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սԵփական տարիՔի ԸնկալՈՒմն ՈՒ  
Դրա նկատմամԲ վԵրաԲԵրմՈՒնՔԸ 
հասՈՒնՈՒԹՅան փՈՒլՈՒմ

Լիլիթ Գարգրցյան

Տա րի քը յու րա հա տուկ կա տե գո րիա է մարդ կա յին էա կի հա մար, քան-
զի ու նի դի տարկ ման առն վազն եր կու հար թություն: Մի կող մից՝ դա օբ յեկ-
տիվ, բա ցար ձակ բնու թա գիր է, ո րը գոր ծում է ան կախ մար դու կող մից դրա 
գի տակ ցու մից, հաշ վարկ վում է ժա մա նա կի ֆի զի կա կան միա վոր նե րով և 
նույն կերպ է փո փոխ վում բո լոր մարդ կանց հա մար: Մ յուս կող մից` դա սուբ-
յեկ տիվ, ներ քին հաշ վարկ ման հա մա կարգ է, ո րը նե րա ռում է մար դու կող-
մից սե փա կան տա րի քի գի տակ ցու մը, դրա ներ քին ապ րու մը, տա րի քա յին 
նույ նա կա նությու նը, վե րա բեր մուն քը սե փա կան տա րի քին: Տա րի քը՝ որ պես 
օբ յեկ տիվ, բա ցար ձակ բնու թա գիր, հան դես է գա լիս որ պես մի շարք 
սո ցիա լա կան, հա սա րա կա կան ի րա դար ձություն նե րի կար գա վո րիչ՝ կրթա-
կան հաս տա տություն ներ հա ճա խե լը, քա ղա քա ցիա կան հա սու նությու նը, 
կեն սա թո շա կի անց նե լը և  այլն: Օբ յեկ տիվ տա րի քը, բա ցի բա ցար ձակ 
կա տե գո րիա լի նե լուց քրո նո լո գիա կան տա րի քի ձևով, ու նի նաև հա րա բե-
րա կան են թա տե սակ ներ՝ կեն սա բա նա կան, հո գե բա նա կան, սո ցիա լա կան, 
ո րոնք ևս հաշ վարկ վում են օբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե րով:

չ նա յած քրո նո լո գիա կան տա րի քը մար դու կար ևո րա գույն բնու թագ-
րե րից մեկն է, մար դու կյան քին զու գըն թաց՝ այն կորց նում է իր նկա րագ-
րա կա նությու նը զար գաց ման հաս կաց ման հա մար: Ե թե զար գաց ման 
վաղ փու լե րում կոնկ րետ քրո նո լո գիա կան տա րի քի հա մար հնա րա վոր 
է հա րա բե րա կան ճշգրտությամբ սահ մա նել զար գաց ման նոր մա տիվ-
ներ, ա պա հա սու նության փու լում զար գաց ման նոր մա տիվ նե րի սահ-
մա նու մը դառ նում է գրե թե անհ նա րին: Ք րո նո լո գիա կան տա րի քի նշա-
նա կությու նը փոխ վում է նաև մար դու ինք նա գի տակ ցությու նում. որ քան 
մար դը մե ծա նում է, այն քան նրա հա մար նշա նա կա լի է դառ նում ոչ թե 
իր անձ նագ րում ամ րագր ված տա րի քը, այլ այն տա րի քը, որն ին քը զգում 
է: նույն կերպ, ուշ հա սու նության փու լում մար դու սուբ յեկ տիվ բա րե կե-
ցությունն ա վե լի քիչ է պայ մա նա վոր ված նրա օբ յեկ տիվ՝ քրո նո լո գիա-
կան տա րի քով, քան այդ տա րի քի և տա րի քա յին փո փո խություն նե րի 
նկատ մամբ մար դու վե րա բեր մուն քով: Այս պի սով, հա սու նության փու-
լում և հատ կա պես մի ջին և  ուշ հա սու նությու նում մենք ու նե նում ենք 
քրո նո լո գիա կան տա րի քի ոչ պա կաս ազ դե ցիկ այ լընտ րանք՝ տա րիք, 
ո րը գո յություն ու նի սուբ յեկ տիվ հար թության մա կար դա կում:
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Տա րի քի սուբ յեկ տիվ կող մը ներ կա յա նում է տա րի քա յին նույ նա կա-
նություն, սուբ յեկ տիվ տա րի քա յին նույ նա կա նություն, ըն կալ վող տա րիք, 
տա րի քի ինք նագ նա հա տում, սուբ յեկ տիվ տա րիք, ցան կա լի տա րիք կա տե-
գո րիա նե րով: Այս տեր մին նե րը եր բեմն կի րառ վում են որ պես հո մա նիշ-
ներ, իսկ եր բեմն նույն եզ րույ թով սահ ման վում են տար բեր եր ևույթ ներ: 
Սուբ յեկ տիվ տա րի քը հիմ նա կա նում սահ ման վում է որ պես այն տա րի քը, 
ո րը մար դը զգում է [5, 7, 9, 15]: Հե տա զո տող նե րի մի մա սը որ պես հո մա-
նիշ են օգ տա գոր ծում սուբ յեկ տիվ տա րիք և տա րի քա յին նույ նա կա նություն 
տեր մին նե րը՝ որ պես այն տա րիք, ո րը մար դը զգում է [19, 8]: Տա րի քա յին 
նույ նա կա նությու նը նաև սահ ման վում է որ պես սե փա կան տա րի քի սուբ-
յեկ տիվ գնա հա տում [14]: 

