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ՈՒՍԱՆՈՂՈՒՍԱՆՈՂՈՒՍԱՆՈՂՈՒՍԱՆՈՂ    ----    ԴԱՍԱԽՈՍԴԱՍԱԽՈՍԴԱՍԱԽՈՍԴԱՍԱԽՈՍ    ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ        
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ    ՏԵՍԱԿԱՆՏԵՍԱԿԱՆՏԵՍԱԿԱՆՏԵՍԱԿԱՆ    ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ        

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ    ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ    ՄԵՋՄԵՋՄԵՋՄԵՋ    
    

Կոստանդյան Կոստանդյան Կոստանդյան Կոստանդյան ՆՆՆՆունեունեունեունե        
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... կարգավիճակ, կառավարում, մեխանիզմներ, փոխազ-
դեցություն, վարքագիծ, մոտիվացիա, դինամիկա, հաղորդակցում, դիրքորոշում, 
հիմնադրույթ: 

 
Ուսումնադաստիարակչական գործընթացում ուսանող-դասախոս հարաբե-

րությունները կազմավորելու և դրանք որպես գործունեության որոշակի մեխա-
նիզմների վերածելու հիմքում ընկած են մի շարք մանկավարժահոգեբանական, 
սոցիալ-հոգեբանական, բարոյաիրավական և այլ օրինաչափություններ, առանձ-
նահատկություններ: Որպես հոգեբանական օրինաչափություն այդ հարաբերու-
թյունները բարենպաստ ազդեցություն են թողնում ուսանողի ուսումնական և սո-
ցիալական ակտիվության և դասախոսի աշխատանքային գործունեության ար-
դյունավետության վրա, եթե նախ և առաջ հստակեցված է թե՛ մեկի, թե՛ մյուսի 
անձնային կարգավիճակը (ստատուսը): Այդ կարգավիճակի հոգեբանական հիմ-
նավորմանը լուրջ ուշադրություն է դարձրել անվանի հոգեբան Բ.Գ. Անանևը [2, 
98-99], որը գտնում է, որ այն ստեղծված է հասարակական հարաբերությունների, 
սոցիալական գոյացությունների համակարգի կողմից, որոնք օբյեկտիվորեն 
որոշում են սոցիալական կառուցվածքում անձնավորության տեղը: Անձնավորու-
թյան կարգավիճակի հասկացությունը, ըստ Անանևի, կարող է լրացվել անձնա-
վորության դիրք հասկացությամբ, որը բնութագրում է նրա անձնային (սուբյեկ-
տիվ) գործնական կողմը այդ կառուցվածքում:  

Ուսանող-դասախոս և ցանակացած միջանձնային և միջխմբային հարաբե-
րությունները կարող են ճիշտ կառուցված և արդյունավետ լինել միայն այն դեպ-
քում, երբ հարաբերակցվող կողմերը հստակ պատկերացնում են իրենց իրա-
վունքներն ու պարտականությունները, դրանց իրականացման սահմանները և 
մեխանիզմները, որոնցով ղեկավարվելով նրանք կարգավորում են սեփական 
վարքագիծը, ղեկավարում սեփական ակտիվությունը և ուրիշի վարքն ու գործու-
նեությունը: Ըստ Բ.Գ. Անանևի «անձի վարքի ցանկացած մակարդակի և ցանկա-
ցած բարդության դեպքում գոյություն ունի փոխկապակցվածություն.  

ա) մարդկանց միջև ինֆորմացիայի և նրանց փոխհարաբերությունների 
միջև, 

բ) հաղորդակցության և շփման ընթացքում մարդու արարքների ինքնակար-
գավորման միջև, 

 գ) բուն անձնավորության ներաշխարհի վերափոխումների միջև:  
Մարդու վարքը հանդես է գալիս ոչ միայն որպես սոցիալական գործունեու-

թյան տեսակների բարդ համալիր, որոնց օգնությամբ առարկայացվում է նրան 
շրջապատող բնությունը, այլև սոցիալական տարբեր կառուցվածքներում որպես 
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շփում, հաղորդակցում, մարդկանց միջև պրակտիկ փոխազդեցություն [3, 158]: 
Մարդու գործունեության տարբեր տեսակների (խաղ, ուսուցում, աշխա-

