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ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ    ԶՈՒՅԳԵՐԻԶՈՒՅԳԵՐԻԶՈՒՅԳԵՐԻԶՈՒՅԳԵՐԻ    ԴԵՍՏՐՈՒԿՏԻՎԴԵՍՏՐՈՒԿՏԻՎԴԵՍՏՐՈՒԿՏԻՎԴԵՍՏՐՈՒԿՏԻՎ    
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ    ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ԴՐԱՆՑԴՐԱՆՑԴՐԱՆՑԴՐԱՆՑ    ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ    
    

ՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյան    ՎանանեՎանանեՎանանեՎանանե        
ՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյան    ՄերինեՄերինեՄերինեՄերինե        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ամուսնություն, ամուսնական դիադա, դեստրուկտիվ 

հարաբերություններ, դեպրեսիա, հոգեբանական համատեղելիություն:  
 
Մարդկության զարգացման պատմության ընթացքում պարզվել է, որ մինչև 

այժմ էլ ոչ մի հասարակություն չի կարողացել գոյատևել առանց ընտանիքի: Ըն-
տանիքը, ամուսնական հարաբերությունները եղել և մնում են տարբեր գիտու-
թյունների` փիլիսոփայության, հոգեբանության, մանկավարժության, սոցիոլո-
գիայի և ժողովրդագրության ուսումնասիրության օբյեկտ: Ընտանիքի, ամուսնա-
կան հարաբերությունների պահպանման հարցը կարևորվում է նրանով, որ.  

1. ընտանիքը հասարակության համար յուրահատուկ ֆունկցիա է կատա-
րում. այն ապահովում է ազգաբնակչության ֆիզիկական և հոգևոր վերարտադ-
րումը, 

2. օրեցօր ավելանում է ամուսնալուծությունների թիվը, նվազում է ծնելիու-
թյունը, հայտնվում են այսպես կոչված «խնդրահարույց» ընտանիքներ, որոնք չեն 
կարողանում զբաղվել երեխաների դաստիարակությամբ:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այսօր ընտանիքում տեղի են 
ունեցել տեղաշարժեր. փոխվել են ընտանիք կազմելու դրդապատճառները, երի-
տասարդների արժեհամակարգը, հայտնվել են «միասեռ» ընտանիքներ և այլն: 
Նախկինում երիտասարդներն առաջնային էին համարում մասնագիտական գոր-
ծունեության և կարգավիճակի բարելավման հետ կապված, ինչպես նաև հոգևոր, 
բարոյահոգեբանական արժեքները: Այժմ մեծամասնության մոտ առաջնային են 
դարձել նյութական ու կենցաղային արժեքները, ինչն էլ բացասաբար է անդրա-
դառնում ընտանիքի հոգեբանական մթնոլորտի, կայունության, ամուսնական 
զույգի փոխհարաբերությունների վրա:  

Ընտանիքը ամուսնության փաստացի պաշտոնական գրանցման հիման վրա 
ստեղծված սոցիալական փոքր խումբ է, հասարակության հիմնական «բջիջը», որը 
կազմված է ամուսիններից, նրանց երեխաներից և այլ ազգականներից [1, էջ 86]:  

Ամուսնական «դիադա» հասկացությունը կարելի է սահմանել որպես երկու 
մարդկանց միջև այնպիսի փոխգործունեություն, փոխազդեցություն, որն ունի իր 
ստեղծման որոշակի ընթացակարգը և կարգավորվում է բարոյական սկզբունքնե-
րով [1]: 

Ամուսնության ներդաշնակ զարգացումը ենթադրում է ամուսնական զույգի 
կողմից ընտանիք հասկացության արժևորում, գիտելիքներ ընտանիքի հոգեբա-
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նության ոլորտից, ինչպես նաև ապրումակցման, հանդուրժողականության և այլ 
հոգեբանական որակների առկայություն:  

Ամուսնական կյանքը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց հակասություն-
ների, բախումների և վեճերի, սակայն հաճախակի կրկնվող բախումները, որպես 
կանոն, վկայում են ամուսնական դեստրուկտիվ հարաբերությունների մասին և 
բացասաբար են անդրադառնում ամուսնական կապի ամրության վրա: Կնոջ և 
տղամարդու միջև դեստրուկտիվ հարաբերությունների պատճառներ կարող են 
հանդիսանալ.  

