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Անձի հոգեբանության առարկայի
սահմանման խնդիրը
Անձի հոգեբանության ձևավորումը նոր մարտահրավեր նետեց ընդհա
նուր հոգեբանությանը՝ ցույց տալով, որ առանց հոգեկանի կրողի, սուբյեկտի՝
մենք գործ ունենք անդեմ հոգեբանության հետ: Ինչպես նշում են Կ. Հոլը և
Գ. Լինսդեյը, անձի տեսությունը ժամանակին դիտարկվում էր որպես «այլա
կարծություն» [4], քանի որ հոգեբանական տարբեր իրողությունների ուսումնա
սիրման համար առաջ էր քաշվում «անհատական չափման» կարևորությունը:
Անձ ի տես ությու ն ը ձևավ որվ ել է մեծ մաս ամբ մարդ ու կենս ա գ որ
ծուն եության առ օր եակ ան խնդիրն եր ից, ինչպ ես, օր ին ակ՝ սո ց իալ ա
կան միջ ավ այր ին հարմ ար ում, կյանք ի պահ անջն եր ին համ ապ ատ աս
խան արդ յ ուն ավ ետ վարք ի դրսևոր ում, անձ ի հո գ եկ ան առ ող ջ ության
խնդիրն եր և այլն: Անձ ի հո գ եբ ան ակ ան տես ությունն եր ում բարձր աց
վել են ինչպ ես հիմ ն ար ար, այնպ ես էլ ավ ել ի նեղ՝ կիր առ ակ ան բնույթ ի
հարց եր: Ընդ որ ում, անձ ի տես ության զարգ աց ում ը ցույց է տալիս, որ
այն շարժ վ ում է մակր ոտ ես ությունն եր ից (grand theories) դեպ ի միջ ին
մակ արդ ակ ի տես ությունն եր: Եթ ե մակր ոտ ես ությունն եր ը հավ ակն ում
էին բաց ատր ել ամբ ող ջ ակ ան անձ ի ակտ իվ ության աղբյ ուրն եր ը՝ հիմ
նակ ան ում հիմնվ ել ով առ անձ ին դեպ ք եր ի, կլին իկ ակ ան փորձ առ ության
և հենց իր ենց՝ գիտն ակ անն եր ի անհ ատ ակ ան կյանք ի, ինչպ ես նաև
փիլ իս ոփ այ ության, գրակ ան ության և առ ող ջ բան ակ ան ության վրա,
ապ ա միջ ին մակ արդ ակ ի տես ությունն եր ում շեշտ ը դրվում է այս կամ
այն հար աբ եր ությունն եր ում, պայմ անն եր ում անձ ի վարք այ ին դրսևոր
ման սիստ եմ ատ իկ դիտմ ան վրա՝ մշակ ել ով վերջ ին իս համ ար հստակ
հուս ալ ի և վալ իդ մեթ ոդ [10]: Անձ ի բազմ ա զ ան տես ությունն եր ի զարգ ա
ցում ը և դ ր անց կիր առ ակ ան նշան ակ ության հիմ ն ավ որ ում ն եր ը ցույց են
տալ իս, որ անձ ի հո գ եբ ան ությու ն ը կար ել ի է համ ար ել այն մեկն ակ ետ ը,
որ ից պետք է կառ ուց ել հոգ եբ ան ակ ան ֆեն ոմ ենն եր ի նոր ընկ ալ ում ը՝
անձն ակենտր ոն հոգ եբ ան ության տես անկ յ ուն ից:
Իսկ ի՞նչ է կամ ո՞րն է այդ ան
հա
տա
կան չա
փու
մը: Այն հար
ցում,
որ այդ «անհատականը» պայմանավորող դեր ունի մարդ ու վարքում,
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համաձայնութ յուն կա անձի գրեթ ե բոլոր տեսություններում, սակայն
մյուս՝ տրամաբանորեն հաջորդ ող հարցում, թե ինչը պետք է համարել այդ
անհատական դետերմինանտը, տարաձայնությունները շատ են: Անձի
հոգ եբանության տարբեր տեսություններն անձը սահմանում և մեկնաբա
նում են՝ ելնելով, մի կողմից, մարդ ու բնույթ ի հասկացման տարբեր փիլ ի
սոփայական պատկերացում ներից, մյուս կողմից՝ այդ նույն անձի ուսում
նասիրման համար այս կամ այն մեթ ոդ աբանության կիրառման նպատա
կահարմարությունից: Այս իրողությունը հանգ եցնում է նրան, որ հաճախ
դժվարություն է առ աջանում անձը սահմանել իս. անձը սահմանելով՝ մենք
անդրադ առնում ենք կամ անձի կառ ուցվածքին, կամ նրա ակտիվության
գործ ոններին, կամ փորձում ենք սահմանել անձի դրսևորումները վար
