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Հոդվածում ներկայացվում են դեռահասների վանդալային վարքի 

դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները՝ որպես նրանց 

սոցիալական արժեքային պատկերացումների այլափոխման հետևանքֈ 

Դեռահասների վանդալային վարքը սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, 

իրավական և հոգեբանական սուր խնդիր է, որի ծագման պատճառների, 

առանձնահատկությունների, տեսակների մասին համակարգային 

պատկերացումների բացակայությունն անհնար է դարձնում պայքարը 

դրա ապակառուցողական հետևանքների դեմ:  

Բանալի բառեր. դեռահաս, վանդալային վարք, արժեհամակարգի 

դեֆորմացիա, հակահասարակական վարք, սոցիալականացման 

դժվարություններ: 

 

Վանդալիզմի բազմազան արտահայտություններն այսօր դարձել են 

մարդկանց գոյության միջավայրի բնորոշ ֆոն: Վանդալային ակտերի 

կատարումը ոչ միայն տնտեսական, քաղաքական, մշակութային վնաս է 

հասցնում երկրին, այլ նաև ողջ քաղաքակրթությանը: Վանդալային 

վարքի պրոբլեմը հաստատում են իրավապահ մարմինների 

աշխատակիցները, սոցիալական աշխատողները, մանկավարժները և 

շարքային քաղաքացիները, որոնք վանդալային ակտերի արգասիքներին 

հանդիպում են գրեթե ամենուր: Վանդալիզմի  աճին նպաստում են 

հասարակության բարոյական ճգնաժամը, անպատժելիության 

մթնոլորտը, դեռահասների անվերահսկողությունը, ընտանիքների 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների թերությունները, 

ագրեսիվ ուղղվածությամբ ֆիլմերը և համակարգչային խաղերը: 

Վանդալիզմի դրդապատճառներ են հանդես գալիս դեռահասների 
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ինքնահաստատումը, ինքնապաշտպանությունը, բողոքը, լարվածության 

թուլացումը, նմանակումը, վարքային նորմերի ձևական յուրացումը:  

Դեռահասների վանդալային վարքը սուր սոցիալ-տնտեսական, 

քաղաքական, իրավական և հոգեբանական խնդիր է, որի ծագման 

պատճառների, տեսակների, առանձնահատկությունների մասին 

համակարգային պատկերացումների բացակայությունն անհնար է 

դարձնում պայքարը դրա ապակառուցողական հետևանքների դեմ: 

Դեռահասների վանդալային վարքին նվիրված ուսումնասիրություններն 

արտասահմանյան գրականության մեջ քիչ են, իսկ հայ իրականության 

մեջ գրեթե չկան: Սակայն դեռահասների կողմից հակահասարակական 

վարքի, հասարակության տեսանկյունից արատավոր երևույթների 

կանխարգելման և վերացման խնդիրը մտահոգիչ  ու առաջնային լուծում 

պահանջող հարց է, ինչն էլ ապահովում է հիմնահարցի 

ուսումնասիրության արդիականությունը և կարևորությունը: 

Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել դեռահասների վանդալային 

վարքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

Շեղվող վարքի բազում տեսակների մեջ առանձնահատուկ տեղ է 

զբաղեցնում վանդալիզմըֈ Վանդալիզմի վառ օրինակ է ծառերի վրա 

փորագրություններ անելը, մշակութային կոթողներն ու արձանները 

ջարդելը, նյութական արժեք ունեցող բազմապիսի առարկաները 

փչացնելը և այլնֈ Արդի հայերենի բացատրական բառարանում 

«վանդալ» բառը նշանակում է բարբարոս, գազան, տգետ, հետամնաց, 

վայրենաբարո  մարդ: Պատմական աղբյուրներում «վանդալիզմ» բառը 

հասկացվում է որպես վայրագ, անողոք թալան, բարբարոսություն: Դա 

կապվում է գերմանական կատաղի ցեղի՝ վանդալների հետ, որոնք 

հինգերորդ դարում կողոպտում էին Գալիան, Հյուսիսային Աֆրիկան, 

Հռոմը, ավիրում շինությունները և  կործանում արվեստի լավագույն 

հուշարձանները [1]: 

Վ. Ա. Ժմուրովը նշում է, որ վանդալիզմը մշակութային, նյութական 

և ոգեղեն արժեքների ոչնչացումն է, վայրենության և անուղղակի 

ագրեսիայի ախտաբանական դրսևորում [2]ֈ Ըստ Յու. Ա. Կլեյբերգի՝ 

«հասարակական գիտակցության մեջ վանդալիզմը դիտարկվում է 

որպես աննպատակ, անիմաստ, չդրդապատճառավորված վարք»          

[3, էջ 145]ֈ Որոշ հետազոտողներ, ինչպիսիք են՝ Ջ. Ֆիշերը, Ռ. Մ. 

