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ՀՏԴ 37.015.31    

ԿրտսերԿրտսերԿրտսերԿրտսեր    դպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականների    հուզականհուզականհուզականհուզական    ինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտի    ձևավորումըձևավորումըձևավորումըձևավորումը    ևևևև    
դրադրադրադրա    նշանակությունընշանակությունընշանակությունընշանակությունը    

ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ՌուզանՌուզանՌուզանՌուզան    
ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԱրևիկԱրևիկԱրևիկԱրևիկ    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    ինտելեկտ (բանականություն), ապրում (հույզ), 
հույզերի նույնականացում, կրտսեր դպրոցական, էմպաթիա (ապրու-
մակցում) 

Ժամանակակից հոգեբանամանկավարժական գիտության մեջ 
գիտության ուսումնասիրությունը և նրա բաղադրիչ դարձած հուզական 
ինտելեկտի ձևավորումն ու զարգացումը կրտսեր դպրոցականների մոտ 
արդիական է ու պահանջված: Հոդվածի հետազոտական ուղղվածության 
բարդությունը և հակասականությունը բացահայտվում է հենց կրտսեր 
դպրոցում և՛տեսականորեն, և՛գործնականորեն: Մարդը ինքնազոհության 
կամ հերոսական գործողությունների է գնում (իսկ այլ դեպքում իր 
տեսակի նկատմամբ բավականին անսիրտ կարող է լինել կամ պարզա-
պես արհամարհել ): Այլասիրությու՞ն է դա, ուրիշին օգնելու ցանկու-
թյու՞ն: 

Սոցիոլոգները դա բացատրում են երկու դրդապատճառի տեսանկ-
յունից [1]: ՄԻ դեպքում մարդը կարող է անել հանուն սեփական շահի 
կամ ոչինչ չկորցնելու երաշխիքով, մյուս դրդապատճառն այլասիրու-
թյունն է կամ մարդասիրությունը, այսինքն՝ օգնել մեկին՝ առանց որևէ 
շահի (պրոսոցիալ վարք), որն ունի գենետիկ արմատներ, քանի որ այն 
նախընտրելի է «բնական ընտրության» տեսանկյունից (Չ. Դարվին), 
օգնում է գենետիկորեն մոտ անձանց, մարդիկ ջանում են պահպանել 
սեփական գեները (բնական ընտրություն): Ապրելու համար օգտկար է 
հետևել փոխադարձության նորմին, ըստ որի՝ մարդիկ օգնում են իրար, 
հույսով, որ երբ իրենց պետք լինի օգնություն, իրենց էլ կօգնեն: Բնական 
ընտրության ենթարկվում են ոչ միայն առանձին օրգանիզմները, այլև 
նրանց խմբերը (ցեղեր) և գոյության պայքարում անհատների մի մասը 
մահանում է, անհետանում, իսկ մյուսն ապրում է, ընտրվում: 

Հոգեբանները հետաքրրքված են անձի այլասիրական էությամբ. սա 
մարդու կառուցվածքի կերպն է, որը դրդում է նրան օգնելու այլոց իրավի-
ճակային լայն ծավալով: 

Այլասիրության հիմքը դրված է մեր կրոնում՝ որպես «Ոսկե կանոն»՝ 
«այլոց հանդեպ վարվիր (մի՛ վարվիր) այնպես, ինչպես ինքդ կուզենայիր 
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(չէիր ուզենա), որ վարվեն քո հանդեպ»: [1.335] 
Ժամանակակից հասարակությունում «հուզական անձ» հասկացու-

թյունը կրում է մի տեսակ կոմերցիոն բնույթ, որը «բրենդ» անունն ունի [1, 
57-65]: 

«Հուզական ինտելեկտ» հասկացությունն առաջին անգամ «հայտ է 
ներկայացրել» արտասահմանյան հոգեբանության գիտական աշխա-
տանքներում (Ջ. Մեյերի, Դ. Բուլմենի, Պ. Սելովեյի): 

Հասկացությունը ծագել է սոցիալական ինտելեկտի կատարելագործ-
ման ընթացքում, որը նշանակում է հասկանալ մարդուն, ճիշտ մոտեցում 
դրսևորել ուրիշների նկատմամբ: 

Հուզական ինտելեկտի հիմնական գործառույթը վարքի կանխա-
տեսումն է, այլ մարդկանց ուղղված առավել հավանական արձագանքը:  

Տեղեկությունը կառուցելու կարողությունը, դրա ձևակերպումը 
ինտելեկտի գործառույթն է, ընդ որում, եթե տեղեկությունը հուզական 
ոլորտից է, ուրեմն կարելի է առանձնացնել հուզական ինտելեկտը որպես 
ինքնուրույն հոգեբանական ֆենոմեն: 

Վերոնշյալ հեղինակները դա ներկայացնում են որպես մարդու 
կարողության ճանաչում՝ տարբերելու և վերահսկելու իր հուզական 
դրսևորումները, նույնականացնելու նաև այլ մարդկանց հույզերն ու 
զգացմունքները և հուզական տեղեկույթն օգտագործելու ինչ-որ գործու-
նեություն իրականացնելիս: 

