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ՀՏԴ 159.98 

Դպրոց հաճախելու հետ կապված տագնապայնության Դպրոց հաճախելու հետ կապված տագնապայնության Դպրոց հաճախելու հետ կապված տագնապայնության Դպրոց հաճախելու հետ կապված տագնապայնության 
հետազոտությունհետազոտությունհետազոտությունհետազոտություն    

ԱվագիմյանԱվագիմյանԱվագիմյանԱվագիմյան    ՀայկՀայկՀայկՀայկ    
ՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ուսումնական գործունեություն, նախադպրո-
ցական տարիք, միջանձնային հարաբերություններ, առաջատար գործու-
նեություն, ճգնաժամ, ինքնագնահատական  

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն: : : : Հետազոտության նպատակն էնպատակն էնպատակն էնպատակն է համեմատական 
վերլուծություն կատարել նախադպրոցականների և կրտսեր դպրոցա-
կանների տագնապայնության առկա մակարդակների միջև:  

Ոսումնասիրության խնդիրները. խնդիրները. խնդիրները. խնդիրները. ելնելով հետազոտության նպատա-
կից, առաջադրել ենք ուսումնասիրության հետևյալ խնդիրները` 

1. նկարագրել տագնապայնության առաջացումը` որպես առաջա-
տար գործունեության փոփոխման հետևանք, 

2. նկարագրել տագնապայնության ախտորոշման մեթոդիկա, 
3. կատարել հետազոտության արդյունքների վերլուծություն, 
4. կատարել համեմատական վերլուծություն նախադպրոցական-

ների և կրտսեր դպրոցականների տագնապայնության առկա մա-
կարդակների միջև: 

Թեմայի արդիականությունը: Թեմայի արդիականությունը: Թեմայի արդիականությունը: Թեմայի արդիականությունը: Հոգեբանության մեջ բազմաթիվ 
հետազոտություների արդյունքները վկայում են, որ մարդու կյանքում 
եղած բազմաթիվ խնդիրների արմատները տանում են դեպի մանկու-
թյուն: Հասարակության մեջ մարդու ինքնահաստատման, սոցիալական 
դերի ու սոցիալ-հոգեբանական հարմարման, ադապտացման առանձնա-
հատկությունները պայմանավորված են նախադպրոցական տարիքում 
երեխայի զարգացման առանձնահատկություններով: Նախադպրոցական 
տարիքում երեխայի հոգեկան զարգացմանն առնչվող առավել տարած-
ված խնդիրներից են վախերը, տագնապայնությունը, անվստահությունը, 
որոնք երեխայի հետագա կյանքում կարող են խնդիրներ առաջացնել, 
ուստի մեծապես կարևորվում են այս խնդիրների ուսումնասիրություն-
ները: Չնայած այն հանգամանքին, որ կատարվել են տագնապայնության 
բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, այնուամենայնիվ այս խնդրի ուսում-
նասիրությունը մնում է արդիական, քանի որ արդի ժամանակաշրջանում 
այլ են մարտահրավերները և դրանց հարուցած տագնապները, որոնք 
ներթափանցում են կյանքի բոլոր ոլորտներ: 
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ՏաՏաՏաՏագնապայնության առաջացումը` որպես առաջատար գորգնապայնության առաջացումը` որպես առաջատար գորգնապայնության առաջացումը` որպես առաջատար գորգնապայնության առաջացումը` որպես առաջատար գործուծուծուծունեունեունեունեու----
թյան փոփոխման հետևանք: թյան փոփոխման հետևանք: թյան փոփոխման հետևանք: թյան փոփոխման հետևանք: Անձի զարգացման բովանդակությունը պայ-
մանվորված է նրանով, թե նրանից ինչ սպասելիքներ ունի հասարակու-
թյունը, ինչպիսի արժեքներ և իդեալներ է նրան առաջարկում, ինչ խնդիր-
ներ է նրա առջև դնում տարբեր տարիքային փուլերում: Բայց երեխայի 
զարգացման հաջորդականությունը կախված է նրանից, թե ինչպիսի 
կենսաբանական սկիզբ կունենա նա: Երեխան, մեծանալով, անհրա-
ժեշտությունից դրդված, հաջորդաբար անցնում է տարբեր փուլերով: Այդ 
փուլերից յուրաքանչյուրում նա ձեռք է բերում որոշակի որակներ (ան-
հատական նորագոյացություններ), որոնք ուղղվում են դեպի անձի 
կառուցվածքը և պահպանվում են կյանքի մյուս փուլերում [5]:    

