները մասոնների
կողմից քողարկվում այլաբանություններով և տարբեր խորհրդանիշներով: Դրանով էր պայմանավորված, որ իր գործունեության սկզբում նա իր
համար հստակ որոշում էր կայացրել. անդամակցել մասոնական օթյակներին միայն «առանց երդման և որևէ պարտավորության» և անմիջապես
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լքել օթյակը, եթե նկատի «իր խղճի հանգստության դեմ որևէ գործունեություն»: Ն. Ի. Նովիկովը սկզբում ծանոթանում է մասոնական օթյակների
աշխատանքներին, այնուհետև որոշում է համալրել ազատ որմնադիրների շարքը: Մասոնությունը դեռևս նոր էր Ռուսաստանում տարածում
գտնում, և Ն. Ի. Նովիկովը հույս ուներ «ազատ որմնադիրների» շրջանում
գտնել ոչ միայն «խղճի հանգստություն», այլ նաև գաղափարակիցներ,
ովքեր կաջակցեն իրեն իր հրատարակչական և բարեգործական գործունեության մեջ` ի շահ Ռուսաստանի [7, 65]: Ն. Նովիկովին իր գործունեության սկզբից հետաքրքրել են կրոնական, մարդասիրական, բարոյական,
բարեգործական հարցերը: Դրանք նա դարձրել էր իր համար կյանքի
նպատակ: Նիկոլայ Նովիկովը ֆրանսիական փիլիսոփայական գաղափարների մեջ, որ թափանցել էր նաև Ռուսաստան, տեսնում էր կոպիտ
նյութապաշտություն, այն դեպքում, երբ ինքը փնտրում էր հոգևոր-բարոյական վսեմ գաղափարներ: Նման գաղափարներ, հետաքրքրություններ
ունեցող Ն. Նովիկովը դառնում է երգիծաբան` հասարակական գործունեության առումով, և միստիկ, երբ բախվում էր ներքին խնդիրներին, համոզմունքներին, տեսակետներին [8, 180]:
Մասոնությունը Ն. Նովիկովի առաջ բացում էր խորհրդավոր գիտելիքներ, գաղափարներ ունենալու լայն հեռանկարներ: Նա մասոնության
մեջ տեսնում էր մարդկային արժանապատվության նկատմամբ մեծ հարգանք, փոխադարձ սեր, օգնություն, կատարելության հասնելու կոչ և
մարդկային կյանքի աղտերից, մանրուքներից ձերբազատում: Այդ «իրական» մասոնությունը, որին ձգտում էր հասնել Ն. Նովիկովը, բավարարում էր նրան այնքանով, որ մասոնության կրոնական հանդուրժողականությունը հանգստացնում էր նրա խիղճը` կապված ուղղափառ լինելու
պարտավորությունների հետ: Եվ վերջապես, մասոնների շրջանում նա
գտնում էր իր գաղափարների, հայացքների աջակիցներ [8, 181]:
1775թ. Ն. Ի. Նովիկովը դարձավ ելագինյան «Աստրեա»1 օթյակի
անդամ:
1777-1780թթ. Ն. Ի. Նովիկովը սկսեց հրատարակել «Առավոտյան
լույս» ամսագիրը, որից ստացած հասույթը օգտագործում էր բարեգործաՌուս հայտնի մասոններից էր Իվան Պերֆիլևիչ Ելագինը (1725-1794թթ.):
1770թ. մայիսի 22-ին Պետերբուրգում հիմնվեց Ռուսաստանի Նահանգային Մեծ
Օթյակը, որի Մեծ Վարպետ 1772թ. Դարձավ Ի. Պ. Ելագինը: Ելագինի հսկողությամբ գործում էին 14 օթյակներ, որոնցից էր նաև ‹‹Աստրեա›› օթյակը: Տես`[8, 17]:
1
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կան նպատակներով: Եվ հենց այդպիսի գործունեության շնորհիվ էր, որ
Ռուսաստանում հիմնվեցին մի շարք ուսումնարաններ` որբերի և սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաների համար [3, 62]: «Անգլիական»
մասոնական համակարգը, այն ձևով, ինչպես հանդես էր գալիս ելագինյան օթյակներում, շատ քիչ էր բավարարում Ն. Նովիկովին, քանի որ այդ
օթյակների նիստերի, քննարկումների ժամանակ հիմնականում զբաղվում էին ճոխ խնջույքներ, հավաքույթներ, ճաշկերույթներ կազմակերպելով` հեռանալով «իրական» մասոնությունից [2, 258]:
Ծանոթանալով Պ. Բ. Ռեյխելի2 հետ, մեկ տարի անց Ն.Նովիկովը
միացավ նրա գլխավորած Ցիննենդորֆյան համակարգին: Այդ համակարգի մասոնական օթյակների գլխավոր նպատակը մարդու կատարելագործմանը հասնելն էր: Եվ Ռեյխելը, և մյուս մասոն գործիչները, որոնց
հետ շփվում էր Ն. Նովիկովը, համոզված էին, որ գոյություն ունի իրական
մասոնություն, որի անդամները սակավաթիվ են [2, 259]: Իր ամսագրերում Ն. Ի. Նովիկովը ներկայացնում էր «ռուս ժողովրդի ճակատագիրը,
հասարակության խոցելի կողմերը, միաժամանակ հանգում նրան, որ անհրաժեշտ է լուսավորել նրանց»:
1778թ. Մոսկվայի համալսարանի հոգաբարձու դարձավ Մ. Մ. Խերասկովը, ով համալսարանի տպարանը, գրախանութը գտավ շատ անմխիթար վիճակում: Նա կապ է հաստատում Ն. Ի. Նովիկովի հետ և առաջարկում վարձակալության վերցնել Մոսկվայի համալսարանի տպարանը, գրախանութը, ստանձնել «Մոսկովյան հայտարարություններ» թերթի
հրատարակչությունը: Խերասկովին քաջ հայտնի էր Ն. Ի. Նովիկովի ունեցած հրատարակչական հաջողությունները [5, 120]:
Վարձակալության գումարը գտնելու գործում Ն. Ի. Նովիկովին օգնության եկան նրա մասոն ընկերները: Օգտվելով այս հանգամանքից,
մասոն եղբայրները Ն. Ի. Նովիկովի գլխավորությամբ այստեղ սկսեցին
զբաղվել ակտիվ հրատարակչական գործունեությամբ [3, 71]: Համալսա1771թ. մարտի 12-ին Գերմանիայից Ռուսաստան է տեղափոխվում գերմանացի գվարդիական գեներալ, հայտնի մասոն Պ. Բ. Ռեյխելը, ով նույն թվականին
Սանկտ Պետերբուրգում հիմնեց Ցիննենդորֆյան համակարգի ‹‹Ապոլլոն›› օթյակը,
իսկ 1776թ. սեպտեմբերի 3-ին ելագինյան և ռեյխելյան համակարգերը միավորվեցին: Տես`[3, 53]:
2
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րանը պայմանագիր կնքեց Ն. Ի. Նովիկովի հետ, որով տպարանը վարձակալության էր տրվում 10 տարի ժամկետով [5, 121]: Հաստատվելով Մոսկվայում, Ն. Ի. Նովիկովը հաճախ էր լինում մոսկովյան հայտնի մասոններից Նիկոլայ Նիկիտիչ Տրուբեցկոյի հյուրը: 1782թ. Ն. Ի. Նովիկովը բնակարան է գնում Լյուբյանսկի հրապարակում, որտեղ տեղափոխում է նաև
տպարանը և գրախանութը: 1783թ. հունվարին Եկատերինա II-ի հրամանագրով, առանձին անհատների ևս թույլատրվում էր ունենալ «ազատ
տպարան»: Դա Ն. Ի. Նովիկովին հնարավորություն տվեց իր բնակարանում ստեղծել նաև անձնական, «ազատ տպարան» [7, 93]:
Նիկոլայ Նովիկովը նպատակահարմար չէր գտնում համալսարանի
տպարանը օգտագործել մասոնական հրատարակչական գործունեության համար, ուստի օգտվելով կայսրուհու հրամանագրից նա և Ի. Վ. Լոպուխինը իրենց սեփական տպարաններում սկսեցին հրատարակել մասոնական գրականություն [8, 184]: Նրանց տպարաններում մասոնական
գրականությանը զուգահեռ լույս էին տեսնում նաև ֆրանսիացի լուսավորիչներ Վոլտերի, Մոնտեսքիոյի ստեղծագործությունները, ինչպես նաև
գրական ստեղծագործություններ, դասագրքեր՝ ուշադրություն չգրավելու
համար [1, 20]:
Մոսկովյան հայտնի մասոններից էր Իոհան-Գեորգ Շվարցը, ով
1776թ. եկել էր Ռուսաստան` օգտագործելով իշխան Ի. Ս. Գագարինի հետ
ունեցած կապերը [3, 6]: Ի. Պ. Ելագինի համաձայնությամբ Ի. Գ. Շվարցը
Մոգիլյովում հիմնում է «Հերկուլեսը օրորոցում» օթյակը (1776-1777թթ.) և
շնորհիվ իր նոր մասոնական կապերի՝ հաստատվում Մոսկվայում [3, 62]:
Ի. Գ. Շվարցի հետ ահա այդ տարիներին Ն. Ի. Նովիկովը հաստատում է մտերմություն: 1780թ. նրանք հիմնում են «Ներդաշնակություն»
օթյակը, որին անդամակցում էին ժամանակի հայտնի մասոն իշխաններ
Ն. Ն. Տրուբեցկոյը, Մ. Մ. Խերասկովը, Ի. Պ. Տուրգենևը, Ա. Ա. Չերկասսկին, Կ. Մ. Ենգալիչևը, Ի. Պ. Տրուբեցկոյը, Ա. Մ. Կուտուզոը և ուրիշներ:
Ավելի ուշ օթյակին անդամակցեցին նաև Պ. Ա. Տատիշևը, Յու. Ն. Տրուբեցկոյը, Ի. Վ. Լոպուխինը, Ս. Ի. Գամալեյը [4, 40]: Այս օթյակի գլխավոր
նպատակը ոչ այնքան մասոնական արարողություններն էին, որքան
մասոնության պատմության գիտական ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը:
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1781թ. հոկտեմբերի 22-ին Ի. Գ. Շվարցը մեկնեց Բրաունշվեյգ,
որտեղ դուքս Ֆերդինանդի հետ բանակցություններ վարեց` Ռուսաստանը Օրդենի ինքնուրույն պետություն ճանաչելու ուղղությամբ: Լուծելով
այդ խնդիրը՝ նա 1782թ. փետրվարի վերջին վերադարձավ Մոսկվա [3, 64]:
Օգտվելով այդ հանգամանքից, մոսկովյան եղբայրները հիմնեցին մասոնական եղբայրական գաղտնի ընկերություն`«Տեսական աստիճան»-ը,
որին անդամակցում էին Ի. Գ. Շվարցը, Ն. Ի. Նովիկովը, Ս. Ի. Գամալեյը,
Ի. Վ. Լոպուխինը, Ի. Պ. Տուրգենևը, Ա. Մ. Կուտուզովը, Վ. Վ. Չուլկովը,
Ա. Ի. Նովիկովը, Տրուբեցկոյ իշխանները, իշխաններ Կ. Մ. Ենգալիչևը,
Պ. Ա. Տատիշևը, Մ. Մ. Խերասկովը [7, 100]: Ի. Գ. Շվարցը, Ն. Ն. Նովիկովը
և իշխան Ն. Ն. Տրուբեցկոյը նախաձեռնեցին մոսկովյան եղբայրների դիմումների մշակում, որով ցանկանում էին ընդունվել Բեռլինյան ռոզենկրեյցների օրդենը: Այդ փաստաթղթերը մեծ գումարի հետ, որը հավաքվել
էր եղբայրների կողմից, Ի. Գ. Շվարցը ուղարկում է Բեռլին: 1783թ. գարնանը տրվեց սպասված պատասխան՝ նրանք բոլորը ընդունվել էին ռոզենկրեյցների գլխավոր եղբայրություն [3, 65]:
Մասոնների հրատարակչական գործունեությանը մեծ նպաստ բերեց 1784թ. սեպտեմբերի 1-ին հիմնված Տպագրական ընկերությունը:
Ընկերության ֆինանսական կարիքները հոգում էին մասոն եղբայրները`
կատարելով մեծ ներդրումներ: Առավել խոշոր ներդրողներից էին Տրուբեցկոյ և Չերկասսկի եղբայրները, Ա. Ֆ. Լադիժենսկոյը, Վ. Վ. Չուլկովը:
Ընկերությանը 320 հազար ռուբլի արժողությամբ գրքեր և տուն նվիրեց
Ն. Ի. Նովիկովը:
Տպագրական ընկերության ղեկավար խորհրդի կազմում էին Ն. Ի. Նովիկովը, Ի. Վ. Լոպուխինը, Գ. Ա. Շրեդերը, Ա. Մ. Կուտուզովը, Նիկոլայ և
Յուրի Տրուբեցկոյ եղբայրները: Շուտով ընկերության փաստացի ղեկավար դարձավ Ն. Ի. Նովիկովը: Միայն Մոսկվայում գրախանութների թիվը
շնորհիվ Ն. Ի. Նովիկովի ակտիվ գործունեության՝ ավելացավ մոտ 10 անգամ: Նրա ջանքերով Մոսկվայում ստեղծվեց առաջին հանրային գրադարանը [3, 72]:
1785թ. հոկտեմբերի 7-ին Եկատերինա II կայսրուհին հրամայեց
ուսումնասիրել մասոնների հրատարակչական գործունեությունը: Արքեպիսկոպոս Պլատոնի քննությանը հանձնվեցին Տպագրական ընկերու331

թյան հրատարակած 446 անուն գիրք: Հետաքննությունից հետո կայսրուհին հրամայում է ուշադրության կենտրոնում պահել Ն. Ի. Նովիկովի գործունեությունը: Մասոնների հրատարակչական գործունեության համար
մեծ հարված եղավ այն, որ Եկատերինա II-ը մերժեց երկարաձգել Մոսկվայի համալսարանի տպարանի վարձակալության ժամկետը, որը
ավարտվել էր 1789թ. [3, 76]:
1787թ. Ռուսաստանում սով սկսվեց. Եկատերինա II-ի հրամանով
արգելվեց հացի արտահանումը և ստեղծվեց Հացի հանձնաժողով, որը
չկարողացավ հաղթահարել իր առջև դրված խնդիրը: Ստեղծված իրավիճակում Նիկոլայ Նովիկովը իր մասոն ընկերների հետ որոշեց աջակցություն ցույց տալ գյուղական բնակչությանը և սովից տառապողներին օգնելու համար ստեղծել հատուկ ֆոնդ, կատարել ֆինանսական ներդրումներ: Սակայն հավաքված գումարը չնչին էր: Ն. Ի. Նովիկովի գլխավորած
օթյակի անդամներից մեկը` սիբիրյան մեծահարուստի որդի Գրիգորի
Մաքսիմովիչ Պոխոդյաշինը, այդ ֆոնդին նվիրեց 10 հզ. ռուբլի [7, 126]:
1791թ. նոյեմբերին Տպագրական ընկերության անդամները ստորագրեցին պաշտոնական փաստաթուղթ իրենց գործունեությունը դադարեցնելու մասին [7, 136]: Տպագրական ընկերության ողջ ունեցվածքը և
պարտքերը բաժին հասան Ն. Ի. Նովիկովին, ում այդ ծանր իրավիճակից
փրկեց Գ. Մ. Պոխոդյաշինը [7, 137]: Մասոնների դրությունը վատացավ,
երբ 1790թ. փետրվարի 19-ին Մոսկվայի գլխավոր հրամանատար
նշանակվեց իշխան Ա. Ա. Պրոզորովսկին, ով մասոնների նկատմամբ ընդհանրապես բարյացակամ չէր տրամադրված և Պետերբուրգում նրանց
գործունեության մասին տեղեկություններ էր հավաքում: 1790թ. Եկատերինա II-ի հրմանով փակվեցին Պ. Ի. Մելիսսինոյի գլխավորած օթյակները Սանկտ Պետերբուրգում: Եկատերինա II-ի հրամանով 1790թ. հունիսի 24-ին ձերբակալվեց և Պետրոպավլովյան ամրոցում բանտարկվեց
նշանավոր գրող և մասոն Ա. Ն. Ռադիշևը [3, 87]: 1790-ական թթ. Եկատերինա II-ի քաղաքականությունը միջազգային քաղաքականության
ոլորտում ուղղված էր նրան, որ ստեղծվի միություն` Ավստրիայի, Գերմանիայի, Շվեդիայի և Ռուսաստանի անդամակցությամբ` ընդդեմ հեղափոխական Ֆրանսիայի: Նախատեսվում էր նաև ստեղծվելիք միության
զորքերի հրմանատար նշանակել Ա. Վ. Սուվորովին: Միաժամանակ
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Սանկտ Պետերբուրգում լուրեր էին շրջանառվում այն մասին, որ ֆրանսիական յակոբինները մասոնների հետ որոշել են տապալել միապետական իշխանությունները [7, 144]:
1792թ. մարտի 1-ին անհասկանալի հանգամանքներում հանկարծամահ եղավ ավստրիական կայսր Լեոպոլդ II-ը: Կես ամիս անց դիմակահանդեսի ժամանակ սպանվեց շվեդական թագավոր Գուստաֆ III-ը:
Այդ սպանությունները միանգամից վերագրվեցին մասոններին: Պրուսական թագավորի պատվիրակությունը ռուսական կառավարությանը
հայտնում էր, որ ինչ-որ ֆրանսիացի Բեսսևիլ անունով լրտես է ուղարկվել Ռուսաստան` Եկատերինա II-ին սպանելու նպատակով: Երկրում
սկսեց տիրել անհանգստության և կասկածամտության մթնոլորտ:
Այդ իրավիճակում իր երգիծական ամսագրերով, անկախ հրատարակիչ, մարտինիստ Նիկոլայ Նովիկովը, ում տպարանից դուրս էին
գալիս Վոլտերի և այլ հայտնի հանրագիտակների ստեղծագործությունները, հայտնվեց խիստ ուշադրության կենտրոնում [7, 145]:
Եկատերինա II-ի խոտովանահայր Իոհան Պամֆիլովը իր «հոգևոր
դստերն» է ներկայացնում նիկոլայ Նովիկովի գործունեությանն ուղղված
մեղադրանք, որին կցվել էին նաև Ն. Ի. Նովիկովի կողմից տպագրված
գրականությունից որոշ էջեր: Սակայն կայսրուհու համար առավել
մտահոգիչ էին այն տեղեկությունները, թե մասոնները փորձում են
կապեր հաստատել գահաժառանգի հետ: Եկատերինա II-ը մտաբերում
էր մասոնական բանաստեղծություններից տողեր` նվիրված Պավել Պետրովիչին, որտեղ ասվում էր, որ երկրում հաստատվելիք արդարության և
բարության հույսերը կապվում էին նրա հետ: Կայսրուհին այդ ամենը համարում էր շրջանառվող լուրերի հավաստիացում և վտանգավոր համարում գահաժառանգի և մոսկովյան ընդդիմադիրների կապերը, որոնց
գլխավորում էր Ն. Ի. Նովիկովը: Նա գտնում էր, որ Նիկոլայ Նովիկովը
տարածում է եկեղեցու և պետության համար խիստ վտանգավոր գրականություն: Նման իրավիճակում Եկատերինա II-ը որոշում է հետագա
վտանգներից խուսափելու համար անհապաղ քայլեր ձեռնարկել [7, 147]:
Կայսրուհին հրաման արձակեց խուզարկություն իրականացնել Նիկոլայ
Նովիկովի բնակարանում, որն իրականացվեց քրեական պալատի
խորհրդական Դ. Ա. Օլսուֆեևի գլխավորությամբ: Հետախուզումը շարու333

նակվեց մինչ ուշ գիշեր: Ն. Ի. Նովիկովի բնակարանում գտնվեցին գրքեր,
որոնք Եկատերիան II-ի հրամանով արգելված էր հրատարակել, ինչպես
նաև մի նամակ, որտեղ ճարտարապետ Վ. Ի. Բաժենովը Ն. Ի. Նովիկովին
պատմում էր գահաժառանգ Պավել Պետրովիչի հետ ունեցած հանդիպման
մասին: Դրա հիման վրա Դ. Ա. Օլսուֆեևը հայտարարեց Ն. Ի. Նովիկովի
ձերբակալման մասին: Ն. Ի. Նովիկովի ընտանեկան բժիշկ Մ. Ի. Բագրինսկին նրան հայտնեց, որ Նիկոլայ Նովիկովի վիճակը ծանր է և նա չի
կարող տեղափոխվել Մոսկվա: Դ. Ա. Օլսուֆեևը նրան թողեց մի խումբ
ոստիակնների հսկողության տակ, բայց շուտով Ա. Ա. Պրոզորովսկու
հրամանով հիվանդ Ն. Ի. Նովիկովին ձերբակալեցին և տեղափոխեցին
Մոսկվա [7, 149]: Եկատերինա II-ի հրամանով Ն. Ի. Նովիկովը ուղարկվեց
Շլիսսելբուրգ` մայրաքաղաքին ավելի մոտ: Այստեղ երկարատև հարցաքննությունից հետո Նիկոլայ Նովիկովը մեադրվեց դավադրության մեջ և
առանց դատարանի որոշման ու նրա մեղքը ապացուցող վկայությունների՝ Եկատերինա II-ի հրամանով դատապարտվեց 15 տարվա բանտարկության Շլիսսելբուրգյան ամրոցում [7, 150]:
Բանտում կամ հոգեբուժարաններում հայտնվեցին նրա մասոն այն
ընկերները, ովքեր կասկածվում էին Ն. Ի. Նովիկովի` այլ պետությունների հետ կապեր ապահովելու մեջ` Մ. Ի. Բագրյանսկին, Մ. Ի. Նևզորովը,
Վ. Յա. Կոլոկոլնիկովը: Բեռլինում գտնվող Ա. Մ. Կուտուզովին հրամայվեց ձերբակալել` Ռուսաստանի տարածք մուտք գործելուն պես: Ժամանակակիցներից ոչ ոք չհամարձակվեց հանդես գալ հասարակական
հայտնի գործչի պաշտպանությամբ [7, 151]: Նիկոլայ Նովիկովը Շլիսսելբուրգյան ամրոցից ազատ արձակվեց 52 տարեկան հասակում` բավականին հյուծված և թուլացած վիճակում: Ազատ արձակվելուց անմիջապես
հետո նա մեկնեց հայրենի Ավդոտինո:
1796թ. դեկտեմբերի 5-ին կայացավ Ն. Ի. Նովիկովի և Պավել I-ի
հանդիպումը: Պավել I-ը խոստացավ նրան վերադարձնել առգրավված
ունեցվածքը: Սակայն շատ շուտով փոխում է իր որոշումը և հրամայում
կրկին առգրավվել Ն. Ի. Նովիկովին վերադարձված ունեցվածքը: Երեք
ամիս անց կայսրը հրամայեց վերականգնել Տպագրական ընկերության
պարտքերը: Նման իրավիճակում Ն. Ի. Նովիկովին կրկին օգնության
եկավ Գ. Մ. Պոխոդյաշինը [7, 163]:
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1818թ. հունիսի 3-ին Ն. Ի. Նովիկովը կաթված ստացավ, կորցրեց
խոսելու կարողությունը և հիշողությունը: 3 շաբաթ անց` 1818թ. հուլիսի
1-ին, Ն. Ի. Նովիկովը մահացավ: Նա թաղվեց հայրենի Ավդոտինոյի հինավուրց եկեղեցու բակում: Որոշ ժամանակ անց նրա գերեզմանի վրա
կանգնեցվեց հուշաքար [7, 169]:
Ռուս հայտնի լուսավորիչ, հրապարակախոս, գրող Նիկոլայ Նովիկովը մեծ ներդրում ունեցավ Ռուսաստանի հասարակական տարբեր
ոլորտների զարգացման, ռուս ժողովրդի լուսավորության գործում: Նիկոլայ Նովիկովը իր երգիծական ստեղծագործությունների միջոցով ծաղրում
էր հասարակության մեջ տեղ գտած արատավոր երևույթները, իշխանությունների վարած քաղաքականությունը: Դառնալով մասոն՝ նա իր հրատարակչական գործունեությունն ուղղեց մասոնական գաղափարների
տարածմանը, միևնույն ժամանակ շարունակեց իր հասարակական գործունեությունը, իրականացրեց բարեգործական մի շարք ծրագրեր:
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РУССКИЙ ИЗВЕСТНЫЙ МАСОН 1818-19 ВЕКОВ Н. И. НОВИКОВ

Вардуи Казарян

ВГУ, Историкогеографический факультет,
История, магистратура, 2-ой курс
Резюме

Ключевые слова: франкмасонство, П. Б. Рейхел, И. Г. Шварц,
мартинист, ложа Астрея
Николай Иванович Новиков (1744-1818) русский писатель, филантроп и масон, чья деятельность была направлена на повышение образовательного и культурного уровня русского народа. Благодаря своей работе
над сатирическими журналами и его потрясающей издательской деятельностью, в которую вошли руководство издательства Московского университета и многочисленные другие типографские предприятия, он привел
впечать сотни новых и переведенных названий и особо подчеркнул работы
и темы русских масонов, которые включали вопросы свободы, благотворительности и морального совершенствования. Он также сыграл важную
роль в развитии литературы для детей.