Արդի մասնագիտական գրականության մեջ ընդունակություններն 
ու հմտությունները բնութագրվում են որպես «սոցիալ-հուզական կարո-
ղունակություններ» [5, 29-39]:  

Սոցիալ-հուզական կարողունակությունները «տնտեսագիտության 
բարձրագույն դպրոցի» մասնագետները անվանում են հմտություններ, 
որոնք թույլ են տալիս մարդուն պոզիտիվ սոցիալական հարաբերություն-
ներ հաստատելու, ապրումակցելու և կարեկցելու ուրիշ մարդկանց, 
ճանաչելու և ընկալելու իր հույզերն ու զգացմունքները, պահպանելու 
պոզիտիվ տրամադրվածություն [7]: 

Այս կարողունակության բնութագիրը հիմնված է հուզական ինտե-
լեկտի մոդելի վրա: Ամենահանրամատչելի մոդել ճանաչվեց Պ. Սելովեյի, 
Դ. Մեյերի և Դ. Կարուզոյի մոդելը, որի հիմքում ընկած են չորս բաղադրա-
մասեր՝ հույզերի նույնականացում, հույզերի դերը մտածողության արդ-
յունավետության և գործունեության համար, հույզերի ընկալում, հույզերի 
կառավարում: 

1. Հույզերի նույնականացում: Իր մեջ ներառում է հույզերն ընկալելու 
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ընդունակությունը, նրանց ճանաչումը և ադեկվատ արտահայ-
տումը:    

2. Հույզերի օգտագործում մտածողության և գործունեության արդյու-
նավետության բարձրացման համար: Այս բաղադրիչը ներառում է 
ընդունակություններ՝ հույզերի օգտագործումն ուղղելու ուշադրու-
թյան բարձրացման, ինչպես նաև առաջ բերելու հույզեր, որոնք 
կնպաստեն տարբեր խնդիրների լուծմանը:    

3. Հույզերի ընկալում: Ներառում է ընդունակություններ՝ ընկալելու 
որպես իրենը, ինչպես նաև ուրիշի ապրումները, որոնք փոխկա-
պակցված են իրենց ծագման պատճառներով:    

4. Հույզերի կառավարում: Բովանդակում է կառավարման ունակու-
թյունը, սեփական հույզերի գիտակցումը և այլ մարդկանց հուզա-
կան վիճակը:    

Հայտնի է դարձել Գոուլմանի մոդելը, որը հիմնվել է Սելովեյի, 
Մեյերի և Կարուզոյի գաղափարների վրա: 

Գոուլամը հուզական ինտելեկտի կառուցվածքում առանձնացրել է 
հմտությունների երկու խումբ՝ անձնային և սոցիալական:  

Անձնային հմտություններն ընդգրկում են ինքնագիտակցումը, 
դրանք սեփական հույզերն են և դրանց (քայքայիչ հույզերի և աֆեկտների) 
կառավարումը: Իսկ սոցիալական հմտություններն ընդգրկում են սոցիա-
լական դյուրզգացությունն ու սեփական սոցիալական հմտությունները, 
որոնք Գոուլմանը ձևակերպում է որպես իր հետևից տանելու կարողու-
թյուն, համոզելու քաղաքականության տիրապետում՝ կոնֆլիկտները 
լուծելու համար: 

Հուզական ինտելեկտի մի այլ մոդել է առաջարկվել կլինիկական 
հոգեբան և ֆիզիոլոգ Ռուվեն Բար-ոնի կողմից: Նա հուզական ինտե-
լեկտը ձևակերպում է հետևյալ կերպ՝ հուզական ինտելեկտը, ինչպես 
բոլոր չճանաչված ընդունակությունները, գիտելիքներն ու կարողու-
թյունը, մարդուն հնարավորություն են տալիս հաղթահարելու տարբեր 
կենսական իրավիճակներ: 

Կրտսեր դպրոցականների՝ տարրական կրթության յուրացման արդ-
յունքները ցույց են տալիս, որ նրանց (դպրոցականների) մոտ կարող է 
նկատվել հուզական ինտելեկտի ձևավորում և զարգացում: Դրանք ար-
տահայտվում են բարոյագիտական (էթիկա) զգացմունքի, բարյացակա-
մության և հուզաբարոյական կարեկցողականության՝ ուրիշների (նաև 
մեկը մյուսի) նկատմամբ ապրումակցման ձևով, որը պայմանավորված է 
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անձի բարոյական զարգացման և հասունացման մակարդակով (էմպա-
թիա) [1, 65]: 

Առանց էմպաթիայի մարդկությունը չէր գոյատևի: Միայն ապրումա-
կցման, մեծահասակների հետ գործակցության և հասակակիցների հետ 
տարբեր սոցիալական իրավիճակներում կոնֆլիկտներից խուսափելու և 
վիճելի հարցերը լուծելու կարողությունը կդառնա այն ճանապարհը, որը 
կոչվում է հուզաբարոյական կարեկցողունակություն: 

Կրտսեր դպրոցականների հուզական ինտելեկտի ձևավորումը և 
զարգացումը կենտրոնացված են երկու հիմնական ուղղությունների վրա՝ 
«հուզական կարողունակություն» և «հուզական կրթություն» [8, 195]: 

