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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Փորձարարական հոգեբանությունն առանձնանում է հոգե-

բանության այլ բնագավառներից նրանով, որ համակարգում է 

գրեթե բոլոր հոգեբանական ուղղությունների հետազոտական 

հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: Այն նաև հոգեբա-

նական հետազոտությունների մեթոդներն ուսումնասիրող հիմնա-

րար գիտակարգ է: Ինչպես յուրաքանչյուր գիտություն, այնպես էլ 

հոգեբանությունը, ունի իր հետազոտության առարկան, մեթոդա-

բանությունը և հիմնարար սկզբունքները, որոնք կրում են համա-

գիտական բնույթ: Դրանց հիման վրա են իրականացվում մեթոդ-

ների դասակարգումը, ընտրությունը և կիրառումը: 

Ժամանակակից փորձարարական հոգեբանությունը գիտա-

կանության աստիճանը ճշգրտելու համար ներթափանցում է կի-

րառական հոգեբանության ուղղությունները: Ուստի անհրաժեշ-

տություն է առաջանում համակողմանի ուսումնասիրելու հոգեբա-

նական տարբեր ուղղությունների մեթոդաբանությունը և դրանց 

հայեցակարգային առանձնահատկությունները: Հոգեբանության 

մեթոդաբանության հիմնահարցերի, հետազոտությունների 

խնդիրների իրականացման և մեթոդների տեղայնացման գործըն-

թացների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստա-

նում հոգեբանական դպրոցի զարգացումն այդ ամենը դարձնում է 

առավել արդիական: Մեր երկրում փոփոխվող սոցիալ-տնտեսա-

կան պայմանները, նոր շուկայական փոխհարաբերություններն ու 

փորձարարական գիտության կայացման ներկա ժամանակա-

հատվածը հոգեբանության բոլոր և հատկապես կիրառական 

բնագավառների առջև դնում են նոր պատվերներ ու մարտահրա-

վերներ, ինչն առավել ընդգծում է հիմնախնդրի գործնական նշա-

նակությունը: 

Ճիշտ է՝ տվյալ գիտակարգը հասել է զարգացվածության 

բարձր աստիճանի, սակայն առ այսօր չեն դադարում հոգեբանա-
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կան գիտական հետազոտություններում գիտափորձի կիրառման 

հնարավորությունների և դրա արդյունավետության վերաբերյալ 

վիճահարույց քննարկումները, այսինքն՝ նրա ձևավորման գոր-

ծընթացը դեռևս հեռու է կատարելությունից: Գիտական հետազո-

տությունների գիտականությունը պահպանելու համար մշտապես 

պահանջվում է հետազոտական հայեցակարգերի ճշգրտում, նոր 

մեթոդների հետազոտում ու համալրում: 

Փորձարարական հոգեբանությունը, հիմքում ունենալով փի-

լիսոփայության հիմնադրույթները, հարստանում է հարակից գի-

տությունների (մաթեմատիկա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, սոցիո-

լոգիա և այլն) գիտելիքներով: 

Ձգտելով գիտության ավանդական կանոնակարգին` փորձա-

րարական հոգեբանությունը հիմնվում է հոգեչափման խիստ պա-

հանջների վրա, որոնք բխում են մետրոլոգիայից, կենսաչափու-

թյունից և կենսամեխանիկայից: Ավանդականության հետ մեկ-

տեղ այն ներկայումս ձեռք է բերում զարգացման նոր միտումներ 

և որոշակի վերապահումներով դիմում հետազոտական, այսպես 

կոչված, «ազատական» միջոցներին: Սա նշանակում է, որ հա-

ճախ առանձին հետազոտության առարկայի յուրահատկություն-

ները պարտադրում են դիմել ոչ փորձարարական մեթոդների: 

Ներկայումս փորձարարական հոգեբանության փոխակերպումն 

ու զարգացումն անխուսափելիորեն կապված են գիտատեխնիկա-

կան զարգացման, համակարգչային տեխնոլոգիաների լայն կի-

րառության, տեղեկատվության դաշտի ընդլայնման և արագու-

թյան հետ: Այսինքն՝ փորձարարական հոգեբանության բնագա-

վառի ուսումնասիրությունը պահանջում է հիմնարար գիտելիք-

ներ, որոնց ձեռքբերմանը հաճախ խոչընդոտում է հենց առկա 

գրականության բազմազանությունը, որում հաճախ անորոշ են 

ներկայացվում մեթոդաբանական հիմունքները, մեթոդների դա-

սակարգումը և հարացույցային (պարադիգմալ) սկզբունքները: 

Կարելի է արձանագրել նաև, որ այսօր սակավ են հայերեն համա-
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պատասխան մենագրությունները, ուսումնական ձեռնարկներն ու 

