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рассматриваются в качестве первичных детерминантов успеха в образова-
тельной сфере и на рынке труда. При равных уровнях образовательного 
капитала, именно уровень культурного капитала предоставляет большие 
возможности мужчинам в трансформации их культурного капитала в 
экономический, тем самым еще более углубляя гендерное неравенство на 
рынке труда. 

 
 
 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ 

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

 

Աշիկյան Արմենուհի 

ԵՊՀ, Հայաստան 

 

Ամեն մի ժողովրդի կյանքում դաստիարակության խարիս-

խը, մարդկային բանականության հաստատման համար միակ 

ճշմարիտ ճանապարհը այնպիսի քաղաքացու ձևավորումն է, 

որն իր մեջ կկրի իր իսկ ազգին հարիր, իր նախնիներից ժառան-

գած ազգային արժեքները: Վերջիններս մարդու խմբային ինք-

նության բոլոր դրսևորումներում դիտարկվում են որպես «ամե-

նահիմնարարն ու տարողունակը»: Անընդհատ վերափոխվող 

հասարակության պայմաններում փոխվում են անցյալի մշակու-

թային արժեքների բովանդակության և նշանակության մասին 

մոտեցումներն ու նրանց փոխանցման մեթոդները: Հետևաբար 

նոր մոտեցումներ մշակելու խնդիր է ծագում, անհրաժեշտու-

թյուն է առաջանում յուրացնելու ժամանակակից մշակութային 

միջավայրը ձևավորող մշակութային ժառանգության բանալի-

ները1: Այս հանգամանքն ավելի է բարդացնում ազգային արժեք-

ների պահպանության խնդիրը, որի լուծման հարցը դրված է 

ինչպես պետության, այնպես էլ յուրաքանչյուր քաղաքացու 

առջև: 

                                                            
1 И. К. Кучмаева, Культурное наследие. Современные проблемы, М.,  1987, с.12. 
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21-րդ դար. հումանիզմի դրսևորման, տեխնիկական առաջ-

ընթացի, գիտական ուսումնասիրությունների, տեղեկատվու-

թյան մեծ հոսքի և զարգացման մի դարաշրջան, որտեղ ձևա-

վորվում, դաստիարակվում և զարգանում է մերօրյա էթնոկիրը: 

Ինչպիսի՞ն է ժամանակակից սերունդը, ի՞նչ պահանջմունքներ, 

հետաքրքրություններ ունի, ինչպիսի՞ արժեհամակարգով է ա-

ռաջնորդվում: Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր սերունդ ունի իր 

կատարելատիպը, ըստ որի էլ չափվում են արժեքներն ու նպա-

տակները: Սերունդներն օղակ են անցյալի ու ապագայի միջև և 

ապահովում են ինչպես տվյալ ժամանակաշրջանին բնորոշ 

արժեքների հաջորդականությունը, այնպես էլ՝ փոփոխումը:  

Լիարժեք էթնոկրի անձի ձևավորման, նրա սոցիալականաց-

ման գործընթացը պատմական տարբեր ժամանակներում տար-

բեր է եղել՝ պայմանավորված տարատեսակ հանգամանքներով 

և սկսած տվյալ ժամանակին բնորոշ պատմական իրադարձու-

թյուններով ու ավարտած մարդկային մտածելակերպի բարդ և 

անկառավարելի փոփոխություններով: Այս տեսանկյունից 21-րդ 

դարն էլ բացառություն չէ: Անկախացման տարիներին Հայաս-

տանին պատուհասած երկրաշարժը, Արցախյան գոյամարտը, 

սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը և քաղաքական արտաքին ու 

ներքին բազում գործոններն ունեցան իրենց տխուր հետևանք-

ները՝ պարարտ հող ստեղծելով բացասական տարաբնույթ 

երևույթների աշխույժ գործունեության համար: Նման մարտա-

հրավերների առկայության պայմաններում երիտասարդ սերն-

դի՝ նախնիներից ժառանգած արժեհամակարգի մասին մակերե-

սային գիտելիքների կամ բացարձակ չիմացության հետևանքով 

ազգային արժեքները հաճախ մղվեցին երկրորդական պլան. 

դյուրին և հեշտընկալ դարձան համաշխարհայնացման կործա-

նարար պահանջները: Վերջիններս բացասական ազդեցություն 

ունեցան երիտասարդ սերնդի ինքնության, կենսակերպի ու ար-

ժեհամակարգի վրա: Ի տարբերություն նախորդ դարաշրջանի՝ 

մերօրյա ազգային առաքինություններից շատերն այլ ընկալում 

են ձեռք բերել, փոխվել են նաև արժեքային պատկերացումները: 
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Այսինքն՝ էթնոմշակութային առանձնահատկությունները որոշ 

չափով մղվել են հետին պլան՝ վտանգելով և մշակութային ինք-

նությունը խոցելի դարձնելով արտաքին տեղեկատվության 

համար: 