Այս դեպքում երկու ուղղությունները համընկնում են, քանզի 
դպրոցում կարելի է ստեղծել հոգեբանական մթնոլորտ, որը կբարձրացնի 
ուսումնական գործունեության արդյունավետությունը՝ կազմակերպելով 
աշակերտների ու նրանց ծնողների և ուսուցիչների համատեղ աշխա-
տանքը: Դա հնարավորություն է տալիս ուսուցիչներին՝ հուզական ինտե-
լեկտը գործածելու որպես ուսումնական ձեռքբերումների կանխադրույթ: 

Կ. Ս. Կուզնեցովայի կողմից ներկայացվում է կրտսեր դպրոցական-
ների հուզական ինտելեկտի ձևավորման ընթացքում խնդրի լուծման 
բոլոր քայլերի նկարագրությունը. 

▪ հոգեախտորոշման և մանկավարժական ուղղորդման ծրագրի 
մշակում /պարապմունքներ ուսուցիչների հետ/    

▪ այդ ծրագրերի իրականացում    
▪ ուղղորդման տակտիկայի ընտրություն /հաշվի առնելով կրտսեր 
դպրոցականների տարիքային առանձնահատկությունները, 
ընդունակությունները, ինքնառեֆլեքսիայի նրանց կարողություն-
ները հուզական ինքնարտահայտման մեջ    

▪ հոգեախտորոշման ամփոփում    
▪ ծրագրի իրականացման արդյունքների գնահատում և դրանց 
քննարկում համապատասխան մարմիններում:    

Ըստ Ա. Վ. Ալեշինյանի և Ս. Տ. Շաբանովի՝ հուզական զարգացումը 
կրտսեր դպրոցական տարիքում ունի իր բնորոշ առանձնահատկություն-
ները, որոնք հետագայում նպաստում են հուզական ինտելեկտի ձևավոր-
ման գործընթացին: Այս տարիքում շրջակա միջավայրի հետ բոլոր հարա-
բերությունները կարող է բացահայտել հուզական հակվածությունը, որը 
հիմնվում է «լավ» կամ «վատ» դիրքորոշման վրա [3.336]: 

Կրտսեր դպրոցականների հուզական ինտելեկտի զարգացման 
ծրագրի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ առավել արդյունավետ 
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մեթոդներից են՝ 
▪ մարզում    
▪ արտթերապիա    
▪ հոգեգիմնաստիկա    
▪ վարքային թերապիա    
▪ բանավիճային մեթոդ     
▪ մոդելավորում    
▪ դերակատարում    
▪ ցույց    
▪ ծրագրավորում [8, 114]:    
Հուզական ինտելեկտի զարգացման արդյունքը կրտսեր դպրոցա-

կանի անձի ներդաշնակ զարգացումն է՝ հասկանալու իր ապրումները և 
դրանք կառավարելու համար, որը և հնարավորություն է տալիս 
ընկալելու ուրիշների ապրումները, անգամ ՝ կառավարելու դրանք: 

Շատ հոգեբաններ հաստատում են, որ կրտսեր դպրոցականների 
մոտ հուզական ինտելեկտի ձևավորումը հաջողությամբ է կայանում, երբ 
հաշվի են առնվում մի շարք կազմակերպչական-հոգեբանական պայ-
մաններ. 

▪ կրտսեր դպրոցականների դասվարների, մանկավարժ-հոգեբան-
ների համատեղ աշխատանքը ուսումնադաստիարակչական 
աշխատանքների գծով փոխտնօրենի և ծնողների հետ    

▪ կրտսեր դպրոցականների տարիքային և անհատական-հոգեբա-
նական առանձնահատկությունների հաշվառումը.    

▪ հուզական ինտելեկտի ձևավորման հարցով մշակված ծրագրի 
իրականացումը:    

Ս. Մ. Շինգաևի, Ե. Վ. Յուրկովայի 2019թ. կրտսեր դպրոցականների 
համար ներկայացրած ծրագիրն ունի հետևյալ նպատակը.  

1. Ունակությունների զարգացում և կատարելագործում՝ հասկա-
նալու, գիտակցելու համար սեփական ապրումների իրավիճակը և 
ուրիշների /համադասարանցիների, ուսուցիչների, ծնողների/ հետ 
փոխգործունեության անհրաժեշտությունը: 

2. Սեփական հուզական վիճակի կարգավորման համար ընդունա-
կությունների /կարողությունների/ զարգացում: 

3. Ապրումակցման ընդունակությունների զարգացում: 
Ծրագիրն ունի երկու մոդուլ /համաչափության միավոր/: 
Առաջինն ուղղված է գիտելիքների ձևավորմանը և ապրումների 

մասին պատկերացումներին, զգացմունքներին, մարդու կյանքում նրանց 
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նշանակությանը և ընդունակությունների զարգացմանը ռեֆլեքսիայի 
համար, երբ մարդը հետ շրջվելով իրեն հարց է տալիս իր կատարած գոր-
ծողությունների մասին, խորհրդածում է դրանց շուրջ, վերլուծում դրանց 
իրագործման կանոնները, մեխանիզմներն ու հետևանքները՝ սոցիալա-
կան նորմերին դրանց համապատասխան կամ անհամապատասխան 
լինելը [2, 180]: 