Հոգեկան զարգացման պարբերացման խնդրի ճիշտ լուծումից նշա-
նակալիորեն կախված է աճող սերնդի դաստիարակության և ուսուցման 
համակարգի ռազմավարության կառուցումը։ Ըստ Դ. Բ. Էլկոնինի` գոր-
ծունեության առաջատար տեսակների բովանդակային-առարկայական 
բնութագրումները կարելի է բաժանել երկու մեծ խմբերի։ 

Առաջին խմբի մեջ մտնում են այն տեսակի գործունեությունները, 
որոնց ներսում կատարվում են մարդկային գործունեության հիմնական 
իմաստների ինտենսիվ կողմնորոշումը և խնդիրների, մոտիվների ու 
մարդկանց միջև հարաբերությունների յուրացումը։ Իհարկե, մանկիկի 
անմիջական հուզական հաղորդակցումը, նախադպրոցականի դերային 
խաղը և դեռահասի ինտիմ-անձնային հաղորդակցումը էականորեն 
տարբերվում են իրենց կոնկրետ բովանդակությամբ՝ երեխայի, մեծահա-
սակների գործունեության խնդիրների և մոտիվների ոլորտի մեջ՝ ներթա-
փանցման խորությամբ, սակայն ներկայացնում են երեխայի կողմից այդ 
ոլորտի հաջորդական յուրացման առանձնահատուկ աստիճանակարգ։ 
Դրա հետ միասին դրանք ընդհանուր են իրենց ընդհանուր բովանդակու-
թյամբ։ Գործունեության հենց այդ խմբի իրագործման ժամանակ երեխա-
ների մոտ գերազանցապես կատարվում է մոտիվացիոն պահանջմուն-
քային ոլորտի զարգացում։ 

Գործունեության երկրորդ խումբը կազմում են նրանք, որոնց ներ-
սում կատարվում է առարկաների և չափորոշիչների հետ գործողություն-
ների հասարակայնորեն մշակված եղանակների յուրացում, որոնք առար-
կաների մեջ առանձնացնում են այս կամ այն կողմերը։ Դա գործունեու-
թյուն է «երեխա-հասարակական առարկա» համակարգում։ Իհարկե այդ 
խմբի տարբեր տեսակները էապես տարբերվում են միմյանցից։ Վաղ 
տարիքի երեխայի մանիպուլյատիվ-առարկայական գործունեությունը և 
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կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը, առավել ևս 
ավագ դպրոցականների ուսումնական մասնագիտական գործունեու-
թյունները արտաքուստ քիչ են նման միմյանց։ Սակայն դրանցում 
էականն այն է, որ դրանք հանդես են գալիս որպես մարդկային մշակույթի 
տարրեր. նրանք ունեն ընդհանուր ծագում և ընդհանուր տեղ հասարա-
կության կյանքում՝ հանդիսանալով նախորդած պատմության արդյունք։ 
Այդ առարկաների հետ հասարակայնորեն մշակված գործողությունների 
եղանակների յուրացման հիման վրա կատարվում է երեխայի ավելի 
խորը կողմնորոշում առարկայական աշխարհում և նրա ինտելեկտուալ 
ուժերի ձևավորում, երեխայի՝ որպես հասարակության արտադրական 
ուժերի բաղադրիչի կայացում։  

