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Գիուլի Շաբաշվիլի   
Իվանե Ջավախիշվիլիի անվան  
Թբիլիսիի պետական համալսարան   

 

ՄԱՅՐԵՆԻ/ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ 
ՓՈԽԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԳՐԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ   

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ  
 

Գրելու ընթացքում առաջին և երկրորդ լեզուների փոխկախվածության   որոշման 
ժամանակ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ մի քանի գործոն.   գրելու կոգնիտային և 
մետակոգնիտային ռազմավարությունների իմացությունը մայրենի կամ երկրորդ լեզվով, 
լեզվի տիրապետման մակարդակը, դիսկուրսի տեսակը: Անցկացված աշխատանքը 
բաղկացած էր մի քանի փուլից: Հարցվողները ստեղծեցին շարադրություններ մայրենի   
(հայերեն) և երկրորդ (վրացերեն) լեզուներով, լրացրին հարցարաններ և հարցազրույցի 
ժամանակ պատասխանեցին հարցերի: Հայթայթված նյութի մշակման հիման վրա 
կարող ենք եզրակացնել, որ ծանոթ տեսակի դիսկուրսի և համեմատաբար պարզ խնդրի 
դեպքում, պարբերության մակարդակում, կոգնիտային գործընթացները հավասարապես 
են ընթանում ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ  լեզվով: Այսպիսով,    գրելու 
կարողությունների փոխանցումը հնարավոր է ինչպես առաջին լեզվից երկրորդը, 
այնպես էլ` ընդհակառակը, երկրորդ լեզվից մայրենի լեզու: Ուշագրավ է, որ 
հարցվողների մի մասը գերադասում է գաղափարներ ծնել, պլանավորել    և գրելու 
գործընթացը վարել անմիջապես երկրորդ լեզվով: Մի մասը մտածում է հայերեն և գրել է 
սկսում վրացերեն: Նրանց այսպիսի ընտրությունը պայմանավորված է դիսկուրսի 
տեսակով, խնդրի բարդությամբ և ծանոթ թեմատիկայով: Այպիսով, գրելու գործընթացի 
ուսուցման ժամանակ պետք է նկատի ունենանք այս ասպեկտները և չպետք է 
անտեսենք մայրենի լեզվի դերը:     

 

 

Հարցի հրատապությունը և 
ժամանակակից հետազոտության 
արդյունքները    

Ժամանակակից գիտական 
գրականության մեջ երկրորդ լեզվի 
գրավոր բաղադրամասի հետազոտության 
ժամանակ մեծ ուշադրություն է 
տրամադրվում գրելու գործընթացում 
առաջին և երկրորդ լեզուների 
փոխկախվածության ուսումնասիրմանը:     

Այս հարաբերության բացահայտման 
հիման վրա հնարավոր է գրելու 
ուսուցումն ավելի արդյունավետ 
պլանավորել, նոր ռազմավարություններ 
մշակել և ստանալ համապատասխան 
արդյունքներ:       

Չնայած դրան` դեռևս հրատապ է 
դրվում հարցը` արդյոք առաջին լեզվից 
երկրորդը ընթանո՞ւմ է գրելու 
կարողությունների փոխանցում: Վաղ 
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հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 
երկրորդ լեզվով գրավոր 
առաջադրանքների կատարման ժամանակ 
հեղինակները կիրառում են առաջին 
լեզուն, թեպետ տարակարծություն է 
հարուցում միջլեզվային փոխանցման 
քանակության սահմանման 
հիմնախնդիրը: Համարվում է, որ երկրորդ 
լեզվով գրավոր առաջադրանքների 
կատարման ժամանակ հեղինակները 
կիրառում են առաջին լեզուն, թեպետ, 
տարակարծություն է առաջացնում 
միջլեզվային տրանսֆերի քանակի 
որոշման հիմնախնդիրը:   Համարվում է, 
որ գրելու ընթացքում մեծահասակ  
հեղինակները առաջին լեզուն տարբեր 
նպատակներով են կիրառում` 
պլանավորում, գաղափարների ծնում կամ 
բովանդակության հաղորդում, 
լեզվաբանական խնդիրների վճռում, 
օրինակ` բառապաշարի կիրառում: 
Ավելին, առաջին լեզուն կիրառվում է 
ոճաբանական ընտրության փոփոխման 
նպատակով կամ կոգնիտային 
գերբեռնվածությունը վերացնելու համար   
(Կոհեն, Բրուքս-Կարսոն,  2001, 

Կնուտսոն, 2006): Բացի այդ, որոշ 
հեղինակներ եզրակացնում են, որ առաջին 
լեզվի կիրառումը բոլորովին էլ 
բացասաբար չի ազդում տեքստի որակի 
վրա: Գրելու մեջ վարժված հեղինակը 
գրավոր մթերքի ստեղծման ժամանակ 
կարող է կանոնավոր կերպով կիրառել 
առաջին լեզուն    (Կնուտսոն,   2006): 

Որոշ հետազոտություններում 
ուշադրությունը կենտրոնացված է նաև  
գրելու կոնկրետ նպատակի և գրելու 
գործընթացի և որակի վրա նրա հնարավոր 
ազդեցության վրա   (օրինակ` թեմայի և 

մշակութային գործոնների       
իմացությունը), թեպետ պարզվել է, որ 
գրելու նախապատրաստական փուլը և 
պլանավորման գործընթացն ավելի 
հաճախ ընթանում են առաջին լեզվով   
(Ֆրայդլանդեր, 1990, Ակիելի,    1994, 

Լալի, 2000): Դատողություն են անում նաև 
այն մասին, որ հեղինակներն ավելի լավ են 
գրում իրենց մշակութային միջավայրին 
բնորոշ շարադրություններ և իրենց  
առաջին լեզվով արդեն ծանոթ 
թեմատիկայի շուրջ, այսպիսով, գրածի 
պլանավորումն էլ հավասարապես է 
ընթանում ինչպես առաջին, այնպես էլ 
երկրորդ լեզուներով    (Կրապելս,   1990, 
Լեյ, 1982): 

Տարբեր հետազոտողներ 
հետազոտությունների ժամանակ 
հիմնվում են տարբեր մոտեցումների վրա: 
Այս տեսակետից կարևորագույն 
գործոններից մեկը այս ուղղությամբ առկա 
և ստացած գիտելիքի դասակարգումն է և 
առանձնացումը: Օրինակ` Ֆիցգերալդը և 
Շենահանը առանձնացնում են գիտելիքի 4 
տեսակ, որոնք որոշակի դեպքերում 
ծածկում են միմյանց.                                                  
ա) մետաիմացություն. նրա իմացություն, 
թե ինչպես է օգտագործվում գրելը և 
կարդալը, ինչպիսին են լսարանը, 
լեզվական ձևերը և դրանք հասկանալու 
մշտադիտարկումը, բ) էության և 
բովանդակության մասին ստացած 
գիտելիքը.    բառարանը և 
բառապաշարային միավորները 
կիրառվում են լայն համատեքստում,   գ) 
ունիվերսալ տեքստի ատրիբուտների 
իմացություն.   հնչյունաբանություն / 