Դ. Ռու բի նը սուբ յեկ տիվ է ան վա նում մար դու կող մից ի րեն վե րագր վող 
տա րի քը, սա կայն, միա ժա մա նակ կի րա ռում է նաև «զգաց վող տա րիք» և 
«ինք նըն կալ ման տա րիք» եզ րույթ նե րը [16]: 

Ռ. Կաս տեն բաումն [13] ա ռա ջար կել է «անձ նա յին տա րիք», բ. բա րա կը 
[6]՝ «կոգ նի տիվ տա րիք» եզ րույ թը, սա կայն, ըստ էության, եր կու հե տա-
զո տող ներն էլ նույն եր ևույ թի մա սին են խո սում, քա նի որ տա լիս են այս 
եր ևույթ նե րի նույն կա ռուց ված քա յին նկա րա գի րը՝ ար տա քին տես քի 
տա րիք, զգա ցո ղության տա րիք, ակ տի վության տա րիք, հե տաքրք րության 
տա րիք: Տա րի քի սուբ յեկ տիվ, ներ քին զգա ցո ղությու նը նաև ան վա նում են 
«ըն կալ վող տա րիք» [18], տա րի քի ինք նըն կա լում [8], տա րի քի ինք նագ նա-
հա տա կան [3] կամ սե փա կան տա րի քի կոգ նի տիվ-սուբ յեկ տիվ գնա հա տա-
կան [2]: Ա. Կ րո նի կը և Ե. Գո լո վա խան հա մա րում են, որ ան ձի հո գե բա նա-
կան ժա մա նա կի ի րա կա նաց վա ծությու նը գի տակց վում է «ներ քին» տա րի քի 
յու րա հա տուկ ապր ման ձևով, որն ան վա նում են «հո գե բա նա կան տա րիք» 
(այս հաս կա ցությու նը տար բեր վում է հո գե բա նա կան գրա կա նության մեջ 
ըն դուն ված հո գե բա նա կան տա րի քի՝ որ պես հո գե կան կամ հո գե ֆի զիո լո-
գիա կան ֆունկ ցիա նե րի տա րիք հաս կա ցու մից): Հո գե բա նա կան տա րի քը, 
այս մեկ նա բան մամբ, ան ձի հո գե բա նա կան անց յա լի չափն է, ո րը ո րոշ վում 
է մար դու հա մար իր կյան քի ի րա դար ձություն նե րի նշա նա կա լիությամբ, 
հա գեց վա ծությամբ, նրա անձ նա յին ի րա կա նաց վա ծությամբ [1, էջ 172-173]։

