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Բոլոր ժամանակներում էլ ընտանիքում տարբեր պատճառներով ծագել 

են կոնֆլիկտներ: Հաճախակի կոնֆլիկտներն ազդում են ընտանիքի հոգեբանա-

կան մթնոլորտի վրա, քայքայում հարաբերությունները, ընտանիքի անդամների 

մեջ առաջացնում սթրես, լարվածություն, տհաճ հոգեվիճակներ: Ընտանեկան 

կոնֆլիկտների արդյունքում առաջին հերթին տուժում են երեխաները, որոնք ու-

նենում են անձնային զարգացման խեղաթյուրումներ և վարքի խանգարումներ: 

Աշխատանքում նկարագրված են ընտանեկան կոնֆլիկտների տեսակները, 

դրանց առաջացման պատճառները և դրանց բացասական հետևանքները երե-

խայի անձի ձևավորման վրա: 
 

Երեխայի անձի ձևավորումն առաջին հերթին տեղի է ունենում ընտանի-

քում, և ընտանեկան մթնոլորտը, հարաբերությունները, դաստիարակությունը 

վճռորոշ ազդեցություն են ունենում երեխայի ներդաշնակ զարգացման և հոգե-

կան առողջության վրա:  
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Ընտանիքում ձևավորվում են երեխայի բնավորությունը, ինքնագիտակ-

ցությունը, ինքնագնահատականը, բարոյական պատկերացումները, սոցիալա-

կան դիրքորոշումները, երեխան յուրացնում է վարքի կանոնները, տեղի է ունե-

նում անձի սոցիալականացում:  

Վերջին ժամանակներում ընտանեկան հարաբերություններն էական փո-

փոխությունների են ենթարկվել: Ավելացել է բջջային` ամուսիններից և երեխա-

ներից կազմված ընտանիքների թիվը: Փոխվել են ընտանիքում ամուսինների 

ֆունկցիաները, նրանց արժեհամակարգը, վերաբերմունքը երեխաների նկատ-

մամբ, դաստիարակության մեթոդները:  

Շատ կարևոր է ուսումնասիրել ընտանեկան հարաբերություններում տե-

ղի ունեցող տեղաշարժերը, ընտանեկան կոնֆլիկտների առաջացման պատ-

ճառները և դրանց ազդեցությունը երեխայի անձի ներդաշնակ ձևավորման վրա:  

Գոյություն ունի §կոնֆլիկտ¦ հասկացության մի քանի սահմանում:      

 Բ. Մ. Ռեբուսը կոնֆլիկտը բնութագրում է որպես §մարդկանց գիտակցու-

թյան մեջ միմյանց հանդեպ հակադարձ ուղղված և անհամատեղելի միտումների 

բախում` կապված բացասական սուր հուզական ապրումների հետ»[4,էջ 45]: 

Ըստ Ա. Վ. Սերգեյչուկի` §կոնֆլիկտը անհատների անհամատեղելի նպա-

տակների, հետաքրքրությունների, դիրքորոշումների, կարծիքների, հայացք-

ների բախում է»[5, էջ 212]: 

   Ի տարբերություն Ռեբուսի և Սերգեյչուկի` Ա.Մ.Ստոլյարենկոն կոնֆլիկ-

տը բնութագրում է ոչ թե որպես բախում, այլ հակասություն. §Կոնֆլիկտը երկու 

և ավելի մարդկանց (խմբերի) միջև սուր և դժվար լուծվող հակասություն է, որը 

բնութագրվում է հակամարտությամբ, հակասող կողմերի կողմից ուժեղ միջոց-

ների փոխադարձ կիրառմամբ` հակառակ կողմին հաղթելու նպատակով»[6, էջ 

294]: 

Ըստ վիճակագրական տվյալների ընտանեկան կոնֆլիկտների հիմնական 

պատճառը հաղորդակցման կուլտուրայի, փոխադարձ վստահության, քաղա-

քավարության, ուշադրության, բարյացակամության, նրբազգացության բացա-

կայությունն է: 