հնչյունագիտություն, շարահյուսություն, 
տեքստի ժանր, դ) ընթացակարգային 
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իմացություն.   գրելու և կարդալու 
գործընթացները փոխկապակցելու 
կարողություն` հիշողությունից գիտելիքը 
հանելու և մտածելու ակտիվ գործընթացի 
հնարավորություն` սպասում և հարցերի 
առաջադրում:    

Հետազոտության հետևանքով 
սահմանվել է, որ տրանսֆերային` 
փոխանցվող,  տարրն ի հայտ է գալիս 
ընթացակարգային գիտելիքի մակարդակի 
վրա, որտեղ հնարավոր է 
գրագիտությունը, մասնավորապես, գրելու 
և կարդալու կարողությունները 
հավասարապես դրսևորել: Այս 
տեսակետից, քննարկված է մի քանի 
հիմնական տրանսֆերային տարր. ա) 

հայեցակարգային տարր. հասկացությունը 
հասկանալ և բ) մետակոգնիտային և 
մետալեզվաբանական ռազմավարություն-
ներ, որոնք նպաստում են լեզվի 
ուսանմանը (Ֆիցգերալդ և Շենահան,   
2000):   

Ֆլաուերը և Հեյսը գրելու գործընթացը 
քննարկում են կոգնիտային տեսանկյունից  
(Ֆլաուեր, Հեյս,   1981): Այսպիսով, 
հետազոտողները եզրակացնում են` այս 
գործընթացի բնութագրիչները հնարավոր 
է ունիվերսալ և ընդհանուր լինեն տարբեր 
լեզուների համար:   

Վերջին շրջանի հետազոտություններն 
էլ ավելի են նեղացնում հետազոտման 
ոլորտը, կոնկրետ արդյունքները ստացվել 
են    ֆոկուս-խմբերի հետ տարբեր տիպի 
աշխատանքների արդյունքում:  Էրի 
Ֆուկուդան ուսումնասիրում է 
գրագիտության բաղադրամասերի, գրելու 
և կարդալու կարողությունները և նրանց 
փոխհարաբերությունը առաջին և երկրորդ 
լեզուների ուսուցման դեպքում: Տեքստի 

կազմակերպման մետակոգնիտային 
իմացությունն ընդհանուր է լեզուների մեծ 
մասի համար, այսպիսով, տրանսֆերի են 
ենթարկվում հենց     այս մակարդակին 
բնորոշ ռազմավարությունները: Վճռական 
դեր է կատարում սովորողի լեզվի 
տիրապետման մակարդակը   (Ֆուկուդա, 

371, 372): 

Գրելու ընթացքում երկկողմ 
տրանսֆերի հնարավորության մասին են 
խոսում հետազոտողներ Հորոի 
Կոբայաշին, Կառոլ Ռիններտը: Նրանք 
եզրակացնում են, որ   գրելու իմացության 
տրանսֆերը միակողմանի չէ, 
իրականացվում է երկու ուղղություններով 
էլ` L1 ↔ L2: Դա հստակեցնում է 
մետադիսկուրսիվ մարկերների 
կիրառության միտումն առաջին և երկրորդ 
խմբերի կողմից: Առաջին լեզվում լսածը 
գրելու ուսուցման դասընթացը 
պայմանավորում է գրելու կարողության 
ձևավորում ինչպես առաջին, այնպես էլ 
երկրորդ լեզվի մակարդակում: Տրանսֆերի 
են ենթակա նաև փաստարկված տեքստի 
կառուցվածքի բնութագրիչները և 
դիսկուրսիվ մարկերները    (Հորոի, Կառոլ 
Ռիններտ,  2008).  

Տարբերակված մոտեցում ունի 
Յոշիֆումի Կոհրոն: Հեղինակը քննարկում 
է գլոբալ տեքստի կառուցվածքի, ակնարկի 
որակի և շարադրության այլ 
բնութագրիչների  փոխհարաբերությունը 
համեմատական վերլուծության միջոցով: 
Նա եզրակացնում է, որ գլոբալ 
կառուցվածքը սերտորեն կապվում է 
շարադրության որակի հետ L1 և L2 
լեզուներում: Նա ցույց է տալիս նաև, որ 
երկրորդ լեզվի տիրապետման բարձր 
մակարդակը որակի պատճառներով չի 
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կապվում շարադրության որակի հետ: 
Անցկացված փորձի և քանակական 
հետազոտման մեթոդի հիման վրա, 
հեղինակը եզրակացնում է նաև, որ գլոբալ 
տեքստի կառուցվածքը չի ենթարկվում 
տրանսֆերի գործընթացին` երկրորդ լեզվի 
շարադրության ստեղծման ժամանակ   
(Կոհրո, 2009, 16): 

Մետակոգնիտային գիտելիքը և 
առաջին լեզվով իրականացված գրելու 
գործընթացն անմիջականորեն կապվում 
են երկրորդ լեզվով կատարված 
շարադրության որակի և գնահատման 
հետ:  Ավելին, որոշ դեպքերում    L1 
գրելու կարողություններն անմիջական 
ազդեցություն են ունենում այս 
գործընթացի վրա:  Դա պայմանավորում 
են լեզվաբանական գիտելիքը    
(ուղղագրություն, բառապաշարային 
միավորների ընտրություն, 
քերականություն և նախադասության 
կառուցում) և այդ գիտելիքի կիրառության 
տեխնիկան: Հեղինակները եզրակացնում 
են, որ ի տարբերություն առաջին լեզվի, 
մետակոգնիտային գիտելիքը պակաս 
կարևոր է երկրորդ լեզվով իրականացված 
գրելու գործընթացի համար   (Ռոբ Շունեն, 
Ամոս Գելդերեն  ..., 2003):  
 
Հետազոտման նպատակները.   

