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(Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի տրամադրած
ֆինանսավորմամբ՝ 15T-5A212 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում)

Ավանեսյան Հ. Մ., Հովհաննիսյան Ս. Վ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան)
Հոդվածում քննարկվում են տեղեկատվական նորարարական տեխնոլոգիաներով պայմանավորված մասնագիտական միջավայրի արդի փոփոխություններին
անձի հարմարման օրինաչափությունների ուսումնասիրման ռազմավարական մոտեցումների հետ կապված հարցերը:
Մեր կողմից ծրագրված շարունակական հետազոտության շրջանակում առաջադրված խնդիրներից մեկը ենթադրում է ստեղծել անձի հարմարման վարքային
բաղադրիչների համապարփակ բանաձև՝ մասնագիտական տարբեր ոլորտներում
կիրառելու նպատակով: Հենց նշված խնդրի իրականացմամբ էլ թելադրված է սույն
հոդվածում արծարծված հիմնախնդրի հրատապությունն ու այժմեականությունը:
Հանգուցային բառեր. անձ, տեղեկատվական տեխնոլոգիա, մասնագիտական գործունեություն, տարածաժամանակային ընկալում, փոխակերպում, հարմարում:
Ակներև է, որ վերջին տասնամյակներում իրականացվող տնտեսական, սոցիալական և տեղեկատվական համընդհանուր փոփոխություններն իրենց հետքն են
թողնում մարդու գործառութավորման գրեթե բոլոր ոլորտների վրա: Ժամանակակից
մարդն ապրում և գործում է տեղեկատվական հասարակությունում, ուր զանգվածային տեղեկատվության շարունակական հոսքերը, ինչպես նաև նոր տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները (ՏՏ) ենթադրում են անձի բոլոր ճանաչողական գործընթացների,
այդ թվում՝ տարածաժամանակային ընկալման հնարավորությունների որակական
փոփոխություն [1]:
Ներկայիս փոխակերպվող հասարակությունն օրինաչափորեն իր ետևից բերում
է անձի սեփական պատկերացումների համակարգը վերանայելու անհրաժեշտություն: Հատկանշական է, որ ՏՏ ազդեցությամբ պայմանավորված անձի տարածաժամանակային ընկալումների փոխակերպումները ՀՀ-ում առանձնահատուկ կարևորվում են հատկապես կայացած մասնագետների շրջանում, երբ գործունեության
սուբյեկտը ստիպված է հարմարվել ստեղծված նոր պայմաններին, երբ այսօրվա օպտիկամանրաթելային կապի միջոցները՝ համակարգիչը, հեռախոսը կամ այլ թվային
տեխնոլոգիաները, կարևոր տեղ են զբաղեցնում նրա կյանքում և մասնագիտական
արդի միջավայրում:
Մեր կողմից ծրագրված շարունակական հետազոտության [1, 2, 8] շրջանակում
առաջադրված խնդիրներից մեկը ենթադրում է ստեղծել անձի հարմարման վարքային բաղադրիչների համապարփակ բանաձև՝ մասնագիտական տարբեր ոլորտներում կիրառելու նպատակով: Հենց նշված խնդրի իրականացմամբ էլ թելադրված է
սույն հոդվածում արծարծված հիմնախնդրի հրատապությունն ու այժմեականությունը:
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Կատարված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ներկայումս գոյություն ունեն
«հարմարում» կատեգորիայի հասկացման երկու հիմնական մոտեցումներ: Առաջին
մոտեցումը կապված է հարմարման` որպես անմիջականորեն անձի, իսկ երկրորդը`
սուբյեկտի և նրան շրջապատող աշխարհի (միջավայրի) փոփոխությունների
ուղղվածության հասկացման հետ:
Առաջին ուղղությանը կողմնակից հետազոտողները` Դ. Ա. Անդրեևան (1973), Տ.
