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Данное исследование направленно на выявление типов психологи-
ческого реагирования у больных с ишемической болезнью сердца, пере-
несших стентирование коронарных артерий и аортокоронарное 
шунтирование.  

Было обнаружено, что в исследуемых нами группах есть различия 
между типами реагирования. Хотя были выявлены типы, которые в обоих 
группах доминировали: неврастенический, апатический, ипохондрический, 
тревожный. 

Таким образом, учитывая психологические типы реагирования, 
психокоррекционная работа должна быть направлена на изменения 
внутренней картины заболевания через личностный рост пациентов, на 
развитие их самопознания и формирование конструктивных способов 
поведения и реагирования на свое заболевание. 

Ключевые слова: психологическое реагирование, ишемическая болезнь 
сердца, интервенция.  

Введение. В ряде исследований было установлено, что восприятие 
пациентом ишемической болезни сердца (ИБС) во многом определяет различ-
ные аспекты последующей реабилитации [2]. Исследования свидетельствуют, 
что у трети больных, перенесших аортокоронарное шунтирование (АКШ), 
психологическое состояние остается дисфункциональным в течение года и 
более после операции. Наиболее часто у оперированных больных наблюдаются 
депрессивные и тревожно-депрессивные расстройства [4]. При этом уверен-
ность в излечимости и контролируемости заболевания ассоциируется с 
благоприятным течением восстановительного периода, соблюдением врачеб-
ных рекомендаций и быстрым возвращением трудоспособности. Напротив, 
восприятие заболевания как неконтролируемого и угрожающего жизни связано 
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с последующей физической, профессиональной и социальной дезадаптацией, а 
также с высокой частотой повторных госпитализаций. В условиях заболевания 
внутренняя картина болезни (ВКБ) является главным регулятором поведения, 
она может быть адекватной объективной картине болезни или существенно 
отличаться от нее, может быть инертной и подвижной, а при коррекции – 
устойчивой и податливой [3.6]. Внутренняя картина болезни - это совокупность 
представлений пациента о болезни, которые существенным образом влияют на 
медицинские, профессиональные, семейные и иные последствия сомати-
ческого страдания [5].  

В свою очередь, особенности психологического реагирования могут в 
существенной степени влиять на течение болезни, эффективность лечения и 
восстановления больных [1].  

Необходимо отметить, что потребность в изучении психологического мира 
пациента резко возросла в последние время, что зачастую связано с широким 
распространением принципов и методов психотерапии и реабилитации больных 
при различных заболеваниях. 

Таким образом психологический тип реагирования больного на свое забо-
левание, формируется вследствие динамического психологического отражения 
ее актуального состояния, включающую в себя такие компоненты как: знания, 
представления, оценки, эмоциональные реакции, чувства, мотивационные тен-
денции, поведенческие стратегии, механизмы защиты в связи с заболеванием 
[7]. 

Материалы и методы исследования. Наши исследование осуществлялось в 
кардиологическом медицинском центре Норк Мараш в городе Ереване. В 
исследовании принимало участие 97 больных в возрасте от 33-65лет. Они были 
разделены на две группы:  
 Больные, перенесшие стентирование сосудов. В группе 48 больных из них 

20 женщин в возрасте от 52-64 лет и 28 мужчин в возрасте от 41-65 лет.  
 Больные, перенесшие операцию аортокоронарного шунтирования. В груп-

пе 49 больных из них 14 женщин в возрасте от 54-65лет и 35 мужчин в 
возрасте от 33-65 лет. 
В нашем исследовании мы использовали методику ЛОБИ - тестовая 

методика, направленная на диагностику типа отношения к болезни, была 
сконструирована в лаборатории клинической психологии института им. 
В.М.Бехтерева. Типы объединены по блокам. Первый блок включает типы 
отношения к болезни, при которых социальная адаптация существенно не 
нарушается: гармоничный, эргопатический и анозогнозические типы. Во 
второй и третий включаются типы реагирования на болезнь, характери-
зующиеся наличием психической дезадаптации в связи с заболеванием. При 
этом второй блок включает типы реагирования преимущественно с интра-
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психичесой направленностью (тревожной, ипохондрический, неврастенический, 
меланхолический и апатический). В третий блок входят типы реагирования с 
интерпсихической направленностью. Этот блок включает типы с таким 
сенсибилизированным отношением к болезни, которое в наибольшей степени 
зависит от преморбидных особенностей личности больных: эгоцентрический, 
паранойяльный и т.д. 

Анализ результатов. Результаты психологического обследования двух 
исследованных групп представлены в рисунках 1,2.  

 

 
Рисунок 1․ Определение типа психологического реагирования у больных 

перенесших стентирование сосудов (1 группа).  
 

Как видно из представленных рисунков, и в 1 и во 2 группах больше всего 
был выявлен апатический тип реагирования. В первой группе 58,3 % и во 
второй 36,6 %. Также были выявлены высокие показатели по типам тревож-
ного, неврастенического, ипохондрического, сенситивного реагирования. Тре-
вожный тип реагирования в первой группе составил 43,7%, а во второй 34,6%. 
Ипохондрический тип реагирования был более выражен в первой группе и 
составил 45,8 %, тогда как во второй всего лишь 14,2%. Неврастенический тип 
в первой группе составил 41,6%, а во второй 34,6%. Сенситивный тип 
реагированияв первой группе составил 42,8%, а во второй 24,4%. 

Интересные данные были получены по эгоцентрическому типу 
реагирования в двух группах, в первой группе данный тип был выявлен у 
35,4% обследуемых, а во второй группе всего лишь у 12,2%. Паранойяльный 
тип реагирования встречался почти в равном проценте случаев 16,6% в первой 
и 20,04% во второй группах. Во второй группе был значительно выявлен 
обессивно-фобический тип реагирования 20,4%, в то время как в первой 
группе он составлял лишь 8,33%. 
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Необходимо также отметить, что гармонический тип реагирования был 
обнаружен у одного обследуемого из первой группы. 

 

 
Рисунок 2․ Определение типа психологического реагирования у больных 

перенесших аортокоронарное шунтирование (2 группа). 
 
Выводы. Необходимо учесть, что у каждого испытуемого возможно 

одновременное проявление нескольких типов реагирования на соматическое 
заболевание. Выявление высокого показателя апатического типа зачастую 
может быть связанно со спецификой самого заболевания и типа лечения. 
Учитывая особенность наших обследуемых групп (имеется ввиду наличие в 
двух группах хирургического вмешательства), апатический тип реагирования с 
характерными ему особенностями такими как: безразличие к своей судьбе, к 
результату лечения, утрата интереса ко всему, что волновало ранее - может 
быть обусловлен именно послеоперационным периодом. Тревожный тип 
реагирования у данных пациентов базируется чаще на чувстве тревоги, 
связанной с изменениями обыденного течения жизни, опасениями, что болезнь 
может изменить привычный стереотип жизни, утратой работоспособности и 
физической силы. Особенности неврастенического типа реагирования, такие 
как раздражительность, вспышки нетерпеливости зачастую связаны с дли-
тельным периодом пребывания в стационаре, реабилитационных процедурах.  

Основываясь на результатах нашего исследования, а также данных 
имеющихся в научной литературе, возникает необходимость выработки 
психокоррекционной работы для больных с ИБС, перенесших СКА и АКШ. 
Психологическое сопровождение кардиологических больных занимает важное 
место в процессе социально-психологической реабилитации. Социальная 
значимость рассматриваемой проблемы связана также с тем, что заболевания 
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ИБС все чаще развиваются у лиц молодого возраста, приводя их к частичной, а 
иногда и полной утрате трудоспособности.  

Психологическая работа с данным контингентом больных, требует 
комплексного подхода. Формы работы могут носить как индивидуальный, так и 
групповой характер. В нашем случае она должна быть направлена на 
изменение неадекватных реакций на болезнь, а также предотвращение или 
минимизацию социальных ограничений, вызванных заболеванием. Важной 
задачей является создание у больных реалистических установок на лечение, 
восстановление внутрисемейных и более широких социальных связей. 
Психокоррекционная работа также должна быть направлена на изменения 
внутренней картины заболевания через личностный рост пациентов, на 
развитие их самопознания и формирование конструктивных способов 
поведения. Большая роль в процессе выздоровления принадлежит самому 
человеку, его стремлению преодолеть болезнь. Через отношение к болезни и 
соответствующую организацию жизнедеятельности, можно «привлечь» 
болеющего человека к преодолению болезни и улучшению качества его жизни. 
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ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ԱԽՏՈՐՈՇՎԱԾ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ՏԻՊԵՐԻ ԴՐՍևՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԿՈՐՈՆԱՐ 

ԱՐՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ՍՏԵՆԴԱՎՈՐՈՒՄԻՑ ԵՎ ԱՈՒՐՏՈԿՈՐՈՆԱՐ 
ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ 

Ազատյան Ն.Գ. (Մ. Հերացու անվ. Երևանի պետական  
բժշկական համալսարան, Երևան, ՀՀ)  

Իրականացված հետազոտության նպատակն է գնահատել և առանձնաց-
նել «Սրտի իշեմիկ հիվանդություն» ախտորոշում ունեցող անձանց հիվան-
դության նկատմամբ հոգեբանական հակազդման տիպերը հետևյալ երկու 
խմբերում, որոնցում ներգրավված են կորոնար արտերիաների ստենդավորում 
և աուրտոկորոնար շունտավորում անցած հիվանդները:  

Չնայած հետազոտվող խմբերում կան բազմաթիվ տարբերություններ, 
սակայն երկու խմբերում էլ գերակշռող մեծամասնություն են կազմում հակազդ-
ման նևրաստենիկ, ապաթիկ, հիպոխոնդրիկ և տագնապային տիպերը:  

Այսպիսով, հաշվի առնելով հոգեբանական հակազդման տիպերը՝ 
հոգեբանական միջամտությունը պետք կառուցված լինի հիվանդության ներքին 
պատկերի փոփոխման և անձնային աճին նպաստող ռազմավարության վրա, 
ներառյալ՝ ինքնագիտակցության բարձրացումը, հիվանդության նկատմամբ 
վարքի կառուցողական միջոցների և հակազդումների ձևավորումը: 

Հանգուցային բառեր` Հոգեբանական հակազդում, սրտի իշեմիկ 
հիվանդություն, միջամտություն: 

PSYCHOLOGICAL TYPE OF RESPONSE AMONG PATIENTS WITH CORONARY 
HEART DISEASE AFTER HAVING BYPASS SURGERY AND STENTING OF 

CORONARY ARTERIES 

Azatyan N.G. (Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Yerevan. RA)  

The aim of our study was to discover the nature of psychological response of 
patients with coronary heart disease in the following two groups: after having 
bypass surgery and stenting of coronary arteries. In both mentioned groups there 
are common types of response such as: neurasthenic, apathic, hypochondriac and 
anxious.  

Based on our finding we concluded that the strategy of psychological 
intervention and correction preferably focuses on the change of perception of the 
illness and personal growth of the patients, including raise of self-awareness and 
creation of constructive ways to responses of coronary heart disease.  

Key words: psychological response, coronary heart disease, intervention. 
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Տվյալ հետազոտության շրջանակներում մեր նպատակն էր 
ուսումնասիրել կապը Ֆեյսբուք սոցիալական կայքում նկարների 
տեղադրման հաճախականության. և բնույթի ու ինքնավերաբերմունքի, 
ինչպես նաև մարմնի դիսմորֆիկ խանգարման հավանականության միջև 
վաղ հասունության տարիքում: 

 Հետազոտությանը մասնակցեցին 20-40 տարեկան 60 մասնակից 
(30 կին և 30 տղամարդ): Մեր հետազոտության վարկածը ենթադրու-
թյունն էր այն մասին, որ գոյություն ունի կապ Ֆեսյբուք սոցիալական 
կայքում նկարների տեղադրման հաճախականության և բնույթի ու 
ինքնավերաբերմունքի, ինչպես նաև մարմնի դիսմորֆիկ խանգարման 
հավանականության միջև:  

Հանգուցային բառեր՝ Ֆեյսբուք, ինքնավերաբերմունք, մարմնի դիսմորֆիկ 
խանգարում, վաղ հասունություն:  

Արդի դինամիկ զարգացող հասարակության պայմաններում սոցիալական 
կայքերը դարձել են մեր կյանքի անբաժան մասնիկը: Սոցիալական կայքերը 
շփման, տեղեկատվության փոխանակման, մասնագիտական կայացման ան-
փոխարինելի աղբյուր են և իրենց ազդեցությունն են թողնում անձի ձևավոր-
ման վրա: Սոցիալական կայքերում մենք կերտում ենք վիրտուալ ինքնություն, 
որը ներառում է մեր լուսանկարները, գրառումները, նախասիրությունները, 
էջերը, որոնց մենք հետևում ենք: Տարատեսակ ստիմուլյացիային և տեղեկա-
տվությանն առերեսվելն ինքնին բարդ իրողություն է մարդու հոգեկանի հա-
մար, առավել ևս դեռահասության և վաղ երիտասարդության փուլում, երբ ան-
ձը դեռ գտնվում է իր նույնականության ձևավորման գործընթացում: Ակնհայտ 
է, որ յուրաքանչյուր մարդու նույնականության կարևոր բաղադրիչ է մարմնի 
պատկերը՝ արտաքին տեսքի վերաբերյալ պատկերացումները և վերաբեր-
մունքի համակարգը: Արտաքին տեսքի և գեղեցկության վերաբերյալ պատկե-
րացումները մշտապես ենթակա են եղել հասարակության կողմից թելադրվող 
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չափանիշներին, ինչն արտացոլվել է արվեստի տարբեր ուղղությունների մեջ՝ 
գեղանկարչություն, քանդակ, ֆիլմեր, գրականություն: Այս ազդեցությունն 
առավել ակնառու է դարձել հատկապես 20-րդ դարի 2-րդ կեսից, երբ մեծ 
տեմպերով սկսեցին զարգանալ զանգվածային լրատվական միջոցները: Մեր 
օրերում այդ ազդեցության գործոնները դարձել են էլ ավելի բազմազան և 
ճնշող՝ հատկապես համացանցի հասանելիության և մարդու կյանքի բոլոր 
ոլորտներ ներխուժելու միտմանը զուգահեռ: Գեղեցկության արդյունաբերու-
թյունը ծաղկունք է ապրում այն բանի հաշվին, որ ստեղծելով արտաքին տեսքի 
և գեղեցկության չափանիշներին համապատասխանելու պահանջմունքը,այն 
«ստիպում» է մարդկանց ահռելի գումարներ ծախսել կոսմետիկ միջոցների 
ձեռքբերման համար և դիմել տարատեսակ էսթետիկ միջամտությունների՝ այդ 
թվում վիրահատական: 

ԶԼՄ-ների և մարմնի պատկերի միջև կապը հաստատված է բազմաթիվ 
հետազոտությունների միջոցով, սակայն քիչ են սոցիալական ցանցերի և 
մարմնի պատկերին վերաբերող ուսումնասիրությունները: Առավել ևս չկան 
հետազոտություններ սոցիալական կայքերի և մարմնի դիսմորֆիկ խանգար-
ման (ՄԴԽ) վերաբերյալ: Իսկ Հայաստանում վերոնշյալ խնդիրների վերաբեր-
յալ ուսումնասիրություններ գրեթե չկան: Մեր հետազոտության նպատակն է 
պարզել սոցիալական ցանցերից (մասնավորապես Ֆեյսբուք) օգտվելու և 
լուսանկարներ տեղադրելու հաճախականության ազդեցությունը ինքնավերա-
բերմունքի, ինչպես նաև ՄԴԽ ունենալու հավանականության վրա: Նմանա-
տիպ հետազոտությունները հնարավորություն են տալիս բարձրացնել մարդու 
իրազեկվածությունը և գիտակցվածությունը սոցիալական կայքերի հավա-
նական բացասական ազդեցությունների հանդեպ: 

Մեր հետազոտության վարկածը հետևյալն է՝ գոյություն ունի կապ սոցիա-
լական կայքերում՝ մասնավորապես Ֆեյսբուքում, նկարների տեղադրման 
հաճախականության, լուսանկարների բնույթի և ՄԴԽ ունենալու հավանա-
կանության, ինչպես նաև ինքնավերաբերմունքի միջև կանանց մոտ: 

Սոցիալական կայքերը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թույլ են 
տալիս մարդկանց հաղթահարել տարածության, լեզվի, հասարակական դիրքի 
սահմանները (այսօր արդեն ստեղծվել են հավելվածներ, որոնք թույլ են տալիս 
սինքրոն թարգմանել մարդու խոսքը այլ լեզվի): Որպես «վիրտուալ անձի» 
հիմնական հատկանիշներ որոշ հետազոտողներ առանձնացնում են ազատու-
թյունը, նույնականացման լայն հնարավորությունները, անանունությունը, 
բազմակիությունը՝ այսինքն` անսահմանափակ վիրտուալ անձեր ստեղծելու 
հնարավորությունը [3]:  

Սոցիալական կայքերում մենք «կառուցում» ենք վիրտուալ նույնականու-
թյուն, որը կարող է ներառել ինչպես մեր կայուն հետաքրքրությունները, 
կարծիքները, նախասիրությունները, այնպես էլ մեզ համար ցանկալի հատկա-
նիշներ՝ ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին տեսքի հետ կապված, որոնք 
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իրական կյանքում ոչ լիովին են համապատասխանում իրականությանը: Որպես 
օրինակ կարելի է բերել նկարների մշակման՝ դիմագծերը, մաշկը և մարմինը 
փոփոխության ենթարկող տարատեսակ հավելվածների ստեղծումը և ակտիվ 
կիրառումը՝ հատկապես կանանց շրջանում: Այսինքն` սոցիալական կայքերը 
«ստեղծում» են կատարյալ արտաքինի վերաբերյալ անիրատեսական պատկե-
րացումներ և չափանիշներ, ինչից հետո ստեղծվում են հատուկ միջոցներ, 
որոնցով մարդը լուսանկարներում կամ իրական կյանքում հնարավորություն է 
ստանում «շտկել» այդ «թերությունները», ինչից հետո հայելու մեջ մարդու 
արտացոլանքն էլ ավելի քիչ է սկսում իրեն գոհացնել: Այս պարբերական 
գործընթացը, անշուշտ, բերում է մեծ եկամուտներ` խաղարկելով ինքնագնա-
հատականի անկայունությունը և ներշնչանքը՝ միևնույն ժամանակ ազդելով 
անձի ինքնավերաբերմունքի վրա` մասնավորապես ինքնաընդունման, ինքնա-
գնահատականի, սեփական անձի նկատմամբ սիրո և համակրանքի վրա[4]: 