Տվյալ աշխատության նպատակն է 
ժամանակակից հետազոտությունների և 
նվաճումների նախատեսմամբ, մշակել 
տվյալ հարցերը  և փորձել վճռել 
վրացական կրթական տարածքում այս 
տեսակետից առկա հիմնախնդիրները: 
Այսպիսով, հետազոտության հիմնական 
խնդիրն է կոնկրետ ֆոկուս-խմբերի հետ 

աշխատելու հետևանքով պատասխանել 
հետևյալ հարցերին.             
    Արդյոք ներգործո՞ւմ է մայրենի լեզուն 

երկրորդ լեզվի գրավոր 
բաղադրամասի ուսանման  
ժամանակ:   

 Երկրորդ լեզու սովորողները 
կիրառո՞ւմ են արդյոք մայրենի լեզուն 
երկրորդ լեզվով գրավոր տեքստ 
կազմելիս:   

 Երկրորդ լեզու սովորողները ի՞նչ 
տիպի տեքստեր են ավելի հեշտ 
կազմում վրաց լեզվով:   

 Ի՞նչ կոգնիտային, սոցիո-
լեզվաբանական և ռազմավարական 
գործոններ են պայմանավորում 
նրանց ընտրությունը:     

 Ի՞նչ դիսկուրսիվ  բնութագրիչներ 
կարելի է առանձնացնել ինչպես 
մայրենի, այնպես էլ երկրորդ    
(վրաց) լեզուներով կատարված 
աշխատանքներում:   
 

Հետազոտման մեթոդները.  
Նշված տիպի հետազոտություններ 

իրականացվել են քանակական և 
վերլուծաբանական մեթոդների 
կիրառմամբ: Հետազոտողները նյութեր են 
հավաքում հարցազրույցների, հատուկ 
կազմած հարցարանների  և առաջին և 
երկրորդ լեզուներով ստեղծած 
շարադրությունների վերլուծման միջոցով: 
Տվյալ աշխատությունը հիմնվում է նման 
ակտիվությունների հիման վրա ստացած 
արդյունքներին:  Հարցվողների հետ 
աշխատանքն ընթանում էր 2 օր:            
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Շարադրության ստեղծում.   

Առաջին փուլում հարցվողներին 
խնդրեցինք գրել երկու շարադրություն 
հետևյալ թեմաներով. ա) Մե՞ծ, թե՞ փոքր 
քաղաք:   բ) Համե՞ղ, թե՞ առողջ սնունդ:  
Ուսանողներն իրենք պետք է անեին 
ընտրություն և վճռեին, թե որ տեքստը 
կգրեին վրացերեն և որը` իրենց մայրենի 
լեզվով:    

 

Հարցարաններ. 
Երկրորդ փուլում հարցվողները 

լրացրին խառը տիպի հարցարան` բաց և 
փակ հարցերով: Հարցվողները պետք է 
պատասխանեին հետևյալ հարցերին.   

1. Ստորև տրված ո՞ր տեքստը 
կկարողանան հեշտ գրել/ստեղծել 
վրացերեն և ինչո՞ւ: Կարելի է նշել նաև 
մեկից ավելի պատասխան: Մի քանի 
պատասխանի դեպքում, խնդրում ենք, 
թեմաները դասավորել ըստ բարդության:   

ա) նկարագիր   (օրինակ` նկար 
նկարագրել),  
բ) պատմություն փոխանցել  (օրինակ` 
ինչպես անցկացրի երեկվա օրը),  
գ) արտահայտել Ձեր դիրքորոշումը   
(օրինակ` մե՞ծ քաղաքում եք 
գերադասում ապրել, թե՞ փոքր 
քաղաքում),  
դ) հիմնավորել/փաստարկել  (օրինակ` 
պե՞տք է արգելվի մեքենա վարելիս 
բջջայինով խոսելը): 
2. Ստորև տրված ո՞ր տեքստն ավելի 

հեշտ կգրեք/կստեղծեք ձեր մայրենի լեզվով 
և ինչո՞ւ: Խնդրում ենք պատասխանը 
հիմնավորել: Կարելի է նշել մեկից ավել 
պատասխան:      

ա) նկարագիր   (օրինակ` նկար 
նկարագրել),  

բ) պատմություն փոխանցել  (օրինակ` 
ինչպես անցկացրի երեկվա օրը),  
գ) արտահայտել Ձեր դիրքորոշումը   
(օրինակ` մե՞ծ քաղաքում եք 
գերադասում ապրել, թե՞ փոքր 
քաղաքում),  
դ) հիմնավորել/փաստարկել  (օրինակ` 
պե՞տք է արգելվի մեքենա վարելիս 
բջջայինով խոսելը): 

  

3. Վրաց լեզվով տեքստի ստեղծման 
ժամանակ.   

ա) Մտածում եմ մայրենի լեզվով և 
գրել եմ սկսում վրաց լեզվով:   
բ) Մտածում եմ մայրենի լեզվով, 
գաղափարները դասավորում եմ և 
պլանավորում վրաց լեզվով և սկսում 
եմ գրել վրացերեն:    
գ) Մտածում եմ,  պլանավորում,  
գաղափարները դասավորում վրաց 
լեզվով   և սկսում եմ գրել:    
դ) Առանց մտորելու սկսում եմ 
տեքստը ստեղծել վրացերեն:   
4. Հե՞շտ է արդյոք Ձեզ համար ձեր 

կողմից վրացերեն գրված տեքստը 
վերընթերցել և գտնել սխալները և ինչո՞ւ: 
Հիմնականում ի՞նչ տիպի սխալներ եք 
գտնում. ա) քերականական, բ) 
իմաստային   (միևնույն տեղեկության  
կրկնություն, տրամաբանորեն խառնած 
տեքստը և այլն): 

5. Թվարկվածնեից ո՞ր 4 տեքստը 
կգրեիք վրացերեն:   

ա) Նամակ ընկերոջը, բ) Իմ 
ապագան, գ) Բուժսպասարկումն 
արդյոք պե՞տք է լինի անվճար, դ) 
Մենա՞կ եք գերադասում 
ճանապարհորդել, թե՞ ընկերոջ հետ, 
դ) Պարտադիր է բարձրագույն 
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կրթություն ստանալը,  դ) Ինչպիսի՞ 
երաժշտություն եք լսում և ինչո՞ւ,   ե) 
Ո՞ր քաղաքում կապրեիք և ինչո՞ւ,   զ) 
Հնարավո՞ր է արդյոք էթնիկական 
հակամարտությունները կարգավորել 
խաղաղ ճանապարհով,  է) Նկարի 
նկարագրում, ը) Ամառն իմ գյուղում,    
թ) Ծխախոտ ծխելը վնասակար է 
առողջության համար,   ժ) Գիրք 
կարդալը պարտադիր է:   

 

Հարցազրույց. 
Երրորդ փուլում անցկացվեց 

հարցազրույց հարցվողների հետ, որտեղ 
նրանց տրվեցին հետևյալ հարցերը.   
   Արդյոք դպրոցում սովորե՞լ եք 

մայրենի լեզվով շարադրություն 
գրելու տեխնիկան:    

 Ձեզ օգնո՞ւմ են արդյոք դպրոցում 
մայրենի լեզվով ձեռք բերված գրելու 
կարողությունները երկրորդ լեզվով 
շարադրություն գրելիս:     

 Գրելու ընթացքում ո՞ր դեպքում եք 
մտածում մայրենի լեզվով և ո՞ր 
դեպքում` վրաց լեզվով:   

