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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ 

Հովհաննիսյան Ժ. Մ. 

 

Սթրեսներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է տիրապետել մի 

շարք հոգեբանական մեթոդների, որոնք թույլ կտան ապրել 

ազատ,գիտակցված կյանքով,կօգնեն ճիշտ գնահատել իրավիճակը և 

կարողանալ հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ: Գոյություն ունեն 

սթրեսի շտկման բազմաթիվ մեթոդներ: 

Բանալի բառեր. սթրես, դպրոց, ուսուցիչ, աշակերտ, 

հոգեբանություն, հաղթահարել, դասապրոցես, հոգեկան վիճակ, 

լարվածություն, խթան:  

 

1.Ներածություն: Հայտնի է, որ ուսումնառության տարիները  

կյանքի մի փուլ են, որոնք բացի լավ ու գեղեցիկ պահերից, հագեցած են 

սթրեսներով, որոնք իրենց հետքն են թողնում անձի զարգացման, 

ֆիզիկական և հոգեկան առողջության վրաֈ Դրանցից խուսափելու և 

սթրեսը կառավարելու համար պետք է զինված լինել անհրաժեշտ 

գիտելիքներով, կամային որակներովֈ 

Սթրեսը հաղթահարելու կամ կառավարելու հնարները շատ են, 

սակայն յուրաքանչյուր ոք պետք է յուրովի կարողանա սթրեսային 

իրավիճակից դուրս գալու ելքեր փնտրի ու գտնի, սովորի ձերբազատվել 

կարծրատիպերից, կարողանա առողջ դատել, ճիշտ գնահատել առկա 

իրավիճակը, լինի հոգեպես կայուն, շրջահայաց, սովորի պայքարել 

կյանքում հաճախ հանդիպող դժվարություններին և արժևորել կյանքը: 

«Սթրես» բառը շրջանառության մեջ է մտել 19-րդ դարից և մինչ օրս 

առօրեական խոսքի մեջ գործածվում է իր բացասական իմաստովֈ 

«Սթրես» եզրը գիտական աշխարհում առաջին անգամ գործածել է           
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Ու. Քենոնըֈ Առաջացել է անգլերեն stress բառից, որ նշանակում է  

«ճնշում»,  «լարվածություն» [3]:  

Քենոնն առաջինն էր, որ բացահայտեց, որ օրգանիզմի վրա 

արտաքին տարբեր գործոնների  ազդեցություններն առաջացնում են 

մակերիկամների  աշխատանքի  ակտիվությունֈ Նա՝ որպես հմուտ 

փորձարկող, որոշում է ադրենալինի սեկրեցիան՝ օրգանիզմի  

ֆիզիոլոգիական  արձագանքի  շնորհիվ [5]ֈ 

Սթրեսի (ընդհանուր ադապտացիոն համախտանիշ) կոնցեպցիան 

մշակել և զարգացրել է կանադացի բնագետ,էնդոկրինոլոգ և կենսաբան 

Հանս Սելյեն քսաներորդ դարի 30-ական թվականներին:Նա սթրեսը 

սահմանեց որպես ընդհանուր ադապտացիոն համախտանիշ (ԸԱՀ), 

մեկընդմիշտ տարբերակեց էվսթրեսը (էուսթրես) դիսթրեսից, 

տարանջատեց  սթրեսի ընթացքի փուլերը, «սթրես» հասկացությունը 

բարձրացրեց մինչև կյանքի ցուցիչի աստիճանի [2]: 

Ըստ Սելյեի՝ սթրեսը օրգանիզմի ոչ յուրահատուկ (ոչ սպեցիֆիկ) 