1. Կնոջ և տղամարդու ֆունկցիաների անհավասար բաշխումը:  
Ընտանիքի վերակառուցումը հանգեցրել է նրան, որ այսօր տեղի է ունեցել 

ընտանեկան հարաբերությունների դեմոկրատացում, այսինքն եթե նախկինում 
ընտանիքի իշխանությունն ամբողջությամբ պատկանում էր տղամարդուն, ապա 
այսօր կինը տղամարդուն հավասար դիրք է գրավում, իսկ որոշ դեպքերում նույ-
նիսկ ավելի շատ գործառույթներ է կատարում, քան տղամարդը:  

2. Աղոտ պատկերացումներն իրական ամուսնական կյանքի մասին:  
Խնդիրն այն է, որ ժամանակակից որոշ երիտասարդների մոտ ընտանիքի 

մասին ունեցած պատկերացումները չեն համապատասխանում իրականությանը. 
դրանք իդեալականացված են: Երիտասարդների կարծիքով ամուր և կայուն ըն-
տանիքի հիմքը միայն սերն է: Իրականում միայն սերը չի կարող երաշխավորել 
ընտանիքի ամրությունն ու կայունությունը: Կարևոր հանգամանք է այն, թե ինչ 
չափով է զույգը ծանոթ և պատրաստ կատարելու իր պարտականությունները, 
պատասխանատվություն կրելու ընտանիքի մյուս անդամի համար, հաղթահարե-
լու ամուսնական կյանքի առաջացող դժվարությունները և լուծելու մի շարք այլ 
խնդիրներ:  

3. Զուգընկերոջ նկատմամբ հետաքրքրության անկումը:  
Ներդաշնակ, երջանիկ ամուսնական հարաբերությունները բնութագրվում 

են որպես բարիդրացիական հարաբերություններ, ընդհանուր հետաքրքրություն-
ներով, ապրումակցման ընդունակությամբ, հանդուրժողականությամբ, ներողա-
մտությամբ, մեծահոգությամբ: Այն դեպքում, երբ ամուսինները գտնվում են զար-
գացվածության տարբեր մակարդակներում, չունեն նշված որակները, հոգեբանո-
րեն համատեղելի չեն, ապա խոսք անգամ չի կարող լինել փոխըմբռնման և համե-
րաշխ ընտանիքի մասին:  

Ապացուցված է, որ կոնֆլիկտների հիմնական պատճառը զույգընկերոջ 
մտադրությունների, գործողությունների, վարքի սխալ ըմբռնումն ու մեկնաբանու-
թյունն է:  

4. Սեռական պահանջմունքի անբավարարվածությունը:  
Սեռական ոլորտում առկա խնդիրերի հիմնական պատճառը կնոջ և տղա-

մարդու հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական գիտելիքների, միմյանց առանձնա-
հատկությունների, ինչպես նաև սեռական հարաբերությունների վերաբերյալ գի-
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տելիքների պակասն է: Տգիտությունն ու անտեղյակությունը առաջ են բերում 
բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են հարաբերությունների վերջական 
քայքայմանը:  

5. Ընտանեկան դերերի սխալ բաշխումը:  
Կնոջ հասարակական ակտիվությունը, նրա մասնակցությունը աշխատան-

քի տարբեր ոլորտներում հանգեցրել է նրան, որ բացի իր ավանդական դերերից 
վերջինս սկսել է կատարել նաև այլ դերեր` բյուջե տնօրինել, հանգիստ կազմա-
կերպել և այլն: Լիակատար իրավահավասարությունը հասարակական կյանքում 
մի կողմից նպաստել է կնոջ հոգևոր զարգացմանն ու հետաքրքրությունների 
շրջանակների ընդլայմանը, մյուս կողմից փոխել նյարդային և ֆիզիկական ծան-
րաբեռնված վիճակում հայտնված կնոջ վերաբերմունքը զուգընկերոջ, ընտանիքի 
հանդեպ: Ընտանիքը, որը կնոջ համար բոլոր ժամանակներում եղել է առաջին 
պլանում, այսօր իր տեղը զիջել է աշխատանքին:  