 Երկա՞ր ժամանակ եք արդյոք 
տրամադրում գրելու 
նախապատրաստական փուլին:   

 Գրելու ընթացքում արդյոք օգտվո՞ւմ 
եք բառարանից:    
 

Հետազոտության բազան.   
Հետազոտությունն իրականացվել է 

ԹՊՀ-ի հումանիտար գիտությունների 
ֆակուլտետի վրաց լեզվից 
նախապատրաստական ծրագրի 
շրջանակներում: Հարցվողները ծրագրի 
երկրորդ կիսամյակի հայալեզու 
ուսանողներն էին, ընդամենը 25 

երիտասարդ: Այստեղ հատուկ պետք է 
նշվի,   որ հարցվողների մոտ պակաս են 
մշակված   գրելու կարողությունները, 
քանի որ դպրոցում չեն կատարել նման 
ակտիվություններ: Միայն նրանցից մի 
քանիսն ուներ փաստարկված տեքստը 
կազմակերպված գրելու փորձ`  ըստ 
ուսուցչի ցուցումների:    Նախապատ-
րաստական դասընթացի շրջանակներում, 
նրանք   1 կիսամյակի ընթացքում լսեցին 
դասընթաց` վրացերենը, որպես երկրորդ 
լեզու, գրավոր ասպեկտի ուսուցում: 
Դասընթացի ընթացքում նրանք 
տիրապետում էին ինչպես լեզվական 
բաղադրամասերի   (քերականություն, 
բառապաշար, շարահյուսական 
կառույցներ), այնպես էլ ռազմավարական 
և սոցիալական իրազեկությունների: 
Ուսուցումը հիմնականում ընթանում էր 
պարբերության և պարզ տեքստի 
մակարդակում: Պետք է նկատի ունենալ 
նաև    հարցված ուսանողների լեզվի 
իմացության աստիճանը: Հարցվածները 
հիմնականում լեզվին տիրապետում են 
միջին մակարդակով:    

 

Անցկացված հետազոտման արդյունքները   
 

Շարադրության վերլուծություն   
 

Թեմայի ընտրություն.   
Շարադրությունների վերլուծության 

ժամանակ ընդգծվեց մեկ ընդհանուր 
միտում. հարցվողների մեծ մասը նման 
ընտրություն արեց:  21 ուսանող վրաց 
լեզվով ստեղծեց էսսե թեմայով`   Մե՞ծ, 
թե՞ փոքր քաղաք:  Համապատաս-
խանաբար, հայոց լեզվով նրանք 
կատարեցին երկրորդ առաջադրանքը`  
Առո՞ղջ, թե՞ համեղ սնունդ:   
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Հարցվողներից միայն չորսը կատարեց այս 
առաջադրանքը  վրաց լեզվով: Այսպիսի 
ընտրությունը, կարծում ենք, 
պայմանավորել էին մի քանի 
կարևորագույն գործոններ.    1. թեմայի 
պարզությունը /բարդությունը, 2. արդեն 
ծանոթ թեմատիկան, 3. վրացերեն 
բառապաշարի և լեզվական միջոցների 
սակավությունը, 4. գրելու ռազմավարութ-
յունների և տեխնիկայի կիրառության 
պակաս փորձը: Պետք է նշել, որ առաջին 
թեմայի վերաբերյալ   (Մե՞ծ, թե՞ փոքր 
քաղաք)  նրանք դասախոսություններից 
որոշակի տեղեկություններ ունեին, 
բանավոր բանավեճ և դատողություն, այս 
կամ այն չափով ծանոթ էին 
համապատասխան բառապաշարի, 
տեղեկությունների փոխանցման 
միջոցների և բանավոր ռազմավարութ-
յունների: Իսկ երկրորդ թեման  (Առո՞ղջ, 
թե՞ համեղ սնունդ) նրանց համար 
բոլորովին անծանոթ հարց էր: Այսպիսով, 
կարելի է ասել, որ նրանց համար այս 
թեման կապված էր ավելի բարդ 
փաստարկման և կոգնիտային 
գործընթացների հետ: Հիմնավորումը և 
համապատասխան օրինակների որոնումը 
քերականական, սոցիալական և 
սոցիոմշակութային իրազեկությունների 
ակտիվացում են պահանջում:         
Կարող ենք եզրակացնել, որ թեմայի 
ընտրությունը պայմանավորել էին լեզվի 
իմացության մակարդակը և 
մետակոգնիտային գիտելիքի 
բնութագրիչները:   
Բառերի քանակը շարադրություններում.   

Ուսանողի ընտրության վերլուծմանը 
զուգահեռ, պետք է  նկատի ունենանք 
շարադրությունների ծավալը: Այս 

տեսակետից ևս ձեռք բերված նյութը 
հետաքրքիր պատկեր է տալիս: 
Ընդհանրապես, ինչպես հայերեն, այնպես 
էլ վրացերեն  կատարված 
աշխատություններում բառերի 
արձանագրված առավելագույն քանակը   
150 բառ էր, իսկ նվազագույնը`  40: 

Միևնույն ժամանակ, ուշագրավ է այն, որ 
համարյա յուրաքանչյուր ուսանող 
հավասար ծավալի տեքստ էր ստեղծում 
ինչպես վրաց, այնպես էլ հայոց 
լեզուներով: Այստեղից ելնելով` կարելի է 
ասել, որ գրավոր տեքստի ծավալն այս 
դեպքում պայմանավորել էին գրելու 
կարողությունների բացակայությունը և/ 
կամ այս կարողությունների 
տիրապետման ցածր մակարդակը, հենց 
այդ պատճառով էլ տեքստերի ծավալը 
համարյա հավասար է երկու լեզուների 
դեպքում էլ:   

 

Գրելու մակարդակը   
 Գրելու ընթացքում հարցվողները 

սահմանափակվում էին միայն 
պարբերության մակարդակով: Նրանց 
ասելիքը կարճ էր, կոնկրետ, 
պարբերության մեջ տրված էր  մեկ կամ 
երկու փաստարկ, առանց ընդարձակման: 
Պետք է նշել, որ նման վիճակի 
հանդիպեցինք ինչպես վրաց, այնպես էլ 
հայոց լեզվով ստեղծված տեքստերում: 
Միայն երկու տեքստ կար համեմատաբար 
ընդարձակ: Այս տեքստերը բաղկացած էին  
պարբերությունից: Այս դեպքում ևս 
պարբերության մակարդակով տեքստի 
ստեղծումը պայմանավորված է գրելու 
ռազմավարությունների պակաս 
իմացությամբ:      
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Դիսկուրսային բնութագրիչներ   

 

Դիսկուրսի տեսակը.    
Հարցման համար հատուկ ընտրեցինք 

նման տիպի և կառուցվածքի թեմաներ, 
երկու դեպքերում էլ ուսանողները երկու 
այլընտրանքային առաջարկներից պետք է 
անեին ընտրությունը, ընդգծեին իրենց 
դիրքորոշումը և հիմնավորեին այն: 
Փորձարկելիս ուսանողների 
աշխատությունների վերլուծման 
ժամանակ դրսևորվեցին դիսկուրսի մի 
քանի տեսակներ.    