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ, երբ մենք խոսում ենք երեխայի զարգաց-
ման համար այս կամ այն փուլում առաջատար գործունեության և նրա 
նշանակության մասին, ապա դա ընդհանրապես չի նշանակում, որ միա-
ժամանակ չի իրագործվում զարգացում այլ ուղղություններով։ Երեխայի 
կյանքը յուրաքանչյուր փուլում բազմակողմանի է, և գործունեություն-
ները, որոնց միջոցով այն իրագործվում է, բազմազան են։ Կյանքում առա-
ջանում են գործունեության նոր տեսակներ, երեխայի նոր հարաբերու-
թյուններ իրականության հետ։ Դրանց առաջացումը և դրանց փոխակեր-
պումը առաջատար է. չի բացառում նախկինում գոյություն ունեցողները, 
այլ միայն փոխում են դրանց տեղը իրականության հետ երեխայի հարա-
բերությունների ընդհանուր համակարգում, որոնք դառնում են ավելի 
հարուստ [3, 302]:  

Այսպիսով, երեխայի զարգացման մեջ տեղի են ունենում մի կողմից 
փուլեր, որոնցում գերազանցապես կատարվում է խնդիրների, մոտիվ-
ների և մարդկանց միջև հարաբերությունների նորմերի յուրացում և դրա 
հիման վրա մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլորտի զարգացում, մյուս 
կողմից՝ փուլեր, որոնցում գերազանցապես կատարվում է առարկաների 
հետ հասարակայնորեն մշակված գործողությունների, եղանակների 
յուրացում և դրա հիման վրա՝ երեխաների ինտելեկտուալ-ճանաչողա-
կան կարողությունների, նրանց օպերացիոնալ-տեխնիկական հնարավո-
րությունների ձևավորում [3, 303]: 

Մեր կարծիքով, եթե այդ երկու ուղղությունների զարգացման մեջ 
առկա են թերություններ, ապա դա առաջացնում է նաև տագնապայնու-
թյուն, որն էլ բացասաբար է անդրադառնում նախադպրոցականի՝ դպրոց 
հաճախելու պատրաստականության վրա։ Այսինքն՝ տեղի է ունենում ան-
համապատասխանություն երեխայի մոտիվացիոն-պահանջմունքային 
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ոլորտի և մարդկության կողմից ստեղծված մշակութային գործիքների 
յուրացման միջև։ 

Մարդն ամբողջ կյանքում, սկսած ծնունդից մինչև վերջին շունչը, 
ձևավորվում է տիրապետող աշխարհագրական և պատմական խմբավո-
րումների ներդաշնակության մեջ` ընտանիք, դասարան, համայնք, ազգ: 
Լինելով օրգանիզմ, էգո և հասարակության անդամ` նա անընդհատ ներ-
գրավված է երեք գործընթացներում. նրա մարմինը ենթարկվում է ցավի և 
լարվածության, նրա էգոն ենթարկվում է տագնապայնության, և որպես 
հասարակության անդամ` նա զգայուն է խմբի կողմից վախի նկատմամբ 
[4, 11]: 

