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փՈԽհատՈՒՑման ԲաԶմաԲնՈՒՅԹ մԵԽանիԶմնԵրԸ 
Եվ ԴրանՑ կիրաՌական նՇանակՈՒԹՅՈՒնԸ 
հատՈՒկ կարիՔնԵր ՈՒնԵՑՈՂ ԵրԵԽանԵրի 
ԶարԳաՑման ԳՈրԾՈՒմ

Էլեոնորա Զաքարյան
Մարինե Միքայելյան

Հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա յի զար գաց ման ըն թաց քում էա կան նշա-
նա կություն ու նի օր գա նիզ մի կեն սա բա նա կան փոխ հա տուց ման պո տեն-
ցիալ հնա րա վո րություն նե րի ի րա ցու մը: Դա նպաս տում է ե րե խա յի ա ռող-
ջա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը և հ նա րա վո րություն ստեղ ծում ակ տի վո րեն 
ներգ րավ վել սո ցիա լա կան մի ջա վայ րում: Հա սա րա կության մեջ հա տուկ 
կա րիք նե րով ե րե խա նե րի նե րառ ման գոր ծըն թա ցում մեծ դեր է խա ղում 
ոչ միայն կեն սա բա նա կան, այլ նաև զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րի սո ցիալ-հո գե բա նա կան փոխ հա տու ցու մը:

Մի կող մից` զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կությունն ինք նին փոխ հա-
տուց ման խթան ներ է ստեղ ծում, մյուս կող մից՝ նե րա ռու մը հա սա րա կության 
մեջ ու ժե ղաց նում է փոխ հա տուց ման գոր ծըն թաց նե րը, քա նի որ հա տուկ 
կա րիք նե րով ե րե խան կեն սա կան նպա տակ է ձեռք բե րում և զ գում է իր 
ան ձի նշա նա կա լիությու նը: Հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող մարդ կանց ա դեկ-
վատ պատ կե րա ցումն ի րենց ու ժեղ և թույլ կող մե րի մա սին, կյան քի ի մաս տի 
և ն պա տա կի ո րո նու մը, սե փա կան ան ձի ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի 
ակ տի վա ցու մը զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րը փոխ հա տու ցե լու, 
ինք նա հաս տատ վե լու գոր ծուն մի ջոց են:

Հոդ վա ծի նպա տակն է ու սում նա սի րել փոխ հա տուց ման և գեր փոխ-
հա տուց ման վե րա բեր յալ հա յե ցա կար գե րը, դի տար կել մարմ նա կան 
թե րություն նե րի կեն սա բա նա կան, սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան փոխ-
հա տուց ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, մատ նան շել դրանց կար ևո-
րությու նը հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րի ան ձի ձևա վոր ման և սո ցիա-
լա կան ակ տի վության դրսևոր ման մեջ:

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում վեր լուծ վում են լ. Վի գոտս կու, Ա. Ադ լե րի,  
Վ. Ֆ րանկ լի, Ի. Պավ լո վի, Կ. բեռ նա րի, Վ. Քե նո նի, Վ. նի կո լայ ևա յի, Վ. 
Սու խար յո վի, Ռ. Գ րա նովս կա յա յի,  Ի. նի կոլս կա յա յի և  այ լոց տե սա կետ-
նե րը թե րար ժե քության զգաց ման և փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ նե րի 
գոր ծառն ման վե րա բեր յալ:

ներ կա յումս հո գե բան նե րը կար ևո րում են փոխ հա տուց ման նշա-
նա կությու նը հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի զար գաց ման մեջ՝ 
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ընդգ ծե լով, որ վեր ջին ներս պա սիվ կեր պով չեն հար մար վում թե րության 
կեն սա բա նա կան պայ ման նե րին, այլ ըն դու նակ են հաղ թա հա րել դրանք [4, 
6, 7, 10, 13, 16]: Թե րար ժե քության բար դույ թը նպաս տում է ան ձի պաշտ-
պա նա կան մե խա նիզմ նե րի ակ տի վաց մա նը, մար դուն դարձ նում է հա մառ 
և ն պա տա կաուղղ ված: Ընդ ո րում, ա րա տի փոխ հա տու ցումն ու ժե ղա նում 
է սո ցիա լա կան գոր ծոն նե րի ակ տի վաց ման, ծնող նե րի, ման կա վարժ նե րի 
կող մից ե րե խա նե րին ցու ցա բեր վող օգ նության դեպ քում:

Հա մե մա տա բար վաղ շրջա նի մո տե ցում նե րում սխալ պատ կե րա-
ցում կար մարմ նա կան թե րություն նե րի կեն սա բա նա կան փոխ հա տուց ման 
վե րա բեր յալ:  Են թադր վում էր, որ ի մաս տուն բնությու նը, մար դուն զրկե-
լով մի զգա յությու նից, օժ տում է զգա յության մյուս օր գան նե րի բա ցա ռիկ 
ըն կա լու նա կությամբ՝ կար ծես պարգ ևատ րե լով թե րության դի մաց: Այս պես, 
հա ճախ կի սահ րաշ բա ներ էին պատ մում կույ րե րի շո շա փե լի քի ան սո վոր 
զգա յության կամ խու լու համ րե րի տե սո ղության մա սին: Այդ պատ մություն-
նե րում ճշմար տա ցի է այն դի տո ղությու նը, որ զգա յության որ ևէ օր գա նի 
չգոր ծե լու դեպ քում մյուս նե րը կար ծես փո խա րի նում են նրան և սկ սում այն-
պի սի գոր ծա ռույթ ներ կա տա րել, ո րոնք սո վո րա բար չեն կա տար վում բնա-
կա նոն զար գա ցող մար դու մեջ: Ի րա կա նում կույ րե րի շո շա փե լի քի և խու լե րի 
տե սո ղության բա ցա ռի կությու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ 
տվյալ օր գան նե րը մեծ նշա նա կություն ու նեն օր գա նիզ մի հա մար: Այդ զգա-
յա րան նե րը «պար տա վոր» են մի ջա վայ րի հետ մեծ քա նա կությամբ կա պեր 
ստեղ ծել, ո րոնք բնա կա նոն զար գա ցող մարդ կանց պա րա գա յում այլ ու ղի-
նե րով են ի րա կա նաց վում: Այս տե ղից էլ ա ռա ջա նում է տվյալ զգա յա րան-
նե րի ֆունկ ցիո նալ, եր կա րատև օգ տա գործ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
ա ռա վե լությու նը, ո րը սխալ մամբ հա մար վում էր բնա ծին, կա ռուց ված քա յին:

Ակն հայտ է, որ փոխ հա տուց ման կեն սա բա նա կան տե սության մեջ ար դեն 
կար այն գի տա կան կան խազ գա ցու մը, հա մա ձայն ո րի՝ կորս ված գոր ծա ռույ թը 
խթա նում է ի րեն փո խա րի նող գոր ծա ռույթ նե րի զար գա ցու մը: Այ նուա մե նայ-
նիվ, այդ կան խազ գա ցու մը պար զու նակ ձևով էր ար տա հայտ վում: Զ գա յության 
օր գան նե րի միջև հա րա բե րություն նե րը նմա նեց վում էին զույգ օր գան նե րի 
միջև հա րա բե րություն նե րին. իբրև թե շո շա փե լի քը և լ սո ղությու նը փոխ հա տու-
ցում են չգոր ծող տե սո ղությա նը, ինչ պես ա ռողջ ե րի կա մը հի վան դին է փոխ հա-
տու ցում: բա ցի այդ, հաշ վի չէին առն վում փոխ հա տուց ման սո ցիալ-հո գե բա-
նա կան ա ռանձ նա հատ կություն նե րը:

Ա. Ադ լե րը հան գա մա նո րեն վեր լու ծում է մար դու թե րար ժե քության 
բար դույ թի ա ռա ջաց ման պայ ման նե րը և թե րություն նե րի փոխ հա տուց-
ման-գեր փոխ հա տուց ման մի ջոց նե րը՝ իր հո գե բա նա կան հա մա կար գի 
հիմ քում դնե լով թե րար ժեք օր գան նե րի և դ րանց գոր ծա ռույթ նե րի 
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վե րա բեր յալ ուս մուն քը: նա նշա նա կա լի ներդ րում ու նի հա տուկ կա րիք ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի սո ցիալ-հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կություն նե րի 
ու սում նա սիր ման մեջ [2, 3]: 

Կեն սա կան դժվա րություն նե րի հան դի պե լիս ֆի զի կա կան խնդիր ներ 
ու նե ցող մարդ կանց մեջ անվս տա հություն է ա ռա ջա նում: Դ րա հետ ևան քով 
ե րե խա յի բնա ծին ա րա տը զար գաց ման վաղ փու լե րում թե րար ժե քության 
զգաց ման պատ ճառ է դառ նում: Վեր ջինս ե րե խա յի մեջ ա ռա ջաց նում է 
մշտա կան տագ նապ, գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լու, սե փա կան ու ժերն 
ու րիշ նե րի հետ հա մե մա տե լու, ֆի զի կա կան և հո գե կան կա տա րե լա գործ-
ման ցան կություն: Եվ քա նի որ թե րար ժե քության զգա ցումն աս տի ճա նա-
բար ան տա նե լի է դառ նում, մար դուն մղում է ո րո շա կի գոր ծո ղություն նե րի. 
կա տար վում են բազ մա թիվ կոմ պեն սա տոր փոր ձեր, մինչև օր գա նիզ մը 
զգում է, որ կա րող է շրջա պա տի պա հանջ նե րը բա վա րա րել: Արդ յուն քում՝ 
մարդն իր առջև նպա տակ է դնում: Կ յան քի նպա տա կի ձևա վո րու մը սկսում 
է ման կա կան տա րի քում՝ որ պես թե րար ժե քության զգաց ման, մե ծա հա-
սակ նե րի աշ խար հում ա նօգ նա կա նության փոխ հա տու ցում [3]:

Ա. Ադ լե րը ձևա կեր պում է օր գա նա կան թե րար ժե քության փո խա կերպ-
ման հիմ նա կան հո գե բա նա կան օ րեն քը. թե րար ժե քության սուբ յեկ տիվ 
զգա ցու մը ձգտում է ա ռա ջաց նում փոխ հա տուց ման և գեր փոխ հա տուց ման 
նկատ մամբ: նա նշում է. «Օր գան նե րի ա րա տա վո րության զգա ցու մը մար-
դու հո գե կան զար գաց ման խթան է հան դի սա նում, ան ձի զար գաց ման շար-
ժիչ ուժն ու ե լա կետն է: Այն ո րո շում է վերջ նա կան նպա տա կը, ո րին ձգտում 
են հո գե կան ու ժե րը, և  ուղ ղություն է տա լիս ան ձի ձևա վոր մա նը» [2, էջ 59]:

Գո յություն ու նեն փոխ հա տուց ման եր կու հիմ նա կան տե սակ ներ՝ ուղ-
ղա կի կամ օր գա նա կան և  ա նուղ ղա կի կամ հո գե կան: Ուղ ղա կի փոխ հա-
տու ցում դրսևոր վում է զույգ օր գան նե րից մե կի վնաս ված քի կամ հե ռաց-
ման դեպ քում: Օ րի նակ՝ մեկ ե րի կա մի վնաս ված քի դեպ քում ա ռողջ զույգ 
օր գա նը կա րող է փոխ հա տու ցել վնաս վա ծին՝ իր վրա վերց նե լով նրա 
գոր ծա ռույթ նե րը: Ոչ զույգ օր գան նե րի (սիրտ, լ յարդ և  այլն) ան լիար ժե-
քության դեպ քում ուղ ղա կի փոխ հա տու ցում հնա րա վոր չէ: Հետ ևա բար, 
տե ղի է ու նե նում ա նուղ ղա կի փոխ հա տու ցում, որն ի րա կա նաց նում է մար-
դու կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գը: Վեր ջինս իր վրա է վերց նում 
օր գա նի խան գար ված գոր ծու նեության փոխ հա տու ցու մը՝ նո րաց նե լով 
և կա տա րե լա գոր ծե լով օր գա նի աշ խա տան քը: Թե րար ժեք օր գա նի վրա 
հո գե կան հա մա կար գը բարձ րա գույն գոր ծա ռույթ նե րից պաշտ պա նա-
կան վեր նա շենք է ստեղ ծում, ո րը ձգտում է աշ խա տան քի արդ յու նա վե-
տությու նը մե ծաց նել թույլ կե տում: Օ րի նակ՝ ան բա վա րա րության դեպ քում 
սիր տը կա րող է մե ծա նալ՝ ձգտե լով հաղ թա հա րել խան գա րու մը:
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Այս պի սով, ման կա կան տա րի քում ծա գած թե րար ժե քության զգա-
ցու մը հաղ թա հար վում է կոմ պեն սա տոր հո գե կան վեր նա շենք ստեղ ծե-
լու մի ջո ցով, որն օգ նում է կյան քում ձեռք բե րել կա յու նություն և հաս նել 
գե րա զան ցության: Ա վե լաց նենք, որ զար գաց ման ֆի զի կա կան ա ռանձ-
նա հատ կություն ներ ու նե ցող ե րե խա յի մեջ սո վո րա բար տե ղի է ու նե նում 
ա նուղ ղա կի փոխ հա տու ցում, քա նի որ կու րության, խլության և զ գա յա-
կան այլ թե րություն նե րի ուղ ղա կի փոխ հա տու ցում հնա րա վոր չէ:

Մար դու հո գե կան զար գաց ման ըն թաց քում շատ կար ևոր է հո գե բա-
նա կան փոխ հա տու ցու մը: Հան րա ճա նաչ մարդ կանց կեն սագ րություն նե րը 
վկա յում են, որ կա մա յին ջան քե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է հաղ թա հա րել զար-
գաց ման թե րությու նը: Որ պես աս վա ծի ա պա ցույց կա րող ենք նշել հենց Ա. 
Ադ լե րի օ րի նա կը: Մա նուկ հա սա կում նա հի վան դա ցել է ռա խի տով. ուշ է 
սկսել քայ լել և դժ վար է տի րա պե տել մարմ նին: Հե տա գա յում շա տե րը նրա 
գի տա կան հե տաքրք րություն նե րը բժշկության և հո գե բա նության բնա գա-
վառ նե րում մեկ նա բա նում էին որ պես այդ թե րության փոխ հա տու ցում:

փոխ հա տուց ման գոր ծըն թա ցը միշտ չէ, որ հա ջո ղությամբ է ա վարտ-
վում: Ան հա ջող կամ ժա մա նա կից ուշ փոխ հա տու ցու մը հան գեց նում է 
հի վան դա գին վի ճա կի, և դ րա հետ ևան քով ե րե խա նե րի հո գե կա նի մեջ 
նկատ վում են ինք նու րույ նության պա կաս, հե նա րան ու նե նա լու և քնք շան քի 
նկատ մամբ սուր պա հանջ մունք, ո րը վե րած վում է վախ կո տության, միայ-
նա կության, օ տա րի և  ան հայ տի նկատ մամբ գերզ գա յու նության, պատ ժի և 
կա տա րած ա րար քի հետ ևանք նե րի նկատ մամբ մշտա կան վա խի: Հա ջող 
փոխ հա տուց ման դեպ քում ե րե խա նե րը կա րող են հաղ թա հա րել դժվա-
րություն նե րը և զար գաց նել ի րենց ըն դու նա կություն նե րը: Ա մե նից հա ճախ 
հան դի պում է մի ջին աս տի ճա նի փոխ հա տու ցում. այդ դեպ քում ե րե խան 
լի նում է սո ցիա լա պես լիար ժեք, աշ խա տու նակ:

Հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա յի զար գա ցու մը սո ցիա լա կան պայ-
մա նա վոր վա ծություն ու նի: Օր գա նա կան, բնա ծին պատ ճառ նե րը գոր ծում 
են ոչ թե ինք նին, այլ ա նուղ ղա կի կեր պով, այ սինքն՝ դրանք ազ դում են ե րե-
խա յի սո ցիա լա կան դիր քի վրա: Ա րա տը փոխ հա տու ցում է ա ռա ջաց նում 
թե րար ժե քության զգաց ման մի ջո ցով: Իսկ թե րար ժե քության զգա ցու մը 
սե փա կան սո ցիա լա կան դիր քի հո գե բա նա կան գնա հա տա կանն է: Այն 
դառ նում է  հո գե կան զար գաց ման գլխա վոր շար ժիչ ու ժը: Են թադ րենք՝ 
օր գա նա կան ա րա տը թե րար ժե քության զգա ցում չի ա ռա ջաց նում: Այդ 
դեպ քում չի ծա գի նաև հո գե բա նա կան կոնֆ լիկտ՝ չնա յած ա րա տի առ կա-
յությա նը: Ի վեր ջո, հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող մար դու ճա կա տագ րի վրա 
ազ դում է ոչ թե ա րատն ինք նին, այլ նրա սո ցիալ-հո գե բա նա կան հետ-
ևանք նե րը: փոխ հա տուց ման գոր ծըն թաց նե րը նույն պես ուղղ ված են ոչ թե 
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ա րա տի հաղ թա հար մա նը, ո րը մեծ մա սամբ անհ նար է, այլ ա րա տի հետ-
ևան քով ա ռա ջա ցած դժվա րություն նե րի հաղ թա հար մա նը:

Մենք կար ծում ենք, որ ա րա տի ազ դե ցությու նը միջ նոր դա վոր ված 
բնույթ է կրում: Ե րե խան իր զար գաց ման ֆի զի կա կան կամ մտա վոր ա ռանձ-
նա հատ կությունն ան մի ջա կա նո րեն չի զգում, սա կայն ըն կա լում է այն դժվա-
րություն նե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են դրա նով: Սո ցիա լա կան մի ջա-
վայ րի վե րա բեր մուն քից կախ ված՝ զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կությու նը 
կա րող է ի ջեց նել կամ բարձ րաց նել ե րե խա յի սո ցիա լա կան դիր քը:

լ. Վի գոտս կին «Ա րա տա բա նության հի մունք ներ» աշ խա տության 
մեջ [5] գրում է, որ ե րե խա յի ան ձի ձևա վոր ման ըն թաց քում թե րությու նը 
եր կա կի և հա կա սա կան դեր է խա ղում: Մի կող մից՝ այն թու լաց նում է 
օր գա նիզ մը, մյուս կող մից՝ դժվա րաց նե լով և խան գա րե լով օր գա նիզ մի 
գոր ծու նեությու նը՝ մնա ցած գոր ծա ռույթ նե րի զար գաց ման խթան է հան-
դի սա նում, օր գա նիզ մը մղում է այն պի սի գոր ծու նեության, ո րը կա րող է 
փոխ հա տու ցել թե րությու նը: Այ սինքն՝ ցան կա ցած մարմ նա կան թե րություն 
օր գա նիզ մի առջև խնդիր է դնում ա ռա ջա ցած վնա սը փոխ հա տու ցել, հաղ-
թա հա րել, և  այդ պի սով, թե րությու նը զար գաց ման խթան է հան դի սա նում:

Հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խան, ձգտե լով փոխ հա տու ցել թե րությու նը 
և լ րաց նել վար քի պա կա սող ձևե րը, մյուս օր գան նե րի վրա նոր գոր ծա-
ռույթ ներ է դնում և վար քը կազ մա կեր պում այլ կերպ, քան մյուս նե րը: Օ րի-
նակ՝ ոտ քե րի բա ցա կա յության դեպ քում ձեռ քե րի վրա պար տա կա նություն 
է ընկ նում օգ նել տա րա ծության մեջ տե ղա շարժ վե լիս:

Հետ ևա պես, հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա յի ու սում նա սի րու մը չի կա րող 
սահ մա նա փակ վել ա րա տի ծան րությու նը ո րո շե լով, այլ պետք է հաշ վի առ նել 
ե րե խա յի զար գաց ման և վար քի փոխ հա տու ցող գոր ծըն թաց նե րը: Ինչ պես 
բժշկության մեջ կար ևոր է ոչ թե հի վան դությու նը, այլ հի վան դը, այն պես էլ 
ա նո մալ ման կության ու սում նա սիր ման օբ յեկտ է հան դի սա նում ոչ թե ինք նին 
զար գաց ման թե րությու նը, այլ այդ թե րությու նը կրող ե րե խան, նրա ան ձի և  
օր գա նիզ մի հա կազ դու մը թե րությա նը:

Հա մա ձայն լ. Վի գոտս կու տե սա կե տի՝ հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա յի 
դրա կան յու րա կեր պությու նը դրսևոր վում է ոչ թե այն բա նում, որ նրա 
մեջ կորս ված են այս կամ այն գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք ու նի բնա կա նոն 
զար գա ցող ե րե խան, այլ որ գոր ծա ռույթ նե րի կո րուս տը կյան քի է կո չում 
նոր գո յա ցություն ներ, ո րոնք ա ռա ջաց նում են փոխ հա տու ցում: Հա տուկ 
կա րիք նե րով ե րե խան ա՛յլ ձևով, ա՛յլ մի ջոց նե րով է հաս նում նույն բա նին, 
ինչ բնա կա նոն զար գա ցող ե րե խան:

փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ նե րը դի տար կե լիս անհ րա ժեշտ է անդ-
րա դառ նալ նաև գեր փոխ հա տուց ման գա ղա փա րին: Գեր փոխ հա տու ցումն 
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ա ռա ջին հա յաց քից տա րօ րի նակ թվա ցող օր գա նա կան գոր ծըն թաց է, ո րը 
հի վան դությու նը վե րա ծում է գե րա ռող ջության, թու լությու նը՝ ու ժի: Այ սինքն՝ 
օր գա նիզ մի վրա ազ դող վնա սա կար ներ գոր ծության հետ ևան քով օր գա նիզ-
մում ա ռա ջա նում են պաշտ պա նա կան հա կազ դում ներ, ո րոնք շատ ա վե լի 
ե ռան դուն և  ու ժեղ են, քան անհ րա ժեշտ է ան մի ջա կան վտան գը վե րաց նե լու 
հա մար: Օր գա նիզ մը օր գան նե րի հա րա բե րա կա նո րեն փակ հա մա կարգ է, որն 
է ներ գիա յի մեծ պա շար ու նի: Վ տան գի պա հե րին այն գոր ծում է որ պես միաս-
նա կան ամ բող ջություն՝ ակ տի վաց նե լով կու տակ ված ու ժե րի գաղտ նի պա շար-
նե րը, վտան գի տե ղում հա կա թույ նի ա վե լի մեծ քա նա կություն կենտ րո նաց-
նե լով, քան սպառ նա ցող թույ նի քա նակն է: ն ման կերպ օր գա նիզ մը ոչ միայն 
փոխ հա տու ցում է հասց ված վնա սը, այլև պաշտ պան վա ծության ա վե լի բարձր 
մա կար դա կի վրա է կանգ նում, քան այն, ինչ կար վտան գը ծա գե լուց ա ռաջ:

Ադ լե րը նշում է, որ գոր ծա ռույթ նե րի գեր լիար ժե քության զար գաց ման 
աղբ յու րը ման կա կան տա րի քում չհար մար ված լի նե լու մեջ է: Որ քան հար-
մար ված է կեն դա նի օր գա նիզ մի ման կությու նը, այն քան քիչ են զար գաց-
ման պո տեն ցիալ հնա րա վո րություն նե րը: Գեր փոխ հա տուց ման գրա վա-
կա նը թե րար ժե քության առ կա յության մեջ է, հետ ևա բար, ե րե խա յի զար-
գաց ման շար ժիչ ու ժե րը չհար մար վա ծությու նը և գեր փոխ հա տու ցումն են:

Հա մա ձայ նե լով վե րոնշ յա լի հետ՝ հա վե լենք, որ հար մար ված չլի նե լը 
բո լոր դեպ քե րում չէ, որ զար գաց ման աղբ յուր է հան դի սա նում: Մ յուս կող-
մից, լի նել հար մար ված՝ ա մեն ևին էլ չի նշա նա կում զար գաց ման հնա րա-
վո րություն ներ չու նե նալ: Այ լա պես ստաց վում է, որ ե թե մար դը թե րար ժե-
քության զգա ցում չու նի, զար գաց ման խթան ներ ևս չի կա րող ու նե նալ:

Այս պի սով, թե րար ժե քության զգա ցումն իս կա պես ու ժի աղբ յուր է, 
բայց այն հա մա պար փակ, հա մընդ հա նուր բնույթ չի կրում, այ սինքն՝ չի 
դրսևոր վում միշտ և բո լոր հան գա մանք նե րում:

Ի. Պավ լո վը պայ մա նա կան ռեֆ լեքս ներն ու սում նա սի րե լիս անդ րա-
դար ձել է նաև փոխ հա տուց ման հիմ նա հար ցին: բ նա ծին ռեֆ լեքս նե րի 
շար քում նա կար ևո րում է նպա տա կի ռեֆ լեք սը. «Ամ բողջ կյան քը մեկ 
նպա տա կի ի րա կա նա ցում է. այն է՝ կյան քի պահ պա նում» [14, էջ 215]: Ի. 
Պավ լո վը կար ևո րում է նպա տա կի ռեֆ լեք սի նշա նա կությու նը դաս տիա-
րա կության հա մար: նա նշում է, որ նպա տա կի ռեֆ լեք սի արդ յու նա վետ 
դրսևոր ման հա մար պա հանջ վում է ո րո շա կի լա րում, և ն պատա կին հաս-
նե լու հիմ նա կան պայ մա նը խո չըն դոտ նե րի առ կա յությունն է:

Վ. բեխ տեր ևի, լ. Վա սիլ ևի, լ. Վի գոտս կու փոր ձա րա րա կան ու սում-
նա սի րություն նե րը վկա յում են, որ հա կազ դու մը կա րող է ի րա կա նա նալ 
նույ նիսկ խո չըն դո տող գրգռիչ նե րի առ կա յության դեպ քում. դա կա րե լի է 
դի տար կել և՛ որ պես դո մի նան տի, և՛ որ պես գեր փոխ հա տուց ման եր ևույթ:
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Վ. Պ րո տո պո պո վը ցույց տվեց, որ մարմ նա կան թե րություն ու նե ցող նե րը 
կենտ րո նա կան հա կազդ ման կա յու նությամբ և  ին տեն սի վությամբ գե րա զան-
ցում են բնա կա նոն զար գա ցու մով մարդ կանց [15]: ն շա նա կում է՝ հա տուկ 
կա րիք նե րով մարդ կանց մեջ գեր փոխ հա տուց ման պո տեն ցիալն ա վե լի մեծ է:

Ա. Գո նե ևը, ն. լի ֆինց ևան, ն. յալ պա ևան, ինչ պես նաև Ս. Շև չեն-
կոն, գտնում են, որ փոխ հա տու ցու մը զար գաց ման ա նո մա լիա նե րի, 
հի վան դություն նե րի հետ ևան քով օր գա նիզ մի խան գար ված կամ կորս ված 
հո գե ֆի զիո լո գիա կան գոր ծա ռույթ նե րի փո խա րին ման կամ վե րա կա ռուց-
ման գոր ծըն թաց է [6, 17]: Կոմ պեն սա տոր գոր ծըն թա ցը հեն վում է մար դու 
օր գա նիզ մի պա հես տա յին կամ քիչ գոր ծած ված հնա րա վո րություն նե րի 
վրա:

Վ. նի կո լայ ևան ի րա վա ցիո րեն պնդում է, որ կողմ նո րո շու մը դե պի կոմ-
պեն սա տոր հնա րա վո րություն նե րը կար ևոր է չա րո րակ հի վան դություն ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք ի րա կա նաց-
նե լիս [13]: փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ նե րը հո գե բա նա կան հնար նե րի 
ամ բող ջություն են կազ մում և ն պաս տում ան ձի ինք նա հաս տատ մա նը. 
նրանց հիմ նա կան նշա նա կությու նը հար մա րո ղա կան է ֆեկտն է:

Հատ կան շա կան է, որ փոխ հա տուց ման շատ հնար ներ ծա գում են ինք-
նա բուխ կեր պով: Ե րե խա նե րը հա ճախ այն պի սի խա ղեր և զ վար ճա լիք-
ներ են ընտ րում, ո րոն ցում բա ցա հայտ կեր պով չեն դրսևոր վում կորս ված 
հնա րա վո րություն նե րը:

Ռ. Գ րա նովս կա յան և Ի. նի կոլս կա յան այլ մո տե ցում են ա ռա ջար-
կում [7]: ն րանց կար ծի քով, ե թե փոխ հա տու ցումն ի րա կա նա նում է ոչ 
թե թե րության, այլ ու րիշ ո լոր տում, ջան քե րը պետք է ուղ ղել կոմ պեն սա-
տոր գոր ծըն թա ցի մո տեց մա նը թե րության (դե ֆի ցի տի) տե ղին: Երբ ցածր 
հա սա կը, կա կա զե լը կամ  կաղ լի նելն այլ ձևով հե ղի նա կություն ձեռք բե րե-
լու ձգտում են ա ռա ջաց նում, ա պա դա փոխ հա տու ցում է հե ռու ո լոր տում, 
քա նի որ ի րա կա նա նում է ոչ թե վնաս ված գոր ծա ռույ թի վե րա կանգն ման 
ճա նա պար հով, այլ ու րիշ կա րո ղություն նե րի ինք նա հաս տատ ման հաշ վին: 
Ա վե լի հե ռան կա րա յին է այն ու ղին, երբ թե րությու նը վար ժեց նում են՝ հասց-
նե լով գեր փոխ հա տուց ման մա կար դա կի: Օ րի նակ՝ կաղ բայ րո նը հայտ նի 
լո ղորդ է դառ նում, ցած րա հա սակ նա պո լեո նը՝ հրա մա նա տար: Սա կայն 
օպ տի մալ է հա մար վում Դե մոս թե նե սի ու ղին, երբ կա կա զո ղը դառ նում է 
հայտ նի հռե տոր:

Ի. լանգ մե յե րը և Զ. Մա տեյ չե կը նույն պես նշում են, որ զգա յա կան 
ո լոր տի թե րությու նը ե րե խա յի մեջ այդ ո լոր տը կի րա ռե լու մեծ ցան կություն 
է ա ռա ջաց նում [12]: Սա կայն հե ղի նակ նե րի կար ծի քով՝ դա խան գա րում 
է այլ ո լորտ նե րից ին ֆոր մա ցիա յի հոս քին, քա նի որ թե րությու նը շտկե լու 
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ձգտու մը շատ ու ժեղ է, և  ե րե խան հակ ված է խթա նում ստա նալ հենց այն 
ո լոր տից, որ տեղ խթան նե րի ըն դու նու մը թե րության հետ ևան քով սահ մա-
նա փակ է: Օ րի նակ՝ բա ցա հայտ վել է, որ տե սո ղության թե րություն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի միայն քիչ մասն է նա խընտ րում շո շա փե լի քա յին ըն թեր ցա-
նությու նը (բ րայ լի այ բու բեն): Գե րակշ ռող մե ծա մաս նությունն ա վե լի լավ 
կար դում է սև-ս պի տակ գի րը՝ չնա յած շո շա փե լի քա յին մե թո դի ու սուց ման 
ժա մա քա նակն ա վե լի շատ է: բայց ե թե զգա յա կան գոր ծա ռույ թի աշ խա-
տու նա կությունն այն քան քիչ է, որ վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րություն չկա, 
ա պա ե րե խան կողմ նո րոշ վում է զգա յության մյուս օր գան նե րի օգ նությամբ, 
այ սինքն՝ այլ աղբ յուր նե րից է խթան ներ ստա նում:

Կեն սա կան ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րում փոխ հա տուց ման նկատ մամբ 
պա հան ջը սրվում է: Մարմ նա կան թե րությու նը հա ճախ ախ տա բա նա կան 
հա կազ դում ներ է ա ռա ջաց նում, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում երկ րոր-
դա յին ա րատ նե րի պատ ճառ են դառ նում: ն ման ի րա վի ճա կում մե ծա նում 
է փոխ հա տուց ման գոր ծըն թաց նե րի կար ևո րությու նը: փոխ հա տուց ման 
մի ջո ցով հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խան կա րող է ոչ միայն խու սա փել 
ախ տա բա նա կան հետ ևանք նե րից, այլև վե րա կանգ նել ու ժե րը և վե րի մաս-
տա վո րել իր կյան քը:

Հի վան դության հաղ թա հար ման նման մե խա նիզմ է ա ռա ջար կում Վ. 
նի կո լայ ևան [13]: նա գտնում է, որ հո գե կա նի և մարմ նա կա նի միջև փոխ-
հա րա բե րություն նե րը զար գա նում են փակ շրջա նի տես քով. մարմ նա կան 
ո լոր տում ծա գած խան գա րումն ա ռա ջաց նում է հո գեախ տա բա նա կան 
հա կազ դում ներ, վեր ջին ներս էլ հե տա գա մարմ նա կան խան գա րում նե րի 
պատ ճառ են դառ նում: Սա կայն փոխ հա տուց ման գոր ծըն թա ցը կա րող է 
«բա ցել» փակ շրջա նը, այ սինքն, երբ ա րա տի հո գե բա նա կան փոխ հա տու-
ցում է տե ղի ու նե նում, հո գեախ տա բա նա կան հա կազ դում նե րի դրսևոր-
ման հա վա նա կա նությու նը նվա զում է:

Ու շադ րության ար ժա նի է Վ. Սու խար յո վի տե սա կե տը թե րար ժե-
քության զգաց ման վե րա բեր յալ: ն րա հա մոզ մամբ՝ ֆի զի կա կան, հո գե կան 
կամ բա րո յա կան թե րար ժե քության մա սին պատ կե րա ցում ներն ի րենց 
հետքն են թող նում մարդ կանց վար քի վրա: Եվ պար տա դիր չէ, որ մարդն 
ա նընդ հատ մտա ծի իր թե րության մա սին: նույ նիսկ երբ թե րար ժե քության 
մա սին պատ կե րա ցու մը՝ ի րա կան կամ թվաց յալ, մղվում է են թա գի տակ ցա-
կան ո լորտ, միև նույն է, շա րու նա կում է ներ գոր ծել մար դու վար քի վրա [16]:

Թե րար ժե քության բար դույթ ու նե ցող նե րը բա րո յա կան փոխ հա տուց-
ման են թա գի տակ ցա կան մղում ու նեն: ն րանց հա մար կար ևոր է, որ մար-
դիկ ի րենց մա սին լավ կար ծիք ու նե նան, և  ա նըն դու նե լի է այն միտ քը, որ 
ի րենք ինչ-որ բան ու րիշ նե րից ա վե լի վատ են ա նում: Թե րար ժե քության 
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բար դույ թով մար դիկ ա նընդ հատ ձգտում են ինք նա հաս տատ ման, ին չը 
դրսևոր վում է չա փից ա վե լի հպար տության, ինք նա սի րության մեջ:

Ե. Շ ևալ  յո վը և Օ. Կեր բի կո վը գտնում են, որ շրջա պա տին հար մար-
վե լիս հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող մարդ կանց հա կազ դում նե րը կա րող 
են լի նել կոմ պեն սա տոր, պսևդոաու տիկ (շփում նե րի ար հես տա կան սահ-
մա նա փա կում, ախ տան շան նե րի քո ղար կում) և պսև դո կոմ պեն սա տոր 
(հի վան դության ժխտում) բնույ թի [13]:

Ի. Կո նը «Ես-ի բա ցա հայ տու մը» աշ խա տության մեջ ներ կա յաց նում է 
փոխ հա տուց ման մի քա նի ձևեր [10].

•	 թե րության ուղ ղում լար ված ճի գե րի մի ջո ցով,
•	 տհաճ հատ կա նի շի գի տակց ման խու սա փում,
•	 շրջա պա տող աշ խար հի ըն կա լում սե փա կան դժբախ տության պրիզ-

մա յի մի ջով՝ այս տե ղից հետ ևող կաս կա ծամ տությամբ, վա տա տե-
սությամբ,

•	 հար մա րում շրջա պա տող մարդ կանց դիր քո րո շում նե րին,
•	 մի ո լոր տի թե րության փոխ հա տու ցում այլ ո լոր տի հա ջո ղություն-

նե րով:
Ի. Կո նի կար ծի քով՝ ե րե խա յին պետք է բա ցատ րել, որ փոխ հա տուց ման 

խե լա ցի տար բե րակ ներն ա ռա ջի նը և հին գե րորդն են, և ն շել այն ո լոր տը, 
որ տեղ նա կա րող է ա ռա վե լա գույնս ի րեն դրսևո րել:

Թե րար ժե քության զգա ցու մը փոխ հա տու ցե լու յու րօ րի նակ ձև  է ա ռա-
ջար կում Վ. Ֆ րանկ լը [18]: նա նշում է, որ այ ցե լուին եր բեք չի հա ջող վում 
թե րար ժե քության զգա ցու մը հաղ թա հա րել ուղ ղա կի ջան քե րի մի ջո ցով: 
Ինչ քան մար դը կենտ րո նա նում է թե րար ժե քության զգաց ման վրա և 
«պայ քա րում» դրա դեմ, այն քան տա ռա պում է դրա նից: Սա կայն հենց որ 
նա ու շադ րությունն ի րե նից բա ցի մեկ այլ եր ևույ թի, օ րի նակ՝ ինչ-որ ա ռա-
ջադ րան քի վրա է կենտ րո նաց նում, թե րար ժե քության զգա ցու մը սկսում է 
բթա նալ:

Կար ծում ենք՝ թե րար ժե քության զգա ցու մը թու լա նում է նաև այն պատ-
ճա ռով, որ տվյալ դեպ քում մարդն իր կա տա րած գոր ծու նեության մի ջո ցով 
ինք նի րա կա նա նում, ինք նա հաս տատ վում է, այ սինքն՝ թե րար ժե քության 
զգա ցու մը փոխ հա տու ցում է: Ռ. Գ րա նովս կա յան և Ի. նի կոլս կա յան ևս  
ընդգ ծում են, որ ինք նա հաս տատ վե լիս մար դու մեջ կյան քի լիար ժե քության 
զգա ցում է ա ռա ջա նում [7]:

փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ նե րը դի տար կե լիս հարկ է կար ևո րել ինք-
նի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը: «Ինք նի րա կա նա ցում» եզ րույթն ա ռա ջին 
ան գամ իր աշ խա տություն նե րում կի րա ռել է Ա. Մաս լոուն: նա գտնում է, 
որ մար դիկ ինք նի րա կա նաց ման մի ջո ցով են զար գաց նում ի րենց ամ բողջ 
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նե րու ժը [19]: Իսկ ինք նի րա կա նաց ման անհ րա ժեշտ պայ մա նը, ինչ պես 
պնդում է Ի. Դուբ րո վի նան, մար դու՝ իր մա սին ճիշտ պատ կե րա ցում կազ-
մելն է [8]: Աս վա ծից կա րող ենք հետ ևություն ա նել, որ հա տուկ կա րիք-
ներ ու նե ցող մար դիկ պետք է ա դեկ վատ պատ կե րա ցում ու նե նան ի րենց 
ու ժեղ և թույլ կող մե րի մա սին, օբ յեկ տիվ գնա հա տեն կեն սա կան ի րադ-
րությու նը: Այդ դեպ քում միայն նրանք ինք նի րա կա նաց ման ի րա կան հնա-
րա վո րություն ներ կու նե նան:

Վե րա դառ նանք Վ. Ֆ րանկ լին: նա գրում է. «Այ սօր վա այ ցե լուն ոչ այն-
քան թե րար ժե քության զգա ցու մից է տա ռա պում, ինչ պես Ա. Ադ լե րի ժա մա-
նակ նե րում, որ քան ի մաս տի կորս տի խոր զգա ցու մից, ո րը հա մակց ված է 
դա տար կության զգաց ման հետ» [18, էջ 27]:

Ե րե խա նե րի մեջ նե րանձ նա յին կոնֆ լիկտ նե րի դրսևո րում նե րը, նևրո-
տիկ հա կազ դում նե րը Վ. Ֆ րանկ լը դի տար կում է որ պես ծնող նե րի կամ 
հա սա րա կության կող մից հո գե կան տրավ մա յի են թար կող ազ դե ցություն-
նե րի հետ ևանք: Որ պես փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ ա ռա ջարկ վում է ե րե-
խա յի հետ այն պի սի աշ խա տանք տա նել, որ նա գի տակ ցի կյան քի ի մաս տը 
(քան զի ի մաս տը չի կա րե լի տալ, այն պետք է գտնել), հեն վի իր ան ձի 
ստեղ ծա գոր ծա կան և ճա նա չո ղա կան ակ տի վության վրա:

Այս պի սով, կյան քի ի մաս տից զուրկ մար դը չի կա րող կեն սու նակ լի նել, 
և հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա յի հա մար կյան քի ի մաստ, նպա տակ 
գտնե լը թե րությու նը փոխ հա տու ցե լու, ինք նա հաս տատ վե լու արդ յու նա-
վետ մի ջոց է:

փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բեր յալ մենք ա ռա ջար կում ենք 
հետև յալ դրույ թը. երբ հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խան նե րառ վում է 
հա սա րա կությու նում, նրա մեջ ու ժե ղա նում է փոխ հա տու ցու մը: Հա սա րա-
կության կյան քին մաս նա կից լի նե լը հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա յի զար-
գաց ման խթան է հան դի սա նում՝ պա րարտ հող դառ նա լով նրա ըն դու նա-
կություն նե րի դրսևոր ման և զար գաց ման հա մար: Ի հար կե, զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կություն ներն ինք նին փոխ հա տուց ման խթան ներ են ստեղ-
ծում, սա կայն հա սա րա կության հետ հա ղոր դակ ցումն այդ խթան ներն 
ա վե լի է ու ժե ղաց նում:

Վե րոնշ յալ դրույ թին մենք հան գել ենք ո րո շա կի նկա տա ռում նե րից 
ել նե լով: նախ, կրթության ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հետ անց կաց ված հե տա զո տությու նը ցույց տվեց, որ նախ կի-
նում հա տուկ դպրո ցի ա շա կերտ նե րը, ներ կա յումս սո վո րե լով նե րա ռա կան 
դպրո ցում, ա վե լի բարձր ա ռա ջա դի մություն ու նեն և  ար տա դա սա րա նա-
կան խմբակ նե րում զար մա նա լի ըն դու նա կություն ներ են դրսևո րում [1]: 
Եվ երկ րորդ, փաս տա ցի տվյալ ներ կան, որ հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող 
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ե րե խա նե րի վի ճա կը վատ թա րա նում է, երբ նրանք հնա րա վո րություն չեն 
ու նե նում հա ղոր դակց վել հա սա րա կության ան դամ նե րի հետ: Ջ. Ուին գը 
պնդում է, որ հո գե բու ժա կան հի վան դա նոց նե րում կյան քի պա սիվ ո ճը 
հան գեց նում է կոր ծա նա րար հետ ևանք նե րի, քա նի որ այն տեղ հի վանդ-
նե րի սո ցիա լա կան փոր ձը և  ինք նաս պա սարկ ման հմտություն ներն ան բա-
վա րար են [9]: Ա. Ադ լե րը ևս ն շում է, որ միայն ու րիշ մարդ կանց հետ հա մա-
գոր ծակ ցե լու մի ջո ցով մար դը կա րող է թե րար ժե քության զգա ցու մը հաղ-
թա հա րել [2]: Մ տա վոր հե տամ նա ցությա նը նվիր ված եվ րո պա կան ա ռա-
ջին հա մա գու մա րում ( Համ բուրգ, 1985) ընդգծ վել է, որ մե կու սաց ված հաս-
տա տություն նե րում մնա լը խո րաց նում է հաշ ման դա մությու նը [11]: Գեր մա-
նա ցի մաս նա գետ նե րը վկա յում են, որ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո հա տուկ 
կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի մա հա ցությու նը մե ծա նում է. պատ ճա ռը 
հա սա րա կության հետ հա ղոր դակց ման ընդ հա տումն է:

Այս պի սով, հա սա րա կության մեջ նե րա ռու մը հարս տաց նում է հա տուկ 
կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի կեն սա փոր ձը և ն պաս տում նրանց ինք նու-
րույ նությա նը: Ե թե հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խան փոխ հա տուց ման ո րո-
շա կի հնա րա վո րություն ներ ու նի, ա պա, գտնվե լով հա սա րա կության մեջ, 
այդ հնա րա վո րություն ներն ի րա կա նություն դառ նա լու ա վե լի մեծ հա վա-
նա կա նություն են ձեռք բե րում, փոխ հա տուց ման գոր ծըն թաց ներն էլ ա վե-
լի են ու ժե ղա նում, քա նի որ ե րե խան նպա տակ, ի մաստ է ձեռք բե րում, նրա 
մեջ ինք նա հաս տատ վե լու, հա սա րա կության կյան քին իր ու ժերն ի սպաս 
դնե լու ձգտում է ա ռա ջա նում:
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