տանք, շփում և այլն) կազմում Բ. Անանևը առանձնահատուկ տեղ է հատկացնում 
շփմանը, հաղորդակցմանը: Վերջինիս գործունեության հատուկ և գլխավոր բնու-
թագիրը նա համարում է այն, որ շփման միջոցով մարդը կառուցում է իր հարաբե-
րությունները այլ մարդկանց հետ: 

Հանգամանորեն վերլուծելով շփման կառուցվածքային բոլոր բաղադրամա-
սերը որպես հոգեբանական գործընթաց, Բ. Անանևը շփման բազմաթիվ միջոցնե-
րից ելնելով առանձնացնում է նրա ներքին կողմը՝ շփման մասնակիցների փոխա-
դարձ ճանաչումը, միջանհատական հարաբերությունները, ստացված գիտելիք-
ների հաշվառման հիման վրա մարդու արարքների ինքնակարգավորումը, շփմա-
նը մասնակցող անձանց ներաշխարհի վերափոխումները և այլն, որոնք գտնվում 
են փոխադարձ կապի և փոխպայմանավորվածության մեջ: Շփման գործընթա-
ցում նա կարևոր տեղ է տալիս մարդու դրդապատճառներին՝ բացահայտելով 
դրանց ներգործությունը շփման ընտրողականության, ծավալի, լայնության և ակ-
տիվության վրա: Ամենակարևորը,– ընդգծում է Բ. Անանևը, շփման ընթացքում 
ընտրողականության չափանիշները՝ դրդապատճառներն են, որոնցով որոշվում է 
դրդվելիության ծավալը …Մի իրադրության մեջ մարդը հաղորդակցվող է լինում, 
իսկ մյուսում՝ ինքնամփոփ, մեկուսացած: Դա ամբողջովին որոշվում է նրա գոր-
ծունեության դրդապատճառներով [2, 68]: Դիտարկելով շփումը ուսումնական 
գործընթացի տարբեր իրադրություններում, նա նշում է, որ մի կողմից մանկա-
վարժը կարող է ակտիվացնել սովորողների մտավոր ունակությունները, նրանց 
զգացմունքներն ու հույզերը դարձնել ստենիկ, գործունեությունը ակտիվացնող, 
համատեղ ջանքերը, իսկ մեկ այլ դեպքում ճնշել դրանք, նրանց մեջ առաջացնել 
բացասական ապրումներ, կազմալուծել կամային ջանքերը, իր նկատմամբ նրանց 
մեջ առաջացնել անվստահություն և անհարգալից վերաբերմունք:  

Բուհական ուսուցման համակարգում ուսանող-դասախոս հարաբերություն-
ների զարգացման դինամիկայի առանձնահատկությունների իմաստավորման և 
հոգեբանական հիմնավորման տեսական մոտեցումներ են մշակված Վ.Ն.Մյա-
սիշչևի աշխատություններում [10, 44-47], որտեղ հատուկ հետաքրքրություն են 
ներկայացնում անձի հոգեբանության ուսումնասիրությունները և հատկապես 
հարաբերությունների հայեցակարգը: Շրջապատող իրականության նկատմամբ 
մարդու բարդ և առավել դինամիկ հարաբերությունները արտահայտվում և ար-
տացոլվում են նրա հոգեկան գործունեության մեջ: Ցանկացած օբյեկտիվ հոգեբա-
նական հետազոտություն անիմաստ է առանց այդ հարաբերությունների ուսում-
նասիրության, քանի որ ձեռք բերելով գիտակցված բնույթ՝ դրանք դրսևորվում են 
ոչ միայն նրա արտաքին վարքագծում, այլև այդ փորձի հիման վրա ձևավորված 
մարդու ներաշխարհում: Ելնելով դրանից, Վ.Ն. Մյասիշչևը մարդու հարաբերու-
թյունների իր հոգեբանական հիմնադրույթներում զարգացնում է այն թեզը, որ 
«մարդու հոգեբանական հարաբերությունները իրենց զարգացած տեսքով ներկա-
յացնում են օբյեկտիվ իրականության տարբեր կողմերի նկատմամբ անձի ընտրո-
ղական գիտակցված կապերի ամբողջական համակարգ, որոշում են նրա գործո-
ղությունները և ապրումները» [10, 44-47]: Միաժամանակ Վ. Մյասիշչևը ընդգծում 
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է, որ մարդու հարաբերությունները այլ մարդկանց, իրականության նկատմամբ 
պայմանավորված են հասարակական պատմական փորձով, որը նրա հարուստ 
ներաշխարհի հիմքն է հանդիսանում: Ուսումնական պարտականությունների 
նկատմամբ ջանքերը Վ.Ն.Մյասիշչևը համարում է մարդու ջանքերի, ձգտումների 
մասնավոր (անհատական) ձև, որը բխում է սեփական պարտականությունների 
նկատմամբ անհատական վերաբերմունքից և բնութագրում է մարդու բարոյա-
իրավական հարաբերությունները: Ձևավորվելով մարդկանց փոխազդեցության 
գործընթացում (ծնողների, մանկավարժների, դասախոսների, ղեկավարների պա-
հանջների կատարումը) սեփական պարտականությունների նկատմամբ պա-
տասխանատու վերաբերմունքը հետզհետե վերաճում է այնպիսի գոյացություն-
ների, ինչպիսիք են պարտքը, խիղճը: Ներքին հոգեկան գործընթացը հանգեցնում 
է արժեքային հարաբերությունների կազմավորմանը, որոնցով պայմանավորվում 
են և որոշվում մարդու արարքների և ապրումների բարոյական, գեղագիտական, 
իրավական և այլ չափանիշներ:  

