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ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ    ԸՆԿԱԼՄԱՄԲ ԻՐԵՆՑ ՎՐԱԸՆԿԱԼՄԱՄԲ ԻՐԵՆՑ ՎՐԱԸՆԿԱԼՄԱՄԲ ԻՐԵՆՑ ՎՐԱԸՆԿԱԼՄԱՄԲ ԻՐԵՆՑ ՎՐԱ    ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ    
ԽԱՂԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԽԱՂԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԽԱՂԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԽԱՂԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱԱԱԱՆՆՆՆ    ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ     

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԲՆՈՒԹԱԳԻՐԲՆՈՒԹԱԳԻՐԲՆՈՒԹԱԳԻՐ    
Սիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան Կարինե    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. համակարգչային խաղ, դպրոցական, համեմա-

տական բնութագիր, գրաֆիկ, խաղի ազդեցություն: 
 
Երրորդ հազարամյակի սկիզբը նշանավորում է քաղաքակրթության 

զարգացման այնպիսի փուլ, որտեղ դժվար է պատկերացնել հավասար և 
բավարար պայմաններում մեծացող երեխաների հետաքրքրվածությունն 

ու զբաղվածությունն առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների՝ համա-
կարգչային կամ բջջային հեռախոսների ծրագրային միջոցներում ընդ-
գրկված խաղերի, ինչը փոքր հասակից սկսած նպաստում է անձի ինքնու-
րույնության ձևավորմանը, հոգևոր, ուսումնական և ապա աշխատանքա-
յին որակների, ստեղծագործական մտքի զարգացմանը և ազդում է դրանց 

դրսևորման վրա: 
Սակայն, նախադպրոցական, դպրոցական տարիքի երեխաների 

կյանքում համակարգչային խաղերի դերը միշտ չէ, որ դրական է:  
Որպես դրական ազդեցություն նշենք, որ համակարգչից չափավոր 

օգտվող երեխաները հեշտ են շփվում, ավելի կառավարելի են, սակայն լի-

նում են դեպքեր, երբ նրանք մեկուսանում են: Համակարգչով աշխատելիս 
կամ դրանից օգտվելիս ակտիվ շարժվում են ձեռքի մատները, զարգա-
նում է մատների մոտորիկան, որն իր հերթին նպաստում է երեխայի 
մտածողության և երևակայության զարգացմանը, սակայն բ ացասական 
ազդեցություն կարող է նկատվել երեխայի ֆիզիկական զարգացման վրա: 

Այն վնաս կարող է հասցնել երեխայի տեսողությանը և կեցվածքին: Ինչ-
պես նաև համակարգչային խաղը երեխաներին կարող է հաղորդել դրա-
կան կամ բացասական հուզական լիցքեր, որոնք այնուամենայնիվ չարա-
շահման դեպքում խրոնիկական սթրեսի պատճառ կարող են հանդիսա-
նալ: 

Եթե նախկինում այս կարգի ուսումնասիրությունները կատարվել են 
համակարգչային ինտերնետային ակումբներում խաղասերներին խաղա-
պրոցեսում հարցման դեպքում [2, 208-212], ապա ներկայումս խաղերը 
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հասանելի են գրեթե բոլորին՝ առանց տարիքային սահմանափակումների 
և գտնվելու վայրի: 

Ներկայումս համակարգչային ծրագրերը լայն հնարավորություններ 
են ընձեռնում այս կարգի ուսումնասիրությունները իրականացնել ավելի 
համակարգված և հիմնավորել իրենց մոտեցումները, սակայն ոչ բոլոր 

մասնագետներին են հասանելի այդ միջոցները, հետևաբար վերը նշվածը 
որոշակիորեն պարզաբանելու նպատակով անց է կացվել դպրոցահասակ 
տարիքային տարբեր խմբերի երեխաների հարցում՝ համակարգչային 
խաղերի իրենց վրա ազդեցության վերաբերյալ:  

Հարցաշարում ընդգրկված են. 