1)  Փաստարկում.    մեր դեպքում 
այս տերմինը համեմատաբար 
պայմանական նշանակություն ունի և 
ենթադրում է հիմնական գաղափարի 
աջակցություն` օրինակներով 
ընդարձակմամբ, առանց հզոր և միջին 
փաստարկներով հիմնավորման:    
Ուսանողները միայն մեկական 
նախադասությամբ են փոխանցում 
դիրքորոշումը, թե ինչու կապրեին մեծ կամ 
փոքր քաղաքում, կամ ինչու պետք է մարդ 
ընդունի միայն առողջ կամ համեղ սնունդ:   
Ուշագրավ է նաև այն, որ հարցվողները 
պակաս էին արտահայտում միջանկյալ   
դիրքորոշում: Նրանց աշխատություննե-
րում պակաս էին ի մի բերված երկու 
փոխհակասող ասպեկտների դրական և 
բացասական կողմերը:       

2) Նկարագրում. Այսպիսի 
տեքստերում ուսանողներն ուղղակի 
նկարագրում էին մեծ կամ փոքր քաղաք   
/ տարբերվող սնունդ:   

դ) Անձնական վերաբերմունք.   Մի 
քանի աշխատություններում ուսանողներն 
ուշադրությունը կենտրոնացնում են  

միայն անձնական ապրումների, մտքերի և 
հուզական վերաբերմունքների վրա:    

Որպես եզրակացություն կարելի է 
ասել, որ դիսկուրսի այսպիսի տեսակներն 
ընդհանուր էին ինչպես հայերեն, այնպես 
էլ վրացերեն ստեղծած 
աշխատությունների համար: Բացի այդ, 
երկու լեզուների դեպքում էլ դիսկուրսի 
այս մի քանի տեսակներից 
ամենատարածվածը փաստարկումն էր: 
Ուշագրավ է, որ դիսկուրսի տեսակի 
ընտրության ժամանակ  նման 
արդյունքներ են ստացվել Ճապոնիայի 
քոլեջներից մեկի առաջին կուրսեցի 
ուսանողների մոտ անցկացված գրավոր 
թեստավորման ժամանակ ևս:    Այնպես, 
ինչպես վրաց լեզվից 
նախապատրաստական ծրագրի 
հայալեզու ուսանողները, ճապոնացի 
ուսանողները ևս պակաս էին ծանոթ 
գրելու ռազմավարություններին և պակաս 
էին տիրապետում գրելու 
կարողություններին (Կաբայաշի, Ռիներտ, 
2008), ինչը պայմանավորում է ստացված 
արդյունքի նմանություն:   

Գրելու ընթացքում ուսանողները 
ամենից հաճախ դիմում էին 
փաստարկված դատողության: 
Համեմատաբար պակաս հանդիպեցինք 
նկարագրական և հուզական 
վերաբերմունքներ ունեցող տեքստերի 
ինչպես վրաց, այնպես էլ հայոց 
լեզուներով:    

1) CemTvis jansaRi sakvebi mirCev-

nia. gemriel sakvebSi bevri cximia, 

es adamianis organizms did zians 

ayenebs. marTalia Roris xorciT ga-

keTebuli mwvandi gemrielia da yve-

las uyvars, magram cudad moqmedebs 

janmrTelobaze. me mirCevnia mcena-
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reebiT damzadebuli kerZebi. magram 

imasac vWam xolme. 

Այս տեքստի համաձայն, պարզվում է, 
որ հեղինակը միջինից բարձր 
մակարդակով է տիրապետում վրաց 
լեզվին, այդքանով, նրա համար 
հիմնախնդիր չի հանդիսանում փաստի 
նկարագրումը և դրա հիման վրա 
սեփական դիրքորոշման համառոտ, 
սակայն հետևողականորեն և 
տրամաբանորեն ներկայացումը:   

2) me vfiqrob, rom patara qalaq-

Si cxovreba jobia, imitom rom pa-

tara qalaqSi siCumea, didi qalaqSi 

ki Zalian xmauria. marTalia didi 

qalaqSi didi Sansi gaqvs swavlisT-

vis, da advilad iSovi samsaxuri. pa-

tara qalaqSi yvelam icnoben erTma-

neTs, qurdoba ar aris da 

usafrTxoa siaruli. 

Այս տեքստի հեղինակի մասին կարելի 
է ասել, որ նա միջին մակարդակով է 
տիրապետում վրաց լեզվին, նրա 
լեզվաբանական իրազեկությունն առաջին 
հեղինակի համեմատ ցածր է, թեպետ, 
պարբերության մակարդակում, նա ևս 
ձևակերպում է իր դիրքորոշումը և  
հիմնավորում փաստի    համառոտ 
նկարագրով: Այս տեքստում պակաս են 
ցուցաբերված դիսկուրսի բնութագրիչները, 
մարկերները և կապակցող լեզվական 
միջոցները: Առաջին երկու տեքստերի 
փոքր ծավալի պատճառով 
մետակոգնիտային գիտելիքի իրացման 
մասին այս դեպքում պակաս է հնարավոր 
խոսել:       

3) Cemi azriT, yovelTvis didi 

qalaqi ufro jobia da axla yvelas 

rom vkiTxoT yvelani gveubnebian 

rom didi qalaqi ufro kargia. me 

bevri naTesavi myavs, romlebic 

axalqalaqSi cxovrobdnen, mere sxva 

did qalaqSi TbilisSi, moskovsa da 

erevanSi gadavidnen, da iq kargad 

cxovroben. maT zogjer veubnebi Ca-

modiT-meTqi da aq, axalqalaqSi ic-

xovreT. isinic ki gveubnebian, rom 

Tqven CamodiTo, aq ufro kargiao. me 

vfiqrob, rom isini sworad amboben, 

didi qalaqi ufro kargia, radgan iq 

bevri samuSao adgilebi aris da 

umuSevari darCenis albaToba Zalian 

cotaa. did qalaqebSi skola da un-
iversiteti bevria da adamiani SeuZ-

lia Tavisi SvilisTvis airCios yve-

laze kargi da saWiro skola an un-

iversiteti. es yvelaferi damtkicebs, 

rom did qalaqebSi cxovreba ufro 

kargia, vidre patara qalaqebSi.  