RUSSIAN FAMOUS MASON 1818-19TH CENTURY N. I. NOVIKOV

Varduhi Khazaryan

VSU, Faculty of History and Geography,
History, MA the 2nd year
Summary

lodge

Key words: francmasonry, P. B. Reixel, J. G. Schwarz, martinist, Astrea

Nikolay Ivanovich Novikov (1744-1818) Russian writer, philanthropist,
and Freemason whose activities were intended to raise the educational and
cultural level of the Russian people. Through his work on the satirical journals
and his prodigious publishing activity, which included the leadership of the
Moscow University Press and numerous other typographical enterprises, he
brought hundreds of new and translated titles into print and particularly
emphasized the works and themes of Russian Freemasons, which included
issues of freedom, charity, and moral improvement. He also played an
important role in developing literature for children.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Վարսիկ Գրիգորյան

ՎՊՀ, Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, Պատմություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյան

Հանգուցային բառեր՝ տնտեսական անվտանգություն, ՀՀ Ազգային
անվտանգություն, պետություն, քաղաքացի
Ազգային անվտանգության ապահովումն ու այդ ոլորտի հիմնախնդիրների գիտական ուսումնասիրությունը ցանկացած երկրի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պահպանման և կայուն
զարգացման ապահովման համար ունի կենսական նշանակություն:
Միաժամանակ, ժամանակակից աշխարհաքաղաքական գործընթացներում ազգային շահերի հստակեցման և դրանց համապատասխան
Ազգային անվտանգության քաղաքականության մշակման հարցը մնում է
յուրաքանչյուր պետության առանցքային խնդիրն ու մտահոգության
առարկան [5, 53]: Ազգային անվտանգության ապահովման բարդություններից են առաջին հերթին նրա բազմամակարդակ կառուցվածքը, բազմաշերտությունը և բաղկացուցիչ տարրերի լայն շրջանակը: Ելնելով հասարակության կենսագործունեության տարբեր ոլորտների առանձնահատկություններից՝ Ազգային անվտանգության կառուցվածքում կարելի
առանձնացնել հետևյալ տեսակները՝ քաղաքացիական, տնտեսական, սոցիալական, հոգևոր, տեղեկատվական, ռազմական, բնապահպանական,
գիտատեխնիկական, էներգետիկ և իրավական [6, 18]:
Տնտեսական անվտանգությունը պետության այնպիսի վիճակ է, երբ
ձևավորվող ազգային տնտեսության համատեքստում ապահովված են
անհատի, հասարակության և պետության նվազագույն տնտեսական շահերի և պահանջմունքների իրացումը և բավարարումը՝ անգամ բացասական գործոնների միաժամանակյա և միևնույն ուղղությամբ ազդեցության
պայմաններում:
Լայն իմաստով անվտանգության սուբյեկտ է ողջ ազգը՝ իր բոլոր
ներքին սուբյեկտներով, սակայն դրանցից հիմնականները ազգային այն
հաստատություններն են, որոնք ներգրավված են ազգային անվտանգության համակարգում: Տնտեսական անվտանգությունը ազգային անվտան337

գության բաղկացուցիչ մասն է: Անվտանգության ապահովման հիմնական սուբյեկտը պետությունն է՝ իր օրենսդիր, գործադիր և դատական
մարմիններով, ինչպես նաև՝ քաղաքացիները, կուսակցությունները, հասարակական միավորումները և կազմակերպությունները:
«Տնտեսական անվտանգություն» եզրը, ինչպես և «ազգային անվտանգություն»-ը, առաջացել է 20-րդ դարի կեսերին: Մինչև երկրորդ աշխարհամարտն ավելի շատ խոսվում էր «պաշտպանության» և «պաշտպանունակության» մասին: Սակայն արդեն 1947թ. ԱՄՆ-ում ընդունվեց
օրենք «Ազգային անվտանգության մասին», և ձևավորվեց նախագահին
առընթեր համապատասխան խորհուրդ: Վերջինիս հանձնարարվեց հիմնավորել ոչ միայն արտաքին, պաշտպանությանն առնչվող, այլև տնտեսական քաղաքականությանը վերաբերող որոշումներ [3, 67-68]:
Տնտեսական անվտանգությունը ներառում է`
• հավանական շարունակական վճարունակությունը,
• անձանց կամ այլ տնտեսվարող սուբյեկտների ապագա դրամական հոսքերի կանխատեսելիությունը,
• զբաղվածության անվտանգությունը կամ աշխատանքի անվտանգությունը:
Տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնական պատասխանատվությունը դրված է պետության` որպես քաղաքական համակարգի կենտրոնական և կարևորագույն ինստիտուտի վրա: Սակայն դա չի
նշանակում, որ տնտեսական անվտանգության ապահովման առանձին
գործառույթներ վերապահված չեն այլ ինստիտուտների (սուբյեկտների) և
դրանք չեն մասնակցում այդ գործընթացին: Տնտեսական անվտանգության ապահովման համակարգը ԱԱ ապահովման համակարգի անբաժանելի մասն է, որտեղ գործառույթներ են վերապահված բազմաթիվ և
տարաբնույթ, պետական և ոչ պետական ինստիտուտների համար:
Տնտեսական անվտանգության ապահովման մեխանիզմի գործունեությունը կարելի է պատկերացնել այսպես. պետությունն ընկալում է
սպառնալիքը, գնահատում այն, մշակում քաղաքականություն և կոնկրետ
միջոցառումներ ուղղված ի հայտ եկած կամ հնարավոր սպառնալիքների
արգելափակմանը կամ չեզոքացմանը և իրագործում այն իրավական ձևերով ու միջոցներով:
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Տնտեսական անվտանգության մեխանիզմի գործունեության հիմքը
սպառնալիքի չեզոքացումը և վերացումն է:
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության դեմ
ուղղված սպառնալիքներն են՝ պետության, հասարակության, ընտանիքի
և անհատի գոյության դեմ ուղղված, դրանց հիմքերը խարխլող կամ հեռանկարային վտանգ ներկայացնող երևույթները, գործողություններն ու
անգործությունը: Նման սպառնալիքներ կարող են ծագել երկրի ներսում
(ներքին սպառնալիքներ) և երկրի սահմաններից դուրս (արտաքին
սպառնալիքներ) [1, 17]:
Պետության անվտանգության սպառնալիքների ձևավորման համար
նախադրյալ են երկրում, միջազգային արենայում, մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում հասարակական զարգացման արտաքին
և ներքին հակասությունների բազմազանությունը: Դա միաժամանակ և
գլխավոր ելակետային չափանիշն է այն հասարակական հարաբերությունների վերհանման, որոնք և ձևավորում են սոցիալական փոխազդեցության համակարգը տնտեսական անվտանգության ապահովման ոլորտում:
Հակասությունները և անհամապատասխանություններն այսօր
առավել վառ դրսևորվում են սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական
ոլորտներում: Առանձնացնենք նրանցից մի քանիսը.
• ՀՀ սահմանադրությամբ հռչակված քաղաքացիների սեփականության իրավունքի և սեփականաշնորհման արդյունքում նրանց
ռեալ բաշխման միջև,
• լիբերալ տնտեսական ռեֆորմների և բնակչության սոցիալական
վիճակի միջև,
• նախկինում ձևավորված և ներկայումս ձևավորվող շուկայական
տնտեսության և այդ հարաբերությունները կարգավորող իրավական բազայի գործընթացներից հետ մնալու միջև,
• ռեֆորմների հայտարարված նպատակների և խնդիրների ու
դրանք լիարժեք իրականացնելու պետության անկարողության
միջև,
• բնակչության մեծ մասի աղքատացման և հասարակության նեղ
շերտի մոտ հարստության կուտակման միջև,
• երկրի տնտեսական ներուժի, արդյունաբերական համալիրի, գյու339

ղատնտեսության, գիտության, բնական ռեսուրսների պահպանման և համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրվելու խնդրի
միջև:
Հակասությունների հարթումը, անհրաժեշտ հավասարակշռության
պահպանումը, որը կհամապատասխանի անձի շահերին, ներդաշնակված բոլոր սոցիալական և մասնագիտական խմբերի շահերի հետ, կազմում է անվտանգության ապահովման հիմնական բովանդակությունը:
Տնտեսության ոլորտում հակասությունների հարթեցումը և լուծումը
հնարավոր է այդ ոլորտի հասարակական հարաբերությունների վրա
արդյունավետ, նպատակաուղղված և պոզիտիվ ազդեցության ճանապարհով: Դրանց կարգավորման հիմնական կարևոր միջոցը իրավական
նորմերն են:
Իրավական նորմերը հասարակության զարգացման արդյունք են:
Նրանք սահմանում են վարքագծի պոզիտիվ կանոններ, կազմակերպում
են հասարակական հարաբերություններ և կոորդինացնում սոցիալական
կապեր [4, 776]:
Տնտեսական անվտանգության ամրապնդման համար շատ կարևոր
նշանակություն ունի տնտեսության վիճակի շեմային ցուցանիշների (որը
սահմանում է տնտեսական անվտանգության ռիսկի գոտիները) իրավական ամրագրումը: Սակայն այսօր դեռևս օրենսդրորեն չեն ամրագրվել
տնտեսության վիճակի շեմային ցուցանիշները:
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունում ընդհանուր գծերով սահմանաված են տնտեսական
անվտանգությանն առնչվող հասկացություններ, մասնավորապես՝
որպես ազգային անվտանգության հիմնարար արժեքներին ծառայող գործոններ ու գործողություններ, որոնց նպատակը տնտեսության կայուն
աճն է:
Տնտեսական անվտանգության ապահովման իրավական մեխանիզմը մեկ ամբողջության մեջ ընդգրկված իրավական և այլ միջոցների համակարգ է, որի օգնությամբ իրականացվում է նպատակաուղղված պետաիրավական ազդեցություն նյութական և հոգևոր բարիքների արտադրության, փոխանակման, բաշխման և սպառման ոլորտներում հասարակական հարաբերությունների վրա:
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Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության
թիվ մեկ սպառնալիքը բնակչության թվաքանակի աննախադեպ նվազումն է՝ վերափոխումների արդյունքում: Հայաստանի Հանրապետության
ազգային անվտանգության դեմ ուղղված սպառնալիքներից են պետության, հասարակության, ընտանիքի և անհատի գոյության դեմ ուղղված,
դրանց հիմքերը խարխլող կամ հեռանկարային վտանգ ներկայացնող
երևույթները, գործողություններն ու անգործությունը: Ըստ տարբեր հետազոտողների գնահատականների՝ անկախացումից հետո Հայաստանի
Հանրապետությունից արտագաղթողների թիվը տատանվում է 600.000-ից
մինչև ավելի քան 1.250.000-ի: Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության ապահովման բարդությունները սկսվում են աշխարհաքաղաքական անբարենպաստ դիրքից և ռազմավարական նշանակության բնական ռեսուրսներով ապահովվածության ցածր աստիճանից [2, 38]:
Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական անվտանգությունը՝ որպես հետազոտությունների առարկա, դեռ գտնվում է կայացման
փուլում: Հայաստանի պարագայում տնտեսական անվտանգությունը դիտարկվում է որպես անցումային շրջանի քաղաքականությունը բնութագրող առանձնահատկություններից ածանցյալ հասկացություն: Հանրապետությունում տնտեսական անվտանգության հիմնախնդրի նկատմամբ
չի ցուցաբերվում համակարգված մոտեցում, և բացակայում է դրա՝ որպես
միասնական համակարգի պատկերացումը: Հայաստանի Հանրապետությունում մշակված չեն տնտեսական անվտանգության ամբողջական հայեցակարգը, տնտեսական անվտանգության ապահովման իրավական
դաշտը և որպես դրա հետևանք՝ պետական ռազմավարությունը: Տնտեսական անվտանգության ռազմավարությունը պետք է համապատասխանի ազգային շահերին և դառնա քաղաքական ու տնտեսական կարևորագույն որոշումների ընդունման հիմնական կողմնորոշիչը: Այն պետք է
պարունակի ցուցանիշներ (ինդիկատորներ), որոնք կարձանագրեն
ներքին և արտաքին սպառնալիքների հայտնվելու փաստը և այդ սպառնալիքների չեզոքացմանն ուղղված միջոցառումները: Հայաստանի Հանրապեսությունը դեռևս գտնվում է անցումային վերափոխումների փուլում (իրեն հատուկ դրսևորումներով), և նրա վրա ազդող ներքին ու ար341

տաքին գործոնները դժվարացնում են տնտեսական անվտանգության
ապահովումը: Նման տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրների
պայմաններում առավել սրվում և կարևորվում է տնտեսական անվտանգության ապահովման համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը [7]:
Պրոֆեսոր Հ. Ղուշչյանի կարծիքով, երկրի զարգացման բնականոն
վիճակի խախտումը ենթադրում է քաղաքական, պաշտպանական, բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական վտանգավոր իրավիճակների ձևավորում, որոնցից յուրաքանչյուրի ծայրահեղ դրսևորման դեպքում
երկիրը կարող է կորցնել անկախությունը կամ հայտնվել այնպիսի վիճակում, որից դուրս գալու համար կպահանջվի հարյուրամյակ: Թվարկված
վտանգավոր իրավիճակներից ամենաբարդն ու առաջնային լուծում պահանջողը տնտեսականն է, քանի որ այն խիստ կաշկանդում է մյուս հիմնախնդիրների լուծման հնարավորությունները [8, 16]:
Տնտեսության ոլորտում անվտանգության յուրահատուկ օբյեկտ է
դառնում շուկայական տնտեսության հետ համակցված ֆինանսների
(ընդհանրական դրամական փոխանակությունը) շրջանառությունը՝
հատկապես ինքնավար կառուցվածքների տարբերակման պայմաններում: Փողերը և շուկան գործում են այնտեղ, որտեղ գոյություն ունի աշխատանքի բավական լայն բաժանում և նպատակահարմար է, որպեսզի
տնտեսական գործունեության ոլորտը բավականին առանձնացված լինի
քաղաքական, համայնքային և բարոյական հրամայականներից: Հակառակ դեպքում ձևավորվում է շուկա, որտեղ մենաշնորհային իրավունքներ ունեն և վերահսկողություն են իրականացնում կոռումպացված, կլանացված խմբերը, կոլեկտիվները և անձինք: Սոցիետալ փոխանակության
բոլոր ընդհանրացված մեխանիզմներից (ազդեցություն, իշխանություն)
փողերը և շուկաները ամենքիչն են կապված սոցիետալ հանրույթում
առարկայացած նորմատիվ կարգի հետ: Ավելի հստակ` ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ, օրինակ, հասարակության շրջանում ազդեցություն ունեցողը ազդեցություն, իշխանություն ունենա նաև շուկայում, կամ փող ունեցողը քաղաքական իշխանություն ունենա: Իսկ պրակտիկ ռացիոնալությունը կարգավորվում է գլխավորապես ինստիտուցիոնալ նորմերով,
նախևառաջ սեփականության և պայմանագրի ինստիտուտներով, որոնք
այլ հիմքեր ունեն պատժամիջոցների համար [9, 128]:
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Ներկայումս արտասահմանյան բազմաթիվ երկրներում ակտիվ
ուսումնասիրություններ են կատարվում ՏԱ ինչպես տեսական-մեթոդաբանական, այնպես էլ գործնական հարցերի շուրջ: Նշված հիմնախնդրի
հետազոտումը լայն տարածում գտավ նաև հետխորհրդային երկրներում:
Հայ տնտեսագիտական գրականության մեջ, հատկապես վերջին տարիներին, տեսական և ծրագրային հիմնախնդիրների բազմակողմ հետազոտության ասպարեզում, կապված տնտեսության անցումային շրջանի և
տնտեսական անվտանգության առանձին հարցերի հետ, որոշակի
ավանդ ունեն Հայաստանի Գիտությունների ազգային ՏԱ-ն՝ որպես
երկրի կայուն զարգացման պայման և ազգային անվտանգության կարևոր
գրավական, ենթադրում է տնտեսության պաշտպանությունն այնպիսի
արտաքին և ներքին գործոններից, սպառնալիքներից կամ ռիսկերից,
որոնք խախտում են տնտեսության բնականոն գործունեությունը, սպառնալիք են ստեղծում երկրի ռեսուրսների և գիտատեխնոլոգիական ներուժի, զարգացման տնտեսության սոցիալական կողմնորոշվածության
համար, թուլացնում են տնտեսական աճը և խոչընդոտում պետության
նյութական ամրապնդմանը: Ակադեմիայի անդամները, ինչպես նաև մի
շարք երիտասարդ հեղինակներ [10, 70]:
Այսպիսով` տնտեսական անվտանգությունը, որպես տնտեսական
անկախության, կայունության և տնտեսության հաստատուն զարգացման
հետ կապված կարևոր բաղադրատարր, հանդես է գալիս տնտեսության
սոցիալական կողմնորոշվածությունը և համաշխարհային շուկայում ազգային տնտեսության առաջատար ոլորտների մրցունակության ապահովմամբ:
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության
ապահովման բարդությունները սկսվում են աշխարհաքաղաքական անբարենպաստ դիրքից և ռազմավարական նշանակության բնական ռեսուրսներով ապահովվածության ցածր աստիճանից: Սակայն այս բարդությունները չպետք է պատճառ հանդիսանան, որ դարեր շարունակ գոյատևած հայ ժողովուրդը ներկայիս տնտեսական խնդիրների պատճառով նոր փորձության ենթարկվի: Հենց այս բարդությունների հաղթահարման և հանրապետության բնակչության գոյատևման ու զարգացման
խնդիրն է արդիական դարձնում Հայաստանի Հանրապետության տնտե343

սական անվտանգության ապահովման հնարավորությունների ուսումնասիրությունը, քանի որ յուրաքանչյուր խնդրի լուծումն ավելի դյուրին է
լինում դրա տնտեսական բաղադրիչի ապահովվածության պայմաններում:
Հայաստանում անհրաժեշտ է ստեղծել տնտեսական անվտանգության համակարգ, որի հիմքում պետք է դրվի մոնիթորինգի, վերլուծությունների, կանխատեսումների և այլ միջոցառումների մշակումը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Բանբեր Երևանի հ. 1. 9. hամալսարանի, N 3, 2000:
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безопасность,

национальная

Экономическая безопасность – это состояние страны, когда национальная экономика формируется благодаря достижению и удовлетворению минимального экономического интереса и потребностей отдельного
общества и государства, даже в условиях, которые одновременны и имеют
одинаковое направление.

THE PROBLEM OF ECONOMIC SECURITY
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Varsik Grigoryan
VSU, Historical and Geographic Faculty,
History, MA the 2nd year

Summary

Key words: economic security, national security of the Republic of
Armenia, state, citizen
Economic security is a state of a country when the national economy is
shaped by the achievement and satisfaction of the individual's society and
state's minimal economic interests and needs, even in the conditions that are
simultaneous and have the same direction.
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Անահիտ Թադևոսյան
ԱրՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Ֆինանսներ,
Ֆինանսներ 3-րդ կուրս,
Գիտական ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ Շուշանիկ Ասրյան

Հանգուցային բառեր՝ եկամուտների բաշխում,, սոցիալական
արդարություն, աղքատություն, համախառն ներքին արդյունք,
արդյունք Ջինիի
գործակից
Ազգային բոլոր տնտեսություններում սոցիալական անհավասարուան
թյան դրսևորումները նախադրյալներ են ձևավորում սոցիալական ու բարոյահոգեբանական խոր ճգնաժամի առաջացման համար՝ փոխելով
երկրի ժողովրդագրական իրավիճակը, առաջացնելով արտագաղթ,
մարդկային կապիտալի վերարտադրության տեսանկյուններից անցանկալի տեղաշարժեր, որոնք խոչընդոտում են թե՛ մարդկային,
մարդկային թե՛ տնտեսության զարգացմանը:
Աշխարհի մակարդակով բնակչության այսպես կոչված «երջանկության» մակարդակը ևս վկայում է այն մասին, որ տարբեր երկրներում
բնակվող մարդիկ ունեն «երջանկության» տարբեր մակարդակներ՝
մակարդակներ կապված կենսամակարդակից, և սոցիալական անհավասարության աստիճանից: Ըստ այդ վարկանշի՝ աշխարհի 147 երկրների առաջին հնգյակում
հանդես են գալիս Ֆինլանդիան՝ 7,632, Նորվեգիան՝ 7,594, Դանիան՝ 7,555,
Իսլանդիան՝ 7,495, Շվեյցարիան՝ 7, 487 ինդեքսներով: Այդ նույն ցուցակում ՀՀ-ն գտնվում է 129-րդ տեղում՝ 4,321:

Տրամագիր 1. Աշխարհի երկրների վարկանիշը ըստ բնակչության երջանկության
մակարդակի 2018թ
2018թ. դրությամբ
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Սոցիալական անհավասարության երևույթից չեն խուսափել անգամ զարգացած եվրոպական երկրները: Միջազգային տվյալներով 2017
թվականի դրությամբ աշխարհում շուրջ 1 մլրդ մարդ օրեկան ապրում է
ընդամենը 1, իսկ 2,8 մլրդը՝ 1-2 դոլլարով։ Հիմնախնդիրը բնորոշ է նաև
Եվրոպական տարածաշրջանին, որտեղ աղքատ է ընդհանուր բնակչության 23,7%-ը կամ 118,7 մլն մարդ։ Աղքատության մակարդակը հատկապես բարձր է Բուլղարիայում՝ 41,3%, Ռումինիայում՝ 37,3%, Հունաստանում՝ 35,7%։ Աղքատության համեմատաբար ցածր մակարդակ է արձանագրվել Ֆինլյանդիայում՝ 16,8%, Նիդեռլանդներում՝ 16%, Շվեյցարիայում՝ 16% Չեխիայում՝ 14%։ Եվրոպական տարածաշրջանում աղքատ են
համարվում նրանք, որոնց եկամուտը չի գերազանցում բնակության
երկրի եկամտի ցուցանիշի 60 տոկոսը՝ հաշվի առնելով նաև վերջիներիս
սոցիալական վճարները։
Աղքատության մակարդակի նվազեցման լավագույն փորձը Չինաստանինն է, որը վերջին 5 տարիներին աղքատության շեմից երկիրը դուրս
է բերել 68.53 մլն քաղաքացու։ Կառավարությունը ծրագրում է 2020 թվականին լիովին արմատախիլ անել աղքատությունը երկրում [4, 595]:
Ադրբեջանում, եթե 2010 թվականին աղքատության մակարդակը
հասնում էր մինչև 49-50 տոկոս, ապա 2017 թվականին այդ ցուցանիշը
նվազել է մինչև 44,7%՝ շնորհիվ տնտեսական բարեփոխումների և նավթի
եկրում ապահովված եկամուտների մեծության։ Հետխորհրդային հանրապետություններից ՌԴ–ում աղքատության մակարդակը 2017թ. կազմել է
15%, Վրաստանում՝ 21,7%: Սակայն մեկ այլ պատկեր է դիտվում Արցախի
Հանրապետությունում չնայած տնտեսական երկարատև աճի բարձր մակարդակի առկայությանը՝ ավելանում է նաև բնակչության աղքատության
մակարդակը։
Հատկանշական է, հետխորհրդային շրջանում հայտնի պատճառներով Հայաստանում և Արցախի Հանրապետությունում բնակչության մեջ
խորացավ սոցիալական անհավասարությունը, սոցիալական անարդարությունը:
ՀՀ-ն, ըստ Ջինիի գործակցի, 1990-ական թվականներին դասվեց
եկամտային անհավասարության բարձր մակարդակ ունեցող երկրների
շարքում: Ակնհայտ է, որ ԱՀ-ն ևս ուներ եկամուտների անհավասարության բարձր մակարդակ: Կենսամակարդակի բարձրացման և աղքատության նվազեցման համար նախադրյալներ ձևավորեց 2004-2008թթ.-ին
բարձր տնտեսական աճը, որը նպաստեց թե՛ իրական աշխատավարձի,
թե՛ զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը և կայունացմանը, ինչ348

պես նաև սոցիալական ծառայություններին ու տրանսֆերտներին
ուղղվող բյուջետային ծախսերի ավելացմանը ՀՀ-ում: Նշված ժամանակահատվածում տնտեսական աճը իր դրական ազդեցությունը թողեց
բնակչության ընդհանուր և ծայրահեղ աղքատության մակարդակների
նվազեցման վրա: Սակայն 2009թ.-ից ՀՀ-ում աճեց և՛ աղքատության մակարդակը, և՛ ծայրահեղ աղքատությունը՝ կազմելով համապատասխահա
նաբար` 29,4% և 3.6%՝ պայմանավորված համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով:
Որպեսզի հասկանանք վերջին շրջանում մակրոտնտեսական գործընթացների և սոցիալական անհավասարության փոխառնչությունները
ՀՀ-ում և ԱՀ-ում, անդրադառնանք մակրոտնտեսական ցուցանիշների և
աղքատության մակարդակի փոփոխություններին (հավելված
ավելված 1-2)։

Տրամագիր 2. ԱՀ ՀՆԱՀՆԱ-ի մակարդակի դինամիկան 20122012-2017թթ.
2017թթ.