Իրականում կոնֆլիկտների պատճառ կարող են հանդիսանալ հոգեբա-

նական անհամատեղելիությունը, սեռական խնդիրները, միմյանց մտադրու-

թյունները չհասկանալը, վարքի սխալ մեկնաբանությունները, բարոյականու-

թյան վերաբերյալ տարբեր մոտեցումները, պարտքի և պատասխանատվության 

զգացումի բացակայությունը և այլն:  
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Ընտանիքն ամուր է այն ժամանակ, երբ զույգերի միջև ստեղծված են բարի-

դրացիական հարաբերություններ, երբ ազատ քննարկվում են տարբեր թեմա-

ներ, երբ ամուսիններն ունեն ընդհանուր հետաքրքրություններ, ընդունակ են 

ապրումակցման, զիջող են և, ամենակարևորը, երբ ընտանիքի հիմքում սերն է:  

Կարևորելով ընտանիքի և ընտանեկան հարաբերությունների դերը երե-

խայի անձի ներդաշնակ ձևավորման վրա` մենք, հարցաթերթային հարցման մի-

ջոցով, որին մասնակցել է ընդլայնված և բջջային ընտանիքների 40 ամուսնական 

զույգ, բացահայտեցինք կոնֆլիկտների առաջացման հաճախականությունը: 
  

Հարցաթերթային հարցման արդյունքում ստացանք հետևյալ պատկերը. 

Դիագրամ 1 

 
Կոնֆլիկտների առաջացման հաճախականությունն ընդլայնված և բջջային 

ընտանիքներում 

 

Փաստորեն ընդլայնված ընտանիքներում կոնֆլիկտներն ավելի հաճախ 

են ծագում, քան բջջային ընտանիքներում:  

Ընդլայնված է այն ընտանիքը, որտեղ բացի ամուսիններից և նրանց երե-

խաներից կան նաև այլ ազգականներ: [1] 

Ստորև ներկայացված են ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտ-

ված ընտանեկան կոնֆլիկտների տեսակներն ու դրանց հիմնական պատճառ-

ները:  

1. Կոնֆլիկտ ամուսնական զույգի միջև: Կին-տղամարդ հարաբերություն-

ներում կոնֆլիկտի պատճառ կարող են լինել հոգեբանական անհամատեղելիու-

թյունը, զույգերից մեկի §ծանր¦ բնավորությունը, սեռական անբավարարվա-

ծությունը, դավաճանությունը, աշխարհընկալման և արժեհամակարգի անհա-

մապատասխանությունը, կնոջ անկարողությունը՝ լուծելու կենցաղային հար-

ցերը, ֆինանսական խնդիրները և այլև:  

Կոնֆլիկտը կարող է պայմանավորված լինել նաև ընտանեկան հարաբերու-

թյունների ճգնաժամով: Առաջին ճգնաժամն ի հայտ է գալիս ամուսնության 1-ին 
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տարում, հատկապես երբ ընտանիքում երեխա է ծնվում, երկրորդը` ամուս-

նության 3-7-րդ տարում, երրորդը` 17-25-րդ տարում:  

   Ամուսնական կոնֆլիկտները հաճախ առաջանում են զույգերի ֆիզիկա-

կան և հոգեբանական անհամատեղելիության պատճառով: Հոգեբանական հա-

մատեղելիությունը պայմանավորված է ամուսինների խառնվածքի տիպով և 

բնավորության գծերով: Որքան ամուսինները նման են իրար բնավորությամբ և 

խառնվածքով, այնքան ավելի շատ են նյարդայնացնում և հոգնեցնում միմյանց: 

Ներդաշնակ զույգ կարող են լինել օրինակ սանգվինիկ ամուսինն ու մելանխոլիկ 

կինը:  

 Ֆիզիկական համատեղելիությունը պայմանավորված է կնոջ և տղամար-

դու օրգանիզմի կառուցվածքով, սեռական օրգանների առանձնահատկու-

թյուններով, որոնք էական նշանակություն ունեն սեռական կյանքում: Արդեն 

ապացուցված է, որ սեռական անբավարարվածությունը, ինտիմ կյանքում առկա 

խնդիրներն առաջացնում են սառնություն ու անտարբերություն կին-տղամարդ 

հարաբերություններում:  

Ընտանիք կազմելիս հարկավոր է հաշվի առնել նաև այն, որ տղամարդ-

կանց օրգանիզմի վերջնական ձևավորումը տեղի է ունենում 25 տարեկանում, 

իսկ կանանց օրգանիզմի վերջնական ձևավորումը` 18-20 տարեկանում: Բացի 

այդ, տղամարդկանց սեռական հակումն ավելի երկար է պահպանվում, քան 

կանանց: Ուստի, կենսաբանական տեսանկյունից ցանկալի է, որ զույգ կազմելիս 

տղամարդը լինի տարիքով ավելի մեծ, որպեսզի սեռական կյանքում լինի 

ներդաշնակություն [2, էջ224] (տե՛ս աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1. 