Բարոնը, Ս. Կոենը, առաջ են քաշում այն գաղափարը, որ վանդալիզմի 

երևույթը կապված է ախտահարված սոցիալական միջավայրի հետֈ      

Վ. Ն. Կուդրյավցևը, Է. Ֆրոմը, Տ. Պարսոնսը, Վ. Ֆ. Պիրոժկովը կիսում են 
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նախորդ հեղինակների կարծիքը, բայց նաև ուշադրություն են դարձնում 

այն առանձնահատկությունների վրա, որոնց առաջացումը 

պայմանավորված է դեռահասության տարիքովֈ Այսպես, Վ. Ն. 

Կուդրյավցևը նշում է, որ դեռահասի վարքում արտացոլվում է նրա 

սոցիալական էությունը, հարաբերությունների ողջ համալիրը, 

բարոյական և հոգեկան աշխարհը, որոնք այս կամ այն չափով ազդում 

են նրա կողմից շեղվող վարք կատարելու վրա [4]ֈ Է. Ֆրոմը շեղվող 

վարքը դիտում է որպես անձի գոյաբանական խնդիրների և ոգեղեն 

զարգացման խախտման հետևանք [5]ֈ Տ. Պարսոնսը համարում է, որ 

սոցիալական դեվիացիաների պատճառն առաջին հերթին սոցիալական 

փոխգործակցության մասնակիցների սպասումների չիրականացումն է, 

իսկ Վ. Ֆ. Պիրոժկովը՝ վանդալիզմի ուսումնասիրման առաջամարտիկ-

ներից մեկը, թվարկում է վանդալային վարքով դեռահասների անձնային 

գծերը՝ անձի բարոյական թերազարգացում, սոցիալ-իրավական 

ինֆանտիլիզմ, հոգեբանական վարակի բարձր մակարդակ [6]ֈ 

Ս. Կոենը համարում է, որ գոյություն ունեն մի շարք պայմաններ, 

որոնց դեպքում առաջանում է հանդուրժողական վերաբերմունք 

վանդալիզմի նկատմամբ, ինչը նպաստում է տվյալ ապակառուցողական 

երևույթի փաստերի հասարակական ընդունմանը.  

 ծիսական, այսինքն՝ օբյեկտների ծիսակարգային ավերում, որը 

հասարակության կողմից ընկալվում է որպես նորմ, 

 հովանավորչական, երբ հասարակությունը մարդկանց որոշ 

խմբերի տալիս է այդպիսի վարքի իրավունք,  

 խաղային թույլտվություն, երբ վանդալիզմը խաղային 

գործունեության մեջ դիտարկվում է որպես դրա մաս, զվարճանք 

կամ արկած, 

 ներողամտություն, երբ աննշան վնաս հասցնելը չի ընկալվում վատ 

ձևով և համարվում է որոշակի նորմերին համապատասխանող 

վարք,    

  վնասի պատճառում ինչ-որ հաստատության տարածքում, որտեղ 

վանդալիզմի դրսևորումները հասարակական լայն մասսաների 

համար նկատելի չեն [3]:    

Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտություններում «վանդալիզմ» 

հասկացությունն ունի առավել լայն նշանակություն՝ ելնելով բնորոշ 

նշանների առկայությունից, և կարող է ունենալ ոչ միայն նյութական 

ավերածությունների, այլև տեղեկատվական և սոցիալական 

ազդեցության բնույթ: Այսպիսով, վանդալիզմը  մարդու ավերող վարքի 
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ձևերից մեկն է, մշակութային և նյութական արժեքների աննպատակ 

վերացումը:  

Վանդալիզմը, ամբողջ աշխարհում համարվելով տարածված 

երևույթ, ունի տարբեր տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն 

առանձնանում է իրեն բնորոշ գծերովֈ Ա. Մ. Բանդուրկան և Ա. Ֆ. 

