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ԾնՈՂական հրահանԳնԵրի աԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒնԸ 
կանաՑիՈՒԹՅան ՁԵվավՈրման վրա

Իրինա Խանամիրյան

յու րա քանչ յուր մարդ կյան քի ըն թաց քում տար բեր ի րա վի ճակ նե րում 
կա րող է ու նե նալ այն պի սի զգա ցո ղություն ներ, վար քաձ ևեր, ար ձա գանք-
ներ, ո րոնք կար ծես չեն վե րա բե րում «այս տեղ-և- հի մա» տա րա ծությա նը, այլ 
սկիզբ են առ նում ման կության կամ դե ռա հա սության հե ռա վոր տա րի նե րից:

Էքզ յու պե րիի « Մենք բո լորս ծնուն դով ման կությու նից ենք» հան րա-
հայտ ար տա հայ տությու նը հստակ մեկ նա բա նե լի է հո գե բա նա կան տար-
բեր դպրոց նե րի կող մից: Այն շեշ տադ րում է կար ևոր մի գա ղա փար. հա սուն 
տա րի քում մենք հա ճախ ա ռաջ նորդ վում ենք դեռ ման կության տա րի նե րի 
ըն թաց քում ձևա վոր ված ո րո շում նե րի, հա մոզ մունք նե րի, մեր մա սին պատ-
կե րա ցում նե րի ամ բող ջությամբ:

Տար բեր հո գե բա նա կան դպրոց ներ անդ րա դառ նում են ման կության 
տա րի նե րին կյան քի մա սին ա ռա ջա ցած պատ կե րա ցում նե րին, կյան քի 
պլա նա վոր ման, կեն սա կան սյու ժեի նա խագծ մա նը: Օ րի նակ, հա մա ձայն 
հո գե վեր լու ծող նե րի, հա սուն կյան քում մարդն ա ռաջ նորդ վում է ման-
կության տա րի նե րի չլուծ ված կոնֆ լիկտ նե րով, ամ րապնդ ված ապ րում նե-
րով, տրավ մա նե րով: Հա մա ձայն կոգ նի տիվ հո գե թե րապևտ նե րի, յու րա-
քանչ յուր մարդ ու նի իր և  աշ խար հի մա սին խոր քա յին հա մոզ մունք ներ, 
ո րո շա կի սխե մա ներ, ո րոնք ձևա վոր վել են ման կության տա րի նե րին և 
պայ մա նա վո րում են հա սուն մար դու ա րարք նե րը:

Տ րան սակտ վեր լու ծող նե րի, մաս նա վո րա պես Է. բեր նի կար ծի քով՝ 
մարդ կանց մե ծա մաս նությու նը են թա գի տակ ցության մեջ ու նի կյան քի 
ո րո շա կի սցե նար, պլան, ո րի շնոր հիվ նա կազ մա կեր պում է իր կյան քի 
եր կա րատև շրջան ներ՝ ա միս ներ, տա րի ներ: «Կ յան քի սցե նա րի» գա ղա-
փա րը հատ կա պես կար ևոր վում է տրան սակտ վեր լու ծության դպրո ցի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից: Ըստ Է. բեր նի, սցե նա րը կյան քի պլան է, ո րը 
կա ռուց վում է ման կության շրջա նում, ամ րապնդ վում է ծնող նե րի կող մից, 
ար դա րաց վում է հե տա գա ի րա դար ձություն նե րով և  ա վարտ վում այն պես, 
ինչ պես կան խո րոշ ված էր: Ս ցե նա րը մշտա պես խա ղարկ վող կեն սա կան 
նա խա գիծ է, ո րը ձևա վոր վել է վաղ ման կության տա րի նե րի ըն թաց քում, 
հիմ նա կա նում ծնող նե րի ազ դե ցության տակ: Հա մա ձայն Է. բեր նի, դա 
հո գե բա նա կան իմ պուլս է, ո րը մեծ ու ժով մար դուն բրդում է ա ռաջ, եր բեմն 
ա ռանց հաշ վի առ նե լու նրա դի մադ րությունն ու ա զատ ընտ րության հնա-
րա վո րությու նը [1]։