Մեր կողմից ուսումնասիրվող հարցի համար խիստ կարևոր է, թե հարաբե-
րակցվող կողմերը՝ ուսանողները և դասախոսները, ինչպես են ընկալում իրար, 
որպես անձնավորություն` միաժամանակ հանդես գալով, որպես իմացության, 
ճանաչման օբյեկտ և սուբյեկտ: Այս տեսանկյունից ուսումնասիրության տեսա-
կան հիմնաքարերից է Ա.Ա. Բոդալյովի կողմից մշակվող մարդու ընկալման և ճա-
նաչման հիմնադրույթները: Հենվելով Բ.Գ. Անանևի կողմից հիմնադրված, մարդու 
ձևավորումը որպես աշխատանքի, իմացության և հաղորդակցության արդյունք 
տեսության վրա։ Ա.Ա. Բոդալյովը բացահայտել է մարդու կողմից մարդու ընկալ-
ման, ճանաչման հոգեբանական օրինաչափությունները և դրանք ենթարկել բազ-
մակողմանի վերլուծության: Մարդու կողմից մարդու ճանաչումը, նշում է Ա.Ա. 
Բոդալյովը, հանդիսանում է նրա փոխազդեցության պարտադիր կողմը և նրանից 
յուրաքանչյուրի սեփական վարքագծի կարգավորման պայմանը, որոնք համա-
պատասխանում են ստեղծված հանգամանքներին և փոխազդեցության ընթաց-
քում լուծվող խնդիրներին: Ընկալման պատկերները, գաղափարները և այլ մարդ-
կանց նկատմամբ անհատի մեջ ձևավորվող պատկերացումները հավաքագրելով 
իր մեջ, որպես լրատվություն այդ մարդկանց մասին նրանցից յուրաքանչյուրի 
նկատմամբ նպատակահարմար գործելու հնարավորություն է տալիս [7, 194]:  

 Ա.Ա.Բոդալյովը առանձնացնում է գործունեության այն ոլորտները, որոնց 
համար խիստ կարևոր է մարդու կողմից այլ մարդկանց կերպարի և վարքագծի 
ընկալումը, որոնք էական նշանակություն են ձեռք բերում մանկավարժի, բժշկի, 
կոլեկտիվի ղեկավարի, քննիչի աշխատանքում: Կոնկրետ մարդկանց աշխա-
տանքներն ու արարքները, նրանց ողջ վարքագիծը տարբեր հանգամանքներում, 
նշում է Ա.Բոդալյովը, առանձին մարդու համար հանդես են գալիս որպես գիտե-
լիքների ձևավորման աղբյուր նրանցից յուրաքանչյուրի մասին, միաժամանակ 
վերջին հաշվով այդ գիտելիքների ու գնահատականների ճշտության, անվրեպու-
թյան ցուցանիշներ են դառնում: Մարդկանց շփման, համատեղ աշխատանքի և 
կյանքի պրակտիկան այսպիսով հանդիսանում է ոչ միայն իրար ճանաչելու, ըն-
կալելու աղբյուր և ոչ միայն մարդկանց մասին անհատի կուտակված գիտելիքնե-
րի գործածության ոլորտ, այլև դրա հետ մեկտեղ այդ պրակտիկան կատարում է 
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օբյեկտիվության, անաչառության չափանիշի գործառույթ:  
 Խոսելով անձի և նրան շրջապատող մարդկանց վարքագծային և անձնային 