Զելինսկին ձևավորել են վանդալիզմի տիպաբանությունը` հիմնվելով 

մարդկանց փոխներգործության ոլորտների վրա: Սրա համաձայն՝ 

առանձնացվել են վանդալիզմի վեց հիմնական տիպեր`  

1. կենցաղային (օրինակ՝ հարևաններից մեկը կտրում է մյուսի 

պտղատու ծառը), 

2. կոնֆլիկտային  (օրինակ՝  ֆուտբոլի երկրպագուները կատաղութ-

յամբ ավերում են մարզադաշտը), 

3. քրեական  (օրինակ՝  հանցագործը զոհին սպանելուց հետո այրում է 

նրա տունը),      

4. գաղափարական (օրինակ՝  Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացումը),  

5. տեռորիստական (օրինակ՝ Իսլամական պետության հրոսակների 

կողմից Պալմիրայի ավերումը) [7]ֈ  

Վանդալիզմի դրդապատճառների այլ դասակարգում տվել է           

Դ. Կանտերը: Վերը թվարկված դրդապատճառներին նա ավելացրել է 

զայրույթը, ձանձրույթը և զվարճանալու ցանկությունը, հետազոտումը,  

էքզիստենցիալ հետազոտումը [8]: 

Վանդալիզմը դեռահասների շեղվող վարքի հետևանք է, որը 

վերջնարդյունքում տարբեր նպաստավոր գործոնների ազդեցության 

տակ վերածվում է հանցագործությանֈ Վանդալիզմն արտահայտվում է 

դեռահասների ամենատարբեր արարքներում՝ սկսած բարոյական 

նորմերի ու վարքի կանոնների խախտմամբ, վերջացրած 

իրավախախտումներովֈ Ինչպես հաստատում են մի շարք 

հետազոտողներ, վանդալիզմը գերազանցապես տղամարդկային երևույթ 

է: Այն կատարվում է մինչև 25 տարեկան երիտասարդների կողմիցֈ 

Վանդալային վարքի հանգեցնում են նաև օբյեկտիվ (օրինակ՝ 

դեռահասների կենսապայմանները) և սուբյեկտիվ (օրինակ՝ դեռահաս-

ների անհատական-հոգեբանական առանձնահատկությունները) մի 

շարք գործոններ [3, 7, 8]ֈ  

Առօրյա կյանքում հաճախ առնչվում ենք խուլիգանների հետ, որոնց 

դուր է գալիս իրեր փչացնելը, և անհասկանալի է, թե ինչ օգուտ ունեն 

վանդալային ակտ իրականացնելուցֈ Նրանք հանդիպում են 

կիբերտարածությունումֈ Այդպիսի վանդալային ակտ իրականացնող-
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ների մեջ կան և՛ նորեկներ, և՛ փորձառուներֈ Նրանք գրում են 

վիրուսային ծրագրեր, որոնք վնասում են օգտագործողների 

համակարգիչները կամ խափանում են կազմակերպությունների 

աշխատանքը [9]ֈ Վանդալիզմի տեսակների մեջ իր առանձնահատուկ 

տեղն է գրավում գրաֆիտի նկարելը, որը մշակութային և նյութական 

արժեքները փչացնելու համար է իրականացվումֈ Այն ժամանակակից 

քաղաքների բնանկարի անբաժանելի մասն է և հասարակական շենքերի 

ինտերիերը: Դեռահասները գրաֆիտիի հիմնական հեղինակներն են:     

Դեռահասների վանդալիզմի տեսակ է գրադարանային 

վանդալիզմը: Սալամը և Օնիթեդը պնդում են, որ գրադարանի գույքի 

վանդալիզմը, որն արտահայտվում է գրքերի էջերն ու փաստաթղթերը 

պատռելով, գրադարանային սարքավորումները փչացնելով ու գրքեր 

հափշտակելով,  երկար տարիներ խնդրահարույց է եղել: Գոլդստեյնը 

համաձայնում է, որ գրադարանային վանդալներին դժվար է 

հայտնաբերել: Ս. Սկվորցովան վանդալիզմի տեսակների մեջ 

առանձնացնում է թանգարանային վանդալիզմը, որն արտահայտվում է 

թանգարանային ցուցանմուշների, արտեֆակտերի փչացումով, բնական, 

պատմական օբյեկտների և մշակութային ժառանգության ոչնչացումովֈ  

Դեռահասների վանդալային վարքի սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու նպատակով 2018-2019թթ. 