պատասխան ռեակցիան է միջավայրի ցանկացած փոփոխության 

(յուրահատուկ ազդակներին)ֈ Օրգանիզմը պատասխան ռեակցիաներ է 

տալիս ներքին և արտաքին ազդեցություններին, որոնց վերջնական 

նպատակը միջավայրի պայմաններին հարմարվելն է՝ ադապտացիանֈ 

Բջջի և օրգանիզմի հարմարվողական բիոքիմիական ռեակցիաները 

զարմանալիորեն նման են՝ անկախ ազդեցության բնույթից [1]ֈ  

Ինչպես նշել է Կիտաև-Սմիկը, սթրեսը վերաբերում է մարդկային 

պայմանների լայն շրջանակին: Այն առաջանում է ի պատասխան 

ծայրահեղ ազդեցությունների՝ սթրեսորների [4]: 

Սթրեսը օրգանիզմի և նրա հոգեկանի լարվածությունն է, որն 

առաջանում է ներքին և արտաքին գործոնների՝ սթրեսորների 

ազդեցության տակֈ Ամերիկյան մասնագետ Ռ. Լազարուսը մեծ 

նշանակություն է տալիս սթրեսորի իմացական գնահատականներին [6]:                                               

Ցանկացած պահանջ, որ ներկայացվում է օրգանիզմին, 

յուրահատուկ էֈ Բայց  բոլոր  ազդեցությունները  ներկայացնում են մեկ 

ընդհանուր պահանջ՝ վերափոխման ոչ սպեցիֆիկ պահանջը, որը 

կայանում է ներկայացված դժվարությանը ադապտացվելու մեջ, 

ինչպիսին էլ այն լինիֈ Ադապտացիոն ֆունկցիաներ իրագործելու 

պահանջը առաջացնում են մեզ վրա ազդող բոլոր ազդակները՝ անկախ 

իրենց յուրահատուկ էֆեկտիցֈ Այդ ֆունկցիաները վերականգնում են 

օրգանիզմի նորմալ վիճակը՝ հոմեոստազը, հավասարակշռությունդ, որ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A4%D5%A1%D5%BA%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%B4%D5%A5%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A6
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խախտել էր ազդակըֈ  Հենց  այդ  ոչ յուրահատուկ պահանջը, ըստ 

Սելյեի,  կազմում  է  սթրեսի  էությունըֈ 

Հոդվածի նպատակն է՝ 

 ա)  տալ «սթրես» հասկացության ընդհանուր բնութագիրը, 
բ) պարզել աշակերտների ուսումնական սթրեսների առաջացման 

պատճառները, 
գ)  տալ սթրեսի հաղթահարման հնարավոր ուղիները: 

2.Սթրեսի առաջացման պատճառները դպրոցում: Սթրես կարող է 

առաջանալ նույնիսկ դպրոց գնալ-գալուց: Սթրեսի երեխաները կարող 

են բախվել դպրոցի ճանապարհին, դպրոցի բակում, միջանցքում, երբ 

նրանց միջև առաջանում են տարաձայնություններ և վեճեր: Սթրեսի 

առաջացման պատճառները դպրոցում բազմազան են. փորձենք 

առանձնացնել դրանցից մի քանիսը. 

 ուսուցչի պահանջները, 

 քննությունները, 

 հասակակիցների հետ շփումը, 

 դպրոցական նոր առարկաները, 

 առաջին անգամ դպրոց գնալը, 

 պահանջներ սեփական անձի նկատմամբ,  

 առարկաների բնույթով պայմանավորված սթրեսները,  

 թերարժեքության բարդույթը,  

 ուսուցչի կողմից աշակերտի անտեսումը որոշումների կայացման 

գործընթացում, 

 խրախուսումների կիրառման անարդար համակարգը,  

 նոր տեխնոլոգիաներին ադապտացվելու բարդությունները,  

 դպրոցի հաճախակի փոփոխությունը, 

 պատասխանատվություն պահանջող որոշումների կայացումը,  

 արտաքին ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը,  

 դպրոցի ներքին անբարենպաստ մթնոլորտը:                                                                       

3.Սթրեսի առաջացման պատճառները և դրանց կանխարգելման 

մեխանիզմները: 