Տա րի քի սուբ յեկ տիվ կողմն ու նի նաև մեկ այլ դրսևո րում՝ ցան կա լի 
տա րի քը, ո րը տար բեր վում է սուբ յեկ տիվ տա րի քից, քա նի որ այն ներ-
կա յաց նում է ոչ թե մար դու կող մից իր տա րի քի ըն կա լու մը, այլ կյան քի 
ու ղու որ ևէ հատ վա ծի վրա լի նե լու նրա ցան կությու նը [11]: նույն ի մաս տով 
կի րառ վում է նաև ի դեա լա կան տա րիք հաս կա ցությու նը [5]:

նշ ված նե րից ա մե նաու սում նա սիր վա ծը սուբ յեկ տիվ տա րի քի ֆե նո-
մենն է: Սուբ յեկ տիվ տա րի քի հա մե մա տա կան հե տա զո տություն նե րը 
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տար բեր երկր նե րում ցույց են տվել, որ քրո նո լո գիա կան և սուբ յեկ տիվ 
տա րի քի միջև տա րա մի տումն ա ճում է տա րի քին զու գըն թաց [13, 3, 4, 19], 
չնա յած Դ. Ռու բինն ու Դ. բերնշ տեյ նը պնդում են, որ հա րա բե րակ ցա կան 
ա ռու մով այդ տա րա մի տու մը նույնն է մնում և կազ մում է ակ տուալ տա րի քի 
20%-ը [16]: Հայտ նի է նաև, որ տա րի քին զու գըն թաց՝ մե ծա նում է ոչ միայն 
սուբ յեկ տիվ և ք րո նո լո գիա կան տա րիք նե րի, այլ նաև վեր ջին նե րիս և ցան-
կա լի տա րի քի միջև տա րա մի տու մը [5]: 

Տար բեր ու սում նա սի րություն նե րում բա ցա հայտ ված է սուբ յեկ տիվ 
տա րի քի կապն ա ռող ջա կան վի ճա կի [8], ֆի զի կա կան գոր ծառ նության 
[17], սո ցիալ-տնտե սա կան կար գա վի ճա կի, անձ նա յին հա սու նության, 
ան կա խության [12], էքստ րա վեր սիա յի, լա վա տե սության [3], անձ նա յին 
գծե րի [3, 10] և  այլ գոր ծոն նե րի հետ: Սուբ յեկ տիվ տա րի քը հատ կա պես 
ու սում նա սիր ված է տա րեց նե րի շրջա նում. փորձ է ար վում պար զե լու դրա 
ազ դե ցությու նը ծե րաց ման գոր ծըն թա ցի վրա [9, 17, 18]:

չ նա յած առ կա հե տա զո տություն նե րի մե ծա մաս նությու նը նվիր ված է 
սուբ յեկ տիվ տա րի քին, տա րի քի սուբ յեկ տիվ կողմն էլ ա վե լի լայն է: Ընդ հա-
նուր առ մամբ, կա րե լի է ա սել, որ տա րի քի սուբ յեկ տիվ կող մը նե րա ռում է 
սե փա կան տա րի քի կոգ նի տիվ և հու զա կան ար տա ցո լու մը՝ տա րի քի ըն կա-
լու մը, տա րի քա յին փո փո խություն նե րի գի տակ ցու մը, պատ կե րա ցում-
ներն իր տա րի քի մա սին և վե րա բեր մուն քը տա րի քի, տա րի քա յին փո փո-
խություն նե րի նկատ մամբ, դրանց ըն դու նու մը կամ մեր ժու մը: Մի կող մից՝ 
անկ հայտ է, որ տա րի քի սուբ յեկ տիվ կող մը կապ ված է մար դու ինք նըն կալ-
ման, ռեֆ լեք սիա յի և  ինք նա վե րա բեր մուն քի հետ, մյուս կող մից՝ տա րի քի 
սուբ յեկ տիվ կող մը կա րող ենք դի տար կել որ պես այս եր ևույթ նե րի մաս: Ե. 
Սեր գիեն կոն դի տար կում է սուբ յեկ տիվ տա րի քը որ պես անձ նա յին նույ նա-
կա նության ա ռանց քա յին բա ղադ րիչ և հա մա րում է, որ այն ար տա ցո լում է 
սե փա կան ռե սուրս նե րի և հ նա րա վո րություն նե րի մա սին մար դու պատ կե-
րա ցում նե րը [2]: 