հետազոտություն ենք անցկացրել Գյումրու «Երեխաների խնամքի թիվ 1 

գիշերօթիկ հաստատության» 9-րդ և 10-րդ դասարանում սովորող 30 

աշակերտների (փորձարարական խումբ) և Գյումրու «ՇՊՀ-ի ավագ  

դպրոցում» սովորող 9-րդ և 10-րդ դասարանի 30 աշակերտների շարքում 

(վերահսկիչ  խումբ)ֈ Հետազոտությանն ընդհանուր առմամբ մասնակցել 

են 60 (31 տղա և 29 աղջիկ) դեռահասներ: Կիրառվել են Շ. Շվարցի 

«Արժեհամակարգի հարցարան», Ի. Վ. Վորոբյովայի «Վանդալային 

վարքի մոտիվները»  և «Ախենբախի հարցարան»  մեթոդիկաները [10]: 

Նշված մեթոդիկաներով հետազոտվողներից յուրաքանչյուրի 

արժեհամակարգի տիպը, վարքային ու հուզական առանձնահատ-

կությունները և վանդալային վարքի հակումները բացահայտելով՝ 

այնուհետև հաշվել ենք այդ մեծությունների համահարաբերակցության 

գործակիցն ըստ Պիրսոնի:  

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, փորձարարական խմբի 

դեռահասների ցուցանիշների միջև նկատվում է հետևյալ կորելյացիան: 

Ուղիղ կորելյացիոն կապ գոյություն ունի ավանդականության արժեքի և 

գեղագիտական, ձանձրույթով պայմանավորված բողոքական, 
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միջավայրի անհարմարություններով պայմանավորված վանդալիզմի 

տեսակների միջև: Բարության արժեքի և տակտիկական, 

կոնֆորմիստական վանդալիզմի տեսակի միջև կա ուղիղ կորելյացիոն 

կապ, ունիվերսալիզմի արժեքի և ձանձրույթի միջև` ուղիղ կապ: 

Հակադարձ կորելյացիոն կապ կա ինքնուրույնության արժեքի և 

գոյաբանական վանդալիզմի տեսակի միջև: Հակադարձ կապ կա նաև 

ստիմուլյացիա արժեքի և կոնֆորմիստական վանդալիզմի տեսակի 

միջև: 

Աղյուսակ 1. 

Փորձարարական խմբի «Արժեհամակարգի հարցարան»   և 

«Վանդալային վարքի մոտիվները» մեթոդիկաների  կորելյացիոն 

վերլուծության  արդյունքները (n=30) 
Տեսակներ Շ Ագ Տ Հ Գե Գո Բ Կ Ան Ձ 

Ավանդականություն -0,19 -0,31 -0,27 -0,13 0,35* -0,02 0,37** -0,31 0,42* 0,36* 

Բարություն -0,15 -0,11 0,37* 0,15 -0,16 -0,26 -0,18 0,37** -0,01 0,1 

Ունիվերսալիզմ -0,12 0,02 0,1 0,19 -0,008 -0,2 0,29 0,02 0,16 0,37** 

Ինքնուրույնություն 0,07 0,31 0,21 0,29 0,14 -0,39** 0,14 0,18 0,11 0,25 

Ստիմուլյացիա -0,13 -0,12 -0,1 -0,25 -0,08 -0,22 0,05 -0,4** -0,06 -0,01 

*P < 0.05; **P < 0.01 

Ի տարբերություն փորձարարական խմբի՝ վերահսկիչ խմբի մոտ 

նվաճում արժեքի և շահադիտական, ագրեսիվ, տակտիկական, 

հետաքրքրասիրական, գոյաբանական, բողոքական, կոնֆորմիստական 

և ձանձրույթով պայմանավորված վանդալիզմի տեսակների միջև կա 

հակադարձ կորելյացիոն կապ: Ինքնուրույնություն արժեքի և 

շահադիտական, տակտիկական, գոյաբանական, բողոքական և 

միջավայրի անհարմարություններով պայմանավորված վանդալիզմի 

տեսակների միջև կա հակադարձ կապ:  

Հակադարձ կապ կա նաև ստիմուլյացիա արժեքի և 

շահադիտական, ագրեսիվ, տակտիկական, հետաքրքրասիրական, 

գոյաբանական, բողոքական, կոնֆորմիստական և ձանձրույթով 

պայմանավորված վանդալիզմի տեսակների միջև: Ունիվերսալիզմ 

արժեքի և շահադիտական, գոյաբանական վանդալիզմի տեսակների 

միջև առկա է հակադարձ կապ: Բարություն արժեքի և ագրեսիվ, 

միջավայրի անհարմարություններով պայմանավորված վանդալիզմի 

տեսակների միջև կա հակադարձ կապ:  