Ըստ Փ.Շիլդերի մարմնի պատկերը ներառում է պերցեպտիվ, կոգնիտիվ և 
հուզական բաղադրիչներ, ձևավորվում է կենսափորձի հիման վրա, և արտացո-
լում է անձին հատուկ աշխարհընկալում, հոգեբանական բնութագրիչներ և 
խնդիրներ [5]: Մարմնի պատկերն ունի հոգեբանական բնույթ և հիմնականում 
պայմանավորված է սեփական «ես»-ի մասին ունեցած համոզմունքներով ու 
պատկերացումներով: Այն, թե ինչ ենք զգում մեր մարմնի հանդեպ, ուղղակիո-
րեն կապված է այն բանի հետ, թե ինչ ենք զգում ինքներս մեր հանդեպ, ինչ-
պես ենք վերաբերում ինքներս մեզ: Այսպիսով, անդրադառնալով մարմնի 
պատկերին, մենք առնչվում ենք մեր ես-ի, ինքնագիտակցության, ինքնա-
վերաբերմունքի հետ: 

Մարմնի դիսմորֆիկ խանգարումը անձի մոտ սեփական մարմնի 
պատկերի խանգարումն է, որի դեպքում մարդը գանգատվում է մարմնի այս 
կամ այն հատվածի (դեմք, ձեռքեր, ոտքեր, քիթ, ականջներ և այլն), կամ 
նույնիսկ ողջ մարմնի փոփոխությունից, ձևափոխվելուց և աղավաղվելուց, որն 
իրականությանը գրեթե կամ բացարձակ չի համապատասխանում [1]: 

Վերջին հետազոտությունների համաձայն, գոյություն ունի ուղիղ կապ 
ԶԼՄ-ների և սոցիալական կայքերի օգտագործման ակտիվության և, 
հատկապես, կանանց մարմնի բացասական պատկերի միջև [12, 13]:  

Ֆեյսբուքը շարունակում է մնալ գերիշխող սոցիալական կայք չնայած 
LinkedIn, Pinterest, Instagram,Twitter և այլ կայքերի արագընթաց աճին [7]: 
Սոցիալական կայքերում արտաքին տեսքի ներկայացումը (ոչ թե Ֆեյսբուքի 
ընդհանուր գործածումը) զգալիորեն փոխկապակցված է քաշի, նիհար լինելու 
ցանկության, նիհար իդեալի ներքնայնացման և ինքնաօբյեկտացման հետ [8]: 
Բազմիցս հետազոտվել և կապ է հաստատվել սոցիալական կայքերից օգտվելու 
ակտիվության և սննդի ընդունման խանգարումների միջև [17]:  

Մեկ այլ հետազոտության համաձայն ավելի շատ լուսանկարներ, 
հատկապես սելֆիներ տարածող դեռահաս աղջիկները, որոնք մշտապես 
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ֆոտոշոփ են օգտագործում, ունեին մարմնի բացասական պատկեր և 
դրսևորում էին սննդի ընդունման հետ կապված տարբեր խնդիրներ [16]: 
Մասնավորապես, որոշ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ սոցիալական 
կայքերի օգտագործումը մեծացնում է սեփական մարմնի հանդեպ դժգոհու-
թյունը՝ կապված արտաքին տեսքի վերաբերյալ ընկերների կողմից մեկնա-
բանությունների ավելացման հետ [6]: Ըստ այլ հետազոտությունների՝ Ֆեյսբուք 
օգտագործող դեռահաս աղջիկներն ավելի շատ մտահոգված են իրենց 
արտաքին տեսքը զննելով, իդեալականացնելով նիհարությունը և ամեն գնով 
ձգտելով դրան, քան Ֆեյսբուքից չօգտվող աղջիկները: Ավելին, արտաքին 
տեսքի հետ չեզոք կապ ունեցող կայքեր (օրինակ` տնային արհեստի կայք) 
դիտելու համեմատ, Ֆեյսբուքի դիտումը կապված էր ավելի բացասական 
տրամադրության և մարմնի դժգոհության հետ, հատկապես այն աղջիկների 
մոտ, ովքեր հակված են իրենց տեսքը համեմատել ուրիշների հետ [9]: 

Որոշ հեղինակներ պնդում են, որ Ֆեյսբուքը կարող է ամրապնդել 
«իդեալական ես-ը», որը սխալ է ներկայացնում մարդուն [10]: Վերը նշվածը վե-
րաբերում է սոցիալական համեմատական տեսությունը (ՍՀՏ), որի համաձայն 
մարդիկ հաճախ համեմատում են իրենց կարծիքներն ու ունակությունները 
ուրիշների հետ [15], քանի որ շատ տեսակետներ, կարծիքներ և կարողու-
թյուններ չեն կարող հաստատվել ոչ սոցիալական կամ օբյեկտիվ մեթոդներով 
[11,14]: Սա վերաբերում է նիհարությանը և արտաքին տեսքի գրավչությանը, 
որոնք շատ սուբյեկտիվ են: 

 Մեր կողմից անց է կացվել էմպիրիկ հետազոտություն, որի նպատակն էր 
բացահայտել սոցիալական կայքերում նկարների տեղադրման հաճախա-
կանության, նկարների բնույթի և ՄԴԽ-ի հավանականության, ինչպես նաև 
ինքնավերաբերմունքի միջև կապը: Մեր կողմից հետազոտվել են 60 
մասնակից 20-40 տարեկան հասակում՝ 30 կին և 30 տղամարդ: Քանի որ մեր 
վարկածը ենթադրում էր, որ գոյություն ունի կապ սոցիալական կայքերում 
(մասնավորապես՝ Ֆեյսբուքում) լուսանկարների տեղադրման հաճախակա-
նության, դրանց բնույթի և ՄԴԽ ունենալու հավանականության, ինչպես նաև 
ինքնավերաբերմունքի միջև կանանց մոտ: Տղամարդկանց խումբը մեր 
հետազոտության մեջ ներկայացնում էր որպես համեմատական խումբ:  

Կիրառվել են հետևյալ հարցարանները՝ սոցիալական կայքերում 
լուսանկարների տեղադրման հաճախականությունը և բնույթը բացահայտող 
հեղինակային հարցարան, Ստոլինի և Պանտելեևի ինքնավերաբերմունքի 
հարցարան, ՄԴԽ հարցարան: 

Ընդհանրացնելով արդյունքները, կարելի է նշել, որ հայտնաբերվել են 
որոշակի գենդերային տարբերություններ՝ կին մասնակիցների 23%-ը և 
տղամարդ մասնակիցների միայն 7%-ը ունեին ՄԴԽ ունենալու հակում: Բացա-
հայտվել է կապ Ֆեյսբուքում նկարների տեղադրման հաճախականության և 
ՄԴԽ ունենալու հավանականության միջև: Կին մասնակիցների 85%-ը, ովքեր 
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ունեին ՄԴԽ ունենալու հակում նկարներ էին տեղադրում յուրաքանչյուր 
շաբաթ: ՄԴԽ հակում չունեցող կանանց 60%-ը, նշում էին, որ տեղադրում են 
նկարներ ամիսը մեկ անգամ կամ ավելի հազվադեպ:  

ՄԴԽ ունենալու հակում ունեցող կանանց 72%-ը նշում էին, որ Ֆեյսբուք 
նկարներ տեղադրելուց առաջ օգտագործում են ֆիլտրեր և նկարները 
փոփոխելու այլ հավելվածներ: ՄԴԽ հակում չունեցող կանանց 50%-ը նշում էր, 
որ օգտագործում է ֆիլտրեր և նկարը մշակելու այլ հավելվածներ մինչ դրանք 
տեղադրելը: Այս տվյալները մասամբ հաստատում են մեր հետազոտության 
վարկածը՝ մասնավորապես ենթադրությունն այն մասին, որ գոյություն ունի 
կապ Ֆեյսբուք սոցիալական կայքում նկարների տեղադրման հաճախակա-
նության և բնույթի ու մարմնի դիսմորֆիկ խանգարման հավանականության 
միջև վաղ հասունության փուլում: 

Վերլուծելով ՄԴԽ հակում ունենալու և ինքնավերաբերմունքի միջև կապը 
մեր ընտրանու շրջանակներում՝ նշենք, որ մեր կողմից դուրս չի բերվել զգալի 
կապ: Այսինքն ՄԴԽ-ն չէր կապվում բացասական ինքնավերաբերմունքի հետ: 
Այս տվյալները մասամբ հերքում են մեր հետազոտության վարկածը՝ մասնա-
վորապես ենթադրությունն այն մասին, որ գոյություն ունի կապ ինքնավերա-
բերմունքի ու ՄԴԽ ունենալու հակման միջև վախ դեռահասության փուլում:  

 Այսպիսով, մի կողմից, գեղեցկության մասին պատկերացումներն այժմ 
ներկայացվում և պարտադրվում են տարատեսակ աղբյուրների կողմից՝ 
սոցիալական կայքեր, գովազդներ, հայտնի մարդկանց սոցիալական կայքերի 
անձնական էջեր, ամսագրեր, հաղորդումներ, ֆիլմեր, մյուս կողմից, այս 
պատկերացումները փոփոխվում են այնպիսի արագությամբ, որ մարդու 
հոգեկանից յուրահատուկ ճկունություն է պահանջվում սեփական մարմնի 
դրական պատկերը պահպանելու համար, առանց «կատարյալ արտաքինի» 
վերաբերյալ հասարակության թելադրանքին ենթարկվելու: Այս ամենը դրդում է 
մեզ շարունակել հետազոտել սոցիալական կայքերի ազդեցությունը մարմնի 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ЧАСТОТОЙ ПУБЛИКАЦИЙ ФОТОГРАФИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ ФЕЙСБУК, САМООТНОШЕНИЕМ И ДИСМОРФИЧЕСКИМ 

РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ 

Аракелян Т.А., Варданян Н.Т. (Ереванский государственный медицинский 
университет им. М. Герзци, Российско-Армянский университет, Ереван, 

Армения) 

В рамках данного исследования нашей целью было изучить связь между 
частотой и характером публикаций фотографий в социальной сети Фейсбук и 
самоотношением, а также вероятностью развития дисморфического 
расстройства личности в период ранней взрослости. В нашем исследовании 
приняли участие 60 респондентов в возрасте от 20 до 40 лет (30 женщин и 30 
мужчин). Гипотезой нашего исследования было предположение о том, что 
существует связь между активностью и характером публикаций фотографий в 
социальной сети фейсбук и самоотношением, а также вероятностью развития 
дисморфического расстройства в период ранней взрослости. 

Ключевые слова: Фейсбоок, самоотношение, дисморфическое 
расстройство личности, ранняя взрослость. 

FACEBOOK PHOTO ACTIVITY RELATION TO SELF-ATTITUDE AND BODY 
DYSMORPHIC DISORDER 

Arakelyan T., Vardanyan N. (Yerevan State Medical University aft. M. Heratsi, 
Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia) 

Within this study our aim was to examine the relationship between facebook 
photo activity and self-attitude and the probability to have body dysmorphic 
disorder (BDD) among young adults.  

60 young adults have participated in our research (30 females and 30 males). 
The hypothesis of our study was that there is a link between facebookphoto activity 
and self-attitude, as well as tendency to body dysmorphic disorder (BDD) among 
young females. 

Keywords: self-attitude, body dysmorphic disorder, young adulthood. 
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Հետազոտությունը Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորող 14-
15 տարեկան դեռահասների առողջական վիճակի և հոգեհուզական 
վիճակի ու հարմարման առանձնահատկությունների ուսումնասիրմանը 
նվիրված աշխատանքի մի հատվածն է, որի նպատակն է պարզել նրանց 
մոտ ագրեսիվության և տագնապայնության դրսևորման առանձնահատ-
կությունները։ Հետազոտությանը մասնակցել են Երևան քաղաքի ավագ 
դպրոցներում սովորող 14-15 տարեկան 439 դեռահասներ (250 աղջիկ և 
189 տղա)։ 

Ըստ ստացված տվյալների դեռահասների մեծ մասին բնորոշ է միջին 
մակարդակի ագրեսիվությունն ու տագնապայնությունը, ընդ որում դրանց 
ցուցանիշների տարբեր մակարդակների միջև հայտնաբերվեցին ուղիղ և 
հակադարձ կոռելյացիոն կապեր։ Սակայն ստացված արդյունքները 
բնութագրում են միայն երևանաբնակ դեռահասների ագրեսիվության և 
տագնապայնության դրսևորման առանձնահատկությունները: Մեր կարծի-
քով անհրաժեշտություն է զգացվում ընդլայնել հետազոտության ընտրան-
քը ինչպես տարբեր մարզերի՝ մարզկենտրոնների և գյուղերի, այնպես էլ 
Արցախի միևնույն տարիքի դեռահասների շրջանում՝ հայ դեռահասների 
մոտ ագրեսիվության և տագնապայնության դրսևորման առանձնահատ-
կությունների համեմատական վերլուծության համար։ 

Հանգուցային բառեր՝ դեռահաս, ավագ դպրոց, հոգեվիճակ, ագրեսիվություն, 
տագնապայնություն։ 

Դեռահասային տարիքը նշանավորվում է ինչպես ֆիզիկական, հոգե-
բանական ու ֆիզիոլոգիական բուռն զարգացմամբ, այնպես էլ սոցիալական 
ակտիվության վերաիմաստավորմամբ։ Նոր սոցիալական միջավայրում 
դեռահասները միմյանց և մեծահասակների հետ ստեղծում են տարբեր 
փոխհարաբերություններ։ Դրանց ձևավորման հիմքում ընկած են բազմաբնույթ 
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գործողություններ և արարքներ, որոնց բնույթը պայմանավորող գործոնների 
մեջ էական նշանակություն ունի ագրեսիվությունը։ Որոշ գործոններ դեռահաս-
ների մոտ կարող են բերել ագրեսիվության մակարդակի բարձրացման։ Ն․Ա․ 

Դուբինկոն առանձնացնում է 3 խումբ գործոններ՝ սեռական հորմոնների 
կտրուկ աճ (հատկապես տեստոստերոնի կտրուկ աճ տղաների մոտ), գլխուղե-
ղի օրգանական ախտահարումներ (մենինգիտ, արախնոիդիտ, վնասվածքներ) 
և մեծահասակների ցուցաբերած վերաբերմունք (ծնողներ և ուսուցիչներ) [4]: 
Սակայն, ինչպես նշում է Օ․Վ․ Խուխլաևան, դեռահասային տարիքում առավել 
կարևորվում են մարդու հոգեկան աշխարհի ձևավորման անհատական 
առանձնահատկությունները [8]: Ըստ Վ․Ի․Դոլգովայի, դեռահասների ագրե-
սիվ վարքագծի տարբեր ձևերի արտահայտման վրա ազդում են և՛ նրանց 
հուզական վիճակը, և՛կենսաբանական ու հոգեբանական գործոնները, և՛ 
սոցիալական միջավայրը [3]: 

Դեռահասային տարիքը դժվարությունների, ճգնաժամերի ու փորձառու-
թյունների շրջան է, որը բնորոշում է մանկական աշխարհընկալման ավարտը և 
դեռահասի մոտ առաջանում են հոգեբանական անբարեհարմարության և 
տագնապայնության զգացումներ[2]:Այն կարող է առաջանալ և՛ արտաքին 
(ընտանեկան դրություն, առաջադիմություն, հեղինակություն, ուսուցիչների, 
ծնողների և դասընկերների հետ փոխհարաբերություններ), և՛ ներքին (ներանձ-
նական կոնֆլիկտ և նեգատիվ հուզական փորձ) պատճառներից։ Դասարանի և 
դպրոցի փոփոխությունը ևս դեռահասի մոտ կարող է առաջացնել տագնա-
պայնության զգացողություն, որը պայմանավորված է նոր պայմաններին և նոր 
մարդկանց հարմարվելու անհրաժեշտությամբ [6, էջ 26-34, 9]։  

Հետազոտության նպատակը`Այս հետազոտությունը Երևան քաղաքի 
ավագ դպրոցներում սովորող 14-15 տարեկան դեռահասների առողջական 
վիճակի և հոգեհուզական վիճակի ու հարմարման առանձնահատկությունների 
ուսումնասիրմանը նվիրված աշխատանքի մի հատվածն է, որի նպատակն է 
պարզել նրանց մոտ ագրեսիվության և տագնապայնության դրսևորման 
առանձնահատկությունները։  

Հետազոտության նյութը և մեթոդները: Հետազոտությունն անցկացվել է 
Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորող 14-15 տարեկան 439 
դպրոցականների շրջանում։Ըստ սեռի կազմվել է հետազոտվողների 2 խումբ՝ 
250 աղջիկ և 189 տղա։  

Ավագ դպրոցականների ագրեսիվության և տագնապայնության ցուցա-
նիշների արտահայտվածության հետազոտության նպատակով օգտագործվել 
են հոգեբանական հետևյալ մեթոդները․ 

1. Ա․ Բասսի և Ա․ Դարկի ագրեսիվության մակարդակի գնահատման 
հարցաշար, 

2. Չ․Սպիլբերգի և Յու․ Խանինի տագնապայնության մակարդակի 
գնահատման սանդղակ։ 
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Ա․ Բասսի և Ա․ Դարկի ստեղծած համանուն հարցաշարը ագրեսիվության 
մակարդակի գնահատման համար հաճախ կիրառվող հարցաշարերից է [1, էջ 
49]։ Հարցարանի միջոցով բացահայտվում են ագրեսիվության հետևյալ 
ցուցանիշները՝ ֆիզիկական ագրեսիա, բանավոր խոսքային (վերբալ) ագրե-
սիա, անուղղակի ագրեսիա, նեգատիվիզմ նյարդայնություն  (դժգոհություն), 
կասկածամտություն, վիրավորանք և ինքնաագրեսիա կամ մեղքի զգացում։  

