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անՁի հՈԳԵԲանՈՒԹՅՈՒնն աՅսՕր.  
ՈՒսՈՒմնասիրման աՌարկան Եվ 
մարտահրավԵրնԵրԸ

Նարինե Խաչատրյան

ան ձի հո գե բա նության ա ռար կա յի  
սահ ման ման խնդի րը

Ան ձի հո գե բա նության ձևա վո րու մը նոր մար տահ րա վեր նե տեց ընդ հա-
նուր հո գե բա նությա նը՝ ցույց տա լով, որ ա ռանց հո գե կա նի կրո ղի, սուբ յեկ տի՝ 
մենք գործ ու նենք ան դեմ հո գե բա նության հետ: Ինչ պես նշում են Կ. Հո լը և 
Գ. լինս դե յը, ան ձի տե սությու նը ժա մա նա կին դի տարկ վում էր որ պես «այ լա-
կար ծություն» [4], քա նի որ հո գե բա նա կան տար բեր ի րո ղություն նե րի ու սում նա-
սիր ման հա մար ա ռաջ էր քաշ վում «ան հա տա կան չափ ման» կար ևո րությու նը: 

Ան ձի տե սությու նը ձևա վոր վել է մեծ մա սամբ մար դու կեն սա գոր-
ծու նեության ա ռօ րեա կան խնդիր նե րից, ինչ պես, օ րի նակ՝ սո ցիա լա-
կան մի ջա վայ րին հար մա րում, կյան քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խան արդ յու նա վետ վար քի դրսևո րում, ան ձի հո գե կան ա ռող ջության 
խնդիր ներ և  այլն: Ան ձի հո գե բա նա կան տե սություն նե րում բարձ րաց-
վել են ինչ պես հիմ նա րար, այն պես էլ ա վե լի նեղ՝ կի րա ռա կան բնույ թի 
հար ցեր: Ընդ ո րում, ան ձի տե սության զար գա ցու մը ցույց է տա լիս, որ 
այն շարժ վում է մակ րո տե սություն նե րից (grand theories) դե պի մի ջին 
մա կար դա կի տե սություն ներ: Ե թե մակ րո տե սություն նե րը հա վակ նում 
էին բա ցատ րել ամ բող ջա կան ան ձի ակ տի վության աղբ յուր նե րը՝ հիմ-
նա կա նում հիմն վե լով ա ռան ձին դեպ քե րի, կլի նի կա կան փոր ձա ռության 
և հենց ի րենց՝ գիտ նա կան նե րի ան հա տա կան կյան քի, ինչ պես նաև 
փի լի սո փա յության, գրա կա նության և  ա ռողջ բա նա կա նության վրա, 
ա պա մի ջին մա կար դա կի տե սություն նե րում շեշ տը դրվում է այս կամ 
այն հա րա բե րություն նե րում, պայ ման նե րում ան ձի վար քա յին դրսևոր-
ման սիս տե մա տիկ դիտ ման վրա՝ մշա կե լով վեր ջի նիս հա մար հստակ 
հու սա լի և վա լիդ մե թոդ [10]: Ան ձի բազ մա զան տե սություն նե րի զար գա-
ցու մը և դ րանց կի րա ռա կան նշա նա կության հիմ նա վո րում նե րը ցույց են 
տա լիս, որ ան ձի հո գե բա նությու նը կա րե լի է հա մա րել այն մեկ նա կե տը, 
ո րից պետք է կա ռու ցել հո գե բա նա կան ֆե նո մեն նե րի նոր ըն կա լու մը՝ 
անձ նա կենտ րոն հո գե բա նության տե սանկ յու նից:

Իսկ ի՞նչ է կամ ո՞րն է այդ ան հա տա կան չա փու մը: Այն հար ցում, 
որ այդ «ան հա տա կա նը» պայ մա նա վո րող դեր ու նի մար դու վար քում, 
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հա մա ձայ նու թյուն կա ան ձի գրե թե բո լոր տե սություն նե րում, սա կայն 
մյուս՝ տրա մա բա նո րեն հա ջոր դող հար ցում, թե ին չը պետք է հա մա րել այդ 
ան հա տա կան դե տեր մի նան տը, տա րա ձայ նություն նե րը շատ են: Ան ձի 
հո գե բա նության տար բեր տե սություն ներն ան ձը սահ մա նում և մեկ նա բա-
նում են՝ ել նե լով, մի կող մից, մար դու բնույ թի հաս կաց ման տար բեր փի լի-
սո փա յա կան պատ կե րա ցում նե րից, մյուս կող մից՝ այդ նույն ան ձի ու սում-
նա սիր ման հա մար այս կամ այն մե թո դա բա նության կի րառ ման նպա տա-
կա հար մա րությու նից: Այս ի րո ղությու նը հան գեց նում է նրան, որ հա ճախ 
դժվա րություն է ա ռա ջա նում ան ձը սահ մա նե լիս. ան ձը սահ մա նե լով՝ մենք 
անդ րա դառ նում ենք կամ ան ձի կա ռուց ված քին, կամ նրա ակ տի վության 
գոր ծոն նե րին, կամ փոր ձում ենք սահ մա նել ան ձի դրսևո րում նե րը վար-
քում, կամ նկա րագ րում ենք ան ձի գո յության ֆե նո մե նո լո գիան, կամ էլ 
դի տար կում ենք ան ձը նրա հնա րա վո րություն նե րի հե ռան կա րից:

Գ. Օլ պորտն ա ռա ջար կում է ան ձի հո գե բա նության ա ռար կան սահ մա-
նե լիս ել նել «հա մա կար գա յին պլ յու րա լիզ մի» սկզբուն քից, ո րի նպա տակն է 
«սահ մա նել ան ձի կոն ցեպ ցիան, ո րը չի բա ցա ռի ի րա պես կար ևոր բա ներ, 
սա կայն միև նույն ժա մա նակ կպահ պա նի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա-
նության ի դեա լը» [2, էջ 113]:

Մ յուս հար ցը, ո րը բնա կա նոն ա ռա ջա ցել է ան ձի հո գե բա նության զար-
գաց ման ըն թաց քում, այն է, թե որ քա նով է ու նի վեր սալ կամ ե զա կի այդ 
ան հա տա կան չա փու մը, այլ կերպ ա սած՝ որ քա նով է նման և  որ քա նավ է 
տար բեր ա ռան ձին ան հա տը մյուս նե րից: Այս տեղ պետք է հի շա տա կել Ք. 
Ք լակ հոր նի և Հ. Մ յու րեի շատ հայտ նի, կար ծես ա սաց վածք դար ձած այն 
դրույ թը, որ «ցան կա ցած մարդ նման է բո լոր այլ մարդ կանց, ցան կա ցած 
մարդ նման է ո րոշ այլ մարդ կանց, ցան կա ցած մարդ նման չէ ոչ մե կին» [7, 
էջ 53]:  