Տրամագիր 3. ՀՀ ՀՆԱՀՆԱ-ի մակարդակի դինամիկան 20122012-2017թթ
2017թթ.
թթ.
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Ինչպես տեսնում ենք՝ երկու հանրապետություններում դոլարի միջին անվանական կուրսը դիտարկվող ժամանակահատվածում նույն մակարդակում է: Տարբերվում են իրական ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը
(տրամագիր 4, հավելված 3)։ Եթե ԱՀ համապատասխան ցուցանիշները
նշված ժամանակահատվածում գերազանցում է ՀՀ ցուցանիշները,
ցուցանիշները ապա
ՀՀ գործազրկության մակարդակը գերազանցում է ԱՀ համապատասխան
ցուցանիշը:

Տրամագիր 4. ԱՀ և ՀՀ իրական ՀՆԱՀՆԱ-ի տարեկան աճի տեմպերը

Երկու հանրապետություններում նկատելի մոտ են գնաճի ցուցանիշները: Զգալիորեն տարբեր են համախմբված բյուջեի ծախսեր ՀՆԱ հարաբերակցության ցուցանիշները: Այպես, եթե 2016թ. ՀՀ համապատասխան ցուցանիշը կազմել է 29,2%, ապա ԱՀ ցուցանիշը՝ 37,3%: Հաջորդ ցուցանիշը՝ ՀՀ Համախմբված բյուջեի պակասուրդ ՀՆԱ հարա
րաբերակցությունը 2016թ. կազմել է -5,5%, իսկ ԱՀ համապատասխան ցուցանիշը՝
ցուցանիշը -22,2%:
Որոշ տարբերություններ առկա են նաև միջին անվանական աշխատավարձների մակարդակներում: 2016թ. ՀՀ ցուցանիշը կազմել է 174 445
դրամ, իսկ ԱՀ ցուցանիշը՝ 152 707 դրամ: ՀՀ տնտեսությունը 2016թ.-ին
նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 0,2%-ով: 2016թ.-ի ՏՏԿԱՀ տվյալները
ցույց են տալիս, որ ողջ բնակչության միջին ամսական իրական սպառումը 2008թ.-ի համեմատ աճել է 16,1%-ով և աճը նկատվել է սպառման
բոլոր քվինտիլներում: 2016թ.-ին Հայաստանի տնտեսության աճի համեստ տեմպը նախորդ տարվա նկատմամբ բավարար չէր երկրում աղքատության մակարդակի նվազման համար: Աղքատության մակարդակի
պաշտոնական գնահատման հրապարակումից հետո՝ 1996թ.-ից
1996
առաջին
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անգամ 2016թ.-ին սպառողական գների ինդեքսը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է , ինչը նպաստել է աղքատության գծերի նվազմանը, որն էլ
իր դրական ազդեցությունն է ունեցել աղքատության մակարդակի
կրճատման վրա: Այսպես՝ 2015թ.-ի համեմատ աղքատության մակարդակը նվազել է 0,4 տոկոսային կետով և կազմել 29,4%: Սակայն դեռևս չի
հաղթահարվել 2008թ.-ի աղքատության մակարդակը (27,6%): Դրան հակառակ ԱՀ տնտեսական աճի միջին տեմպերը բարձր են ՀՀ տնտեսական
աճի միջինից (վերջին տասը տարիների ընթացքում ԱՀ տնտեսական աճի
միջին տեմպը կազմել է 10,4%), սակայն աղքատության մակարդակի վրա
դրական ազդեցության միտումները ակնհայտ չեն: Այս տարի դիտվում է
գների մակարդակի կտրուկ աճ, որն անշուշտ իր ազդեցությունը կունենա
աղքատության մակարդակի բարձրացման վրա։ Այդ իսկ պատճառով
կարևորվում է գների նկատմամբ պետության կողմից վերահսկողական
քաղաքականության կիրառումը որպես աղքատության վրա ազդող
կարևորագույն գործոն։ Նվազագույն պարենային զամբյուղը 2016 թվականին կազմել է 30 հազար 449 դրամ, նվազագույն սպառողական զամյուղը՝
53 հազար 383 դրամ:
Աղքատության ուսումնասիրության ընդհանուր պատկերն ԱՀ-ում
ցույց է տալիս, որ լինելով բարձր՝ այն նաև դրսևորում է աճման միտում,
աճում են նաև դրամական եկամուտների հարաբերության և ծախսերի
հարբերության տարբերությունները: Տնային տնտեսությունների ծախսերի ցուցանիշն առավել վստահելի ցուցանիշ է եկամուտների ցուցանիշների համեմատ, քանի որ եկամուտները հաճախ թաքցվում կամ ավելի պակաս են նշվում հարցվողների կողմից (եկամուտները չբացահայտելու
հակվածության էֆեկտը): Բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի
տարբերակման համար հաշվարկվում է «բևեռային» քվինտիլների հարաբերության գործակիցը: Այն է` 20% առավել ապահովված բնակչության
եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակի հարաբերությունը 20% նվազագույն ապահովված բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակին: Բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի «բևեռային» դեցիլների հարաբերության գործակիցը (այն է, 10% առավել ապահովված
բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակի հարաբերությունը 10% նվազագույն ապահովված բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակին) ավելի ցայտուն է, քան քվինտիլային հարաբերության գործակիցը: 2016թ.-ին այդ հարաբերակցությունը, ըստ սպառողական ծախսերի, կազմել է 8.9, 2014թ.-ի 8.8 անգամի փոխարեն, իսկ ըստ
բնակչության դրամական եկամուտների հարաբերակցության` 15.8 ան351

գամ, 2014թ.-ի 10.7 անգամի փոխարեն: Ինչպես և սպասվում էր, անապահով տնային տնտեսությունների սննդի համար կատարվող ծախսերի
մասնաբաժինն ընդհանուր սպառողական ծախսերի կազմում ավելի մեծ
է, քան միջին հանրապետականը: Տասներորդ դեցիլի տնային տնտեսություններն առաջին դեցիլի տնային տնտեսությունների համեմատ ավելի
շատ են օգտվել թե՛ ծառայություններից, և թե՛ ձեռք բերել ոչ պարենային
ապրանքներ:

Տրամագիր 5. ԱՀ Տնային տնտեսությունների սպառողական
ծախսերի կառուցվածքն I և X դեցիլային խմբերում 20152015-2016թթ
2016թթ.
թթ.
(մեկ շնչի հաշվով,
հաշվով, միջին ամսական)
ամսական)

Եկամուտների տարբերակվածությունը գնահատելու համար տնտեսագիտության մեջ կիրառվում է նաև մի հասկացություն,, որն անվանում
են «Ջինիի գործակիցը»՝ ի պատիվ իտալացի վիճակագիր,
վիճակագիր սոցիոլոգ, ժողովրդագիր և տնտեսագետ Կորրադո Ջինիի։ Ըստ համաշխարհային բանկի տվյալների՝ զարգացած երկրներում Ջինիի գործակիցը միջինում ընկած է 0.25-0.35-ի սահմաններում, իսկ զագացող երկրներում այն կազմում է շուրջ 0.5 [4, 595]:
Ստորև ներկայացված է աշխարհի քաղաքական քարտեզն ըստ
Ջինիի գործակցի1:

Կենտրոնական Հետախուզական վարչություն,
չություն, Փաստերի համաշխարհային
գիրք, 2014:
1
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Քարտեզ 1. Աշխարհի քաղաքական քարտեզն ըստ Ջինիի գործակցի

Սպառման, եկամուտի և դրանց բաշխվածության անհավասարուան
թյունը գնահատվում է ողջ բնակչության համար Ջինիի գործակցի միջոցով, ըստ որի՝ ԱՀ-ում բնակչության բևեռացումն, ըստ եկամուտների ցուցանիշի, ավելի խորն է սպառման ագրեգատի ցուցանիշի համեմատ:
2016թ.-ին սպառման անհավասարությունը, ըստ Ջինիի գործակցի,
գործակցի կազմել է 0,287, 2015թ.-ի 0,258-ի փոխարեն: Ըստ ամբողջական եկամուտների` անհավասարությունը կազմել է 0,388, 2014թ. 0,307-ի դիմաց [9]:

Գծապատկեր 1. ԱՀ սպառման ագրեգատի և եկամուտների
անհավասարությունը.
անհավասարությունը. 20152015-2016թթ
2016թթ.
թթ.

Երկու հանրապետությունների համախմբված բյուջեների ամփոփ
ցուցանիշների համեմատության արդյունքում պարզ է դառնում,
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տական բյուջեի ընդամենը եկամուտները և պաշտոնական տրանսֆերտները ՀՆԱ-ի նկատմամբ ԱՀ-ի ցուցանիշը 2012թ. 19,6%-ի համեմատությամբ կրճատվել է և 2016թ. կազմել` 15,1%, իսկ ՀՀ-ում ցուցանիշը 2012թ.
22,9%-ի փոխարեն աճելով կազմել է 23,7%: Հարկեր և տուրքեր ցուցանիշները ևս տարբեր միտումներ են դրսևորում: ԱՀ ցուցանիշը դրսևորում է
որոշակի անկայունություն և 2016թ. ՀՆԱ-ի նկատմամբ կազմել է 14,3%,
իսկ ՀՀ ցուցանիշը 21,7%:
Չնայած աղքատության առաջացման պատճառների բազմազանությանը՝ այնուամենայնիվ, ԱՀ-ում սոցիալ-տնտեսական տեղաշարժերը
վկայում են, որ աղքատության հիմնախնդիրը մասամբ պայմանավորված
է նաև եկամուտների վերաբաշխման խնդրով: ՀՆԱ-ի նկատմամբ համախմբված բյուջեի ծախսերը ևս տարբեր մակարդակներ են դրսևորում:
ԱՀ-ում ցուցանիշը 2016թ. կազմել է 37,3%, իսկ ՀՀ ցուցանիշը նույն ժամանակահատվածում 29,2%: Պակասուրդը ՀՆԱ-ի նկատմամբ ՀՀ ցուցանիշը
2012թ. -1.4%-ի համեմատությամբ աճել և կազմել - 5.5%, իսկ ԱՀ ցուցանիշը 2012թ. -30.8%-ից կրճատվելով կազմել է -22.2%: Համախմբված բյուջեի
սոցիալական ոլորտներին ուղղված փաստացի ծախսերը ընդամենը համախմբված բյուջեի նկատմամբ ՀՀ-ում նվազելով, 2016թ. կազմել են 46,3%,
իսկ ԱՀ-ում աճելով կազմել` 49,0%: Ծախսերի կառուցվածքում ևս առկա
են որոշ տարբերություններ: Այսպես սոցիալական ծախսերի տեսակարար կշիռը ծախսերի նկատմամբ ԱՀ-ում ավելի բարձր է, քան ՀՀ-ում:
Կենսաթոշակները ՀՀ-ում գերակշռում են ԱՀ համապատասխան ցուցանիշը: Ինչ վերաբերում է աղքատության աճը պայմանավորող գործոններին, ապա 2008-2016թթ.-ին ՀՀում 2009թ.-ի տնտեսության խոր անկումն
էր, ինչը չի կարելի ասել ԱՀ-ի համար: ԱՀ-ում տնտեսական անկում չի
արձանագրվել: ՀՀ աղքատության գործոնային վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ տնտեսական աճի և աղքատության մակարդակի կրճատման
միջև առկա է որոշակի դրական կախվածություն: Ընդ որում, հատկանշական է նաև, որ աղքատության հաղթահարման համար Հայաստանին անհրաժեշտ է 63.2 մլրդ. դրամ կամ ՀՆԱ-ի 1.2% կազմող գումար` ի լրումն
սոցիալական աջակցության համար արդեն իսկ հատկացված միջոցների,
ենթադրելով, որ սոցիալական աջակցությունը բարձր հասցեականությամբ կտրամադրվի միայն աղքատներին: Ծայրահեղ աղքատության վերացումը կպահանջի 1.4 մլրդ. դրամ կամ ՀՆԱ-ի 0.03%-ը։
ԱՀ-ում անհավասարության բարձր մակարդակի հետ զուգակցված
դանդաղ աճը խիստ դժվարացնում է աղքատության դեմ պայքարը և խոչընդոտում է այնպիսի խնդիրների իրագործումը, ինչպիսիք են, օրինակ,
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«Հազարամյակի զարգացման նպատակները»: Այնուամենայնիվ, Արցախը
հնարավորություն ունի փոխել իր ճանապարհը: Աճը կարող է ավելի հավասարաչափ բնույթ ստանալ` ավելի արդար դարձնելով ակտիվների ու
եկամուտների բաշխումը:
Շատ կարևոր է ճիշտ հարկաբյուջետային քաղաքականության իրագործումը: Այսօր մեր հանրապետությունում հարկային մուտքերի մեծ
մասը ստացվում է շրջանառության հարկի միջիցով, որը գանձվում է
սպառողներից, իսկ դա հանգեցնում է նրան, որ, փաստորեն, աղքատները
պետական բյուջեից ստացվող տրանսֆերտները ի վերջո նորից վերադարձվում է պետությանը: Անհրաժեշտ է որոշ չափով կրճատել սպառողների հարկային բեռը՝ իհարկե առանց տնտեսական արդյունավետության
նվազեցման:
Հաջորդ քայլը, որը կնվազեցնի այս խնդիրները ԱՀ-ում, ստվերային
տնտեսության և կոռուպցիայի վերացումն է, որոնք այսօր լուրջ խոչընդոտ են ոչ միայն աղքատության հաղթահարման գործում, այլ նաև
տնտեսության առաջ ծառացած մի շարք ռազմավարական ծրագրերի
իրականացման համար:
Այսպիսով՝ թեև եկամուտների անհավասարությունը և աղքատությունը շատ մեծ խնդիրներ են մեր տնտեսության համար, այնուամենայնիվ, անհնարին ոչինչ չկա: Պարզապես պետք է որդեգրել ճիշտ սոցիալական քաղաքականություն և շարժվել արդյունավետության բարձրացման՝
նախապես հաշվարկված և հստակորեն ծրագրված ուղիով:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Анаит Тадевосян
АрГУ, Экономический факультет, Финансы, 3-ий курс
Резюме

Ключевые слова: Распределение доходов, социальное равенство,
бедность, ВВП, коэффициент Джиния
В статье представлены главные проблемы социального неравенства в
Арцахской Республике в современном мире. Важным фактором
экономической деятельности для любого государства является сохранение
социальной справедливости и снижение уровня бедности, возникшей
вследствие этого. Для реализации этих действий АР должна вести
правильную политику и выработать конкретные программы для снижения
социального неравенства и сохранения справедливости в распределении
доходов.

SOCIAL INEQUILTY IN THE REPUBLIC OF ARTAKH

Anahit Tadevosyan
ArSU, Faculty of Economics, Finances, the 3rd year
Summary

Key words: Income distribution, social equality, poverty, GDP, Gini
indicator
The article describes the main problems of social inequality in the
Republic of Artsakh in the modern world. The main factor of economic activity
for each country is the preservation of social justice and the reduction of the
level of poverty resulting from this. To implement this actions, AR should lead
the right policies and work out specific programs to reduce the social inequality
and to maintain equity in income distribution.
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Հավելված 1.
ՀՆԱ--ի մակարդակի դինամիկան 2012
2012--2017
2017թթ
թթ.
ԱՀ ՀՆԱ
թթ.
Տարեթիվ

ՀՆԱ (մլրդ դրամ)
դրամ)

2012
2013
2014
2015
2016

150
168,6
188,8
209,3
229,7

Հավելված 2.
ՀՀ ՀՆԱ
ՀՆԱ--ի մակարդակի դինամիկան 2012
2012--2017
2017թթ
թթ.
թթ.
Տարեթիվ

ՀՆԱ (մլրդ դրամ)

2012
2013
2014
2015
2016

3997,6
4425,3
4850,2
5364
5934,8

Հավելված 3.
ԱՀ և ՀՀ իրական ՀՆԱ
ՀՆԱ--ի տարեկան աճի տեմպերը
Տարեթիվ

ՀՀ

ԱՀ

2014
2015
2016

3,6
3,2
0,2

8,9
9,1
9,2
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ՓՄՁՓՄՁ-Ն՝ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
Անահիտ Մխիթարյան
ԱրՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Ֆինանսներ, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` տ․գ․թ․, դոցենտ Ռուզաննա Մանգասարյան

բառեր՝՝ փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը (ՓՄՁ),
Հանգուցային բառեր
պետական աջակցություն, տնտեսության զարգացում, երաշխիքների
տրամադրում, տնտեսական աճ, խորհրդատվական օգնություն, ներդրում
Հաղթահարված դժվարությունները
հաջող իրականացված հնարավորություններն են
Ու. Չերչիլ

Աներկբա է այն փաստը, որ փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը
(այսուհետև՝ ՓՄՁ) տնտեսական զարգացման շարժիչն է, ինչն անհերքելի
է դարձնում ՓՄՁ զարգացման աստիճանը տնտեսության մեջ: ՓՄՁ-ն ժամանակակից շուկայական տնտեսության անբաժանելի մասն է և դժվար է
գերագնահատել ձեռնարկատիրության դերը տնտեսության մեջ [2, 10]:
Խորհրդային իշխանությունը, որը վերականգնեց ՓՄՁ-ը ՆԷՊ-ի
տարիներին, արդեն հետագայում ինքն իսկ «խեղդեց» այն: Գործարարությունն այն լապտերն էր, որով լուսավորելով՝ Հայաստանն անցավ պլանային համակարգից շուկայական տնտեսահամակարգ ճանապարհը,
կարևոր էր 1990-ական թվականների վերջին ձևովորվող բիզնես միջավայրի ստեղծումը: Իսկ երբ արդեն այն իրեն զգացնել տվեց ցուցանիշներով, անհրաժեշտ էր ջուր լցնել արմատավորվող բիզնեսի հողին: Մասնավոր հատվածը գերազանցապես բաղկացած է փոքր (այդ թվում՝ գերփոքր)
և միջին ձեռնարկություններից (ՓՄՁ), որոնք տնտեսական աճի և աշխատատեղերի ստեղծման հիմնական շարժիչներն են վերջին տարիներին:
2009թ. ՓՄՁ-ները կազմել են գրանցված առևտրային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 98%-ը և նպաստել արդյունաբերության ու ծառայությունների ավելացված արժեքի 43%-ին: Դրանց կշիռն
զբաղվածությունում կազմել է 42.2%՝ 2009թ. [1], ներդրումը կազմել է
Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 86%-ը և ընդամենը զբաղվածների
78%-ը 2013թ.: Մասնավոր հատվածի ներքին վարկավորումը 2003թ. ՀՆԱ-ի
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6.3%-ից աճել է ՀՆԱ 44.7%՝ 2013թ., իսկ մասնավոր ներդրումները կազմել
են հիմնական կապիտալի համախառն կուտակման զգալի մասը 2013թ. [9]:
Ձեռնարկատիրական գործընթացի վերածնունդը և վերաթարմացումը «ստեղծարար ավերածություն» է, այնպիսի ավերածություն, առանց
որի հնարավոր չէ ստեղծել, արարել ոչ մի նոր բան [7, 79]: Հայաստանի
Հանրապետության (այսուհետև՝ ՀՀ) հետագա զարգացումը, անցումային
կարգավիճակից վերհառնումը հնարավոր չէ առանց ՓՄՁ ոլորտի, քանզի
այն հիմնարար ուժն է, որով դեպ վեր է ընթանում տնտեսական զարգացումը: Այսօր ՀՀ տարածքում գործում են խոշոր, միջին և փոքր բիզնեսներ, ինչպես նաև իրականացվում է անձնական և ընտանեկան աշխատանքի վրա հիմնված ձեռնարկատիրական գործունեություն:
ՓՄՁ չափերը կախված են գործունեության ոլորտներից, նրանց
տեխնոլոգիական յուրահատկություններից: Եթե ժամանակակից շուկայական տնտեսությանը բնորոշ է տարբեր մասշտաբների արտադրությունների համադրությունը ՓՄՁ-ում, ապա ՀՀ-ում ՓՄՁ աճն ավելի
ակնհայտ է հատկապես այն ոլորտներում, ուր չեն պահանջվում մեծ ներդրումներ, թանկարժեք ու շատ սարքավորումներ, շատ աշխատակիցներ:
Հատկապես տեսակարար մեծ կշիռ են կազմում սպառողական ապրանքների արտադրությունը և ծառայությունների մատուցումը, մեծածախ և
մանրածախ առևտուրը, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգումը,
իսկ համաշխարհային առումով ՓՁ ոլորտում մեծ տեղ ունեցող գիտատար փոքր ձեռնարկատիրությունը դեռևս մոտ 3 տոկոսն է կազմում [10]:
Ժամանակակից տնտեսագիտական գրականության մեջ հանդիպում է ՓՄՁ հետևյալ սահմանումը. «Սեփականության ցանկացած ձևի
փոքր ձեռնարկությունը, որն ամենից առաջ բնորոշվում է աշխատակիցների սահմանափակ քանակով, և երկրի, շրջանի սահմաններում զբաղեցնում է փոքր տեղ տնտեսության կոնկրետ ոլորտում» [6, 205]: Համաշխարհային բանկի տվյալներով՝ չափորոշիչների ընդհանուր թիվը, որոնց բնորոշմամբ ձեռնարկությունը դասվում է ՓՁ սուբյեկտների դասին, գերազանցում է 50-ը [18], սակայն հիմնական չափորոշիչները վերևում թվարկվածներն են համարվում:
2001 թվականից ոլորտի հիմնական կարգավորումները տրվում են
«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության մասին»» ՀՀ օրենքով
[12], որի նպատակն է սահմանել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
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սուբյեկտների չափորոշիչները, պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները և այդ ոլորտում պետական քաղաքականության իրականացման սկզբունքները: Օրենքն այս գործում է ցայսօր և հստակ սահմանում է ՀՀ տարածքում ՓՄՁ սուբյեկտների չափորոշիչները.
▪ գերփոքր՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը
կազմում է մինչև 10 մարդ, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից
ստացված հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում 100 մլն դրամը,
▪ փոքր՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը կազմում է
մինչև 50 մարդ, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային
արժեքը չի գերազանցում 500 մլն դրամը,
▪ միջին՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը կազմում է մինչև 250 մարդ, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չեն գերազանցում համապատասխանաբար 1500 մլն
դրամը և 1000 մլն դրամը [12]:
ՓՄՁ ունի մի շարք առավելություններ` շուկայի պահանջներին
արագ հարմարվելը, ներքին շուկայի ամբողջական համալրում, համեմատաբար ոչ մեծ ներդրումների անհրաժեշտություն [8, 152], հեշտ ղեկավարում, արդյունավետ մենեջմենթ, արագ և հեշտ վերասարքավորվելու
հնարավորություն, հակամոնոպոլ քաղաքականության արդյունավետ
ուղղություն լինելու հանգամանքը, գործազրկության խնդրի լուծման պետական քաղաքականության դրույթ լինելու փաստը, միջին խավի ձևավորման հիմնական լծակ լինելու հանգամանքը, անհատների գաղափարների իրագործման հասանելի միջոց, հասարակության մեջ սոցիալական
լարվածության թուլացման լծակ [4, 603]:
Իհարկե, ՓՄՁ ունի նաև թերություններ, ինչպես, օրինակ՝ ռիսկի
ավելի մեծ գործոն, խոշոր ընկերություններից կախվածություն, տնտեսական պայմանների փոփոխություններից աննախադեպ կախվածություն,
անվստահություն համատեղ ձեռնարկատիրության ծավալման համար
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պայմանագրերի կնքման պարագայում:
Կարևորելով նոր աշխատատեղերի ստեղծման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, հասարակության միջին խավի ձևավորման և դրանով իսկ աղքատության հաղթահարման, ինչպես նաև երկրում
սոցիալական համերաշխության ու քաղաքական կայունության ապահովման գործում ՓՄՁ դերը՝ պետության ուշադրության առաջնային դիրքերում է գտնվում ՓՄՁ ոլորտը, որի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի
շրջանակը տարեցտարի փորձում ավելի է լայնանալ և նոր մոտեցումներով թափահարել ընթացքի սանձերը:
2001թ-ից ի վեր երկրում մշակվում և իրականացվում են ՓՄՁ պետական աջակցության տարեկան ծրագրեր («Աջակցություն փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» (այսուհետ՝ Ծրագիր [11])), որոնք
նպատակաուղղված են իրականացնելու «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված ՓՄՁ
ոլորտի պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները, ինչպես
նաև յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով հաստատվում են ՓՄՁ
ոլորտի աջակցությանն ուղղված ծրագրեր: Բացի պետբյուջեից և տարեկան Ծրագրից ՓՄՁ աջակցության պետական մոտեցումները ամրագրվում են նաև ծախսերի եռամյա ծրագրերում՝ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր (ՄժԾԾ) [14]: Ծրագրի իրականացման ֆինանսավորումը նշվում է պետական բյուջեում առանձին տողով:
ՓՄՁ պետական աջակցության 2002թ. ծրագրի շրջանակներում,
որպես ծրագրային միջոցառում, ՀՀ կառավարության 19.03.2002թ. N282
որոշմամբ հիմնադրվեց «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը (Հայաստանի ՓՄՁ
ԶԱԿ), որը Հայաստանում ՓՄՁ ոլորտի պետական քաղաքականություն և
ոլորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր իրականացնող հիմնական կառույցն է: Վերջինիս՝ 2018թ. Պետական բյուջեի համաձայն՝ կտրամադրվի
15,6 մլն դրամ [15] ՝ ՓՄՁ զարգացումն ապահովելու համար: 2017թ. ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից սկսնակ և գործող
ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման,
սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության, ոլորտային
աջակցության, գործարար տեղեկատվական, խորհրդատվական և ուսուցողական աջակցության, տեղական տնտեսական զարգացման ուղղու361