Դեռահասների անձնային և իրավիճակային տագնապայնության մակար-
դակը որոշվել է Սպիլբերգեր-Խանինի սանդղակով [5, 7, էջ 59-63], որտեղ 
ներառված են իրավիճակային կամ ռեակտիվ և անձնային տագնա-
պայնությունը։  

Արդյունքներ և վերլուծություն։ Օգտագործված հարցաթերթերի միջոցով 
ստացվեցին դպրոցական դեռահասների ագրեսիվության և տագնապայ-
նության ցուցանիշների տվյալները։ 

Բաս-Դարկի հարցարանի միջոցով դեռահասների ագրեսիվության տար-
բեր ցուցանիշների մակարդակների որոշման հետազոտությամբ պարզվեց, որ 
աշակերտներին հիմնականում բնորոշ է միջին մակարդակի ագրեսիվությունը։ 
Դպրոցականներից յուրաքանչյուր հինգերորդը ցուցաբերում է ցածր 
ագրեսիվություն։ Ագրեսիվության ցուցանիշներից նեգատիվիզմը ցածր (37,1%) 
և միջին (35,3%) մակարդակներում արտահայտված է գրեթե հավասարաչափ, 
բայց միևնույն ժամանակ դեռահասների շուրջ մեկ քառորդին բնորոշ է բարձր 
նեգատիվիզմը։ Վիրավորանքը հիմնականում բնորոշ չէ 14-15 տարեկան դպրո-
ցականներին (67%-ն ունի ցածր մակարդակ)։Թեպետ դեռահասների մեծ մասն 
(60,6%) ունի մեղքի զգացման միջին մակարդակ, այնուհանդերձ ան-
հանգստացնող է այն աշակերտների քանակը, ովքեր ունեն ուժեղ արտա-
հայտված մեղքի զգացում (31,9%)։ Իրականացրած խմբային վերլուծությունը 
բացահայտեց սեռային տարբերություններ։ Այսպես` ֆիզիկական ու բանավոր 
ագրեսիայի և նեգատիվիզմի բարձր մակարդակներն առավել բնորոշ են 
արական սեռին, իսկ անուղղակի ագրեսիայի, նյարդայնության, վիրավորանքի 
և մեղքի զգացման բարձր մակարդակները՝ իգական սեռին (P<0,05)։ Ընդ 
որում` անուղղակի ագրեսիայի և մեղքի զգացման ցուցանիշների դեպքում 
հավաստիորեն բարձր է միջին մակարդակ ունեցող տղաների քանակը։ 
Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ թեև աղջիկների զգալի մասին 
բնորոշ է վիրավորանքի ցածր մակարդակը (58,4%), այնուհանդերձ վիրա-
վորանքը հավաստի բնորոշ չէ տղաներին, որոնց 4/5-ը բնավ նեղացկոտ 
չէ(P<0,05)։ 

Այսբերգներ-Խանինի սանդղակի միջոցով սովորողների տագնապայ-
նության հետազոտման արդյունքում ստացվեցին նրանց իրավիճակային և 
անձնային տագնապայնության տվյալները։ Ըստ այդ տվյալների՝ դեռահաս-
ների մեծ մասին բնորոշ է տագնապայնության միջին մակարդակը։ 
Սովորողներից յուրաքանչյուր տասներորդն ունի տագնապայնության ցածր 
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մակարդակ Այնուհանդերձ, աշակերտների շուրջ ¼-ին բնորոշ է անձնային 
տագնապայնության բարձր մակարդակ։ Տագնապայնությունը գնահատելիս 
ակնառու են սեռային հավաստի տարբերությունները։ Իգական սեռի ներկա-
յացուցիչներին, ի տարբերություն արական սեռի, հատուկ է բարձր անձնային 
տագնապայնությունը։ Տղաների մոտ տագնապայնության բարձր մակարդակը 
մոտ երկու անգամ հազվադեպ, բայց ցածր մակարդակը գրեթե երկու անգամ 
մեծ է, քան աղջիկների մոտ։ Իրավիճակային տագնապայնությունը ևս ավելի 
բնորոշ է աղջիկներին․ դրա բարձր մակարդակը մոտ երեք անգամ ավելի 
հաճախ է հանդիպում նրանց մոտ։ Փաստորեն, ավագ դպրոցի 10-րդ 
դասարանում սովորող դեռահաս աղջիկներին բավական բնորոշ է բարձր 
տագնապայնությունը։ 

Ավագ դպրոցում ուսումնառության սկզբին անցկացված հարցման 
արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ 14-15 տարեկան դեռա-
հասները բավական լավ են հարմարվում ուսումնակրթական և միևնույն 
ժամանակ սոցիալական նոր միջավայրին:Ինչպես և ակնկալվում էր, այս 
տարիքային խմբում բավական արտահայտված է շրջապատի նկատմամբ 
նեգատիվ վարքագիծը, որը սակայն չի վերածվում թշնամական վերաբեր-
մունքի։ Դեռահասների մեծ մասին բնորոշ է ոչ ագրեսիվ պահվածքը։ Նրանք 
բարյացակամ են տրամադրված շրջապատի նկատմամբ՝ առանց զայրույթի և 
դժգոհության։ Ուշադրության է արժանի, որ դեռահասների շրջանում բավական 
տարածված է մեղքի զգացումը և նրանց մի զգալի մասը համարում է, որ իրենք 
վատն են և վնաս են տալիս իրենց շրջապատին։Մեծ մասամբ 14-15 տարեկան 
դեռահասները բավական հանգիստ են՝ առանց լարվածության, շփվող են և 
ակտիվ։ Սակայն նրանց զգալի մասն ունի բարձր տագնապայնություն, որը 
խոսում է ինքնավստահության, շփման ցանկության պակասի, կոնֆլիկտայ-
նության, նյարդային լարվածության մասին։ Ավելի քիչ են ցածր տագնապային 
դպրոցականները, որոնք թեև բավականաչափ շփվող են, բայց առանձնանում 
են խիստ արտահայտված հանգստությամբ, հուզական մեծ զսպվածությամբ 
կամ սառնությամբ։ 

Տագնապայնության և ագրեսիվության առանձին ցուցանիշների միջև 
գոյություն ունեցող փոխադարձ կապերի առանձնահատկությունները պարզելու 
համար կատարվեց կոռելյացիոն վերլուծության։Տագնապայնության և 
ագրեսիվության ցուցանիշների տարբեր մակարդակների միջև հիմնականում 
հայտնաբերվեցին ուղիղ կոռելյացիոն կապեր (նկ. 1)։ Ագրեսիվության ցուցա-
նիշներից՝ նեգատիվիզմի (նգ), և անձնային տագնապայնության (ատ) միջև 
հայտնաբերվեց հակադարձ ուղղվածության կապ, իսկ իրավիճակային 
տագնապայնության (իտ) հետ կապ չհայտնաբերվեց։ Ագրեսիվության ցուցա-
նիշներից՝ ֆիզիկական ագրեսիայի (ֆա), և տագնապայնության ցուցանիշների 
միջև կապ չհայտնաբերվեց։ Հետևաբար` կարելի է ենթադրել, որ ինչքան 
սթրեսային իրավիճակում հայտնված դեռահասների մոտ մեծ է հուզական 
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հակազդումը և տարբեր իրավիճակներ որպես սպառնալիք ընկալելու միտումը, 
այնքան ավելի նրանք շուտ են գրգռվում, կարող են նույնիսկ բռնկվել, կտրուկ և 
կոպիտ վարվել, չվստահել մարդկանց, դժգոհել, զայրանալ, հատուկ վերա-
բերմունք ցուցաբերել իրենց և շրջապատի նկատմամբ՝ համոզված լինելով, որ 
իրենք վատն են։ Ինչքան դեռահասի նախատրամադրվածությունը տագնապին 
մեծ է, այնքան ավելի արտահայտված է այլ մարդկանց նկատմամբ ունեցած 
բացասական վերաբերմունքը՝ բառային դիմումների կամ անուղղակի 
ճանապարհով՝ բամբասանքների, կատակների և զայրույթի անորոշ, անկանոն 
բռնկումների ձևով։  

 
Նկար 1․Կապերը տագնապայնության և ագրեսիվության ցուցանիշների 

միջև 
Ծանուցում՝  
Ուղիղ կոռելյացիոն կապ․ վստահելիության մակարդակը 0,01 
Ուղիղ կոռելյացիոն կապ․ վստահելիության մակարդակը 0,05 
Հակադարձ կոռելյացիոն կապ․ վստահելիության մակարդակը 0,05 
 
Միջխմբային վերլուծությամբ պարզվեց, որ տղաների և աղջիկների մոտ 

հիմնական տարբերությունները դիտվում են տագնապայնության ցուցա-
նիշների և ագրեսիվության ցուցանիշներից՝ վիրավորանքի (վր), բանավոր 
ագրեսիայի (բա) ու կասկածամտության (կս) միջև առկա կապերի դեպքում։ 
Արական սեռի ներկայացուցիչների մոտ որևէ կապ չհայտնաբերվեց տագնա-
պայնության և վիրավորանքի ու բանավոր ագրեսիայի միջև, սակայն տագնա-
պայնության և կասկածամտության միջև կապ հայտնաբերվեց միայն նրանց 
մոտ։ Ստացված արդյունքը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ իգական սեռի 
ներկայացուցիչների մոտ տագնապի վիճակի դրսևորման հակվածության 
դեպքում ընդգծվում է այլ մարդկանց նկատմամբ ունեցած բացասական 
զգացմունքների արտահայտումը՝ բառային դիմումների (վեճ, բղավոցներ, 
ճիչեր, սպառնալիքներ, անեծքներ, հայհոյանք) միջոցով, ինչպես նաև զայ-
րույթով, անբավարարվածության զգացումով, դժգոհությամբ։ Սակայն տղա-
ների մոտ տագնապի վիճակի դրսևորման հակվածության դեպքում մեծանում է 
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մարդկանց նկատմամբ անվստահության և զգույշ վերաբերմունք դրսևորելու 
հակումը։ 

Ստացված արդյունքները թույլ չեն տալիս ենթադրելու, որ առկա ուղիղ և 
հակադարձ նշանակալից կապերը ընդհանրապես վերաբերում են դեռա-
հասության տարիքի բոլոր ներկայացուցիչներին և արտահայտում ագրեսի-
վության և տագնապայնության դրսևորման առանձնահատկությունները: Մեր 
կարծիքով անհրաժեշտություն է զգացվում ընդլայնել հետազոտության ընտ-
րանքը ինչպես տարբեր մարզերի՝ մարզկենտրոնների և գյուղերի, այնպես էլ 
Արցախի միևնույն տարիքի դեռահասների շրջանում: Կան մտադրություններ 
հետագայում իրականացնելու նույնատիպ հետազոտություն նաև Արցախում և 
համեմատել ստացված արդյունքները ըստ տարբեր մարզերի, մայրաքաղաքի և 
Արցախի տվյալների:  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И АГРЕССИВНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТАРШИХ ШКОЛАХ ГОРОДА ЕРЕВАН 

Асланян А.Г., Аветисян Л.Р., Хачикян Н.З., Гаспарян Х.В. (Ереванский 
Медицинский Государственный Университет, Ереван, Армения) 

Данное исследование является частью работы, посвященной изучению 
состояния здоровья, психоэмоционального состояния и особенностей 
адаптации подростков в возрасте 14-15 лет, обучающихся в старших школах 
города Ереван. Целью исследования было выявление особенностей проявления 
тревожности и агрессивности среди подростков. В исследовании приняли 
участие 439 подростков (250 старшеклассниц и 189 старшеклассников) в 
возрасте 14-15 лет, обучающихся в старших школах города Ереван.Результаты 
исследования показали, что большинству подростков характерен средний 
уровень тревожности и агрессивности.  

Следовательно, было бы целесообразнее расширить исследование, 
вовлекая как старшеклассников из разных регионов Армении, так и учащихся 
старших школ из Арцаха для общей и сравнительной характеристики 
особенностей проявления тревожности и агрессивности армянских подростков.  

Ключевые слова: подросток; старшая школа; психическое состояние, 
агрессивность; тревожность. 

THE EXPRESSION OF AGGRESSION AND ANXIETY AMONG HIGH SCHOOL 
PUPILS OF YEREVAN CITY 

Aslanyan A. H., Avetisyan L. R., Khachikyan N.Z., Gasparyan Kh.V. (M. Heratsi 
Yerevan State Medical University,Yerevan, Armenia) 

The study was focused on health of 14-15 years old adolescents from Yerevan 
high schools. We aimed to determine whether certain social and emotional habits of 
high school students are associated with achieving and maintaining a state of mental 
and emotional well-being. The study involved 439 (250 female and 189 male) 10th 
grade high school students in Yerevan. Most adolescents are characterized by 
moderate levels of aggression and anxiety.  

In our opinion, there is a need to expand the sample of research both in 
different marzes, regional centers and villages, as well as in adolescents in Artsakh 
Republic.  

Key words: adolescent, high school, psychic state, aggression, anxiety. 
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Սույն հոդվածում ներկայացված է ԵՊԲՀ-ում ԱՀԿ սկզբունքների 
իրականացման գործընթացը և «Հոգեկան առողջության բացակներ» 
ծրագրի իրականացման փորձը՝ ներդնելով սկզբունքները և թեմաները 
ուսման տարբեր մակարդակներում. բակալավր, ասպիրանտուրա, 
կլինիկական օրդինատուրա, շարունակական կրթություն:  

Մշակվել է նաև հետբուհական շարունակական բժշկական կրթության 
երկու մոդուլ, որոնք արդեն իսկ հաստատվել են համապատասխան 
ստորաբաժանման կողմից և կիրականացվեն ավագ ու միջին որակավորում 
ունեցող հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների շրջանում: 

Ըստ ԱՀԿ ներկայացուցիչների հետ նախնական պայմանավորվածու-
թյան, տրվել է «mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and 
substance use disorders in non-specialized health settings (Version 2.0)» ուսում-
նական ձեռնարկի հայերեն լեզվով թարգմանության մեկնարկը [10]: ԵՊԲՀ 
ընտանեկան բժշկության ամբիոնի հետ համատեղ ծրագիրն ընդգրկվել է 
առաջնային բուժօգնության օղակի բժիշկների և բուժքույրերի դասընթաց-
ներում: Ծրագրի շրջանակներում իրականցվող աշխատանքները կրում են 
շարունակական բնույթ: Մասնակիցների ավելի քան 85% կողմից տրված 
գնահատականներն ու արձագանքները եղել են խիստ դրական:  

Հանգուցային բառեր. Հոգեկան առողջություն, ուշադրության դեֆիցիտ և 
գերակտիվության խանգարում, դեպրեսիա, սուիցիդ, սթրես: 

Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) «ՀՈԳԵ-
ԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ (ՀԱ) ԲԱՑԱԿՆԵՐ» 1 ուղեցույցը տպագրվել է 2018 թ և 

                                                 
1 ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿՆԵՐ – Mental Health GAP 
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տրամադրում է ապացուցողական բժշկության սկզբունքների հիման վրա 
ստեղծված միջամտության հմտություններ՝ ընդլայնելով մանկապատանեկան 
ՀԱ գնահատման հնարավորությունները: Այս ծրագիրը միտված է դասավան-
դողների, առողջապահական և կրթական ոլորտի հեղինակությունների, 
մասնագիտական կազմակերպությունների, բժիշկների, բուժքույրերի, սոցիա-
լական աշխատողների և ուսանողների անհրաժեշտ տեսական և կլինիկական 
գիտելիքների հարստացմանը: Նշված անձինք կարող են թե՛ գնահատել և թե՛ 
նախապատրաստել ՀԱ խնդիրներ ունեցողներին համապատասխան ծառայու-
թյուններից օգտվելու համար [10]:  

«ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿՆԵՐ» ծրագրի շրջանակներում 
ստեղծվել են միջամտության, ուսուցման, գործողությունների հաջորդակա-
նության համապատասխան ուղեցույցներ[13, 11, 12], որոնց դասընթացներին 
մասնակցել են ԵՊԲՀ բժշկական հոգեբանության ամբիոնի աշխատակցները:  

Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել ԵՊԲՀ-ում վերոնշյալ ծրագրի 
իրականացման փորձը՝ ներդնելով սկզբունքները և թեմաները ուսման տարբեր 
մակարդակներում. բակալավր, ասպիրանտուրա, կլինիկական օրդինատուրա, 
շարունակական կրթություն:  

Հոգեկան առողջության թեման կիզակետային խնդիրներից է դարձել, 
քանի որ այն մեր առողջության, հարաբերությունների, վարքի և սոցիալական 
կյանքի անբաժանելի ու կարևոր մասն է կազմում։ Այլ կերպ ասած, ՀԱ 
վերաբերյալ նախնական գիտելիքների փոխանցումը հանդես է գալիս որպես 
հիմնական խնդիր, ընդ որում ոչ միայն նեղ մասնագիտական հանրությանը, 
այլև առողջապահության մյուս ոլորտների ծառայողներին:  

Առողջապահության Համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) 
կանոնադրության մեջ նշվում է՝ «Միայն հիվանդությունների ու ֆիզիկական 
արատների բացակայությունը դեռևս առողջության գրավական չէ, այն ֆիզի-
կական, սոցիալական և հոգեկան լիարժեք բարեկեցությունն է» [13]։  

Ամերիկյան հոգեբուժական բացատրական բառարանում «հոգեկան 
առողջությունը» սահմանվում է որպես գոյության ձև, առավել հարաբերական, 
քան բացարձակ, որը ենթադրում է հաջողություն աշխատանքի, սիրո և 
ստեղծագործական գործունեության բնագավառներում միաժամանակ։ Ըստ 
ԱՀԿ-Ի՝ հոգեկան խանգարումները սահմանվում են որպես հիշողության, 
հույզերի, կամքի, ուշադրության առանձնահատկություններ, որոնք դուրս են 
մնում համապատասխան սոցիալ-մշակութային միջավայրի սահմաններից [6]։ 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն առանձնացրել 
է հոգեկան առողջությունը բնորոշող հետևյալ չափանիշները․ 