● Աշակերտի անտեսումը որոշումների կայացման պրոցեսում և 
հետևաբար դասապրոցեսի նկատմամբ վերահսկողության 
բացակայության զգացողություն:  

Այս խնդիրը հանդիսանում է ամենից հաճախ հանդիպող 

սթրեսային պատճառներից մեկը: Անկախ այն բանից, թե տվյալ 

աշակերտը ինչպիսի բարոյահոգեբանական որակներ ունի, 
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դասապրոցեսը նրա համար պետք է համարվի շատ լուրջ և 

պատասխանատու գործընթաց: Յուրաքանչյուր աշխատանքի 

նկատմամբ ուշադրությունը և լրջությունը նախ և առաջ մարդու 

հարգանքն է սեփական անձի նկատմամբ: Հետևաբար, եթե դասարանում 

առկա է անջրպետ ուսուցչի և աշակերտների միջև, որտեղ բացակայում է 

փոխադարձ հաղորդակցման և շփման ազատ դաշտի գոյությունը, 

այդտեղ առաջանում են զանազան դժգոհության դրսևորումներ՝ 

կապված անհարգալից վերաբերմունքի հետ:  

Դասը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես ակադեմիական 

գիտելիքներ փոխանցելու գործընթաց, այլ նաև հոգեբանական 

պատրաստման ինքնուրույն տեսակ: Ճիշտ հոգեբանական մոտեցում-

ները աշակերտի մոտ առաջացնում են անհրաժեշտ որակներ սթրես-

ներին դիմակայելու համար: 

Հոգեբանները, սոցիալական աշխատողները, մանկավարժները 

առաջարկում են սթրեսը կառավարելու, այն հաղթահարելու որոշ 

ուղիներ․ 

1․երգել,  ծաղիկներ ջրել,  ընտանի կենդանիներ խնամել, 
2․ավելի հաճախ շփվել հետաքրքրիր և հաջողակ մարդկանց հետ,  
3․գիրք կարդալֈ                                                                                                                                             
●Խրախուսումների անարդար կիրառման համակարգի 

առկայությունը:  
Խրախուսումների կիրառումը առհասարակ ունի դրական 

ազդեցություն դասապրոցեսի արդյունավետությունը բարձրացնելու 

հարցում, եթե այն իրականացվում է արդար և օբյեկտիվորեն, առանց 

վերապահումների: Երբեմն ուսուցիչը փորձում է կիրառել նման քայլեր՝ 

ակտիվացնելու և ոգևորելու աշակերտներին: Իհարկե, այս մոդելի 

կիրառումը ոչ միայն ցանկալի է, այլև անհրաժեշտ, բայց եթե միայն այն 

իրականացվում է ճիշտ ձևով, այսինքն` կրում է անհատական հստակ 

ուղղվածություն ունեցող բնույթ: Այս պարագայում յուրաքանչյուր 

աշակերտ պետք է գնահատվի իր կատարած աշխատանքին համարժեք՝ 

անկախ մնացածից: Այս հարցում խմբային մոտեցումը միշտ ծնում է 

դժգոհություններ, անհամաձայնություններ դասարանում:  

●Նոր տեխնոլոգիաներին ադապտացվելու բարդությունը:  
Առաջին հայացքից տեխնոլոգիաների զարգացումը և 

նորամուծությունը յուրաքանչյուր ոլորտում նկատելիորեն 

բարձրացնում են արդյունավետությունը՝ ապահովելով ավելի բարձր 

որակ, բայց մյուս կողմից վերջիններիս կիրառումը շատ հաճախ հանդես 
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է բերում խոչընդոտներ աշակերտների շրջանում՝ կապված 

համապատասխան գիտելիքների անբավարարվածության հետ: 