43

Տ րան սակտ վեր լու ծող ներն ա ռա ջար կում են այն միտ քը, որ ման-
կության տա րի նե րին ե րե խան ձևա վո րում է կեն սա կան հստակ պլան, 
յու րօ րի նակ թա տե րա կան բե մա կա նա ցում, որն ու նի սկիզբ, մի ջին մաս 
և  ա վարտ: Ե րե խան հստակ ա վար տում է իր բե մա կա նա ցու մը, և կեն սա-
կան պլա նի յու րա քանչ յուր գոր ծո ղություն ան պայ ման տա նում է դե պի այդ 
ա վարտ: Հա սուն տա րի քում մարդն ի րա կա նաց նում է այն պի սի գոր ծո-
ղություն ներ, ո րոնք բե րում են իր «գրած» սցե նա րի ա վար տին:

յու րա քանչ յուր սցե նա րի կար ևոր յու րա հատ կությունն այն է, որ թեև 
այն ձևա վոր վում է ծնող նե րի կամ կյան քի ար տա քին ազ դե ցություն նե րի 
շնոր հիվ, բայց և միև նույն ժա մա նակ սցե նա րի զար գա ցու մը կախ ված է 
ե րե խա յի ո րո շու մից: Ե րե խան ո րո շում է կա յաց նում, թե ինչ պի սին են լի նե-
լու իր կյան քի ըն թաց քը, պլա նը: բ նա կա նա բար, այդ ո րո շու մը մե ծա պես 
տար բեր վում է հա սուն տա րի քին բնո րոշ ո րո շում ներ կա յաց նե լու ձևից, այն 
սպոն տան է, հու զա կան, զգաց մուն քա յին:

Հա մա ձայն յ. Սթյուար տի և Վ. Ջոյն սի, սցե նա րա յին ո րո շում նե րը տվյալ 
ման կի կի հա մար վտան գա վոր և թշ նա մա կան թվա ցող աշ խար հում գո յատև ման 
լա վա գույն ու ղին են: « Մե ծա կան» աշ խար հը ե րե խա յին վտանգ նե րով լի, վա խեց-
նող տե սա րան նե րով լե ցուն աշ խարհ կա րող է թվալ: Ուս տի ե րե խան «ո րո շում» 
է, թե ինչ պես գո յատ ևել այդ ան սո վոր, հետ ևա բար՝ ա նա պա հով աշ խար հում [2]:

բ նա կա նա բար, ե րե խա յի մտա ծո ղությունն ու նի իր ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րը: Ե րե խա յին, հատ կա պես մինչև հինգ տա րե կան, հա տուկ են մո գա կան 
մտա ծո ղության տար րեր: Ե րե խան վստահ է, որ իր մտքերն ար տա քին աշ խար-
հում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձություն նե րի պատ ճառ են հան դի սա նում, որ նա 
ու նի գերբ նա կան կա րո ղություն ներ և կա րող է ազ դել ի րա դար ձություն նե րի վրա: 
Ուս տի, նա կա րող է «հու զա կան» ո րո շում ներ կա յաց նել իր մեկ նա բա նություն-
նե րի հի ման վրա, իր կար ծի քով՝ ա պա հո վագ րե լով իր կյան քը:

Ե րե խա յի ո րո շում ներն ամ րագր վում են ծնող նե րի կող մից: Ծ նող նե րը, 
մե ծա հա սակ նե րը, շրջա պա տող աշ խար հը ո րո շա կի ազ դակ ներ, հա ղոր-
դագ րություն ներ են ուղ ղում ե րե խա յին, ո րոնք կրում են խոս քա յին կամ ոչ 
խոս քա յին բնույթ: Մինչև խոս քի ի մաս տա յին կող մի հաս կա ցու մը, ե րե խան 
հա կազ դում է մե ծա հա սակ նե րից ե կող ոչ խոս քա յին ազ դակ նե րին: նա շատ 
զգա յուն է ձայ նի ին տո նա ցիա յի, մարմ նա խա ղի նկատ մամբ: Օ րի նակ, ծնո-
ղի կող մից ե րե խա յի հետ հա ճա խա կի դրա կան մարմ նա կան կոն տակ տի 
ա պա հո վու մը կա րող է մեկ նա բան վել ե րե խա յի կող մից որ պես «ապ րե լու և 
լի նե լու» թույ լատ րություն [2]։ Հե տա գա յում, երբ ե րե խան սկսում է հաս կա-
նալ նաև խոս քի ի մաս տա յին, բո վան դա կա յին կող մը, միև նույն է, հա ճախ նա 
մեկ նա բա նում է ա սա ծը՝ կախ ված ոչ խոս քա յին հա ղոր դագ րություն նե րից: 
Եր բեմն ե րե խան կա ռու ցում է իր վար քը, ա պա գա սցե նա րը՝ կախ ված այն 
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ու ղերձ նե րից, ո րոնք աս վել են նույ նիսկ ա նուղ ղա կի, օ րի նակ, երբ ծնող նե րը 
խո սում են ու րի շի մա սին:

Ե րե խան իր սցե նա րա յին ո րո շում նե րը կա ռու ցում է կամ պար բե րա-
բար կրկնվող ու ղերձ նե րի դեպ քում, կամ այն ե զա կի դեպ քե րից հե տո, 
ո րոնք չա փա զանց սթրե սա յին են: Ե րե խա յի կյան քի սցե նա րի ձևա վոր ման 
վրա ազ դում են նաև ծնող նե րից ե կած խոս քա յին ու ղեր ձերն ու հա ղոր դագ-
րություն նե րը, ո րոնք հստակ սո վո րեց նում և մատ նան շում են ե րե խա յին, 
թե ինչն է կա րե լի և  ին չը չի կա րե լի, որն է վատ և  որն է լավ: բո լոր մար դիկ 
ստա նում են նմա նա տիպ ու ղերձ ներ:

Ո րո շա կի տա րի քում, մաս նա վո րա պես բա րո յա կան հաս կա ցություն-
նե րի ձևա վոր ման փու լում, այդ պի սի ու ղերձ ներն ու նե նում են կար ևոր 
նշա նա կություն ե րե խա յի ան ձի ձևա վոր ման հա մար: Ե րե խան իր զար գաց-
ման ըն թաց քում կա րիք ու նի հե ղի նա կա վոր ծնո ղի կար ծի քի, ան ձի, ո րը 
հստակ ցույց կտա «ճիշ տը» և «սխա լը»: Ե րե խան, ստա նա լով նմա նա տիպ 
հա ղոր դագ րություն ներ, կա ռու ցում է իր հե տա գա վար քը և փոխ հա րա բե-
րություն նե րը հա մա ձայն դրանց:

Հա մա ձայն Ք լոդ Շ տայ նե րի, ծնող նե րի հա ղոր դագ րություն նե րը 
կա րող են գալ տար բեր Է գո-վի ճակ նե րից՝ Ծ նո ղից, Ե րե խա յից կամ Մե ծա-
հա սա կից: նա ա ռա ջար կել է սցե նա րա յին կա ղա պա րի գա ղա փա րը, որն 
ար տա հայ տում է, թե ինչ պես և  ին չի ազ դե ցության ներ քո են մարդ կանց 
մեջ ձևա վոր վում կեն սա կան ո րո շում նե րը: Հա մա ձայն նշված կա ղա պա րի, 
այն ու ղերձ նե րը, ո րոնք գա լիս են ծնող նե րի «Ծ նող» Է գո-վի ճա կից կոչ վում 
են ու ղերձ ներ: Դ րանք հիմ նա կա նում այն վեր բալ հա ղոր դագ րություն ներն 
են, ո րոնք տրվում են նա խադպ րո ցա կան տա րի քում: Դ րանք ձևա վո րում 
են մար դու «Ծ նող» Է գո-վի ճա կի մի մա սը: Ե րե խա յի « Մե ծա հա սա կը» ըն դօ-
րի նակ ման շնոր հիվ կա րող է ըն կա լել ծնող նե րի « Մե ծա հա սա կից» ե կող 
ու ղերձ նե րը և ձ ևա վո րել ծրա գիր: Ծ նող նե րի «Ե րե խա» Է գո-վի ճա կից բխող 
ու ղերձ նե րը կա րող են լի նել «թույլատ րության» կամ «ար գել ման»: Դ րանք 
կազ մում են մար դու «Ե րե խա» Է գո-վի ճա կի մի մա սը, հիմ նա կա նում ձևա-
վոր վում են վաղ ման կության ըն թաց քում և կ րում են ոչ վեր բալ բնույթ [3]։
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Սույն հոդ վա ծի սահ ման նե րում մեր ու շադ րության ներ քո են լի նե-
լու ծնող նե րի «Ծ նող» Է գո-վի ճա կի ու ղերձ նե րը, ո րոնք, ինչ պես նշե ցինք, 
կա ռու ցում և ձ ևա վո րում են ե րե խա յի պատ կե րա ցում նե րը «ճիշտ» և «սխալ» 
լի նե լու մա սին: Ե րե խան ձևա վո րում է իր սցե նա րը՝ հա մա ձայն այս ու ղերձ-
նե րի: Մեծ մա սամբ այս պի սի ու ղերձ նե րը դրա կան դեր են ու նե նում մե ծա-
հա սա կի կյան քում, քա նի որ օգ նում են հար մար վել հա սա րա կության և 
տվ յալ մշա կույ թում ըն դուն ված նոր մե րին, կար գե րին: ն մա նա տիպ ու ղերձ-
ներն օգ նում են պահ պա նել մար դու անվ տան գությու նը, ա պա հո վությու նը: 

Ու ղերձ նե րը հա ճախ ան վա նում են հրա հանգ ներ (driver), քա նի որ 
ե րե խան, հե տա գա յում՝ մե ծա հա սա կը, այդ ու ղերձ նե րին հետ ևե լու հույժ 
կա րիք է զգում: Մար դը վստահ է լի նում, որ ա ռաջ նորդ վե լով նման ու ղերձ-
նե րով՝ ձևա վո րում է դրա կան վարք և դ րա կան կեն սու ղի է ընտ րել: Սա կայն 
լի նում են այն պի սի դեպ քեր, երբ հրա հանգ ներն այն քան կար ևոր դեր ու 
նշա նա կություն են սկսում խա ղալ մար դու կյան քում, որ նա իր ողջ է ներ-
գիան ուղ ղում է այդ հրա հան գի ի րա կա նաց մա նը, ին չի պատ ճա ռով տու-
ժում են մար դու կյան քի տար բեր ո լորտ ներ: Մար դը, կար ծես, սե փա կան 
ո րո շում նե րի, հա մոզ մունք նե րի, հրա հանգ նե րի գե րին է դառ նում:

Ա մե րի կա ցի հո գե բան Թայ բի Քա լե րը հե տա զո տել և ն կա րագ րել է 
կյանքն ուղ ղոր դող հրա հանգ նե րի 5 տե սակ.
1. «Ձգ տիր կա տա րե լության»: Այս հրա հան գի գե րա կայ ման դեպ քում մար դիկ 