1. ֆիզիկական և հոգեկան Ես-ի միասնության մշտական գիտակցում, 
2. միանման իրավիճակներում հաստատուն ապրումներ, 
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3. սեփական հոգեկան գործունեությունը, վերջինիս արդյունքները և ինքն 
իրեն համապատասխան գնահատելու կարողություն (ինքնաքննա-
դատություն), 

4. հոգեկան հակազդեցությունների համապատասխանությունն արտաքին 
ազդակների և իրավիճակների ուժին, 

5. սեփական գործունեության պլանավորման և իրականացման 
ունակություն [3, 1]։  

Առողջությունը եռանկյուն է, որի երկու կողմերն են ֆիզիկական և 
սոցիալական առողջությունը, իսկ երրորդը՝ հոգեկան առողջությունը [1]: 
Վերջինս սեփական անձը սիրելու և ընդունելու կարողությունն է: Հոգեպես 
առողջ մարդը չի վախենում առօրյա դժվարություններից, հուսահատությունից, 
կարողանում է հասկանալ և արտահայտել սեփական հույզերը, ընդունում է 
քննադատությունը, հանգիստ և վստահ է զգում մարդկանց շրջապատում, գոհ 
է իրենից, ի վիճակի է կառավարել սեփական կյանքը, բավարարել հիմնական 
պահանջմունքները և ժամանակի մեծ մասն իրեն երջանիկ է զգում [1]: 

Հոգեպես առողջ մարդը հնարավորություն ունի իրականացնել իր ընդու-
նակությունները, դիմակայել սթրեսին, արդյունավետ աշխատել, ձևավորել 
միջանձնային հարաբերություններ և հաճույք ստանալ կյանքից։ Յուրաքանչյուր 
ոք կյանքում գիտակցաբար, թե ենթագիտակցորեն փորձում է իր շուրջը 
ստեղծել այնպիսի միջավայր, որն իրեն հաճելի կլինի, կապահովի հարգանքը, 
քաղաքացիական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրա-
վունքները, մի խոսքով, կօգնի պահպանել հոգեկան առողջությունը։ Սակայն, 
այս ամենն ապահովող անվտանգության և ազատության բացակայության 
դեպքում դժվար է պահպանել հոգեկան առողջությունը, որի պատճառով այս 
ոլորտի մասնագետներն իրենց հայացքն ուղղեցին դեպի հոգեկան խանգա-
րումները և հոգեկան առողջության պահպանումն ապահովող ասպեկտները։ 
Եվ այս ամենի դիտարկման անհրաժեշտությունը դարձավ անխուսափելի 
որոշակի ծրագրերի և դրանք իրականացնող ռազմավարությունների շրջա-
նակներում։ 

Առողջապահության ոլորտից բացի, այս խնդիրների արդյունավետ լուծ-
ման համար պետք է ներգրավված լինեն նաև այնպիսի ոլորտներ, որոնց 
յուրաքանչյուր մարդ անմիջականորեն առնչվում է առօրյա կյանքում, օրինակ, 
կրթությունը, զբաղվածությունը, արդարադատությունը, տրանսպորտը, շրջա-
պատող միջավայրը, սոցիալական ապահովությունը և այլն։  

Առողջապահության ոլորտի մասնագետները ոչ միայն մշակում և 
իրականացնում են հոգեկան առողջության այն քաղաքականությունը, որում 
ծայրահեղ կարևոր է քաղաքացիների հոգեկան բարեկեցության պահպանումն 
ու ամրապնդումը, այլև փորձում են լուծել խնդիրներ, որոնք կապված են 
հոգեկան որոշակի խանգարումներ ունեցող անձանց պահանջմունքների հետ, 
քանի որ վերջիններս ինքնատիպ կերպով են կողմնորոշվում արտաքին, 
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ներքին իրականության և մտածողության ձևավորման մեջ, ինչպես նաև 
փոփոխված է նրանց անհատական, կենսական և իդեալական պատկերների 
համամասնությունը։  

Ժամանակակից աշխարհում օրեցօր ընդլայնվում է նման միջոցառումներ 
իրականացնող երկրների թիվը, որոնք մեծ ուշադրություն են դարձնում այն-
պիսի խնդիրների, ինչպիսիք են դեպրեսիաները, տարբեր տեսակի կախյալու-
թյունները, սուիցիդները և այլն։ Այս միջոցառումների նպատակն է հոգեկան 
բարեկեցության ամրապնդումը, հոգեկան խանգարումների կանխումը, բժշկա-
կան օգնության ապահովումը, մարդու իրավունքների ապահովումը, ինչպես 
նաև հոգեկան խանգարումներով անձանց հաշմանդամության և մահացության 
թվի նվազեցումը [3]։  

Այսպիսով, ԱՀԿ «mhGAP» ծրագրի շրջանակներում գործող միջոցառում-
ները, որոնց ակտիվ մասնակիցն է նաև Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարանը, միտված են հոգեկան առողջության 
ոլորտում բացթողումների վերացմանը։ Այդ կապակցությամբ, ԵՊԲՀ Բժշկա-
կան հոգեբանության ամբիոնի երեք աշխատակիցների կողմից մշակվել և 
իրականացվել են ծրագրեր, որոնք անց են կացվել դասախոսությունների և 
գործնական պարապմունքների ձևաչափով՝ ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության 
ֆակուլտետի բակալավրիատի երկրորդ կուրսի և ասպիրանտուրայի ուսանող-
ների համար 2018-2019թթ. ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթաց-
քում։ Ընդգրկվել են հատվածներ mhGAP միջամտության ուղեցույցից, որոնց 
տրամադրվել են ութ ակադեմիական դասաժամեր։ Մեր կողմից ներկայացվել 
են ժամանակակից մասնագիտական կյանքում խիստ արդիական թեմաներ, 
ինչպիսիք են ՈւԴԳԽ (Ուշադրության դեֆիցիտի և գերակտիվության 
խանգարում), Դեպրեսիա և Սուիցիդ (Ինքնասպանություն)։ Դասախոսություն-
ներին և գործնական պարապմունքներին մասնակցություն են ունեցել 480 
ուսանող, որոնց կողմից տրված գնահատականներն ու արձագանքները 
թեմաների առնչությամբ գերազանցեցին մեր սպասելիքները։ 

Անդրադառնալով ՈւԴԳԽ թեմային՝ ներկայացնում ենք նման խնդիր 
ունեցող երեխաների տարիքին ու վարքային դրսևորումներին առնչվող հար-
ցերը, մեծահասակների և հասակակիցների հետ վերջիններիս փոխհարաբեր-
րությունները, ճանաչողական գործընթացները, ժառանգականությունը և 
ախտորոշման ցուցումները: Այս երեխաները, բնականաբար, հաճախ են ունե-
նում դժվարություններ շփման մեջ [9]: Նրանք հաճախ են ենթարկվում 
քննադատության մեծերի կողմից, մասնավորապես ծնողների և ուսուցիչների: 
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ թե′ հոգեբանական միջամտու-
թյունը, թե′ դեղորայքային բուժումը կարող են սպասված արդյունքների 
հասցնել: Հարկավոր է որոշակի աշխատանք տանել ոչ միայն նման խնդիր 
ունեցող երեխաների, այլև նրանց ծնողների հետ, ինչպես նաև փոփո-
խություններ մտցնել կրթական ծրագրերում [7]:  
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Դեպրեսիան այսօր մեծ տարածում ունեցող խնդիրներից է և բժշկական 
ոլորտի մասնագետների համար չափազանց կարևոր է ճանաչել վերջինիս 
հիմնական և երկրորդային ախտանիշները, որոնք են կայուն դեպրեսիվ 
տրամադրությունը, հետաքրքրության և հաճույքի կորուստը, դժվարություններն 
ամենօրյա կյանքում, անձնական, ընտանեկան, սոցիալական, կրթական, մաս-
նագիտական և այլ ոլորտներում, տագնապայնությունը, բժշկական տեսանկ-
յունից մարմնական անհասկանալի ախտանիշները [5]: Դեպրեսիվ խանգա-
րումներին բնորոշ հատկանիշներից են մարմնական և իմացական փոփոխու-
թյուններով ուղեկցվող թախիծը, դատարկության զգացումն ու դյուրագրգռու-
թյունը, որոնք էականորեն ազդում են անձի կենսագործունեության վրա: 
Գոյություն ունեն որոշակի տարաձայնություններ մասնագետների շրջանում՝ 
կապված հոգեպես առողջ անձանց մոտ դեպրեսիայի և տրամադրության 
փոփոխությունների միջև կապի առկայության վերաբերյալ [8]: Այս խնդրով ան-
ձինք ունենում են էներգիայի պակաս, հոգնածություն, քնի հետ կապված 
խնդիրներ, հաճելի գործունեության նկատմամբ հետաքրքրության շեշտակի 
նվազում, ախորժակի և քաշի նշանակալի փոփոխություն, անվստահություն, 
չարդարացված մեղքի զգացում, կենտրոնացման անկում, անորոշություն, 
ֆիզիկական անհանգստություն, խոսքի և շարժումների դանդաղում, հուսալքու-
թյուն, լացելու ցանկություն, ինքնասպանության մտքեր կամ գործողություններ 
[10,8]:  

Մեր կողմից հատուկ ուշադրության են արժանացել հատուկ խմբերը, 
որոնց մեջ մտնում են երեխաները, դեռահասները, հղիները և կերակրող 
մայրերը, ինչպես նաև անդրադարձել ենք հոգեսոցիալական միջամտու-
թյուններին և սթրեսի նվազեցման հարցերին: 

Խոսել դեպրեսիայի մասին և չանդրադառնալ սուիցիդին հնարավոր չէ, 
քանի որ աճի միտումով այն գրավել է մասնագետների ուշադրությունը: 
Սուիցիդալ վարքը կարող է լինել ծրագրավորված, նպատակների ձևավոր-
մամբ, նախապատրաստված, փորձարկված, կյանքից ինքնակամ հեռանալու 
հստակ ձգտումով, երբ անձն այլևս ելք չի տեսնում: Գոյություն ունի նաև 
սուիցիդալ վարքի աֆեկտիվ տեսակը, ինչպես նաև «լայն ինքնասպանություն» 
հասկացությունը, որի մասին գրում է Չ.Լոմբրոզոն, երբ ուրիշների հանդեպ 
բռնություն իրականացնելուց հետո մարդն ինքնասպան է լինում: Ինքնա-
սպանությունը կարող է նաև ներքին լուրջ կոնֆլիկտի և վերջինիս վրա ազդող 
մի շարք գործոնների հետևանք լինել: Դրանց շարքին են դասվում սոցիալ-
դեմոգրաֆիկ, անձնական-ընտանեկան, առողջական, տնտեսական գործոննե-
րը [2]: Հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ինքնա-
սպանությունը կարելի է կանխարգելել և այն պետք է կրի բազմակողմանի 
բնույթ՝ ներառելով անձի և հասարակության տարբեր ոլորտներ [4]:  

Մշակել ենք նաև շարունակական բժշկական կրթության ուսումնական 
ծրագրի երկու մոդուլ՝ նախատեսված բժշկական ավագ և միջին որակավորում 
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ունեցող մասնագետների համար։ Դրանք երկշաբաթյա դասընթացներ են, 60 
ժամ տևողությամբ, հետևյալ վերնագրերով՝ «Երեխաների և դեռահասների 
հոգեկան առողջություն» և «Երեխաների և դեռահասների հոգեկան առող-
ջությունն առաջնային բուժօգնության մեջ»։ 

Այսպիսով, ծրագրի շրջանակներում իրականցվող աշխատանքները 
շարունակական բնույթ են կրում: Ըստ ԱՀԿ ներկայացուցիչների հետ 
նախնական պայմանավորվածության՝ ամբիոնի աշխատանքային թիմը 
նախաձեռնել է ուսումնական ձեռնարկի հայերեն լեզվով թարգմանությունը: 
Նախատեսվում է ծրագրի փորձարկումը հետբուհական շարունակական 
կրթության շրջանակներում և ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկության ամբիոնի հետ 
համատեղ ծրագրի ընդգրկումն առաջնային բուժօգնության օղակի բժիշկների 
և բուժքույրերի համար: Ծրագրի վերջնական նպատակն է խթանել և աջակցել 
ՀՀ-ում ՀԱ պահպանմանն ու ամրապնդմանը: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РУКОВОДСТВА MHGAP ВОЗ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ЕРЕВАНСКОГОГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аветисян К. С., Гаспарян Х.В. (ЕГМУ им. М. Гераци, Ереван, Армения)  
Скокаускас Н., Чаулагаин А. (Региональный центр ДППС, 

Норвежскийунивеситет науки и технологии, Трондхейм, Норвегия) 
В данной статье представлен процесс внедрения принципов ВОЗ, опыт 

реализации программы «mhGAP» и тем в ЕГМУ на разных уровнях обучения: 
бакалавриат, аспирантура, клиническая интернатура, последипломное 
образование. 

Были также разработаны два модуля последипломного медицинского 
образования с переводом материалов из вышеупомянутых принципов, которые 
уже утверждены идолжны быть реализованы специалистами в области 
психического здоровья старшего и среднего звена. 

Работы, проводимые в рамках проекта, являются непрерывными. По 
предварительной договоренности с представителями ВОЗ начался перевод 
учебника на армянский язык. 

Совместный проект с кафедрой семейной медицины ЕГМУ включен в 
курсы врачей первичной медицинской помощи и медсестер.Отзывы, более 
85% участников, были положительными. 

Ключевые слова: психическое здоровье, дефицит внимания и 
гиперактивность, депрессия, суицид, стресс. 

THE IMPLEMENTATION OF WHO MHGAP PRINCIPLES WITHIN 
EDUCATIONAL SYLLABUS OF YEREVAN STATE MEDICAL UNIVESITY  

Avetisyan K. S., Gasparyan Kh. V. (M. Heratsi Yerevan State Medical University, 
Yerevan, Armenia) N. Skokauskas, A. Chaulagain (Regional Centre CAMH, Norwegian 

University of Science and Technology, Trondheim, Norway) 

In this article wepresent the process of implementation of WHO 
mhGAPprogram principles and approaches in undergraduate, postgraduate, Ph.D 
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and Continuous Medical Education (CME) curriculum of the M. Heratsi Yerevan 
State Medical University (YSMU). 

ForCME we worked out two weeks duration training modules to cover: Child 
and Adolescent Mental Health (CAMH) and CAMH in Primary Health Care. 

The activities related to the program implementation are in progress. 
We preliminary agreed with WHO representatives about the Armenian 

translation of mhGAP guide. CME department proved the above mentioned 
curriculums. In collaboration with Family Medicine department of YSMU mhGAP is 
included in a training program of physicians and nurses of Primary Health Care. In 
general the feedback of implemented project is highly positive: more than 85% of 
trainees are finding it very useful. 

Keywords: Mental health, attention deficit and hyperactivity disorder, depression, 
suicide, stress.  
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Հոդվածում ներկայացված են առցանց հոգեախտորոշիչ թեստային 
համակարգերի նախագծման առանձնահատկությունները և ներկայումս 
առկա խնդիրները, որոնք ուղղված են ոչ միայն վալիդության և 
կառուցման ժամանակ նման համակարգերի ճկունության ապահովմանն, 
այլ նաև անձնական տվյալների ապահովությանը: Տարաբնույթ 
աղբյուրների վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ներկայումս 
գոյություն ունեցող թվային համակարգերը և թեստերը բաժանվում են 
հստակ տարանջատված խմբերի, որոնք ունեն իրենց օգտագործման 
հստակ ոլորտները և կառուցման առանձնահատկությունները: Հիմնվելով 
կատարված վերլուծության վրա կարելի է եզրակացնել, որ ներկայումս 
թվային առցանց հոգեախտորոշիչ համակարգերը ունեն ոչ միայն լայն 
կատարելագործման կարիք, այլ նաև հետազոտվող անձի ինքնության 
հաստատման, մասնագիտական հարմարվածության և հատուկ կարիքներ 
ունեցող անձանց կողմից օգտագործման հարմարվածության խնդիրներ: 

Հանգուցային բառեր՝ թվայնացում, առցանց համակարգեր, առցանց հե-
տազոտություն, ստատիկ կառուցվածք, հոգեչափման համակարգեր:  

Ներկայումս առաջնորդվելով թվայնացման տենդենցներով` մի շարք 
գիտություններ իրենց հետազոտական գործընթացները կապել են թվային 
ոլորտի հնարավորությունների հետ և ոչ միայն գործընթացն են տարել 
օպտիմալացման ուղղությամբ, այլ նաև հնարավորություն են ստացել դիտար-
կել հետազոտվող գործոնների ավելի լայն շրջանակ: Նման հեռանկարների և 
դրանց կողմից ստանձնվող հնարավորությունների առկայությունը հոգե-
բանության մեջ ձևավորել են թվայնացման գործընթացը լայն քայլերով առաջ 
տանելու տենդենց, որը ուղղված է ինչպես առկա մեթոդների թվայնացմամբ 
անձնային, մասնագիտական և այլ ոլորտների ուսումնասիրմանը, այնպես էլ 
հետազոտական գործիքների կատարելագործմանը, նոր գործիքների 
մշակմանը և ավանդական մոտեցման ընձեռած հնարավորությունների 
ընդլայնմանը [5]: 
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Վերադառնալով հոգեչափման հիմքերին և դասական հետազոտության 
մոդելին, կարելի է ընդգծել այն փաստը, որ ներկայումս հետազոտության մեջ 
թեստերի թղթային տարբերակների օգտագործումը պայմանավորված է ոչ 
միայն մանրակրկիտ մշակված թվային գործիքների բացակայությամբ, այլ նաև 
դասական մոդելի ընդհանուր գործընթացի հստակ կառուցվածքի առկայու-
թյամբ: Իհարկե, թվային հոգեչափման կոնցեպտը դեռ նոր է զարգանում, բայց 
թվային տեխնոլոգիաների օգտագործումը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս 
վալիդության բարձր մակարդակ ունեցող գործիքներ կիրառել, այլ նաև ավելին, 
ունենալ ավելի լայն ընտրանք և ավելի արագ վերլուծել ստացված տվյալները, 
մշակել և ներկայացնել ավելի հարմար տարբերակով [3]: Ներկա պահին 
գոյություն ունեն հոգեչափման մի շարք համակարգեր, որոնք բաժանվում են 
խմբերի, ըստ համակարգում առկա մեթոդիկաների քանակի և դրանց փոփոխ-
ման կամ ընտրության հնարավորության: Ըստ առաջին տարբերակի հարկ է 
առանձնացնել բազմաչափ և միաչափ համակարգեր [3], որոնք իրենց հերթին 
բաժանվում են ցանցային և առցանց համակարգերի, որոնք մշակման, կիրառ-
ման և ֆունկցիոնալության մեջ ունեն լայն տարբերություններ։ Չնայած այդ 
տարբերությունների դիտարկման նշանակալիությանը, տվյալ աշխատանքում 
քննարկվելու են հոգեչափման ժամանակակից մոտեցմանն առնչվող խնդիր-
ները: 

