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որոշակի սխեմաներ, որոնք ձևավորվել են մանկության տարիներին և
պայմանավորում են հասուն մարդ ու արարքները:
Տրանսակտ վերլուծ ողների, մասնավորապես Է. Բերնի կարծ իքով՝
մարդկանց մեծ ամասնությունը ենթ ագ իտակցության մեջ ունի կյանքի
որոշակի սցենար, պլան, որի շնորհիվ նա կազմակերպում է իր կյանքի
երկարատև շրջաններ՝ ամիսներ, տարիներ: «Կյանքի սցենարի» գաղա
փարը հատկապես կարև որվում է տրանսակտ վերլուծ ության դպրոցի ներ
կայացուցիչների կողմից: Ըստ Է. Բերնի, սցենարը կյանքի պլան է, որը
կառ ուցվում է մանկության շրջանում, ամրապնդվում է ծնողների կողմից,
արդ արացվում է հետագ ա իրադ արձություններով և ավարտվում այնպես,
ինչպես կանխորոշված էր: Սցենարը մշտապես խաղարկվող կենսական
նախագ իծ է, որը ձևավորվել է վաղ մանկության տարիների ընթ ացքում,
հիմնականում ծնողների ազդ եցության տակ: Համաձայն Է. Բերնի, դա
հոգ եբանական իմպուլս է, որը մեծ ուժ ով մարդ ուն բրդում է առ աջ, երբեմն
առ անց հաշվ ի առնելու նրա դիմադրությունն ու ազատ ընտրության հնա
րավորությունը [1]։
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Տրանսակտ վերլուծ ողներն առ աջարկում են այն միտքը, որ ման
կության տարիներին երեխան ձևավորում է կենսական հստակ պլան,
յուրօրինակ թատերական բեմականացում, որն ունի սկիզբ, միջին մաս
և ավարտ: Երեխան հստակ ավարտում է իր բեմականացումը, և կենսա
կան պլանի յուրաքանչյուր գործ ողություն անպայման տանում է դեպի այդ
ավարտ: Հասուն տարիքում մարդն իրականացնում է այնպիսի գործ ո
ղություններ, որոնք բերում են իր «գրած» սցենարի ավարտին:
Յուրաքանչ յուր սցենարի կարև որ յուրահատկությունն այն է, որ թեև
այն ձևավորվում է ծնողների կամ կյանքի արտաքին ազդ եցությունների
շնորհիվ, բայց և միևնույն ժամանակ սցենարի զարգ ացումը կախված է
երեխայի որոշումից: Երեխան որոշում է կայացնում, թե ինչպիսին են լինե
լու իր կյանքի ընթ ացքը, պլանը: Բնականաբար, այդ որոշումը մեծ ապես
տարբերվում է հասուն տարիքին բնորոշ որոշումներ կայացնելու ձևից, այն
սպոնտան է, հուզական, զգացմունքային:
Համաձայն Յ. Սթյուարտի և Վ. Ջոյնսի, սցենարային որոշումները տվյալ
մանկիկի համար վտանգավոր և թշնամական թվացող աշխարհում գոյատևման
լավագույն ուղին են: «Մեծական» աշխարհը երեխային վտանգներով լի, վախեց
նող տեսարաններով լեցուն աշխարհ կարող է թվալ: Ուստի երեխան «որոշում»
է, թե ինչպես գոյատևել այդ անսովոր, հետևաբար՝ անապահով աշխարհում [2]:
Բնականաբար, երեխայի մտածողությունն ունի իր առանձնահատկություն
ները: Երեխային, հատկապես մինչև հինգ տարեկան, հատուկ են մոգական
մտածողության տարրեր: Երեխան վստահ է, որ իր մտքերն արտաքին աշխար
հում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառ են հանդիսանում, որ նա
ունի գերբնական կարողություններ և կարող է ազդել իրադարձությունների վրա:
Ուստի, նա կարող է «հուզական» որոշումներ կայացնել իր մեկնաբանություն
ների հիման վրա, իր կարծիքով՝ ապահովագրելով իր կյանքը:
Երեխայի որոշում ներն ամրագրվում են ծնողների կողմից: Ծ նողները,
մեծահասակները, շրջապատող աշխարհը որոշակի ազդակներ, հաղոր
դագրություններ են ուղղում երեխային, որոնք կրում են խոսքային կամ ոչ
խոսքային բնույթ: Մինչև խոսքի իմաստային կողմի հասկացումը, երեխան
հակազդում է մեծահասակներից եկող ոչ խոսքային ազդակներին: Նա շատ
զգայուն է ձայնի ինտոնացիայի, մարմ նախաղ ի նկատմամբ: Օրինակ, ծնո
ղի կողմից երեխայի հետ հաճախակի դրական մարմ նական կոնտակտի
ապահովումը կարող է մեկնաբանվել երեխայի կողմից որպես «ապրելու և
լինելու» թույլատրություն [2]։ Հետագայում, երբ երեխան սկսում է հասկա
նալ նաև խոսքի իմաստային, բովանդակային կողմը, միևնույն է, հաճախ նա