Նորագույն տեխնոլոգիաների համապատասխան կիրառման համար 

անհրաժեշտ են հստակ մասնագետներ և որոշակի ժամանակահատված՝ 

աշակերտներին սովորեցնելու վերջիններիս օգտագործման ճիշտ ձևերը: 

Հակառակ դեպքում ոչ ճիշտ մոտեցումը ինչպես որ կնվազեցնի այդ 

տեխնոլոգիաների իրական նորուժի արդյունավետությունը, այնպես էլ 

աշակերտների մոտ կառաջացնի սթրեսային և լարված մթնոլորտ: 

● Դպրոցի հաճախակի փոփոխությունը:  
Դպրոցի փոփոխությունը էական ազդեցություն է թողնում մարդու 

մտավորի և հոգեկան աշխարհի վրա: Այն պահանջում է մարդուց մեծ 

ջանքեր՝ հարմարվելու նոր ստեղծված պայմաններին, որոնք իր համար 

խորթ են և անծանոթ: Այդ գործընթացն ունի տևական բնույթ: Որոշակի 

ժամանակահատվածում է միայն աշակերտը կարողնում  վերագտնել 

իրեն և հանդես բերել իր հմտություններն ու կարողությունները 

լիարժեքորեն: Բայց իրավիճակն այլ ընթացք է ստանում, երբ աշակերտը 

գրեթե մշտապես գտնվում է անցումային շրջանում, այսինքն՝ 

հաճախակի փոխում է դպրոցը: Այս պայմաններում նա մշտապես 

փորձում է նորից ու նորից վերագտնել իրեն,  ճանաչել իր տեղն ու դերը 

նոր միջավայրում, որի պատճառով նա հայտնվում է այլընտրանքային 

վիճակում` չկարողանալով ճիշտ լուծումներ գտնել իրեն առաջադրված 

առաջադրանքների պատշաճ լուծման համար, որի ընթացքում նա 

սկսում է ձևավորել իր մեջ թերարժեքության զգացողությունը՝ կորցնելով 

հավատն իր սեփական ուժերի նկատմամբ:  
● Դպրոցի ներքին անբարենպաստ մթնոլորտը:  
Յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ հաջողության հասնելու համար 

կան հայտնի մի շարք կարևոր գործոններ, որոնց ապահովումը 

պարտադիր է: Այդ գործոններից մեկն էլ հանդիսանում է աշակերտների 

շրջանում համերաշխության և փոխըմբռնման մթնոլորտի 

առկայությունը: Դասապրոցեսում այս բաղադրիչի բացակայությունը 

հղի է բազում անցանկալի հետևանքներով: Փոխադարձ բացասական 

վերաբերմունքը ակամայից նախատրամադրվածություն է առաջացնում 

աշակերտների միջև, վնասում կամ խանգարում է մեկը մյուսին, 

փոխադարձ հարաբերությունները վեր են ածվում պայքարի կամ 

յուրատեսակ մրցության: Նման պայմաններում աշակերտների մոտ 

առաջանում է լարվածություն, նյարդայնություն և սթրեսային 

իրավիճակ, որը ոչ միայն վնասում է դիմացինին, այլև տվյալ անձին և 



173 

 

վերջին հաշվով բացասական ներգործություն է թողնում ամբողջ 

դասարանի վրա:   

Շատ դեպքերում անբարենպաստ մթնոլորտը բացասական 

ազդեցություն է թողնում ինչպես առանձին դասարանների, այնպես էլ 

ամբողջ դպրոցի վրա: Դրա համար այն բոլոր միջոցառումները, որոնք 

ուղղված են դպրոցում ներքին մթնոլորտի բարելավմանը, հանգեցնում 

են աշակերտների մոտ սթրեսակայունության ավելացմանը: Որոշ 

դեպքերում դրա համար ձևավորվում են ընդհանուր կանոններ 

սթրեսային իրավիճակներում սովորողների վարքագծի վերաբերյալ:  