Կնոջ և տղամարդու սեռական ներդաշնակության տարիքային  

հարաբերակցումը 

Սեռ Տարիք 

Կին 18 21 24.5 28 31 35 37.5 49 

Տղամարդ 23 27 31.5 35 39 45 49.5 63 

 

Ամուսնական կոնֆլիկտների առաջացման մյուս հաճախակի հանդիպող 

պատճառը տղամարդու` որպես լոկ ֆինանսի աղբյուր դիտարկվելն է: Այն միտ-

քը, որ ընտանիքի անդամները ֆինանսապես տղամարդուց կախվածության մեջ 

են, սկսում է ճնշել և բացասաբար անդրադառնալ նրա հոգեկանի վրա: Արդյուն-

քում թուլանում է նրա կապը նախ՝  կնոջ, ապա` երեխաների հետ:  
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Գոյություն ունեն նաև այնպիսի ընտանիքներ, որտեղ բավականին բարձր է 

կոնֆլիկտայնության աստիճանը, խաթարված է ընտանիքի անդորրը, միջանձ-

նային հարաբերություններում առկա է լարվածություն: Դրանք են.  

o նևրոտիկ ընտանիքներ, որտեղ զույգի մոտ նկատվում են տագնապայնության 

բարձր մակարդակ, քնի խանգարում, ագրեսիվություն, 

o ճգնաժամային ընտանիքներ, որտեղ ամուսինները թշնամաբար են տրամա-

դրված միմյանց նկատմամբ, հաշվի չեն առնում միմյանց հետաքրքրություն-

ները, հակված չեն փոխզիջման,  

o պրոբլեմային ընտանիքներ, որտեղ առկա խնդիրների, կյանքի ծանր պայ-

մանների արդյունքում ընտանիքը հայտնվում է անկայուն վիճակում: Մշտա-

կան վեճերը, կոնֆլիկտները միանշանակ ազդում են ինչպես ամուսնական 

զույգի, այնպես էլ երեխայի հոգեկան առողջության վրա[3]:  

Ծնողների միջև ծագած կոնֆլիկտի արդյունքում երեխան կարող է ունենալ 

մեղքի զգացում՝  կարծելով, որ ինքն է հանդիսացել կոնֆլիկտի պատճառ: Որոշ 

դեպքերում էլ երեխայի մեջ կարող է առաջանալ վախի զգացում: Սա նկատվում 

է հատկապես այն ժամանակ, երբ երեխան ականատես է լինում ծնողների վեճին 

կամ բռնության տեսարանների: Այսպիսի երեխաներն ապրում են մեղքի, վախի 

զգացումով, լինում մեկուսացված ու անհանգիստ, նաև կարող են ունենալ նյար-

դային, հոգեսոմատիկ և այլ հիվանդություններ:  

Հարկ է նշել, որ որոշ երեխաների համար էլ կոնֆլիկտը դառնում է սովո-

րական մի երևույթ: Հետագայում` հասուն տարիքում, նրանք այդ նույն անտար-

բերությունը դրսևորում են շրջապատող մարդկանց, երևույթների նկատմամբ, 

դառնում են սառնասիրտ, ունենում ապրումակցման ցածր մակարդակ: Այս երե-

խաների ծնողները, տարված լինելով հարաբերություններ պարզելով, չեն նկա-

տում, որ իրենց երեխան ձեռք է բերում բնավորության բացասական գծեր, կա-

տարում անընդունելի արարքներ, դրսևորում հակասոցիալական վարքագիծ:  