մեկնաբանում է ասածը՝ կախված ոչ խոսքային հաղորդագրություններից:
Երբեմն երեխան կառուցում է իր վարքը, ապագա սցենարը՝ կախված այն
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ուղերձներից, որոնք ասվել են նույնիսկ անուղղակի, օրինակ, երբ ծնողները
խոսում են ուրիշի մասին:
Երեխան իր սցենարային որոշում ները կառ ուցում է կամ պարբերա
բար կրկնվող ուղերձների դեպքում, կամ այն եզակի դեպքերից հետո,
որոնք չափազանց սթրեսային են: Երեխայի կյանքի սցենարի ձևավորման
վրա ազդ ում են նաև ծնողներից եկած խոսքային ուղերձերն ու հաղորդ ագ
րությունները, որոնք հստակ սովորեցնում և մատնանշում են երեխային,
թե ինչն է կարելի ևինչը չի կարելի, որն է վատ ևորն է լավ: Բոլոր մարդ իկ
ստանում են նմանատիպ ուղերձներ:
Որոշակի տարիքում, մասնավորապես բարոյական հասկացություն
ների ձևավորման փուլում, այդպիսի ուղերձներն ունենում են կարև որ
նշանակություն երեխայի անձի ձևավորման համար: Երեխան իր զարգ աց
ման ընթ ացքում կարիք ունի հեղ ինակավոր ծնող ի կարծ իքի, անձի, որը
հստակ ցույց կտա «ճիշտը» և «սխալ ը»: Երեխան, ստանալով նմանատիպ
հաղորդ ագրություններ, կառ ուցում է իր հետագ ա վարքը և փոխհարաբե
րությունները համաձայն դրանց:
Համաձայն Քլոդ Շտայների, ծնողների հաղորդ ագրությունները
կարող են գալ տարբեր Էգ ո-վիճակներից՝ Ծնող ից, Երեխայից կամ Մեծ ա
հասակից: Նա առ աջարկել է սցենարային կաղապարի գաղափարը, որն
արտահայտում է, թե ինչպես և ինչի ազդ եցության ներքո են մարդկանց
մեջ ձևավորվում կենսական որոշումները: Համաձայն նշված կաղապարի,
այն ուղերձները, որոնք գալ իս են ծնողների «Ծնող» Էգ ո-վիճակից կոչվում
են ուղերձներ: Դրանք հիմնականում այն վերբալ հաղորդ ագրություններն
են, որոնք տրվում են նախադպրոցական տարիքում: Դրանք ձևավորում
են մարդ ու «Ծ նող» Էգ ո-վիճակի մի մասը: Երեխայի «Մ եծ ահասակը» ընդ օ
րինակման շնորհիվ կարող է ընկալել ծնողների «Մ եծ ահասակից» եկող
ուղերձները և ձև ավորել ծրագիր: Ծնողների «Երեխա» Էգ ո-վիճակից բխող
ուղերձները կարող են լինել «թույլատրության» կամ «արգելման»: Դրանք
կազմում են մարդ ու «Երեխա» Էգ ո-վիճակի մի մասը, հիմնականում ձևա
վորվում են վաղ մանկության ընթ ացքում և կրում են ոչ վերբալ բնույթ [3]։
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Նկար 1. Ք.Շտայների «Սցենարային կաղապարը»
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Սույն հոդված ի սահմաններում մեր ուշադրության ներքո են լինե
լու ծնողների «Ծնող» Էգ ո-վիճակի ուղերձները, որոնք, ինչպես նշեցինք,
կառ ուցում և ձև ավորում են երեխայի պատկերացումները «ճիշտ» և «սխալ»
լինելու մասին: Երեխան ձևավորում է իր սցենարը՝ համաձայն այս ուղերձ
ների: Մեծ մասամբ այսպիսի ուղերձները դրական դեր են ունենում մեծ ա
հասակի կյանքում, քանի որ օգնում են հարմարվել հասարակության և
տվ յալ մշակույթ ում ընդ ունված նորմերին, կարգ երին: Նմանատիպ ուղերձ
ներն օգնում են պահպանել մարդ ու անվտանգ ությունը, ապահովությունը:
Ուղերձները հաճախ անվանում են հրահանգներ (driver), քանի որ
երեխան, հետագ այում՝ մեծ ահասակը, այդ ուղերձներին հետև ելու հույժ
կարիք է զգում: Մարդ ը վստահ է լինում, որ առ աջնորդվելով նման ուղերձ
ներով՝ ձևավորում է դրական վարք և դրական կենսուղ ի է ընտրել: Սակայն
լինում են այնպիսի դեպքեր, երբ հրահանգներն այնքան կարև որ դեր ու
նշանակություն են սկսում խաղալ մարդ ու կյանքում, որ նա իր ողջ էներ
գիան ուղղում է այդ հրահանգ ի իրականացմանը, ինչի պատճառ ով տու
ժում են մարդ ու կյանքի տարբեր ոլորտներ: Մարդ ը, կարծ ես, սեփական
որոշում ների, համոզմունքների, հրահանգների գերին է դառնում:
Ամերիկացի հոգ եբան Թայբի Քալերը հետազոտել և նկարագրել է
կյանքն ուղղորդ ող հրահանգների 5 տեսակ.
1.