Գ. Դիչևը, Կ. Ե. Տարասովը (1976) և Վ. Վ. Սինյավսկին (1974), հարմարման էությունը
տեսնում են նոր գրգռիչների՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցությանը
կամ, ընդհանրապես, կյանքի ու գործունեության փոփոխվող պայմաններին անձի և
օրգանիզմի հարմարման մեջ: Հարմարման գործընթացի հիմնական բովանդակությունը նրանք համարում են ընտելացումը, հին դինամիկ կարծրատիպի կոտրումը և
նորի ձևավորումը: Այսպիսի մոտեցումը միանգամայն ընդունելի է մասնագիտական
գործունեության փոփոխվող պայմաններին մարդու կենսաբանական, ֆիզիոլոգիական, հոգեֆիզիոլոգիական և հոգեբանական հարմարումը գնահատելիս, բայց այն չի
կարող բավարար լինել աշխատանքային գործունեության սոցիալ-հոգեբանական
գործոններին տարբեր մասնագետների հարմարումն ուսումնասիրելիս:
Երկրորդ մոտեցման կողմնակիցները` Գ. Մեդվեդևը, Բ. Ռուբինը և Յու. Կոլեսնիկովը (1969), ենթադրում են, որ հարմարման գործընթացում անձը ոչ միայն ընտելանում է մասնագիտական միջավայրին, այլև ակտիվորեն փոխներգործում է աշխատանքային միջավայրի հետ, այն հարմարեցնելով իրեն, փոփոխելով՝ սեփական
հետաքրքրություններից ելնելով: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս համարժեքորեն
հասկանալ անձի ակտիվության էությունը՝ մասնագիտական միջավայրին հարմարվելու գործընթացում, ինչպես նաև սահմանազատել կենսաբանական և սոցիալական հարմարում հասկացությունները՝ իբրև փոխկապակցված, բայց բազմամակարդակ երևույթներ:
Հարմարման էությունը հասկանալու առաջին մոտեցումը կայանում է նրանում,
որ հարմարումը՝ կենսագործունեության նոր պայմաններին մարդու «ընտելանալու»,
«վարժվելու», «դերի մեջ մտնելու» հարմարվողական գործընթացն է [3, 4, 7]: Այս
ուղղության ակունքներն ընկած են գերազանցապես հարմարման կենսաբանական
հասկացման մեջ, որում հաշվի չեն առնվում դրա բարդ սոցիալական որոշվածությունը, մարդու գիտակցական ակտիվությունը:
Երկրորդ մոտեցումն այն է, որ կյանքի և գործունեության նոր պայմաններին
մարդու հարմարումը հասկացվում է որպես անձի կողմից սոցիալական փորձն ակտիվորեն յուրացնելու, նոր սոցիալական դերերին տիրապետելու գործընթաց: Այսպես, օրինակ՝ Գ. Մեդվեդևը, Բ. Ռուբինը և Յու. Կոլեսնիկովը նշում են, որ՝ «հարմարումը, ընդհանուր առմամբ, անձի կողմից հասարակության սոցիալական փորձի և
այն ոլորտի (միկրոմիջավայրի) յուրացումն է, որին նա պատկանում է» [6]: Մեր տեսակետից՝ այստեղ ճիշտ է ընդգծվում հարմարման գործընթացում մարդու կողմից
մասնագիտական գործունեության նոր պայմանները յուրացնելու ակտիվ բնույթը,
սակայն հաշվառված չէ նրա ընտելանալու կողմը:
Առաջին մոտեցման կողմնակիցները չհամաձայնվելով հարմարման այսպիսի
հասկացման հետ, պնդում են, որ տվյալ դեպքում նկատվում է մարդու «սոցիալականացում» և «հարմարում» հասկացությունների շփոթում՝ խառնում: Այսպես, ըստ
Դ. Ա. Անդրեևայի կարծիքի, «Այստեղ ակնհայտորեն ուրվագծվում է հարմարում և
սոցիալականացում հասկացությունների մրցակցություն: Այս հասկացությունների
առնչությունն նրանց համար ընդհանուր հիմնախնդրին, ըստ երևույթին, հիմք է, որ40

պեսզի որոշ հեղինակներ դրանք կիրառեն որպես նույնական: Բայց այս հիմնավորումը չի կարելի համարել բավարար պայման» [3]: Այնուամենայնիվ, այս հասկացությունները սահմանազատելու մասին օրինաչափ հարցադրում անելով հանդերձ,
հեղինակը որոշակիորեն պարզեցնում է մարդու հարմարման էությունը, համարելով, որ այն իրենից ներկայացնում է միայն դժվարությունների (փոփոխվող պայմանների) հաղթահարում (ընտելանալու միջոցով), նոր պայմանների յուրացում:
Տեսական ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ և՛ առաջին, և՛ երկրորդ մոտեցումներում իրավացիորեն, բայց միակողմանիորեն է հասկացվում անձի հարմարման գործընթացը, քանզի «ընտելացումը» համարվում է մարդու՝ որպես օրգանիզմի,
հարմարման ձևը: Իսկ նրա՝ որպես անձի, հարմարման գործընթացը կարող է ընթանալ թե՛ ընտելացման և թե՛ գործունեության նոր ձևերի ու դրանց իրականացման
պայմանների «ակտիվ տիրապետման» ձևով:
Խոսելով հարմարման մասին, բնականաբար, հաշվի է առնվում նաև «ինքնաընտելացման» գործընթացները՝ ինքնակարգավորումը, բարձր հետաքրքրությունների
ստորադասումը ավելի ցածրերին և այլն: Եվ վերջապես, ինչը հատկապես կարևոր է
ընդգծել, խոսքը ոչ միայն այն հոգեկան գործընթացների մասին է, որոնք բերում են
միջավայրը սուբյեկտի սկզբնական հետաքրքրություններին ենթարկելուն: Վերջինիս դեպքում հարմարումը նրա ամրագրված առարկայական կողմնորոշումների
իրականացումն է՝ վարքը հրահրող պահանջմունքի բավարարումը, առաջադրված
նպատակի նվաճումը, ելակետային խնդրի լուծումը:
Անհա՞տն է իրեն հարմարեցնում մասնագիտությանը, թե՞ մասնագիտական գործունեությունն է ենթարկեցնում իր հետաքրքրություններին, ցանկացած դեպքում
սուբյեկտը պաշտպանում է իրեն մասնագիտական աշխարհի առջև այն սեփական
դրսևորումներում, որոնք նրանում արդեն եղել են ու կան և, որոնք աստիճանաբար
հայտնաբերվում են: Այսպիսով, հարմարման ներքո հասկացվում է գործունեության
մեջ սուբյեկտի մոտ արդեն առկա ձգտումներն իրականացնելու և վերարտադրելու
միտումը, ուղղվածությունը՝ իրականացնելու այնպիսի գործողություններ, որոնց
նպատակահարմարությունը հաստատվել է նախորդող փորձով (անհատական կամ
ժառանգական): Խոսելով հարմարման կամ դրա ուղղվածության մասին, չի բացառվում նաև այն հանգամանքը, որ մարդը նախօրոք կարող է և չիմանալ, թե հատկապես ինչի՞, ի՞նչ առարկայական արդյունքի կբերի նրա գործողությունը, բայց և
այնպես, գործում է հարմարվելով, եթե «իր համար» նախապես հայտնի է, թե ինչի է
նա ձգտում, ինչ կարող է դա տալ իրեն: Այդ պատճաոով՝ հարմարվողական գործողությունները կարող են լինել նաև ստեղծագործականորեն արդյունավետ, «չառաջադրված». հարմարվողական դրանք դարձնում է «ինչի՞ համար» հարցի պատասխանն ունենալը:
Հետևաբար իմաստն այն չէ, որ անհատը ժամանակի ցանկացած պահին «ուզում
է ինչ-որ բան անել», այսինքն՝ որ նա «ձգտում է» որևէ նպատակի: Այսպիսով, վերլուծելով մարդու այս կամ այն մասնավոր ձգտումները, կարծես թե կարելի է դուրս գալ
այն նպատակին, որը, վերջին հաշվով, պայմանավորում է անձի վարքը, որքան էլ
«մակերեսային» դիտման դեպքում՝ հակասական ու անմիտ ներկայանան մարդկանց՝ դրանով հիմնավորված մղումներն ու ձգտումները:
Կախված այն բանից, թե կենսական որ հարաբերությունն է ընդունվում որպես
առաջնային, միջավայրին հարմարվելիս առանձնանում են անձի բոլոր հոգեբանական դրսևորումների համապատասխանության տարբեր տարատեսակներ: Ինչ վերաբերում է հարմարվելիս նկատվող հոգեկան գործընթացների ներքին դրսևորում41

ներին, ինչպիսիք են դիրքորոշումները, հուզական տեղաշարժերը, ամբողջական և
դրվագային հոգեկան վիճակները և այլն, ապա դրանք ևս, վերջին հաշվով, պատասխան են տալիս անհատական հարմարման խնդիրներին:
Այնուհանդերձ, մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտների, ինչպես նաև մշակույթի
առաջընթացը պայմանավորված է ոչ հարմարվողական վարքին մարդկանց հակվածությամբ ու պատրաստակամությամբ: Իսկ գործունեության յուրահատուկ մարդկային դրսևորումները հարմարմանը հանգեցնելու ցանկացած փորձ արժեզրկվում և
դեն է նետվում ինքնին մշակույթի կողմից: Սա, իր հերթին, նշանակում է, որ «չհարմարվողությունը» դառնում է գործունեության չափագրված գիծ: Դրանով իսկ հաստատվում է հարմարվողության մեկ այլ մակարդակ. «չհարմարվող լինելը» հանդես է