Վերոնշյալ խնդրի հաղթահարման գործը դրված է նոր 

սերնդի ուսերին: Որքան փոփոխական են խնդիրները, այնքան 

կայուն է դրանք լուծելու անհրաժեշտությունը: Ուստի այս սե-

րունդը տարբերվում է ոչ միայն առաջադիր խնդիրներով, այլև 

վերջիններս հաղթահարելու եղանակներով ու արդյունքներով: 

Հետևաբար, արդի մարտահրավերների պայմաններում պետա-

կանության ամրապնդման համար չափազանց կարևոր է ոչ 

միայն ժամանակակից, քաղաքական-տնտեսական և շուկայա-

կան հարաբերություններն ու օրենքներն ըմբռնող, այլև ազգա-

յին մտածողություն ու հայեցի դաստիարակություն ունեցող 

սերնդի կերտումը: Այսօրինակ իրավիճակներում անփոխարի-

նելի է սոցիալական տարբեր ինստիտուտների դերակատարու-

թյունն ազգային-ավանդական արժեքների պահպանման, փո-

խանցման գործում: Վերջիններս այն հենասյուներն են, որոնք 

ապահովում են մտավոր ներուժով հարուստ սերունդ ունենա-

լու, ազգային և համամարդկային մշակութային արժեքները 

պահպանելու և սերնդեսերունդ փոխանցելու, արժեքային կա-

յուն հայացքներ ունեցող, ազգին նվիրված քաղաքացիներ դաս-

տիարակելու, կրթելու գործընթացը: Ինչպես նշում է գերմանա-

ցի գիտնական Դյուրկհեյմը, «հիշյալ սոցիալական ինստիտուտ-

ների հիմնական նպատակը տիրող մշակութային արժեքների 

փոխանցումն է»1, որով երեխան ոչ միայն ձևավորվում ու զար-

գանում է, այլև հարմարվում է հասարակական կյանքին՝ ձեռք 

բերելով անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ, հմտու-

թյուններ, վարքագծային նորմեր, ծանոթանալով և յուրացնելով 

ազգային և համամարդկային մշակույթը2 : 

                                                            
1 www.Grandars.ru/socologiya/swcologiya-Dyukgema.html. 
2 Ա. Հ. Սարգսյան, Մշակույթի տեսություն, Եր., 2003, էջ 29:  
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Սոցիալական ինստիտուտների մեջ անգնահատելի է ընտա-

նիքի դերը՝ որպես մարդկության կողմից պատմական երկարա-

տև զարգացման ընթացքում ստեղծված մեծագույն արժեք: Ըն-

տանիքը ոչ միայն տվյալ ժամանակաշրջանի մշակույթի կրողն 

է, այլև փոխանցողը: Ներընտանեկան ավանդույթներն ու սովո-

րույթներն օգնում են հայեցի դաստիարակություն տալ գալիք 

սերունդներին՝ նրանց մեջ ձևավորելով ազգային ինքնագիտակ-

ցության ոգի: Ինքնության հարցը ներընտանեկան միջանձնային 

փոխհարաբերություններում դրսևորվում է հենց ազգային ինք-

նագիտակցության, մայրենի լեզվին տիրապետելու, պապենա-

կան արմատները ճանաչելու, Հայ առաքելական եկեղեցու 

պատկանելության և ազգային սովորույթների պահպանման 

գործընթացներում1: Ընտանիքում է երեխան առաջին անգամ 

հաղորդակցվում մշակութային արժեքներին, յուրացնում հասա-

րակական վարքագծային նորմեր, կանոններ, իրականացվում 

երեխայի առաջնային սոցիալականացումը, հարմարումը կյան-

քին: Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան առանձ-

նանում է իր սերնդին բնորոշ առանձնահատկություններով, 

նախասիրություններով, կողմնորոշումներով, և ավագ սերնդի 

կողմից ընդունված հասարակական կյանքի որոշ նորմեր կա-

րող են տարբերվել հաջորդ սերնդի հայացքներից: Վերջիններս 

արագ հարմարվում են նոր իրավիճակին՝ ձևավորելով արժե-

քային նոր համակարգ, որը արմատապես կարող է տարբերվել 

նախորդից: Ինչ խոսք, հասարակությունը չի կարող զարգանալ 

միայն պահպանողականության հիմքի վրա, քանի որ անընդ-

հատ գալիս է նորը՝ համալրելով եղած արժեքները: Պարզապես 

քայլելով ժամանակին համընթաց, հաղորդակից լինելով համա-

մարդկային արժեքներին՝ անհրաժեշտ է առաջնայնությունը 

տալ ազգայինին: 

                                                            
1 А. А. Налчаджян, Основы этнопсихологии, Ер., 2003, с. 179. 
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Նոր սերնդի արժեհամակարգի ձևավորման, կրթության և 

դաստիարակության գործում լուրջ անելիքներ ունի նաև հայ 

դպրոցը, որի գերնպատակն է կերտել բարոյական, ազգային ար-

ժեքներով օժտված, ազգային նկարագիր ունեցող սերունդ: Այս 

նպատակն իրագործելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել 

ու կատարելագործել ոչ միայն հայրենի և համաշխարհային 

գիտությունների ճյուղերը, այլև մանկավարժության անցյալի 

ժառանգությունն ու նրա ժամանակակից փորձն ու մեթոդաբա-

նությունը: 

