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Հանցանք կատարած անձի կրիմինալոգիական բնութագրի ուսումնասիրությունը ենթադրում է նրա ինչպես սոցիալ-ժողովրդագրական, սոցիալ-դերային, այնպես էլ հոգեբանական ենթակառուցվածքների վերլուծություն: Անձի ո՛չ սոցիալական կարգավիճակը, ո՛չ սոցիալական դերերը և ո՛չ էլ հանցավոր վարքագծի դրսևորման պատճառ
դարձող օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ այլ գործոնները չեն կարող հանգեցնել հանցանքի կատարման՝ առանց այդ անձի հոգեկան ոլորտով
անցնելու, հոգեբանական կարգավիճակ ձեռք բերելու: Ուստի հանցավոր վարքագծի դրսևորման իրական պատճառները պարզելու համար
անհրաժեշտ է բազմակողմանի վերլուծության ենթարկել հանցանք
կատարող անչափահասի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, ինչը
ենթադրում է նրա պահանջմունքների, շահերի, արժեքային կողմնորոշումների, իրավագիտակցության, անձնային բնութագրիչ հատկանիշների ուսումնասիրություն:
Մարդու վարքագծի, այդ թվում նաև հանցավոր վարքագծի դրսևորման գործոնների համակարգում առաջատար դերը պատկանում է պահանջմունքներին և շահերին: Հոգեբանությունը պահանջմունքը դիտարկում է որպես անձի ակտիվության աղբյուր, շարժիչ ուժ, որոշակի կարիք, որն արտացոլվելով նրա գիտակցության մեջ, առաջացնում է դրա
վերացմանն ուղղված մղում1: Իսկ շահը անձի ներքին վերաբերմունքն է
օբյեկտի հանդեպ, որոշակի անձի համար այդ օբյեկտի կենսական կարեվորությունն ու հուզական գրավչությունը2: Պահանջմունքները և դրանց
հիման վրա առաջացող շահերը հանցավոր վարքագծի շարժառիթները
ձևավորող հոգեբանական հիմնական երևույթներն են:
Մարդու պահանջմունքները բազմաթիվ են, սակայն պայմանականորեն դրանք բաժանվում են 5 խմբի՝ ա) ֆիզիոլոգիական (սնվելու, սեռական և այլն), բ) անվտանգության (պաշտպանություն ցավից, վախից,
ցրտից և այլն), գ) սոցիալական շփման (սիրո, քնքշության, սոցիալական
1

Տե՛ս Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Теоретическая психология. М., 2001,
էջ 129, Немов Р. С. Психология. М., 2001, էջ 672, Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2002, էջ 522:
2
Տե՛ս «Механизм преступного поведения». М., 1981, էջ 53-57:
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նույնականացման, միավորման և այլն), դ) սեփական անձի հանդեպ
հարգանքի (համակրանքի, ճանաչման հասնելու և այլն), իսկ ամենաբարձրը ինքնաիրացման պահանջմունքն է (իր հնարավորությունների և
ունակությունների իրացման, ուրիշի կողմից ընկալման և այլն)3:
Հանցավոր վարքագիծ դրսևորող անձանց, այդ թվում անչափահասներին, որպես կանոն, բնութագրական է կենսաբանական, նյութական պահանջմունքների գերակայությունը հոգևորի նկատմամբ. հանցավոր վարքագիծ դրսևորած անձանց ճնշող մեծամասնության համար
ՀՀ-ում ներկա ժամանակաշրջանում երջանիկ կյանքի կարևորագույն
նախադրյալներից մեկը նյութական ապահովվածությունն է: Ինչ վերաբերում է հոգևոր արժեքներին հաղորդակցվելու, ստեղծագործելու,
ինքնակատարելագործվելու պահանջմունքներին, ապա դրանք հետին
պլան են մղվում ինչպես հանցանքներ կատարած անձանց, այնպես էլ
օրինապահ քաղաքացիների մեծ մասի կողմից4: Հոգևոր արժեքներին
հաղորդակցվելու տարբերակներից մեկը գիրք կարդալն է, ֆիլմեր դիտելը, սակայն «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ
կրող դատապարտյալների հետ անցկացված հարցազրույցները վկայում են, որ վերջիններիս առավելապես հետաքրքրում են ոչ թե գեղարվեստական բարձրարժեք ստեղծագործությունները, այլ մարտական
ֆիլմերը, հանցավոր կյանքին վերաբերող գրքերը:
Պահանջմունքների նման բաշխումը պայմանավորված է հասարակության կյանքի տարբեր ոլորտներում տեղ գտած այնպիսի փոփոխություններով, ինչպիսիք են՝ բնակչության հիմնական զանգվածի աղքատացումը, նյութական միջոցների ձեռքբերման օրինական հնարավորությունների սահմանափակությունը, համատարած գործազրկությունը, սպառողական կողմնորոշումների տարածումը: Օրվա ապրուստի հայթայթման, իրենց սոցիալական կարգավիճակի պահպանման
խնդրի լուծումն այնքան հրատապ է հասարակության անդամների
համար, որ հոգևոր պահանջմունքների բավարարումը նրանց զգալի
մասի համար դառնում է երկրորդական: ՀՀ դատական տեղեկատվական «DATALEX» վեբկայքում տեղադրված դատավճիռների ուսումնասիրությունը ևս ցույց է տալիս, որ վերջին տարիներին անչափահասների կողմից գողությունների առարկա են լինում հիմնականում սնունդը, ծխախոտը կամ հագուստը:
3

Տե՛ս Хеккхаузен Х. Мотивация и деятельность. М., 1986, т. 1, էջ 114:
Նման օրինաչափություն գրանցվել է նաև նախկինում կատարված ուսումնասիրությունների ժամանակ. մասնավորապես՝ շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցագործությունների համար պատիժ կրողների 94 և օրինապահ քաղաքացիների 91 %-ը
կարևորել են նյութական բարեկեցությունը, ընդ որում՝ այդ պահանջմունքը դատապարտվածների 47 %-ի համար ունեցել է առաջնային նշանակություն: Մինչդեռ
հոգևոր պահանջմունքները կարևորել են օրինապահ քաղաքացիների 17 և դատապարտյալների 12 %-ը (մանրամասն տե՛ս Ա. Մարգարյան, Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցանքներ կատարած անձանց սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը,
«Պետություն և իրավունք», թիվ 2 (16), Եր., 2002, էջ 78-88):
4
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Կենսաբանական մակարդակի, օրինակ՝ սննդի կամ ինքնապահպանման պահանջմունքները դժվար են վերահսկվում, քանի որ դրանք
հաճախ դրսևորվում են բնազդային մակարդակում, հետևաբար դա
հնարավոր է միայն ուժեղ կամք ունենալու պարագայում: Մինչդեռ ավելի բարձր մակարդակի՝ անձի ինքնագիտակցության հետ կապված
պահանջմունքները առավել հեշտ վերահսկելի են5:
Այս առումով առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում անչափահասների ինքնավերահսկման մակարդակի ուսումնասիրությունը:
Կրիմինալոգիական բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ անչափահասների հանցավոր վարքագիծը հիմնականում ունի
իմպուլսիվ բնույթ, այսինքն՝ տեղի է ունենում պահի ազդեցությամբ6:
Հետևաբար նման իրավիճակներում ինքնավերահսկումը կարևոր գործոն է հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի դրսևորումից անչափահասների զերծ մնալու համար:
Անչափահասների ինքնավերահսկման մակարդակի և շեղվող
վարքագիծ դրսևորելու միջև կապը գնահատելու նպատակով Կրիմինալոգների եվրոպական միության նախաձեռնությամբ 30–ից ավելի
երկրներում, այդ թվում՝ ՀՀ-ում, 2014 թ. իրականացված ISRD-3 հետազոտության շրջանակներում հարցման ենթարկվեցին 12-17 տարեկան
դպրոցականներ:
Անչափահասների ինքնավերահսկման մակարդակը ուսումնասիրվել է երկու կտրվածքով՝ ռիսկային վարքագծի դիմելու պատրաստակամություն և հեդոնիստական7՝ պահանջմունքների բավարարում:
Ուշագրավ են այդ առումով ՀՀ-ում ստացված արդյունքները, որոնք վկայում են, որ մեզ մոտ մեծ թիվ են կազմում այն երեխաները, որոնք իրենց վարքագիծն իրականացնում են պահի ազդեցությամբ (69
%): Ընդ որում՝ հարցվածների 79.1 %-ը նշել է, որ սիրում է փորձել իրեն
և պատրաստ է ռիսկի դիմելու:
ՀՀ-ում հարցված երեխաներին (65.8 %) ավելի շատ հուզում է,
թե իրենց հետ ինչ կկատարվի մոտ ապագայում, այլ ոչ թե հետագայում: Ուշագրավ է, որ ՀՀ-ում նկատվում է նույն միտումը, ինչ նախկին
Հարավսլավիայի երկրներում, մինչդեռ, օրինակ, Շվեյցարիայում երեխաները որևէ վարքագիծ դրսևորելիս առավել պատասխանատու են
մոտենում դրա հետևանքներին, իրենց ապագային:
5

Տե՛ս Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2007, էջ 12:
Տե՛ս Брижак З. И., Волочай С. Н. Характеристика преступлений несовершеннолетних
и её значение для повышения эффективности расследования // "Наука и образование: хозяйство
и экономика; предпринимательство: право и управление", 2011, № 1 (7), էջ 100-103, Wikstrom
P., Svensson R. When does self-control matter? The interaction between morality and self –control in
crime causation. //European Journal of Criminology, 2010, Volume 7, number 7, էջ 404, Wikstrom P.,
Trieber K. The role of self-control in crime causation: Beyond Gottfredson and Hirschi`s General
theory of Crime. //European Journal of Criminology, 2007, Volume 4, number 2, էջ 237:
7
Հեդոնիզմը էթիկայի փիլիսոփայական ուղղություն է, որը հաճույք ստանալն ու
ուրախանալը դիտում է որպես բարձրագույն արժեք և երջանկության նախապայման:
6
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Գծապատկեր 1
Ինձ ավելի շատ հուզում է, թե ինձ հետ ինչ կկատարվի մոտ, քան հեռու
ապագայում (ISRD-3)

Հոգեբանության մեջ ժամանակի ընկալումը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ այն ազդում է անձի արժեքային համակարգի, մոտիվացիայի ձևավորման, վարքագծային մոդելի ընտրության վրա8: Դա
հատկապես կարևորվում է տարբեր տարիքային խմբերում. երեխաների համար ապագան շատ անորոշ է և հեռու, մինչդեռ մեծահասակների համար այն շատ մոտ է: Սակայն ճգնաժամային իրավիճակներում, ֆրուստրացնող իրադրություններում (պատերազմ, սոցիալտնտեսական ճգնաժամ, օտարում ընտանիքից, կյանքի պլանների ձախողում և այլն), անձն առավելապես կողմնորոշվում է դեպի մոտ, քան
հեռու ապագա9:
Թեև ՀՀ անչափահասների շրջանում բարձր է ռիսկի դիմելու
պատրաստակամությունը, սակայն դա զուտ հաճույքի համար անելն
ընդունելի է հարցվածների միայն 44.1 %-ի համար: Գրեթե նույն համամասնությունն է (41.9 %) արկածներին ու ադրենալինին, քան անվտանգությանը կարևորություն տալու հարցում:
Վերջին տվյալները հաստատում են Յու. Անտոնյանի այն տեսակետը, որ անչափահասներին, հատկապես դեռահասներին բնորոշ են
արկածախնդրությունը, սուր զգացողություններ ապրելու, անհավանական իրադրություններում հայտնվելու ձգտումը, որտեղ իրենք կա8 Տե՛ս Квасова О. К современному состоянию проблемы временной перспективы
личности // "Историческая и социально-образовательная мысль", 2012, № 5 (15), էջ 138:
9
Տե՛ս Муздыбаев К. Переживание времени в период кризисов // "Психологический
журнал", 1999, т. 2, № 4, Миско Е. А., Тарабрина Н. В. Особенности жизненной перспективы у ветеранов войны в Афганистане и ликвидаторов аварии ЧАЭС // "Психологический
журнал", 2004, № 3:
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րող են ի ցույց դնել իրենց խիզախությունը, ֆիզիկական ուժն ու ճարպկությունը10: Նրա կարծիքով, դեռահասների մի մասը այդ պահանջմունքները բավարարում է սպորտով զբաղվելով, իսկ նման հնարավորություն չունեցողների մի մասը՝ հանցավոր վարքագիծ դրսևորելով:
ISRD-3 ուսումնասիրության շրջանակներում հարցված անչափահասների՝ ռիսկի դիմելու պատրաստակամության և նրանց շեղվող վարքագծի դրսևորման հաճախականության համադրումը վկայում է, որ այդ
երկուսի պարագայում առկա է կոռելյացիա. ռիսկի դիմելու բարձր մակարդակ ունեցողները գրեթե 2 անգամ ավելի հաճախ են շեղվող վարքագիծ դրսևորել, քան ռիսկի դիմելու ցածր մակարդակ ունեցողները:
Գծապատկեր 2
Ռիսկի դիմելը և շեղվող վարքագիծը (ISRD-3)

Սակայն այդ կոռելյացիան չի նկատվում, երբ առնչությունը վերաբերում է ոչ թե սոսկ շեղվող, այլ սեփականության դեմ ուղղված կամ
բռնի հանցավոր վարքագծին: Ռիսկի դիմելու թե՛ բարձր, թե՛ ցածր
պատրաստություն ունեցող անչափահասների շրջանում հանցավոր
ոտնձգությունների հաճախականությունը դրսևորվել է գրեթե նույն