դրսևորումների հարաբերակցության մասին, Ա. Բոդալյովը ընդգծում է, որ մար-
դու բնավորության մեջ այնպիսի գծերի առկայությունը, ինչպիսիք են վստահու-
թյունը, դյուրահավատությունը, անկեղծությունը, շփվողականությունը, կամ թե՛ 
կասկածամտությունը, կեղծավորությունը, անազնվությունը, ներպարփակվածու-
թյունը: Սա էլ վկայում է այն մասին, թե ինչ կարգի մարդիկ են գերիշխում մարդու 
մերձակա միջավայրում և մարդկային հոգեբանության մասին իրենց արարքնե-
րով նպաստում նրա մեջ համապատասխան ընդհանրացված պատկերացումների 
ձևավորմանը և այդ պատկերացումներին համարժեք վարքի եղանակների զար-
գացմանը [7, 194]: Հաղորդակցման գործընթացում մարդկանց ընկալման պատ-
կերները, նրանցից յուրաքանչյուրի՝ անձնավորության մասին պատկերացումնե-
րը, մասնակցելով ընկալող անձի գործողությունների կարգավորմանը, կատա-
րում են այն գործոնի դերը, որը պայմանավորում է այլ մարդկանց նկատմամբ՝ 
նրա մեջ վարքագծի որոշակի ձևերի մշակումը և էականորեն նպաստում նրա 
բնավորության և անձնային այլ որակների ու հատկանիշների ձևավորմանը: Բա-
ցի դրանից, նշում է Ա. Բոդալյովը, սեփական մարմնական (սոմատիկ) կազմված-
քի մասին մարդու պատկերացումները, շրջապատողների վրա իր արտաքինի բա-
րոյական և գեղագիտական ազդեցության գիտակցումը և առաջին հերթին սեփա-
կան հնարավորությունների գնահատականի կազմավորումը որպես անձնավո-
րություն, նույնպես մշտապես մասնակցում են ուրիշ մարդկանց հանդեպ նրա 
վարքի կազմակերպմանը՝ միաժամանակ ներգործելով ինչպես նրա արարքների 
ձևի վրա, այնպես էլ բովանդակության վրա [7, 194]:  

Ուսանողների և դասախոսների փոխհարաբերությունների հոգեբանական 
մեխանիզմների ուսումնասիրությունը հենվում է միջանձնային հարաբերություն-
ների հոգեբանական հիմնադրույթի տեսական հիմքերի վրա, որը մշակվել է Ա.Վ. 
Պետրովսկու և նրա աշակերտների կողմից: Ընդհանրացված ձևով այդ տեսությու-
նը անվանվում է խմբային ակտիվության ստրատոմետրիական հիմնադրույթ: 
Միջանձնային հարաբերությունները, ըստ Ա.Վ. Պետրովսկու [12, 85-90], մարդ-
կանց միջև փոխադարձ կապի սուբյեկտիվ ապրում է: Դրանք օբյեկտիվորեն 
դրսևորվում են համատեղ համատեղ գործունեության և շփման գործընթացնե-
րում, նրանց իրար վրա թողած փոխադարձ ներգործությունների բնույթում և 
եղանակներում: Միջանհատական հարաբերությունները դիրքորոշումների, 
կողմնորոշումների, սպասումների և ստերեոտիպների և այլ դիսպոզիցիաների մի 
համակարգ է, որոնց միջոցով մարդիկ իրար ընկալում և գնահատում են: Այս դիր-
քորոշումները միջնորդավորվում են համատեղ համատեղ գործունեության բո-
վանդակությամբ, նպատակներով, արժեքներով և կազմակերպմամբ և հանդես են 
գալիս որպես կոլեկտիվում սոցիալ – հոգեբանական մթնոլորտի ձևավորման 
հիմք:  