միշտ ձգտում են ա նել ի րենց հնա րա վո րություն նե րից ա վե լին, ու նեն մո տի-
վա ցիա յի բարձր մա կար դակ և  եր բեք չեն բա վա րար վում ի րենց ձեռք բե րում-
նե րով: Տվ  յալ ու ղեր ձի բա ցա սա կան կողմն այն է, որ մար դը չի կա րո ղա նում 
ա դեկ վատ գնա հա տել իր ձեռք բե րում նե րը, պա հանջ կոտ է իր և շր ջա պա տի 
նկատ մամբ և, կար ծես, «ի դեա լա կա նին» հաս նե լու մշտա կան վազ քի մեջ է:

2. «Ու րա խաց րու ու րիշ նե րին, ե ղիր հա ճե լի և սի րա լիր»: Այս հրա հան գով ա ռաջ-
նորդ վող մար դիկ չա փա զանց զգա յուն են դի մա ցին նե րի ա սած նե րի, ա րարք-
նե րի, հա կազ դում նե րի հան դեպ: փոր ձում են ա մեն գնով ձեռք բե րել դի մա-
ցի նի դրա կան վե րա բեր մուն քը: Դի մա ցի նի ցան կություն նե րը և պա հանջ-
մունք ներն ա վե լի կար ևոր են, քան սե փա կա նը: Պատ րաստ չեն պաշտ պա նել 
ի րենց շա հե րը, ի րենց ցան կություն նե րը, կար ծի քը, հատ կա պես, ե թե դրանք 
հա կա սում են ըն դուն ված կար ծիք նե րին: Ընդ հա նուր առ մամբ, նման մար դիկ 
շրջա պա տի կող մից ըն կալ վում են որ պես բա րե համ բույր, խա ղա ղա սեր, կոնֆ-
լիկտ նե րից խու սա փող էակ ներ:

3. « Միշտ փոր ձիր, ու ժե րից վեր, բո լոր ջան քերդ ուղ ղիր դե պի ըն թացք»: Տվ յալ հրա-
հանգ կրողն ու նի լար վա ծության մեծ մա կար դակ: Այս հրա հան գի խոր քա յին 
ի մաստն այն է, որ կյան քը մշտա կան պայ քար է, ա նընդ հատ պետք է աշ խա տել 
արդ յունք ձեռք բե րե լու հա մար: ն մա նա տիպ հրա հան գի վտանգն այն է, որ մարդն 
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իր ողջ ու շադ րությունն ու ջան քերն ուղ ղում է ըն թաց քի վրա, շատ ջան քեր է գոր-
ծադ րում, բայց հա ճախ՝ ա պարդ յուն:

4. «Ե ղիր ու ժեղ»: Այս հրա հանգն ուղ ված է զգաց մունք նե րը ճնշե լուն, հու զա կա-
նություն չդրսևո րե լուն: Ե րե խան մե ծա նում է՝ հաս կա նա լով, որ զգաց մունք ներ 
ցույց տա լը թու լության նշան է, նա պետք է կա րո ղա նա ցան կա ցած ի րա վի ճա-
կում լի նել ու ժեղ, զսպված: ն ման մե ծա հա սակ նե րը սո վոր չեն լսել ի րա կան 
պա հանջ մունք ներն ու ապ րում նե րը, մշտա պես ներ կա յա նում են որ պես սառ-
նա սիրտ, ու ժեղ և հա վա սա րակշռ ված: ն րանք խուլ են լի նում նաև այլ մարդ-
կանց զգաց մունք նե րի հան դեպ, չեն կա րո ղա նում ապ րու մակ ցել դի մա ցի նին:

5. «Շ տա պիր»: ն մա նա տիպ հրա հան գի գե րա կայ ման դեպ քում մարդն ան հան-
գիստ է, սո վոր է ապ րել մշտա կան ռիթ մի մեջ, ու նի ակ տի վության մեծ մա կար-
դակ, ա մեն ինչ ա նում է շտա պե լով, վազ քով, վեր ջին պա հին: Կա րող է պա տաս-
խա նա տու գոր ծեր ձեռ նար կել, հասց նել ժա մա նա կին, սա կայն ի հա շիվ իր հու-
զա կան և ֆի զի կա կան ա ռող ջության [4]։
Ինչ պես ար դեն նշել ենք, այս հրա հանգ նե րը կա րող են դրա կան ազ դե-