Վե րոնշ յալ խնդրի հետ կապ ված՝ ան ձի տե սության զար գաց ման 
ըն թաց քում ա ռանձ նաց վել են եր կու հե տա զո տա կան խնդիր ներ՝ ան հա-
տա կան ա ռանձ նա հատ կություն նե րի ու սում նա սի րություն (տար բեր 
ան հատ նե րի միջև հա մե մա տա կան ու սում նա սի րության սկզբուն քով), 
ան ձի ան հա տա կա նության ու սում նա սի րություն իր յու րա տի պության մեջ 
(ան հա տի ամ բող ջա կա նության ու սում նա սի րության սկզբուն քով): Այս 
խնդիր նե րը, ու նե նա լով տար բե րություն ներ ի րենց մե թո դա բա նության 
ծագ ման մեջ (նո մո թե թիկ և  ի դեոգ րա ֆիկ մո տե ցում ներ), շա րու նա կե-
ցին բա ժա նել ան ձի ու սում նա սի րություն նե րի դաշ տը եր կու ո րոշ չա փով 
ի րար բա ցա ռող ա վան դույթ նե րի՝ հո գե մետ րիկ «վեր լու ծա կան» և պատ-
մա կան «մեկ նա բա նող» [14]: Այս հարցն ա վե լի ման րա մասն քննարկ վել է 
մեր՝ ան ձի հո գե բա նության մեջ մո տե ցում նե րի տա րա ձայ նության խնդրին 
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վե րա բե րող հոդ վա ծում [3]: Այս տեղ նշենք միայն, որ ան ձի հո գե բա նության 
պատ մության մեջ Հ. Մ յու րե յը և Գ. Օլ պոր տը մեծ դեր են խա ղա ցել այս 
եր կու ա վան դույթ նե րի ին տեգր ման ուղ ղությամբ: Հ. Մ յու րե յը, գա լով «մեկ-
նա բա նող» մո տե ցու մից, փոր ձեր է կա տա րել փոր ձա րա րա կան ճա նա-
պար հով ու սում նա սի րել հո գե վեր լու ծա կան հաս կա ցություն նե րը: Թե պետ 
անձն իր ամ բող ջա կա նության մեջ ու սում նա սի րե լու Հ. Մ յու րե յի մե թո դա-
բա նությու նը հիմն ված էր ա ռան ձին դեպ քե րի վեր լու ծության վրա՝ նա իր 
աշ խա տան քում ա ռանձ նաց րեց նաև «անձ նա յին փո փո խա կան ներ»՝ ո րա-
կի ան հա տա կան վա րիա բի լությու նը չա փե լու հա մար: Հայտ նի են Հ. Մ յու-
րե յի պա հանջ մունք նե րի դա սա կար գու մը և վեր ջին նե րիս չափ ման մե թո դի-
կան [13]: Գ. Օլ պորտն, իր հեր թին, ել նե լով «վեր լու ծա կան» ա վան դույ թից, 
քննա դա տում է դրա նում ար տա ցոլ ված պո զի տի վիս տա կան ո գուն հա տուկ 
դրույթ նե րը՝ նշե լով, որ «մար դու գաղտ նի քը հնա րա վոր է բա ցա հայ տել ոչ 
թե նրա գո յության պար զա գույն ձևե րին հան գեց նող վեր լու ծության, այլ 
միայն նրա (մար դու) կա յաց ման ու ղու ամ բող ջա կան դի տարկ ման մի ջո-
ցով» [2, էջ 447]: Անձ նա յին գծե րի ու սում նա սիր ման փո խա րեն Գ. Օլ պորտն 
ա ռա ջար կում է անձ նա յին դիս պո զի ցիա ներ հաս կա ցությու նը, ին չը թույլ 
է տա լիս դուրս բե րել ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կություն ներն ան ձի 
կա ռուց ված քի տար բեր մա կար դակ նե րում՝ դրա նով իսկ ու սում նա սի րե լով 
անձն իր ամ բող ջա կա նության մեջ [1]:

փաս տո րեն, և՛ Գ. Օլ պոր տը, և՛ Հ. Մ յու րե յը, գա լով տար բեր հե տա զո-
տա կան ա վան դույթ նե րից, հան գում են այն մտքին, որ անձն ու նի և՛ ու նի-
վեր սալ, և՛ յու րա տիպ բնու թագ րեր, և  ան ձը պետք է ու սում նա սի րել ինչ պես 
մյուս նե րին իր նմա նության, այն պես էլ մյուս նե րից իր տար բե րության մեջ:

« հա մա կար գա յին պլյու րա լիզ մի» սկզբուն քի կի րա ռու մը

Տաս նամ յակ ներ անց Գ. Օլ պոր տի հա մա կար գա յին պլ յու րա լիզ մի 
գա ղա փա րը, կար ծես, իր մարմ նա վո րումն է ստա նում Դ. ՄաքԱ դամ սի 
վեր լու ծություն նե րում: Իր «Ինչ մենք գի տենք, երբ գի տենք, թե ինչ է ան ձը» 
հոդ վա ծում Դ. ՄաքԱ դամսն ա ռա ջար կում է ու սում նա սի րել ան ձը ե րեք 
մա կար դա կում [8]: Հա մադ րե լով մինչ այժմ անձն ու սում նա սի րող տար բեր 
մո տե ցում նե րը և դ րան ցում տեղ գտած անձ նա յին կոնստ րուկտ նե րը1՝ Դ. 
ՄաքԱ դամսն ա ռա ջար կում է դի տար կել վեր ջին ներս ե րեք մա կար դա կով: 

1 Կոնստրուկտները մտացածին հարմար գաղափարներ են, որոնցով կարելի է 
նկարագրել կամ բացատրել այն, ինչն ուղիղ կերպով հնարավոր չէ չափել [10, էջ 6]։ Թեպետ 
կոնստրուկտները կոնսենսուսի արդյունք են, դրանցից շատերը դառնում են շատ հարմար 
գաղափարներ իրականութունը նկարագրելու և բացատրելու համար [նույն տեղում, էջ 7]: 
Օրինակ՝ էքստրավերսիա, կապվածության ոճեր, կյանքի ոճ, ինքնություն և այլն: 
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Ա ռա ջին մա կար դա կը ներ կա յաց ված է ու նի վեր սալ, սո ցիա լա կան հա մա-
տեքս տից ան կախ, ար տա քին գոր ծոն նե րով չպայ մա նա վոր ված «անձ նա-
յին գծե րով»: Անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րի այս մա կար դա կը 
թույլ է տա լիս ու սում նա սի րել ան ձի հա մե մա տա բար կա յուն վար քա յին 
դիս պո զի ցիո նալ ձե ռա գի րը [նույն տե ղում, էջ 372]: Ու սում նա սի րե լով անձն 
այս մա կար դա կում՝ մենք կա րող ենք պա տաս խա նել այն հար ցին, թե մարդն 
ընդ հա նուր առ մամբ ինչ պես է հակ ված ի րեն դրսևո րել ի րա վի ճակ նե րի լայն 
շրջա նա կում: Դ. ՄաքԱ դամսն այս մա կար դա կում ստաց ված ի մա ցությունն 
ան վա նում է «ան ծա նո թի հո գե բա նություն» [նույն տե ղում, էջ 371]՝ հա վա նա-
բար, նկա տի ու նե նա լով, որ անձ նա յին գծե րով մենք նկա րագ րում ենք ըն դա-
մե նը այդ ու նի վեր սալ անձ նա յին գծե րի ան հա տա կան վա րիա բի լությու նը, 
սա կայն լիար ժեք չենք ճա նա չում ան հա տա կա նությա նը: Անձ նա յին գծե րի 
վե րա բեր յալ ու սում նա սի րություն ներն այ սօր հիմ նա կա նում կենտ րո նա-
նում են « Մեծ հնգյա կի» շուրջ [5, 6, 11]: Ու. Մի շե լը, ու սում նա սի րե լով վար քի 
կա յու նության խնդիրն ի րա վի ճա կից կախ ված, նշում է, որ անձ նա յին գծերն 
ու սում նա սի րե լիս մենք գործ ու նենք ան ձի կա յու նության ա ռա ջին մա կար-
դա կի հետ, ին չը բնու թագ րում է նմա նա տիպ վար քի մի ջին հա վա նա կա-
նությու նը տար բեր ի րա վի ճակ նե րում [12]: 