Ինչպես արդեն նշվել էր, դասական մոտեցման կիրառման հիմնական 
գործոնը կայանում է մանրակրկիտ մշակվածությունը և չնայած դրան, հա-
մացանցի զարգացման հետ մեկտեղ, մի շարք տեխնիկական պահանջներ և 
ստանդարտներ դուրս բերվեցին վալիդ և հուսալի հետազոտության անցկաց-
ման բանաձևից: Դրա հետ մեկտեղ ավելացան այլ հանգամանքներ, որոնց 
մասին ինչպես ամփոփ տարբերակով իր աշխատանքի մեջ նշում է 
Պոտապովան, խոսում է Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի (ԱՀԱ) 
հաշվետվության մեջ, որը վերաբերվում է համակարգչային մեթոդիկաների և 
համացանցի միջոցով հետազոտությունների իրականացմանը [5]: 

Իրենց կողմից առցանց թեստերը դիտարկվել են նպատակային 
տեսանկյունով և բաժանվել երեք կատեգորիաների. 
 Ոչ մասնագիտական թեստեր։ Օգտագործվում են լայն մասսաների կող-

մից, չունեն վալիդության ցուցանիշ,  
 Խիստ մասնագիտական թեստեր։ Օգտագործվում են կոնկրետ դեպքերի 

ուսումնասիրման համար, բայց ունեն պատրաստի պատասխաններ կամ 
բանալիներ թեստով ցանկալի արդյունքների ներկայցման համար: 

 Ինտելեկտուալ հնարավորությունների ուսումնասիրման թեստեր։ Լիցեն-
զավորված թեստեր, որոնք օգտագործվում են մասնագիտական ոլորտ-
ներում և որոշումների կայացման մեջ: 
Վերոնշյալից բացի հարկ է նշել, որ միանշանակ անհրաժեշտ է տարբերա-

կել առցանց թեստավորման գործընթացի կազմակերպման մեջ օգտագործվող 
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գործիքները և հարկ է պատկերացում ունենալ դրանց գործելու հիմքում դրված 
մեխանիզմի առանձնահատկությունների վերաբերյալ:  

Մեր կողմից իրականացրած հարցումները ցույց են տալիս, որ մարդկային 
ռեսուրսների կառավարման (HRM) ոլորտում աշխատող հոգեբանները և 
հոգեբանական պատրաստվածություն չունեցող անձիք հիմնականում հակված 
են թեստավորման հասանելի (անվճար) և պարզ գործիքների օգտագործմանը, 
ինչպիսիք են օրինակ՝ let’s test, classmark, google forms և այլ հարթակները: 
Հիմքում դրված են տարրական հաշվարկների, գիտելիքների ստուգման և 
տվյալների հավաքագրման համար նախատեսված համակարգային ալգորիթմ-
մեր, որոնք HRM ոլորտի մասնագետների կողմից օգտագործվում են բուն 
իրենց գործառույթից դուրս: 

ԱՀԱ-ի կողմից կատարված հետազոտության մեջ նշվում են առցանց 
հետազոտության դրական և բացասական մի շարք կողմերը: Դրանք են. 

● Արագություն, արժեք և հարմարություն, որոնց միջոցով ոչ միայն կապ է 
հաստատվում հետազոտողի, հետազոտվողի և հասարակության միջև, 
այլև հնարավորություն է տրվում արագ վերլուծել ստացված տվյալները, 
պահպանելով թանկարժեք ժամանակը: 

Թվային և առցանց լուծումների մշակման դարում նշանակալի 
ազդեցություն ունի ոչ միայն տվյալների հավաքագրման արագությունը, 
այլ նաև դրանց մշակման մեխանիզմները: Ներկայումս IBM-ի կողմից 
ստեղծված համակարգերը ունեն լայն կիրառություն և ֆունկցիոնալ: 
Չնայած դրան, ժամանակակից մոտեցումները ավելի շատ հակված են 
<<Մեծ տվյալներ>>-ի հետ աշխատող ալգորիթմերի օգտագործմանը, 
որը իրենից ներկայացնում է ոչ միայն տվյալների հավաքագրման 
ավտոմատ համակարգ, այլ նաև մշակման յուրահատուկ մոտեցում: 
Դրանց շարքին եմ պատկանում Mapreduce և Hadoop մոդելները, ըստ 
որի առանձնացվում և մշակվում են մեծ քանակության տվյալներ: 
Իհարկե, տվյալ գործիքը չի օգտագործվում փոքր տվյալների վերլուծու-
թյան ժամանակ, բայց եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ մեկ րոպեի 
ընթացքում յուրաքանչյուր ստանդարտ օգտատեր ստեղծում է 1,7 մբիթ 
(մեգաբիթ) տվյալ, ապա ակնառու կարելի է տեսնել վերոնշյալ մեխա-
նիզմներով կազմակերպությունների հոգեբանական գնահատման և HRM 
ոլորտի նոր գործիքների ստեղծման և աշխատակիցների արդյունա-
վետության բարձրացման հեռանկարները [9]:  

● Ինֆորմացիոն, նախնական թեստավորում և Հետազոտական տվյալների 
հաջորդական ներկայացում պոտենցիալ հաճախորդների համար:  

Վերլուծության արդյունքում ստացված տվյալները հաճախ համա-
կարգի կողմից ներկայացվում են ոչ մասնագետի համար ընկալման 
տեսանկյունից բարդ տարբերակով, բայց ներկայումս ցուցադրական 
ոլորտում զարգանում են ցուցադրության գործիքների և մոտեցումներ 
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նոր տարբերակներ, որոնցից է օրինակ ինֆոգրաֆիկան կամ ինֆորմա-
ցիոն դիզայնը: Տվյալ կոնցեպտը հնարավորություն է ընձեռում և՛ 
ակնառու տարբերակով ներկայացնել հետազոտության արդյունքները, և՛ 
ավելի ընկալունակ է դարձնում պոտենցիալ հաճախորդին [8]։ 

● Հեռավորության հարցի չեղարկում․  
Ինչպես արդեն նշվել է, առցանց թեստավորման համակարգերը 
հնարավորություն են ընձեռում ընդլայնել հետազոտության ընտրանքը և 
կապված հետազոտության նպատակից հնարավորություն են ընձեռում 
համացանցի օգտատերերի լայն ցանցում թիրախավորել հետազոտու-
թյունը, ավելի կոնկրետ տվյալներ ստանալու համար: Տվյալ մեխանիզմը 
բազմակի օգտագործվում է գովազդային ոլորտում և տեսականորեն 
հնարավորություն է ընձեռում, թեստավորման հատուկ պահանջներ 
առկայության դեպքում, թիրախավորել թեստավորումը հստակ նշելով 
տեղադիրքը, հետաքրքրությունները, սոցիալ-դեմոգրաֆիական և վար-
քային առանձնահատկությունները [6, 7]։ 
Վերոնշյալի հիման վրա առանձնացվել են թեստավորման դասական և 
առցանց տարբերակների մշակման և կիրառման հետ առնչվող մի շարք 
նոր և հին խնդիրներ: Դրանց շարքին են դասվում. 

● Թեստավորվողի անձի հաստատում՝ 
Տարածված հարց և նմանատիպ տարածում ունեցող լուծումներ կապված 
անձնագրային տվյալների ներմուծման կամ սպեցիֆիկ տվյալների 
ներկայացման հետ, 

● Առցանց թեստավորման համակարգի ապահովություն՝ 
Տվյալ հարցը տանում է մեզ դեպի թվային անվտանգության համա-
կարգեր և տեխնոլոգիաներ, քանի որ համացանցում առկա կայքերը 
չունեն բավարար ապահովության մակարդակ: Ներկա պահին կան 
համեմատաբար հուսալի համակարգեր և լոկալ լուծումներ, որոնք ոչ 
միայն ծախսատար են գնային տեսանկյունից, այլ նաև ունեն անընդհատ 
թարմացման կարիք: 

● Հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար հարմարեցում՝ 
Թվային տեխնոլոգիաների զարգացումը հնարավորություն է տվել 

ադապտացնել առցանց ստացվող տվյալները հատուկ կարիքներ ունեցող 
անձանց պահանջներին համապատասխան: Օրինակ ստեղծվել են ոչ միայն 
տեքստերի վերբալիզացման համակարգեր, այլ նաև տվյալների խոսքային 
մուտքագրման և մի շարք այլ լուծումներ [7]։ 

Բելովը և Տեխտիլովան իրենց համատեղ աշխատանքի մեջ տալիս են 
առցանց հոգեբանական թեստավորման կառուցվածքի մանրամասն նկարա-
գիր, ըստ որի, առանձնացնում են թեստավորման գործընթացի նախա-
պատրաստման և անցկացման մեջ մասնակցող երեք կողմ և երկու փուլ [1]: 
Ըստ հեղինակների առաջին փուլում թեստավորվողը անցնում է անձի 
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հաստատման գործընթաց, որը ղեկավարվում է համակարգի ադմինիստ-
րատորի կողմից, ապա անցնում է թեստավորման փուլին, որի ընթացքում 
կատարվում է երեք գործընթաց. 

1. Թեստերի ներկայացում 
2. Տվյալների մշակում  
3. Մշակված տվյալների կառուցվածքավորում և պահպանում: 
Որպես երկրորդ փուլ, հեղինակները առանձնացնում են բուն հոգեբանի 

աշխատանքը (հետազոտությանը մասնակից երրորդ կողմ), որը կատարում է 
տվյալների վերլուծություն և հաշվետվության կազմում [1]: 

Իհարկե վերոնշյալ հեղինակների կողմից առաջարկած մոդելը հետա-
զոտողին ֆինանսական տեսանկյունից ավելի հասանելի է, բայց ներկայումս 
գոյություն ունեն հատուկ տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս 
ոչ միայն կատարել թեստավորվողի անձի հաստատում ամբողջ թեստավորման 
գործընթացում, այլ նաև ստեղծել գիտելիքների բազա, որը բավարար տվյալ-
ների առկայության դեպքում ավտոմատացված տարբերակով կկարողանա 
կատարել հոգեբանական վերլուծություն՝ հետևելով նախապես նախագծված 
հստակ պատեռնների: Նման համակարգերը իրենցից ներկայացնում են 
ռացիոնալության բարձր մակարդակ ունեցող գործիքներ, որոնց նախագծումը 
կապված է որոշակի խնդիրների հետ: Այդ խնդիրների շարքին են դասվում. 

1. Աշխատատարություն, 
2. Մեքենայական ուսուցման և արհեստական բանականության տեխնոլո-

գիաների զարգացվածության ցածր մակարդակ, 
3. Դասական մոդելից նորարարականի անցման համար անհրաժեշտ 

հիմքի բացակայություն։ 
Չնայած վերոնշյալի դեպի ապագա ուղղված տեսլականին, ներկայումս 

գոյություն ունեն առցանց և ցանցային թեստավորման մի շարք համակարգեր, 
որոնցից լայն տարածում է ստացել CATHARSIS կենտրոնի կողմից մշակված 
թվային հոգեչափման փաթեթը, որը իր մեջ ներառում է խիստ ստանդար-
տացված և վալիդացված թեստերի շարք։ Խիստ ստանդարտիզացումը 
օգտատիրոջը զրկում է փոփոխություններ կատարելու և համակարգը կատա-
րելագործելու հնարավորությունց, ինչը համակարգը դարձնում է ստատիկ, որը, 
այնուամենայնիվ, ունի մի շարք առավելություններ, դրանք են. 

● հմտանալու և օգտագործելու պարզություն, 
● համակարգիչների պարամետրերի հզորության ցածր շեմ, 
● DOS օպերացիոն համակարգերի հետ համատեղելիություն [4]։ 
Առանձին հիշատակման կարիք ունի նման թվային թեստերի վալիդության 

հարցը: Իհարկե, առկա են իրարամերժ կարծիքներ և մի շարք հետա-
զոտություններ կապված նման թեստերի կիրառման և ստացված տվյալների 
ճշտության վերաբերյալ: Հետազոտությունների ընթացքում առաջ է քաշվել այն 
գաղափարը, որ թվայնացման ժամանակ հարկ է ուշադրություն դարձնել 
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կառուցվածքային կողմին, այսինքն` ուսումնասիրել, արդյոք թվային և դասա-
կան թեստերը նույն բանն են ուսումնասիրում, թե՝ ոչ: Եթե մասնագետների մի 
մասը հիմնվելով մի շարք հետազոտությունների վրա տալիս են հաստատող 
պատասխաններ, ապա մյուս խումբը չունի միանշանակ պատասխան, բայց 
որպես առավելություններ դիտարկվում է այն, որ հետազոտության տվյալները 
տրամադրվում են ավելի կառուցվածքային և հստակության բարձր աստի-
ճանով [2]:  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ОНЛАЙН ТЕСТИРОВАНИЯ. НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КЛАССИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 

Зурабян А.М․ (ЕГУ, Ереван, Армения) 

В статье представлены особенности проектирования психодиаг-
ностических систем онлайн тестирования и основные проблемы, которые есть 
в данной сфере. В частности проблемы связаны не только с обеспечением 
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валидности и гибкости подобных систем, но и с защитой личных данных. В 
результате изучения литературы становится ясно, что системы онлайн 
тестирования и в частности сами тесты распределяются по четко разделенным 
группам и имеют свои сферы применения и особенности конструирования. 
Опираясь на результаты проведенного анализа, можно обобщить, что 
психодиагностические системы онлайн тестирования нуждаются не только в 
фундаментальном совершенствовании, но и в решении проблем профес-
сиональной адаптивности, идентификации тестируемых и в создании особых 
условий использования для людей с ограниченными возможностям.  

Ключевые слова: цифровизация, онлайн системы, онлайн исследования, 
статическая структура, психодиагностические системы 

THE FEATURES OF DESIGNING OF PSYCHODIAGNOSTIC ONLINE TESTING 
SYSTEMS. NEW ISSUES AND CLASSICAL APPROACHES 

Zurabyan A. (YSU, Yerevan, Armenia) 

Generally, the article presents the features of designing psychodiagnostic 
online testing systems and the main issues existing in the field. In particular, the 
issues have to do not only with providing validity and flexibility of similar systems 
but also with the security of personal information. According to the literature 
review, it has become clear that the online testing systems and, in particular, the 
tests themselves are distributed to precisely divided groups and have their spheres 
of application and design features. Based on the results of the analysis conducted, it 
can be concluded that psychodiagnostic online testing systems need not only 
fundamental perfection but also solutions of the issue of professional adaptation, 
personal identification and creation of special conditions of use for people with 
disabilities. 

Keywords: digitalization, online systems, online researches, static structure, 
psychodiagnostic systems.  
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The application of psychological science in vast majority of interdisciplinary 
programs becomes all-embracing in the western societies. Nowadays, the word 
mental health has a broader meaning to it and touches each and every aspect of 
human life. Consequently, anything that affects our mental well-being can be a 
subject of general or specific studies to find out the level of its importance and 
the extent to which it affects the quality of our lives. Most of the government 
programs provide funding for mental health researches that can improve lives of 
many members of the society. The following steps of the government can assess 
how to improve the plans, and in particular, the positive outcome of each 
program based on the person’s needs.  

In this descriptive paper, the attempt is to provide some information on 
needs assessment, planning and follow-up in one of the programs funded by 
the City of Toronto, which is mainly designed to assist clients with mental 
health and substance use issues to obtain and maintain housing and get 
stabilized in their daily life.  

Key words: assessment, mental health, case management, Housing First, follow-
up, housing, homelessness, substance use. 

One of the main areas of concentration in Mental Health Case Management is 
housing. The new approaches like Housing First Case Management basically focus on 
housing as a vital human right to make the clients stable in their life. In order to 
provide a better support to people experiencing homelessness, who may also have 
mental health and/or substance use issues, and to assist them in sustaining their 
housing and working towards recovery and reintegration into the community different 
tools are designed and applied in many Community-Based Organizations [1].  

One of the widely implemented tools in Ontario is Ontario Common 
Assessment of Need (OCAN), which is “A standardized assessment that allows key 
information to be electronically gathered in a secure and efficient manner” [2, p 4]. 
It was based on Camberwell Assessment of Need (CAN); however, some elements 
were added to reflect Ontario’s community mental health sector and was adopted 
by them in 2008. OCAN can be considered as an inclusionary assessment with 24 
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domains related to accommodation, food, finance, safety, physical health, social life, 
psychological distress, psychotic symptoms, substance use, culture and spirituality. 
It has 2 parts: Self-Assessment, which is done by the client, and Staff Assessment, 
which should be completed by mental health workers or health care providers. The 
assessment underlines the areas that need more focus and classifies the needs into 
4 groups: No Need, Met Need, Unmet Need and Unknown. At the end of the 
assessment the tool provides a summary of actions with a prioritizing requirement 
based on their urgency. OCAN is supposed to be reviewed every 6 months to see if 
the needs are met and to evaluate achievements, or to re-strategize and change the 
priorities to get closer to the client’s goals. 