թյուններով շուրջ 4700 սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտների տրամադրվել է 11,487 աջակցություն, որի իրականացմանն ուղղվել էր 152,6 մլն
դրամ: Ընդ որում, աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների 3.3%-ը
գործում են Երևան քաղաքում, իսկ 96․7%-ը ՀՀ մարզերում` առավելապես
հեռավոր և սահմանամերձ գյուղական և քաղաքային համայնքներում՝
տնտեսության զարգացումն ամբողջական և ընդգրկուն դարձնելու համար:
Պետական քաղաքականությունն՝ ուղղված ՓՄՁ ոլորտին, ներքին
միջոցներով այն զարգացնելուց զատ փնտրում է արտասահմանյան և միջազգային կազմակերպությունների հետ համակագործակցության ուղիներ: Եվ միջազգային կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է ՓՄՁ ոլորտը: Տարբեր գնահատականներ կան «Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության» (ՏՀԶԿ), «Եվրոպական հանձնաժողովի», «Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական
բանկի» (ՎԶԵԲ) ու «Վերապատրաստման եվրոպական հիմնադրամի»,
«ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության» (ԱՄՆ ՄԶԳ) կողմից:
Վերջինս արձանագրել է, որ ՓՄՁ զարգացման համար ֆինանսական ռեսուրսների դժվար հասանելիությունը Հայաստանում խոչընդոտ է, քանի
որ ֆինանսական կառույցների կողմից որպես գրավ պահանջվող և ՓՄՁներին պատկանող գույքի միջև խիստ անհամապատասխանություն է
առաջանում: Դրա հետևանքով անշարժ գույք չունեցող ՓՄՁ-ները հաճախ բանկերի կողմից չեն ստանում կամ էլ խուսափում են վարկեր վերցնելուց՝ բարձր տոկոսադրույքի պատճառով: ՎԶԵԲ ուսումնասիրությունները հարկային ոլորտին են հիմնականում վերաբերում: Վերջինիս համոզմաբ պետք է հարկային բեռի թեթևացում լինի և որոշակի արտոնություններ: Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) զեկույցներում բազմիցս որպես
ՓՄՁ-ների զարգացման խոչընդոտ դիտարկվել է անառողջ մրցակցային
դաշտը, որը մեծ հաշվով խանգարում է տեղավորվել սկսնակ տնտեսվարողներին: ՀԲ խմբի «Գործարարություն» զեկույցում 47-րդ տեղում է Հայաստանը, չնայած դրան տարեցտարի դրական ուղղությամբ է շարժվում
փոփոխությունը[13], որը վկայում է, որ հայաստանյան տնտեսվարող
սուբյեկտները Եվրոպական գործընկերության տարածաշրջանի ամենանորարար տնտեսավորողների շարքում են:
Հայաստանի Հանրապետության իրավական կարգավորման դաշտի
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պարզեցման գործընթացի և կարգավորիչ ազդեցության վերլուծական
շրջանակի արդյունքում շարունակվում է ՓՄՁ սուբյեկտների համար
գործարար միջավայրի հզորացումը: Իրականացված` «ՓՄՁ քաղաքականության ինդեքս. Արևելյան գործընկեր երկրներ 2016» (Փոքր բիզնեսի ակտի գնահատում) զեկույցի համաձայն Հայաստանի արդյունքները գնահատման սանդղակում այս ձևն ունեն (գրաֆիկական պտկ. 1).

Գրաֆիկական պատկեր 1. ՓՄՁ գնահատում

Իրականացված ջանքերի արդյունքում Հայաստանն էականորեն
բարելավել է իր դիրքերը 2016թ. ՓՄՁ քաղաքականության համաթվում՝
3-րդ և 4-րդ ուղղություններով (ՓՄՁ-ների համար իրավակարգավորման
և գործառնական միջավայր): Առևտրի տեխնիկական խոչընդոտները միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ
տարված աշխատանքներն արտացոլվել են 7-րդ ուղղության ցուցանիշներում, միաժամանակ, նորաստեղծ նախաձեռնությունների մասով կատարողական արդյունքների բարելավում է արձանագրվել 8Բ ուղղությամբ,
թեև համընդգրկուն ռազմավարություն դեռևս ընդունված չէ: Կարողությունների զարգացմանն ուղղված ջանքերը և բաց մրցույթների (տենդեր)
առավել լայն կիրառումն արտացոլվել է 5Բ ուղղության ավելի բարձր ցուցանիշով: Մյուս կողմից, սնանկության դաշտի բարելավման հարցում
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սահմանափակ առաջընթաց է արձանագրվել. այդ իսկ պատճառով, 2-րդ
ուղղության ցուցանիշը գրեթե անփոփոխ է մնացել: ՓՄՁ ‹‹կանաչ››
տնտեսվարումը դեռևս թույլ է, թեև Հայաստանը տարածաշրջանի մյուս
երկրների համեմատ առավել բարենպաստ դիրքերում է [16]:
ՓՁ-ն ապահովում է անհրաժեշտ ճկունությունը շուկայական
տնտեսության պայմաններում, լրացնում անհրաժեշտ ծառայությունների
և ապրանքների պահանջարկի պակասը: Համեմատելով ՓՄՁ հայաստանյան դասակարգումը զարգացած երկրների հետ՝ երևում է, որ զարգացած երկրների դասակարգումը կատարվում է շրջանառության, աշխատողների ավելի խոշոր ցուցանիշների համաձայն, և այստեղ միջին
ձեռնարկությունները զգալիորեն գերազանցում են գերփոքր և փոքր ձեռնարկություններն: Հայաստանում 2017թ.-ի դրությամբ գործում են 78246
ՓՄ ձեռնարկություններ, որտեղ՝

Տրամագիր 1.

Տրամագիր 2.

Տեսանելի է, որ չնայած 91%-ն են կազմում գերփոքր ձեռնարկությունները, այն (2+7)%-ն է ապահովում աշխատատեղերի 70 տոկոսը,
շրջանառության առումով գրեթե հավասար են կիսում տեղերը՝ 32%ական գերփոքրն ու փոքրը, իսկ միջինը` 36%. Պարետտոյի օրենքը դուրս
է գալիս սահմաններից: Ակնհայտ է, որ գերփոքր ձեռնարկությունները
հնարավորինս ձգտելու են քիչ աշխատատեղերով գործունեությունը, իսկ
միջինը երկրում ապահովելու է զգալի աշխատատեղեր, ցանկալի վարձատրություն, վերջնական ավելի մեծ արդյունք:
Հայաստանի տնտեսապես առավել մրցունակ դարձնելու բանալին
ՓՄՁ զարգացումն է. երկիրը չունի ծովային սահմաններ և աճը կախված է
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հիմնականում արտահանումից ու դրամական փոխանցումներից: Ներկայացնում ենք մի շարք առաջարկություններ, որոնք կարևոր նախապայմաններ են ՓՄՁ ոլորտի հետագա ամրապնդման համար.
▪ Ստեղծել բարենպաստ ձեռնարկատիրական կլիմա:
▪ Վերացնել ոլորտին առնչվող նորմատիվ-իրավական, վարչական և
կազմակերպական խոչընդոտները:
▪ Մեծացնել նյութական ռեզերվներին ՓՄՁ-ի հասանելիության աստիճանը:
▪ Ապահովել ներդրումային քաղաքականության թափանցիկությունը:
▪ Պարզեցնել հարկային համակարգը:
▪ Ապահովել ենթակառուցվածքների համալիր զարգացումը՝ ՓՄՁ
սուբյեկտներին պատշաճ նյութական, ֆինանսական, տեղեկատվական, խորհրդատվական և կազմակերպչական աջակցություն
տրամադրելու համար:
ՓՄՁ շնորհիվ առաջացած փոքր սեփականատերերը ձևավորում են,
այսպես կոչված, միջին խավը, որն ինքնուրույն ապահովում է իր բարեկեցությունը, բարվոք կենսամակարդակը և հանդիսանում սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների հիմքը, քաղաքական կայունության երաշխավորն ու հասարակության ժողովրդավարական զարգացման շարժիչ ուժը
[3, 483-484]. ճիշտ ուղղորդվող ՓՁ-ն զգալի լուծում է գործազրկության
խնդիրը [5, 11]: Անշուշտ, կարող ենք ասել, որ ՓՄՁ-ն մեր տնտեսության
զարգացման անկյունաքարն է, զարգացման հիմնական ուղղություններից: Եթե շատերս բռնենք գործարարության ուղին, ապա մեր շահերը
առաջ տանելով՝ կբավարարենք տնտեսության ընդհանրական շահը՝
Սմիթյան քայլերով առաջ գնալով:
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МСП КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ

Анаит Мхитарян
АрГУ, Экономический факультет, Финансы, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (МСП),
государственная поддержка, экономическое развитие, гарантии, экономический рост, консультационная помощь, инвестиции
Бизнес является основой рыночной экономики, а малые и средние
предпринимательства – ключом к экономическому развитию. В статье
представляются пройденный путь и оценка ключевых показателей
текущего состояния МСП в Армении. Решение и поддержка вопросов
сферы МСП в основном зависят от правительства, а программы,
осуществляемые и поддерживаемые ими, являются предметом исследования. В статье также сделаны предложения по устойчивому развитию МСП.

SME AS THE MAIN DIRECTION OF DEVELOPMENT
ARMENIA'S
ARMENIA'S ECONOMY

Anahit Mkhitaryan
Ar SU, Faculty of Economics, Finances, the 4th year
Summary

Key words: small and medium entrepreneurship (SME), state support,
economic development, guarantees, economic growth, consulting assistance,
investment
Business is the basis of market economy, small and medium enterprisesthe key to economic development. The article describes the way passed and the
assessment of key indicators of the current state of SMEs in Armenia. The
decision and support of the SME sector problems depends largely on the
government, and the agendas accomplished and supported are the subject of
this research. Are suggested ways to the stable development of SMEs.
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ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՀԱՀ-ՈՒՄ
Անգելինա Նասիբյան

ԱրՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Ֆինանսներ, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ ասիստենտ Արևիկ Ալեքսանյան

Հանգուցային բառեր
բառեր՝՝ արժեթղթավորում, հիփոթեքային պարտատոմսեր, հիփոթեքային վարկերով ապահովված արժեթղթեր, ակտիվներով ապահովված պարտատոմսեր, ապահովագրված պարտք,միջանցիկ
արժեթուղթ, վճարանցիկ արժեթուղթ
Ակտիվների արժեթղթավորումը 2020-րդ դարի համաշխարհային
տնտեսության հայտնագործություններից մեկն է: Հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ ներկայիս շուկայական տնտեսության պայմաններում
ԱՀ-ում արժեթղթավորման համակարգի ներդրումը կհանգեցնի ֆինանսական շուկայի զարգացմանը, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի տնտեսական աճին և բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, անհրաժեշտ ենք համարում դիտարկել արժեթղթավորման մեխանիզմի
ներդրման հնարավորությունները ԱՀ-ում։ Հոդվածում ներկայացված են
արժեթղթավորման էությունը, արժեթղթավորման իրականացման փուլերը, ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի արժեթղթավորման ծավալների համեմատական
վերլուծությունը, արժեթղթավորման տեսակները, արժեթղթավորման
ներդրման հեռանկարները ԱՀ-ում։
Արժեթղթավորումը կամ սեքյուրիտիզացիան (անգլ. securities բառից, որը նշանակում է արժեթղթեր), լայն իմաստով, ֆինանսական ժամանակակից մեխանիզմներից է, որի դեպքում ֆինանսավարկային կազմակերպությունը իր ակտիվների գրավադրմամբ թողարկում է արժեթուղթ։ Որպես ակտիվներ կարող են հանդես գալ տարաբնույթ վարկերը,
ռոյալթիները, լիզինգը, դեբիտորական պարտքերը և այլ ակտիվներ։
Գիտության շրջանակներում, արժեթղթավորում ասելով նեղ իմաստով հասկանում ենք հիփոթեքային վարկերով ապահովված արժեթղթերի թողարկումը [9, 60]:
Տիրապետելով այդ արժեթղթերին՝ ներդրողները ձեռք են բերում հիփոթեքային վարկերի փուլի չկիսվող մասը, որին համապատասխան
ստանում են տոկոսներ: Սեքյուրիտիզացիան՝ որպես ֆինանսական ինժինիրինգի ձև, մշակվել է ԱՄՆ-ում: Վերջինս իրենից ներկայացնում է
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բանկի հաշվեկշռի ակտիվների և պասիվների կառավարման մեխանիզմ,
որի նպատակն է վարկային պորտֆելի կառուցվածքի փոփոխությունը և
փոխակերպումը ավելի ապահովված ձևերի (բարձր եկամտաբերություն
և ցածր ռիսկայնություն) [5, 31]:
Արժեթղթավորումը բարդ և բազմաքայլ գործողությունների ամբողջություն է, որին մասնակցում են տարբեր ֆինանսական հաստատություններ՝ կիրառելով ֆինանսական շուկայի տարաբնույթ գործիքներ:
Արժեթղթավորումը իրականացվում է հետևյալ հաջորդական քայլերի
իրականացմամբ [1, 3]՝
1. Առաջնային վարկատուն հիփոթեքային վարկ է տրամադրում
վարկառուին: Դա առաջ է բերում վարկառուի պարտքային պարտավորությունների ձևավորում, որը արտացոլվում է վարկատուի (արժեթղթավորման գործարքի նախաձեռնող) վարկային պորտֆելում:
2. Տրամադրված փոխատվությունների հիման վրա ձևավորվում է
գրավաթղթերի փուլ: Դրանք նախկինում տրամադրված, բայց չվճարված
միասեռ պարտավորություններն են, որոնց մարման ժամկետը չի
ավարտվել: Փաթեթավորումը նույնպես իրականացնում է նախաձեռնող
ֆինանսական հաստատությունը:
3. Ընկերությունը վաճառում է այդ փուլը արժեթղթերի էմիտենտին,
որը մասնագիտացված ներդրումային ընկերությունն է:
4. Հատուկ մասնագիտացված ընկերությունը (SPV – special purpose
vehicle) գնված հիփոթեքային վարկերի փուլի համար երկրորդային
շուկայում թողարկում և տեղաբաշխում է արժեթղթեր:
5. Վաճառելով փուլը՝ նախաձեռնողը միաժամանակ հնարավորություն է ստանում օգտվել ամենից հայտնի և բարձր հեղինակություն ունեցող վարկանշային ընկերությունների ծառայություններից:
Վարկանշային ընկերությունը մանրամասն ուսումնասիրում է փուլի ռիսկի աստիճանը, արժեթղթավորման մասնակիցների ֆինանսական
կայունության մակարդակը, որի արդյունքում որոշում է թողարկվող արժեթղթերի վարկանիշը, ինչը մեծ ազդեցություն է թողնում արժեթղթերի
գնի և եկամտաբերության վրա և ազդում է պոտենցիալ ներդրողների որոշումների կայացմանը [8, 52]:
Տարբերում են հիփոթեքային վարկերով ապահովված արժեթղթերի
երկու տեսակ՝
1. Հիփոթեքային պարտատոմսեր, որոնք հավաստում են սեփականատերերի իրավունքը էմիտենտից ստանալու վճարումներ անվանական
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արժեքի և համապատասխան տոկոսների չափով:
2. Հիփոթեքային մասնակցության վկայագրեր, որոնք այլ կերպ անվանվում են բաժնային արժեթղթեր: Տվյալ դեպքում թողարկվում է արժեթուղթ, որի սեփականատեր կարող են լինել մի քանի անձինք, և որոնք
իրավունք ունեն պահանջելու դրամական միջոցներ հիփոթեքային վարկերի մարումներից՝ իրենց բաժիններին համապատասխան:
Հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկան զարգացած է հատկապես
Գերմանիայում, Նիդերլանդներում, ԱՄՆ-ում և զարգացած այլ երկրներում: Դրանք ավելի նմանություններ ունեն ավանդական կորպորատիվ
պարտատոսերին, քան հիփոթեքային վարկերով ապահովված արժեթղթերին [7, 5-9]:
Եվրոպայում արժեթղթերի շուկան զարգացում ապրեց 1980-ականների վերջին և 1990-ականների սկզբին։ Սկզբնական փուլում հիմնական
ակտիվների խմբերն էին բնակարանային հիփոթեքները և սպառողական
վարկերը։ Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում տարածված է հիփոթեքային
վարկավորման միամակարդակ մոդել,1 և հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկումը իրականացվում է հետևյալ կերպ․տրամադրելով հիփոթեքային վարկ, բանկը ինքն է թողարկում պարտատոմս՝ հիմք ընդունելով հիփոթեքային վարկերի գրավաթղթերը։ Այդ գրավաթղթերի թողարկումը և շրջանառությունը վերահսկվում և կանոնակարգվում է օրենսդրությամբ: Հիփոթեքային պարտատոմսի թողարկումից հետո բանկը այն
վաճառում է բաց շուկայում: Հիփոթեքային պարտատոմսերը շրջանառվում են ինչպես տվյալ երկրի ներքին, այնպես էլ միջազգային շուկաներում: Դրանք կազմում են ապահովագրական ընկերությունների և այլ ֆինանսական հաստատությունների ներդրումային պորտֆելի գերակշիռ
մասը: Մի շարք եվրոպական երկրներում գործում են այնպիսի մեխանիզմներ, որտեղ միայն հիփոթեքային բանկը կարող է վարկը տրամադրել
պարտատոմսերի թողարկման միջոցով: Բացառություն է կազմում Իսպանիան, որտեղ ցանկացած բանկ կարող է թողարկել հիփոթեքային
պարտատոմս:

Հիփոթեքային վարկավորման ամենից տարածված մոդելներն են՝ փակ
ինքնավար, բաց հատյալ և բաց ընդլայնված: Վերջինս իր հերթին բաժանվում է
միամակարդակ և երկմակարդակ մոդելների:
1
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Տրամագիր 1. Արժեթղթավորման ծավալները Եվրոպայում՝
20042004-2016թթ
2016թթ․(մլրդ եվրո)[
եվրո)[15
)[15]
15]2

Ի տարբերություն Եվրոպայի՝ ԱՄՆ-ում տարածված է հիփոթեքային
վարկավորման երկմակարդակ մոդելը, որը գործում է հիփոթեքային
վարկավորման երկրորդային շուկայի պայմաններում: Տվյալ դեպքում
բանկը՝ էմիտենտը, տրամադրելով վարկ, այն անմիջապես վաճառում է
մասնագիտացված կազմակերպությանը՝ կոնդուիտին:: Այս դեպքում
հիփոթեքային վարկը բանկի հաշվեկշռից դուրս է գալիս և հաշվառվում է
կոնդուիտի հաշվեկշռում: Կոնդուիտի կողմից իրականացվում է այսպես
կոչված «վարկի ամրապնդում»: Նա ձեռք բերված հիփոթեքային վարկերը
խնբավորում է՝ ըստ տարբեր հատկանիշների, դրանց գրավադրմամբ
թողարկում է հիփոթեքային պարտատոմսեր և վաճառում ներդրողներին:
Ընդ որում, կոնդուիտը ապահովագրում է հիփոթեքային ռիսկը:
ռիսկը

Տրամագիրը կառուցվել է հեղինակի
ակի կողմից, որի համար հիմք են հանդիսահան
ցել հետևյալ կայքէջի տվյալները՝ https://www.sifma.org/wp--content/ uploads/
2017/03/Europe-Securitisation-Quarterly-2017-03-09-AFME-SIFMA--1.pdf
2
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Տրամագիր
Տրամագիր 2․ Արժեթղթավորման ծավալները ԱՄՆԱՄՆ-ում՝ 20042004-2016թթ
2016թթ․
(մլրդ եվրո)
եվրո) [16]3

Թեև Եվրոպայի արժեթղթավորման շուկայի չափը շարունակում է
աճել, այնուամենայնիվ այն դեռ էապես փոքր է ԱՄՆ-ի արժեթղթավորման շուկայից։