Տվ յալ հե տա զո տությամբ մենք փոր ձել ենք ու սում նա սի րել տա րի քի 
սուբ յեկ տիվ կող մի տար բեր դրսևո րում նե րը և  ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րը: Հե տա զո տության նպա տակն էր բա ցա հայ տել սե փա կան տա րի քի 
ըն կա լու մը, դրա նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը և դ րանք պայ մա նա վո րող 
սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րը հա սու նության փու լում: 

Հե տա զո տության մե թո դա բա նությու նը. ա ռա վել ամ բող ջա կան և խոր-
քա յին տվյալ ներ ստա նա լու հա մար հե տա զո տությունն ի րա կա նաց վել 
է ո րա կա կան դի զայ նով: Ընտ րան քը. ել նե լով հե տա զո տության ո րա կա-
կան բնույ թից՝ ընտ րան քը կազմ վել է 18 ան ձան ցից՝ 25-30, 40-45, 60-65 
տա րի քա յին խմբե րից յու րա քանչ յու րում ի գա կան և  ա րա կան սե ռի 3-ա կան 
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ներ կա յա ցու ցիչ: Մե թո դը. ան հա տա կան կի սա կա ռուց ված քայ նաց ված հար-
ցազ րույց, ո րը դուրս էր բե րում տա րի քի սուբ յեկ տիվ ըն կալ ման ա ռանձ նա-
հատ կություն նե րը, դրսևոր ման ձևը, պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը, սե փա-
կան տա րի քի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, տա րի քա յին նույ նա կա նա ցու մը, 
ցան կա լի տա րի քը և  այլն: Որ պես սուբ յեկ տիվ մենք դի տար կել ենք այն 
տա րի քը, ո րը մար դը զգում է, իսկ տա րի քա յին նույ նա կա նությու նը դի տար-
կել ենք նույ նա կա նա ցու մը որ ևէ տա րի քա յին խմբի հետ: Հար ցազ րույ ցի 
տվյալ նե րի վեր լու ծությունն ի րա կա նաց վել է ո րա կա կան կոն տենտ վեր լու-
ծության և  ի մաս տի խտաց ման մի ջո ցով: 

Հե տա զո տության արդ յունք նե րը. սուբ յեկ տիվ տա րի քը հիմ նա կա նում 
դրսևոր վում է ապր ման, զգա ցո ղության ձևով, հե տա զոտ վող նե րի կող մից 
բնո րոշ վում է որ պես «տա րի քի ներ քին զգա ցո ղություն», «ներ քին տա րիք», 
«հո գու տա րիք»: Ըստ ո րում, սուբ յեկ տի վո րեն ա վե լի ե րի տա սարդ զգա լը զու-
գորդ վում է օբ յեկ տիվ, քրո նո լո գիա կան տա րի քի չըն դուն մամբ («չեմ ու զում 
հա վա տալ, որ … տա րե կան եմ») կամ տվյալ քրո նո լո գիա կան տա րի քի լի նե-
լու ապր ման բա ցա կա յությամբ («դեռ չեմ զգում, որ այդ քան մե ծա ցել եմ, դեռ 
գի տեմ, թե ա վե լի ջա հել եմ»): Սուբ յեկ տիվ տա րի քը հե տա զոտ վող նե րի կող-
մից հիմ նա կա նում ըն կալ վում է որ պես ա վե լի ի րա կան, քան քրո նո լո գիա կան 
տա րի քը («ես այն քան եմ, որ քան զգում եմ, կար ևոր չէ իմ անձ նագ րում ինչ 
է գրված»): Սուբ յեկ տի վո րեն ա վե լի ե րի տա սարդ զգա լը զու գակց վում է նաև 
հա սա կա կից նե րի ո րոշ ա ռանձ նա հատ կություն նե րի չըն դուն մամբ՝ զար գաց-
ման կան գը, կարծ րա ցած մտա ծե լա կեր պը, սահ մա նա փա կությու նը, կյան քից 
ան բա վա րար վա ծությու նը, ա վան դա պահ մո տե ցում նե րը, ան գամ շար ժուձևն 
ու հա գուս տի ո ճը:

բո լոր հե տա զոտ վող նե րի սուբ յեկ տիվ տա րի քը փոքր է օբ յեկ տիվ 
տա րի քից, բա ցա ռությամբ մեկ դեպ քի, երբ դրանք հա մընկ նում են 28 
տա րե կան կնոջ դեպ քում: Ըստ ո րում, սուբ յեկ տիվ և ք րո նո լո գիա կան 
տա րիք նե րի տար բե րությու նը մե ծա նում է տա րի քին զու գըն թաց: Այդ պես, 
25-30 տա րե կան նե րի խմբում այդ տար բե րությու նը մի ջի նը 4,5 տա րի է, 
40-45 տա րե կան նե րի խմբում՝ 14 տա րի, 60-65 տա րե կան նե րի խմբում՝ 17 
տա րի: 

Քա նի որ սուբ յեկ տիվ տա րի քի կո րել յա ցիոն կա պե րը տար բեր հե տա-
զո տություն նե րում ու սում նա սիր ված են, մենք խնդիր էինք դրել պար զել 
ակ տուալ տա րի քից ա վե լի ե րի տա սարդ զգա լու սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րը, 
այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք հե տա զոտ վող նե րի կար ծի քով՝ պայ մա նա վո րում են 
ի րենց «ներ քին տա րի քը»: «Ե րի տա սարդ» սուբ յեկ տիվ տա րի քի ա ռա վել նշա-
նա կա լի սուբ յեկ տիվ (հե տա զոտ վող նե րի անձ նա կան գնա հատ մամբ) դե տեր-
մի նան տը աշ խար հա յացքն է, այս կա տե գո րիա յում միա վոր վում են մար դու 
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վե րա բեր մունքն այլ մարդ կանց, կյան քին, ա վան դա կան կամ ժա մա նա կա-
կից մո տե ցում նե րը շրջա պա տին և հա րա բե րություն նե րին: Հա ջորդ կար-
ևոր սուբ յեկ տիվ դե տեր մի նան տը ֆի զի կա կան կամ ա ռող ջա կան վի ճակն է, 
որն ա ռա վել ար տա հայտ ված է հա սու նության ուշ փու լում: Ըստ ո րում, 60-65 
տա րե կան նե րի խմբում ար ձա նագր վել է «սուբ յեկ տիվ ըն կալ վող տա րի քի» և 
«սուբ յեկ տիվ մարմ նա կան տա րի քի» տա րան ջա տում: Սա դրսևոր վում է. « Քա-
նի տա րե կան եք Ձեզ զգում» հար ցին տրված եր կա կի պա տաս խան նե րում 
«մոտ 30, երբ նստած կամ պառ կած եմ, իսկ երբ վեր եմ կե նում ցա վե րիս հետ 
միա սին, իմ տա րի քից էլ մեծ եմ զգում»: Հա ջորդ սուբ յեկ տիվ դե տեր մի նանտն 
ակ տի վությունն է, այն, ին չով մար դը զբաղ վում է։ Այս գոր ծո նը կար ևոր վում 
է ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից: Էա կան գոր ծոն է հա մար վում 
նաև մո տի վա ցիան: Հարկ է նշել, որ «պար զա պես այդ պես եմ զգում» տի պի 
պա տաս խան նե րը մենք չենք դի տար կել որ պես սուբ յեկ տիվ տա րի քի դե տեր-
մի նանտ, այլ հա մա րել ենք դրա դրսևոր ման ձև: Ակ տուալ տա րի քից ա վե-
լի ե րի տա սարդ զգա լու բո լոր պատ ճառ նե րը մենք միա վո րել ենք ար տա քին, 
ներ քին, գոր ծըն թա ցա յին դե տեր մի նանտ ներ կա տե գո րիա նե րում (ընդ հան-
րա կան պատ կե րը ներ կա յաց ված է ն կար 1-ում):