The second tool that is provided by the City of Toronto and is mandatory for all 
of the programs that are a part of Streets to Homes Program is the Housing Support 
Assessment Tool (HSAT), which is “A new standardized assessment tool designed with 
the goal of helping people find and maintain housing. It is designed to be completed 
by case managers, and looks at 12 areas of support needs that may affect a client’s 
housing stability. These include questions regarding a client’s housing status, social, 
financial, legal, physical, and mental wellbeing. There is also a self-assessment where 
clients can score their own needs on the same topics” [3, p 1]. 

There are more homelessness-specific tools that are adopted by other 
programs and some of them are being used in screening for Housing First to 
determine the client’s eligibility and his/her priority in accessing the housing. A list 
of them can be found in the Table of Homelessness-Specific Tools [4]. However, 
based on the program requirements these tools are not used in this particular 
program. 

The way these two tools are utilized in the program is the following: OCAN is 
to be completed within the first 30 days of the intake. The case manager should 
complete the Staff Assessment part with or without the assistance of the client 
(Based on his/her availability), but the completion of the Self-Assessment part is not 
mandatory, as there might be some reasons (Mental health condition, physical 
condition, language barrier, comfort level, literacy or other) that can prevent to 
complete it. However, the summary of actions and the comments should include 
plans to engage the client in the reassessment process after 6 months in order to 
have a better understanding about the client’s needs. In the meantime, the client is 
able to decide whether or not to share the results with the Integrated Assessment 
Record (IAR), which provides a central repository for clinical assessment data 
collected from multiple community care sectors. It allows authorized Health Service 
Providers (HSPs) within the circle of care to upload and view a client's assessment 
information in a secure and timely manner. 

The second tool, HSAT, is being completed twice. The first time, when the 
client moves into housing, is designated to determine the needs and come up with a 
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plan which will be the main focus of the case management for one year, and the 
second time is upon discharge, when after one year the case will be reviewed to 
define the achievements and graduate the client or refer him/her to a long term 
case management based on the needs. 

Overall, a combination of these tools provides a general, in some cases more 
specific, understanding on how to support the client in order for him to be more 
independent, self-organized, capable of meeting his/her needs and dealing with 
his/her challenges. 
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ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ЖИЛЬЯ» К ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Цатурян Д. (CSW at FV центр, Торонто, Канада) 

Применение психологической науки в подавляющем большинстве 
междисциплинарных программ становится всеобъемлющим в западных 
обществах. В настоящее время слово «психическое здоровье» имеет более 
широкое значение и затрагивает каждый аспект человеческой жизни. 
Следовательно, все, что влияет на наше психическое благополучие, может быть 
предметом общих или специальных исследований, чтобы выяснить уровень его 
важности и степень, в которой это влияет на качество нашей жизни. 
Большинство государственных программ обеспечивают финансирование 
исследований в области психического здоровья, которые могут улучшить жизнь 
многих членов общества. Следующие шаги правительства могут оценить, как 
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улучшить планы, и, в частности, положительный результат каждой программы 
в зависимости от потребностей человека. 

В этом описательном документе делается попытка предоставить неко-
торую информацию об оценке потребностей, планировании и последующей 
деятельности в рамках одной из программ, финансируемых городом Торонто, 
которая в основном предназначена для оказания помощи клиентам с проб-
лемами психического здоровья и употребления психоактивных веществ для по-
лучения и сохранить жилье и стабилизироваться в своей повседневной жизни. 

Ключевые слова: оценка, психическое здоровье, ведение пациентов, 
наблюдение, жилье, бездомность, употребление психоактивных веществ. 
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«ՆԱԽԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ» ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՄԵՋ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱՄՈՒՏ 

ԼԻՆԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

Ծատուրյան Դ. (CSW at FV կենտրոն, Տորոնտո, Կանադա) 

Արևմտյան հասարակություններում հոգեբանական գիտության օգտա-
գործումը միջառարկայական ծրագրերի գերակշիռ մասում դառնում է 
համապարփակ: Ներկայումս «հոգեկան առողջություն» բառակապակցությունը 
ավելի լայն իմաստ ունի և հարում է մարդու կյանքի բոլոր ոլորտներին: 
Հետևաբար, այն ամենը, ինչը ազդում է մեր հոգեկան բարեկեցության վրա, 
կարող է լինել ընդհանուր կամ հատուկ ուսումնասիրությունների առարկա` 
պարզելու դրա կարևորության աստիճանը և այն աստիճանը, որքանով է այն 
ազդում մեր կյանքի որակի վրա: Կառավարության կողմից ֆինանսավորվող 
ծրագրերից շատերի նպատակն է ֆինանսավորել հոգեկան առողջության 
հետազոտություններ, որոնք կարող են բարելավել հասարակության շատ 
անդամների կյանքը: Կառավարության հաջորդ քայլերը կարող են գնահատել, 
թե ինչպես բարելավել ծրագրերը, և, մասնավորապես, յուրաքանչյուր ծրագրի 
դրական արդյունքը` կախված անհատի կարիքներից: 

Այս նկարագրական փաստաթղթում փորձ է արվում տրամադրել որոշ 
տեղեկություններ կարիքների գնահատման, պլանավորման և գործընթացին 
հետևելու Տորոնտոյի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի վերաբերյալ, որը 
հիմնականում նախատեսված է հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր-
ներ և նյութերի օգտագործման հաճախորդներին օգնելու համար բնակարան 
ձեռք բերելու և պահպանելու և կայունացնելու համար: 

Հանգուցային բառեր՝ գնահատում, հոգեկան առողջություն, հիվանդների 
կառավարում, հսկողություն, բնակարան, անօթևանություն, հոգեմետ նյութերի 
օգտագործում: 
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Ժամանակակից հասարակությունում սոցիալական մեդիայի (սոցիա-
լական ցանցերի) միջոցով մարդկանց հաղորդակցման և տեղեկատվու-
թյան փոխանցման գործընթացն աննախադեպ ծավալների է հասել: 
Հոդվածում վերլուծել ենք այնպիսի բացահայտ և թաքնված տեխնիկաներ 
ու յուրահատուկ հնարներ (տեխնիկական, բովանդակային, պատկերային, 
և այլն), որոնք կիրառվում են սոցիալական ցանցերում` կարծիքների 
արտահայտման, լայն լսարանի ուշադրությունը գրավելու համար:  

Հանգուցային բառեր: Տեղեկատվական ներգործություն, հանրային կարծիք, 
օգտատեր, սոցիալական ցանցեր, ԶԼՄ, կոգնիտիվ աղճատում: 

Արդի հասարակությունն անհնար է պատկերացնել առանց սոցիալական և 
էլեկտրոնային մամուլի: Սոցիալական մեդիան ժամանակակից ինտերնետային 
ոլորտի հիմնական շարժիչ ուժն է, որն ավանդական մեդիա տարբերակներից 
(ռադիո, հեռուստատեսություն, տպագիր մամուլ և այլն) առանձնանում է 
ինտերակտիվությամբ և գովազդային թիրախային տեխնոլոգիաների կիրառ-
մամբ: Այս ոլորտը ժամանակակից տեղեկատվության փոխանակման դաշտում 
գրավում է գերիշխող դիրք, որն օրեցօր ավելացնում է իր կշիռը 
համաշխարհային մեդիա ոլորտում: 

 Անընդհատ զարգացող աշխարհը ներթափանցում է տեղեկատվական 
հասարակության ձևավորման դարաշրջան: Ի՞նչ ասել է տեղեկատվական 
հասարակություն: Դա այն հասարակությունն է, որտեղ վճռորոշ դեր են 
խաղում գիտելիքի ու տեղեկատվության ձեռքբերումը, մշակումը, պահպա-
նումը, փոխանցումը, տարածումն ու օգտագործումը ոչ միայն ավանդական 
ԶԼՄ-ների, այլև սոցիալական մեդիայի միջոցով [2]:  

Հաճախ, ոչ միայն սոցիալական մեդիան է նախընտրելի համարվում և 
դառնում տեղեկատվության տարածման առաջնային աղբյուր, այլև այն 
ստեղծում է ԶԼՄ-ների համար հարթակ` տեղեկատվության տարածման, հրա-
պարակումների քննարկման և հետադարձ կապի հաստատման համար: 
Միջազգային և ազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 
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սոցիալական մեդիայի հարթակն ակտիվորեն օգտագործվում է նախընտրա-
կան քարոզարշավներում, օրենսդրական նոր նախաձեռնությունների քննարկ-
ման համար՝ քաղաքական և այլ գործիչների կողմից իրենց անձնական 
կարծիքը հրապարակայնորեն հայտնելու, պաշտոնական կարծիքի հետ համա-
դրելու նպատակով: Ուստի սոցիալական մեդիան ավելի շատ բազմազանու-
թյան և բազմակարծության հնարավորություն է տալիս, քան ավանդականները:  

Այսօր ոչ միայն կառավարություններն են ձևավորում համացանցային 
իրականություն, այլև քաղաքացիական հասարակությունը, արդյունաբերու-
թյունը, մեդիա ընկերությունները, լրագրողները և բլոգերները, ինչպես նաև 
սոց.ցանցերի օգտատերերն են իրենց դերակատարությամբ ձևավորում 
ապագայի համացանցը [3]: 

Սոցիալական մեդիան և ցանցերը փոխում են տեղեկատվության ստեղծ-
ման և տարածման ձևը: Դրանք ազդում են ԶԼՄ-ների վրա երեք ձևով, այն է՝  

1. բովանդակության ստեղծման։ 
2. տեղեկատվության բաշխման և հաղորդման։ 
3. տեղեկատվության փնտրելու, ստանալու և հասանելիության գործիք 

դառնալու եղանակով [1]: 
Կարևոր է ուսումնասիրել այն տարաբնույթ հնարները (տեխնիկական, 

բովանդակային, պատկերային, և այլն), որոնք կիրառվում են սոցիալական 
ցանցերում` տեղեկատվության տարածման և լայն լսարանի ուշադրությունը 
գրավելու համար:  

Տեղեկատվության տարածման մեջ մեծ ազդեցություն ունի կոգնիտիվ՝ 
ճանաչողական աղճատումը: Այն հանգեցնում է օգտատերերի վարքի, ընկալ-
ման և մտածողության փոփոխությանը, որոնք ձևավորվում են նախապա-
շարմունքների, կարծրատիպերի, հուզական ֆոնի և այլ սոցիալական գործոն-
ների ազդեցությամբ [5]: 

Սոցիալական տարբեր հարթակներում նյութն ընտրելիս լսարանը 
ուշադրություն է դարձնում նրան, թե ո՞վ է գրառման հեղինակը: Նույն տեղե-
կատվությունը տարբեր տարածողների մոտ ունենում է տարբեր դիտողա-
կանություն։ Սոցիալական ցանցերում տեղեկատվության տարածման և դրա 
աղճատված ընկալման ամենատարածված ձևերից է «Բարնումի ազդեցու-
թյուն»-ը (Эффект Барнума): Մարդիկ հաճախ այնպես են հավատում որոշ 
օգտատերերի կատարած գրառումներին, որ թվում է թե հենց իրենց իսկ 
մտքերն են շարադրված, իրենց իսկ բառերով [4]: 

Ազդեցության գործոններից է համարվում նաև գրառման աղբյուրը: Ըստ 
տեղեկատվության աղբյուրի՝ նույն նյութը տարածման տարբեր ցուցանիշներ է 
ունենում։ Մարդիկ հիմնականում օգտվում և վստահում են այն աղբյուրներին, 
որոնց ճանաչում են, որոնք ունեն մեծ լսարան և հեղինակության բարձր 
ցուցանիշներ: Կոգնիտիվ աղավաղման այս երևույթը կոչվում է «ծանոթության 
ազդեցություն» (Эффект знакомства с объектом): 



44 
 

Երրորդ կարևոր ազդեցության միջոցներից է գրառման պատկերավո-
րությունը: Նույն տեղեկատվությունը ունենում է դիտողականության անհա-
վանական տարբերություն, եթե այն հագեցած է լինում լուսանկարներով, 
տեսանյութերով և այլ ժամանակակից միջոցներով: Նկարներն ավելի պարզ են 
մարդկանց համար, քան պարզեցված տեքստը: Այս երևույթը կոչվում է «նկարի 
գերազանցության ազդեցություն» (Эффект превосходства картинки) [4]: 

Լայն լսարանի ուշադրությունը գրավելու համար սոցիալական ցանցերում 
մեծ ազդեցություն ունի նաև տեսանյութերի տարածումը: Աղմկահարույց 
տեսանյութերը սոցիալական ցանցերում առիթ են դառնում ծավալուն քննար-
կումների, հատկապես Ֆեյսբուքում, հետո տեղափոխվում են ավանդական 
մեդիա՝ թերթեր, այդ թվում նաև էլեկտրոնային, ապա հեռուստատեսություն, 
ռադիո և այլն: Այժմ սոց.ցանցում արդեն հասանելի է «ուղիղ եթեր» հավելվածը, 
ինչն ավելի դինամիկ է դարձնում տեղեկատվության փոխանցումը:  

Ներկայումս գործող սոցիալական ցանցերից Հայաստանում առավել տա-
րածում ունեն «Facebook»-ն ու «Twitter»-ը։ Twitter-ը, որն աշխարհում մի քանի 
հարյուր միլիոն օգտատեր ունի, Հայաստանում նույնպես իր տարածվածության 
և զարգացվածության տեսանկյունից զիջում է «Facebook»-ին: Այն հիմնականում 
այլ ցանցերում ակտիվության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման մի-
ջոց է: Բազմաթիվ շարժումներ ունեցել են հաջողություն սկիզբ առնելով և զար-
գանալով սոցիալական մեդիայի հարթակում («Ընդդեմ կենսաթոշակային 5 %-ի 
պարտադիր վճարին» 2013թ, «Էլեկտրիկ Երևան» նախաձեռնություն, 2015թ, 
«Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում» 2018թ և այլն): Բերված օրի-
նակները հավաստում են, որ սոց.մեդիան ուղղակիորեն ազդում է հանրային 
կարծիքի ձևավորման, իսկ որոշ դեպքերում՝ որոշումների կայացման վրա [3]:  

Այս գործիքակազմը մեծ հնարավորություն է ստեղծում հասարակական-
քաղաքական ցանկացած իրադարձությունն ավելի արագ, թեկուզև անմշակ ու 
չմեկնաբանված, հասցնելու թե՛ թիրախային, և թե՛ ավելի լայն լսարանին: Այս 
տեսանկյունից համացանցը, մասնավորապես սոց.մեդիան, օգտագործվում է 
որպես նախընտրական արշավների ու քաղաքական այլ միջոցառումների 
իրագործման միջոց: Այս հարթակը յուրօրինակ «ջերմաչափ» է՝ այս կամ այն 
օրենսդրական նախաձեռնության, կարգի ու որոշումների նկատմամբ հասա-
րակական ընկալումներն ու վերաբերմունքը չափելու համար:  

Գիտության, կրթության, կառավարական և գործնական ոլորտի միլիո-
նավոր ներկայացուցիչներ օգտագործում են համացանցը, որպեսզի տեղեկա-
տվություն փոխանակեն, կամ էլ գործնական փոխհարաբերություններ հաս-
տատեն աշխարհի այլ ծայրում գտնվող կազմակերպությունների հետ: Շատ 
հեղինակներ գտնում են, որ մենք ինդուստրիալ հեղափոխությունից անցում ենք 
կատարել տեղեկատվական հեղափոխության: Նրանք տեղեկատվական 
դարաշրջանի հիմնական ռեսուրս են համարում ոչ թե գիտելիքը կամ 
մարդկային կապիտալը, այլ հենց տեղեկատվությունը: 
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Այսպիսով, մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ ամենամեծ 
գրադարանը հենց վիրտուալ աշխարհում է, որտեղ ավելի պահանջված են ոչ 
թե տպագիր թերթերը, հեռուստատեսային հաղորդումներն ու ռադիո-
հեռարձակումները, այլ այդ ամենին փոխարինելու են եկել էլեկտրոնային, 
ավելի մատչելի ու քիչ ծախսեր պահանջող վիրտուալ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները: 
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SOCIAL NETWORKS AS A MEAN OF POLITICAL CONFRONTATION AND 
INFORMATION IMPACT 

Kesoyan H.A. (YSU, Yerevan, Armenia) 

In modern society the process of communication and transmutation of 
information through social media (social networks) has reached unprecedented 
levels. In this article, we have analyzed such obvious and hidden unique techniques 
and tools that are used to influence different target audiences in social media.  

Keywords: Information Impact, Public Opinion, Users, Social Media, Mass Media, 
Cognitive Impairment. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФРОНТАЦИИ 
И ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Кесоян А.А. (ЕГУ, Ереван, Армения) 

В современном обществе процесс коммуникации и передачи информации 
через социальные меди (социальные сети) достиг беспрецедентного уровня. В 
этой статье мы проанализировали такие явные и скрытые методы и приемы, 
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которые используются для воздействия на различные целевые аудитории в 
социальных сетях. 