Տրամագիր 3. Արժեթղթավորման ծավալները Եվրոպայում և
ԱՄՆԱՄՆ-ում՝ 20042004-2016թթ
2016թթ․(մլրդ եվրո)
եվրո)4
Տրամագիրը կառուցվել է հեղինակի կողմից, որի համար հիմք են հանդիսահան
ցել հետևյալ կայքէջի տվյալները՝ https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2017/
content/uploads/2017/
05/us-securitization-2016-year-in-review.pdf
4 Տրամագիրը կառուցվել է հեղինակի կողմից:
3
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Ինչպես երևում է տրամագիր 3-ից, 2004-2016թթ․ ժամանակահատվածում ԱՄՆ-ի արժեթղթավորման ծավալները մշտապես գերազանցել են
Եվրոպայի արժեթղթավորման ծավալներին։ Իսկ արժեթղթավորումը
Եվրոպայում իր գագաթնակետին է հասել 2008թ-ին (818․7 մլրդ եվրո), որը
համապատասխանում է ԱՄՆ-ի պատմական նվազագույնին (934,9 մլրդ
եվրո), ընդ որում, ամերիկյան շուկայի հիմքը կազմում են MBS` հիփոթեքով ապահովված արժեթղթերը (52%)։ Նշված հանգամանքը բացատրվում է
նաև ԱՄՆ-ում 2008թ․ սկսված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով։
Առանձնացնում են արժեթղթավորման 3 հիմնական տեսակ՝
▪ «True sale»
▪ «Synthetic»
▪ «Whole business»։
«True sale» արժեթղթավորումը տիպիկ արժեթղթավորման գործարք
է, որը գոյություն ունի բոլոր եվրոպական երկրներում։ Այս արժեթղթավորման դեպքում ընկերությունը վաճառում է ակտիվները հատուկ նշանակության միջնորդին, որը ֆինանսավորում է ակտիվների ձեռք բերումը՝ կապիտալի շուկայում արժեթղթեր թողարկելով։ «True sale»-ի համար
ընդհանուր կանոնն է այն, որ գործիքը պետք է ֆիզիկապես փոխանցվի
վաճառողից գնորդին։
«Synthetic» արժեթղթավորման դեպքում ընկերությունը ոչ մի ակտիվ չի վաճառում, սակայն իր որոշ ակտիվների հետ կապված վնասների
ռիսկը փոխանցում է SPV-ին կամ որևէ բանկի՝ նման ընկերության
կողմից SPV-ին վճարվող ապահովավճարի (պրեմիումի) կամ վարձավճարի դիմաց։ Ինչպես երևում է, «Synthetic» արժեթղթավորման գործարքը շատ նման է «True sale» արժեթղթավորմանը, իսկ կառուցվածքային
տեսանկյունից դրանք հիմնականում նույնն են: Հիմնական տարբերությունն այն է, որ նախաձեռնողը չի վաճառում ակտիվները թողարկողին,
հետևաբար ձեռք չի բերում որևէ ֆինանսավորում կամ իրացվելիություն
այդ գործարքով։ Փոխարենը նախաձեռնողը կնքում է վարկային դեֆոլտ
սվոփ գործարք թողարկողի հետ՝ ակտիվի կամ ակտիվների խմբերի
մասով։ Վարկային դեֆոլտ սվոփ պայմանագրով թողարկողը վճարում է
նախաձեռնողի նման ակտիվից կամ ակտիվների խմբերից առաջացած
վարկային վնասների չափով գումար։ Նախաձեռնողի ակտիվների ռիսկը
փոխանցվում է թողարկողին։
«Whole Business» արժեթղթավորման գործարքը առաջացել է Միացյալ Թագավորությունում։ Այն ընդգրկում է SPV-ից ապահովված վարկի
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տրամադրումը համապատասխան նախաձեռնողին։ SPV-ը պարտատոմսեր է թողարկում կապիտալի շուկաներ և վարկավորում է նախաձեռնողի ծախսերը։ Նախաձեռնողը սպասարկում է իր վարկային պարտավորությունները իր բիզնեսից ստացած եկամուտով։
Կանխիկի հոսք ապահովելու տեսանկյունից տարբերում են արժեթղթավորման երեք ձևեր՝
▪ ապահովագրված պարտք (Collateralized Debt)
▪ միջանցիկ արժեթուղթ (Pass-Through)
▪ վճարանցիկ արժեթուղթ (Pay-Through)։
Ապահովագրված պարտքն այն ձևն է, որը ամենամոտն է ակտիվով
ապահովված ավանդական փոխառություններին։ Ակտիվների սեփականատերը փոխառություն է վերցնում և գրավադրում ակտիվները՝ մարումը ապահովելու համար։ Գրավադրված ակտիվները կարող են գնահատվել՝ ըստ վաճառքի պահին իրենց շուկայական արժեքի կամ կանխիկի
հոսք ապահովելու նրանց կարողության։
Միջանցիկ արժեթղթավորումն ակտիվների արժեթղթավորման մի
ձև է, որը կանոնավոր կանխիկի հոսք է ապահովում ՝ վաճառելով ակտիվների խմբում ուղղակի մասնակցությունը։ Այսինքն՝ «միջանցիկ հավաստագիրը» ներկայացնում է բազիսային ակտիվների նկատմամբ սեփականության իրավունքը՝ հանգեցնելով կանխիկի հոսքի։ Ակտիվների
հավաքագրված մայր գումարը և տոկոսավճարները «անցնում են» արժեթղթեր տնօրինողներին։
Վճարանցիկ արժեթղթավորման դեպքում ակտիվները սովորաբար
ձեռք են բերվում SPV-ի (թողարկող) կողմից, որը ակտիվով ապահովված
արժեթուղթ է թողարկում։ Վճարանցիկ պարտատոմսերում ներդրողները
չեն հանդիսանում բազիսային ակտիվների անմիջական սեփականատերերը։ Նրանք պարզապես ներդրում են կատարում որոշ ակտիվներով
ապահովված պարտատոմսում։ Ուստի, թողարկող ընկերությունը կարող
է կառավարել կանխիկի հոսքերը՝ դրանք բաժանելով առանձին վճարման
հոսքերի։ Այսպիսով՝ վճարանցիկ արժեթղթերը կառուցվում են այնպես,
որ ակտիվներից ստացված կանխիկի հոսքերը կարող են փոխարկվել
պարտավորությունները մարելու համար [10, 6-9]:
ՀՀ-ում 2008թ. մայիսի 26-ին ընդունվեց Ապահովված հիփոթեքային
պարտատոմսերի մասին օրենք, որի նպատակն էր հիփոթեքային վարկավորման բաց ընդլայնված մոդելի ներդնումը, սակայն այս մոդելը
դեռևս չի ներդրվել ՀՀ-ում: Օրենքով ամրագրվում են հիփոթեքային պար374

տատոմսերի թողարկողների և սեփականատերերի իրավունքներն ու
պարտականությունները, ընդգծվում շահառուների այն շրջանակը, որոնք
կարող են օգտվել այս գործիքի կիրառումից: Օրենքում առկա են թերություններ, որոնցից է, օրինակ այն, որ հիփոթեքային պարտատոմսեր կարող են գնել միայն իրաաբանական անձինք: Սակայն օրենքի ընդունումը
չհանդիսացավ հիմնավոր ազդակ հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկայի զարգացման համար: Նույն օրը ընդունվել է նաև ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին օրենքը,
սակայն ՀՀ-ում ակտիվներով ապահովված արժեթղթեր դեռևս չեն շրջանառվում։
ԱՀ-ում հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկան հնարավոր է զարգացնել, սակայն, անշուշտ այդ գործընթացը դժվար կլինի: Դրան խոչընդոտում են հետևյալ հանգամանքները.
▪ Հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկայի զարգացման համար
նախ անհրաժեշտ է, որպեսզի զարգացվածության բարձր մակարդակի վրա լինի հիփոթեքային վարկավորման շուկան: Դրան
խոչընդոտում են նաև հասարակության հոգեբանական իրավիճակը և երկրում տիրող ռազմական անկայուն իրավիճակը:
▪ Դեռևս նորմալ զարգացած չէ արժեթղթերի շուկան: Այստեղ
ամենից շատ շրջանառվող արժեթղթերից կարելի է համարել
բաժնետոմսերը, ապահովագրական պոլիսները, չեկերը և այլն:
▪ Ինչպես ցանկացած նորարարություն, այնպես էլ հիփոթեքային
պարտատոմսերի ներդրման համար անհրաժեշտ է գիտելիքների
խորը մակարդակ: Քանի որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել
միջազգային փորձը, այնուհետև կատարել վերլուծություններ և
լավագույն տարբերակը ներդնել մեր երկրում:
Վերոնշյալ խնդիրների հաղթահարման միջոցով հիփոթեքային
պարտատոմսերի շուկայի ձևավորման համար նպատակահարմար և շահավետ ենք համարում հետևյալ միջոցառումների իրականացումը՝
1. Ցանկացած բարեփոխումներ իրականացնելուց պետությունը
նախ և առաջ պետք է ընդունի այնպիսի նորմատիվ-իրավական ակտեր,
որոնցով կկարգավորվեն գործարքի բոլոր մասնակիցների շահերը: Տվյալ
դեպքում պետք է ընդունվեն իրավական ակտեր, որոցով կհստակեցվեն
հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկման և շրջանառության պայմանները, ներդրողների շրջանակները, պատասխանատվության միջոցները և այլն:
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2. Հիփոթեքային շուկայի առավել զարգացման համար պետությունը պետք է շարունակի իրականացնել միջոցառումներ այդ ուղղությամբ:
Պետությունը պետք է իրականացնի հիփոթեքային վարկերով բնակչության աջակցության ծրագրերը, սակայն այն պետք է բխի ոչ միայն վարկառուի, այլև վարկատուի շահերից:
3. ԱՀ-ում որպես հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկման և
վաճառքի խորհրդատու կարող է հանդես գալ ԱրցախՀէկ ԲԲԸ, քանի որ
արժեթղթերի շուկայի ոլորտում ընկերությունը արդեն ունի երկար տարիների փորձ․ ընկերության անվանական հասարակ բաժնետոմսերը վաճառվում են Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիայում՝ Կենտրոնական NASDAX OMX ARMENIA [11]: Վարկատու կազմա
մակերպությունները տրամադրված հիփոթեքային վարկերի գրավադրմամբ կարող են
թողարկել պարտատոմսեր և դրանք վաճառել բաց շուկայում:
շուկայում Գծապատկերի միջոցով վերոնշյալ գործընթացը կունենա հետևյալ տեսքը.
տեսքը
Գծապատկեր 1․ Հիփոթեքային պարտատոմսերի իրականացման մեխանիզմը5

1-ին քայլում վարկատուն հիփոթեքային վարկերի գրավադրմամբ
թողարկում է պարտատոմսեր և վաճառում միջնորդ կազմա
մակերպությանը:
2-րդ քայլում իրականացվում է պարտատոմսերի հետ վերադարձ:
Քանի որ հիփոթեքային վարկերը երկարաժամկետ են,, ուստի դրանց
գրավադրմամբ հիփոթեքային պարտատոմսերը նույնպես պետք է լինեն
երկարաժամկետ:
ԱՀ-ում ակտիվների արժեթղթավորման ներդրման համար նախ և
առաջ անհրաժեշտ է պետության կողմից օրենսդրական դաշտի ապահովում, պետական օժանդակություն և խորհրդատվություն։ Կարծում ենք,
հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկայի զարգացումը կհանգեցնի
ԱՀ-ում արժեթղթավորման մեխանիզմի ներդրմանը։
5

Գծապատկերը կառուցվել է հեղինակի կողմից:
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В АРЦАХЕ
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Резюме

Ключевые слова: секьюритизация, ипотечные облигации, ипотечные
кредиты, ценные бумаги обеспеченные активами, застрахованный долг,
посредническая безопасность, платежная карта
Секьюритизация активов является одним из открытий мировой экономики 20-го века. Принимая во внимание тот факт, что в Арцахе реализация системы секьюритизации в условиях текущей рыночной экономики
приведет к развитию финансового рынка, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту и повышению уровня жизни населения,
мы считаем необходимым рассмотреть возможность инвестирования механизма секьюритизации в Арцахе. В статье описываются этапы секьюритизации, сравнительный анализ объемов США и европейской секьюритизации, типы секьюритизации, перспективы инвестирования механизма
секьюритизации в Арцахе.

THE REALIZATION OF SECURITIZATION IN ARTSAKH

Angelina Nasibyan
ArSU, Faculty of economics, Finance, the 4th year
Summary

Key words: securitization, mortgage bills, mortgage loans, asset backed
securities, insured life, preemptive insurance, payment card
Asset securitization is one of the most important discoveries of the world
economy of the 20th century. Taking into account the fact that the
implementation of securitization system in Artsakh will lead to the
development of a financial market, which, in turn, will contribute to economic
growth and raise the living standards of population, we consider it’s necessary
to examine the possibility of investing securitization mechanism in Artsakh.
This article describes the stages of securitization, a comparative analysis of the
volume of US and European securitization, types of securitization, the prospects
for investing securitization mechanism in Artsakh.
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ՀՀ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ
Աշոտ Մովսիսյան
ԳՊՀ, Հաշվապահական հաշվառում և հարկում, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ Սամվել Ամիրխանյան

Ֆինանսական
ճգնաճամ,
արժույթ,
Հանգուցային
բառեր՝
արժութային համակարգ, համաշխարհային շուկա, հիփոթեքային շուկա,
դոլար, դրամ, ռուբլի, արտահանում, ներմուծում, ներդրումներ,
տրանսֆերտներ, գնաճ, նավթ, ազդեցություն, հետևանք, փոխարժեքի
փոփոխություն
2008թ. առաջացած Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը (ՀՖՏ) իր ազդեցությունը թողեց աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների
վրա: Տարբեր երկրներում ազդեցության աստիճանը տարբեր էր, որը
պայմանավորված էր տվյալ երկրի այլ երկրների հետ «իրական», «ֆինանսական» կապերով, մինչ ճգնաժամը մակրոտնտեսական դիրքով, այսինքն
թե նա ինչ արտաքին տնտեսական հարաբերություններ մեջ է գտնվում
համաշխարհային շուկայնում իրենց կամքը թելադրող երկրների հետ:
Ճգնաժամի բնույթն աննախադեպ էր և նրա ազդեցությունը այսօր զգացվում է թե՛ համաշխարհային, թե՛ հայաստանյան տնտեսության վրա: Մեզ
հաջողվեց խուսափել ճգնաժամի առաջին՝ ֆինանսական փուլից, սակայն
2009-ից համաշխարհային տնտեսությանը պատուհասած խնդիրները
սկսեցին անմիջականորեն զգացվել նաև Հայաստանում: Ճգնաժամի արդյունքում տուժեց ամբողջ տնտեսությունը, անկում ապրեցին գրեթե բոլոր
մակրոտնտեսական
ցուցանիշները,
ինչպես
նաև
բացասական
հոտևանքներ ունեցավ ՀՀ արժութային շուկան ևս: Աշխատանքում
փորձել ենք ուսումնասիրել համաշխարհային ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամի զդեցությունը ՀՀ արժութային համակարգի վրա:
Հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է նրանով,
որ 2008 թվականին սկիզբ առած համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը դեռևս հաղթահարված չէ, այն իր լուրջ և ծանր հետևանքներն է թողել ինչպես ամբողջ աշխարհի մեծ ու փոքր տնտեսությունների
վրա, այնպես էլ Հայաստանի, և դրա բացասական ազդեցությունները
մենք տեսնում ենք մինչև այսօր: Իսկ քանի որ արդեն նշեցինք, որ այն իր
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մեծ ազդեցությունն է ունեցել արժութային համակարգի վրա, որն էլ հանդիսանում է տնտեսության կառավարման կարևորագույն լծակներից
մեկի՝ դրամավարկային քաղաքականության հիմքը, սրանով իսկ թեման
դառնում է արդիական: Հենց արժութային քաղաքականությամբ են կարգավորվում դրամի կայունացման մեխանիզմները, փոխարժեքի կարգավորումը այլ երկրների դրամական միավորի հետ համեմատած, որոնցով
մենք ամեն օր կատարում ենք տարբեր գործարքներ, ստանում գումար
արտերկրից, ներդնում ավանդ բանկում կամ վերցնում վարկ արտաժույթով և այլ տարատեսակ գործարքներ, և հետևաբար արժույթի կայունացումն ու դրա խելամիտ կանխատեսումը յուրաքանչուրիս հետաքրքրությունների սահմաններում է գտնվում: Վերը նշված խնդիրները վկայում
են հետազոտվող թեմայի արդիականության մասին։
Աշխատանքի հիմնական նպատակն է հետազոտել և վերլուծել 2008
թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի համաշխարհային շուկայում առաջ բերած փոխարժեքի և նավթի գների տանտանումները, ՀՀ-ում
ճգնաժամի փոխանցման հիմնական մեխանիզմները և դրա ազդեցությունը մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա: Ուսումնասիրության
նպատակն է նաև պարզել ՀՀ-ում ճգնաճամով պայմանավորված բացասական ազդեցությունները արժութային համակարգի վրա, ինչպես նաև
իրականացնել ՀՀ-ում ճգնաժամի փոխանցման մեխանիզմների ազդեցության գնահատում` առաջարկելով մեղմման հայեցակարգային մոտեցումներ։
Առաջադրված նպատակին հասնելու համար աշխատանքում առաջադրվել և լուծումներ են առաջարկվել հետևյալ հիմնական խնդիրների
շուրջ՝
▪ պարզել ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքների ազդեցության
գնահատումը միջազգային արժութային համակարգի վրա,
▪ հետազոտել ճգնաժամի ազդեցության վերլուծությունը ՀՀ տնտեսության և մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա,
▪ ներկայացնել դրամի փոխարժեքի դինամիկայի վերլուծությունը
մինչճգնաժամային և հետճգնաժամային ժամանակահատվածում,
▪ իրականացնել ՀՀ ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքների վերլուծություն,
▪ առաջարկել համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի
ազդեցության մեղմման հայեցակարգային նոր մոտեցումներ։
380

XXI դարի համաշխարհային առաջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը սկսվել է դեռևս 2007թ. գարնանը, երբ ԱՄՆ-ի հիփոթեկային շուկայում առաջացած լուրջ խնդրները՝ անշարժ գույքի գների անկումը և հիփոթեքային վարկերի ժամկետանց պարտավորությունների աճը հանգեցրին
հիփոթեքային արժեթղթերի վնասի աճին: Դրա արդյունքում միջազգային
և ամերիկյան խոշոր բանկերը ստիպված եղան իրենց հաշվեկշիռներում
արտացոլել ներդրումային ընկերությունների վնասները:
Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման ընդհատումը,
ընդհատումը ինչպես նաև
«թանկացած» պարտավորություններ մարելու համար նախկինում ձեռք
բերված տների զանգվածային վաճառքը, հանգեցրին բնակարանային շինարարության ճգնաժամին, որը կարելի է անվանել ճգնաժամի առաջին
փուլ և որակել որպես հիփոթեքային շուկայի ճգնաժամ:
ճգնաժամ Այն սկսվեց
2007թ. գարնանը և ավարտվեց մեկ տարի անց, երբ 2008թ.
2008 մարտին
կանխվեց ԱՄՆ-ի խոշորագույն ներդրումային բանկերից մեկի՝ Bear
Sterns-ի սնանկացումը [1]:
2008թ.
թ. տնտեսական ցնցումների հետ կապված, բարձրացավ նավթի
գները, որն էլ բերեց պահանջարկի կտրուկ անկման: Նավթի գներն հահա
մաշխարային
խարային շուկայում որոշվում էր դոլարով, այսինքն մարդիկանց
ավելի
լի շատ դոլար էր պետք, նավթ գնելու համար: Դրանից հետևություն,
որ եթե դոլարի պահանջարկը շուկայում մեծանում է, ապա այն բերում է
կուրսի նվազմանը:
ը: Բայց քանի որ երկար ժամանակ պահանջարկը մնում
էր ցածր, նավթի գները սկսում են իջնել, որի արդյունքում էլ նույն առաառա
ջարկ պահանջարկ հարաբերակցության արդյունքում սկսում է բարձաբար
նալ դոլարի կուրսը:

Տրամագիր 1. Նավթի գների դինամիկան 20082008-2018թթ
2018թթ.
թթ. [7]
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Տամագիր
Տամագիր 2. Դոլարի կուրսի դինամիկան 20072007-2018թթ
2018թթ.
թթ.

Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամի առաջին նշաններն ի հայտ
եկան 2008 թվականի նոյեմբերի վերջերին, երբ միջազգային շուկաներում
նկատվեց Հայաստանից արտահանվող պղնձի խտանյութի կտրուկ
գնանկում՝ կապված պղնձի խտանյութի նկատմամբ պահանջարկի
նավազման հետ, որի արդյունքում նվազեցին նաև կապիտալի ներհոսքի
ծավալները Հայաստանում:
Հետճգնաժամային ժամանականշջանում 2017թ
թ.-ին 2008թ.-ի
համեմատությամբ դրամը արժեզրկվեց դոլարի համեմատ 36.6%-ով, իսկ
ռուբլու համեմատ՝ 32.5%-ով:

Տրամագիր 3. Դոլար
Դոլար/դրամ փոխարժեքը 20172017-2018թթ
2018թթ.
թթ. [3]

382

Տրամագիր 4. Ռուբլի/
Ռուբլի/դրամ փոխարժեքը 20082008-2017թթ
2017թթ.
թթ. [3]

Ցանկացած երկրի արժութային համակարգի ձևավորման և զարգացման կարևորագույն գործոն է արժութային քաղաքականության և ռեժիմի ընտրությունը: Դա արժույթի հավասարակշռված փոխարժեքի
փոխար
հետագա ձևավորման հիմքն է, ինչը կարևոր նշանակություն ունի արտաքին տնտեսական հարաբերությունների զարգացման գործում և ստեղծում է անհրաժեշտ և բավարար հիմքեր տարբեր երկրների արժույթների
իրական արժեքների համեմատման և փոխարկման համար:
համար Պահանջն
արդիական է ապրանքների և ծառայությունների, առևտրի,
առևտրի կապիտալի
միջազգային շարժի ապահովման համար: Փոխարժեքի դերը հատկապես
մեծ է ՀՀ-ում, որը փոքր բաց տնտեսություն է և աչքի է ընկնում ներմուծման նկատմամբ բարձր հակվածությամբ: Համաշխարհային ֆինանսատնեսական ճգնաժամը, արդեն գիտենք, որ մեծ ազգեցություն ունեցավ
ինչպես շատ ու շատ մակրոտնտեսական ցուցանիծների վրա, այնպես էլ
ՀՀ արժութային համակարգի վրա: Ու, քանի որ Հայաստանը մեծ առնչություն է ունեցել և ունի արտաքին աշխարհի հետ, կարևորվում է տվյալ
հարցի խորը ուսումնասիրությունը:
Առաջին հանգամանքը, որը լուրջ ազդեցություն է ունենում արժութային համակարգի վրա հայկական դրամի և փոխարժեքի մուտքն ու ելքն
է: Այդ առումով, իհարկե, պետք է ուսումնասիրենք ՀՀ արտահանման և
ներմուծման ծավալները 2008 թվականից ի վեր:
Եթե ուսումնասիրենք այն կարևորագույն հարցադրումը,
հարցադրումը թե մենք
ինչ ենք առաջարկում աշխարհին և ինչ ենք ստանում աշխարհից,
աշխարհից ապա
դա ևս բավարար է հասկանալու համար՝ ինչպիսի իրավիճակ է առկա ՀՀ
տնտեսության մեջ: Հայաստանը ոչ միայն չունի դիվերսիֆիկացված կա383

ռուցվածք արտահանման երկրների, այլ նաև ապրանքակազմի բնագավառում, որն էլ իր հերթին ավելացնում է արտահանման ոլորտի ռիսկերը:
Եթե ավելի խորությամբ ենք մոտենում հարցին, ապա նկատում ենք, որ
ամենամեծ մասնաբաժինն արտահանման մեջ 2017 թվականի դրությամբ
ունեն հանքահումքային արտադրանքը (692.3 մլն ԱՄՆ դոլար), պատրաստի սնունդը (531.3 մլն ԱՄՆ դոլար), ոչ թանկարժեք մետաղների և
դրանցից պատրաստվածիրերը (277.5 մլն ԱՄՆ դոլար), թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերն ու մետաղները (289.6 մլն ԱՄՆ դոլար): Այս
ոլորտները դիտարկել որպես տնտեսության հեռանկարային զարգացման
ընթացք ապահովող ոլորտներ՝ մենք չենք կարող, քանի որ իրականում
դրանք ավելացված արժեքի շղթայի մեջ փոքր բաղադրիչ ունեն, դեռ ավելին, ուսումնասիրելով ներմուծման հատվածի ապրանքային կազմը
կնկատենք, որ այս ոլորտներից որոշներում անգամ մենք ավելի շատ ներմուծում ենք, քան արտահանում: Բնականաբար, փոխարժեքի փոփոխությունը ազդում է բոլոր ներմուծված ապրանքների գների վրա, որոնք կազմում են մեր սպառողական զամբյուղի մոտ 37%-ը:

Տրամագիր 5. ՀՀ արտահանման և ներմուծման ծավալները 20082008-2017թթ
2017թթ.
թթ. [2; 4]

Արտահանման աճը հանգեցնում է ՀՀ արժութային շուկայում արտարժույթի առաջարկի աճին, արտահանողներն իրենց եկամուտները
ստանում են արտարժույթով, օրինակ` ռուբլով, և ստիպված են լինում
այդ ռուբլին «վաճառել», այսինքն` փոխարկել դրամի Հայաստանում։
Արդյունքում ռուբլու փոխարժեքը նվազում է, քանի որ «վաճառվող» ռուբ-
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լու քանակը շատանում է, իսկ «գնվողը»` ոչ, իսկ դրամն արժևորվում է:
Սակայն պետք է հաշվի առնել նաև ներմուծման ծավալները,
ծավալները քանի որ
ինչպես արտահանման շնորհիվ արտարժույթ մտնում է երկիր, դրա
երկու անգամ ավելին էլ դուրս է գալիս ներմուծման միջոցով:
միջոցով Եվ եթե դիտարկենք 2008-2017թթ.-ի հայկական դրամի արժևորման մեխանիզմը,
ապա կտեսնենք, որ 32,5% առևտրային հաշվեկշռի նվազումը բերել է
ռուբլու համեմատ դրամի ուղիղ 32,5% արժևորման:
Փոխարժեքի ձևավորման վրա ազդող այլ գործոններից կարելի է
առանձնացնել գնաճի տեմպը: Ակնհայտ է, որ որքան բարձր է գնաճի
տեմպը երկրում, այնքան ցածր է ազգային արժույթի գնողունակությունը,
գնողունակությունը
հետևաբար նաև՝ արժեքը: Նման երևույթը կարող է խնդրահարույց դառնալ, եթե այն կրի երկարաժամկետ բնույթ: Այժմ ուսումնասիրենք Հայաստանում գնաճի տեմպերը 2008-2017թթ.:

Տրամագիր 6. ՀՀ տարեկան գնաճի ցուցանիշները 20082008-2017թթ
2017թթ.
թթ. [5
[5 ]

Տրամագրից կարող ենք տեսնել, որ այն հիմնականում ցուցաբերել է
անկայուն վարքագիծ, սակայն հիմնականում ունեցել է նվազման
միտում: Այսինքն՝ եթե վերջին տարիներին գրանցվել է գնաճի
նաճի ցածր մակարդակ, իսկ 2016թ.՝ գնանկում, ապա դա նշանակում է,
է որ դա եկել է
դրամի արժևորման գործընթացից, այսինքն՝ արժևորված արժույթով գները ավելի ցածր են լինում. վերջին տարիներին դրամը արժևորվել է ռուբլու համեմատ՝ 32,5%-ով, իհարկե սա դիտարկում ենք այլ հավասար պայմաններում:
Ընդհանուր առմամբ, ապացուցված է այն փաստը,
փաստը որ դրամի
արժևորման պատճառներից մեկն էլ տրանսֆերտների ավելացումն է,
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քանի որ, երբ տնտեսության մեջ տրանսֆերտները ավելանում են, մեծանում է փողի առաջարկը, որն էլ բերում է դրամի գնի բարձրացման,
այսինքն՝ դրամի արժևորման: Ուսումնասիրենք դեպի Հայաստան
տրանսֆերտների ներհոսքը: Սակայն տրամագրին նայելով՝ կարող ենք
տեսնել հակասություն:

Տրամագիր 7. Դեպի ՀՀ տրանսֆերտների ներհոսքը 20082008-2017թթ
2017թթ.
թթ.