6. Կենցաղային ոչ բավարար պայմանները:  
Ցանկացած մարդու կյանքում բացի հոգևոր, բարոյական արժեքներից 

կարևոր տեղ են գրավում նյութական արժեքները: Նյութական բարեկեցությունը 
հնարավորություն է տալիս մարդուն ապրելու հարմարավետ պայմաններում, 
լուծելու տարրական կենցաղային խնդիրներ, խուսափելու կոնֆլիկտներից:  

7. Ֆինանսական խնդիրները:  
Օրեցօր աճող գործազրկության, թանկացումների հետևանքով ընտանիքի 

գոյատևումը դարձել է կենսական խնդիր: Մարդը, որպես բանական, գիտակից 
էակ, կենդանիներից տարբերվում է նրանով, որ ձգտում է բավարարել ոչ միայն 
իր բնական, այլ նաև հոգևոր, մշակութային պահանջմունքները, որոնք, սակայն, 
անմիջականորեն կապված են նյութական միջոցների հետ: Ընտանիքի սակավ 
բյուջեն հնարավորություն չի տալիս ամուսնական զույգին ապրելու լիարժեք 
կյանքով:  

Ֆինանսական խնդիրներ են առաջ գալիս նաև այն ժամանակ, երբ կինն 
ամուսնուց շատ է վաստակում և ինքն է տնօրինում բյուջեն, կամ էլ երբ տղամար-
դը կատարում է միայն գումար վաստակողի դեր, որի արդյունքում մի կողմից 
թուլանում է նրա կապը կնոջ հետ, փոխվում է ընտանիքի հոգեբանական մթնո-
լորտը, մյուս կողմից մեծանում է հոգեբանական ճնշումն այն մտքից, որ ինչ որ 
մեկն իրենից ֆինանսական կախվածության մեջ է գտնվում:  

8. Կնոջ և տղամարդու անհամապատասխանությունը հոգեբանական տե-
սանկյունից:  

Երկու անձանց համատեղ կյանքը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ 
նրանք հոգեբանորեն համատեղելի են: Հոգեբանական համատեղելիությունը 
դրսևորվում է գիտելիքների, արժեհամակարգի, աշխարհայացքի, հետաքրքրու-
թյունների, բնավորության, խառնվածքի և նույնիսկ ճաշակի մեջ: Օրինակ, մեծ է 
հավանականությունը, որ խոլերիկներից կազմված զույգը կլինի անհամատեղելի 
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և այդ կապը չի հարատևի. կլինեն մշտական պոռթկումներ, տարաձայնություն-
ներ, վեճեր և այլն: Սակայն բավականին ներդաշնակ զույգ կարող են կազմել 
սանգվինիկ ամուսինն ու մելանխոլիկ կինը:  

Որպես կանոն, այն դեպքերում, երբ վերոհիշյալ պատճառներն ընտանիքում 
արագ չեն լուծվում, երբ ընտանիքի արագ վերակառուցում տեղի չի ունենում, 
զույգն ամուսնալուծվում է: 

Մեր իրականության մեջ, որտեղ մեծ նշանակություն ունի հասարակական 
կարծիքը, շատ զույգեր քննադատությունից, մեղադրանքներից խուսափելու նպա-
տակով ամուսնալուծվելու փոխարեն գերադասում են ապրել ոչ լիարժեք կայն-
քով, անառողջ հոգեբանական մթնոլորտում: Նման ընտանիքներում առաջանում 
են տարաբնույթ խնդիրներ, որոնք ազդում են անձի ֆիզիկական և հոգեկան 
առողջության վրա: Տեղին է ներկայացնել, թե ինչպես են դեստրուկտիվ հարաբե-
րություններն ամուսնական զույգի մոտ ամենահաճախակի հանդիպող բացասա-
կան հոգեվիճակի` դեպրեսիայի պատճառ դառնում:  