Ի տարբերություն փորձարարական խմբի դեռահասների, որոնց 

մոտ կապ չկար նվաճում արժեքի և վանդալիզմի տեսակների միջև՝ 
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վերահսկիչ խմբի մոտ ավանդականության արժեքի և վանդալիզմի 

տեսակների միջև ոչ մի կապ չկար: Երկու խմբերի մոտ էլ 

կոնֆորմություն, հեդոնիզմ, իշխանություն, անվտանգություն 

արժեքների և վանդալային վարքի տեսակների միջև կապ չկա: 

Աղյուսակ 2. 

 Փորձարարական խմբի «Վանդալային վարքի մոտիվները» և 

«Ախենբախի հարցարան»  մեթոդիկաների  կորելյացիոն վերլուծության  

արդյունքները (n=30) 

 
*P < 0.05; **P < 0.01 

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ փորձարարական խմբի դեռահասների 

մոտ ուղիղ կորելյացիոն կապ կա ուշադրության 

խնդիրների/հիպերակտիվության և շահադիտական ու ագրեսիվ 

վանդալիզմի տեսակների միջևֈ Սոցիալականացման դժվարությունների 

և  ագրեսիվ, տակտիկական ու բողոքական վանդալիզմի տեսակների 

միջև նույնպես կա ուղիղ կապֈ Ուղիղ կապ կա նաև ագրեսիայի և 

տակտիկական, գեղագիտական ու միջավայրի անհարմարություններով 

պայմանավորված վանդալիզմի տեսակների միջևֈ 

Վերահսկիչ խմբի մոտ ուղիղ կորելյացիոն կապ առկա է 

տագնապայնության և տակտիկական, գեղագիտական վանդալիզմի 

տեսակների միջևֈ Ի տարբերություն փորձարարական խմբի, ում մոտ 

կորելյացիոն կապ չկա տագնապայնության ու վանալիզմի տեսակների 

միջև՝ վերահսկիչ խմբում կորելյացիոն կապը բացակայում է 

սոցիալականացման դժվարությունների, ուշադրության խնդիրների, 

ագրեսիայի և վանդալիզմի տեսակների միջևֈ Երկու խմբերում էլ 
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կորելյացիոն կապը բացակայում է փակվածության, սոմատիկ 

խնդիրների, դելինկվենտ վարքի, մտածողության խնդիրների և 

վանդալիզմի տեսակների միջևֈ 

Այսպիսով, կատարած կորելյացիոն վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ փորձարարական խմբի դեռահասների մոտ խմբային ինտեգրացիոն 

արժեքների գերակայությունը, ինչպես նաև հուզական-վարքային 

առանձնահատկությունները հանգեցնում են վանդալային վարքի 

դրսևորման: Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 

փորձարարական խմբում գերակայում են այն արժեքները, որոնք 

նպաստում են խմբային ինտեգրացիային, իսկ վերահսկիչ խմբում այն 

արժեքները, որոնք տանում են անձի անհատական զարգացմանը: 

Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմանների ազդեցության տակ դեռահասը 

մշակում և իրականացնում է իր անհատական արժեքանորմատիվային 

համակարգը, որը կարող է ամբողջությամբ կամ մասամբ համընկնել 

հասարակական արժեքներին ու նորմերին կամ էլ չհամընկնել, նույնիսկ 

հակասել: 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ВАНДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Петросян А. С. 
 

В статье раскрываются психологические особенности вандализма 

подростков, как результат изменения их социальных ценностей. 

Подростковый вандализм является острой социально-экономической, 

политической, правовой и психологической проблемой, и отсутствие 

систематического понимания его причин, характеристик и типов 

происхождения делает невозможным борьбу с его разрушительными 

последствиями. 

Ключевые слова: подросток, вандализм, деформация системы 

ценностей, антиобщественное поведение, трудности социализации. 
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EXPRESSION OF VANDAL 

BEHAVIOR OF TEENAGERS 

Petrosyan A. S. 
 

The article reveals the psychological features of vandalism among 

teenagers as a result of the changes in their social values. Vandalism among 

teenagers is an acute social-economic, political, legal, and psychological 

problem lacking in a systemic insight into its causes, features, as well as types 
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of origin, which makes it impossible to fight against its destructive 

consequences. 

Keywords: teenager, vandalism, value system deformation, anti-social 

behavior, socialization difficulties. 
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