Տվյալ տեքստը, կարելի է ասել, ունի 
հուզական երանգ, փոխանցված է 
հասարակ և պարզ ձևով, նկարագրված է 
սեփական փորձը, ինչը դառնում է 
ընդհանուր եզրակացություն անելու  
անուղղակի հիմք: Չնայած հեղինակի 
պակաս լեզվաբանական իրազեկությանը` 
աշխատության մեջ այս կամ այն չափով 
երևում է    մետակոգնիտային գիտելիքը:    

4) me Zalian miyvars qalaqi, ma-

gram suliT mSvidi adamiani var, 

amitomac mirCevnia patara qalaqSi 

vicxovre, imitom rom CemTvis eg sa-

Wiroa, roca Cemi Semogareno yvela-

feri mSvidi da lamazi iqneba. magram 

Tu eg SesaZlebloba ar mqondes, da 

me sadac viqnebi bednieri, iq vicxo-

vre. qalaqi iyos patara Tu didi eg 

mniSvnelovani ara, umTavresi rogo-

ri adamianebi cxovroben iq. me qa-

laqSi Zalian bevrjer vyofilvar, 

magram me mudam mirCevnia patara qa-

laqi. didi qalaqSi roca viyo, cud 

xasiaTze var, ar vici, ratom albaT 

bevri Senoba aris, Zalian bevri man-



 

11 
 

bilingvuri ganaTleba, # 10, 2012 

 
qana aris. me saerTod ar miyvars 

qalaqis kakani, Zalian vnerviulob. 

magram ar SemiZlia vTqva, rom qala-

qi cudi. didi qalaqi aqvs Tavisi 

Tvisebebi, patarac Tavisi. didi qa-

laqSi Zalian bevri saocari adgili 

aris, bevri Zeglebi. օրինակ , Tbili-

si didi qalaqi. ra lamazi qalaqia, 

Zalian lamazi buneba aqvs, saocari 

sanaxaoba aris. me imedi maqvs, rom 

kargad viswavle da kargi specia-

listi gavxde. gansxvaveba ar aris 

Tu sad vcxovrob did qalaqSi Tu 

patara. me mgonia, rom patara qalaq-

Si yvela adamiani muSaoben, magram 

did qalaqSi saqmis eweva Zalian 

Znelia. maincdamainc yvela qalaqi 

aqvs Tavis dadebiTi da uarRobiTi 

Tviseba.  

Եթե երրորդ տեքստում պատմելը 
հասարակ էր, այս աշխատության մեջ 
գերազանցում են արտահայտչական 
գործառույթով կիրառած ածական 
անունները: Տեքստի տրամաբանական 
դասավորությունը համեմատաբար խառն 
է, այդքանով մետակոգնիտային    
գիտելիքն այս գրավոր տեքստում պակաս 
է արտացոլված:    

Տեքստերի քննարկման ժամանակ 
հետաքրքիր է, թե որքանով են 
հեղինակները տիրապետում 
ռազմավարական իրազեկությանը, այս 
կամ այն ձևը որքանով համարժեքորեն և 
նպատակին համապատասխան են 
կիրառում: Այդ տեսակետից առաջին 
տեքստում ուշադրության են արժանի 
հետևյալ արտահայտությունները.   CemT-

vis jansaRi sakvebi mirCevnia; mcena-

reebiT damzadebuli kerZebi; Չորրորդ 
տեքստում հետաքրքիր են հետևյալ 
հատվածները.   qalaqis kakani; mudam 

mirCevnia; maincdamainc yvela qalaqi 

aqvs. Հնարավոր է այս տիպի սխալները 
մայրենի լեզվի լեզվական բազայի 
տրանսֆերի արդյունք լինեն, այսպիսով, 
ուսուցման ընթացքում լեզու սովորողի 
ուշադրությունը հենց այսպիսի սխալների 
վրա պետք է կենտրոնացնենք և դրանց 
վերացման համար   կիրառենք տարբեր 
ռազմավարություններ: Հետազոտման  
նպատակն այս անգամ  այս 
ռազմավարությունների մասին 
մանրամասն խոսելը չէ: Այնքանով, 
որքանով որ քննարկված տեքստերը չեն 
անցնում պարբերության մակարդակից, 
կանգ չենք առնի փաստարկված 
դիսկուրսի կազմակերպման 
հիմնախնդիրների վրա   (ներածություն, 
հիմնական մաս, եզրակացություն, հզոր և 
թույլ փաստարկներ, աջակցող դրույթներ և 
այլն):    

 

Դիսկուրսի մարկերները   
Հիմնախնդրի վերլուծման ժամանակ 

պետք է նկատի ունենանք նաև դիսկուրսի 
բնութագրիչները: Քննարկված  
փաստարկված տեքստերում ինչպես  
վրացերեն, այնպես էլ հայերեն 
ներկայացված աշխատություններում 
ուսանողներն ամենից հաճախ սեփական 
վերաբերմունքի արտահայտման 
նպատակով կիրառում էին հետևյալ 
արտահայտությունները.  Cemi azriT, me 

vfiqrob: Ասելիքը հաճախ հիմնավորում 
էին օրինակ  ձևով: Ապագայի հեռանկարը 
մի քանի հարցվողներ փոխանցել են    
imedi maqvs, rom... արտահայտությամբ: 
Մի քանի գրավորներում 
եզրակացությունը տրված էր   aqedan ga-
momdinare... ձևով: Երկու լեզուներից էլ 
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անդամ-շաղկապներից ամենից հաճախ 
կիրառված ձևերն են.   imitom rom, 

radgan... 

 

Ամփոփում 
Վրաց և հայոց լեզուներով ստեղծված 

տեքստերի վերլուծման ժամանակ այս 
տեսակետից նկատվում է մի կայուն 
օրինաչափություն: Հեղինակները 
մոտավորապես նույն կարողությունների և 
դիսկուրսիվ մարկերների կիրառությամբ 
են ստեղծում տեքստը մայրենի լեզվով, 
որոնց միջոցով էլ կառուցում են վրացերեն 
տեքստը: Ծավալը համարյա միանման է: 
Բնականաբար հարց է հնչում` ի՞նչը 
կարող է լինել դրա պայմանավորղ 
պատճառը: Նրանց մեծ մասը չի սովորել 
գրելու ռազմավարությունները մայրենի 
լեզվով, փոխարենը, այս 
ռազմավարություններին այս կամ այն 
չափով ծանոթացել են երկրորդ լեզվով: 
Հնարավո՞ր է արդյոք գրելու ընթացքում 
գրելու կարողությունների տրանսֆեր 
երկրորդ լեզվից առաջին/մայրենի լեզու:     
Դիսկուրսի տեսակի նախատեսմամբ, 
տրված տեքստերի վերլուծությունը տալիս 
է     հարցին դրական պատասխան տալու 
հնարավորություն: Գրելու տեխնիկան և 
ընդհանուր ռազմավարությունը 
ունիվերսալ երևույթ է,  և նրա 
տրասնսֆերն ազատ հնարավոր է ինչպես 
մայրենի լեզվից երկրորդ լեզու, այնպես էլ 
ընդհակառակը` երկրորդ լեզվից մայրենի 
լեզու: Թեպետ, այս եզրակացությունն 
անում ենք  միայն կոնկրետ տիպի 
դիսկուրսի հիման վրա: Այս տեսակետից 
հետաքրքիր են հարցարանների և 
հարցազրույցի արդյունքները:   
 