քում, կամ նկարագրում ենք անձի գոյության ֆենոմենոլոգ իան, կամ էլ
դիտարկում ենք անձը նրա հնարավորությունների հեռ անկարից:
Գ. Օլպորտն առ աջարկում է անձի հոգ եբանության առ արկան սահմա
նել իս ելնել «համակարգ ային պլ յուրալ իզմի» սկզբունքից, որի նպատակն է
«սահմանել անձի կոնցեպցիան, որը չի բացառ ի իրապես կարև որ բաներ,
սակայն միևնույն ժամանակ կպահպանի տրամաբանական հաջորդ ակա
նության իդ եալը» [2, էջ 113]:
Մյուս հարցը, որը բնականոն առ աջացել է անձի հոգ եբանության զար
գացման ընթ ացքում, այն է, թե որքանով է ունիվերսալ կամ եզակի այդ
անհատական չափումը, այլ կերպ ասած՝ որքանով է նման և որքանավ է
տարբեր առ անձին անհատը մյուսներից: Այստեղ պետք է հիշատակել Ք.
Քլակհորնի և Հ. Մյուրեի շատ հայտնի, կարծ ես ասացվածք դարձած այն
դրույթ ը, որ «ցանկացած մարդ նման է բոլոր այլ մարդկանց, ցանկացած
մարդ նման է որոշ այլ մարդկանց, ցանկացած մարդ նման չէ ոչ մեկին» [7,
էջ 53]:
Վերոնշյալ խնդրի հետ կապված՝ անձի տեսության զարգ ացման
ընթ ացքում առ անձնացվել են երկու հետազոտական խնդիրներ՝ անհա
տական առ անձնահատկությունների ուսում նասիրություն (տարբեր
անհատների միջև համեմատական ուսում նասիրության սկզբունքով),
անձի անհատականության ուսում նասիրություն իր յուրատիպության մեջ
(անհատի ամբող ջականության ուսում նասիրության սկզբունքով): Այս
խնդիրները, ունենալով տարբերություններ իրենց մեթ ոդ աբանության
ծագման մեջ (նոմոթ եթ իկ և իդ եոգրաֆիկ մոտեցումներ), շարունակե
ցին բաժ անել անձի ուսումնասիրությունների դաշտը երկու որոշ չափով
իրար բացառ ող ավանդ ույթների՝ հոգ եմետրիկ «վերլուծ ական» և պատ
մական «մեկնաբանող» [14]: Այս հարցն ավել ի մանրամասն քննարկվել է
մեր՝ անձի հոգ եբանության մեջ մոտեցում ների տարաձայնության խնդրին
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վերաբերող հոդված ում [3]: Այստեղ նշենք միայն, որ անձի հոգ եբանության
պատմության մեջ Հ. Մյուրեյը և Գ. Օլպորտը մեծ դեր են խաղացել այս
երկու ավանդ ույթների ինտեգրման ուղղությամբ: Հ. Մյուրեյը, գալով «մեկ
նաբանող» մոտեցումից, փորձեր է կատարել փորձարարական ճանա
պարհով ուսում նասիրել հոգ եվերլուծ ական հասկացությունները: Թեպետ
անձն իր ամբողջականության մեջ ուսումնասիրելու Հ. Մյուրեյի մեթ ոդ ա
բանությունը հիմնված էր առ անձին դեպքերի վերլուծ ության վրա՝ նա իր
աշխատանքում առ անձնացրեց նաև «անձնային փոփոխականներ»՝ որա
կի անհատական վարիաբիլությունը չափելու համար: Հայտնի են Հ. Մյու
րեյի պահանջմունքների դասակարգ ումը և վերջիններիս չափման մեթ ոդ ի
կան [13]: Գ. Օլպորտն, իր հերթ ին, ելնելով «վերլուծ ական» ավանդ ույթ ից,
քննադ ատում է դրանում արտացոլված պոզ իտիվ իստական ոգ ուն հատուկ
դրույթները՝ նշելով, որ «մարդ ու գաղտնիքը հնարավոր է բացահայտել ոչ
թե նրա գոյության պարզագ ույն ձևերին հանգ եցնող վերլուծ ության, այլ
միայն նրա (մարդ ու) կայացման ուղու ամբողջական դիտարկման միջո
ցով» [2, էջ 447]: Անձնային գծերի ուսումնասիրման փոխարեն Գ. Օլպորտն
առ աջարկում է անձնային դիսպոզիցիաներ հասկացությունը, ինչը թույլ
է տալ իս դուրս բերել անհատական առ անձնահատկություններն անձի