համամասնությամբ՝ սեփականության դեմ՝1.3 և 1.9 %, բռնի ոտնձգությունների՝ 3.1 և 3.1 %:
Ստացված տվյալների վերլուծությունից հետևում է, որ ռիսկի դիմելու երեխաների պատրաստակամությունը դրսևորվում է միայն շեղվող վարքագծի առանձին տեսակների դեպքում, հատկապես՝ վանդալիզմի, գրաֆիտիի, խմբային կռիվների, մինչդեռ անձի առողջությանը
վնաս հասցնելու, կողոպուտ կամ ավազակային հարձակում կատարելու պարագայում այն էական ազդեցություն չունի, և այստեղ առավել
վճռորոշ են դառնում անչափահասի անձի սոցիալ-հոգեբանական այլ
առանձնահատկությունները:
10

Տե՛ս Антонян Ю. М. Личность несовершеннолетнего преступника // "Вестник
Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации", 2013, № 2 (26), էջ 3-9:
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Նման վիճակը թերևս բացատրվում է երեխաների կողմից իրենց
վարքագծի համար պատասխանատվության ենթարկվելու հնարավորության գնահատմամբ. գրաֆիտիի, վանդալիզմի, խմբային կռիվների
պարագայում նրանք իրատեսական չեն համարում, որ իրենց ծնողները թույլ կտան իրենց երեխաներին պատասխանատվության ենթարկել, մինչդեռ առավել լուրջ իրավախախտումներ կատարելիս նրանք
վստահ չեն, որ ծնողները հաջողության կհասնեն իրենց պատասխանատվությունից ազատելու հարցում:
Պատահական չէ, որ երեխաների ավելի մեծ զանգվածին է հուզում, թե սեփական վարքագիծը իրենց վրա ինչպես կանդրադառնա ապագայում: ISRD-3 ուսումնասիրության շրջանակներում ՀՀ-ում հարցման ենթարկված անչափահասների 27 %-ը նշել է, որ իրենց չի անհանգստացնում, թե իրենց վարքագիծը ինչ հետևանքներ կունենա հետագա կյանքի վրա, այլ կարևորում են հաճույք ստանալը: Միաժամանակ, ՀՀ երեխաները կարևորում են սեփական կարիքների բավարարումը՝ առանց ուրիշներին վնասելու (72.7 %), հոգեկան հուզմունք
պատճառելու (73.9 %), նրանց համար խնդիրներ ստեղծելու (81.6 %):
Ակնհայտ է, որ անչափահասների մեծ մասին բնութագրական է
ուրիշների զգացմունքները, իրավունքներն ու շահերը չոտնահարելու
ցանկությունը: Այլ խնդիր է, որ երեխայի ցանկությունը և փաստացի
կատարածը կարող են չհամընկնել. երեխաները միշտ չէ, որ գիտակցում են ուրիշներին վնաս կամ տառապանք պատճառելու հանգամանքը՝ իրենց տարիքային առանձնահատկությունների, կենսափորձի և
երևույթները քննադատական վերլուծության ենթարկելու ունակությունների պատճառով:
Գծապատկեր 3
Հեդոնիստական մոտեցումը և շեղվող վարքագիծը (ISRD-3)

ISRD-3 հետազոտության շրջանակներում գնահատվեց հեդոնիստական հակվածության մակարդակի և շեղվող վարքագծի միջև կապը:
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Առկա է ուժեղ արտահայտված կոռելյացիա հեդոնիստական հակվածության բարձր մակարդակի և շեղվող վարքագծի միջև:
Էական տարբերություն չի գրանցվել հեդոնիստական հակվածության բարձր և ցածր մակարդակ ունեցող անչափահասների կողմից
սեփականության դեմ ուղղված ոտնձգությունների կատարման առումով (1.5 և 1.3 %), սակայն բացահայտվել է, որ նման հակվածության
բարձր մակարդակ ունեցող երեխաների խմբում գրեթե 2 անգամ ավելի
հաճախ է բռնի վարքագիծ գրանցվել (4 և 2.3 %):
Վերջին բացահայտումը հաստատում է կրիմինալոգիական գրականության մեջ արտահայտված այն տեսակետը, որ բռնի վարքագիծ
դրսևորած երեխաներին բնորոշ է բարձր հուզականությունը, հուզական անկայունությունը, էմպատիայի ցածր մակարդակը11:
Ակնհայտ է, որ անչափահասների կամային ոլորտը, ինքնավերահսկումը և հատկապես հեդոնիստական գաղափարներին հետևելը
ՀՀ-ում մեծ ազդեցություն են ունենում նրանց շեղվող վարքագծի վրա:
Ընդ որում՝ ինքնավերահսկման ցածր մակարդակը առավելապես ազդում է բռնի վարքագծի դրսևորման վրա:
Հանցավոր վարքագիծ դրսևորած անչափահասի անձի ուսումնասիրության կարևոր բաղադրիչներից են նրա արժեքային համակարգն ու