 

 

Հարցարանների վերլուծություն   
Հարցարանների նպատակն էր 

բացահայտել այն, թե որքանով է  ոչ 
վրացալեզու սովորողը կիրառում մայրենի 
լեզուն վրաց լեզվով գրելու գործընթաց 
վարելիս, ինչ դեր և ծանրաբեռնում ունի 
տվյալ դեպքում մայրենի լեզուն, և էլի ինչ 
արտաքին գործոններ են մասնակցում այս 
գործընթացին:   

Սովորողը հարցարանների 
ուսումնասիրման ժամանակ հետաքրքիր 
միտում է նկատել: Հարցին, թե վրաց 
լեզվով ինչ տիպի տեքստ ավելի հեշտ 
կգրեն  /կստեղծեն, մեծ մասը շրջագծել էր 
պատմության հաղորդում սյունակը: 
Ուսանողներն այսպես  են հիմնավորում 
ասելիքը`   Ավելի հեշտ է նրա 
հաղորդումը, թե ինչպես եմ անցկացրել 
երեկվա օրը, պետք է գրեմ այն, ինչ եղել է, 
այսինքն` միայն տեղի ունեցած 
պատմություն: Միևնույն ժամանակ 
անհրաժեշտ չէ շատ լեզվական 
կառույցներ կիրառել, այսպիսի տեքստում 
բավական է սովորական, այսինքն` 
փողոցի լեզուն: Ես ավելի հեշտ եմ 
հաղորդում պատմությունը, քանի որ այս 
տեքստում կիրառում եմ այն բառերը, որ 
կիրառում եմ ամենօրյա կյանքում:        
Հարցվողներից միայն երեք երիտասարդ 
էր առավելությունը շնորհել 
նկարագրական տեքստի ստեղծմանը: 
Ուսանողներից մեկի դիրքորոշումն 
այսպիսին է.   Ինձ համար ավելի հեշտ է 
նկարագրելը, քանի որ նկարը տրված է, և 
մենք անմիջապես գրում ենք այն, ինչ 
տեսնում ենք:  Միայն 3 ուսանողի 
ընտրությունն է սեփական դիրքորոշում 
արտահայտող տեքստը: Նրանցից մեկը 
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գրում է.   CemTvis ufro advilia 

Tqveni poziciis gamoxatva, imitom 

rom es aris Cveni ocneba, mizani, Cven 

vfiqrobT momavalSi ras unda gaake-

ToT.  

Հարցարաններ կազմելիս մեզ համար 
հետաքրքիր էր, թե ինչ փուլերից էր 
բաղկացած հարցվողների գրելու 
գործընթացը, և որ փուլում էր տեղի 
ունենում մայրենի և երկրորդ լեզուների 
միացում/ակտիվացումը: Այս հատվածում 
հարցվողները հիմնականում երեք հարցի 
պատասխանեցին.  ա) մտածում եմ 
մայրենի լեզվով և գրել   սկսում վրացերեն, 
բ) մտածում եմ մայրենի լեզվով, 
դասավորում  գաղափարները և 
պլանավորում   վրացերեն և սկսում  
վրացերեն գրել,  գ) մտածում եմ, 
պլանավորում, դասավորում 
գաղափարները վրաց լեզվով և սկսում եմ 
գրել: Այստեղից առաջին և երկրորդ 
հարցերը համարյա ծածկում են իրար, 
չնայած դրան,  պատասխանների թիվը    
ա)-բ) և գ) հարցերին համարյա 
հավասարաչափ բաժանվեց: 
Հարցվածների կեսը հայտարարում է, որ 
մինչև գրել սկսելը մայրենի լեզվով են 
մտածում և, համապատասխանաբար, 
գրավոր տեքստն էլ ստեղծում են առաջին 
լեզվով: Իսկ հարցվողների երկրորդ կեսը 
նշում է, որ գրելու գործընթացն 
ամբողջությամբ երկրորդ լեզվով է 
ընթանում:   Նրանք մտածում են, 
պլանավորում և ստեղծում տեքստ միայն 
վրացերեն: Ինչո՞վ կարող է բացատրվել 
նման երևույթը: Ի՞նչն է տվյալ ֆոկուս-
խմբի կոգնիտային գործընթացների հիմքը: 
Պատասխանելու հարցում մեզ կօգնեն 
հարցազրույցի արդյունքները            

(տե՛ս` ստորև, Հարցազրույցի 
արդյունքների վերլուծությունը): 

Ինչ վերաբերում է վրաց լեզվով 
տեքստի ստեղծման նպատակով կոնկրետ 
թեմատիկայի ընտրության հարցին, 
հարցվածների մեծ մասն ընտրում է 
հետևյալ թեմաները.   Նամակ ընկերոջը, 
Իմ ապագան, Բարձրագույն կրթություն 
ստանալը պարտադիր է, Ո՞ր քաղաքում 
կապրեիք և ինչո՞ւ: Վստահաբար կարելի է 
ասել, որ ուսանողների ընտրությունը 
պայմանավորված է ծանոթ թեմատիկայով 
և դիսկուրսի տեսակով:   

Եվ վերջում, հետաքրքիր է, թե 
որքանով են հարցվածները տիրապետում 
կոգնիտային ռազմավարությունների  և 
որքանով կարող են վերանայել իրենց 
գրածը, գտնել քերականական և 
իմաստային սխալները:    Տվյալ փուլում 
այս հարցը պարզեցինք միայն 
հարցարանների մակարդակով: Պարզվեց, 
որ համարյա բոլոր հարցվածները տեքստը 
վերընթերցելիս այս կամ այն չափով 
գտնում են միայն քերականական 
սխալները: Հարցվածներից մեկը նշում է.    
Բարդ չէ վերանայել իմ գրած տեքստը: 
Սխալներ գտնելն է ավելի բարդ, քանի որ 
ես եմ գրել և չեմ հասկանում իմ սխալները: 
Սակայն ավելի հաճախ գտնում եմ 
քերականական սխալները:     
 