Դեպրեսիան այնպիսի վիճակ է, որն ուղեկցվում է տխուր զգացմունքներով, 
թուլությամբ, ճնշվածությամբ, վատ ինքնազգացողությամբ, որևէ բան անելու ցան-
կության բացակայությամբ, տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ ան-
տարբերությամբ, անպետքության զգացումով [3, էջ 134]: 

Ոմանք գտնում են, որ դեպրեսիան միայն ողբերգական վիճակների արդ-
յունք է, մինչդեռ այն կարող է առաջանալ կյանքի տարբեր պայմաններում:  

Դեպրեսիվ վիճակ կարող է ստեղծվել օրինակ ամուսնական փոխհարաբե-
րությունների խախտումների, ամուսնուց կախվածության, սեռական պահանջ-
մունքի չբավարարման, անտեսված, արհամարված լինելու և այլ դեպքերում:  

Անհրաժեշտ ենք համարել ուսումնասիրել հայ ընտանիքներում դեստրուկ-
տիվ հարաբերությունների առաջացման պատճառներով դրանց հետևանքները 
ամուսնական դիադում: Այդ նպատակով 40 ամուսնական զույգի հետ, ովքեր 
ունեցել են 10 և ավելի տարիների ամուսնական կյանքի փորձ, իրականացրել ենք 
հարցում, որն ուղղված էր դեստրուկտիվ հարաբերությունների պատճառների 
բացահայտմանը: Հարցման արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ դեստ-
րուկտիվ հարաբերությունների պատճառներից հայ ընտանիքում ամենից հաճախ 
հանդիպում են. 

1. սեռական պահանջմունքի անբավարարվածությունը, 
2. դավաճանությունը, 
3. ամուսնական զույգի անհամատեղելիությունը, 
4. ամուսինների միջև փոխըմբռնման բացակայությունը, 
5. ամուսնական կյանքից անբավարարվածությունը, 
6. նյութական ոչ բավարար պայմանները, 
7. ամուսնու ոչ հոգատար վերաբերմունքը կնոջ նկատմամբ, 
8. երրորդ անձի միջամտությունը ընտանեկան խնդիրների լուծմանը:  
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Հարցման արդյունքում բացահայտվեց նաև այն, որ դեստրուկցիան առկա է 
նույնիսկ այն հարաբերություններում, որոնք կազմավորվել են սիրո հիման վրա
Հասկանալու համար, թե ինչպես է դեստրուկցիան անդրադառնում
ցություն է ունենում ամուսնական հարաբերությունների վրա, մենք իրա
րեցինք հետազոտություն:  

Հետազոտության ժամանակ կիրառեցինք Վ.Վ. Ստոլինի «
թյունը ամուսնությունից» հարցարանը [4, էջ 208] և Վ.Ա. Ժմուռովայի դեպրեսիայի 
մակարդակի ախտորոշման մեթոդիկան [6]:  

Ըստ Վ.Վ. Ստոլինի «Բավարարվածությունը ամուսնությունից
արդյունքների հետազոտությանը մասնակցած ամուսնական զույգերի 
վարարված չէ ամուսնությունից:  

 
 

    
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1.1.1.1. Ամուսնությունից բավարարվածության մակարդակը

 
Վ.Վ. Ստոլինի մեթոդիկայից կարելի է եզրակացնել, որ 45%

նական հարաբերություններում առկա են բախումներ, բացասական
վածություն, հաղորդակցման խախտումներ, ինչ էլ հանգեցնում է

Ըստ Վ.Ա. Ժմուռովայի դեպրեսիայի մակարդակի ախտորոշման
յի արդյունքների, հետազոտության մասնակիցների 73%-ի մոտ
դեպրեսիա:  

 
Նկար 2-ում զետեղված են «Բավարարվածությունը ամուսնությունից

ցարանի և դեպրեսիայի մակարդակի ախտորոշման մեթոդիկայի
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Մասնակիցներ 45% 55%

որ դեստրուկցիան առկա է 
որոնք կազմավորվել են սիրո հիման վրա: 