Նախադպրոցական հասակից դպրոցական հասակին անցնելիս 
տեղի են ունենում բնավորության և վարքի ակնհայտ փոփոխություններ: 
Ի հայտ է գալիս քմահաճություն, ինչ-որ բան անելու ցանկություն, 
երեխան սկսում է իմաստավորել սեփական ապրումները, որոնց շնորհիվ 
էլ փոխվում է վերաբերմունքը սեփական անձի նկատմամբ, առաջանում 
են երկիմաստ ապրումներ, արդյունքում էլ` ներքին պայքար: Այս հանգա-
մանքները, ինչպես նաև այն, որ մինչ 7 տարեկանը փոխվում է երեխայի 
սոցիալական զարգացման միջավայրը, երեխայի վերաբերմունքը միջա-
վայրին, ինչպես նաև միջավայրի վերաբերմունքը երեխայի նկատմամբ 
սահմանում են 7 տարեկանի ճգնաժամը: Լ. Ս. Վիգոտսկին այդ ճգնա-
ժամի հիմնական նշաններ էր համարում անմիջականության, միամտու-
թյան կորուստը, կամակորությունների առաջացումը: Նրա կարծիքով 
ճգնաժամի կարևորագույն առանձնահատկությունը «...երեխայի ան-
հատականության արտաքին և ներքին կողմերի տարբերակումն է»: 
Ա. Ն. Լեոնտևը այս ճգնաժամը կապում է առաջատար գործունեության 
փոփոխության հետ և, համապատասխանաբար, նոր սոցիալական հա-
րաբերություննեի հետ: Եթե երեխան ժամանակին անցում է կատարում 
դեպի ուսումնական գործունեությունը և հոգեբանորեն պատրաստ է 
ուսմանը, ապա շատ դեպքերում հնարավոր է, որ ճգնաժամը չդրսևորվի 
[2,    36]: 

 Ավագ նախադպրոցական տարիքում ձևավորվում է սեփական գոր-
ծողությունների կատարման հնարավորության գիտակցումը: Սա կարելի 
է համարել ինքնագնահատականի ձևավորման սկիզբ: Խոսելով ինքնա-
գնահատականի մասին՝ հաճախ ի նկատի են ունենում անհատական 
որակները` բարություն, չարամտություն և այլն: Այս դեպքում խոսքը 
վերաբերում է հասարակական հարաբերություններում սեփական տեղի 
գիտակցմանը, քանի որ արտաքինը վեր է ածվում ներքինի:  



– 443 – 
 

Երբ երեխան ունենում է տագնապայնության զգացողություն, ապա 
նա ինչ-որ կերպ ազդանշան է տալիս: Այստեղ մեծահասակի դերն այն է, 
որ ադեկվատ ձևով արձագանքի դրան և նպաստի ներքին ապահովու-
թյան զգացման առաջացմանը: Այստեղ բանալի է հանդիսանում այն հան-
գամանքը, որ մեծահասակն ինքն է գտնվում այդ վիճակում: Այսպիսի 
ծնողների երեխաները մեծանում են բազային տագնապայնության զգաց-
մամբ: Նրանք աշխարհն ընկալում են որպես անապահով վայր, որը լի է 
վտանգներով [1,    12]: 

Նախադպրոցականը դեռևս ոչ բավարար ձևով է գիտակցում սեփա-
կան ապրումները: Այս տարիքային խմբում առավել տարածված խնդիր-
ներից են` տագնապայնության բարձր մակարդակը, նյարդային գրգռվա-
ծությունը, նեղացկոտությունը, վերբալ և ոչ վերբալ ագրեսիան, 
հիպերակտիվությունը և այլն: Երեխաների կողմից թույլ են գիտակցվում 
սեփական էմոցիաներն ու զգացողությունները, այլ մարդկանց դիմա-
խաղը սխալ է ընկալվում: Ավագ նախադպրոցական տարիքում երեխա-
ների ադապտացիայի վրա մեծ ազդեցություն է ունենում անձնային տագ-
նապայնության բարձր մակարդակը: Այն դրսևորվում է իրական և երևա-
կայական իրավիճակներում տագնապայնության զգացումներով, քանի 
որ այդ իրավիճակները սուբյեկտիվորեն գնահատվում են վտանգավոր: 
Մեծահասակների հետ միջանձնային հարաբերությունների խախտումը 
հանգեցնում է նախադպրոցական տարիքի երեխաների տագնապայնու-
թյան բարձր մակարդակի: Պետք է նշել, որ բարձր տագնապայնության 
կրողներն են և' տղաները, և' աղջիկները, բայց նախադպրոցական տարի-
քում ավելի շատ տագնապային են համարվում տղաները: Չնայած դրան, 
աղջիկներին ավելի շատ են անհանգստացնում միջանձնային հարաբե-
րություններն այլ մարդկանց հետ [6]:  