կողմնորոշումները հատկապես ներկա ժամանակաշրջանում, երբ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում տեղ գտած բեկումնային
փոփոխությունները հանգեցրել են հասարակության արժեքային համակարգի անորոշության, մի շարք արժեքներ վերացել են, և փոխարենը
հայտնվել են այնպիսիք, որոնք անընդունելի են նախկին արժեքային
համակարգով դաստիարակություն ստացած անձանց համար:
Հասարակությունում գոյություն ունեցող տարաբնույթ հայացքներից, գաղափարներից, սկզբունքներից, վարքագծի նորմերից և կանոններից անձն ընդունում է միայն նրանք, որոնք առավելապես համապատասխանում են իր սոցիալական փորձով ձևավորված ներքին դիրքորոշմանը: Այդ արժեքներով էլ նա ղեկավարվում է իր և այլ անձանց
վարքագիծը և իրականությունը գնահատելիս12:
Արժեքային կողմնորոշումներով է պայմանավորված նաև ցանկալի նպատակին հասնելու համար անձի կողմից դրսևորվող վարքագծի որոշակի, այդ թվում հանցավոր տարբերակի ընտրությունը:
Հասարակության ճգնաժամային փուլերում, երբ տեղի է ունենում
11 Տե՛ս Грудинин Н. С., Галынская Д. С. Личность несовершеннолетнего преступника // "Вестник Уральского финансово-юридического института", № 4(6)/2016, էջ 7, Ратанина О. В. Самоконтроль, импульсивность, агрессивность и эмпатия как факторы делинквентного поведения подростков // «Молодёжь третьего тысячелетия». Сборник научных статей. М., 2016, էջ 683-685:
12 Տե՛ս Tарарухин С. А. Преступное поведение (социальные и психологические черты). М., 1974, էջ 26-30, Аракелян С. Криминологическая характеристика лица, совершившего убийство в Республике Армения // «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015, № 2 (17), էջ 18:
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արժեքային համակարգի վերագնահատում, և այն դեռևս կանոնակարգված չէ, լուրջ խնդիրներ են ծագում անչափահասների արժեքային
կողմնորոշումների ձևավորման գործընթացում13. ընտանիքում, ուսուցիչների շրջանում արժեքային համակարգի վերաբերյալ կայուն պատկերացումների բացակայությունը, ծնողների, ուսուցիչների կողմից
կարևորվող և երեխաներին ուսուցանվող, սակայն նոր սոցիալական իրողությանը չհամապատասխանող, ուստի կիրառություն չգտնող վարքագծային նորմերը, սկզբունքներն ու գաղափարները երեխայի մոտ
ձևավորում են անորոշություն, անվստահություն իրեն փոխանցվող
արժեքների կարևորության վերաբերյալ, որոնք հանգեցնում են կյանքի
իմաստի, նշանակության, հայրենասիրության, հոգևոր ոլորտի հիմնարար արժեքների մերժման:
Եթե նախկինում երեխայի արժեքային համակարգում, մասնավորապես արժեք-նպատակներում առաջնային տեղ էր տրվում ընտանեկան երջանկությանը, այնուհետև՝ կրթությանը, ընկերական լավ միջավայրի ձևավորմանը, ապա ներկայումս՝ նյութական բարեկեցությանն
ու բարօրությանը:
Այսպես, 2006 թ. ՀՀ 12-17 տարեկան դպրոցականների շրջանում
մեր իրականացրած ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն՝
նյութական միջոցների առկայությունը անչափահասների շրջանում
կարևոր արժեք է, հարգանքի արժանանալու նախապայման, ինքնահաստատման միջոց: Դրա անուղղակի վկայությունն է նաև այն, որ
նյութապես անապահով ընտանիքների երեխաները գրեթե երկու անգամ ավելի հաճախ են հալածանքի ու ծաղրուծանակի ենթարկվում:
Փոփոխվում է նաև անչափահասների արժեք-միջոցների համակարգը. ավանդաբար այդ համակարգում առաջնային էին դիտվում
ազնվությունը, ճշտախոսությունը, դաստիարակվածությունը, ինքնատիրապետումն ու հարգանքն այլ անձանց, հատկապես մեծահասակների նկատմամբ: Մեր իրականացրած ISRD-3 ուսումնասիրության
արդյունքները, սակայն, վկայում են, որ ՀՀ-ում այդ արժեքները վերանայվում են. կարևորվում է ձեռներեցությունը, նյութական միջոցների