թե ինչպես է դեստրուկցիան անդրադառնում և ինչ ազդե-
մենք իրականաց-

«Բավարարվածու-
Ժմուռովայի դեպրեսիայի 

Բավարարվածությունը ամուսնությունից» հարցարանի 
յունքների հետազոտությանը մասնակցած ամուսնական զույգերի 45%-ը բա-

 

մակարդակը  

45%-ի մոտ ամուս-
բացասական հույզեր, լար-

է դեպրեսիայի:  
ախտորոշման մեթոդիկա-

մոտ արձանագրվել է 

ամուսնությունից» հար-
մեթոդիկայի արդյունքները:  
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-

 
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    2.2.2.2. Ամուսնությունից բավարարվածության և անբավարարվածության 
ցուցանիշները դեպրեսիայի առկայության դեպքում 

 
Այսպիսով, 73% ամուսնական զույգերից, ում մոտ առկա է դեպրեսիա, 28%-ը 

բավարարված է ամուսնությունից, իսկ 45%-ը` ոչ:  
Ընդհանրացնելով կատարած աշխատանքի ընթացքն ու արդյունքները` կա-

րող ենք եզրակացնել, որ դեստրուկտիվ հարաբերությունները բացասական ազ-
դեցություն են ունենում ամուսնական հարաբերությունների վրա, առաջացնում 
ամուսնությունից անբավարարվածության զգացում, դժգոհություն, անվստահու-
թյուն, անհանդուրժողականություն միմյանց նկատմամբ, հիասթափություն, դեպ-
րեսիա: Ամուսնական դեստրուկտիվ հարաբերությունները վտանգավոր են ոչ 
միայն այն պատճառով, որ ոչ միայն քայքայում են ընտանիքը, այլ նաև առաջաց-
նում են տհաճ հոգևիճակներ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում ինչպես ան-
ձի հոգեկան, այնպես էլ ֆիզիկական առողջության վրա:  
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В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯВ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯВ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯВ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ    
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: супружество, супружеская диада, деструктивные отноше-

ния, депрессия, психологическая совместимость. 
За последнее время повысился интерес к проблемам семьи и брачно-семей-

ным отношеням. Внимание к этим вопросам обусловлено несколькими причинами: 
увеличением числа разводов, снижением уровня рождаемости, демократизацией 
внутрисемейных отношений. Брак – это специфическое социальное отношение 
между мужчиной и женщиной. Процесс развития супружеских отношений не всег-
да бывает плавным и гармоничным. Различные факторы могут оказать существен-
ное влияние на этот процесс и привести к деструктивным отношениям. Дес-
труктивные отношения могут возникнуть из-за отсутствия у брачных партнёров 
знаний о психологических особенностях мужчин и женщин, неравного распреде-
ления семейных функций и объязанностей, бытовых и финансовых проблем и т.д. 
В тех случаях, когда деструктивные отношения не перерастаþт в конструктивные, 
то супружеская пара либо постоянно испытывает сильнейшее эмоциональное пот-
рясение, чувство ненависти к партнёру, либо постоянно находясь в неблагоприят-
ной психологической атмосфере начинает проявлять симптомы депрессии, причём 
депрессия может проявиться как у жены, так и у мужа.  
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SummarySummarySummarySummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: marriage, matrimonial dyad, destructive relations, depression, 

psychological compatibility. 
Recently the interest for the problems of family and marriage relations has risen. 

The attention to these problems is related to the increase of the number of divorces, the 
decrease of the birth rate, the democratization of the relations inside the family. 
Matrimony is a specific social relation between a man and a woman. The development 
process of matrimonial relations isn′t always smooth and harmonious. Various factors 
may affect the process and lead to destructive relations such as lack of psychological 
knowledge about marriage, unequal distribution of marriage functions and duties, 
everyday necessities and financial problems, etc.  

If destructive relations don′t grow into constructive ones, the married couple 
either constantly suffers the greatest emotional symptoms, the feeling of detestation 
towards the partner, or is continually in the unfavourable psychological atmosphere and 
begins to show the symptoms of depression, moreover both the wife and the husband 
fall into depression.  