2. Կոնֆլիկտ ծնող–երեխա հարաբերություններում: Ընտանիքում ծնողը 

կարող է կոնֆլիկտներ ունենալ տարբեր տարիքի երեխաների հետ: Պատճառը 

ծնողի` երեխայի տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկությունները չգի-

տակցելն է, դաստիարակության ձևերին չտիրապետելը, երեխայի մտադրու-

թյունները չհասկանալը, նրան մշտապես փոքր և անկարող մարդ համարելը: Մի 

տարիքային փուլից մյուսին անցումն ուղեկցվում է ճգնաժամով, որը միշտ չէ, որ 

սահուն է ընթանում: Ճգնաժամը կարող է լարվածություն առաջացնել հարաբե-

րություններում` հատկապես երեք տարեկանում և դեռահասության տարիքում: 

Երեք տարեկանի ճգնաժամի պատճառը գոյություն ունեցող հակասությունն է 
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երեխայի պահանջմունքների և դրանց բավարարման միջև: Երեխաներն այս 

շրջանում դառնում են կամակոր, համառ, ամեն ինչ անում են պահանջվածին 

հակառակ, բացասական վերաբերմունք են ցուցաբերում մեծահասակների 

նկատմամբ, թեպետ պետք է նշել, որ երեխայի նեգատիվիզմը ոչ բոլորի նկատ-

մամբ է դրսևորվում. այն խիստ ընտրողական բնույթ է կրում և ուղղված է մաս-

նավորապես նրանց դեմ, ովքեր փորձում են ճնշել իր ազատությունը: Մեծահա-

սակները պետք է իմանան, որ երեք տարեկանի ճգնաժամն անցողիկ երևույթ է և 

վկայում է այն մասին, որ երեխան պատրաստվում է անցնել հաջորդ տարիքային 

փուլ: Ծնողների տեղեկացվածությունը, նրանց հանդուրժողականությունը թույլ 

չեն տալիս, որ ծնող-երեխա հարաբերություններում նվազի ջերմությունը, անջր-

պետ առաջանա:  

Մեծ թվով կոնֆլիկտներ են առաջանում դեռահասության տարիքում, ինչը 

պայմանավորված է դեռահասների հոգեբանական, ֆիզիկական և սեռական 

կյանքում տեղի ունեցող փոփոխություններով: Դեռահասությունն ինքնին հա-

մարվում է ճգնաժամային տարիք, և այս տարիքային փուլում առավել կարևոր 

են ընտանեկան ջերմ հարաբերությունները, փոխադարձ վստահությունը, հար-

գանքը, փոխըմբռնումը: Այս տարիքային փուլում հաճախ է առաջանում §հայ-

րեր և որդիներ¦ խնդիրը: Մի դեպքում դեռահասն սկսում է համեմատել §իդեա-

լական ծնողի¦ իր պատկերացումներն իրական ծնողների հետ և տեսնում է, որ 

հսկայական տարբերություն կա §իդեալական¦ և §իրական¦ ծնողների միջև: 

Մյուս դեպքում դեռահասը, որի մոտ սկսվել է ֆիզիկական բուռն զարգացման և 

սեռական հասունացման գործընթաց, սկսում է իրեն մեծ համարել և բոլորից 

պահանջել, որ իրեն վերաբերվեն ինչպես մեծի: Բոլոր դեռահասները, առանց 

բացառության, ունեն այդ ձգտումը: Այն ծնողները, ովքեր շարունակում են 

դեռահասին վերաբերվել փոքր երեխայի նման, ունենում են լուրջ խնդիրներ: 

Ծայրահեղ դեպքերում ծնող-երեխա լարված հարաբերությունները հանգեցնում 

են նյարդայնության, ընկճախտի, բռնության դրսևորումների:  

Ծնող-երեխա հարաբերություններում կոնֆլիկտներ են առաջանում նաև 

սխալ դաստիարակության պատճառով: Ծնողը միշտ ձգտում է իր երեխային 

դարձնել օրինակելի, անթերի` կիրառելով խիստ պատժամիջոցներ, կոպիտ 

վարվելով, քիչ խրախուսելով, երբեմն էլ դաժան վերաբերմունք դրսևորելով: Ոչ 

տեղին պատիժը, ծնողի կոպտությունը, դաժանությունը երեխայի մեջ հանգեց-

նում են երկու ծայրահեղ դրսևորումների. առաջին դեպքում երեխան մեծանում 

է չարացած, ագրեսիվ, երկրորդ դեպքում` անվստահ, բարդույթավորված:  
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Փոքր տարիքում երեխայի ագրեսիվությունը դրսևորվում է նրանում, որ 