ձեռքբերման նպատակով արդարացվում են խաբեությունը, ընկերներին մոլորեցնելը: Այսպես՝ «Ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս կվերաբերվեն
Ձեզ Ձեր ընկերները, մայրը, հայրը, ուսուցիչը, հարևանները, եթե Դուք
Ձեր օգտագործած իրը թանկ գնով վաճառեք Ձեր ընկերոջը, իսկ Դուք
ավելի մատչելի գնով ձեռք բերեք նորը» հարցին միայն 25.9 %-ն է նշել,
որ իր կարծիքով՝ ընկերները կքննադատեն իրեն, 43.8 %-ի կարծիքով՝
ինքը կարժանանա հոր, իսկ 44.3 %-ը՝ մոր պարսավանքին, 34.1 %-ը՝
ուսուցչի, 24.1 %-ը՝ հարևանների քննադատությանը: Հարցվածների 50
%-ից ավելին չի ընկալում նման վարքագծի բացասական ուղղվածութ13
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Տե՛ս Волков Б. С. Психология юности и молодости. Учебник для вузов. М., 2006:

յունը, ինչը թերևս պայմանավորված է նաև հասարակությունում նման
երևույթների տարածվածությամբ ու անպատժելիությամբ:
Պատահական չէ, որ հարցված երեխաների 23.9 %-ը նշել է, որ մեծերին խաբելը ամոթալի չէ, ավելին՝ արդարացված է: Ընդ որում՝ շեղվող վարքագիծ դրսևորած անչափահասների շրջանում այդ ցուցանիշը
գրեթե երկու անգամ ավելի է:
Ստացված արդյունքները վկայում են նաև, որ երեխայի ասոցիալ
վարքի կանխարգելման առումով նշանակություն ունեցող սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների ձևավորման գործընթացում
թուլանում է սոցիալական առանձին կառույցների դերը. եթե ուշադրություն դարձնենք այն սուբյեկտներին, որոնց քննադատությունը երեխան
ակնկալում է «ձեռներեցություն» դրսևորելիս, ապա ակնհայտ է, որ
նման մոտեցում նա ամենից շատ ակնկալում է ընտանիքից՝ մորից և հորից, ապա՝ դպրոցից, ուսուցչից, հետո միայն՝ ընկերական միջավայրից
ու հարևաններից: Առավել հետաքրքիր է հենց վերջին երկու սոցիալական օղակների դերակատարությունը. եթե ընկերների կողմից քննադատություն չակնկալելը հասկանալի է, քանի որ երեխան իրեն լիովին ինտեգրված է զգում այդ միջավայրում, վստահ է, որ ընկերների մեծ մասը
իր հետ համամիտ է, ապա հարևաններից քննադատություն չակնկալելը պայմանավորված է մի կողմից՝ երեխայի նկատմամբ վերջիններիս
սոցիալական հսկողության թուլացմամբ, մյուս կողմից՝ հարևանների
կարծիքի հանդեպ երեխայի անտարբերությամբ:
Անչափահասների հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի դրսևորման
առումով կարևոր դերակատարություն ունեն ոչ միայն արժեքային կողմնորոշումները, այլև վարքագծի դրդապատճառները, շարժառիթները:
ՀՀ ոստիկանության տեղեկատվական կենտրոնի տրամադրած
տվյալները վկայում են, որ անչափահասների կողմից բռնությամբ զուգորդված հանցավոր վարքագիծ դրսևորելու պարագայում կարևոր դերակատարություն ունեն խուլիգանական շարժառիթները: Մասնավորապես, 2003-2015 թթ. ընթացքում սպանությունների 12.1 %-ը իրականացվել է խուլիգանական շարժառիթներով, սակայն անձի առողջությանը դիտավորությամբ վնաս պատճառելու պարագայում այդ շարժառիթը կազմել է ընդամենը 0.9 %: Ընդ որում՝ անչափահասների բռնի
վարքագծի դրսևորումները, հատկապես սպանությունները, հաճախ
կատարվել են առանձնակի դաժանությամբ (6.1 %-ը):
Ինչ վերաբերում է սեփականության դեմ ուղղված հանցավոր
ոտնձգություններին, ապա ուսումնասիրությունները վկայում են, որ
անչափահասների կատարած գողությունների մոտ 30 %-ի դեպքում է
առկա եղել շահադիտական դրդապատճառը, մինչդեռ մնացած դեպքերում գերակայել են ինքնահաստատման, արկածախնդրության, սուր
զգացողություններ ունենալու, խմբից կախվածության, տարիքային
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թեթևամտության դրդապատճառները14: Իհարկե, պետք է նկատի ունենալ, որ ինչպես և չափահասների պարագայում, անչափահասների
հանցավոր վարքագիծը ևս պոլիմոտիվացված է, այսինքն՝ միաժամանակ կարող են առկա լինել ինչպես նյութական շահ ստանալու, այնպես էլ ինքնահաստատման կամ ընկերասիրության շարժառիթները:
Անչափահասների հանցավոր վարքագիծը հաճախ պայմանավորված է ինքնահաստատման շարժառիթով: Ուրիշների հավանությանն
արժանանալու, սեփական անձի նկատմամբ հարգանքի, ինքնահաստատման պահանջմունքները բնորոշ են յուրաքանչյուր անձի: Սակայն, եթե օրինապահ քաղաքացիները ձգտում են այդ պահանջմունքները բավարարել աշխատանքում, ուսման մեջ, կյանքում հաջողությունների հասնելու ճանապարհով, ապա հանցավոր վարքագիծ դրսևորող անչափահասները՝ հաճախ բռնություն գործադրելով կամ հափըշտակություն կատարելով: Բռնություն գործադրելու հիմնական պատճառը թերևս այն է, որ չկարողանալով օրինական ճանապարհով հասնել ցանկալի նպատակին՝ նրանք հայտնվում են ֆրուստրացված վիճակում, ինչն էլ հանգեցնում է տագնապայնության և ի վերջո՝ ագրեսիվ վարքագծի: Կրիմինալոգիական ուսումնասիրություններով ևս
հաստատվել է, որ հանցավոր վարքագիծ դրսևորած երեխաների շրջանում մեծ է տագնապայնության բարձր մակարդակ ունեցողների քանակը (շուրջ 60 %)15:
Անչափահասներին բնորոշ են պատասխանատվության անխուսափելիության հանդեպ թերահավատությունը, իրենց վարքագծին ոչ
համարժեք գնահատական տալը: Այսպես, ISRD-3 ուսումնասիրության
շրջանակներում հարցված անչափահասների 79.2 %-ն է նշել, որ երեխաների կողմից խանութներից կատարվող գողությունը դատապարտելի, ամոթալի երևույթ է, 83 %-ը դատապարտելի է համարել վանդալիզմը, 84.9 %-ը՝ անձի առողջությանը վնաս պատճառելը, 90 %-ը՝ ավազակությունը, շորթումը:
Ընդ որում՝ շեղվող վարքագիծ դրսևորած անչափահասների շրջանում այս հարաբերակցությունը ավելի ցածր է. գողություն կատարած
անչափահասների միայն 50 %-ն է ուրիշի ունեցվածքին ապօրինի տիրանալը համարել դատապարտելի երևույթ, անձի առողջությանը
վնաս պատճառելը՝ 73.4 %-ը: Փաստորեն, շեղվող կամ հանցավոր
վարքագիծ դրսևորած անչափահասները իրենց կատարածի համար
մեղքի զգացում հաճախ չեն էլ ունենում, ինչը, ըստ Յու. Անտոնյանի,
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ենթադրում է նաև բարոյականության բացակայություն16: Ընդ որում՝
դրա պատճառը անչափահասի կատարած արարքի սխալ լուսաբանումն է ԶԼՄ-ներով, հանցավոր վարքագիծ դրսևորած երեխային սոսկ
որպես կյանքի իրադրության զոհ ներկայացնելը, ինչի պատճառով
վերջինս իր կատարածի համար մեղավորություն չի զգում:
Ինչպես արդեն նշել ենք, երեխաների շրջանում բարձր է պատասխանատվության անխուսափելիության հանդեպ թերահավատության
մակարդակը, որը պայմանավորված է ինչպես իրավապահ մարմինների աշխատանքի թերացումներով, այնպես էլ կոռուպցիայի միջոցով
պատասխանատվությունից խուսափելու հնարավորությամբ:
Նման ընկալմանը մեծապես նպաստում է հասարակությունում,
այդ թվում՝ դպրոցներում տարածում ստացած այնպիսի երևույթ, ինչպիսին կոռուպցիան է: Ցավոք, երեխաները այդ երևույթին ականատես,
որոշ դեպքերում՝ մասնակից են լինում գրեթե ամեն օր:
2006 թ. դպրոցականների շրջանում մեր իրականացրած ուսումնասիրության շրջանակներում երեխաներին հարցրինք, թե արդյոք իրենք, իրենց ընկերները, ծնողները նվեր տվել են ուսուցչին՝ չվաստակած բարձր առաջադիմություն ապահովելու համար: Հարցվածների 50
%-ը հայտնել էր, որ իրենց ծնողները նման նվերներ տվել են, իսկ 82 %ի հաղորդմամբ՝ իր ընկերոջ, ընկերուհու ծնողն էր նման կերպ վարվել:
Հարցման խմբում ընդգրկված անչափահասների 33 %-ը նշել էր, որ
մասնավոր դասերի է հաճախել ուսուցչի մոտ՝ չվաստակած բարձր առաջադիմություն ապահովելու համար, իսկ 76 %-ը՝ համադասարանցիներն են այդ քայլին դիմել:
ISRD-3 ուսումնասիրության շրջանակներում երեխաներին հարցեր ուղղվեցին ոստիկանության գործունեության իրենց ընկալումների
մասին. հարցվածների 44.8 %-ի կարծիքով՝ ոստիկանությունը կաշառք
է վերցնում:
Կատարված ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել.