Դ. ՄաքԱ դամսն ա ռա ջար կում է երկ րորդ մա կար դա կում նե րա ռել 
այն անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, ո րոնք կախ ված են ո րո-
շա կի հա մա տեքս տից՝ «ժա մա նա կից, տա րա ծությու նից և սո ցիա լա կան 
դե րե րից» [8, էջ 376]:  Այս մա կար դա կին բնո րոշ անձ նա յին ա ռանձ նա-
հատ կություն նե րը Դ. ՄաքԱ դամսն ան վա նում է ան ձի մտա հո գություն ներ: 
Դ րանք ցույց են տա լիս, թե «ինչ է ցան կա նում մար դը, հա ճախ՝ կախ ված 
կյան քի տվյալ փու լից կամ գոր ծու նեության ո լոր տից, և  ինչ տե սա կի կյան քի 
ռազ մա վա րություն ներ են մար դիկ ընտ րում, որ պես զի ստա նան այն, ինչ 
ու զում են, կամ խու սա փեն ոչ ցան կա լի բա նե րից ժա մա նա կի ըն թաց քում, 
ո րո շա կի ի րա վի ճա կում, կամ այս կամ այն դե րի/կար գա վի ճա կի պա հանջ-
նե րից ել նե լով» [նույն տե ղում]: Վեր ջին ներս կապ ված են դրդա պատ ճա-
ռա յին ո լոր տի, զար գաց ման խնդիր նե րի հետ և բ նու թագ րում են ան ձի 
վար քա յին մի տում նե րը տար բեր աս տի ճա նի նշա նա կություն ներ կա յաց-
նող ի րա վի ճակ նե րում: Այս մա կար դա կին բնո րոշ անձ նա յին կոնստ րուկտ-
նե րի օ րի նակ ներն են դրդա պատ ճառ նե րը, ար ժեք նե րը, պաշտ պա նա-
կան մե խա նիզմ նե րը և վար քի քո փինգ ռազ մա վա րություն նե րը, կապ վա-
ծության ո ճե րը, անձ նա յին ձգտում նե րը և  այլն: Ու. Մի շե լը նույն պես նշում 
է, որ անձ նա յին գծե րի մա կար դա կում բա վա կան չէ ու սում նա սի րել ան ձը, 
քա նի որ սխալ կլի նի ու սում նա սի րել անձն ան կախ ի րա վի ճա կից, ո րում 
նա գոր ծում է. անհ րա ժեշտ է նե րա ռել ի րա վի ճա կը՝ հաս կա նա լու հա մար 
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ան ձի վար քա յին մի տում նե րը: Վար քի կա յու նության իր վեր լու ծություն նե-
րում Ու. Մի շե լը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ անձ նա յին գծե րից զատ՝ 
ան ձը կա րե լի է ու սում նա սի րել «ե թե..., ա պա...» վար քա յին ձե ռագ րով, ին չը 
նշա նա կում է, որ ո րո շա կի տի պա կան ի րա վի ճակ նե րում մար դը կդրսևո րի 
տի պա կան վար քա գիծ: Այս պի սի օ րի նա չա փությու նը պայ մա նա վոր ված է 
նրա նով, որ այս կամ այն ի րա վի ճա կում ձևա վոր վում է զգաց մունք նե րի, 
մտա ծո ղության և վար քի տի պա կան և տ ևա կան պա տերն, ին չը թույլ է 
տա լիս մար դուն գի տակ ցել և հա մա պա տաս խան ձևով գոր ծել նմա նա-
տիպ ի րա վի ճա կում:  Անձ նա յին այս դրսևո րու մը Ու. Մի շե լը բնու թագ րում 
է որ պես ան ձի կա յու նության երկ րորդ մա կար դակ [12]: 