կառ ուցվածքի տարբեր մակարդ ակներում՝ դրանով իսկ ուսում նասիրելով
անձն իր ամբողջականության մեջ [1]:
Փաստորեն, և՛ Գ. Օլպորտը, և՛ Հ. Մյուրեյը, գալով տարբեր հետազո
տական ավանդ ույթներից, հանգ ում են այն մտքին, որ անձն ունի և՛ ունի
վերսալ, և՛ յուրատիպ բնութ ագրեր, և անձը պետք է ուսումնասիրել ինչպես
մյուսներին իր նմանության, այնպես էլ մյուսներից իր տարբերության մեջ:

«Համակարգային պլյուրալիզմի» սկզբունքի կիրառումը
Տասնամյակներ անց Գ. Օլպորտի համակարգ ային պլ յուրալ իզմի
գաղափարը, կարծ ես, իր մարմնավորումն է ստանում Դ. ՄաքԱդ ամսի
վերլուծ ություններում: Իր «Ինչ մենք գիտենք, երբ գիտենք, թե ինչ է անձը»
հոդված ում Դ. ՄաքԱդ ամսն առ աջարկում է ուսումնասիրել անձը երեք
մակարդ ակում [8]: Համադրելով մինչ այժմ անձն ուսումնասիրող տարբեր
մոտեցում ները և դրանցում տեղ գտած անձնային կոնստրուկտները1՝ Դ.
ՄաքԱդ ամսն առ աջարկում է դիտարկել վերջիններս երեք մակարդ ակով:
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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Առ աջին մակարդ ակը ներկայացված է ունիվերսալ, սոցիալական համա
տեքստից անկախ, արտաքին գործ ոններով չպայմանավորված «անձնա
յին գծերով»: Անձնային առ անձնահատկությունների այս մակարդ ակը
թույլ է տալ իս ուսումնասիրել անձի համեմատաբար կայուն վարքային
դիսպոզիցիոնալ ձեռագիրը [նույն տեղում, էջ 372]: Ուսումնասիրելով անձն
այս մակարդակում՝ մենք կարող ենք պատասխանել այն հարցին, թե մարդն
ընդհանուր առմամբ ինչպես է հակված իրեն դրսևորել իրավ իճակների լայն
շրջանակում: Դ. ՄաքԱդամսն այս մակարդակում ստացված իմացությունն
անվանում է «անծանոթի հոգեբանություն» [նույն տեղում, էջ 371]՝ հավանա
բար, նկատի ունենալով, որ անձնային գծերով մենք նկարագրում ենք ընդա
մենը այդ ունիվերսալ անձնային գծերի անհատական վարիաբիլությունը,
սակայն լիարժեք չենք ճանաչում անհատականությանը: Անձնային գծերի
վերաբերյալ ուսումնասիրություններն այսօր հիմնականում կենտրոնա
նում են «Մեծ հնգյակի» շուրջ [5, 6, 11]: Ու. Միշելը, ուսումնասիրելով վարքի
կայունության խնդիրն իրավ իճակից կախված, նշում է, որ անձնային գծերն
ուսում նասիրել իս մենք գործ ունենք անձի կայունության առաջին մակար
դակի հետ, ինչը բնութագրում է նմանատիպ վարքի միջին հավանակա
նությունը տարբեր իրավ իճակներում [12]:
Դ. ՄաքԱդ ամսն առ աջարկում է երկրորդ մակարդ ակում ներառ ել
այն անձնային առ անձնահատկությունները, որոնք կախված են որո
շակի համատեքստից՝ «ժամանակից, տարած ությունից և սոցիալական
դերերից» [8, էջ 376]: Այս մակարդ ակին բնորոշ անձնային առ անձնա
հատկությունները Դ. ՄաքԱդ ամսն անվանում է անձի մտահոգություններ:
Դրանք ցույց են տալիս, թե «ինչ է ցանկանում մարդ ը, հաճախ՝ կախված
կյանքի տվ յալ փուլ ից կամ գործ ունեության ոլորտից, և ինչ տեսակի կյանքի
ռազմավարություններ են մարդ իկ ընտրում, որպեսզ ի ստանան այն, ինչ
ուզում են, կամ խուսափեն ոչ ցանկալ ի բաներից ժամանակի ընթ ացքում,
որոշակի իրավ իճակում, կամ այս կամ այն դերի/կարգ ավ իճակի պահանջ
ներից ելնելով» [նույն տեղում]: Վերջիններս կապված են դրդապատճա