Երկրորդ մոդուլն ուղղված է հաղորդակցման կարողություններին և 
հմտություններին: Դպրոցականների մոտ ձևավորվում են պատկերա-
ցումները միջանձնային հարաբերությունների տարբեր տեսակների, կոն-
ֆլիկտային իրավիճակների տարբեր լուծումների մասին, ձևավորվում են 
սոցիալական ռեֆլեքսիայի կարողունակություններ: 

Այսպիսով՝ կրտսեր դպրոցականների մոտ սոցիալ-հուզական կարո-
ղունակություն զարգացնելու նպատակով մշակվել են ծրագրեր, որոնք 
հիմնված են ժամանակակից պատկերացումների վրա: Այս ծրագրերում 
օգտագործված են ուսուցման մեթոդներ: Մեր կողմից ընտրվել է հարցում-
ների մեթոդը: Աշակերտներին առաջարկվել է պատասխանել մի շարք 
հարցերի, որոնք ուղղված են սեփական հուզական ապրումներին, դրանց 
ծագմանն ու հետևանքներին, ինչպես նաև որիշ մարդկան հույզերի նույ-
նականացմանը, որը թույլ է տալիս երեխային իրեն պատկերացնել նրանց 
տեսանկյունից: 

Փորձարարական հետազոտությունը անց է կացվել Վանաձորի թիվ 
20 դպրոցում: Հետազոտվել է 3-րդ դասարանը /35 աշակերտ/, միջին 
տարիքը՝ 9: 

Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են մեթոդիկաներ: 
Դրանք են՝ «Հուզական բառարան»՝ ըստ Ե. Ա. Սավինայի /փոփոխված 
ձևով/, «Կիսվո՞ւմ ենք օրապահիկով», «Էքստրավերտներ և ինտրովերտ-
ներ», «Կարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդ, երբ…», «Օգնո՞ւմ ես ընկեր-
ներիդ»: 

« « « « Հուզական բառարանՀուզական բառարանՀուզական բառարանՀուզական բառարան» » » » մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա    

    ԲառարանԲառարանԲառարանԲառարան    Ճանաչում ենՃանաչում ենՃանաչում ենՃանաչում են    Անվանում ենԱնվանում ենԱնվանում ենԱնվանում են    
ԱշակերտԱշակերտԱշակերտԱշակերտ----

ների ների ների ների     
թիվըթիվըթիվըթիվը    

ԸնդհաԸնդհաԸնդհաԸնդհա----    
նուրնուրնուրնուր    
թիվըթիվըթիվըթիվը    

1. սեր 12 տղա  
19 աղջիկ 

2 տղա  
19 աղջիկ 

35 21 

2. վիշտ 2 տղա 
4 աղջիկ 

2 տղա  
4 աղջիկ 

 6 

3. տհաճություն 4 տղա  
4 աղջիկ 

4 տղա  
4 աղջիկ 

 8 
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4. ուրախություն 8 տղա  
15 աղջիկ 

8 տղա  
15 աղջիկ 

 23 

5. զրկանք - -   - 
6. Աղքատություն 4 տղա  

10 աղջիկ 
6 տղա  
13 աղջիկ 

 19 

7. Դավաճանություն 3 տղա  
5 աղջիկ 

3 տղա  
7 աղջիկ 

 10 

8. տագնապ – 
3 աղջիկ 

1 տղա  
3 աղջիկ 

 4 

9. վախ 4 տղա  
10 աղջիկ 

6 տղա  
13 աղջիկ 

 19 

10. թշնամի 5 տղա  
8 աղջիկ 

5 տղա  
8 աղջիկ 

 13 

11. հրճվանք 4 տղա  
10 աղջիկ 

5 տղա  
10 աղջիկ 

 15 

12. քաջություն 7 տղա  
9 աղջիկ 

9 տղա  
12 աղջիկ 

 21 

13. սխրանք 8 տղա  
5 աղջիկ 

3 տղա  
8 աղջիկ 

 11 

14. կարեկցանք – 
4 աղջիկ 

– 
4 աղջիկ 

 4 

 
Հրահանգ հետազոտողներինՀրահանգ հետազոտողներինՀրահանգ հետազոտողներինՀրահանգ հետազոտողներին: Ամեն աշակերտ, նկարագրելով կամ 

անվանելով բառի բովանդակությունը, հոմանիշներով և հականիշներով 
պետք է հաստատի այն: Ամեն բառի դիմաց պետք է նշել ճանաչում է կամ 
անվանում է՝ ստուգելու համար՝ որքան է հարուստ «հուզական» 
բառապաշարը: 

Ընթացակարգը:Ընթացակարգը:Ընթացակարգը:Ընթացակարգը: «Հուզական բառարան» մեթոդիկան ընդգրկում է 14 
հույզ-բառ, որի նույնականացումը տեղի է ունենում, կամ՝ ոչ: Երեխաները 
նույնականացրին հիմնային հույզերը /ուրախություն, տխրություն, վախ, 
քաջություն/: 

Արդյունքների վերլուծություն: Արդյունքների վերլուծություն: Արդյունքների վերլուծություն: Արդյունքների վերլուծություն: Հետազոտական խմբի /դասարանի/ 
մոտ նկատվեցին ճանաչողական, հուզական և վարքային ապրումա-
կցման մակարդակներ: 