Հետազոտելով միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանական մեխա-
նիզմները, Ա.Պետրովսկին բացահայտել է միջանձնային ընտրության մոտիվա-
ցիայի դինամիկայի առանձնահատկությունները, այսինքն՝ մոտիվացիոն ընտրու-
թյան միջուկը, հիմքը: Ըստ նրա՝ դա դրդապատճառների մի համակարգ է, որը 
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կազմավորում է անհատական նախընտրության, նախապատվության հոգեբանա-
կան հիմքը: Միջանձնային ընտրության մոտիվացիայի շուրջ կատարված հետա-
զոտությունների վերլուծությունը Ա.Պետրովսկուն հնարավորություն է տվել 
պարզելու այն հոգեբանական պատճառները, որոնց համաձայն անհատը պատ-
րաստ է իրացնելու իր հուզական և գործնական կապերը խմբի որոշ անդամների 
հետ և անտեսելու մյուսներին: Տարբեր (ուսանողական, աշխատանքային և այլն) 
կոլեկտիվներում միջանձնային հարաբերությունները գլխավորապես պայմանա-
վորված են դրանց համար ընտրված օբյեկտի բարոյական և գործնական որակնե-
րի կողմնորոշումով, այսինքն նրա անձնային այն առանձնահատկություններով, 
որոնք ձևավորվում և դրսևորվում են համատեղ գործունեության ընթացքում:  

Մի շարք անվանի հոգեբաններ (Բ. Անանև, Բ. Լոմով, Ա. Բոդալյով և ուրիշ-
ներ) մարդկանց միջև շփումը, հաղորդակցումը դիտարկում են որպես յուրօրի-
նակ գործունեություն, որն ունի իր ուրույն հոգեբանական օրինաչափությունները: 
Մարդու գործունեությունը, ըստ Ա.Ն. Լեոնտևի [8, 82] ոչ թե հակազդեցություն է 
կամ հակազդեցությունների ամբողջություն, այլ համակարգ, որն ունի կառուց-
վածք, իր ներքին փոխանցումները և վերափոխումները, իր զարգացումը: Եվ քա-
նի որ մարդու հոգեբանությունը գործ ունի կոնկրետ անհատների գործունեության 
հետ, շրջապատող մարդկանց միջավայրում նրանց հետ համատեղ և նրանց հետ 
համազդեցության մեջ է, հետևաբար նա այն հետևությունն է անում, որ իր յուր-
օրինակության մեջ անհատի գործունեությունը հարաբերականորեն ինքնուրույն 
մի համակարգ է, որը ներգրավված է հասարակական հարաբերությունների հա-
մակարգում, առանց որի այդ գործունեությունը գոյություն ունենալ չի կարող:  

Քննարկելով գործունեության կառուցվածքային բաղադրամասերը, Ա. 
Լեոնտևը նշում է, որ յուրաքանչյուր գործունեություն (որի կազմում և մարդկանց 
միջև շփումը, նրանց փոխհարաբերությունները) ունի օղակաձև կառուցվածք, 
ելակետային աֆերենտացիա, էֆեկտորային գործընթացներ, որոնք առարկայա-
կան միջավայրի հետ հետադարձ կապերի միջոցով իրականացնում են ելակետա-
յին աֆերենտացվող կերպարի շփում և հարստացում [8, 82]: Հավանական է, որ 
նույնպիսի հոգեբանական օրինաչափություններով էլ կազմավորվում են ուսա-
նող-դասախոս հարաբերությունները: Վերջիններիս տեսական հիմքերը ավելի 
հստակ կլինեն, եթե առանձին հոգեբանական հետազոտության առարկա դառնա-
յին դասախոսի գործունեությունը, դրա բաղադրամասերը:  