ռային ոլորտի, զարգ ացման խնդիրների հետ և բնութ ագրում են անձի
վարքային միտումները տարբեր աստիճանի նշանակություն ներկայաց
նող իրավ իճակներում: Այս մակարդ ակին բնորոշ անձնային կոնստրուկտ
ների օրինակներն են դրդապատճառները, արժ եքները, պաշտպանա
կան մեխանիզմները և վարքի քոփինգ ռազմավարությունները, կապվա
ծության ոճերը, անձնային ձգտումները և այլն: Ու. Միշել ը նույնպես նշում
է, որ անձնային գծերի մակարդ ակում բավական չէ ուսումնասիրել անձը,
քանի որ սխալ կլինի ուսումնասիրել անձն անկախ իրավ իճակից, որում
նա գործ ում է. անհրաժ եշտ է ներառ ել իրավ իճակը՝ հասկանալու համար
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անձի վարքային միտում ները: Վարքի կայունության իր վերլուծ ություննե
րում Ու. Միշելը գալիս է այն եզրահանգման, որ անձնային գծերից զատ՝
անձը կարել ի է ուսումնասիրել «եթ ե..., ապա...» վարքային ձեռ ագրով, ինչը
նշանակում է, որ որոշակի տիպական իրավ իճակներում մարդ ը կդրսևորի
տիպական վարքագ իծ: Այսպիսի օրինաչափությունը պայմանավորված է
նրանով, որ այս կամ այն իրավ իճակում ձևավորվում է զգացմունքների,
մտած ողության և վարքի տիպական և տև ական պատերն, ինչը թույլ է
տալ իս մարդ ուն գիտակցել և համապատասխան ձևով գործ ել նմանա
տիպ իրավ իճակում: Անձնային այս դրսևորումը Ու. Միշել ը բնութ ագրում
է որպես անձի կայունության երկրորդ մակարդ ակ [12]:
Թեպետ վերոնշ յալ երկու մակարդակների անձնային փոփոխական
ները թույլ են տալ իս բավարար չափով բնութագրել անձը, սակայն դրանք
բավարար չեն անձի անհատականության լիարժեք ուսում նասիրման
համար: Զարգացման ընթացքում, ներանձնային փորձառության կուտակ
ման հետ, անձը սկսում է գիտակցել իր Ես-ը՝ նույնականացնելով իրեն այդ
փորձառության հետ և իմաստավորելով սեփական կյանքը տարբեր ընտ
րությունների հետ առնչվել իս: Դ. ՄաքԱդամսն ինքնության այս դրսևորում
ները տեղադրում է երրորդ մակարդակում՝ անվանելով այն կյանքի պատ
մություն կամ անձնային միֆ: Ըստ Դ. ՄաքԱդամսի՝ ինքնությունը պատմվում
է Ես-ի (անձի) կողմից [8, էջ 385], ընդ որում, այն ձևավորվում է պատա
նեկության տարիքից սկսած: Առանց այս մակարդակի ուսում նասիրության
մենք չենք կարողանա հասկանալ անձի ակտիվ բնույթը, այն, թե ինչպես
է մարդը գտնում իմաստ և ինչպես է վերիմաստավորում իր կյանքը, հետ
ևաբար՝ վերակառուցում նաև իր ինքնությունը: Դ. ՄաքԱդամսը, ուսում նա
սիրելով, օրինակ, հասուն տարիքի մարդկանց կյանքի պատմությունները,
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 պայմանների հաղ թահարումը, սխալներից և մեղ քերից ազատումը
և կ յանքի հանգամանքների դրական փոփոխությունը [9]:
Վերոնշ յալ բոլոր երեք մակարդ ակների անձնային փոփոխական
ները, ըստ Դ. ՄաքԱդ ամսի, կոնցեպտուալ և իմացաբանական տեսանկ
յուններից անկախ են: Այս երեք մակարդ ակներում գտնվող անձնային
փոփոխականներն ունեն բացատրության և ուսում նասիրության իրենց
տրամաբանությունը, յուրաքանչ յուրը ենթ ադրում է ուսում նասիրման և
չափման իր ուրույն մեթ ոդ ը, և յուրաքանչյուրը կարող է նպաստել առ ան
ձին տեսությունների զարգ ացմանը, մոտեցում ների, մոդ ելների ստեղծ
մանը [8, էջ 387]: Դա նշանակում է, որ թեպետ այդ փոփոխականներն