1. Ներկա ժամանակաշրջանում հասարակության կարգավորիչ
գործառույթի, հասարակական հսկողության թուլացման, կրթական ոլորտում կոռուպցիայի տարածման և դրանով պայմանավորված՝ ուսուցչի մասնագիտության հանդեպ հարգանքի նվազման պարագայում ՀՀ-ում երեխայի ասոցիալ վարքի կանխարգելման առումով նշանակություն ունեցող սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների ձևավորման գործընթացում նկատվում է դպրոցի և հասարակության դերի նվազում:
2. ՀՀ-ում երեխաների շեղվող վարքագծի, հատկապես հանրային
բարձր վտանգավորություն չունեցող ձևերի դրսևորման առումով կարևոր է ինքնավերահսկումը, քանի որ անչափահասը պատրաստ է
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ռիսկային վարքագծի դիմելու և հետևել հեդոնիստական գաղափարներին:
3. ՀՀ հասարակական կյանքում տեղ գտած փոփոխությունների,
հատկապես սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամային ցնցումների հետեվանքով ներկա ժամանակաշրջանում նկատվում է անչափահասների
արժեքային համակարգի անոմիա, նյութական պահանջմունքների գերակայություն հոգևորի նկատմամբ, սպառողական հոգեբանության
աճ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում նաև հանցավոր վարքագիծ դրսևորած անչափահասների մոտիվացիոն ոլորտի վրա:
Բանալի բառեր – անչափահաս, հեդոնիզմ, ինքնավերահսկում, հոգեբանական
բնութագիր, մոտիվացիա, արժեքային համակարգ, շեղվող վարքագիծ, հանցավոր
վարքագիծ

АННА МАРГАРЯН – Социально-психологические и мотивационные особенности преступного или девиантного поведения несовершеннолетних. –
Криминологическая характеристика правонарушителя, в том числе и несовершеннолетнего, опирается на анализ его социалько-демографических, социальноролевых и социально-психологических черт. Анализ же предполагает изучение
как ценностной системы, мотивационных ососбенностей личности, так и её самоконтроля.
Исследования, проведённые автором в Армении в рамках международного
научного проекта ISRD-3, выявили корреляцию между девиантным поведением и
уровнем самоконтроля, а также гедонистскими склонностями несовершеннолетнего. Показаны также основные психологические факторы, влияющие на девиантное или преступное поведение подростков.
Ключевые слова: несовершеннолетний, гедонизм, самоконтроль, психологическая
характеристика, мотивация, система ценностей, девиантное поведение, преступное
поведение

ANNA MARGARYAN – Social-psychological and Motivating Features of Juvenile’s Criminal or Deviant Behavior. – The analysis of socio-demographic, role and
socio-psychological characteristics of the offender's, including the minor`s personality,
is a must for the identification of his/her criminological characteristics. The revealing
of socio-psychological features of the person can be realized based on the analysis of
the value system, the motivational characteristics, as well as the level of self-control,
hedonistic inclinations of the personality.
Based on the researches conducted by the author in the Republic of Armenia
within the framework of the international scientific project ISRD-3, correlations between deviant behavior and the level of self-control, as well as the hedonistic inclinations of a minor, were revealed.
The author reveals the main psychological factors underlying the deviant or criminal behavior of children in the RA.
Key words: juvenile, hedonism, self-control, psychological characteristics, motivation,
system of values, deviant behavior, violent behavior
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