� տարիքը՝ 5-15, 
� սեռը,  
� խաղալու հաճախականությունը,  
� խաղերի տեսակները,  
� օրվա ժամանակահատվածը,  

� խաղի դրական կամ բացասական ազդեցությունը ըստ խաղացո-
ղի ինքնագնահատականի: 

Քանի որ ուսումնասիրության նպատակը խաղացողի վրա խաղի 
պրոցեսի դրական կամ բացասական ազդեցության որոշումն է, հետևա-
բար կանգ կառնենք պատասխաններից հենց այս հարցի վերլուծության 

վրա: Սովորաբար ուսումնասիրությունները կատարվում են ըստ տարի-
քային խմբերի, սակայն դիտարկումը կատարենք պայմանավորված 
միայն սեռի հատկանիշով, պարզաբանելու համար ընկալումները իրենց 
զբաղվածության վերաբերյալ: 

Հարցման պատասխանների արդյունքները դիտարկելու համար կի-

րառվել է էլեկտրոնային աղյուսակների Excel կիրառական ծրագրային 
միջավայրը: Կազմվել և լրացվել են համապատասխան նախնական աղ-
յուսակներ և ստացվել են գրաֆիկական ներկայացումներ, որոնք պարզո-
րոշ արտահայտում և ներկայացնում են ստացված արդյունքների հիմնա-
կան ընդհանուր պատկերը՝ 20-ական խմբերով հարցումների համար: 

Կատարելով մանրակրկիտ ուսումնասիրություն, ներկայացնենք միայն 
սեռային տարբերության դեպքում ստացվող գրաֆիկները: 
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Նկատենք, որ աղջիկներից մեծամասնությունը գտնում

խանգարում է երբեմն՝ 50%, իսկ տղաները գտնում են, որ խա
Դիտարկելով երկու գրաֆիկները (նկ.1, նկ.2), կարող ենք եզրա

գել, որ ընդհանուր դեպքում, փաստորեն 10% աղջիկները և 40% տղաները 

գտնում են, որ խաղը իրենց կտրում է կարևոր գործերից և խանգարում 

10%

20%

50%

20%

նկ. 1         Խաղը կարող է Ձեզ կտրել Ձեր սիրելի կամ
կարևոր գործերից

իգական սեռի համար՝

<<ա>> այո <<բ>>   ոչ <<գ>> երբեմն <<դ>> 

40%

30%

20%

10%

նկ. 2        Խաղը կարող է Ձեզ կտրել Ձեր սիրելի կամ այլ
կարևոր գործերից

արական սեռի համար՝

<<ա>> այո <<բ>> ոչ <<գ>> երբեմն <<դ>> հաճախ

 

 

գտնում է, որ խաղը 
իսկ տղաները գտնում են, որ խանգարում է՝ 40%: 

Դիտարկելով երկու գրաֆիկները (նկ.1, նկ.2), կարող ենք եզրահան-
գել, որ ընդհանուր դեպքում, փաստորեն 10% աղջիկները և 40% տղաները 

գտնում են, որ խաղը իրենց կտրում է կարևոր գործերից և խանգարում 

կամ այլ

>> հաճախ

այլ

հաճախ
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(պատասխան՝ «ա»), այսինքն տղաները ավելի իրատեսական են գնա
տում խաղի ազդեցությունը և ավելի վճռական են պատասխանում 
տրված հարցին: 

Դա նկատելի երևում է նաև երրորդ՝ «գ», տարբերակի ընտրության 
արդյունքի գրաֆիկական պատկերումից, որտեղ աղջիկների 50%

տղաների 20%-ը գտնում է, որ խաղը երբեմն իրենց կարող է խանգարել: 
Հաճախ խանգարելու հանգամանքը նշել են իգական սեռի 20%
կան սեռի՝ 10%-ը: Խաղը չի խանգարում տարբերակը՝ «բ
վճռական է արական սեռի դեպքում՝ 30%, իգականի դեպքում՝ 20% է: 

Ըստ բերված գրաֆիկական տվյալների, ընդհանուր համեմատական 

բնութագիրը սեռերի պատասխանների համար կունենա հետևյալ տեսքը 
(նկ. 3):  

Այստեղից երևում է, որ հստակ կողմնորոշված պատասխաններ 
տվել են տղաների 70%-ը, աղջիկների 30%-ը, և հետևաբար, խաղի իրենց 
վրա ազդեցության դերը դժվար են կողմնորոշվում պատասխանել են աղ

ջիկների 70%-ը, տղաների 30%-ը: 
Կարելի է կատարել շատ հետաքրքիր դիտարկում, որտեղ տեսանելի 