Վերջին ժամանակներում ինֆորմացիայի ծավալների արագընթաց 

աճը և այն ընկալելու համար անհրաժեշտ ժամանակի պակասը 

անդրադառնում է աշակերտի աշխատունակության վրա: Արդյունքի 

հասնելու համար սովորողը պետք է գտնվի չափավոր գրգռվածության 

վիճակում, քանի որ չափից ավել մտածողության կամ լարվածության 

ժամանակ սովորողը չի կարող ցուցաբերել դրական արդյունքներ: 

Օրինակ` ուսուցիչը մի աշակերտի առաջադրանք է հանձնարարում, որի 

կատարման արդյունքը կախված է տվյալ աշակերտից: Նրա ձգտումը 

կատարել այդ կարևոր առաջադրանքը կարող է այնքան մեծ լինել, որ դա 

կարող է ունենալ հակառակ ռեակցիան` նյարդային սղում և վատ 

արդյունք: Սովորաբար համարվում է, որ որքան պատասխանատու է 

աշակերտը, այնքան մեծ է նրա սթրեսային իրավիճակում հայտնվելու 

հավանականությունը: Իսկ անպատասխանատու աշակերտները, որոնք 

կատարում են նմանատիպ առաջադրանք, սթրեսային վիճակը 

ներկայացնում են որպես ձանձրույթի արդյունք:  

Հաշվի առնելով այս ամենը՝կարելի է փաստել, որ ուսուցչից 

պահանջվում է նրբանկատություն և մեծ մանկավարժական 

վարպետություն սթրեսի պատճառ չդառնալու համար, քանի որ 

չափազանց մեծ սպասելիքները և պահանջները աշակերտներից կարող 

են նրանց մոտ սթրեսի առաջացման պատճառ դառնալ: 

Տարբերությունը օպտիմալի և դրանից ավել ճնշման միջև, որի 

սահմաններից դուրս մարդը ստիպված է փոխել իրավիճակի իր 

ընկալումը, շատ փոքր է: Այն կետը, որտեղ դրական ծանրաբեռնվա-

ծությունը վեր է ածվում բացասական սթրեսի, անհատական ցուցանիշ է 

հանդիսանում և կախված է անհատական բնութագրիչներից, 

իրավիճակի ընկալումից, անհատի ընդունակությունից՝ ճնշմանը 

դիմակայելու: Եթե աշակերտը գտնվում է ծայրահեղ սթրեսային 

վիճակում, ընդ որում՝ երկարատև ժամանակահատվածում, դա կարող է 
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հանգեցնել նրա մոտ ծայրահեղ վտանգավոր հետևանքների: Անտանելի 

սթրեսը կարելի է համեմատել մարդասպանի հետ:  

●Մեծ պատասխանատվություն պահանջող որոշումների 
կայացումը:  