2.

3.

«Ձգտիր կատարելության»: Այս հրահանգ ի գերակայման դեպք ում մարդ իկ
միշտ ձգտում են անել իրենց հնարավորություններից ավել ին, ունեն մոտի
վացիայի բարձր մակարդ ակ և երբեք չեն բավարարվում իրենց ձեռքբերում
ներով: Տվ յալ ուղերձի բացասական կողմն այն է, որ մարդ ը չի կարողանում
ադ եկվատ գնահատել իր ձեռքբերում ները, պահանջկոտ է իր և շրջապատի
նկատմամբ և, կարծ ես, «իդ եալականին» հասնելու մշտական վազք ի մեջ է:
«Ուրախացրու ուրիշներին, եղ իր հաճել ի և սիրալ իր»: Այս հրահանգ ով առ աջ
նորդվող մարդ իկ չափազանց զգայուն են դիմացինների ասածների, արարք
ների, հակազդ ումների հանդ եպ: Փորձում են ամեն գնով ձեռք բերել դիմա
ցինի դրական վերաբերմունք ը: Դիմացինի ցանկությունները և պահանջ
մունքներն ավել ի կարև որ են, քան սեփականը: Պատրաստ չեն պաշտպանել
իրենց շահերը, իրենց ցանկությունները, կարծ իք ը, հատկապես, եթ ե դրանք
հակասում են ընդ ունված կարծ իքներին: Ընդհանուր առմամբ, նման մարդ իկ
շրջապատի կողմից ընկալվում են որպես բարեհամբ ույր, խաղաղասեր, կոնֆ
լիկտներից խուսափող էակներ:
«Միշտ փորձիր, ուժերից վեր, բոլոր ջանքերդ ուղղ իր դեպի ընթացք»: Տվյալ հրա
հանգ կրողն ունի լարվածության մեծ մակարդակ: Այս հրահանգի խորքային
իմաստն այն է, որ կյանքը մշտական պայքար է, անընդհատ պետք է աշխատել
արդյունք ձեռք բերելու համար: Նմանատիպ հրահանգի վտանգն այն է, որ մարդն
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4.