դասագրքերը: 

Կարևոր է նշել նաև այն փաստը, որ հոգեբանական գիտու-

թյան մեջ փորձարարական հոգեբանությունը տեսության, հետա-

զոտության, կլինիկական և գործնական բնագավառների միմյանց 

հարստացնելու գործընթացն ու նրանց փոխադարձ կապն ապա-

հովող գիտակարգ է: 

Ներկայումս փորձարարական հոգեբանության և էմպիրիկ 

հոգեբանության սահմանը դառնում է թափանցիկ և դադարում է 

հիմնվել միայն բնագիտական սկզբունքների վրա: Այդ սահմանը 

կրում է նաև հերմենևտիկայի և փիլիսոփայության ազդեցությունը: 

«Փորձարարական հետազոտություն» հասկացության կիրա-

ռումը պահանջում է ճշգրտություն, քանի որ ոչ բոլոր էմպիրիկ հե-

տազոտություններն են փորձարարական: Առաջին հերթին նրանք 

տարբերվում են ըստ գիտական մոտեցումների և ուսումնասիր-

ման գործընթացի կազմակերպման: Այդ պատճառով անհրաժեշտ 

է հիշել, որ ի տարբերություն փորձարարականի` էմպիրիկ հետա-

զոտությունն իր եզրակացություններում չի պարունակում փոփո-

խականների միջև պատճառահետևանքային կապերի մասին 

պնդումներ, այլ միայն ամրագրում է փոփոխականների փոխ-

կապվածությունը և հավաստիության աստիճանը: Իսկ փորձա-

րարական հետազոտությունում հատուկ ուշադրություն է դարձ-

վում փոփոխականների վերահսկման գործընթացի և նրա ձևի, 

ինչպես նաև այն փոփոխականների վրա, որոնք կարող են ուղղա-

կիորեն կամ անուղղակիորեն ազդել արդյունքի վրա: 

Սույն ձեռնարկի նպատակն է հետազոտության հոգեբանա-

կան մեթոդների համակարգերի տրամաբանության և կիրառման 

ռազմավարությունների յուրահատկությունների իմացության մի-

ջոցով ձևավորել հոգեբանի հետազոտական հմտությունները և 

ներկայացնել նրա մասնագիտական կարգավիճակի նկարագիրը: 
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Ձեռնարկում ներկայացված են հոգեբանական հետազոտու-

թյան մեթոդների համակազմի, ոչ փորձարարական մեթոդների 

դասակարգման, էմպիրիկ և փորձարարական մեթոդների, հոգե-

բանական հետազոտությունում օբյեկտիվության չափանիշների, 

հոգեբանական գիտափորձի կազմակերպման և անցկացման, մե-

թոդի և մեթոդիկայի ընտրության, փորձագիտական գնահատա-

կանների մեթոդների կիրառման, հետազոտողներին ներկայաց-

վող բարոյական պահանջների, հոգեբանական հետազոտություն-

ների արդյունքների վիճակագրական մշակման մեթոդների նկա-

րագրությունը և տվյալ բնագավառին վերաբերող գրականության 

ցանկը: Ձեռնարկի տարբեր գլուխներում ներկայացված են նա-

խորդող բազմամյա գիտահետազոտական աշխատանքի փորձը և 

փորձարարական հետազոտություններում ստուգված ու տեղայ-

նացված մեթոդիկաները: 

Ուսումնական ձեռնարկի առաջին հրատարակության վերա-

նայումը պայմանավորված է նրանով, որ տասը տարիների ըն-

թացքում ժամանակակից տեխնոլոգիական առաջընթաց է նկատ-

վել և գիտական գործընթացի համընդհանուր համակարգչային 

փոխակերպումները պահանջում են որոշակի ճշգրտումներ, ինչ-

պես նաև տերմինաբանական պարզաբանումներ հայերենում: 

Փորձարարական հոգեբանության հիմնական սկզբունքները, մե-

թոդներն ու կանոնները հաստատուն են, սակայն փորձը հուշում է 

լրացումների և նոր խմբագրումների անհրաժեշտության մասին: 

Ուսումնական ձեռնարկի փոփոխման գործընթացը կատար-

վել է ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի մեր գործընկեր-

ների, ասպիրանտների և ուսանողների շնորհիվ, որոնք դա արել 

են իրենց արժեքավոր մեկնաբանություններով ու խորհուրդներով: 

Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում ասպիրանտներ Նարե 

Կարապետյանին, Սեդա Պապոյանին և Մարիամ Մանուկյանին 

բարձր մասնագիտական գիտելիքների և թիմային աշխատանքի 

համար։ 