Պատահական չէ արևմտահայ մանկավարժ Նիկողայոս Զո-

րայանի մտահոգությունը, թե «ինչու համար դաստիարակու-

թիւնը չի յաջողիլ ազգին մէջ, կամ ինչ ընելու է, որ ազգային 

դպրոցներն առաջ երթան»1: Եվ ինքն էլ պատասխանում է իր 

հարցադրմանը՝ առաջարկելով վերակառուցել դպրոցը՝ մոտեց-

նելով այն ազգային ակունքներին, բարձրացնելով հասարակու-

թյան կենսամակարդակը և դպրոցները համալրելով մասնագի-

տական բարձր ունակություններ ունեցող մանկավարժ-դաս-

տիարակներով: Հետևապես, ժամանակակից դպրոցի կարևորա-

գույն առաքելություններից մեկն էլ երեխայի մեջ իր ազգին 

բնորոշ բարոյական և հոգևոր արժեքների ձևավորումն ու զար-

գացումն է: Նրա խնդիրն է պահպանել և փոխանցել այն արժեք-

ները, որոնք ժառանգել ենք մեր նախնիներից, և որը մեր ան-

խառն ինքնատիպությունն է համաշխարհային մշակույթի բազ-

մերանգության ու բազմազանության մեջ: Այս խնդրում որպես 

գործիքակազմ մեծ դերակատարություն ունի ժողովրդական 

բանահյուսությունը՝ իր ժանրային բազմազանությամբ, որը կա-

րող է երիտասարդ սերնդի ազգային ինքնության, բարոյական 

դաստիարակության գործընթացը դարձնել առավել արդյունա-

վետ՝ հաշվի առնելով նրա ունեցած բարոյադաստիարակչական 

մեծագույն արժեքը: Ուստի 21-րդ դարի դպրոցում դաստիարա-

                                                            
1 Ա. Գևորգյան, Ազգային կրթության դերն ու նշանակությունը սովորողների 
հայեցի դաստիարակության գործընթացում, Եր., 2002, էջ 65: 



 340

կության և կրթական գործընթացի ճիշտ կազմակերպման հա-

մար շատ կարևոր են ոչ միայն համամարդկային, այլև հայրենի 

մշակույթի բարձրարժեք ստեղծագործությունների ուսումնասի-

րումն ու ուսուցումը: Այդ ստեղծագործություններում արտա-

հայտված են մեր ժողովրդի հոգեկերտվածքը, աշխարհընկալու-

մը, մարդասիրական գաղափարներն ու գալիքի երազանքները: 

Հայ ժողովրդի ավանդույթներում է, որ վառ կերպով արտացոլ-

ված են մեր ազգի ազգային հավաքական բնույթը, անդրդվելի 

կամքը, ներքին զորությունն ու հնարավորությունները, ապրե-

լու, վերածնվելու և հարատևելու ունակությունը, ազգերի պատ-

մության մեջ իր արժանի տեղն ունենալու ձգտումը: Այս ամենն 

է, որ անհրաժեշտ է ավանդել ժամանակակից էթնոկրին: Այդ-

պես նա պիտի հասնի այն գիտակցության, որ հասարակական 

կյանքի առաջընթացը պայմանավորված է համախմբվածու-

թյամբ, գիտելիքների բարձր մակարդակով ու մշակութային ար-

ժեքների ոչ միայն ստեղծմամբ, այլև պահպանմամբ: Սերունդ, 

որը կկարողանա շարունակել ազգային լավագույն ավանդույթ-

ները, աշխարհին ու մարդկությանը ցույց տալ իր մշակութային 

հարստությունն ու բարոյահոգեբանական արժանիքները: 
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ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

Ашикян Арменуи 
ЕГУ, Армения 

 
Резюме 

 

Данная статья посвящена проблеме соотношения национальных и 
общечеловеческих ценностей в процессе воспитания молодого поколения 
21-го века. Сегодня в процессе всестороннего и гормоничного развития и 
воспитания ребенка наиважнейшее место занимает не только 
исследование и изучение общечеловеческих ценностей, но и нацио-
нальной культуры, где ярко выражаются менталитет, мировоззрение и 
гуманистические идеи нашего народа. 
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Abstract 
 

 This article focuses on the ratio between national and universal values in 
the upbringing of the younger generation in 21st century. Today, in the 
comprehensive and harmonious development and upbringing of the child, it is 
important not only to study and educate universal, but also national culture, 
values, where the mentality of our nation, the perception of the world, 
humanistic ideas are vividly reflected.  
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Անկախության ձեռքբերումից հետո Հայաստանը և Արցախի 

նորաստեղծ հանրապետությունը քաղաքական, գաղափարա-

կան, տնտեսական և մշակութային նոր իրադրությունում կրթու-

թյանը ներկայացրին բոլորովին այլ պահանջներ, որոնք էլ ան-

հրաժեշտ էին դարձնում կրթության ոլորտում ոչ միայն պահ-

պանել խորհրդային կրթահամակարգի լավագույն ավանդույթ-