Փորձարարական փուլի վերստուգիչ արդյունքները ունեն հետևյալ 
պատկերը. Տիրապետելով բավականին լայն հուզական բառապաշարի՝ 
երեխաները ոչ միայն նույնականացրին հիմնային հույզերը, բառայնաց-
րին՝ ցույց տալով դրանց բովանդակությունն ու էությունը, այլև հույզ- բա-
ռերի հոմանիշներով ու հականիշներով հաստատեցին այն:  
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««««Էքստրավերտներ և ինտրովերտներԷքստրավերտներ և ինտրովերտներԷքստրավերտներ և ինտրովերտներԷքստրավերտներ և ինտրովերտներ» » » » մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա
ԷքստրավերտներԷքստրավերտներԷքստրավերտներԷքստրավերտներ    ԻնտրովերտներԻնտրովերտներԻնտրովերտներԻնտրովերտներ
Տղա – 7 
Աղջիկ – 9 

Տղա – 7 
Աղջիկ – 12 

 
Ցուցումներ:Ցուցումներ:Ցուցումներ:Ցուցումներ: Յուրաքանչյուր անձ ունի և՛ էքստրավերսիա, և՛ ինտրո

վերսիա. միայն դրանցից մեկի գերակշռությունն է որոշակի դարձնում 
խառնվածքի տիպը: Էքստրավերսիան և ինտրովերսիան են որոշում, թե 
առավելապես ինչից են կախված մարդու ռեակցիաները և գոր
թյունը: 

Էքստրավերտների մոտ այլասիրական անհատականությունը շեշտ
ված է՝ պայմանավորված նրա շփվողականությամբ (extra 
օգնելու ցանկությամբ: 

Մինչդեռ ինտրովերտները հետքաշված են, շփումներ չեն 
չեն համարձակվում վստահել դիմացինին (թեև հուզական են), իսկ էքստ
րավերտները արդյունավետորեն փոխազդեցության մեջ են մտնում մյուս
ների հետ, ինչը հիմնվում է հուզական կապերի վրա և սեփական հույ
զերը արդյունավետ կառավարելու ունակության շնորհիվ:

Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հույզերը կարևոր դեր ունեն 
մոտիվացիայի ձևավորման համար: Դրանք հնարավորություն են տալիս 
օգնելով ուրիշներին՝ օգնելու ինքն իրեն: 

Էքստրավերտներն այս առումով ավելի հաջողակ են և արդյունավետ 
փոխներգործում են: 

««««Կիսվու՞մ ենք օրապահիկովԿիսվու՞մ ենք օրապահիկովԿիսվու՞մ ենք օրապահիկովԿիսվու՞մ ենք օրապահիկով» » » » մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա    
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Աղջիկներ Տղաներ

մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա    
ԻնտրովերտներԻնտրովերտներԻնտրովերտներԻնտրովերտներ    

Յուրաքանչյուր անձ ունի և՛ էքստրավերսիա, և՛ ինտրո-
սիա. միայն դրանցից մեկի գերակշռությունն է որոշակի դարձնում 
նվածքի տիպը: Էքստրավերսիան և ինտրովերսիան են որոշում, թե 
վելապես ինչից են կախված մարդու ռեակցիաները և գործունեու-

Էքստրավերտների մոտ այլասիրական անհատականությունը շեշտ-
(extra դուրս) ուրիշին 

Մինչդեռ ինտրովերտները հետքաշված են, շփումներ չեն փնտրում, 
չեն համարձակվում վստահել դիմացինին (թեև հուզական են), իսկ էքստ-

վերտները արդյունավետորեն փոխազդեցության մեջ են մտնում մյուս-
ների հետ, ինչը հիմնվում է հուզական կապերի վրա և սեփական հույ-
զերը արդյունավետ կառավարելու ունակության շնորհիվ: 

րությունը ցույց տվեց, որ հույզերը կարևոր դեր ունեն 
վացիայի ձևավորման համար: Դրանք հնարավորություն են տալիս 

Էքստրավերտներն այս առումով ավելի հաջողակ են և արդյունավետ 
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ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը:::: Այս մեթոդիկան իրագործվել է կրտսեր դպրոցական-
ների մոտ պրոսոցիալ վարքի ուսումնասիրության նպատակով:  

ԳործընթացըԳործընթացըԳործընթացըԳործընթացը:::: Աշխարհին պատուհասած համավարակի պատճառով 
խաթարվեց նաև դպրոցի ու դպրոցականների գործունեությունը: Ուսում-
նական աշխատանքը, իր ժամանակ առ ժամանակ ընդհատումներով, 
ստիպեց հարմարվողական միջոցներ ձեռնարկել: Դպրոցում դադարել էր 
գործել սովորողների սնման միջոցը ճաշարանը, և նրանք դպրոց էին 
գալիս օրապահիկով: Ստացվեց այնպես, որ ամեն մեկը կիսում էր իր 
ունեցածը: Սա արտառոց մթնոլորտ էր, որ շարունակվեց իր լավագույն 
ավանդույթով: Կիսվում են բոլորը (14 տղա և 21 աղջիկ), կիսվում են և 
այժմ, երբ դրա անհրաժեշտությունը չկա: 

