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Վար դան յան Ա.Ռ., Ա լեք սան յան Ց.Ս. 
Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո,   

Եր ևան, Հա յաս տան

Ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում տագ նա-
պայ նութ յան ու սում նա սիր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը և տագ նա պայ նութ յու նը չա փող գի տա կան 
գոր ծի քա կազ մի սա կա վութ յու նը պայ մա նա վո րում են հո գեախ տո րո շիչ նոր մե թո դի կա նե րի 
ա դապ տաց ման և կի րառ ման ար դիա կա նութ յու նը, ին չը հատ կա պես խնդրա հա րույց է փոր ձա-
գի տա կան ո լոր տում՝ պայ մա նա վոր ված հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի բնա գա վա ռում 
գի տա կա նութ յան պա հան ջով և  ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում 
են ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում ի րա կա նաց վող դա տա հո գե-
բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում « Տագ նա պայ նութ յան թեստ» (Ռ. Թեմմլ, Մ. 
Դոր կի, Վ.Ա մեն) մե թո դի կա յի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և  արդ յունք նե րի վեր-
լու ծութ յան ա ռա վել արդ յու նա վետ մաս նա գի տա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող են 
ա պա հո վել ճշգրիտ հե տա զո տա կան արդ յունք ներ:

Բա նա լի բա ռեր: ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն, զար գաց ման 
տա րի քա յին փու լե րի պար բե րա ցում, տագ նա պայ նութ յուն, « Տագ նա պայ նութ յան թեստ», նե րըն-
տա նե կան հա րա բե րութ յուն ներ:

Դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում մշտա պես ար դիա կան հիմ-
նախն դիր է հո գե բա նա կան գի տա կան մե թո դի կա նե րի պար բե րա բար վե րա նա յու մը, հո գեախ-
տո րո շիչ նոր մե թոդ նե րի ա դապ տա ցու մը և կի րա ռու մը, ին չը վե րա բե րե լի է նաև ան չա փա-
հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի հե տա զո տա կան ո լոր տին: ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում տա րի նե րի ըն թաց քում ան չա փա հաս նե-
րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված փոր ձա գի-
տա կան հե տա զո տութ յուն նե րը և վեր լու ծութ յուն նե րը հան գեց րել են հո գեախ տո րո շիչ տար բեր 
մե թո դի կա նե րի ա դապ տաց ման և կի րառ ման հիմ նախնդ րին: Այդ ա ռու մով ան չա փա հաս նե-
րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ա ռա վել ակ տո ւալ հիմ նախն դիր նե րից մե կը 
տագ նա պայ նութ յան ու սում նա սիր ման մե թո դա կան բա զա յի սա կա վութ յամբ պայ մա նա վոր ված 
փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րին բախ ման հիմ նախն դիրն 
է: ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն-
նութ յուն նե րի բաժ նում ան չա փա հաս նե րի հետ ի րա կա նաց ված փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րի արդ յունք նե րի հա մա ձայն ե րե խա նե րի մոտ տագ նա պայ նութ յան բարձր մա կար դա կի 
առ կա յութ յունն ազ դում է նաև ի մա ցա կան ո լոր տի գնա հատ ման արդ յունք նե րի վրա՝ պայ մա-
նա վոր ված տագ նա պայ նութ յան բարձր մա կար դա կից բխող անվս տա հութ յամբ և հա ճա խա կի 
սխալ ներ թույլ տա լու հան գա ման քով: Ուս տի ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն-
նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում նա խա ձեռ նող մարմ նի ո րոշ մամբ ա ռա ջադր ված հար ցադ րում նե-
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րի պայ ման նե րում ան չա փա հա սի միայն ի մա ցա կան ո լոր տի գնա հատ ման անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում ևս  ի րա կա նաց վում է տագ նա պայ նութ յան գնա հա տում: Վե րոգր յալ նե րը հաշ վի առ նե-
լով՝ ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում հո գե բան 
փոր ձա գետ նե րի խնդիրն է նա խա ձեռ նող մարմ նի ո րոշ մամբ ա ռա ջադր ված հար ցե րի շրջա-
նակ նե րում ե րե խա նե րի ի մա ցա կան և  անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի գնա հատ ման և 
հա մա կող մա նի վեր լու ծութ յուն նե րի հա մար հստակ մե թո դա կան կազ մի սահ մա նու մը: Վե րոգր յալ 
հիմ նախն դիր նե րից ել նե լով և հաշ վի առ նե լով նոր մե թո դի կա նե րի ա դապ տաց ման և կի րառ-
ման անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ ստորև կներ կա յաց վեն դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում ան չա փա հաս նե րի հետ ի րա կա նաց ված փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում ստաց ված արդ յունք նե րը:

«Ան չա փա հաս» հաս կա ցութ յու նը ի րա վա բա նա կան է, ըստ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի՝ 
սահ ման վում է որ պես 18 տա րին չլրա ցած ան ձը, իսկ գի տա կան հո գե բա նութ յան սահ մա նում-
նե րի հա մա ձայն՝ տա րի քա յին այդ մի ջա կայքն ու նի ա ռա վել հստակ պար բե րա ցում և տա րի քա-
յին սահ ման նե րի ա ռանձ նա ցում։ Տա րի քա յին (զար գաց ման) հո գե բա նութ յան շրջա նակ նե րում 
նշված տա րի քա յին ին տեր վա լը դի տարկ վում է հետև յալ տա րի քա յին փու լե րի տա րան ջատ մամբ՝ 
նո րած նութ յուն (0-1տ), վաղ ման կութ յուն (1-3տ), նա խադպ րո ցա կան տա րիք (3-6տ), կրտսեր 
դպրո ցա կան տա րիք (6-10տ), դե ռա հա սութ յուն (10-14տ) և վաղ պա տա նե կութ յուն (14-17տ) [1-
3]: Ըստ դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կի՝ ան չա փա հա սը կա րող է լի նել տու ժող, վկա կամ 
մե ղադր յալ, իսկ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա-
նա կան փոր ձաքն նութ յու նը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ծնող նե րի ա մուս նա լու ծութ յան և  
ե րե խա նե րի բնա կութ յան վայ րի ո րոշ ման դեպ քում ե րե խա նե րի հո գե բա նա կան գնա հատ ման 
անհ րա ժեշ տութ յամբ: Վե րոնշ յալ դեպ քե րում ան չա փա հա սի վե րա բեր յալ նշա նակ վող դա տա հո-
գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում հո գե բա նա կան փոր ձա րա րա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում կար ևոր վում են փոր ձաքնն վող սուբ յեկ տի տա րի քա յին 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և դ րանց հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նը հե տա զոտ վող 
ի րա վի ճակ նե րի վրա՝ որ պես վար քի պայ մա նա վո րող գոր ծոն, ինչ պես նաև տե ղե կութ յուն ներ 
հայտ նե լու կա րո ղութ յան վրա՝ որ պես ի մա ցա կան ո լոր տի՝ զար գաց ման տվյալ տա րի քա յին 
փու լին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը պայ մա նա վո րող գոր ծոն: Հա տուկ ու շադ րութ յուն է 
դարձ վում տա րի քա յին զար գաց ման տվյալ փու լին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի և փոր-
ձաքնն վող սուբ յեկ տին բնո րոշ ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հա մադր մա նը և հո-
գե բա նա կան վեր լու ծութ յա նը։ 