Ներկայացված ցուցանիշներն ունեն դոլարային արտահայտություն,
սակայն դրանց մեծամասնությունը Հայաստան է մտել ռուսական
ռուբլով, ու եթե այն փորձեինք ներկայացնեինք ռուբլով, կստանանք
հակառակ պատկերը, որ, օրինակ՝ վերջին երեք տարիների ընթացքում
տրանսֆերտները աճել են: Սակայն այս ամենը տեղի է ունեցել
ռուսական ռուբլու արժեզրկված կուրսի ֆոնի վրա, որն էլ բացատրում է
այդ փուչիկի առկայությունը: Դա նշանակում է, որ առավել խելամիտ է
այս ցուցանիշները ներկայացնել դոլարային արտահայտությամբ:
Նույն կերպ է ազդում փոխարժեքի վրա նաև կապիտալի ներհոսք
ինչպես տրանսֆերտների, այնպես էլ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մասով: Երբ ՀՀ տնտեսությունում կատարվում են մասշտաբային
օտարերկրյա ներդրումներ, օտարերկրյա արժույթը երկրում «շատանում
է», այսինքն` մեծանում է դրա առաջարկը, որը հանգեցնում է դոլարի փոխարժեքի անկման և ՀՀ դրամի արժևորման։ Ուսումնասիրելով Հայստանի ներդրումային դաշտը և տնտեսությամ մեջ կատարված ներդրումների
քանակությունը՝ տեսնում ենք, որ դրանք հիմանականում Հայաստան են
մտել դոլարային արտահայտությամբ, և հիմնականում համեմատականը
պետք է անցկացնենք դրամի ու դոլարի փոխարժեքի հետ: Երբ դիտարկում ենք դեպի Հայաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներ386

հոսքը 2008-2017թթ., տեսնում ենք, որ դրանք ունեցել են նվազման
միտում: Եթե հաշվենք, ապա կստանանք, որ 2008 թվականի համեմատ
ներդրումները նվազել են 73,9%-ով, որն էլ բերել է դրամի արժեզրկում դոլարի նկատմամբ 36,6%-ով:

Տրամագիր 8. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը ՀՀ (մլն դոլար)
դոլար) [6]
[6]

Այս ամենի արդյունքում եզրակացնում ենք, որ ֆինանստնտեսական ճգնաժամի արժույթի վրա ունեցել է մեծ ազդեցություն: Այսպիսով՝
2017թ.-ին 2008թ.-ի համեմատ 52,8% արտահանման ծավալների աճը
բերել է ռուբլու համեմատ դրամի 32.5% արժևորման, վերջին տարիներին
գրանցվել է գնաճի ցածր մակարդակ, իսկ 2016թ.՝ գնանկում, որը բերել է
դրամի արժևորման, մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև տրանսֆերտները,
որոնք դոլարային արտահայտությամբ նվազել են, 2008 թվականի
համեմատ 2017 թվականին ներդրումները նվազել են 73,9%-ով, որն էլ
բերել է դրամի արժեզրկման դոլարի նկատմամբ 36,6%-ով:
Կատարված եզրակացությունների հիման վրա աշխատանքի վերջում ցանկանում ենք ներկայացնել որոշակի առաջարկություններ, որոնց
իրականացման արդյունքում, հույս ունենք, որ փոքր ինչ կխուսափենք
ճգնաճամի բացասական ազդեցություններից արժութային համակարգի
վրա: Այսպիսով առաջարկում ենք.
1. Հայաստանում մեծացնել ներդրումային դաշտի գրավչությունը,
բացահայտել այնպիսի ոլորտներ, որոնք կհետաքրքրեն ոչ միայն մեր
հայրենակիցներին, ովքեր գտնվում են Հայաստանում, այլև Հայաստանից
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դուրս ապրող մեր հայրենակիցներին և օտարերկրացիներին, այսինքն՝
պետք է ամեն ինչ անել, որ արտերկրից ավելի շատ արտարժույթ մտնի
Հայաստան: Դրանք կարող են լինել՝ ՏՏ ոլորտը (Հայաստանն ունի մեծ
մարդկային ռեսուրսներ գիտատեխնիկական նորարաություններ աշխարհին առաջարկելու համար), տուրիզմը, որն էլ իր հերթին շղթայական
ձևով Հայաստան կբերի տուրիստներ (արտարժույթը գրպաններում):
2. Զարկ տալ արտահանման ծավալների ավելացմանը՝ նոր շուկաներ գրավելու համատեքստում: Հայաստանը և Իրանի սահմանին կա
ազատ տնտեսական գոտի, իսկ ԵՄ-ի հետ Հայաստանը կնքել է համապարփակ և ընդլայնված համաձայանգիր, որը հնարավորոթյուն է տալիս
եվրոպական ապրանքներով գրավել իրանական շուկան:
3. Արտահանման ծավալները մեծացնել պատրաստի արտադրանք
արտահանելու միջոցով: Քանի որ այդ ծավալներում մեծ բաժին են կազմում մետաղական հումքը և գյուղմթերքը, որոնք արտահանվում են
միայն որպես հումք, առաջարկում ենք, որ որոշակի ներդրումների իրականացման արդյունքում բացել նոր արտադրամասեր, ստանալ պատրաստի արտադրանք և նոր դրանք արտահանել:
4. Իրականացնել որոշակի միջոցառումներ ներմուծման ծավալները
կրճատելու համար: Սա կարող է լինել այն դեպքում, երբ զարկ տանք տեղական արտադրանքին, տեղական արտադրանքը դարձնենք մրցունակ,
այսինքն այն ապրանքները, որոնք մենք ներմուծում ենք հնարավորությունների սահմանում արտադրել դրանք Հայաստանում, որոնք սպառողներին կհասնեն ավելի ցածր գներով, կբացվեն նոր աշխատատեղեր,
ավելի շատ հարկեր կմուծվեն պետական բյուջե, որոնց արդյունքում
տնտեսությունը զարգացում կապրի:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հարությունյան Վ. Լ., Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում և աշխարհում:
ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Արտահանում, մլն ԱՄՆ դոլար:
ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Արտարժութային փոխարժեքներ,
դրամ/1 ԱՄՆ դոլար:
ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Ներմուծում, մլն ԱՄՆ դոլար:
ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Տարեկան գնաճի ցուցանիշ, %:
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ (տարեկան), ՀՀ Կենտրոնական բանկ:
Динамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent.
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Актуальность статьи обусловлена тем фактом, что физические
кризисы всегда были в центре внимания экономистов, особенно когда речь
идет об оценке последствий. В статье подробно анализируется международный кризис и описывается его влияние на валютную систему
Армении.
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The article focuses on the fact that physical crises have always been in the
centre of attention of economists, especially when it comes to assessing the
consequences. The international crisis is analyzed in detail and its impact on the
currency system of Armenia is described.
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ԲԱՆԿԵՐԻ ՉԱՇԽԱՏՈՂ ՎԱՐԿԵՐԸ՝
ՎԱՐԿԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆ
Արևիկ Պետրոսյան

ԱրՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Ֆինանսներ, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ Նարինե Ավանեսյան

բառեր`` ֆինանսական կայունություն, առևտրային
Հանգուցային բառեր
բանկեր, վարկային պորտֆել, չաշխատող վարկեր, վարկային ակտիվներ,
ակտիվների դասակարգում
ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունության գնահատման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի առևտրային բանկերի գործունեության հետ առնչվող ռիսկերի ի հայտ բերումն ու գնահատումը։ Մեծ
ծավալով չաշխատող վարկերի առկայությունը ազդում է ֆինանսական
կայունության, ինչպես նաև այս կամ այն երկրի տնտեսության վրա։ Հոդվածում ներկայացվում են ֆինանսական հատվածի կողմից ներքին վարկավորման դինամիկան (ՀՆԱ-ի նկատմամբ տոկոսներով) և չաշխատող
վարկերի ծավալը ընդհանուր վարկերի մեջ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ
ԱՊՀ որոշ երկրներում։
Ֆինանսական համակարգը մեծ դեր է խաղում յուրաքանչյուր
պետության ամբողջ տնտեսական համակարգում: Հետևաբար անհրաժեշտ է, որ համակարգը պահպանի բիզնես գործընթացների անընդհատությունը և կայունությունը՝ ապահովելով երկրի տնտեսության բնականոն աճը [3, 37]:
Համաձայն «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Կենտրոնական բանկի խնդիրն է ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունության և
բնականոն գործունեության ապահովումը, որը սերտորեն կապված է
Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդրի՝ գների կայունության ապահովման հետ [1]: Իր հերթին ֆինանսական համակարգի անկայունությունը
կարող է խանգարել դրամավարկային քաղաքականության իրականացմանը և ազդել դրա արդյունավետության վրա:
ՀՀ ֆինանսական համակարգի հիմնական մասնակիցը բանկային
համակարգն է, որին բաժին է ընկնում ֆինանսական համակարգի ակտիվների մոտ 90%-ը: ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունության վրա
ազդող ռիսկերը կարող են առաջանալ ինչպես ՀՀ տնտեսությունում, այն390

պես էլ օտարերկրյա պետությունների տնտեսությունում և ֆինանսական
համակարգում:
Բանկերն առնվազն ամիսը մեկ անգամ պետք է միաժամանակ դասակարգեն բոլոր ակտիվները՝ բանկի կողմից սահմանված ներքին կանոնակարգին համապատասխան, ընդ որում, դասակարգման օր պետք է
լինի նաև հաշվետու ամսվա վերջին բանկային օրը: Յուրաքանչյուր ակտիվ պետք է դասակարգվի որպես ստանդարտ, հսկվող, ոչ ստանդարտ,
կասկածելի կամ անհուսալի:
Ակտիվների դասակարգումը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում:
Աղյուսակ 1.
Ակտիվների դասակարգումը՝
դասակարգումը՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ որոշման [2]

Ակտիվի դասը

Օբյեկտիվ չափանիշ

Ստանդարտ

Ակտիվն աշխատող է և գտնվում է սպասարկման
ընթացքում համաձայն պայմանագրի

Հսկվող

Չաշխատող է մինչև 90 օր

Ոչ ստանդարտ

Չաշխատող է 91 -180 օր

Կասկածելի

Չաշխատող է 181-270 օր

Անհուսալի

Չաշխատող է 271 և ավելի օր

Պետք է նշել, որ ՀՀ բանկային համակարգի կայունության վերլուծության կարևոր բաղադրիչ է ակտիվների որակը, որի մակարդակի նվազեցման վրա ազդում է ինչպես այդ հաստատությունների վարկառուների ֆինանսական վիճակի վատթարացումը, այնպես էլ վերագնահատումը՝
բանկային վարկերի գծով արտարժութային պարտավորությունների արժեզրկման արդյունքում: ՀՀ բանկային համակարգում չաշխատող վարկերի մասնաբաժինը 2016թ. վարկերի ընդհանուր ծավալում կազմել է 9,3%:
Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն՝ ՀՀ-ում գործող բանկերի
ակտիվների նկատմամբ չաշխատող վարկերի դինամիկան 2005-2016թթ.
ներկայացված է ստորև (տրամագիր 1):
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Տրամագիր 1. ՀՀ բանկերի չաշխատող վարկերը՝
վարկերի ընդհանուր ծավալում(%)
ծավալում(%) [5]

Ընդհանուր առմամբ, հայկական բանկերի դրամային վարկային
պորտֆելի որակի վրա ազդեցություն է ունեցել վերջին տարիների
վարկային պորտֆելի աճի արագացված տեմպը, իսկ արտարժութային
վարկային պորտֆելի որակի վրա՝ 2014թ.-ի ընթացքում փողի
արժեզրկման հետևանքով պարտքային բեռի ավելացումը: Առևտրային
բանկերի չաշխատող վարկերի ավելացման վրա մեծամասամբ ազդել են
բանկի կողմից վարկառուի վճարունակության ամփոփ վերլուծությունը,
ինչպես նաև բնակչության վարկավորման բարձր մակարդակը:
Վերլուծելով ՀՀ ֆինանսական հատվածի ներքին վարկավորման
դինամիկան (ՀՆԱ-ի նկատմամբ տոկոսներով) և հայկական բանկերի
չաշխատող վարկերի դինամիկան վարկերի ընդհանուր ծավալում (%)՝
կարելի է նկատել, որ 2005-15թթ. չաշխատող վարկերի ավելացման հետ
մետկեղ բանկային համակարգում կրճատվել են վարկավորման աճի
տեմպերը: 2015թ. չաշխատող վարկերի զգալի աճ է արձանագրվել
գյուղատնտեսության ոլորտում (11.3%), հասարակական սննդի և
սպասարկման ոլորտում (13,8%) և արդյունաբերության ոլորտում (9,2%):
Բանկային համակարգի ակտիվների 58,2%-ը (2 տրլն 11 մլրդ դրամ)
բաժին է ընկնում վարկերին՝ տրամադրված տնտեսությանը (վարկերի
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92,2%-ը ստանդարտ վարկեր են) [4]: Պետք նշել, որ ՀՀ-ում վերջին 10
տարիներին, ըստ տրամագիր 2-ի, առաջին անգամ նկատվում է
ֆինանսական հատվածի համախառն վարկավորման անկում:

Տրամագիր 2. ՀՀ ֆինանսական հատվածի ներքին վարկավորման
դինամիկան (ՀՆԱՀՆԱ-ի նկատմամ
նկատմամբ տոկոսներով)
տոկոսներով) և հայկական բանկերի չաշխատող
վարկերը՝ վարկերի ընդհանուր ծավալում(%)
ծավալում(%) 20052005-2015թթ
2015թթ.
թթ. [5]

Վերջին տարիներին հայկական առևտրային բանկերի վարկային
պորտֆելի որակի մակարդակի և վարկավորման բարձր տեմպերի նվազեցմանը ազդել է նաև երկրի ընդհանուր տնտեսական իրավիճակը, մասնավորապես 2014-2015թթ. ընթացքում կրճատվել են տրասֆերտները,
ինչի հետ կապված նվազել է բնակչության գնողունակությունը, իսկ արտաքին առևտրում անկումը «հարվածել է» գործարար ակտիվությանը:
Վերջին 10 տարիներին չաշխատող բանկային վարկերի ծավալների
աճ դիտարկվեց բազմաթիվ այլ երկրներում: Միևնույն ցուցանիշը վերլուծելով ԱՊՀ մի շարք երկրներում՝ անհրաժեշտ է նշել, որ 2016թ. ԱՊՀ
երկրներում չաշխատող վարկերի ամենաբարձր մակարդակը բաժին է
ընկնում Ուկրաինային՝ 30,4%, Հայաստանին՝ 9,1%, Ռուսաստանին՝ 9,1%,
Ղազախստանին՝ 7,9%: NPL-ի ոչ այդքան բարձր ցուցանիշ ունեն Ադրբեջանը (2015թ.)՝ 5,25% և Վրաստանը՝3,3% (տրամագիր 3), զարգացած
տնտեսություն ունեցող երկրներում այդ ցուցանիշը չի գերազանցում 1%:
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Տրամագիր 3. Բանկային չաշխատող վարկերի դինամիկան վարկերի ընդհանուր
ծավալում(%)
ծավալում(%) ՀՀՀՀ-ում,
ում, Ռուսաստանում,
Ռուսաստանում, Վրաստանում,
Վրաստանում, Ուկրաինայում,
Ուկրաինայում,
Ղազախստանում
Ղազախստանում,
խստանում, Ադրբեջանում 20052005-16թթ
16թթ.
թթ. [5]

2005-2015թթ. ժամանակահատվածի համար 3-րդ և 4-րդ տրամագրերի վերլուծությունը թույլ է տալիս նկատել NPL-ի և վարկավորման
ծավալների աճի միջև փոխկապվածությունը: Վարկերի ընդհանուր ծավալում NPL-ի աճը խոչընդոտում է զարգացող շուկայական տնտեսություն ունեցող շատ երկրների տնտեսության զարգացմանը: Չաշխատող
վարկերի աճը բերում է երկրի տնտեսության վարկավորման կրճատմանը (տրամագիր 4): Ուկրաինայի չաշխատող վարկերի աճը 20142015թթ. հանգեցրել է նույն ժամանակաշրջանում վարկավորման անկմանը (տրամագիր 4): Ղազախստանում բանկային չաշխատող վարկերի
առավելագույն արժեքը վարկերի ընդհանուր ծավալում(%) 2010թ.-ին
ձեռք է բերվել 20%, ինչը հանգեցրել է ֆինանսական համակարգի ներքին
վարկավորման անկմանը առավելագույն չափով (ՀՆԱ-ի նկատմամբ
%-ներով) միևնույն 2010թ. (տրամագիր 4):
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Տրամագիր 4. Ներքին վարկավորման դինամիկան ՀՀՀՀ-ում,
ում, Ռուսաստանում,
Ռուսաստանում,
Վրաստանում,
Վրաստանում, Ուկրաինայում,
Ուկրաինայում, Ղազախստանում,
Ղազախստանում, Ադրբեջանում
(ՀՆԱՀՆԱ-ի նկատմամբ տոկոսներով)
տոկոսներով) 20052005-2015թթ
2015թթ.
թթ. [5]

Առևտրային բանկերը վարկային պորտֆելի կառուցվածքում, որտեղ
նկատվում է այդ դասի վարկերի ավելացում, համապատասխանաբար
ավելացնում են այդ վարկերի պահուստները և վարում են վարկավորման
կրճատման քաղաքականություն: Իսկ վարկառուները պարտքի լծակի
տակ ստիպված կրճատում են իրենց բիզնես-ներդրումները կամ այլ ծախսեր, ինչը իր հերթին կրճատում է երկրում համախառն պահանջարկը,
ինչի հետ կապված կատարվում է տնտեսական աճի տեմպի դանդաղեցում:
NPL-ի խնդրի լուծումը նախ և առաջ պետք է լինի դրանից տուժած
յուրաքաչյուր առևտրային բանկի խնդիրը: NPL-ի պարբերական գոյության մեծ քանակության բացասական հետևանքները ազդում են ֆինանսական կայունության վրա, դրա հետ մեկտեղ նաև այս կամ այն երկրի
տնտեսության վրա: Ելնելով նրանից, որ ՀՀ-ում ֆինանսական կայունության ապահովումը, համաձայն գործող օրենսդրության, դրված է ԿԲ-ի
վրա, հետևաբար չաշխատող վարկերի հետ կապված խնդիրները պետք է
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կարգավորվեն ինչպես ԿԲ-ի, այնպես էլ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի կողմից: Իր հերթին
առևտրային բանկերին անհրաժեշտ է հետևել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առաջարկություններին, որպեսզի ավելի լավ կառավարեն NPL,
իրականացնեն ավելի արդյունավետ վերահսկողություն և ապահովեն
կապիտալի բավարար պաշարներ, որոնք բանկերի համար նախապայման կհանդիսանան վերակազմավորման և չաշխատող վարկերի դուրսգրման համար, ինչպես նաև իրականացնեն դրանց կառավարման նկատմամբ բանկի հնարավորությունների մանրամասն վերլուծություն: Անվճարունակության մեխանիզմի նպատակը պետք է լինի բանկերի և վարկառուների միջև ռիսկի բաշխումը, վարկավորման կարգապահության
ապահովումը, նաև ակտիվների բաժանումը, այսինքն՝ շուկայական ենթակառուցվածքի բարելավման կամ մասնագետների համակենտրոնացման միջոցով պրոբլեմային վարկերի առքուվաճառքը և վերակազմավորման պրոցեսի արագացումը: Այսպիսով՝ չաշխատող վարկերի խնդրի լուծումը անհրաժեշտ է դիտարկել ազգային անվճարունակության մեխանիզմի հետ համատեղ բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում նաև ՀՀ-ում:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ БАНКОВ, КАК ФАКТОР,
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Аревик Петросян
АрГУ, Факультет экономики, Финансы, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: финансовая стабильность, коммерческие банки,
кредитный портфель, неработающие кредиты, кредитные активы,
классификация кредитов
Важным для оценки стабильности финансовой системы Армении,
является выявление и оценка рисков, связанных с деятельностью коммерческих банков. Существование больших объемов нерабочих кредитов
влияет на финансовую стабильность, а также на экономику той или иной
страны. В статье представлена динамика внутреннего кредитования финансовым сектором (% от ВВП) и неработающих кредитов в общем объеме
кредитов, как в Республике Армения, так и в некоторых странах СНГ.