ունեն որոշակի փոխկապված ություն, սակայն սխալ կլինի տեսականորեն
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դիտարկել դրանք հիերարխիկ կապի մեջ և հանգ եցնել մեկը մյուսին: Այս
երեք մակարդ ակների միջև անձնային փոփոխականների փոխկապվա
ծությունը կարել ի է պարզել միայն հետազոտական ճանապարհով՝ հիմն
վելով էմպիրիկ փաստերի վրա:

Անձի հոգեբանության դաշտում ուսումնասիրությունների
մարտահրավերները
Այս հակիրճ վերլուծ ությունը թույլ է տալ իս եզրակացնել, որ անհրա
ժեշտություն է առ աջանում մշտապես վերանայել և պարզաբանել ուսում
նասիրման առ արկան, և անձի հոգ եբանության դաշտում՝ մասնավորա
պես: Այս աշխատանքը կարող է բացել նոր հնարավորություններ և նպաս
տել անձի ուսում նասիրությունների դաշտում նոր լուծ ում ներ գտնելուն:
Որքան բարդ և բազմասպեկտ է մեր ուսումնասիրման առ արկան, այդքան
ավել ի շատ է անհրաժ եշտ համեմատել և համակարգ ել տարբեր ուսում նա
սիրությունների արդյունքում ստացված անձնային կոնստրուկտները: Այդ
պատճառ ով հոգ եբանի մասնագ իտական կրթության մեջ անձի հոգ եբա
նության առ արկայի բազմակողմանի ընկալումն ավել ի է խորացնում նրա
մասնագ իտական մտած ողությունը, երբ նա իր վերլուծ ությունների ճանա
պարհին կանգնում է տարբեր տեսությունների և մեթ ոդ աբանությունների
խաչ
մե
րու
կում, ին
չը թույլ է տա
լ իս նրան զերծ մնալ տար
բեր տե
սա
կի
գիտական, իսկ շատ դեպքերում՝ ոչ գիտական գիտակցված կամ չգի
տակցված շահարկում ներից:
Իսկ որո՞նք են անձի հոգ եբանության դաշտում իրականացվող ուսում
նասիրությունների հիմ նական միտում ները: Այս հարցին պատասխանելու
համար պետք է դիտարկել, թե ինչ ժամանակակից մարտահրավերների
առջև է կանգնած այսօր մարդ ը: Ժամանակակից մարդ ու կյանքն ինքնին
դարձել է ավել ի քիչ կանխատեսել ի. գրեթ ե բոլոր հասարակություններում
մշտապես տեղ ի են ունենում փոխակերպում ներ, մեծ անում է մարդկանց
մոբիլությունը, ընթ անում են ժողովրդ ավարական և ավանդ ական արժ եք
ների վերիմաստավորումներ և այլն: Այդ պատճառ ով այսօր մտահոգ իչ են
անձի կայուն զարգ ացման, նրա կյանքի որակի խնդիրները, սոցիալական/
քաղաքացիական ներգրավված ության և օտարման հարցերը:
Եթ ե արտապատկերենք այս խնդիրները մեր՝ անձի հոգ եբանության
դաշտում, ապա, համապատասխանաբար, ավել ի մեծ նշանակություն են
ստանում, մի կողմից, անձի ավտոնոմիայի, նրա ակտիվ, գործ ուն (agentic) և գիտակցված վարքին վերաբերող ուսում նասիրությունները, ինչ
պես նաև անձի ինքնարտահայտման, անհատականության զարգ ացման,
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ինքնության և սուբյեկտիվ փորձառ ության կարև որման հարցերը: Այս
հիմ նախնդ իրների ուսում նասիրությունների համար տեսական և մեթ ո
դաբանական հիմք են ծառ այում առ ավելապես անձի սոցիալ-կոգնիտիվ
տեսությունը, էքզսիտենցիալ հոգ եբանությունը, վերջին ժամանակներում
ակտիվորեն զարգ ացող պոզ իտիվ հոգ եբանությունը, նարատիվ հոգ եբա
նությունը: Նկատվում է նաև վերոնշյալ խնդիրները սոցիալական և մշա
կութ ային գիտությունների հետ միջառ արկայական դաշտում ուսում նասի
րելու միտում:
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