Թե պետ վե րոնշ յալ եր կու մա կար դակ նե րի անձ նա յին փո փո խա կան-
նե րը թույլ են տա լիս բա վա րար չա փով բնու թագ րել ան ձը, սա կայն դրանք 
բա վա րար չեն ան ձի ան հա տա կա նության լիար ժեք ու սում նա սիր ման 
հա մար: Զար գաց ման ըն թաց քում, նե րանձ նա յին փոր ձա ռության կու տակ-
ման հետ, ան ձը սկսում է գի տակ ցել իր Ես-ը՝ նույ նա կա նաց նե լով ի րեն այդ 
փոր ձա ռության հետ և  ի մաս տա վո րե լով սե փա կան կյան քը տար բեր ընտ-
րություն նե րի հետ առնչ վե լիս: Դ. ՄաքԱ դամսն ինք նության այս դրսևո րում-
նե րը տե ղադ րում է եր րորդ մա կար դա կում՝ ան վա նե լով այն կյան քի պատ-
մություն կամ անձ նա յին միֆ: Ըստ Դ. ՄաքԱ դամ սի՝ ինք նությու նը պատմ վում 
է Ես-ի (ան ձի) կող մից [8, էջ 385], ընդ ո րում, այն ձևա վոր վում է պա տա-
նե կության տա րի քից սկսած: Ա ռանց այս մա կար դա կի ու սում նա սի րության 
մենք չենք կա րո ղա նա հաս կա նալ ան ձի ակ տիվ բնույ թը, այն, թե ինչ պես 
է մար դը գտնում ի մաստ և  ինչ պես է վե րի մաս տա վո րում իր կյան քը, հետ-
ևա բար՝ վե րա կա ռու ցում նաև իր ինք նությու նը: Դ. ՄաքԱ դամ սը, ու սում նա-
սի րե լով, օ րի նակ, հա սուն տա րի քի մարդ կանց կյան քի պատ մություն նե րը, 
պար զել է «փրկա գործ Ես»-ի (redemptive self) պատ մությու նը: Վեր ջի նիս 
դեպ քում մարդն իր կյան քի պատ մության մեջ շեշ տադ րում է ան բա րեն-
պաստ պայ ման նե րի հաղ թա հա րու մը, սխալ նե րից և մեղ քե րից ա զա տու մը 
և կ յան քի հան գա մանք նե րի դրա կան փո փո խությու նը [9]:

Վե րոնշ յալ բո լոր ե րեք մա կար դակ նե րի անձ նա յին փո փո խա կան-
նե րը, ըստ Դ. ՄաքԱ դամ սի, կոն ցեպ տուալ և  ի մա ցա բա նա կան տե սանկ-
յուն նե րից ան կախ են: Այս ե րեք մա կար դակ նե րում գտնվող անձ նա յին 
փո փո խա կան ներն ու նեն բա ցատ րության և  ու սում նա սի րության ի րենց 
տրա մա բա նությու նը, յու րա քանչ յու րը են թադ րում է ու սում նա սիր ման և 
չափ ման իր ու րույն մե թո դը, և յու րա քանչ յու րը կա րող է նպաս տել ա ռան-
ձին տե սություն նե րի զար գաց մա նը, մո տե ցում նե րի, մո դել նե րի ստեղծ-
մա նը [8, էջ 387]: Դա նշա նա կում է, որ թե պետ այդ փո փո խա կան ներն 
ու նեն ո րո շա կի փոխ կապ վա ծություն, սա կայն սխալ կլի նի տե սա կա նո րեն 
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դի տար կել դրանք հիե րար խիկ կա պի մեջ և հան գեց նել մե կը մյու սին: Այս 
ե րեք մա կար դակ նե րի միջև անձ նա յին փո փո խա կան նե րի փոխ կապ վա-
ծությու նը կա րե լի է պար զել միայն հե տա զո տա կան ճա նա պար հով՝ հիմն-
վե լով էմ պի րիկ փաս տե րի վրա: 

ան ձի հո գե բա նության դաշ տում ու սում նա սի րություն նե րի 
մար տահ րա վեր նե րը