Հետազոտության մեթոդիկա: Հետազոտության մեթոդիկա: Հետազոտության մեթոդիկա: Հետազոտության մեթոդիկա: Ռ. Թեմփլի, Վ. Ամենի, Մ. Դորկի 
«Տագնապայնության ախտորոշման» մեթոդիկա [7]:  

Նպատակը։ Ախտորոշել երեխայի տագնապայնության մակարդակը։  
Մեթոդիկան նախատեսված է 4-7 տարեկան երեխաների համար։ 

Տագնապայնության աստիճանը վկայում է սոցիալական իրադրություն-
ներին հուզական հարմարվածության մակարդակի մասին, ցույց է տալիս 
երեխայի վերաբերմունքը որոշակի իրադրության նկատմամբ, տալիս է 
անուղղակի ինֆորմացիա ընտանիքում և կոլեկտիվում հասակակիցների 
և մեծահասակների հետ երեխայի փոխհարաբերությունների բնույթի 
մասին։  
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Փորձարարական վերլուՓորձարարական վերլուՓորձարարական վերլուՓորձարարական վերլուծության արդյունքներ:ծության արդյունքներ:ծության արդյունքներ:ծության արդյունքներ:    
Հետազոտության առաջին փուլն անց է կացվել 48 նախա

կանների հետ, երկրորդ փուլը` նույն 48, բայց արդեն կրտսեր դպրո
կանների հետ (աղ. 1):  

 
Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.    

Հետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրություն
I I I I փուլփուլփուլփուլ    II II II II փուլփուլփուլփուլ

տղա աղջիկ տարիք տղա աղջիկ
24 24 5-6 24 24 
    

Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1. . . . Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների 
տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների 

համեմատական վերլուծությանհամեմատական վերլուծությանհամեմատական վերլուծությանհամեմատական վերլուծության 
 
Վերը նշված գծապատկերում տարվել է համեմատական վեր

ծություն` կապված նախադպրոցական տարիքի երեխա
պայնության մակարդակների միջև, որն իրականացվել է հետա
տության 2 փուլերի ընթացքում: Այս համեմատական վերլուծության 
արդյունքում պարզ դարձավ, որ մինչ դպրոց հաճախելը և դպրոց 
հաճախելուց հետո կատարվել է որոշակի փոփոխություն բոլոր երեք 
մակարդակներում, մասնավորապես` տագնապայնությունը նվազել է 
11%-ով (տե՛ս գծ. 1-ում): 

բարձրբարձրբարձրբարձր միջինմիջինմիջինմիջին ցածրցածրցածրցածր

46% 54%

0%

35%

58%

7%

I փուլփուլփուլփուլ II փուլփուլփուլփուլ

Հետազոտության առաջին փուլն անց է կացվել 48 նախադպրոցա-
ների հետ, երկրորդ փուլը` նույն 48, բայց արդեն կրտսեր դպրոցա-

Հետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրություն    
փուլփուլփուլփուլ    

կ տարիք 
6-7 

 
Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների     

տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների     

ում տարվել է համեմատական վերլու-
ծություն` կապված նախադպրոցական տարիքի երեխաների տագնա-

թյան մակարդակների միջև, որն իրականացվել է հետազո-
տության 2 փուլերի ընթացքում: Այս համեմատական վերլուծության 
արդյունքում պարզ դարձավ, որ մինչ դպրոց հաճախելը և դպրոց 