Հետազոտության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ծայրահեղ իրա-
վիճակներում ձևավորվում է վարքային նոր մակարդակ՝ գտնվում են 
բարդ իրադրություններից դուրս գալու ելքեր: 

    
««««Կարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդԿարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդԿարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդԿարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդ…» …» …» …» մեթոդիկա 

Հետա-
զոտու- 
թյան 

հարցեր 

Կարեկ-
ցում եմ 

Չեմ 
կարեկ-
ցում 

աղջիկ տղա թիվը 
Ընդհա-
նուր 
թիվը 

1.  -  19 11 30 30 
2.  -  19 12 31 31 
3.  -  1 11 12 32 
4.  -  10 9 19 19 
5.  -  16 12 28 28 
6.  -  19 11 30 30 
7.  -  11 6 17 21 
8.  -  10 10 20 25 
9.  -  19 12 31 32 
10.  -  16 12 28 30 

 
Հետազոտության նպատակը:Հետազոտության նպատակը:Հետազոտության նպատակը:Հետազոտության նպատակը: Բացահայտել կարեկցության սահման-

ները: Կարեկցանքը հուզական զգացումն է, ապրումը, այսինքն մարդը 
կարեկցում է մի այլ մարդու՝ իր համադասարանցուն, խաղընկերոջը, եթե 
ապրումակցում է ունեցել, հոգեպես վերապրել է նրա ցավը: Սակայն 
ամեն մեկը կարեցկանք չի զգում, քանի որ հուզական ապրում չի 
ունենում, ավելի սառնարյուն է կամ մարդուն անշահախնդիր չի ընկա-
լում: 
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Կարեցողականությունը ավելի բարձր աստիճանի է հասնում աղջիկ-
ների մոտ, քան նույն տարիքի տղաների: Սակայն ապրումակցման աս-
տիճանը հավասար է: Թե՛ աղջիկները, թե՛ տղաները ապրումակցում են 
ունենում և՛ ազգակիցների և՛ օտարազգիների նկատմամբ: 

Արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ սեփական ապրում-
ները՝ համադասարանցիների խնդիրներով, բարձրացնում է այլ մարդ-
կանց հանդեպ հանդուրժողականությունը և անգամ կարեկցողականու-
թյունը: 

Հետազոտության հարցեր 
Կարեցո՞ւմ ես համադասարանցուդ՝Կարեցո՞ւմ ես համադասարանցուդ՝Կարեցո՞ւմ ես համադասարանցուդ՝Կարեցո՞ւմ ես համադասարանցուդ՝    
1. Երբ նա տխուր է 
2. Երբ մենակ է մնացել 
3. Երբ հանձնարարությունը չի կատարկել 
4. Երբ նրա ընտանիքում ինչ-որ վատ բան է կատարվել 
5. Երբ վախենում է ինչ-որ մեկից կամ ինչ-որ բանից 
6. Երբ նեղության մեջ է 
7. Երբ սուտ է խոսել և փորձում է արդարանալ 
8. Երբ ծնողները չեն վստահում նրան 
9. Երբ ընկերներ չունի 

10. Երբ հիվանդ է: 
 

««««Ինչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդ» » » » մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա    
Հետազո-
տության 
հարցեր 

Օգնում 
եմ 

Չեմ 
օգնում 

աղջիկ տղա թիվը 
Ընդհա-
նուր 
թիվը 

1.  այո  18 8 26 - 
2.  -  16 14 30 - 
3.  -  14 4 18 - 
4.  -  2 14 16 - 
5.  -  21 14 35 - 
6.  -  10 11 21 - 
7.  -  18 13 31 - 
8.  -  12 9 21 - 
9.  -  19 10 29 - 
10.  -  14 7 21 - 

 
Հրահանգ:Հրահանգ:Հրահանգ:Հրահանգ: Պրոսոցիալ վարքի հիմքում ընկած են երեք դրդապատ-

ճառ՝ բնազդ, այլասիրություն, ապրումակցում: 
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Այլասիրությունը ուրիշին օգնելու անշահախնդիր ցանկությունն է, 
եթե անգամ կորուստներ ունենա: 

Էմպաթիան իրեն ուրիշի փոխարեն պատկերացնելու կարողությունն 
է տեսնելու և զգալու տեղի ունեցող իրադարձությունը (թեև որոշ մարդիկ 
ավելի ապրումակցող են, քան ուրիշները): 

Բնազդը ռեակցիան է՝ ուղղված բարելավելու իրեն գենետիկորեն 
մոտիկ անձի դրությունը: 

Հետազոտության արդյունքում բացահայտվեց ապրումակցման երեք 
մակարդակ՝ ճանաչողական (թե ինչ է զգում այս կամ այն աշակերտը 
տվյալ իրավիճակում), հուզական մակարդակ (արտահայտում է ցավակ-
ցություն, կարեկցանք), վարքային մակարդակ (փորձ է արվում սփոփել 
կամ օգնել), այսինքն՝ առաջարկվում է բարդ իրադրությունից դուրս գալու 
ելքեր: 