5.

իր ողջ ուշադրությունն ու ջանքերն ուղղում է ընթացքի վրա, շատ ջանքեր է գոր
ծադրում, բայց հաճախ՝ ապարդյուն:
«Եղ իր ուժ եղ»: Այս հրահանգն ուղված է զգացմունքները ճնշելուն, հուզակա
նություն չդրսևորելուն: Երեխան մեծ անում է՝ հասկանալով, որ զգացմունքներ
ցույց տալ ը թուլության նշան է, նա պետք է կարողանա ցանկացած իրավ իճա
կում լինել ուժ եղ, զսպված: Նման մեծ ահասակները սովոր չեն լսել իրական
պահանջմունքներն ու ապրում ները, մշտապես ներկայանում են որպես սառ
նասիրտ, ուժ եղ և հավասարակշռված: Նրանք խուլ են լինում նաև այլ մարդ
կանց զգացմունքների հանդ եպ, չեն կարողանում ապրումակցել դիմացինին:
«Շտապիր»: Նմանատիպ հրահանգ ի գերակայման դեպքում մարդն անհան
գիստ է, սովոր է ապրել մշտական ռիթմի մեջ, ունի ակտիվության մեծ մակար
դակ, ամեն ինչ անում է շտապելով, վազքով, վերջին պահին: Կարող է պատաս
խանատու գործ եր ձեռնարկել, հասցնել ժամանակին, սակայն ի հաշիվ իր հու
զական և ֆիզ իկական առողջության [4]։

Ինչպես արդ են նշել ենք, այս հրահանգները կարող են դրական ազդ ե
ցություն ունենալ մարդ ու կյանքում, սակայն ծայրահեղ արտահայտման
դեպքում կարող են վնասել մարդ ու հոգ եկան և ֆիզ իկական առ ողջությանը:
Հիմք ընդ ունելով վերը նշված տեսակետները՝ մեր կողմից իրակա
նացվեց հետազոտություն՝ պարզելու, թե ինչ հրահանգներ են գերակայում
երիտասարդ հայ աղ ջիկների շրջանում, մասնավորապես, երիտասարդ
կանանց (22-30 տարեկան) շրջանում գերակայող հրահանգ ի տեսակը,
որն ուղղված է եղել իրենց «կին» դերին:
Ընտրանքը կազմել է 50 երիտասարդ: Յուրաքանչյուր երիտասարդ
աղջկա խնդրել ենք վերհիշել և վերարտադրել այն բառ երը, արտահայ
տությունները, ասացվածքները, որոնք լսել են մանկության շրջանում՝
ուղղված նրան, թե ինչպիսին պետք է լինի աղջիկը:
«Շտապիր»
«Եղիր ուժեղ»
«Միշտ փորձիր, ուժերից վեր,
բոլոր ջանքերդ ուղղիր դեպի
ընթացք»
«Ուրախացրու ուրիշներին,
եղիր հաճելի և սիրալիր»
«Չգտիր կատարելության»
0% 10%

20%

30% 40%

Նկար 2. Երիտ աս արդ աղ ջ իկների մանկ ության «հրահ անգները»
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50%