երեխան սկսում է հանել տիկնիկի աչքերը, դիտավորյալ կոտրել խաղալիքները, 

պոկել ծաղիկները, քարով հարվածել բակի կատուներին և շներին: Գերադասում 

է խաղալ §ագրեսիվ¦ խաղալիքներով` զենք, ատրճանակ, նետ ու աղեղ և այլն: 

Այնուհետև երեխայի ագրեսիվ հակումները դրսևորվում են շրջապատող մարդ-

կանց նկատմամբ: Երեխան ֆիզիկական ուժ է կիրառում իրենից թույլերի հան-

դեպ, փորձում ճնշել նրանց, նվաստացնել, ցավ պատճառել:    

Բազմակի դիտարկումները ցույց են տվել, որ ավտորիտար ոճի ծնողների 

երեխաները մեծանում են ընկճված, անվստահ, ինքնամփոփ, կաշկանդված, 

չշփվող: Նրանք ինքնավստահ և նախաձեռնող չեն, չեն կարողանում ինքնուրույն 

որոշումներ կայացնել, կազմակերպել սեփական կյանքն ու աշխատանքը: 

3. Կոնֆլիկտ երեխա-երեխա հարաբերություններում: Երեխա-երեխաների 

հարաբերություններում կոնֆլիկտի պատճառները մի քանիսն են: Առաջին 

պատճառը երեխայի հանդեպ ուշադրության պակասն է: Որպես կանոն՝ ընտա-

նիքում երկրորդ երեխայի ծնունդն առաջնեկի մեջ առաջացնում է մերժված, ան-

տեսված լինելու զգացողություն, ինչն էլ կարող է վերածվել ատելության ինչպես 

ծնողի, այնպես էլ քրոջ կամ եղբոր նկատմամբ: Երկրորդ երեխայի ծնվելուց հետո 

ծնողներն առավել ուշադիր պետք է լինեն առաջնեկի նկատմամբ, նրա մեջ ձևա-

վորեն դրական վերաբերմունք նորածնի նկատմամբ: Միայն ծնողից է կախված 

երեխա-երեխա հարաբերությունների բնույթը: 

Երեխա-երեխա հարաբերություններում կոնֆլիկտի առաջացման երկրորդ 

պատճառը ծնողի կողմից երեխաների միջև սեռային խտրություն դնելն է: Հայ-

կական ընտանիքներում §նորմալ¦ է տղա-աղջիկ երեխաներին բաժանել ծնող-

ների միջև: Մայրերը սովորաբար սիրում են տղա երեխաներին` տալով նրանց 

արտոնություններ, իսկ հայրերը նմանատիպ վերաբերմունք են դրսևորում աղ-

ջիկների հանդեպ: Երեխան դեռևս վաղ տարիքից հասկանում և զգում է ծնողի 

վերաբերմունքն ու սկսում է հակակրանք զգալ եղբոր կամ քրոջ նկատմամբ:  

Կոնֆլիկտ ընտանիքի այլ անդամների հետ: Եթե համեմատենք ընդլայնված 

և բջջային ընտանիքները, ապա կտեսնենք, որ ընդլայնված ընտանիքներում 

առաջանում են այնպիսի կոնֆլիկտներ, որոնք ուղղակի չեն կարող առաջանալ 

բջջային ընտանիքներում:  

Հայկական իրականությունում ընդունված ավանդույթ է, երբ տղան ամուս-

նանում և իր կնոջ հետ ապրում է հայրական ընտանիքում, որտեղ, բացի ծնող-

ներից, ապրում են նաև եղբայրները, քույրերը և այլ հարազատներ: Որքան բազ-
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մանդամ է ընտանիքը, այնքան դժվար է ապահովել բարիդրացիական մթնո-