««««Ինչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդ»»»»    
Հետազոտության հարցեր 
1. Տնային հանձնարարությունը կատարելու մեջ 
2. Դպրոցում վիճաբանությունը հարթելու մեջ 
3. Ծնողների հանձնարարությունը կատարելու մեջ 
4. Բակային ծեծկռտուքի մեջ 
5. Օրապահիկը կիսելու մեջ 
6. Գրենական պիտույքներ ձեռքբերելու մեջ 
7. Տրամադրությունը բարձրացնելու մեջ 
8. Միշտ նրա կողքին լինելու մեջ 
9. Ծննդյան տոնին մենակ չթողնելու մեջ 

10. Խաղում ներգրավելու մեջ: 
Հետազոտության արդյունքների սոցիալՀետազոտության արդյունքների սոցիալՀետազոտության արդյունքների սոցիալՀետազոտության արդյունքների սոցիալ----հոգեբանական վերհոգեբանական վերհոգեբանական վերհոգեբանական վերլուլուլուլուծուծուծուծու----

թյունըթյունըթյունըթյունը    
Հետազոտությունը կատարվել է Վանաձորի թիվ 3 հիմնական դպրո-

ցում դրված մեթոդիկաների արդյունքների հիման վրա: 
Դրանք են՝  
1. «Հուզական բառարան» մեթոդիկա 
2. « Էքստրավերներ և ինտրովերտներ» մեթոդիկա 
3. «Կիսվո՞ւմ ենք օրապահիկով» մեթոդիկա 
4. «Կարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդ, երբ…» մեթոդիկա 
5. «Օգնո՞ւմ ես ընկերներիդ» մեթոդիկա 

Մեր կողմից արձանագրվեց, որ դպրոցում հուզական կարողունա-
կություն և հուզական կրթություն զարգացնելով հնարավոր կլինի ստեղ-
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ծել հոգեբանական մթնոլորտ, որը կբարձրացնի ուսումնական գործու-
նեությունը՝ սկսելով կրտսեր դպրոցից: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կրտսեր դպրոցական-
ների հուզական ինտելեկտի ծրագրերը բազմազան են, և հուզական 
ինտելեկտի ձևավորումը բարեհաջող ընթացք է ունենում, եթե կան կազ-
մակերպչական, հոգեբանական և մանկավարժական պայմաններ: Իսկ 
մեր երկրում թեմայի ուսումնասիրության արդյունքները ազգային 
ուղղվածություն ունեն, որոնք թերևս տարբեր կլինեն ուրբանիստական 
երկրների արդյունքներից: 

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Հոդվածում վերլուծվում է հուզական ինտելեկտի առանձնահատկու-

թյունը, ձևավորումը և զարգացումը: Կրտսեր դպրոցականներից պա-
հանջվում է ոչ միայն գիտելիքեր այս կամ այն առարկայից, այլ նաև 
ըմբռնել սեփական և ուրիշների ապրումները, կառավարել այն՝ դրանով 
զարգացնելով նրանց սոցիալ-հուզական կարողունակությունը: 

Հոդվածի նպատակը սոցիալ-հուզական խնդիրների տեսական և 
գործնական վերլուծությունն է և կրտսեր դպրոցակնների հուզական 
ինտելեկտի կառավարումը, հետազոտությունների միջոցով դպրոցում 
հոգեբանական մթնոլորտի բացահայտումը: Ուսումնասիրությունը ցույց 
է տալիս, որ հուզական ինտելեկտի հիմնական գործառույթը վարքի կան-
խատեսում է, ուրիշներին ուղղված հոգեբանական ռեակցիան, որը նշա-
նակալի կարևորություն ունի անձի գործունեության և վարքի բոլոր 
դրդապատճառների, կոնկրետ գործունեության դրդապատճառների խմբի 
ակտիվության համար (մոտիվացիա): 

Հոդվածում բացահայտված են «հուզական ինտելեկտի» հիմնական 
դրույթները: Կրտսեր դպրոցականների գիտելիքների մեջ առանձնակի 
կարևորություն տրվեց հուզական ինտելեկտին, նրա զարգացման 
առանձնահատկություններին, նրա նշանակությանը: 

Ընդգծվեց, որ դպրոցում հուզական կարողունակություն ու հուզա-
կան կրթություն զարգացնելով հնարավոր կլինի ստեղծել հոգեբանական 
մթնոլորտ, որը կբարձրացնի ուսումնական գործունեության դերը՝ ներա-
ռելով աշակերտներին, ուսուցիչներին և ծնողներին: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կրտսեր դպրոցական-
ների հուզական ինտելեկտի զարգացման ծրագրերը բազմազան են, և, 
եթե կան կազմակերպչական-հոգեբանական և մանկավարժական պայ-
մաններ, բարեհաջող ընթացք կարող է ունենալ կրտսեր դպրոցակնների 
հուզական նույնականացումը: Անշուշտ, կարևոր է կրտսեր դպրոցական-
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ների տարիքային և հոգեբանական (հոգեկերտվածքի, խառնվածքի) 
առանձնահատկությունների դերը հուզական ինտելեկտի կատարելա-
գործման վրա (հատկապես ապրումակցման հույզը դարձնելու բանակա-
նություն), որպեսզի անձնային գործոններն իրենց մեջ ներառեն այլասի-
րության յուրահատկություններ: 