Այս սթրեսային գործոնը ավելի հաճախ հանդիպում է այն 

աշակերտների մոտ, որոնց կայացրած ցանկացած որոշում 

անմիջականորեն ազդում է դասարանի ընդհանուր մթնոլորտի վրա: Այս 

խմբի մեջ են մտնում հիմնականում ֆորմալ և ոչ ֆորմալ լիդերները, 

որոնց վրա դրված է (ոչ անմիջականորեն) ամբողջ դասապրոցեսի 

կազմակերպումն ու կոորդինացումը: Այսօրինակ խնդրի հանդիպում են 

բոլորը, բայց բոլորն էլ արձագանքում են յուրովի և տարբեր: Մեծ 

պատասխանատվություն պահանջող որոշումների կայացման 

ժամանակ հիմնականում սթրեսային իրավիճակներ են առաջանում այն 

աշակերտների մոտ, ովքեր չունեն բավարար հմտություններ, և ովքեր 

դեռ ձեռք չեն բերել բավարար ինքնավստահություն իրենց իսկ 

նկատմամբ: Նման վիճակներ են առաջանում նաև այն աշակերտների 

մոտ, որոնք հստակ չեն տիրապետում իրավիճակին և չեն կարող 

կանխատեսել իրենց որոշումների թե՛ բացասական, թե՛ դրական 

հետևանքների ամբողջական պատկերը, հետևաբար ստեղծված 

անորոշությունը և անկանխատեսելիությունը վերջիններիս մոտ 

մեծացնում են պատասխանատվության չափը: Որքան մեծ է առաջացած  

խնդրի լուծման կարևորությունը, և որքան փորձառու  է այդ  խնդիրը 

լուծող անձը,  այնքան մեծ  է  սթրեսի և լարվածության առաջացումը: 

Հավանական խիստ լարվածության և սթրեսի առկայության 

պայմաններում որոշում կայացնողը հայտնվում է այսպես կոչված 

կաթվածահար վիճակում՝ չկարողանալով գործել որևիցե կերպ: 

Լավագույն դեպքում դա կարող է հանգեցնել գործընթացի 

դանդաղեցման, իսկ վատագույն դեպքում՝ սխալ որոշումների 

կայացման իրենից բխող վատթարագույն հետևանքների:  

Թեև բոլոր այս վերը նշված գործոնները տարբեր 

գրականությունների մեջ արժանացել են մանրակրկիտ 

ուսումնասիրության, բայց պետք է ասել, որ տարբեր իրավիճակներում 

տարբեր աշակերտներ նույն գործոններին արձագանքում են յուրովի: 

Միևնույն ժամանակ այս գործոնների իմացությունը շատ կարևոր է 

յուրաքանչյուր մարդու համար, որպեսզի ճիշտ կերպով կարողանա 

բացահայտել ծագած բոլոր նմանատիպ խնդիրները և վերջիններին տա 

համապատասխան լուծումներ:  



175 

 

Քանի որ մարդիկ, աշակերտները դպրոցում անց են կացնում օրվա 

1/3 մասը, դրա համար սթրեսային իրավիճակների մեծ մասը կապված է 

հենց դպրոցի հետ: Գոյություն ունի դպրոցական սթրեսի 

օգտակարության գաղափարը: Սակայն այս մոտեցմանը պետք է ավելի 

հետևողական վերաբերվել, քանի որ սթրեսը հանդիսանում է 

առողջությանը վնասող օրգանիզմի ռեակցիա, և այս պարագայում խոսել 

նրա օգտակարության մասին, այդքան էլ տեղին չէ: Երբ մենք նշեցինք 

սթրեսի օգտակարության մասին, նկատի ունեինք արտաքին միջավայրի 

ազդեցությունը, որը խթանում է աշակերտների գիտելիքները: Իսկ 

դպրոցում ներքին գործոնների հետևանքով առաջացած սթրեսը 

աշակերտների համար խոչընդոտ է հանդիսանում և նրանց 

դասապրոցեսը դարձնում է ոչ արդյունավետ: Համարվում է, որ դպրոցի 

հետ կապված սթրեսի ազդեցությանը ենթարկվում են ոչ միայն 

աշակերտները, այլև ուսուցիչները և տնօրենը: Ընդհանրապես 

հոգեբանության մեջ առանձնացնում ենք «A» տիպի մարդկանց, որոնց 

շարքում են տնօրենները, ղեկավար մարմինների անդամները, ինչպես 

նաև արվեստի մարդիկ: Իսկապես, նրանց մոտ էմոցիոնալ 

գերբեռնվածությունը շատ բարձր է, որոնք պայմանավորված են մի շարք 

գործոններով, ինչպիսիք են, օրինակ, պատասխանատվության բարձր 

չափով որոշումների կայացման անհրաժեշտությունը, իրավիճակի 

անորոշությունը, անհրաժեշտ ինֆորմացիայի պակասը, ինֆորմացիոն 

պարամետրերի չափից ավել արագ և անսպասելի փոփոխությունը և 

այլն: Չնայած սթրեսային վիճակում հայտնվում են ոչ միայն 

աշակերտները, այլև ուսուցիչները: Օրինակ՝ ուսուցիչները հաճախ 

արժանանում են աշակերտների ոչ միանշանակ գնահատականի: 