Այս պես, քրեա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե րում ներգ րավ ված ան չա փա հաս նե րի հո գե բա նա կան 
փոր ձա գի տա կան ու սում նա սիր ման տե սանկ յու նից կար ևոր վում են ան չա փա հաս նե րի այն ան հա-
տա կան հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք ի րա վա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
ի րա վի ճա կում (որ պես մե ղադր յալ կամ տու ժող ներգ րավ ված ան չա փա հաս ներ) կամ գոր ծի հա-
մար կար ևոր տե ղե կութ յուն ներ հայտ նե լու (որ պես վկա, մե ղադր յալ կամ տու ժող ներգ րավ ված 
ան չա փա հաս ներ) հա մար ու նեն ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն: Քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե-
րում ներգ րավ ված ան չա փա հաս նե րի հո գե բա նա կան փոր ձա գի տա կան ու սում նա սի րութ յունն 
ուղղ ված է ան չա փա հա սի այն ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հե տա զոտ մա նը, ո րոնք 
կա րող են ազ դել նրա կա մա հայտ նութ յան, ծնո ղի կամ այլ ան ձի կող մից հո գե բա նա կան նե-
րազ դե ցութ յան են թարկ վե լու և ներշնչ վո ղա կա նութ յան ձևա վոր ման վրա [4]: Ան չա փա հաս նե րի 
դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող հո գե բա նա կան 
փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յան ըն թաց քում գոր ծի հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե-
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ցող հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ հայտ նե լու կա րո ղութ յան գնա հատ ման 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ի րա կա նաց վում է ան չա փա հաս նե րի հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
հա մա կող մա նի ու սում նա սի րութ յուն: 

Ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա վա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող ի րա վի ճակ նե րում կամ ան չա փա հա սի կող մից կա մա հայտ նութ յան, նե-
րազ դե ցութ յան են թարկ վե լու հա վա նա կա նութ յան դեպ քում վար քի վրա նշա նա կա լի ազ դե ցութ-
յուն ու նե ցող ան հա տա կան հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից է տագ նա պայ նութ յու նը։ 
Տագ նա պայ նութ յան ու սում նա սիր ման, գնա հատ ման ան հա րա ժեշ տութ յունն ու ա ռաջ նայ նութ-
յու նը պայ մա նա վոր ված են այն հան գա ման քով, որ տագ նա պայ նութ յու նը՝ որ պես անձ նա յին 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն, կա րող է էա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ի րա վա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող ի րա վի ճակ նե րում, ինչ պես ի րա վա խախ տում կա տա րած ան չա փա հա սի վար քի վրա, 
այն պես էլ՝ այդ ի րա վի ճա կում տու ժող հան դի սա ցո ղի, քա նի որ ան ձի հա մար ճգնա ժա մա յին 
հան դի սա ցող, կոնֆ լիկ տա յին, որ պես ա նե լա նե լի դի տարկ վող ի րա վի ճակ նե րում տագ նա պայ-
նութ յու նը կա րող է պայ մա նա վո րել կամ էա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ան չա փա հա սի վար քի 
վրա։ 

Գի տա կան հո գե բա նութ յան շրջա նակ նե րում դի տարկ վում է եր կու հաս կա ցութ յուն՝ տագ նապ 
և տագ նա պայ նութ յուն (անձ նա յին տագ նա պայ նութ յուն): Տագ նա պայ նութ յու նը դի տարկ վում է 
որ պես հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն, կյան քի ըն թաց քում հա րա բե րա կա նո րեն չփո փոխ վող հատ-
կութ յուն, իսկ տագ նա պը՝ որ պես բա ցա սա կան հու զա կան վի ճակ: Ընդ ո րում տագ նա պի՝ որ պես 
հու զա կան վի ճա կի սահ մա նու մը հիմ նա րար է հան դի սա նում տագ նա պայ նութ յան՝ որ պես անձ-
նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յան սահ ման ման հա մար: Տագ նա պայ նութ յու նը հա մար վում է ան ձի 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հիմ նա կան բնու թագ րա կան նե րից մե կը: Այս պի սով, 
տագ նա պայ նութ յունն ան ձի՝ տագ նա պի ապր ման հակ վա ծութ յունն է, ո րը բնո րոշ վում է տագ-
նա պի (տագ նա պա յին) ռեակ ցիա յի ա ռա ջաց ման ցածր շե մով: Անձ նա յին տագ նա պայ նութ յու նը 
հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է ինք նագ-
նա հա տա կա նի ոչ ա դեկ վա տութ յամբ պայ մա նա վոր ված խո ցե լիութ յամբ` հիմ քում ու նե նա լով իր 
ինք նագ նա հա տա կա նին, ինք նա հար գան քին և հե ղի նա կութ յա նը՝ որ պես սպառ նա լիք ըն կալ վող 
ի րա վի ճակ նե րի լայն շրջա նակ և  այդ ի րա վի ճակ նե րում ար տա հայտ վում տագ նա պի (տագ նա-
պա յին) վի ճա կի դրսևոր մամբ [5]:

 Հարկ է նշել, որ ան չա փա հաս նե րի հետ ի րա կա նաց վող դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն-
նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում տագ նա պայ նութ յան ու սում նա սի րու մը և  ի րա վա կան նշա նա կութ-
յուն ու նե ցող ի րա վի ճա կում դրա ազ դե ցութ յան գնա հա տումն ա ռա վել նշա նա կա լի են դառ նում՝ 
պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ ան չա փա հաս նե րի վար քի վրա տագ նա պայ նութ յան 
ազ դե ցութ յու նը կա րող է ա ռա վել էա կան լի նել, քա նի որ այդ տա րի քում ճգնա ժա մա յին ի րա վի-
ճակ նե րի հաղ թա հար ման մե խա նիզմ նե րը դեռևս գտնվում են ձևա վոր ման և մ շակ ման փու լում, 
իսկ ինք նա կա ռա վար ման հնա րա վո րութ յուն նե րը լիար ժեք զար գա ցած չեն։ 

Ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց-
վող հո գե բա նա կան փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յան հա մար ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նի 
կի րառ վող մե թո դի կա նե րի հա մա պա տաս խա նութ յունն ու սում նա սիր վո ղի զար գաց ման տվյալ 
փու լին բնո րոշ հո գե կան զար գաց ման տա րի քա յին հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, 
ուս տի ան չա փա հաս նե րի, հատ կա պես տա րի քա յին զար գաց ման ա վե լի վաղ փու լե րում գտնվող 
ե րե խա նե րի դեպ քում ա ռա վել գե րա դա սե լի է տագ նա պայ նութ յան ու սում նա սիր ման պրո յեկ տիվ 
մե թո դի կա նե րի կի րա ռութ յու նը, քա նի որ պրո յեկ տիվ մե թո դի կա ներն ա ռա վել մատ չե լի են այս 
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տա րի քա յին խմբում գտնվող, հատ կա պես ա ռա վել ման կա հա սակ փոր ձաքնն վող սուբ յեկտ նե-
րի ըն կալ ման հա մար: Կար ևոր վում է նաև պրո յեկ տիվ մե թո դի կա նե րի կի րառ ման արդ յուն քում 
ա ռա վել բո վան դա կա յին նյու թի ստա ցու մը, ո րը կա րող է լրա ցու ցիչ հիմք հան դի սա նալ հե տա գա 
հո գե բա նա կան վեր լու ծութ յուն նե րի հա մար: Վե րոգր յա լը վե րա բե րե լի է նաև տագ նա պայ նութ յան 
ու սում նա սիր ման նպա տա կով կի րառ վող մե թո դի կա նե րին: 