Այսպիսով՝ հոդվածի հեռահայաց նպատակներից մեկը սովորող-
ների, և, ընդհանրապես, մարդկանց մոտ հուզական կարողունակություն-
ների զարգացումն է: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Բարոյագիտական բառարան, Ի. Ս. Կոնի խմբ. Երևան Հայաստան, 
1985թ. 455 էջ: 

2. Ա. Նալչաջյան, Հոգեբանական բառարան, Երևան. Լույս, 240 էջ: 
3. Алешина А. В., Шабанов С. Т. Эмоциональный интеллект для 

достижения успеха. СПб.: 2012 336 с. 
4. Андреева И. Н. Предпосылки развития Эмоционального интел-

лекта “Вопросы Психологии” 2001. N5. стр. 57-65 
5. Апресян Р. Концепция социально-эмоционального обучения и 

задачи морального воспитания “Вопросы психологии” 2019, N1 стр. 
29-39 

6. Кузнецова К. С. К вопросу о формирование Эмоционального 
интеллекте “Ученые записки, Сер. Психология, Педагогика 2010, 
Т3 N4(12) стр. 84-93 

7. Оценка социальных и эмоциональных навыков в школе: ESP//НИУ 
“Высшая школа, Экономика”, (офиц. сайт), 2014. 

8. Самоухина А. В. Игры в школе и дома. Психотехнические упраж-
нения и коррекционные программы. М., новая школа, 1995. 

9. Синельникова Е. С. Эмоциональный интеллект как фактор взаимо-
действия в конфликте: кросс культурный аспект. Псих. наук. СПб. 
2015. 
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Формирование эмоционального интеллектаФормирование эмоционального интеллектаФормирование эмоционального интеллектаФормирование эмоционального интеллекта    
у младших школьников и его значениеу младших школьников и его значениеу младших школьников и его значениеу младших школьников и его значение    

ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ՌուզանՌուզանՌուզանՌուզան    
ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԱրևիկԱրևիկԱրևիկԱրևիկ    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
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В статье анализируются особенности, формирование и развитие 

эмоционального интеллекта. Учащиеся начальных классов обязаны не только 
получать знания по какому-либо предмету, но и понимать свои и чужие 
чувства, управлять ими, тем самым развивая свои социально-эмоциональные 
способности. Целью данной статьи является теоретический и практический 
анализ социально-эмоциональных проблем управления эмоциональным 
интеллектом младших школьников, раскрытие психологической атмосферы в 
школе посредством исследования. 

Исследования показывают, что основной функцией эмоционального 
интеллекта является прогнозирование поведения, психологической реакции 
на других, что имеет существенное значение для всех видов деятельности и 
всех мотивов поведения человека, для мотивов конкретной деятельности и 
групповой деятельности. 

В статье раскрываются основные постулаты эмоционального интеллекта. 
Особое значение придается эмоциональному интеллекту, особенностям и 
значению его развития в обучении младших школьников. 

Подчеркнуто, что за счет развития эмоционального потенциала и эмоцио-
нального воспитания в школе можно будет создавать психологическую атмос-
феру, что повысит роль воспитательной деятельности с участием учащихся, 
учителей и родителей. 

Исследования показали, что программы развития эмоционального интел-
лекта младших школьников разнообразны; при наличии материально-
психологических и педагогических условий эмоциональная идентификация 
младших школьников может быть успешной. 

Безусловно, роль возрастных и психологических (психических, темпера-
ментных) особенностей младших школьников в совершенствовании эмоцио-
нального интеллекта (особенно превращении эмоции в интеллект) очень 
велика, поэтому к личностным факторам относятся перверсионные черты. 

Итак, одной из долгосрочных целей статьи является развитие эмоцио-
нальных способностей учащихся. 
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The article analyzes the features, formation and development of emotional 

intellect. Primary school students are required not only to get knowledge to any subject, 
but also to understand their own feelings and the feelings of others, to manage them, 
thus developing their social-emotional capability. The purpose of this article is the 
theoretical and practical analysis of social-emotional issues, the management of the 
emotional intellect of primary school students, the discovery of the psychological 
atmosphere in the school through research. 

Research shows that the main function of emotional intellect is to predict 
behavior, a psychological reaction to others, which has a significant importance for all 
the activities and all the motivations for behavior of a person, for motivations of specific 
activity and group activity. 

The article reveals the basic tenets of emotional intellect. Special importance was 
given to emotional intellect, peculiarities and significance of its development in the 
knowledge of primary school students. 

It was emphasized that by developing emotional capability and emotional 
education in the school, it will be possible to create a psychological atmosphere, which 
will enhance the role of educational activities, involving students, teachers and parents. 

Studies have shown that junior high school students’ emotional intellect 
development programs are diverse; and if there are logistical-psychological and 
pedagogical conditions, junior high school students’ emotional identification can be 
successful. 

Of course, the role of junior high school students’ age-related and psychological 
(mental, temperamental) features in improving emotional intellect (especially making 
the emotion an intelligence) is very important, so that personal factors include 
perversion traits. 

So, one of the long-term goals of the article is to develop learners’ emotional 
abilities. 
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