Ключевые слова: Воздействие информации, общественное мнение, 
пользователи, социальные сети, средства массовой информации, когнитивные 
искажения. 
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Արագ փոփոխվող աշխարհում չափազանց կարևոր է անհատների և 
գործատուների միջև կապի կայուն ստեղծումն ու ապահովումը։ Գործա-
տուների փնտրում են այնպիսի աշխատակիցների, որոնք աշխատավայ-
րում կցուցաբերեն աշխատանքային դրական վարք և ինքնավստահ-
հություն սեփական կարիերայում։ Կարիերայում ինքնավստահ անհատը 
դիմակայում է խոչընդոտներին, ձգտում է ինքնակրթվել, ինքնաբավ է 
սեփական կարիերայի ընտրության հարցում, դրսևորում է առաջ 
շարժվելու պատրաստակամություն։ Աշխատանքային դրական վարքագիծ 
դրսևորող անհատը աշխատավայրում պատրաստակամ է իրականացնել 
հավելյալ դերակատարություն, ստեղծում է ամուր և դրական կապ կազմա-
կերպության և թիմակիցների հետ։ 

Այս ամենը դրական է անդրադառնում թե՛ անհատի, թե՛ կազմա-
կերպության և թե՛ թիմակիցների վրա՝ ձևավորելով առողջ աշխատան-
քային մթնոլորտ։  

Այս հոդվածում անդրադարձել ենք կարիերայում ինքնավստա-
հության ձևավորման, ամրապնդմանը և զարգացմանը, ինչպես նաև 
քննության առել, թե ինչ է հոգեբանական կապիտալը և վերջինիս կապն 
աշխատանքում դրական վարքագծի դրսևորման հարցում, որը հանդիսա-
նում է հոգեբանության պոզիտիվիստական ուղղության ուսումնասիրման և 
հետազոտման ճյուղերից մեկը։ Հոդվածը նաև անդրադարձել է հուզական 
ինտելեկտին և նրա ազդեցությունը կարիերայում ինքնավստահության և 
աշխատանքային դրական վարքագծի վրա։ 

Գրականության վերլուծության արդյունքում հանգել ենք այն մտքին, 
որ կա դրական կապ հոգեբանական կապիտալի, աշխատանքային 
դրական վարքագծի և կարիերայում ինքնավստահության միջև և որ այս 
ամենի վրա իր կարևոր ազդեցությունն է թողնում հուզական ինտելեկտը։  

Հանգուցային բառեր՝ դրական հոգեբանություն, հոգեբանական կապիտալ, 
աշխատանքային դրական վարքագիծ, հուզական ինտելեկտ, Կարիերայում 
ինքնավստահություն։ 
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Կիրառական դրույթներ: Այս հոդվածի ուսումնասիրության և վերլու-
ծության շրջանակներն են․ 
● Հոգեբանություն և հոգեբանական կապիտալ (ՀԿ)  
● ՀԿ-ն՝ կարիերայում ինքնավստահության զարգացման և ամրապնդման 

հարցում 
● Աշխատանքային դրական վարքագիծ (ԱԴՎ) 
● Հուզական ինտելեկտի (ՀԻ) ազդեցությունը կարիերայում ինքնա-

վստահության և ԱԴՎ-ի վրա: 
Ներածություն: Մեր օրերում գործատուները փնտրում են աշխատա-

կիցներ, ովքեր նվիրված են, հոգատար, պատրաստակամ անել ավելին, քան 
իրենց աշխատանքն է, (Ադամս և այլք, 2002, Բաեր և Լեյթեր, 2010), ինչի 
պատճառով մարդկային կապիտալի կառավարման մասնագետները 
աշխատակիցներին ձգտում են առաջարկել մրցակցային առավելություններ և 
ստեղծել միջավայր, որը կներգրավելի աշխատակիցներ և կպահպանի նրանց։ 
Ռեթի և Հարթերի (2010) ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն 
անհատը, ով ինչ-ինչ պատճառներով սկսում է օտարվել կազմակերպությունից 
և կատարած աշխատանքից, սեփական դերակատարությունն ու կատարած 
աշխատանքը համարում անկարևոր, ապրում է հուզական ճնշվածություն, ինչն 
իր հերթին բացասական է անդրադառնում աշխատանքային դրական 
վարքագծի և կարիերայում ինքնավստահության վրա՝ թողնելով բացասական 
հետք թե՛ անհատի, թե՛ թիմակիցների և թե՛ կազմակերպության վրա։  

Այսօր կարիերայում ինքնավստահության և աշխատանքային դրական 
վարքագծի մասին հետազոտությունները շատ քիչ են, սակայն հույժ կարևոր։ 
Ավելին, գրեթե հետազոտված չէ հուզական ինտելեկտի ազդեցությունը՝ 
կարիերայում ինքնավստահության և աշխատանքային դրական վարքագծի 
վրա։ Փաստենք, որ վերը նշված երկուսը փոխկապակցված կառույցներ են։  

Գրականության վերլուծություն։ Թերևս, ներկա գիտական գրականության 
մեջ չկա կարիերայի վստահության (career confidence) մեկ ընդհանուր սահմա-
նում։ Սովորաբար այն դիտարկվում է որպես մի եզակի կառույց, որը հաճախ 
նույնականացվում է ինքնաբավության հետ (Օրինակ՝ Բեզզ, Քլեյն, Թեյլոր, 
1996; Պաուլսենև Բեթս, 2004)։ Սավիկասի և Պորֆելի մոտ հանդիպում ենք 
կարիերայում հարմարվողականության ունակությունների մոդելին, որը հավակ-
նում է մեկնաբանել կարիերայում ինքնավստահությունը՝ այն ներկայացնելով 
որպես «անհատի հավասարակշռվածության ունակություն, որը թույլ է տալիս 
արդյունավետ լուծել խնդիրները և ձեռնարկել քայլեր անհրաժեշտ 
խոչընդոտները հաղթահարելու համար»։ Հարկ է նշել, որ պոզիտիվիստական 
հոգեբանության2 նոր գիտակարգը, որը փորձում է կենտրոնանալ անհատի 
                                                 

2 «Պոզիտիվ հոգեբանություն» եզրույթը դեռևս 1954 թվականին գործածվել է Մասլոյի 
առաջին «Մոտիվացիա և անհատականություն» աշխատությունում հետևյալ վերնագրով՝ «Դեպի 
պոզիտիվ հոգեբանություն»։ Սակայն վերահրատարակելիս (1970) նա հեռացրել է վերնագիրը՝ 
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ուժեղ կողմերի և նրա զարգացման վրա, առանձնացնում է չորս բաղադրիչներ՝ 
հույս (hope), ինքնաբավություն (self-efficacy), լավատեսություն (optimism), 
կայունություն (resilience), որոնք հետագայում ստացել են հոգեբանական 
կապիտալ (psychological capital) անվանումը, որը կարևոր պայման է 
հանդիսանում կարիերայում բազային ինքնավստահության և աշխատանքային 
դրական վարքագծի (ԴԱՎ) համար։ Սնայդերը, Բանդուրան, Թիգրը, Ֆլեթչերը 
և Սաքերը հոգեբանական կապիտալը սահմանում են այս կերպ․ 

● Հույս/hope. կոգնիտիվ հավաքածու, որի հիմքում ընկած է հաջողված 
լինելու զգացողությունը ա) գործողությունների շղթա՝ ուղղված դեպի 
նպատակ և բ) նպատակին հասնելու համար ուղիների պլանավորման 
ունակություն։ Սնայդեր (1991, էջ` 570-571)։  

● Ինքնաբավություն/self-efficacy. հավատ դեպի սեփական կարողու-
նակության հանդեպ: Ունակություն սահմանված համատեքստում 
կատարելու անհրաժեշտ հանձնարարությունը (Բանդուրա, 19917):  

● Լավատեսություն/optimism. տրամադրություն կամ վարքագիծ՝ պայմա-
նավորված սոցիալական կամ նյութական ակնկալիքներով. անհատ, ում 
համար սոցիալական և նյութական ձեռքբերումն առավելություն է կամ 
վայելքի աղբյուր (Թիգր, 1979, Էջ՝ 18):  

● Կայունություն/resilience. այն որակն է, որը թույլ է տալիս անհատին 
դիմակայել․, անգամ ծաղկունք ապրել՝ չնայած կյանքում հանդիպող բոլոր 
դժվարություններին (Ֆլետչեր և Սարկար, 2013, էջ՝ 12)։  

Հոգեբանական կապիտալը թույլ է տալիս ավելի լավ հասկանալ անհատի 
կյանքում ադապտացման մեխանիզմները՝ բարձրացնելով անհատի կատարո-
ղական արդյունավետությունը, ինչպես նաև դրական ազդեցություն թողնել թե՛ 
աշխատավայրում դրական վարքագծի, թե՛ կարիերայի ինքնավստահության 
ձևավորման հարցում (Լյումբոմիրսկի, Քինգ և Դիեներ, 2005)։ Էմպիրիկ հետա-
զոտությունները հայտնաբերել են, որ հոգեբանական կապիտալի բաղա-
դրիչների առավելագույն արտահայտումը բարելավում է անհատի կատարո-
ղականությունը, որն ապագայում ունի զարգանալու միտում։ Ավոլիոն և 
Լութանսը (2006) հոգեբանական կապիտալը դիտարկում հետևյալ կերպ՝ «Ինչ 
կարող ես դառնալ դու՝ դրական զարգացման արդյունքում» պնդման շրջա-
նակում, ի տարբերություն այլ պնդումների՝ մարդկային կապիտալ՝ «ինչ դու 
գիտես», սոցիալական կապիտալ՝ «ում գիտես» և ֆինանսական կապիտալ՝ 

                                                                                                                           
ասելով. «պոզիտիվիստական հոգեբանությունը մեր օրերում չունի լայն տարածում»։ Հարկ է նշել, 
որ 1950-ականներից ի վեր փոխվեց հոգեբանության գիտության մոտեցումն առ այն, որ 
հոգեբանները սկսեցին առաջնահերթություն տալ հոգեկան առողջությանը և դրա ամրապնդմանը, 
քան հոգեկան հիվանդություններին և դրանց բուժմանը։ Դրական հոգեբանությունը որպես եզրույթ 
վերակիրառվել է 1998-ին Սելիգմանի կողմից։ Իր «Իրական երջանկություն» գրքի առաջին 
տողերում Սելիգմանը գրում է՝ «Վերջին կես դարաշրջանում հոգեբանները պարազապես շահարկել 
և պտտվել են միայն մի թեմայի շուրջ՝ հոգեկան հիվանդություն»։ Կարծես թե ասելով. «այո՛, 
հոգեբաննե՛ր, իրավիճակ է փոխվել»։  
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«ինչ ունես»։ Բիհեյվորիստական/վարքագծային գիտության բնագավառում 
ձևավորված «հոգեբանական կապիտալ» տեսությունն առաջարկում է անհա-
տի/աշխատակցի կապիտալի/ռեսուրսի արդյունավետ կիրարկման համար 
առաջընթացի ելակետային քարտեզ3 (career roadmap/career exploration 
roadmap (Նկար 1)) (Նելսոն և Կուպեր, 2007, Յոսեֆ և Լութանաս, 2012)։ 
Նշենք, որ այս գաղափարը ներկայումս կիրառվում է մի շարք անհատական 
խորհրդատուների կողմից և գործնական ոլորտում աշխատակիցներին/ան-
հատներին կողմնորոշելու հարցում։  

Ստաժկովիչն ուսումնասիրելով ինքնավստահությունը, կարիերան 
կառավարելու անհրաժեշտությունը մերօրյա հարափոփոխ աշխատաշուկայում, 
այն անվանում է հույժ կարևորության համակարգ (higher order construct)։ 
Ստաժկովիչի ինքնավստահության շուրջ աշխատությունները հիմնված են 
Սելիգմանի այն գաղափարախոսության վրա, որ երջանկությունը բխում է այն 
բանից, երբ անհատը ճանաչում, բացահայտում և զարգացնում է իր ուժեղ 
կողմերը և կիրառում իր ամենօրյա աշխատանքում։ 

Ստաժկովիչի մոտ ներքին ինքնավստահության գաղափարը չի սահմա-
նափակվում այս կամ այն նեղ ոլորտով, փոխարենը` նա իր առաջարկները 
զետեղում է աշխատանքային մոտիվացիային նվիրված տեսաբանության մեջ և 
առանձնացնում է բոլոր այն մտահոգությունները, որ աշխատողը կարող է 
ունենալ աշխատանքային միջավայրում։ Ըստ Ստաժկովիչի կա անմիջական 
կապ բազային վստահության և սուբյեկտիվ բարեկեցության միջև։ Ինչպես 
ենթադրվում է սուբյեկտիվ բարեկեցությունը բաղկացած է հինգ հիմնական 
տարրերից (կարիերա, սոցիալական, ֆինանսական, ֆիզիկական և համայն-
քային սուբյեկտիվ բարեկեցություն), որոնցից ամենաընդգծվածը կարիերայի 
սուբյեկտիվ բարեկեցությունն է (Ռաթ & Հարթեր, 2010)։ Ստաժկովիչը գտնում 
է, որ հիմնարար ինքնավստահությունը կարող է բացառապես վերաբերել մեկ 
նեղ իրավիճակի կամ լինել ավելի ընդգրկուն, ինչի արդյունքում գործո-
ղությունները դառնում են փոխկապակցված և գտնվում փոխազդեցության մեջ։ 
Ասել է թե մի իրավիճակում ինքնավստահությունը կարող է դիտարկվել որպես 
համոզմունք, որը վերաբերում է որևէ մասնավոր գործունեության, իսկ այլ 
մեկում կայուն հատկանիշ, որը արտահայտվում է գործողությունների լայն 
համատեքստում։ Անհատը կարող է ունենալ բարձր ինքնավստահություն 
արդյունավետ զեկույց գրելու իր ունակությունների վերաբերյալ, բայց միևնույն 

                                                 
3 Road map - Կարիերայի ուղղորդման գործիք, որը թույլ է տալիս հասկանալ անհատի 

զարգացման հնարավոր ուղիները թե՛ կյանքում, թե՛ աշխատավայրում։ Այն նպատակ ունի 
բացահայտել, սահմանել անհատի նպատկները, տեսլականը, անհրաժեշտ հմտությունների և 
կոմպետենցաների զարգացման փաթեթը՝ հաշվի առնելով մի շարք փաստեր, ինչպսիք են՝ 
անհատի հույզեր, ցանկություններ, երզանքներ, նպատակներ, կրթություն, խառնվածք, 
աշխատանքային փորձ և մի շարք այլ փաստեր։ Երբ պատկերն ամբողջական է, գծագրվում է 
զարգացման քարտեզ։  
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ժամանակ ունենալ ցածր ինքնավստահություն իր դերակատարության 
կարևորության հարցում, ինչի արդյունքում նրա ինքնավստահությունը զեկույց 
գրելու հարցում կարող է լինել երերուն։ Օրինակ՝ եթե դու գերազանց ես x 
ոլորտում, բայց y-ում ունես թերահավատություն քո հանդեպ, x և y ոլորտները, 
գտնվելով փոխազդեցության մեջ կարող են ունենալ բացասական կամ 
դրական ազդեցություն ընդհանուրի վրա: Վերոհիշյալը կարող է հանգեցնել 
ցածր արտադրողականության, բացասական վարքագծի ձևավորման, հուզա-
կան ճնշվածության և մի շարք այլ խնդիրների։ Հետազոտությունները ցույց են 
տվել, որ անգամ ամենակոմպետենտ աշխատակիցը, ով աչքի է ընկնում բարձր 
ինտելեկտուալ ցուցիչով (ԻՑ/IQ) կարող է ձախողել աշխատանքը հուզական 
ճնշվածության պատճառով, քանի որ, եթե ԻՑ-ը պատասխանատու է կոգ-
նիտիվ ընդունակությունների (վերլուծական, խնդիրների լուծումներ տալու և 
այլն) հարցում, ապա Հուզական Ինտելեկտը (ՀԻ/EQ) պատասխանատու է 
անհատի մոտ արդյունավետության և կատարողականի բարձրացման, իր և 
դիմացինի հույզերը հասկանալու, դրանք ուղղորդելու, կառավարելու, ինչպես 
նաև կապերի ստեղծման և ամրապնդման, աշխատանքի դրական վարքագծի 
ձևավորման (ԱԴՎ) և հուզական բավարարվածության, ապրումակցման և 
ինքնամոտիվացիայի հարցերում։ Ստաժկովիչի մոտեցումն անհատին չի 
սահմանափակում անհատին, այլ թույլ է տալիս, որ նա անդրադառնա իր 
կյանքի բոլոր ասպեկտներին, որոնք, ընդհանուր առմամբ կարող են ազդե-
ցություն ունենալ նրա կարիերայի վստահության և աշխատանքային դրական 
վարքագծի ձևավորման վրա։ Մենք հանրագումարն ենք մեր ամբողջի։ Ցայսօր 
մի շարք կառավարման և խորհրդատվական մոդելներ ձևավորվում են այս 
տրամաբանության մեջ՝ հասկանալով, որ մարդկային կապիտալը հաջողության 
ամենակարևոր գրավականներից մեկն է, ում կողմից ձևավորված արժեքը 
դժվար փոխարինելի է։ Կազմակերպության կապիտալ կարող ենք նաև 
համարել տվյալ աշխատանքային միջավայրում կազմակերպության մշակույթի 
ստեղծումն և պահպանումը, ինչը, անշուշտ, ոչ միայն պայմանավորված է 
կորպորատիվ արժեքներով, այլև անհատների տիպական վարքագծով, որոնք 
ձևավորում են աշխատանքային միջավայր, ավանդույթներ և մոտեցումներ։ Այս 
ամենի մեջ, իհարկե, մեծ ներդրում ունի անհատների կողմից դրսևորված 
վարքը։ Պոզիտիվ հոգեբանության գիտության ուսումնասիրության ճյուղերից 
մեկն է հենց աշխատանքային դրական վարքագիծն է՝ ԱԴՎ-ը, որի ուսում-
նասիրության կարևորությունը, հատկապես նշանավորվել է ինդուստրիալ 
հեղափոխության ժամանակ։ Հեղափոխությունից ի վեր բիհեյվիորիստները 
սկսեցին խոսել աշխատավայրում անհատի կողմից դրսևորված վարքագիծը 
կարևորության մասին՝ հակադրվելով դասականներին։ Ավելի ուշ, պոզի-
տիվիստական հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան է անհատի 
կողմից աշխատանքային միջավայրում դրսևորված վարքագիծը, որը ստացել է 
աշխատանքային դրական վարքագիծ անվանումը։  
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Այսպիսով, ԱԴՎ-ն անհատի ընտրողական պրո-սոցիալ վարքագիծ է, որն 
ավելին է քան աշխատանքային բնութագրով (job description) սահմանված 
պահանջները և պարտականությունները։ Այն ասել է թե չի հանդիսանում 
աշխատանքային բնութագրի մաս. այն անհատի բնական և կամայական 
դրսևորումն է, ինչը դրական ազդեցություն է թողնում թիմակիցների և կազ-
մակերպության վրա (Օրգան, Պոդսակոֆ և Մաքենզի, 2006). ԱԴՎ-ն կարևոր 
ֆենոմենալ երևույթ է ոչ ֆորմալ կազմակերպության հայեցակարգում, քանզի 
նրա երկու հիմնական գործակիցները միջանձնային հարաբերություններում 
հիմնված են վստահության և ուժի վրա։ Այսպիսով՝ հետազոտությունները ցույց 
են տվել, որ ինչպես հոգեբանական կապիտալը, այնպես էլ ԱԴՎ-ն կարևոր 
ազդեցություն ունի անհատի զարգացման և կատարողականության բարձ-
րացման հարցում (Դունոլփ և Լի, 2004, Օրգան և այլք, 2000)։ ԱԴՎ-ի հինգ 
չափորոշիչներն են․ ալտրուիզմ (altruism), բարեխղճություն conscientiousness, 
մարզական ազնվություն (sportsmanship), բարեկրթություն (courtesy), 
քաղաքացիական առաքինություն (civic virtue) (Օրգան, 1988, Պոդսակոֆ, Մա-
քենզի, Փային և Բաչռաչ)։ Աշխատակիցը, որը տածում է ալտրուիզմ, 
անմնացորդ օգնում է գործընկերներին՝ չակնկալելով ոչինչ։ Աշխատակիցը, որը 
ցուցաբերում է բարեխղճություն զգայուն է ժամանակի հանդեպ և կենտրո-
նացած աշխատանքի վրա։ Բարեկրթությամբ առաջնորդվող մարդիկ որևէ 
գործողություն անելիս, հաշվի են առնում նաև գործընկերներին։ Աշխա-
տակիցը, որը բարեկիրթ է, կանի ամենը՝ կողքիններին անհարմարություն 
չպատճառելու համար։  