լորտ: Բազմաթիվ ընտանիքների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 

ընդլայնված ընտանիքներում կոնֆլիկտը հիմնականում առաջանում է հարս-

ների և սկեսուրների միջև: Կոնֆլիկտների պատճառ կարող են հանդիսանալ 

կենցաղային պայմանները, ֆինանսական խնդիրները, կրթվածության մակար-

դակի տարբերությունները, մայրական խանդը, հարսի ինքնահաստատվելու 

ձգտումը, երեխայի դաստիարակության հետ կապված տարբեր մոտեցումները, 

բնավորության և խառնվածքի անհամատեղելիությունը և այլն: Կոնֆլիկտներ են 

առաջանում նաև ընտանիքի այլ անդամների միջև, երբ առաջ է գալիս նյութա-

կան բարեկեցության, ժառանգության հարցը:  

Առաջին հայացքից թվում է, թե այս տեսակի կոնֆլիկտներն ազդեցություն 

չունեն երեխայի հոգեկան զարգացման վրա, սակայն, երբ երեխան ականատես 

է լինում, թե ինչպես են ծնողները վիճաբանում, վիրավորում, վարկաբեկում 

մեկը մյուսին, փոխվում է նաև նրա հոգեվիճակը: Կոնֆլիկտային իրադրությունը 

երեխային դարձնում է սառնասիրտ, չշփվող, դաժան, անուշադիր, ագրեսիվ, 

կոպիտ կամ էլ անվստահ, ինքնամփոփ, ընկճված ու անտարբեր: 

Ընդհանրացնելով կատարած աշխատանքը` մենք եկանք այն եզրակացու-

թյան, որ ընտանիքի անառողջ մթնոլորտը, ամուսինների կոնֆլիկտային հարա-

բերությունները միանշանակ բացասական ազդեցություն են գործում երեխայի 

վրա: Երեխան, որը մշտապես գտնվում է լարված, սթրեսային վիճակում, ունե-

նում է §ծանր¦ բնավորություն, չի կարողանում կապեր հաստատել հասակա-

կիցների և մեծահասակների հետ, ունենում է ոչ ադեկվատ, ցածր ինքնա-

գնահատական:  

Ցանկացած ընտանիքում վեճերն ու կոնֆլիկտներն անխուսափելի են, 

ուստի յուրաքանչյուր մեծահասակ  ամուսնական զույգ պետք է սթափ գիտակցի, 

որ պատասխանատվություն է կրում ձևավորելու և դաստիարակելու առողջ 

երեխա: Այդ պատճառով ընտանիքում պետք է. 

1. կոնֆլիկտների թիվը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում 

դրանց արագ լուծում տալ, 

2. ընտանիքում ստեղծել խաղաղ, հանգիստ մթնոլորտ երեխայի ֆիզիկական և 

հոգեկան զարգացման համար, 

3. բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել ինչպես երեխայի, այն-

պես էլ ընտանիքի բոլոր անդամների հետ`հիմնված սիրո և հարգանքի վրա:  
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В.Х. Мирзоян 
Виды семейных конфликтов и их воздействие на формирование  

личности ребёнка 
 

Процесс развития семьи и супружеских отношений не всегда бывает плав-

ным и гармоничным. Различные факторы могут оказать существенное влия-

ние на этот процесс и привести к возникновению внутрисемейных конфлик-

тов. Конфликты отрицательно сказываются на нервно-психическом состоя-

нии членов семьи, особенно детей. Неблагоприятный психологический кли-

мат семьи, отсутствие взаимопонимания, уважения друг к другу, неприязь, 

постоянные упрёки приводят к деформации личности ребёнка, к различным 

психосоматическим заболеваниям.  

В статье описаны виды семейных конфликтов, причины их возникнове-

ния, их негативные последствия на формирование личности ребёнка. 

 

V. Kh. Mirzoyan 
Types of Family Conflicts and Their Influence on the  

Child Personality Formation  
 

The family development process is not always smooth and harmonious. Various 

factors can firmly influence on it and lead to conflicts inside family. Conflicts affect 

negatively on family members; especially on children’s nervous-psycical condition. 

The unfavourable psychological family climate, absence of mutual understanding, 

aid, respect for one another, hostility, constant reproach lead to child personality 

deformation and various psychosomatic diseases. 

The article covers the types of family conflicts, reasons of their origin, their 

negative influence on child personality formation. 
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