Այս հա կիրճ վեր լու ծությու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ անհ րա-
ժեշ տություն է ա ռա ջա նում մշտա պես վե րա նա յել և պար զա բա նել ու սում-
նա սիր ման ա ռար կան, և  ան ձի հո գե բա նության դաշ տում՝ մաս նա վո րա-
պես: Այս աշ խա տան քը կա րող է բա ցել նոր հնա րա վո րություն ներ և ն պաս-
տել ան ձի ու սում նա սի րություն նե րի դաշ տում նոր լու ծում ներ գտնե լուն: 
Որ քան բարդ և բազ մաս պեկտ է մեր ու սում նա սիր ման ա ռար կան, այդ քան 
ա վե լի շատ է անհ րա ժեշտ հա մե մա տել և հա մա կար գել տար բեր ու սում նա-
սի րություն նե րի արդ յուն քում ստաց ված անձ նա յին կոնստ րուկտ նե րը: Այդ 
պատ ճա ռով հո գե բա նի մաս նա գի տա կան կրթության մեջ ան ձի հո գե բա-
նության ա ռար կա յի բազ մա կող մա նի ըն կա լումն ա վե լի է խո րաց նում նրա 
մաս նա գի տա կան մտա ծո ղությու նը, երբ նա իր վեր լու ծություն նե րի ճա նա-
պար հին կանգ նում է տար բեր տե սություն նե րի և մե թո դա բա նություն նե րի 
խաչ մե րու կում, ին չը թույլ է տա լիս նրան զերծ մնալ տար բեր տե սա կի 
գի տա կան, իսկ շատ դեպ քե րում՝ ոչ գի տա կան գի տակց ված կամ չգի-
տակց ված շա հար կում նե րից:  

Իսկ ո րո՞նք են ան ձի հո գե բա նության դաշ տում ի րա կա նաց վող ու սում-
նա սի րություն նե րի հիմ նա կան մի տում նե րը: Այս հար ցին պա տաս խա նե լու 
հա մար պետք է դի տար կել, թե ինչ ժա մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե րի 
առջև է կանգ նած այ սօր մար դը: Ժա մա նա կա կից մար դու կյանքն ինք նին 
դար ձել է ա վե լի քիչ կան խա տե սե լի. գրե թե բո լոր հա սա րա կություն նե րում 
մշտա պես տե ղի են ու նե նում փո խա կեր պում ներ, մե ծա նում է մարդ կանց 
մո բի լությու նը, ըն թա նում են ժո ղովր դա վա րա կան և  ա վան դա կան ար ժեք-
նե րի վե րի մաս տա վո րում ներ և  այլն: Այդ պատ ճա ռով այ սօր մտա հո գիչ են 
ան ձի կա յուն զար գաց ման, նրա կյան քի ո րա կի խնդիր նե րը, սո ցիա լա կան/
քա ղա քա ցիա կան ներգ րավ վա ծության և  օ տար ման հար ցե րը: 

Ե թե ար տա պատ կե րենք այս խնդիր նե րը մեր՝ ան ձի հո գե բա նության 
դաշ տում, ա պա, հա մա պա տաս խա նա բար, ա վե լի մեծ նշա նա կություն են 
ստա նում, մի կող մից, ան ձի ավ տո նո միա յի, նրա ակ տիվ, գոր ծուն (agen-
tic) և գի տակց ված վար քին վե րա բե րող ու սում նա սի րություն նե րը, ինչ-
պես նաև ան ձի ինք նար տա հայտ ման, ան հա տա կա նության զար գաց ման, 
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ինք նության և սուբ յեկ տիվ փոր ձա ռության կար ևոր ման հար ցե րը: Այս 
հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սի րություն նե րի հա մար տե սա կան և մե թո-
դա բա նա կան հիմք են ծա ռա յում ա ռա վե լա պես ան ձի սո ցիալ-կոգ նի տիվ 
տե սությու նը, էքզ սի տեն ցիալ հո գե բա նությու նը, վեր ջին ժա մա նակ նե րում 
ակ տի վո րեն զար գա ցող պո զի տիվ հո գե բա նությու նը, նա րա տիվ հո գե բա-
նությու նը: ն կատ վում է նաև վե րոնշ յալ խնդիր նե րը սո ցիա լա կան և մ շա-
կու թա յին գի տություն նե րի հետ մի ջա ռար կա յա կան դաշ տում ու սում նա սի-
րե լու մի տում: 
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