Ուսանող-դասախոս հարաբերությունների հոգեբանական հիմնախնդրի 
ուսումնասիրության հաջորդ և ամենաէական տեսական հիմքն է կազմում հոգե-
բանական դիրքորոշման տեսությունը, որը հիմնադրել է անվանի վրաց հոգեբան 
Դ.Ն. Ուզնաձեն և որը հաջողությամբ մշակվել է նրա բազմաթիվ աշակերտների 
կողմից: Ըստ դասական բնութագրման դիրքորոշումը անգիտակից մի հոգեֆիզիո-
լոգիական ամբողջական վիճակ է, որը կանխագծում է հոգեկան գործունեության 
ցանկացած ձևերի ծավալումը: Դիրքորոշումը հանդես է գալիս որպես գործողու-
թյան նկատմամբ ակտիվացման, ներքին մոբիլիզացիայի, պատրաստակամու-
թյան վիճակ, որը պայմանավորված է սուբյեկտիվ պահանջմունքների և դրա բա-
վարարման համար համարժեք իրադրության առկայությամբ: 

Գիտակցական գործընթացներից բացի, գտնում է Դ.Ուզնաձեն, մարդու մեջ 
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կատարվում են այնպիսի հոգեկան երևույթներ, որոնք չեն հանդիսանում գիտակ-
ցության բովանդակությունը, բայց որոշակի չափով որոշում են դրա ուղղվածու-
թյունը, և գիտակցական գործընթացների հիմքում են: Նա այդ երևույթը համարում 
է դիրքորոշում, որը փաստացի դրսևորվում է յուրաքանչյուր կենդանի էակի մեջ 
իրականության հետ նրա փոխհարաբերությունների գործընթացում: Թեկուզ և 
դիրքորոշումն ընթանում է գիտակցությունից դուրս, այնուամենայնիվ վճռական 
ներգործություն է թողնում մարդու հոգեկան կյանքի բովանդակության վրա:  

Դիրքորոշման տվյալ պատկերացումները, ըստ Գ.Մ. Անդրեևայի [12, 85-90], 
ուղղակիորեն կապված չեն անձնավորության վարքագիծը պայմանավորող սո-
ցիալական գործոնների, սոցիալական փորձի յուրացման և դետերմինանտների 
այն բարդ փոխենթակայության (հիերարխիայի) հետ, որոնք որոշում են ստեղծ-
ված սոցիալական իրադրության բնույթը:  

Հենվելով դիրքորոշման տեսության վրա, Վ.Ա. Յադովը [13, 20-22] մշակել է 
անձնավորության սոցիալական վարքի կարգավորման դիսպոզիցիոն հիմնա-
դրույթը, ըստ որի մարդը տիրապետում է տարբեր դիսպոզիցիոն զգայություննե-
րի բարդ համակարգի, որոնք կարգավորում են նրա վարքագիծը և գործունեու-
թյունը:  

Ուսումնասիրելով սույն խնդիրը Շ.Ա. Նադիրաշվիլին ընդգծում է, որ« սո-
ցիալական վարքագիծը ե ինչպես և անձի ցանկացած ակտիվություն սկսում է 
նրա պարտականությունից, դիրքորոշումից, որում արտահայտվում են նրա սո-
ցիալական ձգտումները, նպատակները, պահանջները, սպասումները [11, 173]:  

Բուհական ուսումնասիրության ընթացքում ուսանողի և դասախոսի միջև 
ստեղծված հարաբերությունների հիմքում, ըստ դասական և սոցիալ-հոգեբանա-
կան մեկնաբանությունների, ընկած են համարժեք սոցիալական դիրքորոշումներ: 
Դասախոսի նկատմամբ ուսանողի մեջ ձևավորվում է որոշակի սոցիալական 
դիրքորոշում, որն արտացոլում է նրա գիտելիքները, մտավոր կարողությունները, 
անձնային որակները և այլն:  

Քննարկելով երեխաների սոցիալական վարքագծի ձևավորման տեսական 
հարցերը Ս. Ջ. Արզումանյանը [6, 88-91 առանձնացնում է հետևյալ 4 մակարդակ-
ները.  