Տագ նա պայ նութ յան հո գեախ տո րոշ ման՝ լայն կի րա ռութ յուն ու նե ցող մե թո դի կա նե րից է ա մե-
րի կա ցի հո գե բան ներ Ռ. Թեմմ լի, Մ. Դոր կիի, Վ.Ա մե նի կող մից մշակ ված « Տագ նա պայ նութ յան 
թեստ» մե թո դի կան: Ն րանց կող մից մշակ ված՝ տագ նա պայ նութ յան ման կա կան թեստն ի րե-
նից ներ կա յաց նում է պրո յեկ տիվ մե թո դի կա, որն ու սում նա սի րում է 5-7 տա րե կան ե րե խա նե-
րին բնո րոշ տագ նա պայ նութ յունն այդ տա րի քում գտնվող ե րե խա նե րի կյան քի հա մար տի պիկ 
ի րա  վի ճակ նե րում։ Նշ ված հե ղի նակ նե րի կող մից տագ նա պայ նութ յու նը դի տարկ վում է որ պես 
ան ձի գիծ, ո րի գոր ծա ռույ թը կա յա նում է ան ձի անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը, ո րը, սա կայն, 
ու նի նաև հա ջո ղութ յան հաս նե լուն ուղղ ված ակ տի վութ յան ար գե լակ մամբ բա ցա սա կան հետ-
ևանք ներ։ Բարձր տագ նա պայ նութ յու նը հա ճախ ու ղեկց վում է ան հա ջո ղութ յուն նե րից խու սա փե-
լու ար տա հայտ ված պա հանջ մուն քով, ին չը խո չըն դո տում է հա ջո ղութ յան հաս նե լու ձգտմա նը։ 
Ե րե խա յի կող մից մի ի րա վի ճա կում դրսևոր վող տագ նա պայ նութ յու նը կա րող է չդրսևոր վել այլ 
ի րա վի ճա կում, ընդ ո րում, ի րա վի ճա կի նշա նա կա լիութ յու նը կախ ված է բա ցա սա կան հու զա-
կան փոր ձից, ո րը ե րե խան ապ րել է այդ ի րա վի ճակ նե րում։ Ե րե խա յի բա ցա սա կան հու զա կան 
փոր ձը ձևա վո րում է տագ նա պայ նութ յու նը որ պես անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն և պայ մա-
նա վո րում հա մա պա տաս խան վարք։ Տագ նա պայ նութ յան հո գեախ տո րո շու մը դուրս է բե րում 
ե րե խա յի ներ քին վե րա բեր մուն քը ո րո շա կի սո ցիա լա կան ի րա վի ճակ նե րում, բա ցա հայ տում է 
ե րե խա յի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը շրջա պա տող մարդ կանց հետ, մաս նա վո րա պես՝ ըն տա նի-
քում և ման կա պար տե զում [6]։