տարվել է որոշակի փոփոխություն բոլոր երեք 
նավորապես` տագնապայնությունը նվազել է 

7%
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն:::: Ընդհանրացնելով մեր կողմից կատարված 
տեսական վերլուծության և փորձարարական հետազոտության ար-
դյունքները՝ եկանք այն եզրակացության, որ յուրաքնաչյուր մարդու՝ 
սկսած վաղ տարիքից, բնորոշ է տագնապայնության զգացումը, որը 
կառուցողական է և ստեղծում է գործունեության խթան՝ խոչընդոտների 
հաղթահարման և նպատակներին հասնելու համար։ Սակայն երբ տագ-
նապայնությունը կապված չէ որևէ որոշակի իրադրության հետ և դրսևոր-
վում է գրեթե միշտ, ուղեկցում է երեխային գործունեության ցանկացած 
տեսակի մեջ, դառնում է ապակառուցողական բնավորության գիծ, ինչը 
վկայում է անձնային տագնապայնության առկայության մասին։  

Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ նախադպրոցա-
կանների տագնապայնության առկա մակարդակը նվազում է դպրոցա-
կան ուսումնական գործունեության առաջին կիսամյակի ավարտից 
հետո: Տվյալ դեպքում մակարդակը նվազել է 11%, որը կարող ենք համա-
րել ադապտացիոն գործընթացի նորմայի սահմաններում լինելու արդ-
յունք: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Голощапов А. Тревога, страх и панические атаки ИГ «Весь» 2016, 
22 с. 

2. Худоян С. С., «Онтогенетические перестройки самосознания и 
кризисы развития личности», Ереван, 2010, стр. 231 

3. Эльконин Д. Б., «Детская психология», Академия, Москва, 2007, 
331 с.  

4. Эриксон Э. Г. «Детство и общество», 1963, 200 с. 
5. https://www.smclinic-spb.ru/doctor/psihoterapevt/zabolevania/2651-

trevojnost 16.07.21 
6. https://pidru4niki.com/1056041236745/psihologiya/periodizatsiya_razvi

tiya_lichnosti_eriksonu 05.07.21 
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Исследование тревоИсследование тревоИсследование тревоИсследование тревожности, связанной с посещением школыжности, связанной с посещением школыжности, связанной с посещением школыжности, связанной с посещением школы    
Авагимян ГайкАвагимян ГайкАвагимян ГайкАвагимян Гайк    

Степанян ЛилитСтепанян ЛилитСтепанян ЛилитСтепанян Лилит    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: учебная деятельность, дошкольный возраст, 
межличностные отношения, ведущая деятельность, кризис, самооценка 

Цель исследования – провести сравнительный анализ уровня 
тревожности среди дошкольников и младших школьников. 

Исходя из цели, намеченной в работе, мы предложили следующие 
задачи исследования: 

1. описать возникновение тревожности как следствие трансформации 
ведущей деятельности; 

2. описать методику возникновения тревожности; 
3. провести анализ результатов исследования; 
4. провести сравнительный анализ уровня тревожности среди 

дошкольников и младших школьников. 
Результаты многочисленных психологических исследований 

свидетельствуют, что причины значительного количества жизненных 
проблем кроются в детстве. Среди наиболее распространенных проблем, 
влияющих на психическое развитие детей дошкольного возраста, следует 
отметить страхи, тревожность, недоверие, которые в дальнейшей жизни 
ребенка могут создать определенные затруднения, вследствие чего 
возрастает значимость изучения подобных вопросов. Ребенок, взрослея, 
неизбежно последовательно проходит через разные циклы. На каждом 
этапе он приобретает определенные качества (индивидуальные новообра-
зования), которые конструируют личность и сохраняются на всех последу-
ющих жизненных этапах. 

В процессе развития ребенок, с одной стороны, проходит циклы, во 
время которых осваиваются проблемы, мотивы и нормы, регулирующие 
отношения между людьми, на основе которых развивается мотивационно-
потребностная сфера. С другой стороны, ребенок проходит циклы, во 
время которых, в основном, осваиваются общественно обработанные 
деятельность и методы различных дисциплин. На базе этого у детей фор-
мируются интеллектуально-когнитивные навыки и операционно-техни-
ческие возможности. 