1. սոցիալական դիրքորոշման թաքուն կամ լատենտ մակարդակ, երբ այն 
կարելի է որակել որպես ընդհանուր անձնային հոգեվիճակ դրական կամ բացա-
սական հուզական երանգավորմամբ,  

2. դրական կամ բացասական հուզական դիրքորոշման առաջացումն անձի 
և նրա վարքագծի նկատմամբ, 

3. վերբալ կամ խոսքային դիրքորոշման առաջացման մակարդակն է,  
4. ձևավորված դիրքորոշման գործուն մակարդակ: 
Ուսանող-դասախոս հարաբերությունները բուհական կրթական և դաստիա-

րակչական համակարգի կարևոր բաղադրամասն է: Դրանց ուսումնասիրումը, 
մեխանիզմների բացահայտումը, ձևավորումը ու կառավարումը ավելի արդյու-
նավետ կդարձնի այդ հարաբերությունները, բուհական կրթության և դաստիարա-
կության գործընթացը:  

Ժամանակակից հոգեբանության մեջ ուսանող - դասախոս հարաբերու-
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թյուններում առավել կարևորվում է շփումը և սոցիալ - հոգեբանական փոխազդե-
ցությունը: Որպես մանկավարժական շփման մասնագիտական կարևոր որակներ 
առանձնացվում են. 

1. հետաքրքրությունը մարդկանց և նրանց հետ աշխատելու հանդեպ, պա-
հանջմունքները, շփման կարողությունը, հաղորդակցման որակները, 

2. հուզական էմպաթիան և մարդկանց հասկանալու կարողությունը, 
3. ճկունությունը, օպերատիվ - ստեղծագործական մտածողությունը, որը 

ապահովում է արագ փոփոխվող իրադրության և շփման պայմաններում արագ և 
ճիշտ կողմնորոշվելու կարողությունը, ուսանողների անհատական առանձնա-
հատկությունների պայմաններում արագ փոփոխվող խոսքային ազդեցությունը, 

4. շփման հակադարձ կապի պահպանման կարողությունը, 
5. իրեն, իր հոգեկան վիճակը, իր մարմինը, ձայնը, միմիկան, սեփական 

վարքագիծը, մտքերը կառավարելու կարողությունը, 
6. սպոնտան հաղորդակցելու ունակությունը, 
7. բավարար վերբալ ունակությունների առկայությունը. կուլտուրա, խոս-

քային զարգացվածություն և այլն [14, 99-102]:  
Վերը նշված մանկավարժական շփման որակները, որոնք կարելի է անվերջ 

շարունակել, խիստ կարևորվում են և դրվում ուսանող-դասախոս հարաբերու-
թյունների հիմքում: Միաժամանակ պետք է նշել, որ նշված հարաբերությունները 
բոլորովին էլ կատարյալ չեն և գտնվում են անընդհատ փոփոխման և կատարելա-
գործման փուլում:  
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В статье представлены теоретические подходы и подтверждения о педагого-
психологических, социально-психологических и морально-правовых особенностях, 
лежащих в основе формирования взаимоотношений студент-преподаватель учебно-
воспитательном процессе. 

Взаимоотношения студент-преподаватель являются важным компонентом 
системы образования университетов и их формирование и управление, соответст-
венно, зависит от эффективности функционирования национальной системы обра-
зования, особенно от полного использования его различных управленческих меха-
низмов. В современных условиях одной из наиболее существенных проблем, обу-
славливающих кризис национального образования является то, что до сих пор уп-
равление в этой системе пока еще не сформировалась как самостоятельная деятель-
ность, пока еще не имеет свои самоуправленческие, профессиональные, социально-
культурные и психологические основы. 

Взаимоотношения студент-преподаватель и любые межличностные и меж-
групповые отношения могут быть правильно построенными и эффективным 
только в том случае, когда соотносящиеся стороны четко представляют свои права 
и обязанности, их реальную границу и механизмы. В статье представлены взгляды 
советских психологов: Б.Г.Ананьева, А.А. Бодалёва, А.В.Петровского и др. 
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The paper presents theoretical approaches and corroborations about pedagogical-
psychological, social-psychological and moral-legal features of student-lecturer 
relationship in educational and tutorial process. 

Student-lecturer relationship is a significant component of educational system of 
universities and the design and management of it respectively depends on the effective 
function of national educational system, especially on the complete usage of its various 
managerial mechanisms. In present conditions one of the essential problems in the crisis 
of national education is that till now the management in that system has not been 
formed as a substantive activity and does not have self-governing professional, social-
cultural and psychological basis. 

Any interpersonal and intergroup relationship between students and lecturers can 
be effective and correctly built only in case when the relative sides clearly understand 
their rights and responsibilities, their margins and mechanisms. This paper presents the 
types of Soviet psychology: B.G. Ananev, A.A. Bodalyov, A.V. Petrovski, etc.    