ցություն ու նե նալ մար դու կյան քում, սա կայն ծայ րա հեղ ար տա հայտ ման 
դեպ քում կա րող են վնա սել մար դու հո գե կան և ֆի զի կա կան ա ռող ջությա նը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշված տե սա կետ նե րը՝ մեր կող մից ի րա կա-
նաց վեց հե տա զո տություն՝ պար զե լու, թե ինչ հրա հանգ ներ են գե րա կա յում 
ե րի տա սարդ հայ աղ ջիկ նե րի շրջա նում, մաս նա վո րա պես, ե րի տա սարդ 
կա նանց (22-30 տա րե կան) շրջա նում գե րա կա յող հրա հան գի տե սա կը, 
որն ուղղ ված է ե ղել ի րենց «կին» դե րին:

Ընտ րան քը կազ մել է 50 ե րի տա սարդ: յու րա քանչ յուր ե րի տա սարդ 
աղջ կա խնդրել ենք վեր հի շել և վե րար տադ րել այն բա ռե րը, ար տա հայ-
տություն նե րը, ա սաց վածք նե րը, ո րոնք լսել են ման կության շրջա նում՝ 
ուղղ ված նրան, թե ինչ պի սին պետք է լի նի աղ ջի կը: 

«Շտապիր»

«Եղիր ուժեղ»

«Միշտ փորձիր, ուժերից վեր, 
բոլոր ջանքերդ ուղղիր դեպի 

ընթացք»

«Ուրախացրու ուրիշներին, 
եղիր հաճելի և սիրալիր»

«չգտիր կատարելության»

0%   10%     20%    30%   40%      50%     60%   70%

Ն կար 2. Ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի ման կության «հրա հանգ նե րը»
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բեր ված հիս տոգ րա մը ցույց է տա լիս, որ ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի 
շրջա նում գե րա կա յում է «Ու րա խաց րու ու րիշ նե րին, ե ղիր հա ճե լի և սի րա-
լիր» հրա հան գը: Մեծ մա սը նշել է, որ փոք րուց նրանց ա սել են, թե աղ ջի կը 
պետք է լի նի զուսպ, հա մեստ, հնա զանդ, որ պես զի տան պա տի վը պա հի: 
նշ վում էին պա տաս խան ներ, որ աղ ջի կը պետք է մայ րի կին օգ նող լի նի և  
այլ: Այ սինքն՝ հիմ նա կա նում գե րա կա յում էին այն պի սի պա տաս խան ներ, 
ո րոնք ուղղ ված են շրջա պա տի հա մար օգ տա կար և դ րա կան լի նե լուն:

նշ ված պա տաս խան նե րի մեջ հան դի պում են նաև այն պի սի պա տաս-
խան ներ, ո րոնք բա վա րա րում են «Ձգ տիր կա տա րե լության» հրա հան գին՝ 
«աղ ջի կը պետք է ձգտող լի նի, լավ սո վո րի, ցածր գնա հա տա կան չստա նա» 
և  այլն:

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, յու րա քանչ յուր հրա հանգ կա րող է լի նել 
դրա կան, ե թե չի դառ նում այն քան գե րա կա յող, որ մարդն իր ողջ ու ժերն 
ու ռե սուրս ներն ուղ ղում է այդ հրա հան գի ի րա գործ մա նը: «Ու րա խաց-
րու ու րիշ նե րին, ե ղիր հա ճե լի և սի րա լիր» հրա հան գը կա րող է նպաս-
տել հա րա բե րություն նե րում այն պի սի դիր քի գրավ մա նը, ո րը թույլ չտա 
մար դուն «ապ րել» սե փա կան կյան քով, մշտա պես մտա հոգ վել ու րիշ նե րի 
կյան քի և բա րե կե ցության մա սին, չկա րո ղա նալ ի դեն տի ֆի կաց նել սե փա-
կան պա հանջ մունք ներն ու ցան կություն նե րը:

Ս րա մա սին կա րող է վկա յել նաև մեր ի րա կա նաց րած մեկ այլ հե տա-
զո տություն, ո րին մաս նակ ցել է 30 ա մուս նա ցած կին (30-50 տա րե կան): 
Կա նանց խնդրել ենք ա վար տել « Կի նը պետք է...» ար տա հայ տությու նը, 
դուրս բե րե լու հա մար, թե ինչ հա մոզ մունք նե րով են ա ռաջ նորդ վում նրանք 
ի րենց փոխ հա րա բե րություն նե րում որ պես կին: Հարց վող նե րի 83%-ն  
ա ռա ջին տե ղում գրել է, որ կի նը պետք է լի նի հնա զանդ, լսող: 76%-ը երկ-
րորդ տե ղում նշել է, որ կի նը պետք է լի նի մայր: Ըստ գե րա կա յության ե կող 
հա ջորդ պա տաս խան ներն էին՝ պետք է լի նի կո կիկ, հա ճե լի, խնամ ված:

Ինչ պես նկա տում ենք, նշված պա տաս խան նե րը ևս մեծ մա սամբ 
խո սում են «Ու րա խաց րու ու րիշ նե րին, ե ղիր հա ճե լի և սի րա լիր» հրա հան գի 
գե րա կայ ման մա սին: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով՝ կա րող ենք ա սել, որ ե րի տա սարդ հայ աղ ջիկ-
նե րի մեջ գե րա կա յում է «Ու րա խաց րու ու րիշ նե րին, ե ղիր հա ճե լի և սի րա-
լիր» հրա հան գը, ո րը կա րող է «կին» դերն ի րա կա նաց նե լիս ու նե նալ թե՛ 
դրա կան, թե՛ բա ցա սա կան ազ դե ցություն: Մի կող մից՝ այս հրա հան գը 
կա րող է դրդել կնո ջը լի նել «օգ տա կար», հաս կա ցող, հան դուր ժող, ըն դու-
նող, ու րիշ նե րի կա րիք նե րը հո գող անձ, մյուս կող մից՝ այն կա րող է դրդել 
կնո ջը ան տե սել սե փա կան զգաց մունք նե րը, դառ նալ ու րիշ նե րի կար ծիք-
նե րի, ապ րում նե րի, զգաց մունք նե րի և գոր ծո ղություն նե րի «զոհ», մո ռա նալ 
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սե փա կան ան ձի ձգտում նե րը, պա հանջ մունք նե րը, ի րա կան ցան կություն-
նե րը: Սա կա րող է բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ ըն տա նի քի կեն սա գոր ծու-
նեության, գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման վրա՝ ա ռաջ բե րե լով ըն տա-
նի քով պայ մա նա վոր ված տրավ մա նե րից մե կը՝ մշտա կան տագ նա պա յին 
զգա ցո ղությու նը:  

Ան շուշտ, բա ցա սա կան ազ դե ցության հաղ թա հար ման բա զում ձևեր 
գո յություն ու նեն: Հո գե թե րապև տիկ աշ խա տան քը հնա րա վո րություն է 
ըն ձե ռում հաս կա նալ և գի տակ ցել ման կության տա րի քում ըն դուն ված ո րո-
շում նե րի «ան պի տա նե լիությու նը», գի տակ ցել ժա մա նա կին ծնո ղա կան 
հրա հանգ նե րի դե րը և ն շա նա կությու նը ներ կա յիս կյան քում և կա ռու ցել 
նոր, գի տակց ված, ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար արդ յու նա վետ կեն-
սա կան պլան և ս ցե նար:
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