NONNON-PERFORMING LOANS OF BANKS, AS THE FACTOR INFLUENCING
THE STABILITY OF THE FINANCIAL SYSTEM

Arevik Petrosyan
ArSU, Faculty of Economics, Finance, the 4th year
Summary

Key words: the financial stability, commercial banks, credit portfolio,
non-performing loans, credit assets, classification of assets
For the assesstment of the stability of financial system of RA, it is
important to identify and assess the risks associated with the activities of
commercial banks. The existence of large amounts of non-performing loans
affect the financial stability as well as the economy of a particular country. The
article presents the dynamics of domestic lending by the financial sector (% of
GDP) and non-performing loans in total loans, both in the Republic of Armenia
and in some CIS countries.
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ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Լիլիթ Բալայան

ՎՊՀ, Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,
Կառավարում, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ՝ Էմմա Նասիլյան

Հանգուցային բառեր՝ զբաղվածություն, աշխատանքի շուկա,
պետական կարգավորում, ակտիվ և պասիվ քաղաքականություն
Զբաղվածության պետական կարգավորումը ամեն մի երկրի
սոցիալ-տնտեսական զարգացման քաղաքականության անբաժանելի
մասն է, որի նպատակով պետություններն իրականացնում են ակտիվ
կամ պասիվ քաղաքականություն:
Յուրաքանչյուր երկիր զբաղվածության ոլորտում արդյունավետ
քաղաքականություն մշակելու և իրականացնելու համար ուսումնասիրում է այդ բնագավառում ձևավորված համաշխարհային փորձը, բացահայտում առանձին երկրներում իրականացվող քաղաքականության
առավելություններն ու թերությունները, և հաշվի առնելով դրանք, ինչպես նաև տվյալ երկրի աշխարհագրական, քաղաքական, տնտեսական և
ազգային առանձնահատկությունները՝ տեղայնացնում է դրանք:
Դիտարկենք աշխատանքի շուկայի ազգային մոդելների տարբերիչ
առանձնահատկությունները՝ մասնավորապես «Եվրոպական», «Ամերիկյան» և «Ասիական» մոդելները:
Եվրոպական մոդելի առանձնահատկություներից են աշխատողների իրավական պաշտպանվածության բարձր մակարդակը, աշխատանքային իրավունքի կողմնորոշումը դեպի աշխատատեղերի պահպանում,
ուժեղ արհմիությունները, աշխատանքային ներկայացուցչության հիմնարկների առկայությունը, ճյուղային տարիֆային կարգավորումը, օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի բարձր դրույքաչափը, աշխատանքի վարձատրության համեմատաբար փոքր տարբերակումը: Մոդելն ապահովում է աշխատողների սոցիալական պաշտպանության
բարձր մակարդակ, բայց միևնույն ժամանակ դրա իրականացումն ունի
մի շարք բացասական հետևանքներ՝ բարձր գործազրկություն, երիտասարդների և ցածր որակավորում ունեցող անձանց դժվարին մուտք աշ398

խատաշուկա, աշխատավարձերի խթանման դերի թուլացում, տնտեսական աճի տեմպերի նվազում [3]:
Ներկայացնենք զբաղվածության կարգավորման եվրոպական մի
քանի երկրների փորձը։
Գերմանական մոդել: Աշխարհի շատ զարգացած տնտեսություններ
այսօր երազում են ՀՆԱ-ի աճի, ցածր գործազրկության և պետպարտքի
կրճատման մասին: Գերմանիան, սակայն, երազող երկրներից չէ և այս
ամենը վաղուց է դարձրել անսրբագրելի իրականություն:
Ներկայումս Գերմանիան աշխատանքի շուկայում իրականացնում
է կենտրոնացված ակտիվ քաղաքականություն: Աշխատաշուկայի վրա
զգալի ազդեցություն ունի կառավարման ոլորտում աշխատողների մասնակցության համակարգը: Բաժնետիրական ընկերություններում վերահսկիչ խորհուրդը ձևավորվում է հավասարության սկզբունքով. տեղերի
կեսը պատկանում է բաժնետերերին, մյուս կեսը՝ վարձու աշխատողներին:
Գերմանիայի տնտեսական մոդելի կարևոր առանձնահատկությունը սակագնային ինքնավարությունն է: Սա նշանակում է, որ արհմիությունները և գործատուները առանց պետական կողմի միջամտության,
կարող են ազատ պայմանավորվել աշխատավարձի չափի շուրջ: Նման
փոխգործակցության արդյունքում Գերմանիայում գործադուլներ գրեթե
չեն լինում, ինչը ևս իրավացիորեն կարելի է որակել գերմանական մոդելի
առավելություններից մեկը [4]:
Ի տարբերություն եվրոպական այլ երկրների, որտեղ գործազրկության մակարդակը հասնում է ռեկորդային բարձր ցուցանիշի, ներկայում
Գերմանիայում երկրի բնակչության ընդհանուր թվի կեսը (42 մլն մարդ)
ապահովված է աշխատանքով: Զբաղվածության այսպիսի մակարդակ
երկրի պատմության ընթացքում երբևէ չի գրանցվել: Նման հաջողությունն ապահովել են դեռևս 2003 թ. կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերի նախաձեռնած աշխատաշուկայի արմատական բարեփոխումները, որոնք հայտնի են “Hartz reforms” անունով։ Դրա հիմնական նպատակն էր գերմանական աշխատաշուկայի ճկունության ուժեղացումը [4]։
“Hartz reforms” -ի հիմնական ուղղություններն են՝
▪ նոր աշխատատեղերի կազմավորման պայմանների ստեղծումը,
▪ գործազրկության նպաստների համակարգի բարեփոխումը,
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▪ ոչ ֆորմալ զբաղվածության կարգավորումը [2]։
Բարեփոխումների արդյունքում նվազել է հիմնական նպաստի
վճարման տևողությունը (մինչև 1 տարի), իսկ ակտիվորեն աշխատանք
չփնտրելու դեպքում ընդհուպ մինչև հրաժարում նպաստներից, չեղյալ են
հայտարարվել վաղաժամկետ կենսաթոշակները։ Գտնվելով այս համակարգում՝ գործազուրկ անձը պարտավոր է շարունակել աշխատանք
փնտրել: Արդյունքում գործազրկության ապահովագրության վճարների
չափը 6.5% աշխատավարձի ֆոնդից նվազել է մինչև 2.8%:
Այս բարեփոխումների արդյունքում Գերմանիան կարողացել է լուծել կառուցվածքային գործազրկութան խնդիրը, բացվել են մեծ թվով աշխատատեղեր: Մասնավորապես, գործազրկության մակարդակը 2017 թ.
կրճատվել է՝ կազմելով 3,8% (2016 թ.՝ 4,2%):
Գործազրկության ընդհանուր մակարդակի անկումը և զբաղվածության աճը պայմանավորված են նաև նրանով, որ Գերմանիան արագորեն
ավելացնում է արտադրության ծավալները, որը թույլ է տալիս ընկերություններին լրացուցիչ կադրեր ներգրավել, թեև շատ դեպքերում նրանք
աշխատողներին վարձում են ոչ լրիվ աշխատանքային օրով: Բայց նույնիսկ այդ փոփոխությունները թույլ են տալիս դատել, որ դրական փոփոխություններ են նկատվել երկրի շուկայում:
Գերմանիայում աշխատաշուկայի կարգավորման կարևոր գործիք են
նաև տարիֆային պայմանագրերը, որոնք աշխատանքի վարձատրման
հիմքն են: ԳԴՀ-ում գործատուների և արհմիությունների միջև տարիֆային
համաձայնագրերը ծառայում են որպես աշխատաշուկայի կարգավորման
և աշխատանքի պայմանների սահմանման արդյունավետ միջոց [3]:
Գերմանիան առանձնանում է նաև ինժեներատեխնիկական բարձրորակ կադրերի պատրաստման համակարգով: Տեղական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունները տարեկան տալիս են մոտ 100 հազար պատրաստված կադրեր: Հատկանշական է, որ աշխատանքի բարձր
արտադրողականությունն ապահովում են նաև բարձրագույն կրթություն
չստացած որակյալ բանվորները:
Գերմանական բարձրագույն կրթության երկակի համակարգը
հայտնի է իր բարձր արդյունավետությամբ: Կրթական հաստատություններում տեսությունից բացի ուսանողները պարտադիր կերպով ստանում
են նաև գործնական գիտելիքներ: Օրինակ` նյութատեխնիկական ոլորտի
ապագա մասնագետները ուսումնասիրում են նաև օտար լեզուներ, հաշ400

վապահություն, շուկաների տեսություն:
Փորձագետների գնահատականով` այսպիսի կրթակահամակարգը,
նախևառաջ, ձեռնտու է միջին բիզնեսին, այսինքն` այն ընկերություններին, որոնց աշխատակիցների թիվը չի գերազանցում 500-ը: Տվյալ հատվածին պատկանում է գերմանական 3 միլիոն ձեռնարկությունների 99%-ը
(սրանց մեծամասնությունը համարվում է ընտանեկան բիզնես): Այս հանգամանքն էլ հենց բացատրում է, թե ինչպես է ստացվել, որ Գերմանիայում արդյունաբերության ներդրումը երկրի ՀՆԱ-ում առայսօր կազմում է
26%, մինչդեռ Եվրամիության անդամ մյուս երկրներն արդեն բռնել են դեինդուստրալացման ճանապարհը: Շատ տնտեսագետներ այս բարեփոխումները ներկայացնում են որպես «Գերմանական հրաշք»:
Շվեդական մոդել: Շվեդական մոդելը բնութագրվում է ակտիվ զբաղվածության քաղաքականությամբ, որում մեծ ուշադրություն է դարձվում
աշխատուժի մրցունակության բարձրացմանը, հիմնականում աշխատողների մասնագիտականվերապատրաստման միջոցով, աշխատատեղերի ստեղծմանը ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր ընկերությունների սուբսիդավորման միջոցով, աշխատանք փնտրողների և թափուր
աշխատատեղերի համադրությանը, նոր աշխատատեղ տեղափոխվելու
համար նպաստների վճարմանը: Այդ նպատակների համար Շվեդիան
ավելի շատ գումար է ծախսում, քան որևէ այլ պետություն (մոտ 70%), թեև
բյուջեում զբաղվածության կարգավորման համար նախատեսված միջոցները ավելի շատ չեն, քան մյուս զարգացած երկրներում: Պետությունը ակտիվորեն աջակցում է զբաղվածությունը հատկապես սոցիալապես անհրաժեշտ ծառայություններ մատուցող ոլորտներում, որտեղ ավանդական
արդյունաբերությունը անկում է ապրում: Նման փոխկապակցված, ինտեգրված պետական քաղաքականությունը թույլ է տալիս ապահովել երկրում
աշխատուժի մեծ պահանջարկ և զբաղվածության բարձր մակարդակ՝ թեև
չապահովելով բոլորին աշխատանքով, բայց սահմանափակելով գործազրկությունը: Այս քաղաքականությունը երբեմն ձախողվում է, բայց, այնուամենայնիվ, այն տալիս է նաև լավ արդյունքներ [5]:
Բրիտանական մոդել: Ի տարբերություն մայրցամաքային Եվրոպայի երկրների՝ աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության կարգավորումը Բրիտանիայում իրականացվում է պետության և արհմիությունների
նվազագույն մասնակցությամբ:
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Սոցիալական ապահովության համակարգը այս երկրում լայն հնարավորություններ է ընձեռում գործազրկության ժամանակ եկամտի մակարդակը պահպանելուն: Պետության կողմից քաղաքացիներին տրամադրվող նպաստները հատկացվում են ազգային ապահովագրության պետական ծրագրի շրջանակներում, որը հիմնականում ֆինանսավորվում է
գործատուների և աշխատողների կողմից վճարվող պարտադիր ապահովագրության վճարների հաշվին: Գործազրկության նպաստները վճարվում են մեկ տարվա ընթացքում՝ աշխատանքը կորցրած և ակտիվորեն
աշխատանք փնտրող քաղաքացու ապահովագրավճարների հաշվին: Տարին լրանալուց հետո գործազուրկը կարող է ստանալ սոցիալական
վճարներ, որոնք շատ ավելի քիչ են, քան նպաստները: Բացի պետական
ծրագրերը՝ լայնորեն օգտագործվում են նաև երկրի ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող գործազրկության լրացուցիչ
ապահովագրության տարբեր ծրագրեր: Մեծ Բրիտանիայում մեծ նշանակություն է տրվում կադրերի մասնագիտականվերապատրաստմանը՝
գործում են ծրագրեր երիտասարդների ուսուցման և գործազուրկների վերապատրաստման համար, ինչպես նաև տրամադրվում են սուբսիդիաներ այն գործատուներին, ովքեր աշխատատեղեր են տրամադրում գործազուրկներին՝ աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար: Ինչ վերաբերում է քաղաքացիներին, ովքեր երկար ժամանակ է գործազուրկ են,
իրականացվում են ծրագրեր (խորհրդատվություն, ուսուցում, տեղեկատվական աջակցության, և այլն), որոնց նպատակն է խրախուսել վերջիններիս մուտքը դեպի աշխատաշուկա:
Ամերիկյան մոդելը, որն անվանում են նաև ինֆորմացիոն մոդել,
թույլ է տալիս ավելի դինամիկ ստեղծել աշխատատեղեր, կրճատել գործազրկությունը և բարձրացնել տնտեսական աճի տեմպերը, բայց,
միևնույն ժամանակ, մոդելի իրականացումը ուղեկցվում է նվազագույն
սպառողական զամբյուղից ցածր եկամուտներ ունեցող «աշխատող աղքատների» մեծ թվով, իսկ գործազրկության նպաստների վճարման ժամկետը սահմանափակ է:
ԱՄՆ-ում իրականացվում է հիմնականում պասիվ քաղաքականություն` ուղղված նպաստների վճարմանը, իսկ աշխատանքի շուկայի կարգավորումը մասնատված է տարբեր կազմակերպությունների միջև, որոնք
զբաղվածության բնագավառում տարբեր ծրագրեր են իրականացնում:
Յուրաքանչյուր նահանգ ունի զբաղվածության կարգավորման և գործա402

զուրկներին աջակցության իր օրենսդրությունը: Ձեռնարկություններն ու
աշխատակիցները վճարում են կատարում նահանգի՝ գործազրկության
ապահովագրության ֆոնդին դաշնային հիմնադրամին [5]:
ԱՄՆ-ում ձևավորվել է ապակենտրոնացված տնտեսություն և
ավանդաբար իրականացվում է նրա մրցունակ կարգավիճակի պահպանման քաղաքականություն, խրախուսվում է ձեռնարկատերերի ակտիվ
դերը, աշխատողի կյանքի անհատական կողմնորոշումը անհատական
հաջողությունների համար:
Ձեռնարկություններում զբաղվածության կարգավորման քաղաքականությանը բնորոշ է կողմնորոշումը դեպի աշխատողների բարձր շարժունակությունը՝ մասնագիտական վերապատրաստման, ընկերության
փոփոխության դեպքում՝ աշխատողների մասնագիտական որակավորման մակարդակի ճանաչման, աշխատանքի ուսուցման ծախսերը նվազագույնի հասցնելու ձգտման միջոցով: Այդպիսի ձեռնարկություններում
աշխատավարձը սահմանվում է պայմանագրերով, կոլեկտիվ պայմանագրերով՝ հաշվի առնելով աշխատուժի պահանջարկն ու առաջարկը, աշխատանքների դասակարգումն ըստ բարդության, աշխատանքի արտադրողականությունը, ձեռնարկության հնարավորությունները:
Պետությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում բնակչության ուսուցմանը և վերապատրաստմանը` որակյալ աշխատաշուկայի ձևավորման
նպատակով: Ամերիկյան կառավարությունը նույնիսկ ընդունում է օրենքներ, որոնք ազատում են ֆիրմայի միջոցների մի մասը հարկերից, որոնք
էլ ուղղվում են ընկերության կողմից երիտասարդների նպատակային
ուսուցմանը՝ նրանց հետագա աշխատանքի համար, որով էլ պետությունը
նպաստում է երիտասարդների զբաղվածությանը: Բացի այդ, նման ընկերություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ազատվում են սոցիալական ապահովագրության վճարումներ կատարելուց:
ԱՄՆ-ում բոլոր զբաղվածության ծառայությունները լիովին ավտոմատացված են: Գործատուների և գործազուրկների մասին ամբողջ տեղեկատվությունը հավաքվում է համակարգչային եղանակով՝ շաբաթական
թարմացումով: ԱՄՆ-ում կիրառվում են զբաղվածության նոր տեխնոլոգիաներ, այդ թվում “on-line gig economy” /կամ առցանց աշխատանքների
համակարգ/ և “crowdsourcing”: Առաջինը առցանց կարճաժամկետ պայմանագրերի կնքումն է անհատ աշխատողների և կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների միջև: 2014թ. յուրաքանչյուր 3 ամերիկացիներից
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մեկը կամ 53 մլն մարդ ընդգրկված էր այս համակարգում՝ աշխատելով
ազատ գրաֆիկով, իսկ մինչև 2020թ. այս ցուցանիշը կընդգրկի ամերիկյան
աշխատուժի ավելի քան 40%: Զբաղվածության այս եղանակի միջոցով
ապահովվում է 715 ԱՄՆ դոլարի եկամուտ:
“Crowdsourcing”-ն առաջին անգամ կիրառվել է 2005թ. և ներկայացնում է մի յուրահատուկ մոդել, որտեղ անհատները կամ կազմակերպություններն անհրաժեշտ գաղափարներ կամ ծառայություններ ստանալու
նպատակով կիրառում են ինտերնետային ցանցի օգտատերերի առաջարկությունները: Այս եղանակի առավելությունը արագությունն է, ճկունությունը, նվազագույն ծախսերը և բազմազանությունը: Ըստ փորձագիտական հաշվարկների՝ այս 2 համակարգերի հնարավորությունների օգտագործումը կնպաստի մինչև 2025թ. գլոբալ ՀՆԱ-ի աճին 2,7 տրիլիոն դոլարի չափով՝ նախկինում տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության զգալի մասնակցության շնորհիվ [1, 335-336]:
ԱՄՆ-ի զբաղվածության քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է փոքր և միջին բիզնեսի խթանումը՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծելու նպատակով: Նման խթանումը կատարվում է արտոնյալ հարկային
համակարգի ներդրման միջոցով: Օրինակ՝ նահանգում ավելի պակաս
քան 10 աշխատակից ունեցող ձեռնարկությունները ազատվում են կանոնավոր հարկային ստուգումներից և հաշվետվությունների որոշակի
ձևերից:
Ճապոնական մոդել: Ինչպես հայտնի է, Ճապոնիայի տնտեսությունը հետպատերազմյան տարիներին հասել է մեծ հաջողությունների հիմնականում աշխատաշուկայի և զբաղվածության կառավարման յուրահատուկ համակարգի շնորհիվ, որը ուղղված էր ձեռնարկությունում կադրերի երկարաժամկետ պահպանմանը, այսինքն՝ այսպես կոչված «փակ աշխատանքի շուկային»: Երկար ժամանակ Ճապոնիայում գործում էր աշխատանքի ցմահ ընդունումը, որը շահավետ չէր ոչ միայն փոքր, այլև խոշոր բիզնեսի համար: Շատ ճապոնացիներ, հատկապես երիտասարդները, ձգտում էին հեռանալ կազմակերպությունից և սկսել սեփական բիզնեսը: Այսպիսով՝ ճապոնացիները հետզհետե աշխատանքի ցմահ ընդունումից անցում կատարեցին զբաղվածության ավելի ճկուն համակարգի:
Ճապոնիայում զբաղվածության կարգավորումը արտացոլում է
տնտեսական կառուցվածքի և աշխատանքային հարաբերությունների
համակարգի առանձնահատկությունները: Այստեղ զարգացած է կադրե404

րի ռոտացիան` աշխատողի ժամանակավոր տեղաշարժը մի աշխատանքից մեկ այլ աշխատանքի, որի նպատակը աշխատողի մտահորիզոնի ընդարձակումն է` կազմակերպության տարբեր ճյուղերին ծանոթացնելու
միջոցով:
Ճապոնական ընկերությունները կարգավորում են զբաղվածությունը հիմնականում աշխատողների վարձակալման նվազեցմամբ (կամ դադարեցմամբ): Ճապոնիայում մեծ դերակատարում ունի ընկերությունների
ներսում աշխատողների վերաբաշխումը, «ավելորդ» աշխատատեղերի
փոխանցումը մասնաճյուղերին և ենթակապալառուներին: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ճապոնացի աշխատողները սովորաբար տիրապետում են մի քանի մասնագիտությունների [6]:
Այստեղ ուժեղ է մշտական և ժամանակավոր աշխատողների միջև
տարբերակումը: Վերջինս կազմում է վարձու աշխատուժի մոտ 11%-ը:
Ճապոնիայում իրականացվում են մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ և գործում են գործնական վերապատրաստման
կենտրոններ: Հատկապես ուշադրություն է դարձվում այն երիտասարդներին, ովքեր չունեն կրթություն և մասնագիտական փորձ, ներկա պահին
չեն զբաղվում ուսուցմամբ կամ աշխատանքով: Գործազուրկների համար
նախատեսված դասընթացները, միջին հաշվով, տևում են 6 ամիս: Նախարարության աջակցությամբ իրականացվող վերապատրաստման
ծրագրերի հիմնական նպատակը առանձին շրջանների և արդյունաբերական ճյուղերի ձեռնարկությունների աջակցումն է, որտեղ տեղի է ունենում վերակառուցում:
Գործազրկության նպաստի չափը հիմնականում որոշվում է՝ ելնելով աշխատավարձի չափից, որը գործազուրկը ստանում էր մինչև աշխատանքի կորուստը: Վճարման տևողությունը կախված է տարիքից, աշխատանքային փորձից և այլն: Իրականացվում է նաև որոշակի կատեգորիայի անձանց, մասնավորապես հաշմանդամ գործազուրկներին նպաստների վճարման ժամկետի երկարաձգում [3]:
Ներկայումս Ճապոնիայում լայն տարածում են ստացել զբաղվածության կարգավորման ճկուն ձևերը.
▪ Զբաղվածություն ոչ լրիվ աշխատանքային ժամանակով:
▪ Պայմանագրով ժամանակավոր վարձակալություն՝ ներառյալ փորձաշրջանը, որը կարող է տևել մի քանի տարի: Վարձակալման այս ձևով
մշտական աշխատողները կազմում են նահանգի ընդամենը 15-20%-ը:
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▪ Աշխատանքային ժամանակի կամ աշխատատեղի բաժանման
վրա հիմնված զբաղվածություն: Զբաղվածության այս ձևի լայն տարածումը ճապոնական կառավարության կողմից դիտվում է որպես գործազրկության նվազեցման կարևոր միջոց:
▪ Հեռահար զբաղվածություն, որը մեծացնում է կանանց, կենսաթոշակառուների, երիտասարդների, աշխատանքի վայրից զգալի հեռավորության վրա գտնվող և ճանապարհի վրա շատ ժամանակ ծախսող
մարդկանց հնարավորությունները:
Այսպիսով՝ ժամանակակից Ճապոնիայի աշխատաշուկան բնութագրվում է ավանդական զբաղվածության մոդելից անցումով աշխատուժի
ճկունություն և շարժունակություն ապահովող ձևերի, ինչպես նաև զբաղվածության ոլորտ բնակչության տարբեր սոցիալ-ժողովրդագրական
խմբերի ներգրավման քաղաքականություն իրականացմամբ [5]:
Այսպես՝ դիտարկելով զբաղվածության պետական կարգավորման
արտասահմանյան մոդելների առանձնահատկությունները, ներկայացնենք նաև զբաղվածության պետական կարգավորման փորձը ՀՀ-ում:
Այսօր մեր հանրապետությունում զբաղվածությունը պետական
կարգավորման հարց է, որի նպատակով կիրառվում են մի շարք ծրագրեր
և ռազմավարական նոր մոտեցումներ:
ՀՀ-ում զբաղվածության ոլորտում պետության վարած տնտեսական
քաղաքականությունը մինչև 2000 թ. ուներ պասիվ բնույթ և չէր ապահովում էական դրական տեղաշարժեր աշխատանքի շուկայում: 2000 թ.
հետո և մասնավորապես 2014 թ.-ից սկսած անցում է կատարվել զբաղվածության նոր մոդելի, որին նպաստել է 2014 թ. «Զբաղվածության մասին»
ՀՀ նոր օրենքի ընդունումը, որի հիման վրա դադարեցվել է գործազրկության նպաստների տրամադրումը։
2018-2020 թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով նախատեսված է
ՀՀ սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակի բարելավման, այդ թվում զբաղվածության ապահովման նոր երեք ծրագրի ներդրում՝ ուղղված երիտասարդ
մայրերի աշխատաշուկա մուտք գործելուն, երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու հնարավորությունների մեծացմանը, ինչպես նաև աշխատաշուկայում նրանց մրցունակության-բարձրացմանը:
Առաջարկվող փոփոխություններով կբարձրանա զբաղվածության
պետական ծրագրերի արդյունավետությունը սահմանափակ ռեսուրսներով ավելի մեծ քանակությամբ շահառուների զբաղվածության ապահով406

ման համար, ինչպես նաև կպարզեցվի զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման բիզնես գործընթացները, և ծրագրերը կիրականացվեն մասնագիտական պետական կառույցների հետ համատեղ:
Զբաղվածության ցուցանիշների բարելավմանը կնպաստի նաև միջազգային մի շարք կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում զբաղվածության կարգավորման նպատակային փորձնական ծրագրերի իրականացումը, զբաղվածության պետական գործակալության մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներիկազմակերպումը:
Առաջիկայում կստեղծվի աշխատանքի էլեկտրոնային բորսա,
կձևավորվի տեղեկատվական հարթակ, որտեղ գործատուները կարող են
առնչվել ոչ միայն աշխատաշուկայում անմրցունակ, այլև բարձր որակավորում ունեցող և աշխատաշուկայում մրցունակ անձանց հետ, ովքեր
զբաղվածության կենտրոններում հաշվառված չեն [8]:
Այսպիսով՝ թեև ՀՀ-ում իրականացվում են որոշ ծրագրեր զբաղվածության կարգավորման և գործազրկության մակարդակի կրճատման
նպատակով, այդուհանդերձ գործազրկության մակարդակը ՀՀ-ում շարունակում է մնալ բավականին բարձր (2017 թ.՝ 17,8%, 2016 թ.՝ 18%) [9]:
Ուստի պետք է նշենք, որ զբաղվածության ոլորտում արդյունավետ
քաղաքականության իրականացնելու նպատակով պետությունը պետք է
մեծ ջանքեր և զգալի ֆինանսական միջոցներ ներդնի այս ոլորտում, ինչպես արել են ԱՄՆ-ն, Ճապոնիան, Գերմանիան և մեր կողմից վերը ներկայացված մի շարք եվրոպական երկրները:
Առաջին հերթին պետք է կազմել տնտեսության զարգացման իրատեսական և ճկուն ծրագիր՝ ըստ տնտեսության առանձին ճյուղերի և
ոլորտների, առաջին հերթին զարգացնելով ազգային արդյունաբերությունը, քանի որ Հայաստանը այս ոլորտում մեծ փորձ ունի: Բավական է նշել
միայն, որ դեռևս ԽՍՀՄ-ում Հայաստանի արդյունաբերական արտադրանքը մեծ ծավալներով արտահանվում էր այլ երկրներ:
Այնուհետև անհրաժեշտ է խստորեն հետևել և հետևողական կերպով իրականցանել ծրագիրը:
Այսպիսով՝ ինչպես ցույց է տալիս աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության ոլորտում արդյունավետ քաղաքականության իրականացման
գծով տարբեր երկրների փորձը, չկա զբաղվածության կարգավորման
միասնական բաղադրատոմս, զբաղվածության քաղաքականության ան407

ընդհատ գործող միջոցներ: Այն փոխվում է՝ կախված սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական համակարգի առանձնահատկություններից, մշակութային ավանդույթներից և ձևափոխվում տնտեսության և աշխատաշուկայի իրավիճակի փոփոխությամբ: Այն տարբեր երկրներում տարբեր
է`կախված տվյալ երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացվածության աստիճանից, ինչպես նաև ազգային առանձնահատկություններից:
Ուստի զբաղվածության ապահովման դժվարին խնդրի հաղթահարման
միակ ուղին զբաղվածության ակտիվ քաղաքականության հետևողական
իրականացումն է:
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государственное

Государственное регулирование занятости является неотъемлемой
частью социально-экономической политики каждой страны. Любая страна
изучает мировой опыт в этой области с целью разработки и осуществления
эффективной политики в области занятости и, с учетом также своих
особенностей, локализирует его. А опыт показывает, что единственным
способом преодоления трудной задачи занятости является последовательное внедрение активной политики в области занятости.