Բնականաբար այս ամենը հանգեցնում է բացասական էմոցիաների, 

սթրեսի առաջացման, ինչն էլ իր հերթին նվազեցնում է դասապրոցեսի 

արդյունավետությունը:  

Սթրեսը աշակերտների մոտ կարող է առաջանալ 

գերբեռնվածության կամ, ընդհակառակը, թերբեռնվածության 

պատճառով:  Դրա հետ մեկտեղ այն սովորողը,  որը գտնում է,  որ իր 

գնահատականը չի համապատասխանում իր գիտելիքներին, նույն 

չափով է սթրեսի ենթարկվում,  որքան այն աշակերտը, ում համար 

տվյալ գիտելիքների պաշարը իր ուժերից վեր է:  

Սթրես կարող է առաջանալ նաև այն աշակերտի մոտ,  որից 

պահանջվում է մի քանի առաջադրանքների արագ և որակյալ 

կատարում: Շատ կարևոր է, որ աշակերտը ունենա հստակ 
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պատկերացում իր պարտականությունների, իրավունքների մասին, 

ինչպես նաև պատկերացնի սեփական աշխատանքի գնահատման 

համակարգը: Աշակերտը, հստակ իմալանով, թե ինչ կարող է հետևել իր 

այս կամ այն գործունեությանը, զգում է իրեն համեմատաբար ավելի 

հանգիստ: Սթրեսի առաջացման ևս մեկ պատճառ կարող է 

հհանդիսանալ աշակերտի՝ նոր, իր փորձին չհամապատասխանող 

պարտականությունների կատարումը, օրինակ՝ դասարանի ավագ 

դառնալը: 

Չնայած շատ հաճախ աշակերտների մոտ սթրեսի առաջացման 

պատճառ է հասնդիսանում դասի սխալ կազմակերպումը: Ուսուցիչները 

պետք է հիշեն,  որ սովորողների դրական խրախուսման համակարգը ի 

վիճակի է ավելացնելու նրանց առաջադիմությունը, բնութագրող 

ցուցանիշների որակը ավելի մեծ էֆեկտիվությամբ, քան հիմնական 

ճնշումները և չափից ավել պահանջկոտությունը: 

● Արտաքին ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը (աղմուկ, 
տարածքի նեղվածք, օդափոխման վատ համակարգ, վատ 
լուսավորություն և այլն):  

Աշակերտի հոգեկան վիճակի վրա բացասական ազդեցություն է 

ունենում նաև շփման պակասը, սովորելու համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսների անհասանելիությունը և լավ աշխատանք ունենալու 

հեռանկարների բացակայությունը:  

Չնայած այն բանին, որ մի շարք հետազոտություններ սթրեսի 

առաջացման հիմնական պատճառը համարում են կազմակերպչական 

գործոնը, հոգեբանները նշում են, որ բացի սթրեսը առաջացնող 

իրավիճակից, ոչ պակաս կարևոր դեր է խաղում մարդու վերաբերմունքը 

տվյալ իրավիճակին: Եթե մարդուն ոչ մի հնարավորություն չի տրվում 

խուսափել սթրեսային իրավիճակից, այդ դեպքում լավագույն 

տարբերակը կլինի փոխել նրա վերաբերմունքը խնդրի նկատմամբ: 

Այստեղ կարևոր է անձնակազմի, ուսուցչի դերը, որը պետք է 

կարողանալ հասցնել այս ասպեկտի հասկացությունը աշակերտներին:  

Ոսուցիչը աշակերտների համար պետք է լինի և՛ հեղինակություն, 

և՛ ավագ ընկեր,նրանց միջև չպետք է լինի «պատ»: Սթրեսի դինամիկան 

արտացոլվում է  դասապրոցեսի ընթացքում (դասի սկիզբ և ավարտ): 