է դառնում, որ արական և իգական սեռերի արդյունքները ճիշտ հա

0

1

2

3

4

5

<<ա>> 

այո
<<բ>>   

ոչ
<<գ>> 

երբեմն
<<դ>> 

հաճախ

Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր 
համեմատական համեմատական համեմատական համեմատական 

բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար 

այսինքն տղաները ավելի իրատեսական են գնահա-
տում խաղի ազդեցությունը և ավելի վճռական են պատասխանում 

տարբերակի ընտրության 
յունքի գրաֆիկական պատկերումից, որտեղ աղջիկների 50%-ը, իսկ 

նում է, որ խաղը երբեմն իրենց կարող է խանգարել: 
ճախ խանգարելու հանգամանքը նշել են իգական սեռի 20%-ը, արա-

բ», նորից ավելի 
կան է արական սեռի դեպքում՝ 30%, իգականի դեպքում՝ 20% է:  

յալների, ընդհանուր համեմատական 

թագիրը սեռերի պատասխանների համար կունենա հետևյալ տեսքը 

 
 
 

 
 

հստակ կողմնորոշված պատասխաններ 
ը, և հետևաբար, խաղի իրենց 

վրա ազդեցության դերը դժվար են կողմնորոշվում պատասխանել են աղ-

Կարելի է կատարել շատ հետաքրքիր դիտարկում, որտեղ տեսանելի 
արական և իգական սեռերի արդյունքները ճիշտ հակա-

Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր 
համեմատական համեմատական համեմատական համեմատական 

բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար 

ար

իգ
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դարձ համեմատական են: 
Վերը նշված հարցաշարում ընդգրկված մյուս հարցերի պատաս-

խանների ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը նույնպես կարելի է 
կատարել, իսկ ստացված պատկերների արդյունքների մանկավարժա-
կան և հոգեբանական վերլուծությունը թողնել այդ բնագավառի մասնա-

գետներին: 
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ВЛИЯНИЯВЛИЯНИЯВЛИЯНИЯВЛИЯНИЯ    КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРКОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРКОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРКОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР    

НА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИХ НА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИХ НА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИХ НА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИХ ПОНИМАПОНИМАПОНИМАПОНИМАНИЮНИЮНИЮНИЮ    
    

Сирадегян КаринеСирадегян КаринеСирадегян КаринеСирадегян Карине 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
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теристика, график,  влияние игр 

В статье представлено исследование, в котором наглядно-графичес-
ким образом показаны и анализированы характеристики влияния совре-
менных компьютерных игр на школьников по собственным ощущениям, 
учитывая их пол. Обработка данных осуществлена с помощью функций 
программы Ms Excel. Графически представлены обработанные данные и 
сделаны соответствующие выводы. В результате исследования получено 
противоположное соотношение общего влияния компьютерных игр между 
мальчиками и девочками.  

 
 
 

COMPARATIVE GRAPHIC COMPARATIVE GRAPHIC COMPARATIVE GRAPHIC COMPARATIVE GRAPHIC CHACHACHACHARACTERISTICSRACTERISTICSRACTERISTICSRACTERISTICS    
OF INFLUENCE OF COMPOF INFLUENCE OF COMPOF INFLUENCE OF COMPOF INFLUENCE OF COMPUTERUTERUTERUTER    GAMES GAMES GAMES GAMES     

ON SCHOOLCHILDRENON SCHOOLCHILDRENON SCHOOLCHILDRENON SCHOOLCHILDREN    BY THEIR OWN PERCEPTBY THEIR OWN PERCEPTBY THEIR OWN PERCEPTBY THEIR OWN PERCEPTIONIONIONION    
Siradeghyan KarineSiradeghyan KarineSiradeghyan KarineSiradeghyan Karine    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: computer game, schoolchildren, comparative characteristics, 

diagram, the influence of the game. 
The article deals with the study in which, with the help of visual graphics, 

have been demonstrated and analyzed the characteristics of the influence of 
modern computer games on schoolchildren by their own perception depending 
on their gender. Processing data were carried out by program functions of Ms 
Excel. Processed data have been graphically represented and appropriate 
conclusions have been drawn. The investigation has shown the opposite ratio of 
the general perception among boys and girls.        