FEATURES OF FOREIGN EXPERIENCE OF
STATE REGULATION OF EMPLOYMENT
EMPLOYMENT

Lilit Balayan
VSU, Faculty of History and Geography,
Management, the 4th year
Summary

Key words: employment, labor market, state regulation, active and
passive policy
State regulation of employment is an integral part of the socio-economic
development of each country. Each country studies the world experience in this
area to develop and implement effective policies in the field of employment
and, taking into account its peculiarities, locates it. The experience of different
suggests that the only way to overcome the intricate task of employment is the
consistent implementation of an active employment policy.
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ԱՀԱՀ-ՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՊԱՅՄԱՆ
Մերի Զաքարյան
ԱրՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,
Ֆինանսներ, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ Ռուզաննա Մանգասարյան

Հանգուցային բառեր
բառեր``գյուղատնտեսություն, ցանքատարածություն,
գյուղտեխնիկա, ԳԳԱՀ, աջակցություն, ՀՆԱ, հավելաճ
Բոլոր ժամանակներում գյուղատնտեսության նշանակությունը մեծ
է մարդկանց համար: Չէ՞ որ կարելի է ասել, որ տնտեսությունը սկիզբ է
առել պտուղների մշակումից և նրանց փոխանակումից այլ ապրանքների
հետ, օրինակ՝ մսի: Փաստորեն, առանց գյուղատնտեսության չէր զարգանա մարդկությունն ընդհանրապես: ԱՀ-ում այն ունի ռազմավարական
նշանակություն երկրի տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից,
քանի որ բնակչությանն ապահովում է պարենով, իսկ սննդարդյունաբերությանը`հումքով: ԱՀ-ում գյուղատնտեսությունը, ունենալով ռազմավարական նշանակություն գյուղական տարածքների զարգացման ու գյուղական բնակավայրերի ամրապնդման համար, վճռորոշ դեր է խաղում
նաև երկրի անվտանգության, կենսագործունեության և տնտեսության
կայունացման գործում: Ոլորտը կարևոր տեղ է զբաղեցնում բնակչության
կենսամակարդակի բարձրացման, զբաղվածության ապահովման և
տնտեսական զարգացման գործում:
Գյուղատնտեսության դերը աղքատության հաղթահարման գործում
առանձնակի կարևոր է բոլոր երկրներում՝ անկախ դրանց տեսակից: Ինչպես ցույց են տալիս հաշվարկները՝ գյուղատնտեսությունից առաջացած
ՀՆԱ-ի աճը առնվազն կրկնակի արդյունավետ է աղքատության հաղթահարման գործում, քան գյուղատնտեսությունից դուրս ՀՆԱ-ի աճը [5]:
Ինչպես երևում է տրամագիր 1-ից, ՀՆԱ-ում գյուղատնտեսության
մասնաբաժինը տատանվում է 12-14% սահմաններում՝ դիտարկվող ժամանակահատվածում նվազագույնի հասնելով 2017թ.՝ 12.3%: Նման կրճատումը պայմանավորված է 2017թ.-ին ՀՆԱ-ի բարձր, իսկ գյուղատնտեսության՝ ոչ բարձր հավելաճի անվանական տեմպերով՝ 18.5% և 10.7% հա-
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մապատասխանաբար: ՀՆԱ-ի նման աճը հիմնականում պայմանավորվել
է «Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման» 284.7% իրական աճով՝ ապահովելով ՀՆԱ-ի 14.2%՝ նախորդ տարվա 5.5%-ի փոխարեն:

Տրամագիր1.
Տրամագիր1. Գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռը ՀՆԱՀՆԱ-ում [4]

ԱՀ-ում գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարները հիմնավորելու համար նպատակահարմար ենք գտնում իրականացնել մի քանի
փոխկապակցված գործոնների վերլուծություն:
Հիմնական գործոնը, որից կախված է ԱՀ գյուղատնտեսության զարգացման մակարդակը, պետական աջակցությունն է, մասնավորապես՝
պետական բյուջեից գյուղատնտեսության զարգացմանը ուղղվող ծախսերի մակարդակը: Դրա մասին է վկայում կոռելյացիայի գործակիցը՝ 0.967,
իսկ ռեգրեսիայի գործակիցը՝ 0.935, ինչը նշանակում է, որ դիտարկվող
ցուցանիշների (գյուղատնտեսական համախառն արտադրանք և պետական բյուջեից գյուղատնտեսությանը հատկացված գումարներ) միջև կապը շատ բարձր է և ուղիղ, և աջակցությունից է կախված գյուղարտադրանքի 93.5%: Վերջին 5 տարիների ընթացքում պետական բյուջեի և նրանում գյուղատնտեսությանը հատկացված գումարները (2017թ.՝ 4 298.8 մլն
դրամ) ցուցաբերել են աճի միտում, ինչը դրական է ազդել գյուղատնտե411

սական համախառն արտադրանքի վրա: Չնայած նրան, որ այդ գումարները ցուցաբերել են անկայուն հավելաճի տեմպեր, պետական բյուջեում
գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռը տատանվել է 3.9-4.6%-ի սահմաններում (տրամագիր 2):

Տրամագիր 2. Գյուղատնտեսությանը հատկացվող գումարների
մասնաբաժինը պետական բյուջեում [4]

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տնտեսության այս
ոլորտում արտադրության կարևորագույն գործոններից են հողային ռեսուրսները: Լայնածավալ տարածքների առկայությունը, որոնք հարմար
են հողագործության և անասնապահության համար, բարձրացնում են
տվյալ երկրի գյուղատնտեսության մրցունակությունը համաշխարհային
շուկայում: ԱՀ-ի հողային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսի 48.6%-ը կազմում
են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից 64.5%-ը բաժին է
հասնում արոտավայրերին, իսկ 22.6%-ը՝ վարելահողերին [4]: Համաձայն
օպերատիվ տվյալների՝ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքում գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում հա412

ցահատիկային մշակաբույսերին, մասնավորապես՝ ցորենին, գարուն,
հաճարին և եգիպտացորենին [2]:
Ինչպես երևում է տրամագիր 3-ից, 2013-2017թթ.-ի ընթացքում ցանքատարածությունների տարածքային մակերեսներում զգալի փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, բացի 2015թ.-ից: 2014թ-ի համեմատ 2015թ.-ին
ցանքատարածությունների ընդհանուր, ինչպես նաև կառուցվածքային
ցուցանիշները զգալի նվազել են. ընդհանուր ցանքատարածությունները՝
22.8%-ով կամ 1.3 անգամ, աշնանացան մշակաբույսերը՝ 20.2%-ով կամ
1.25 անգամ, գարնանացան մշակաբույսերը՝ 30.96%-ով կամ 1.47 անգամ
[2]: Նման նվազեցումը պայմանավորված է 2014թ.-ին աննախադեպ
բնական աղետներով, որոնք, ինչպես տեսնում ենք, զգալի վնաս են
հասցրել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններին՝ բացասաբար անդրադառնալով և՛ բերքատվության, և՛ համախառն
բերքի վրա: Վերջին տարիներին ցանքատարածությունների աճը հիմնականում պայմանավորված է ոռոգովի տարածքների առկայությամբ: Նույն
ժամանակահատվածում գյուղարտադրանքի հավելաճի տեմպը նվազել է
2014թ.-ին՝ կազմելով 4.5%` պայմանավորված բուսաբուծության համախառն արտադրանքի նվազմամբ 19.9%-ով, և 2016թ.՝ կազմելով 0.9%՝ պայմանավորված լինելով ապրիլյան դժբախտ դեպքերով:

Տրամագիր 3. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
ցանքատարածությունների դինամիկան
դինամիկան [4]
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Գյուղատնտեսության այն ենթաճյուղը, որը օգտագործում է բուսաբուծության արտադրանքի մի մասը, ապահովում է մարդուն կենսապես
մեծ նշանակություն ունեցող արտադրանքով, ամբողջ տարվա ընթացքում գյուղացուն ապահովում է աշխատանքով և եկամտով, հանդիսանում է անասնապահությունը: ԱՀ-ում տվյալ ոլորտում առանձնահատուկ
տեղ են զբաղեցնում ԽԵԱ, ՄԵԱ, խոզերը և թռչունները: Վերջին 5 տարիների կտրվածքով դիտվում է նրանց քանակի նվազում, ինչը անթույլատրելի է, քանի որ կոռելյացիոն-ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքում
ստանում ենք աղյուսակ 1-ում ներկայացված հետևյալ արդյունքները.
Աղյուսակ 1. ԿոռելյացիոնԿոռելյացիոն-ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները [4]
Կոռելյացիայի
Ռեգրեսիայի 2017թ.,
Նվազում 2020թ.,
գործակից
գործակից
քանակ
(3 տարի) քանակ
ԽԵԱ

0,657

43,1

43 338

37 974

5 364

ՄԵԱ

0,818

66,9

57 860

115 411

-

Խոզեր

0,752

56,6

20 188

2 230

17 958

Թռչուններ

0,765

58,5

380 146

293 419

86 726

Տվյալ դեպքում երկարաժամետ հատվածը ընդունվել է 3 տարին,
քանի որ 5 տարվա դեպքում արդյունքը ավելի վատ պատկեր կունենա:
Իհարկե, այս ցուցանիշները MS Excel ծրագրի միջոցով իրականացված
կանխատեսում է, և նման պատկերին ականատես չլինելու համար պետք
է իրականացվեն համապատասխան միջոցառումներ և ծրագրեր: Նմանատիպ ծրագրեր իրականացվում են ԳԳԱՀ-ի կողմից, որի ընդհանուր
պատկերը վերջին 3 տարիներին հետևյալն է (տրամագիր 4)՝
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Տրամագիր 4. ԳԳԱՀԳԳԱՀ-ի կողմից անասնապահության զարգացմանն ուղղված
աջակցության ծրագրեր՝
ծրագրեր՝ փոխառությունների տրամադրման տեսքով (մլն դամ)
դամ) [1]

Փաստորեն, ինչպես երևում է տրամագրից, ամենաշատը ուշադրության կենտրոնում է գտնվում ԽԵԱ ոլորտը, սակայն անհրաժեշտ է նմանատիպ մոտեցում ցուցաբերել նաև ՄԵԱ-ի նկատմամբ՝ հաշի առնելով
կոռելյացիոն-ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները և կանխատեսումները:
Ագրոարդյունաբերական հատվածի գործունեության վրա իր մեծ
ազդեցությունն է ունենում նաև գիտության և տեխնիկայի վիճակը, ինչի
ապացույցն է այն, որ գյուղարտադրանքի 66.9% պայմանավորում է գյուղտեխնիկայի առկայությունը, իսկ ցուցանիշների միջև կապը ուղիղ է և
բարձր՝ 0.818: MS Excel ծրագրի միջոցով կատարելով երկարաժամկետ (5
տարի) կանխատեսում՝ կարող ենք ասել, որ գյուղտեխնիկայի քանակը
նվազելու է մոտ 1540-ով, ինչը իր ոչ ցանկալի ազդեցությունը կունենա
գյուղարտադրանքի վրա: Այդ ոլորտում հաջողությունների հասնելու համար ԱՀ-ում մեծ ներդրում է ունենում ԳԳԱՀ-ն, որը 2009թ. սկսել է լիզինգով գյուղտեխնիկայի տրամադրման գործընթացը: ԳԳԱՀ-ի կողմից տրամադրվում է 0% և 6% դրույքաչափով փոխառություններ` գյուղտեխնիկայի ձեռք բերման համար [4], սակայն վերջին 5 տարիների կտրվածքով
ծրագրից օգտվող սուբյեկտների քանակը և տրամադրվող փոխառությունների չափերը անկայուն վարքագիծ են դրսևորել (տրամագիր 5):
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Տրամագիր 5. Մատուցվող գյուղատնտեսական մեքենայացված
ծառայությունների որակական չափանիշների բարելավմանն ուղղված
աջակցության ծրագրի շրջանակում տրամադրված
փոխառությունների դինամիկա [1]

ԱՀ-ում լիզինգով տրամադրվում է ոչ միայն գյուղտեխնիկա, այլ նաև,
օրինակ, կաթիլային ոռոգման համակարգի սարքավորումները, որոնք
հիմա մեծ տարածում են ստացել և տալիս են իրենց արդյունքները: Ըստ
պաշտոնական տվյալների՝ կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրման
արդյունքում հողերի բերքատվությունը բարձրացել է 50-60%-ով [2]:
Ազգային տնտեսության զարգացման, տնտեսական աճի ապահովման առաջատար օղակն են ներդրումային ռեսուրսները, որոնց քանակական աճը դրական ազդեցություն է ունենում հասարակական արտադրության ծավալի և զբաղվածության, տնտեսության մեջ կառուցվածքային
փոփոխությունների, նրա ճյուղերի և ոլորտների զարգացման վրա: Սակայն ԱՀ-ում թե՛ ուղղվող ներդրումների, թե՛ տրամադրվող վարկերի
միայն չնչին մասն է ուղղվում գյուղատնտեսության զարգացմանը, ինչը
անընդունելի է զարգացման ագրարային ուղղվածություն ունեցող
երկրների համար, ինչպիսին է ԱՀ:
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Վերջին տարիներին վարկային նեդրումները աճի միտում են ցուցաբերում, որը փոքր տեմպով է իրականացվել միայն 2015թ.՝ վարկավորման գործընթացի կասեցմամբ պայմանավորված, իսկ գյուղատնտեսության վարկավորումը գնալով նվազել է` 2017թ.-ին 2016թ.-ի համեմատ
աճելով 21.45%-ով, ինչը իր դրական ազդեցությունն է ունեցել գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի հավելաճի վրա՝ 2017թ. կազմելով 17.4%՝ նախորդտարվա 0.9% հավելաճի փոխարեն: Վերջին 3 տարվա
կտրվածքով նվազել են նաև ԳԳԱՀ-ի կողմից առևտրային բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման ծավալները՝ 2017թ-ին կազմելով 156.8 մլն դրամ, ինչը նվազել է նախորդ տարվա համեմատ 31%-ով: Իսկ գյուղատնտեսությանը ուղղվող ոչ
ֆինանսական ակտիվներում կատարված ներդրումների քանակը և մասնաբաժինը 2012-2014թթ. Ցուցաբերել են նվազման միտում՝ հասնելով
2014թ.-ին 107.6 մլն դրամի, իսկ 2016թ.-ին այն կազմել է 1 700 մլն դրամ՝
4.33% մասնաբաժնով, ինչը նաև պայմանավորված է ընդհանուր ներդրումների նվազմամբ 2016թ.-ին՝ 42.3%-ով: 2017թ. ոչ ֆինանսական ակտիվներում կատարված ներդրումների վերաբերյալ տեղեկությունները
բացակայում են (տրամագիր 6):

Տրամագիր 6. Գյուղատնտեսության վարկավորումը և
ուղղվող ներդրումներ իմասնաբաժինը [4]
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Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ գյուղական բնակչության
կենտրոնացումը քաղաքներում տնտեսական կորուստների անդառնալի
պատճառ է դառնում այն երկրներում, որոնք ունեն համեմատական
առավելություններ գյուղատնտեսության ոլորտում: Այս առումով ակնառու է նաև Արցախը: Անկասկած, ԱՀ հետագա ուրբանիզացումը (56%)
սպառնալիք է ներկայացնելու ազգային անվտանգության համար: 20142016թթ. Գյուղատնտեսությունում զբաղվածների քանակը նվազման
միտում է ցուցաբերում (տրամագիր 7):

Տրամագիր 7. Գյուղատնտեսությունում զբաղվածների դինամիկան
և մասնաբաժինը [4]
4]
Տրամագիր 7-ից երևում է, որ թե՛ գյուղատնտեսությունում զբաղվածների, և թե՛ընդհանուր զբաղվածների մեջ նրանց մասնաբաժինը
նվազման միտում է ցուցաբերում:
Վերոնշյալ իրավիճակը ավելի քան մտահոգիչ է և անկասկած ունենում է իր բացասական հետևանքները, հատկապես ներքին միգրացիայի
ակտիվացման տեսանկյունից: Կարծում ենք, որ ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին միգրացիան պետության և ազգային անվտանգության
համար լուրջ սպառնալիք է:
Այսպիսով՝ գյուղատնտեսությունը նյութական արտադրության
միակ ճյուղերից է, որը կախված է բնական պայմաններից, ինչպիսիք են
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կլիման, շրջակա միջավայրը և ջրի առկայությունը: Կարևոր են նաև
տնտեսական գործոնները, ինչպիսիք են շուկայական գները և արտադրանքի արժեքը, ինչպես նաև պետության քաղաքականությունը՝ ներառելովնաև նպատակային սուբսիդիաները, որոնք ուղղվում են որոշակի
կուլտուրաների մշակմանը կամ, հակառակը, գերարտադրությունից խուսափելու համար դրանց աճի կանգնեցմանը:
Դիտարկելով ճյուղի կարևորությունը ԱՀ երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովման տեսնակյունից և ի հայտ բերելով որոշ հիմնախնդիրներ՝ փորձենք ամփոփել և ներկայացնել առաջարկություններ
ոլորտի հետագա զարգացման համար.
▪ կարևորելով գյուղատնտեսության թե՛ էքստենսիվ, թե՛ ինտենսիվ
աճը՝ անհրաժեշտ է շարունակել հողերի ոռոգման (կաթիլային) և
նշված ուղղությամբ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման աշխատանքները: Թալիշի ենթաշրջանում, Ասկերանի շրջանի Ակնայի
և Հադրութի շրջանի Արաքսի հովտում ոռոգման անձրևային համակարգերի գործարկումը բառացիկ իրողություն է այդ առումով,
▪ հաշվի առնելով անասնապահության կարևոր դերը ճյուղի զարգացման գործում՝ անհրաժեշտ է միջոցառումներ իրականացնել
անասունների բազմացման համար, մասնավորապես կարևորվում է «Տոհմային կայան» ՓԲԸ-ի կողմից տարբեր տեսակի կովերի ներմուծումը, որը հնարավորություն տվեց 1 կովի միջին կաթնատվությունը 2011թ. 1691 կգ-ի փոխարեն 2017թ.-ին հասցնել
մինչև 2395 կգ (1.4 անգամ աճ),
▪ կենդանիների հիվանդությունների պատճառով տարեցտարի
անասնագլխաքանակի կորուստը դրական ազդեցություն չի ունենում գյուղատնտեսության զարգացման վրա, հետևաբար անհրաժեշտ է միջոցառումներ մշակել նաև այս ուղղությամբ,
▪ ականատես լինելով լիզինգից օգտվողների քանակի նվազմանը՝
անհրաժեշտ է մեծուշադրություն դարձնել ոչ թե գյուղտեխնիկայի
քանակին, այլ սարքինության մակարդակին, ինչպես նաև լիզինգը առավել հասանելի դարձնելու համար ընդլայնել բանկերի
կողմից լիզինգի տրամադրման հնարավորությունները,
▪ կարծում ենք, որ գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրների
լուծումը Արցախի շրջանների և գյուղական վայրերի զարգացման
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գործում կարող է դառնալ երիտասարդության գործուն մասնակցության ապահովման նախապայման, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի ներքին միգրացիայի կանխմանը,
▪ անհրաժեշտ է գործուն կապ ստեղծել իրական հատվածի և
կրթության ոլորտի միջև՝ իրական հատվածը համապատասխան
մասնագետներով ապահովելու համար,
▪ հաշվի առնելով ոլորտի ռիսկայնությունը՝ բնակլիմայական պայմաններից ելնելով՝ անհրաժեշտ է ներդնել պետական ապահովագրական համակարգը,
▪ ուշադրության են արժանի նաև ֆերմերային տնտեսությունները,
որոնք զարգացման կարիք ունեն:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

www.agrofund.am
www.minagro.nkr.am
www.minfin.nkr.am
www.stat-nkr.am
World Development Report, Agriculture for Development
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В статье рассмотрены перпсективы развития сельского хозяйства в
РА, представлен прогноз основных факторов, влияющих на развитие сельского хозяйства в долгосрочной перспективе, проведен корреляционно-регрессионный анализ некоторых факторов для выявления связи между результативным и факторными показателями, а также представлены мероприятия для дальнейшего разтивия отрасли.

THE DEVELOPMENT OF RA AGRICULTURE AS AN ESSENTIAL
CONDITION FOR ENSURING LONGLONG-TERM ECONOMIC
ECONOMIC GROWTH

Mary Zakaryan
ArSU, Faculty of Economics, Finance, MA the 1styear
Summary

Key words: agriculture, arable land, agricultural machinery, Fund of
assistance villages and agriculture, GDP, growth
The article considers the perspectives of agricultural development in RA,
presents the forecast of the main factors, which affect the development of
agriculture in the long-term perspective, conducted a correlation and regression
analysis of some factors to identify the relationship between the productive and
factorial indicators, as well as measures for the further development of the
industry.
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