Վե րը նշված մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թը բաղ կա ցած է 14 նկար նե րից, ո րոն ցից յու-
րա քանչ յու րը ներ կա յաց նում է ե րե խա յի հա մար ո րո շա կի տի պիկ ի րա վի ճակ: Այն ու նի եր կու 
տար բե րակ, նա խա տես ված է և՛ տղա նե րի, և՛ աղ ջիկ նե րի հա մար: Եր կու դեպ քում էլ հե տա-
զատ վո ղին ներ կա յաց վող նկար նե րում ե րե խա յի դեմ քը պատ կեր ված չէ, առ կա է միայն գլխի 
եզ րագ ծու մը, յու րա քանչ յուր նկա րին կից առ կա են ե րե խա յի գլխի լրա ցու ցիչ եր կու պատ կեր ներ, 
ո րոնք չա փե րով հա մա պա տաս խա նում են տվյալ նկա րում պատ կեր ված ե րե խա յի գլխի եզ-
րագծ ված պատ կե րին: Լ րա ցու ցիչ պատ կեր նե րում ներ կա յաց ված են ե րե խա յի ու րախ և տ խուր 
դեմ քեր, ո րոն ցից ե րե խան հրա հան գին հա մա պա տաս խան կա տա րում է ընտ րութ յուն՝ թե տվյալ 
ի րա վի ճա կում պատ կեր ված ե րե խա յի հու զա կան վի ճակն ինչ պի սին է: Հե տա զոտ վո ղի կող մից 
կա տար ված ընտ րութ յուն նե րի հի ման վրա ի րա կա նաց վում է քա նա կա կան և  ո րա կա կան վեր-
լու ծութ յուն: Մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թե րում ներ կա յաց վող ի րա վի ճակ նե րը հետև յալն են. 
1. խաղ փոք րա հա սակ ե րե խա նե րի հետ, 2. ե րե խան և մայ րը նո րած նի հետ, 3. ագ րե սիա յի 
օբ յեկտ, 4. հագն վե լու ի րա վի ճակ, 5. խաղ մե ծա հա սակ ե րե խա նե րի հետ, 6. միայ նակ քնե-
լու ի րա վի ճակ, 7. լվաց վե լու ի րա վի ճակ, 8. նկա տո ղութ յուն, 9. ար հա մար հում, 10. ագ րե սիվ 
հար ձա կում, 11. խա ղա լիք նե րի դա սա վո րում, 12. մե կու սա ցում, 13. ե րե խան ծնող նե րի հետ, 14. 
միայ նակ ճա շե լու ի րա վի ճակ: Հարկ է նշել, որ մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թի նկար նե րից 
ո րոշ ներն (1, 5, 13) ի րենց բնույ թով են թադ րում են դրա կան հու զա կան ե րան գա վո րում, ո րոշ նե-
րը (3, 8, 10, 12)՝ բա ցա սա կան, իսկ մյուս նե րը (2, 4, 6, 7, 9, 11, 14) հու զա կան ե րան գա վոր ման 
տե սանկ յու նից չե զոք են: Վեր ջին նե րը հատ կա պես կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն ո րա կա կան 
վեր լու ծութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման և «պրո յեկ տիվ ծան րա բեռն վա ծութ յան» տե սանկ յու նից: Նշ-
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ված պատ կեր նե րի հետ աշ խա տան քի ըն թաց քում այն ընտ րութ յու նը, որ կա տա րում է ե րե խան, 
այ սինքն, թե ինչ հու զա կան ի մաստ է տա լիս պատ կե րում ներ կա յաց ված ի րա վի ճա կին, ցույց է 
տա լիս նրա զգա ցո ղութ յու նը, այդ ի րա վի ճա կում շփման նոր մալ կամ տրավ մա տիկ փոր ձը [7]:
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Ն կար 1. « Տագ նա պայ նութ յան թեստ» (Ռ. Թեմմլ, Մ. Դոր կի, Վ.Ա մեն) մե թո դի կա յի  
ստի մու լա յին նյութ՝ նա խա տես ված աղ ջիկ նե րի հա մար

Դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում նկա րագր ված մե թո դի կա յի 
կի րառ ման գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը կա րող է հա մար վել այն, որ մե թո դի-
կա յի կի րառ ման արդ յուն քում լրա ցու ցիչ բո վան դա կա յին նյութ ստա նա լու նպա տա կով մե թո-
դի կա յի հրա հան գին հա մա պա տաս խան, նկար նե րի ներ կա յաց մա նը զու գա հեռ հնա րա վոր է 
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փոր ձաքնն վող սուբ յեկ տին նաև հա վել յալ հրա հանգ տալ, որն ա ռա վել կեր պով կապ ված կլի նի 
դեպ քի հետ: Ուս տի հնա րա վոր կլի նի ու սում նա սի րել կոնկ րետ ի րա վի ճա կում ե րե խա յի վար քի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ ի րա կա նաց նե լով մե թո դի կա յի կի րառ ման ըն թաց քում ե րե խա յին 
ա ռա ջադր վող տի պիկ ի րա վի ճակն ա ռա վել կոնկ րե տաց նե լու և հա վել յալ բո վան դա կա յին ծան-
րա բեռն վա ծութ յան ներ կա յաց ման մի ջո ցով: Որ պես դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն-
նե րի շրջա նակ նե րում տվյալ մե թո դի կա յի՝ հե տա զոտ վող ի րա վի ճակ նե րին առնչ վող հա վել յալ 
հրա հան գով կի րառ ման օ րի նակ ներ կա րե լի է ներ կա յաց նել ըն տա նի քում բռնութ յան, ե րե խա նե-
րի պատ շաճ խնամ քով և դաս տիա րա կութ յամբ չզբաղ վե լու դեպ քե րով մեր կող մից կա տար ված 
հե տա զո տութ յուն նե րի և հո գե բա նա կան վեր լու ծութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ 
տվյալ մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-
րդ, 13-րդ և 14-րդ ն կար նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է լի նում դուրս բե րել ե րե խա յի կող մից ըն-
տա նե կան վե ճե րին, բռնութ յուն նե րին ա կա նա տես լի նե լու դեպ քե րում նրա հո գե վի ճա կը, այդ 
գոր ծո ղութ յուն նե րը հաս կա նա լու, մեկ նա բա նե լու կա րո ղութ յու նը, ըն տա նի քում սի րո, ե րե խա յի 
ներգ րավ վա ծութ յան, ջեր մութ յան և  ա պա հո վութ յան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար վա ծութ յան 
մա կար դա կը: Ծ նող-ե րե խա, ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ ե րե խա նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի 
ու սում նա սիր ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում մեր կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան արդ յուն քե րը ցույց են տվել, որ 
տվյալ մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թից բա ցի վե րոնշ յալ նկար նե րից (1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 
6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 14-րդ) հո գե բա նա կան վեր լու ծութ յուն նե րի՝ հատ կա պես 
ըն տա նի քում ե րե խա նե րի՝ միմ յանց հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
գնա հատ ման հա մար բո վան դա կա յին ար ժեք են ներ կա յաց նում 9-րդ և 12-րդ ն կար նե րը: Ուս-
տի, հաշ վի առ նե լով ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը և հո գե բա նա կան այլ 
մե թո դի կա նե րի արդ յունք նե րի հետ դրանց հա մադ րութ յու նը, գա լիս ենք այն եզ րա հանգ ման, 
որ տվյալ մե թո դի կա յի կոնկ րետ ի րա վի ճա կում տե ղայ նաց ված հրա հան գի մի ջո ցով կի րառ ման 
արդ յունք նե րը և դ րանց վեր լու ծութ յուն նե րը կա րող են գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված հիմ քեր 
հա մար վել հա մա պա տաս խան փոր ձա գի տա կան եզ րա հան գում ներ կա տա րե լու հա մար: Այ սինքն, 
Ռ. Թեմմ լի, Մ. Դոր կիի, Վ.Ա մե նի կող մից մշակ ված « Տագ նա պայ նութ յան թեստ» մե թո դի կա յի 
ստի մու լա յին նյու թի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը թույլ են տա լիս մե թո դի կան կի րա ռել ոչ միայն 
ի րա վա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող ի րա վի ճա կում ան չա փա հա սի վար քի վրա ազ դե ցութ յուն 
ու նե ցող տագ նա պայ նութ յան գնա հատ ման հա մար, այլև ըն տա նի քում բռնութ յան, ե րե խա նե րի 
պատ շաճ խնամ քով և դաս տիա րա կութ յամբ չզբաղ վե լու դեպ քե րով, ինչ պես նաև ծնող-ե րե խա, 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ ե րե խա նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի ու սում նա սիր ման նպա տա կով 
ի րա կա նաց վող դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ե րե խա նե րի հո-
գե վի ճա կի, բռնութ յուն պա րու նա կող գոր ծո ղութ յուն նե րը հաս կա նա լու, մեկ նա բա նե լու կա րո ղութ-
յան, ըն տա նի քում սի րո, ներգ րավ վա ծութ յան, ջեր մութ յան և  ա պա հո վութ յան պա հանջ մունք նե-
րի բա վա րար վա ծութ յան մա կար դա կի, ըն տա նի քում ե րե խա նե րի՝ միմ յանց հետ փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի գնա հատ ման հա մար: Ամ փո փե լով վե րոգր յալ նե րը՝ 
ա ռա ջարկ վում է « Տագ նա պայ նութ յան թեստ» (Ռ. Թեմմլ, Մ. Դոր կի, Վ.Ա մեն) մե թո դի կա յի վե րը 
նկա րագր ված հնա րա վո րութ յուն նե րը դի տար կել որ պես արդ յու նա վետ մե թո դա բա նա կան հիմք՝ 
ըն տա նի քում բռնութ յան, ե րե խա նե րի պատ շաճ խնամ քով և դաս տիա րա կութ յամբ չզբաղ վե լու 
դեպ քե րով, ինչ պես նաև ծնող-ե րե խա, ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ ե րե խա նե րի հա րա բե րութ-
յուն նե րի ու սում նա սիր ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն-
նե րի շրջա նակ նե րում ե րե խա նե րի հո գե վի ճա կի, բռնութ յուն պա րու նա կող գոր ծո ղութ յուն նե րը 
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հաս կա նա լու, մեկ նա բա նե լու կա րո ղութ յան, ըն տա նի քում սի րո, ներգ րավ վա ծութ յան, ջեր մութ յան 
և  ա պա հո վութ յան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար վա ծութ յան մա կար դա կի, ըն տա նի քում ե րե խա-
նե րի միմ յանց հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սիր ման և 
փոր ձա գի տա կան գնա հա տում ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով:
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ В РАМКАХ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ В  ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ

Варданян А.Р., Алексанян Ц.С.
Актуальность адаптации, с последующим внедрением новых психодиагностических мето-

дов продиктовано как необходимостью изучения состояния тревожности несовершен нолетних 
при проведении судебно-психологических экспертиз, так и нехваткой научного инстру ментария 
по замеру уровня тревожности. 

Рассматриваемое психологическое состояние особенно проблематично для данного 
экспертного направления исследования, так как оно обусловлено потребностью в новых 
научных подходах и вызвано междисциплинарными особенностями данного вида экспертиз. В 
статье представлены особенности применения в рамках судебно-психологических экспертиз, 
проводимых в Национальном бюро экспертиз РА, метода “Тест тревожности’’ разработанного 
американскими психологами Р.Теммл, М.Дорки и В. Амен. Также описаны специфика внедрения 
упомянутой методики и результативные профессиональные воз мож ности по анализу итоговых 
выводов, которые могут обеспечить достоверность про веденных экспертных исследований. 

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза подростков, периодичность 
возрастных этапов развития, тревожность, «тест тревожности», внутрисемейные 
отношения.
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PECULIARITIES OF STUDYING THE STATE OF  ANXIETY IN ADOLESCENCE 
WITHIN THE FRAMEWORK  OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXPERTISE

Vardanyan A., Aleksanyan Ts.

The relevance of adaptation, with the subsequent introduction of new psychodiagnostic methods, 
is dictated both by the need to study the state of anxiety in minors during forensic psychological 
expertise and by the lack of scientific instruments for measuring the level of anxiety.

The psychological state under consideration is especially problematic for this expert direction of 
research, since it is due to the need for new scientific approaches and is caused by the interdisciplinary 
features of this type of expertise. The article presents the peculiarities of the application, within the 
framework of forensic psychological expertise conducted at the National Bureau of Expertise of 
RA, of the ‘Anxiety Test’ method developed by American psychologists R. Temml, M. Dorki and V. 
Amen. The specifics of the implementation of the mentioned methodology and effective professional 
capabilities for the analysis of the final conclusions, which can ensure the reliability of the expert 
research, are also described.

Key words: forensic psychological expertise of adolescents, periodicity of age stages of 
development, anxiety, “anxiety test”, intrafamily relationships.
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