Հարցազրույց   
Հարցվածների հետ աշխատելու 

վերջին փուլը նրանց հետ հարցազրույց 
անցկացնելն էր: Այս ակտիվությանը 
մասնակցեց 10 ուսանող: Նրանց հետևյալ 
հարցը տվեցինք.  Ո՞ր լեզվով եք մտածում 
և ո՞ր լեզվով գրում, և ի՞նչն է 
պայմանավորում ձեր ընտրությունը:  Մեծ 
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մասի պատասխանը հետևյալն էր. նրանք 
գերադասում են իրենց ծանոթ 
թեմատիկայով մտածել վրացերեն և, 
համապատասխանաբար, տեքստ ստեղծել 
վրացերեն, քանի որ այս դեպքում նրանց 
համար հեշտ է վարել գրելու գործընթացը 
և ավելի լավ արդյունք էլ ստանում են: 
Վրացերեն մտածելիս   նրանք 
իրատեսորեն են գնահատում իրենց  լեզվի 
տիրապետման մակարդակը և իրենց 
ծանոթ և, այստեղից ելնելով, համարժեք 
բառային միավորներ և շարահյուսական 
կառույցներ են կիրառում:  Այն ժամանակ, 
երբ հայերեն են մտածում և փորձում են 
հայերենից բառ առ բառ թարգմանել 
տեքստը, կոգնիտային գործընթացը 
կրկնապատկվում է, բարդանում և, ի 
վերջո, ուսանողներն իրենց ցանկալի 
արդյունքը չեն կարողանում ստանալ: 
Բացի այդ, բնական է, որ մայրենի և 
երկրորդ լեզվի տիրապետման 
մակարդակները տարբերվում են, 
այդքանով, առաջին լեզվով ձևավորված,  
/ստեղծված իմաստային և քերականական-
բառապաշարային կառույցների 
տրանսֆերը կապվում է որոշակի 
բարդությունների հետ: Բացի այդ,  
բարդացված կոգնիտային գործընթացը 
ներգործում է նաև հարցվողների 
հուզական վիճակի վրա և խանգարում 
ստեղծել կազմակերպված գրավոր մթերք: 
Մի քանի հարցվածներ նշել են,   որ, ի 
տարբերություն ծանոթ թեմատիկայի, 
բարդ և անծանոթ տեքստի ստեղծման 
ժամանակ, նա արդեն սկսում է մտածել և 
տեքստը պլանավորել մայրենի լեզվով:         

Բացի այդ, հարցվողների հետ խոսելիս 
մեզ համար հետաքրքիր էր, թե 
աշխատելու ո՞ր ձևին են առավելություն 

շնորհում գրելու ընթացքում, ե՞րբ կարող 
են առավելագույնս իրացնել սեփական 
հնարավորությունները և գրելու 
ռազմավարությունները:   Ուսանողները 
հայտարարեցին, որ անհատական 
աշխատանքը նրանց համար 
ամեաընդունելի ձևն է այս տեսակետից, 
թեպետ մինչև գրելու գործընթացի սկսելը 
բանավեճը և բանավոր դատողությունն 
առանձնապես նպաստում են գրելու 
պլանավորմանը, համապատասխան 
ռազմավարությունների որոնմանը և 
գրավոր դիսկուրսի իրացմանը:   

 
Ընդհանուր եզրակացություններ   

Հետազոտման արդյունքներն 
ամփոփելիս` մեկ անգամ ևս պետք է նշել, 
որ գրելու ընթացքում առաջին և երկրորդ 
լեզուների փոխկախվածության որոշման 
ժամանակ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ 
մի քանի գործոն.  գրելու կոգնիտային և 
մետակոգնիտային ռազնավարությունների 
իմացություն մայրենի և երկրորդ լեզվով, 
լեզվի տիրապետման մակարդակ, 
դիսկուրսի տեսակ:  Անցկացված 
աշխատանքի հիման վրա կարելի է անել 
եզրակացություն, որ ծանոթ տեսակի 
դիսկուրսի և համեմատաբար պարզ 
խնդրի դեպքում, պարբերության 
մակարդակում, կոգնիտային 
գործընթացները հավասարապես են 
ընթանում    ինչպես առաջին, այնպես էլ 
երկրորդ լեզվով: Այսպիսով, գրելու 
կարողությունների տրանսֆերը 
հնարավոր է ինչպես առաջին լեզվից 
երկրորդ լեզու, այնպես էլ ընդհակառակը` 
երկրորդ լեզվից մայրենի լեզու: Ուշագրավ 
է, որ հարցվածների մի մասը 
գաղափարների ծնումը, պլանավորումը և 
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գրելու գործընթացի վարումը գերադասում 
են անմիջապես երկրորդ լեզվով: Մի մասը 
մտածում է հայերեն և սկսում է գրել 
վրացերեն: Հայթայթված նյութի մշակումը 
ցույց տվեց, որ նրանց ընտրությունը 
պայմանավորված է դիսկուրսի տեսակով, 
խնդրի բարդությամբ և ծանոթ 
թեմատիկայով: Այսպիսով, գրելու 
գործընթացի ուսուցման ժամանակ պետք է 
նկատի ունենանք այդ ասպեկտները և 
չպետք է անտեսենք մայրենի լեզվի դերը:      
 

Ապագայի հեռանկարը   
Ներկայացված աշխատությունը վրաց 

կրթական տարածքում այս տեսակետից 
ընթացող     գործընթացների պատկերի 
վրա հարցի ուսումնասիրման և մշակման 
լոկ առաջին քայլն է և փոքր 
հետազոտություն: Անհրաժեշտ է առաջին 

և երկրորդ լեզուների 
փոխհարաբերությունը, երկրորդ լեզվով 
գրելու գործընթացի   վարումը դիտարկել 
դինամիկայում: Ինչ արդյունքներ կտան 
վրաց լեզվից նախապատրաստական 
ծրագրի ուսանողների, նաև, վրացերենի, 
որպես երկրորդ լեզվի ուսուցման տարբեր 
ծրագրերի մասնակիցների տվյալների 
ուսումնասիրումը մինչև գրել սկսելը և 
ինչպիսի վիճակ կլինի դասընթացն 
ավարտելուց հետո: Անհրաժեշտ է 
մեծացնել նաև ֆոկուս-խմբի ծավալը և 
հետազոտման մեջ ընդգրկել ավելի շատ 
հարցվողների, որպեսզի էլ ավելի 
ընդհանրացված և լիարժեք պատկեր 
ստանանք: Իսկ ստացված արդյունքներն 
անհրաժեշտ կլինեն կոնկրետ 
երաշխավորություններ կազմելու և 
ապագա աշխատանքը վարելու հարցում:    
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ABSTRACT 

 
The paper aims to consider the relationship between first and second language writing and main points 
appeared in second language writing process. It is emphasized the cognitive and metacognitive strate-
gies either for the first or the second languages, language acquisition and discourse type. The research 
was fulfilled in different ways. First of all the students created essays on the both Georgian and Arme-
nian languages, filled questionnaires and answered the questions during the interview. It is concluded 
that the transfer may be occurred in case of the both directions. So during the second language writing 
class all the above mentioned aspects must be considered. 
 
 
 

 

 