Սթրեսի վերլուծության և հաղթահարման պայմանները պետք է 

համարժեք լինեն կարգավորման իրավիճակային գործընթացներին: Երբ 

կարգավորման մակարդակը համարժեք է պայմաններին, ապա սթրեսի 

կարգավորումը ընթանում է օպտիմալ հոգեկան ծախսերով: 
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Կարգավորման մակարդակներից որևէ մեկի չձևավորվածությունը կամ 

անհամապատասխանությունը իրավիճակին կառաջացնի բարդություն-

ներ: 

Եզրակացություն: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարդու 

կյանքն անցնում է բազմաթիվ այնպիսի իրադրություններում, որոնք 

նրանից  ջանքեր են պահանջում՝ լարվածություն, խնդիրների լուծում և 

հարմարվողական գործողություններ, անձի հոգեբանության համար մեծ 

նշանակություն ունի նման իրադրություններում մարդու հոգեվիճակի և 

վարքի ուսումնասիրությունը:  

Սթրեսի հաղթահարումը մեծապես կախված է ուսուցչի 

հոգեբանամանկավարժական հմտությունից, նրա կողմնորոշիչ 

կատարողական բաղադրիչների զարգացածության մակարդակից: 

Սթրեսի հաղթահարման ցուցանիշներ են հանդիսանում շարժառիթների 

ճիշտ ախտորոշումը, տագնապայնության մակարդակի ճիշտ 

գնահատումը, աշակերտների վստահությունն ու իրավիճակային 

տեղեկացվածության աստիճանը:  

Հետազոտության մեթոդիկան ենթադրում է փաստաթղթերի 

վերլուծություն և շերտավորված աշխատանք: Սթրեսի ուսումնասի-

րության առանձնահատկությունները պայմանավորված են անձի 

ակտիվությամբ, ռեսուրսա-պրոդուկտիվ բնութագրիչներով, ինչպես նաև 

նրա կողմից անհատական հոգեբանական կառուցվածքի մոտիվացիոն, 

հուզակամային, ճանաչողական բաղադրիչների իրադրային վիճակի 

գիտակցման առանձնահատկություններով: 

Սթրեսի ճանաչման և ախտորոշման ժամանակ կարևոր է ճիշտ 

գնահատել աշակերտի հոգեկանի ստորադաս մակարդակները՝ 

անձնային-իմաստային, իրավիճակային-նպատակային և գործառ-

նական-կատարողական: Սթրեսի հաղթահաման արդյունավետության 

բարձրացման համար շատ կարևոր է ինչպես դասղեկների, այնպես էլ 

առանձին ուսուցիչների աշխատանքը:    

 

ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРЕССА В ШКОЛЕ И МЕТОДЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Оганнисян Ж. М. 

 
 

Чтобы избежать возникновения стресса, вам необходимо владеть 

некоторыми психологическими методами,которые позволят жить 

свободно,осознанной  жизнью,помогут реально оценить ситуацию и 
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преодолеть любую преграду. Для преодоления стресса есть разные 

методы.Из них следует выбрать те,которые соотвествуют личностным 

качествам человека.     

Ключевые слова: стресс, школа, учитель, ученик, психология, 

преодолеть, учебный процесс, психоэмоциональное состаяние, 

напряженность, стимул. 

 

CAUSES OF STRESS IN SCHOOL AND HOW TO DEAL WITH THEM 

Hovhannisyan Zհ. M.  

 

To avoid the stress you need to apply some phycological methods that 

allow to live free and conscious life,will help to assess the situation correctly 

and overcome any obstacle. To overcome the stress there are different  

methods. You have to choose from them that fits a person features. 

Keywords: stress, school, teacher, student, phycology, overcome, 

studying process, psychoemotional condition, intension, obstacle.  
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