60% 70%

Բերված հիստոգրամը ցույց է տալ իս, որ երիտասարդ աղջիկների
շրջանում գերակայում է «Ուրախացրու ուրիշներին, եղ իր հաճել ի և սիրա
լիր» հրահանգ ը: Մեծ մասը նշել է, որ փոքրուց նրանց ասել են, թե աղջիկը
պետք է լինի զուսպ, համեստ, հնազանդ, որպեսզ ի տան պատիվ ը պահի:
Նշվում էին պատասխաններ, որ աղջիկը պետք է մայրիկին օգնող լինի և
այլ: Այսինքն՝ հիմնականում գերակայում էին այնպիսի պատասխաններ,
որոնք ուղղված են շրջապատի համար օգտակար և դրական լինելուն:
Նշված պատասխանների մեջ հանդ իպում են նաև այնպիսի պատաս
խաններ, որոնք բավարարում են «Ձգտիր կատարելության» հրահանգ ին՝
«աղջիկը պետք է ձգտող լինի, լավ սովորի, ցածր գնահատական չստանա»
և այլն:
Ինչպես արդ են նշել ենք, յուրաքանչյուր հրահանգ կարող է լինել
դրական, եթ ե չի դառնում այնքան գերակայող, որ մարդն իր ողջ ուժ երն
ու ռեսուրսներն ուղղում է այդ հրահանգ ի իրագ ործմանը: «Ուրախաց
րու ուրիշներին, եղ իր հաճել ի և սիրալ իր» հրահանգ ը կարող է նպաս
տել հարաբերություններում այնպիսի դիրքի գրավմանը, որը թույլ չտա
մարդ ուն «ապրել» սեփական կյանքով, մշտապես մտահոգվել ուրիշների
կյանքի և բարեկեցության մասին, չկարողանալ իդ ենտիֆիկացնել սեփա
կան պահանջմունքներն ու ցանկությունները:
Սրա մասին կարող է վկայել նաև մեր իրականացրած մեկ այլ հետա
զոտություն, որին մասնակցել է 30 ամուսնացած կին (30-50 տարեկան):
Կանանց խնդրել ենք ավարտել «Կինը պետք է...» արտահայտությունը,
դուրս բերելու համար, թե ինչ համոզմունքներով են առ աջնորդվում նրանք
իրենց փոխհարաբերություններում որպես կին: Հարցվողների 83%-ն
առ աջին տեղում գրել է, որ կինը պետք է լինի հնազանդ, լսող: 76%-ը երկ
րորդ տեղում նշել է, որ կինը պետք է լինի մայր: Ըստ գերակայության եկող
հաջորդ պատասխաններն էին՝ պետք է լինի կոկիկ, հաճել ի, խնամված:
Ինչպես նկատում ենք, նշված պատասխանները ևս մեծ մասամբ
խոսում են «Ուրախացրու ուրիշներին, եղ իր հաճել ի և սիրալ իր» հրահանգ ի
գերակայման մասին:
Այսպիսով, ամփոփելով՝ կարող ենք ասել, որ երիտասարդ հայ աղջիկ
ների մեջ գերակայում է «Ուրախացրու ուրիշներին, եղ իր հաճել ի և սիրա
լիր» հրահանգ ը, որը կարող է «կին» դերն իրականացնել իս ունենալ թե՛
դրական, թե՛ բացասական ազդ եցություն: Մի կողմից՝ այս հրահանգ ը
կարող է դրդել կնոջը լինել «օգտակար», հասկացող, հանդ ուրժ ող, ընդ ու
նող, ուրիշների կարիքները հոգ ող անձ, մյուս կողմից՝ այն կարող է դրդել
կնոջը անտեսել սեփական զգացմունքները, դառնալ ուրիշների կարծ իք
ների, ապրում ների, զգացմունքների և գործ ողությունների «զոհ», մոռ անալ
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սեփական անձի ձգտում ները, պահանջմունքները, իրական ցանկություն
ները: Սա կարող է բացասաբար անդրադ առնալ ընտանիքի կենսագ ործ ու
նեության, գործ առ ույթների իրականացման վրա՝ առ աջ բերելով ընտա
նիքով պայմանավորված տրավմաներից մեկը՝ մշտական տագնապային
զգացողությունը:
Անշուշտ, բացասական ազդ եցության հաղ թ ահարման բազում ձևեր
գոյություն ունեն: Հոգ եթ երապևտիկ աշխատանքը հնարավորություն է
ընձեռ ում հասկանալ և գիտակցել մանկության տարիքում ընդ ունված որո
շումների «անպիտանել իությունը», գիտակցել ժամանակին ծնողական
հրահանգների դերը և նշանակությունը ներկայիս կյանքում և կառ ուցել
նոր, գիտակցված, ներկա ժամանակաշրջանի համար արդյունավետ կեն
սական պլան և սցենար:
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