գալիս որպես այս կամ այն գործունեությանը մարդու հարմարվելիության պայման,
մասնավորապես՝ նրա ընդունումը համապատասխան սոցիալական կամ մասնագիտական խմբի կողմից:
Այսպիսով, կարող ենք եզրահանգել, որ գոյատևման (գործառութավորման) կենսաբանական նորման պահպանելու խնդրի համեմատությամբ, մարդը՝ ստեղծագործելով, գործում է որպես «չհարմարվող», ինչը, սակայն, լիովին հարմարվողական
ակտիվություն է, եթե ի նկատի ունենանք սեփական հասարակության կողմից առաջադրված նորմերին հավասարվելը:
Այսպիսով, հարմարումը՝ ամենալայն իմաստով, բնութագրվում է անհատի կողմից առաջադրված նպատակի հետ նրա գործունեության արդյունքի համապատասխանությամբ, իսկ չհարմարվողությունը՝ հակասությամբ, ավելի ճշգրիտ՝ անհատի
գործունեության արդյունքի և նրա նպատակի հակադրությամբ: Հետևաբար, խոսքը
ոչ միայն հավելուրդային գործելու, այլև ծրագրվածի և նվաճվածի միջև առճակատման հարաբերությունների առկայության մասին է:
Վերը ասվածը ցույց է տալիս, որ ամենատարբեր մասնագետների հարմարման
ընթացքում, ՏՏ կողմից ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, աշխատավայրերում տեղի է ունենում նրանց հոգեբանական որակների ու հատկությունների
վերակառուցում: «Անձի հարմարման գործընթացում... ոչ այնքան ձեռք են բերվում
նոր հատկություններ, որակներ, որքան վերափոխվում են արդեն եղածները» [5]:
Վերափոխվում է դրդապատճառային համալիրը, վարքի և գործունեության իրականացման կողմնորոշիչ հիմքերը, փոխակերպվում են թե´ տարածության և թե´ ժամանակի ըկալումները: Նկատելի փոփոխություններ են կրում հատկապես մասնագիտական սովորությունները, կարողություններն ու հմտությունները: Դրանց մի
մասը, որոնք համապատասխանում են մասնագիտական արդի միջավայրում
դրսևորվող վարքի պահանջներին՝ զարգանում են, իսկ չհամապատասխանողները՝
թուլանում և չքանում: Ակտիվորեն ձևավորվում են նաև բացակայող, բայց գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ հնարներն ու միջոցները:
Այսպիսով, ամփոփելով վերլուծական փուլի արդյունքները, կարող ենք պնդել,
որ հետազոտության փորձարարական փուլի իրականացումը հնարավորություն
կտա մեզ՝ մշակելու մասնագիտական նոր պայմաններին անձի հարմարումն ապահովող այնպիսի համընդհանուր վարքային մոդելներ, որոնց ներդնումը ՏՏ տարբեր
ներգրավվածություն ունեցող մասնագիտություններում, թույլ կտա բարելավել գործունեության սուբյեկտների հոգեկան առողջությունը, ինչն էլ կնպաստի նրանց գործառական արդյունավետության բարձրացմանը:
Օգտագործված գրականության ցանկ.
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ANALYSIS OF APPROACHES TO STUDY OF ISSUE OF A PERSON’S ADJUSTMANT TO
NEW CONDITONS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES

Avanesyan H. M., Hovhannisyan S. V. (YSU, Yerevan, Armenia)
Key words: person; information technology; professional activity; spatial-temporal perception; transformation; adaptation.
The article discusses issues related to strategic approaches to the study of a person’s
adjustment patterns to the current professional setting changes conditioned by the innovative information technologies.
Thus, one of the issues within the ongoing research planned by us suggests creation of
a comprehensive formula of a person’s adjustment behavior components with an aim to
apply it in various professional areas. It is the implementation of the mentioned issue that
dictates the urgency and relevance of the problem addressed in this article.
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