Ա
րտ

ա
քի

ն

•	 Առողջական վիճակ
•	 Երիտասարդ ընկերների 

առկայություն
•	 Հագուկապ
•	 Միջանձնային 

հարաբերություններ
•	 Սոցիալական 

իրադարձություններ

ն
եր

քի
ն

•	 Աշխարհայացք
•	 Մոտիվացիա
•	 Հետաքրքրություն
•	 բնավորություն
•	 Տրամադրություն
•	 Էներգիա Գ

որ
ծը

նթ
ա

ցա
յի

ն

•	 Ակտիվություն, 
գործունեություն, 
զբաղմունք

•	 Ապրելաոճ

Ն կար 1. Սուբ յեկ տիվ տա րի քի դե տեր մի նանտ ներ

չ նա յած ար տա քին դե տեր մի նանտ ներն ա վե լի բազ մա քա նակ են, 
սա կայն որ պես ա ռա վել ազ դե ցիկ նշվում են ներ քին նե րը: 

Ինչ վե րա բե րում է տա րի քա յին նույ նա կա նությա նը, ա պա մե ծա մաս-
նությունն ի րեն նույ նա կա նաց նում է ա վե լի ե րի տա սարդ նե րի հետ, կան 
նաև մե ծե րի, ի րենց տա րի քի և միա ժա մա նակ եր կու տար բեր տա րի քա-
յին խմբե րի հետ նույ նա կա նաց վող ներ: Մի քա նի սը գտնում են, որ ի րենք 
նույնա կա նաց վում են ոչ թե կոնկ րետ տա րի քա յին խմբի, այլ ո րո շա կի 
հե տա քրքրություն նե րով մարդ կանց հետ, այդ պատ ճա ռով նույ նա կա-
նաց ման տա րիք չեն նշում:

բո լոր հե տա զոտ վող ներն ի րենց ար տա քին տես քը գնա հա տում են 
ա վե լի ե րի տա սարդ, քան ի րենց ակ տուալ տա րիքն է: Սա կայն 60-65 
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տա րե կան նե րից ո մանք նշում են, որ ե րի տա սարդ տես քը բա վա րար չէ, և 
միև նույն է, ֆի զի կա պես զգում են ի րենց «ոչ ե րի տա սարդ» լի նե լը: Սե փա-
կան հե տաքրք րություն նե րի և գոր ծու նեության վե րա բեր յալ հիմ նա կա նում 
հե տա զոտ վող նե րը դժվա րա նում են կոնկ րետ տա րիք նշել, հնա րա վոր է՝ 
այն պատ ճա ռով, որ գոր ծու նեությունն ու հե տաքրք րություն նե րը չու նեն 
այն պի սի տա րի քա յին սպե ցի ֆի կա, ինչ պես ար տա քին տես քը:

Աշ խա տան քի և  ըն տա նե կան կար գա վի ճա կի ազ դե ցությու նը սուբ-
յեկ տիվ տա րի քի վրա միան շա նակ չի գնա հատ վել հե տա զոտ վող նե րի 
կող մից: Մե ծա մաս նությու նը հա մա րում է, որ այն գոր ծու նեությու նը, 
աշ խա տան քը, որ ներ կա յումս կա տա րում են, տա րի քի սուբ յեկ տիվ զգա-
ցո ղության վրա էա կան ազ դե ցություն չու նի, իսկ մի մա սը (հիմ նա կա-
նում կա նայք) հա մա րում է, որ աշ խա տան քը նպաս տում է ե րի տա սարդ 
զգա լուն, իսկ չաշ խա տե լը մե ծաց նում է սուբ յեկ տիվ տա րի քը: Ըն տա նե-
կան կար գա վի ճա կը, մե ծա մաս նության կար ծի քով, ևս չի ազ դում ի րենց 
սուբ յեկ տիվ տա րի քի վրա, սա կայն մի քա նի սը կար ծում են, որ սե փա-
կան ե րե խա նե րի, թոռ նե րի հետ շփու մը ե րի տա սար դաց նում է սուբ յեկ-
տիվ տա րի քը, մյուս մա սը (հիմ նա կա նում չա մուս նա ցած նե րը), ընդ հա կա-
ռա կը, գտնում են, որ ա մուս նությու նը մե ծաց նում է սուբ յեկ տիվ տա րի քը, 
քա նի որ ըն տա նիք և  ե րե խա ներ ու նե նա լը պա տաս խա նատ վություն է 
ա ռա ջաց նում, իսկ պա տաս խա նատ վությու նը մե ծաց նում է:

Հար ցազ րույ ցը նաև բա ցա հայ տում էր ու րիշ նե րի կող մից վե րագր վող 
տա րի քի, հա սա կա կից նե րի հետ հա մե մա տության ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րը, ո րոն ցից մե կը, մեր կար ծի քով, կա րող է հան դի սա նալ տա րի քի սուբ-
յեկ տիվ ըն կալ ման վրա ազ դող գոր ծոն, մյու սը` սե փա կան տա րի քի ռեֆ-
լեք սիա յի մաս նա վոր գոր ծըն թաց: բո լոր հե տա զոտ վող նե րը, բա ցի մե կից, 
գտնում են, որ այլ մար դիկ ի րենց հա մա րում են ա վե լի ե րի տա սարդ, քան 
ի րենց ակ տուալ տա րիքն է: Հե տա զո տությու նից պարզ դար ձավ, որ հա սուն 
տա րի քի մար դիկ ի րենց հա ճախ հա մե մա տում են հա սա կա կից նե րի հետ, 
հա մե մա տե լիս հիմ նա կա նում նկա տում են ի րենց տար բե րությու նը տա րե-
կից նե րից, ա վե լի սա կավ՝ նմա նություն նե րը: Հա սա կա կից նե րի հետ հա մե-
մա տության ա ռար կա, ա ռա ջին հեր թին, դառ նում է ար տա քին տես քը (ըստ 
ո րում, թե՛ ա րա կան, թե՛ ի գա կան սե ռի դեպ քում), այ նու հետև մտա ծե լա-
կեր պը, ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը, ո րոնց հա ջոր դում են ձեռք բե րում-
նե րը, աշ խա տան քը, մի ջանձ նա յին հա րա բե րություն նե րը, ա ռող ջությու նը, 
զբաղ մուն քը: Հա սա կա կից նե րի հետ հա մե մա տությու նից տա րի քի սուբ յեկ-
տիվ ըն կա լու մը կամ չի փոխ վում, կամ փոխ վում է դե պի ե րի տա սար դա-
ցում: Միայն այն դեպ քում, երբ կի նը շատ վաղ է մայ րա ցել, հա սա կա կից-
նե րի հետ հա մե մա տե լիս ի րեն մեծ է զգում:
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չ նա յած առ կա հե տա զո տություն նե րում բա ցա հայտ վել է, որ ցան-
կա լի տա րի քը փոքր է լի նում թե՛ ի րա կան, թե՛ սուբ յեկ տիվ տա րի քից, 
մեր հե տա զո տությու նում ար ձա նագր վել է ցան կա լի և  ի րա կան տա րիք-
նե րի հա մընկն ման 4 դեպք (մնա ցած դեպ քե րում ցան կա լի տա րի քը 
փոքր էր ի րա կա նից): Հե տաքր քիր է, որ բո լոր այս դեպ քե րում սուբ-
յեկ տիվ տա րի քը փոքր էր ի րա կա նից: Անս պա սե լի է նաև այն, որ այս 
հա մընկ նում նե րից եր կու սը 60-65 տա րե կան նե րի խմբում է հան դի պում, 
հե տա զոտ վող նե րը նշում են, որ չէին ցան կա նա փո խել ի րենց տա րի քը 
հնա րա վո րության դեպ քում, քա նի որ «տա րի քը նշա նա կություն չու նի, 
ինք նազ գա ցո ղությունն է կար ևոր»։

Մար դու հա մար լա վա գույն՝ «ոս կե տա րի քը» մե ծա մաս նությու նը 
հա մա րում է մի ջի նը 25-40 տա րե կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ այն 
բնու թագ րե լով որ պես հա սու նության, կա յա ցա ծության, «բեր քա հա վա քի» 
շրջան: Ո մանք լա վա գույն տա րիք էին հա մա րում ման կությու նը՝ որ պես 
ան հոգ շրջան, մյուս նե րը գտնում էին, որ չկա հստակ սահ ման նե րով «ոս-
կե» տա րիք, ա մեն տա րի քում կան «ոս կե» պա հեր:

Սե փա կան տա րի քի վե րա բեր յալ մտո րում նե րը ե րի տա սարդ նե րի 
խմբում վե րա բե րում են հիմ նա կա նում հա սա րա կության մեջ ըն դուն ված 
նոր մա տի վա յին ի րա դար ձություն նե րի (ա մուս նություն, կա յուն աշ խա-
տանք) հետ կապ ված տա րի քա յին սպա սում նե րին և  ի րա կա նաց վե լիք գոր-
ծե րին: 40-45 տա րե կան նե րը տա րի քի մա սին մտա ծե լիս ու նե նում են հան-
կար ծա կի ծե րա նա լու վախ, ժա մա նա կի ա րագ անց նե լու զգա ցո ղություն, 
կրկին ե րի տա սարդ լի նե լու ցան կություն: 60-65 տա րե կան նե րը հիմ նա-
կա նում չեն մտա ծում կամ աշ խա տում են չմտա ծել ի րենց տա րի քի մա սին 
(այ սինքն՝ խու սա փում են ծե րա նա լու մտքից), մյուս մա սը բնա կան է հա մա-
րում, որ մե ծա նում է:

Այս պի սով, սուբ յեկ տիվ տա րի քը դրսևոր վում է ապր ման, զգա ցո-
ղության ձևով, այդ պատ ճա ռով կա րե լի է հա մա րել, որ այն կոգ նի տիվ– 
հու զա կան բնույթ ու նի, կա րե լի է այն սահ մա նել որ պես «ըն կալ վող, 
զգաց վող տա րիք»: «Ե րի տա սարդ» սուբ յեկ տիվ տա րի քը զու գակց վում 
է ակ տուալ տա րի քի չըն դուն մամբ կամ ապր վում է որ պես դրա նից ա վե-
լի ի րա կան: «Ե րի տա սարդ» սուբ յեկ տիվ տա րի քը պայ մա նա վո րող ա ռա-
վել նշա նա կա լի գոր ծոն ներ են հան դի սա նում աշ խար հա յաց քը, ա ռող ջա-
կան վի ճա կը, մո տի վա ցիան և  ակ տի վությու նը: Հ նա րա վոր է տար բե րա կել 
սուբ յեկ տիվ տա րիք և տա րի քա յին նույ նա կա նություն հաս կա ցություն նե րը, 
ե թե ա ռա ջի նը դի տար կում ենք որ պես մար դու կող մից ըն կալ վող, զգաց-
վող տա րիք, երկ րոր դը՝ որ պես ո րո շա կի տա րի քա յին խմբի հետ նույ նա կա-
նա ցում: Հա սու նության բո լոր փու լե րում (25 տա րե կա նից հե տո), ան կախ 
սե ռից, սուբ յեկ տիվ տա րի քը փոքր է ի րա կան տա րի քից, սա կայն ցան կա լի 
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տա րի քը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է և հա մընկ նել ի րա կան տա րի քի հետ: 
Հա սուն տա րի քում մար դիկ ի րենց ար տա քին տես քը գնա հա տում են ի րենց 
ի րա կան տա րի քից ա վե լի փոքր, ինչ պես նաև հա մա րում են, որ ու րիշ ներն 
էլ ի րենց ըն կա լում են որ պես ա վե լի ե րի տա սարդ: Այս տա րի քում մե ծա-
մաս նությունն ի րեն հա մե մա տում է հա սա կա կից նե րի հետ, չնա յած այդ 
հա մե մա տությու նը ոչ միշտ է պայ մա նա վո րում սե փա կան տա րի քի սուբ յեկ-
տիվ գնա հա տա կա նը: Ե րի տա սար դության փու լում տա րի քի ռեֆ լեք սիան 
ու ղեկց վում է հե տա գա ա նե լիք նե րի և  ի րա դար ձություն նե րի վե րա բեր յալ 
մտո րում նե րով, մի ջի նում` ծե րա նա լու վա խով և  ե րի տա սար դա նա լու ցան-
կությամբ, ու շում՝ մե ծա նա լու փաս տի մերժ մամբ կամ ըն դուն մամբ:
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