По нашему мнению, если в развитии по этим двум направлениям 
наличествуют отклонения, то они вызывают тревожность, что отрица-
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тельно влияет на посещение школы дошкольниками. То есть, наблюдается 
несоответствие восприятия между мотивационно-потребностной сферой 
ребенка и культурным инструментарием, созданным человечеством. 

Результаты исследования показали, что уровень тревожности у 
дошкольников снижается после завершения первого полугодия школьной 
учебной деятельности. В данном случае уровень снизился на 11%, что 
можно считать результатом в границах нормы адаптационного процесса. 
Обобщая результаты проведенных нами теоретического анализа и 
экспериментального исследования, мы пришли к выводу, что для каждого 
человека, начиная с раннего возраста, характерно развитие тревожности, 
которая выполняет конструктивную функцию и создает стимул для прео-
доления препятствий и достижения целей. Однако, если тревожность не 
связана с каким-то конкретным событием, проявляется слишком часто и 
сопровождает любую деятельность ребенка, то она превращается в 
деструктивную черту характера, что свидетельствует о наличии индиви-
дуальной тревожности. 

 
Research on Anxiety Relating to Attending SchoolResearch on Anxiety Relating to Attending SchoolResearch on Anxiety Relating to Attending SchoolResearch on Anxiety Relating to Attending School    

Avagimyan HaykAvagimyan HaykAvagimyan HaykAvagimyan Hayk    
Stepanyan LilitStepanyan LilitStepanyan LilitStepanyan Lilit    

SummarySummarySummarySummary    
Key worKey worKey worKey wordsdsdsds: educational activity, preschool age, interpersonal relationship, 

leadership activity, crisis, self-esteem    
The goal    of the research is to perform a comparative analysis of the 

existing levels of anxiety in preschool children and junior schoolchildren. 
Research objectives: Based on the goal of the research, we propose the 

following objectives: 
1. describe the onset of anxiety as a consequence of a change in leading 

activity, 
2. describe the methodology of the cause of anxiety, 
3. analyze the research findings, 
4. conduct a comparative analysis of the existing levels of anxiety in pre-

school children and junior schoolchildren.  
Numerous studies in psychology show that the roots of many problems in 

human life go back to childhood. The most common problems relating to the 
mental development of a child in preschool age are fears, anxiety, distrust, 
which can cause problems in the future life of the child, so the study of these 
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problems is essential. As the child is growing up, due to the necessity, s/he goes 
through different stages. In each of these stages, s/he acquires certain qualities 
(formation of individual qualities) that are directed towards the structure of the 
person and are preserved in other stages of life. 

On the one hand, there are stages in the development of a child, in which 
assimilation of problems, motives, norms of relations between people take 
place, and based on that, motivational-demanding sector develops. On the other 
hand, there are stages in which assimilation of socially developed actions with 
subjects and ways takes pace. And based on that, children’s intellectual-
cognitive abilities, their operational-technical capabilities are formed. 

In our opinion, if there are shortcomings in the development of these two 
directions, it also causes anxiety, which has a negative impact on the readiness 
of the preschool child to go to school. In other words, there is a discrepancy 
between the motivational-demanding sector of the child and the assimilation of 
cultural tools created by humanity.  

The results of the study showed that the current level of anxiety of 
preschool children decreases after the end of the first semester of school 
educational activity. In the given case, the level decreased by 11%, can be 
considered the result of being within the norm of the adaptation process.  

Summarizing the results of our theoretical analysis and experimental 
research, we came to the conclusion that every person, from an early age, is 
characterized by the development of anxiety, which is constructive and creates 
a stimulus for action in order to overcome obstacles and achieve goals. 
However, when anxiety is not related to a certain situation and is displayed 
almost always, it accompanies the child in any type of activity, it becomes a 
destructive characteristic feature, which indicates the existence of personal 
anxiety. 
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