Մարզական ազնվությունն աննշան տարբերվում է ԱԴՎ-ի մյուս բաղա-
դրիչներից։ Այս դեպքում աշխատակիցը խուսափում է անել այն, ինչը 
բացասական կանդրադառնա թիմակիցների և կազմակերպության վրա։ 
Աշխատակիցը, որը տածում է մարզական ազնվություն, ավելի հավանական է, 
որ հանդուրժող է անհարմարություններ հանդեպ և չընդունում բամբասանք-
ներ։ Քաղաքացիական առաքինությունն ուղիղ ազդեցություն ունի կազմակեր-
պության վրա և ներառում է ակտիվ ընդգրկվածություն կազմակերպության 
գործունեության և կառավարման մեջ։ Նա, ով առաջնորդվում է քաղաքա-
ցիական առաքինությամբ, մտահոգություն է հայտնում կազմակերպության 
կանոնակարգերի վերաբերյալ և ներգրավված է այնպիսի հարցերում, որոնք 
կարևոր են կազմակերպության անխափան գործեունեության համար: 
Վիլյամսը և Անդերսոնը (1991) քննադատաբար են գնահատել Բաթմենի և 
Օրգանի (1983) կողմից առաջադրված հինգ չափորոշիչները և խմբավորել են 
ալտրուիզմը և քաղաքավարությունը որպես անհատին ուղղված վարքագիծ 
(ԱԴՎ-Ա), իսկ մյուս երեքը՝ բարեխղճություն, քաղաքացիական առաքինություն 
և մարզական ազնվություն՝ որպես կազմակերպությանն ուղղված վարքագիծ 
(ԱԴՎ-Կ)։ Ավելի ուշ Վան Դայնը և Լեթինը (1998) քննել են ԱԴՎ-ի կոնցեպտը, 
որպեսզի հստակ սահմանեն, թե ինչ ասել է «Հավելյալ դերային վարքագիծ» 
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(extra-role behavior) և որը «նպաստում է կազմակերպությանը և գործում է ի 
շահ վերջինիս, որը ազատ է և ընթանում է աշխատանքային բնութագրով 
սահմանված դերակատարությունից անձին»։ Այսպիսով, ԱԴՎ-ի հայեցակարգը 
բավականին նմանություն ունի Մոտովիդլոյի և Վան Սքոթերի կոնտեքստուալ 
կատարողականի կառուցվածքին, որն առաջադրվել է որպես ԱԴՎ-ի փոխա-
րինող։ Կոնտեքստուալ կատարողականն (Contextual performance) իր մեջ 
ներառում է ԱԴՎ-ին նույնանման վարքագիծ, բայց չի մասնավորում, թե 
վարքագիծը պետք է լինի ընտրողական և ոչ պարգևատրվող, ինչպես ի 
սկզբանե ԱԴՎ-ին կոնցեպտուալիզացրել էր։ Թերևս ավելի ուշ Օրգանն ավելի 
ուշ ի պատասխան վերասահմանեց ԱԴՎ-ն՝ ներառելով վարքագիծ, որը նպաս-
տում է «սոցիալ և հոգեբանական կոնտեքստի պահպանմանն ու խորացմանը, 
ինչն էլ դրական է անդրադառնում կազմակերպությունում կատարողականի 
վրա»։  

Հաշվի առնելով ԱԴՎ-ի ազդեցությունը կազմակերպության գործու-
նեության վրա՝ ֆորմալ առումով կարևորվում է հոգեբանական կապիտալի 
դերի ամրագրումը կազմակերպության արդյունավետության գործընթացում։ 
Նախկինում մեծաքանակ հետազոտություններ նվիրված են եղել անհատական 
մակարդակում հոգեբանական կապիտալի ազդեցությանը՝ անհատի աշխա-
տանքի հանդեպ վերաբերմունքի, ինչպես նաև նրա վարքագիծ և կատարո-
ղականության վրա (Ավեյ, Լութան, Սմիթ և Փալմեր, 2010). Այնուամենայնիվ, 
վերջին ժամանակաշրջանում հոգեբանները սկսել են բացահայտել հոգեբա-
նական կապիտալի ազդեցությունը թիմի և ամբողջ կազմակերպության վրա 
(ՄքՔննի, Շորթ, Փայնէ, 2013, Սահո և Սիա, 2015)․ Օրինակ՝ Վեթը, Փաթերը և 
Քարսթենը (2009) իրականացրել են հետազոտություն ուսանողների շրջանում՝ 
հասկանալու, թե ինչպիսի վարքագիծ են նրանք դրսևորում թիմային մակար-
դակում։ 

Դրական հոգեբանության, կարիերայում ինքնավստահության, աշխա-
տանքային դրական վարքագծի մասին խոսելիս, կարծես թե, չենք կարող 
չանդրադառնալ վերջին ժամանակաշրջանում մեծ հետաքրքրության արժանա-
ցած հուզական ինտելեկտի մասին քննարկումներին։ Ինչպես նշեցինք 1950-
ականներից ի վեր այլևս հոգեբանների հետազոտության թեման է հոգեկան 
առողջությունը։ Հուզական ինտելեկտի նախամոդելի կոնցեպտը, դրա ուսում-
նասիրությունը և հայեցակարգերի ձևավորումը սկսվել է դեռևս 1920-
ականներից։ Թորնդիկեն (1920) այն անվանել է սոցիալական ինտելեկտ։ Ավելի 
ուշ՝ 1940-ին, Վեչսլերն այն անվանել է ոչ ինտելեկտուալ կարողություն, իսկ 
1983-ին Գարդները՝ անհատական ինտելեկտ։ Սալավեյը և Մայերը (1920) 
հուզական ինտելեկտը կոնցեպտուալիզացրեցին որպես հույզերի արտահայ-
տման, հույզերի կարգավորման, խնդիրները լուծելիս հույզերի կիրառման 
կարողություն։ Մայերը, Սոլովեյը և Կառուզոն առանձնացել են հուզական 
ինտելեկտի չորս բաղադրիչներ՝ հույզերի ճանաչում, հույզերը կիրառում, 



54 
 

հույզերի ընկալում, հույզերի կառավարում։ Սակայն ավելի ուշ նրանք 
վերանայել են իրենց մոդելը՝ ապրումակցումը դիտարկելով որպես կոգնիտիվ 
բաղադրիչ։  

 

 
Նկար 1․ Հուզական ինտելեկտի չորս բաղադրիչներն ըստ՝ Մայերը, 

Սոլովեյը և Կառուզոն։ 
 
Գոլդման իր հերթին վերանայում է Մեյերի և Սոլովեյի հուզական 

ինտելեկտի մոդելը իր հայտնի «Հուզական Ինտելեկետ, և ինչու է այն ավելի 
կարևոր, քան ԻՑ-ն» (1995) աշխատությունում։ Նշենք, որ այս գրքի շնորհիվ է 
հանրայնացվել ՀԻ եզրույթը։ Գոլդմանն առաջ քաշեց ՀԻ դերակատարության 
կարևորությունը, ինչն էլ մեծ արձագանք է ստացել թե՛ գիտական, թե՛ 
կառավարման ոլրտներում։ Հեղինակը նշել է «Հուզական ինտելեկտն այն է, 
երբ դու գիտես՝ ինչ ես ուզում, կարողանում ես տիրապետել հույզերդ՝ թույլ 
չտալով դրանք ղեկավարեն քեզ, ունակ ես մոտիվացնել ինքդ քեզ գործն 
ավարտին հասցնելու համար, ստեղծարար ես և անում ես լավագույնդ, զգում 
ես՝ ուրիշները ինչ են զգում և կարող ես հաստատել արդյունավետ 
հարաբերություններ նրանց հետ»։ Դանիել Գոուլմանի առաջադրած մոդելը 
ներառում է չորս բաղադրիչ՝ ինքնագիտակցություն, ինքնակառավարում, 
սոցիալական գիտակցություն, հարաբերությունների կառավարում։  
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Նկար 2․  Հուզական ինտելեկտի չորս բաղադրիչներն ըստ՝ Դանիել 
Գոուլմանի։ 

Մարտինեզը (1997) հուզական ինտելեկտը համարում է ոչ-կոգնիտիվ 
դաշտ, կարողություն և կոմպետենցիա, որն անհատին զինում է կազմա-
կերպության ներսում տարբեր իրավիճակները կարգավորելու, ղեկավարելու և 
հաղթահարելու հարցում։ 

Բարձր ՀԻ ունեցող աշխատակիցները կարող են հեշտությամբ կատարել 
իրենց մասնագիտական պահանջները (Պրադհան և Ջենա, 2016): Կազմակեր-
պության հոգեբան Աբրահամը (2003) ծառայություն մատուցող կազմակեր-
պությունների շրջանում իրականացրած հետազոտության արդյունքներից 
հայտնաբերել է, որ այն աշխատակիցները, ովքեր ունեն ՀԻ-ի բարձր 
մակարդակ, պատրաստակամ են անել ավելին հանուն կազմակերպության և 
հաճախորդների, ինչպես նաև ունեն կարիերայում բարձր ինքնավստահություն։ 

Հոգեբանական կապիտալն աջակցում է հարաբերությունների հարցում 
անահիտ ներանձնային և միջանձնային մոտեցումներին։ Ֆեդիքսոնը (1998, 
2001) դիտավորություն ունի ընդլայնել և ստեղծել տեսություն՝ առաջարկելով, 
որ դրական հուզական կողմնորոշումը ստեղծում է կայունություն, առկայծող 
հույս և կենտրոնանում է անհատի մտածողության ձևերի վրա, ինչի արդյուն-
քում նա իրեն ընկալում մասնիկն ամբողջ աշխարհի։ Ինչպես տեսնում ենք 
նման ընդլայնված վարքագիծն իրենից ենթադրում է ավելի շատ դերակա-
տարությունների ստանձնում։ Չնայած նրան, որ մինչ օրս անցկացված 
հետազոտության արդյունքները հաստատել են ՀԻ-ի ազդեցությունն անհատի 
կատարողականության և արդյունավետության բարձրացման հարցում, 
այնուամենայնիվ, քիչ է բացահայտված, թե ինչն է աշխատակիցների համար 
հանդիսանում դրդապատճառ՝ հավելյալ-դերային վարքագծի ստանձնման 
հարցում, որը պայմանավորված չէ պարգևատրման մեխանիզմներով։ Այդ իսկ 
պատճառով, ներկայումս իրականացնում են մի շարք հետազոտություններ՝ 

Ինքնագիտակցություն՝
Ճանաչիր հույզերդ
Հստակ 
ինքնագնահատական
Ինքնավստահություն

Սոցիալական 
գիտակցություն՝

Ապրումակցում
Գործնական 

տեղեկացվածություն
կանխազգուշացում

Ինքնակառավարում՝
Բացություն
Հարմարվողականություն
Նախաձեռնողականություն
Լավատեսություն

Հարաբերությունների կառավարում՝

Ներազդում

Թիմային աշխատանք

Կոնֆլիկտների հաղթահարում

Ճկունություն

ՀԻ
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բացահայտելու ՀԻ-ի ազդեցությունն ու կապը հոգեբանական կապիտալի, 
աշխատանքում դրական վարքագծի և կարիերայի վստահության ձևավորման 
և ամրացման վրա։   

Գրականությունը վերլուծությունը փաստում է, որ Ստաժկովիչի կարիերայի 
վստահության կոնցեպտուալիզացիայի տարերը (ինքնաբավություն, լավատե-
սություն, հույս և կայունություն) օգտակար են նրանց համար, ովքեր գտնվում 
են նոր մասնագիտության փնտրտուքների մեջ։ Ինքնաբավությունը, թերևս, 
ամենալավ հետազոտվածն է թվարկածներից, որն ըստ հետազոտությունների 
լայն իմաստով (Կանֆեր, Վանբեր և Կանտրովիչ, 1996) փաստացի թողնում է 
էական դրական ազդեցություն անհատի՝ կարիերայում ընտրություն կատա-
րելու կարողության և դրա բարեհաջող զարգացման վրա (Լենթ, Բրաուն և 
Հաքեթ, 1996)։ Դրական կոռելացիա է նաև հայտնաբերվել ինքնաբավության և 
աշխատանքային բավարարվածության միջև (Ջուդջ և Բոնո, 2001): Լավա-
տեսությունն օժանդակել է սեփական ռեսուրսների զարգացմանը (Սչեիր և 
Քարվեր, 2003), ինչպես նաև նպաստել կապերի ընդլայնմանն ու ձևավորմանը, 
հանդիսացել սոցիալական աջակցություն (Բրիսեթե, Սչէիր և Քարվեր, 2002)։ 
Գծային կապ է հայտնաբերվել լավատեսության և աշխատանքի բավարար-
վածության միջև (Մունյոն, Հոուչվարթեր, Փորեվի և Ֆերիս, 2010)։ Դրական 
աֆեկտիվ-կոգնիտիվ դիրքորոշումները, ինչպես օրինակ լավատեսությունը, 
նպաստել է ստեղծարարությանը և հարաբերությունների ձևավորմանը (Ֆրեդ-
րիքսոն, 2009), որոնք դրական ձեռքբերումներ են կարիերայում բարեհաջող 
փոփոխություն իրականացնելու համար (Կանֆեր և այլք, 2001, Վան Հոյ, 
Հոֆման և Լիեվենս, 2009, Վանբերգ, Կանֆեր Բանաս, 2000)։ Հույսը նկարա-
գրվել է որպես աշխատանքային դրական ներգրավվածության ձև (Սիմմոնս և 
Նելսոն, 2001)։ Հույսի բարձր մակարդակը դրական ազդեցություն է թողել 
աշխատանքի բավարարվածության վրա։ Դրական կոռելյացիա է նկատվել 
նպատակի սահմանման և աշխատանքի որոնման արդյունքների միջև (Սակաս 
և Աշֆորթ, 2000)։ Բիմռոսը և Հեարնnն (2012) ընդգծում են կայունության 
ազդեցության արժեքը կարիերայի փոփոխման վրա։ Դրական կոռելյացիա է 
հայտնաբերվել կայունության և աշխատանքային բավարարվածության միջև 
(Մաթոս, Նոուշոթս, Գրեֆֆեն և Ֆիթսփաթրիկ, 2010): Այսպիսով, գրականու-
թյունն առաջարկում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն վստահության չորս 
հիմնարար փոփոխականների բարձր մակարդակի դրսևորում, ավելի հակված 
են ձևավորել ամուր կարիերա, աշխատանքային դրական վարքագիծ, ինչպես 
նաև, ընդհանուր առմամբ ավելի հաջողակ են իրենց կարիերայում։ 

Ինչպես եզրահանգում ենք գրականության վերլուծությունից, հոգեբանա-
կան կապիտալը հստակ ազդեցություն է ունենում կարիերայի ինքնա-
վստահության և աշխատանքային դրական վարքագիծ ձևավորելու հարցում և, 
որ հուզական ինտելեկտը նշանակալից դերակատարություն ունի այս ամենի 
վրա։  
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Եզրակացություն։ Հիմք ընդունելով գրականության վերլուծության արդ-
յունքները, հանգում ենք եզրակացության, որ հոգեբանական կապիտալը դրա-
կան անդրադարձ է ունենում կարիերայում ինքնավստահության և աշխա-
տավայրում դրական վարքագծի վրա։  

Նաև եզրակացնում ենք, որ փոխադարձաբար՝ կարիերայում ինքնա-
վստահությունն անմիջական կապ է ստեղծում բարձր կատարողական աշխա-
տանք ապահովելու, դրական վարքագիծ ցուցաբերելու հարցում։ Վերլու-
ծության արդյունքում նաև ակնհայտ դարձավ, որ հուզական ինտելեկտն ունի 
կարևորագույն դերակատարություն անհատի կարիերայում ինքնավստա-
հության և աշխատավայրում դրական վարքագծի դրսևորման վրա։ 
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THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON THE FORMATION OF 
POSITIVE BEHAVIOR IN THE WORKPLACE 

Hovhannisyan A. A. (Berklee College of Music, Boston, USA) 

In a rapidly changing world it is crucial to establish and maintain a sustainable 
relationship between employees and employers. Corporations are looking for 
employees who will demonstrate positive work behavior at workplace and self-
confidence in their careers. An employee who demonstrates self-confidence in 
career can overcome obstacles, strives for self-education, is self-sufficient in career 
choices, and is willing to move forward. An employee with a positive work ethic is 
willing to work beyond their defined roles and creating a strong and positive 
relationship with the organization and teammates.  

All of this positively affects both the individual, the organization, and 
teammates by creating a healthy work environment. In this article, we have 
discussed the formation, strengthening and development of self-confidence in 
career shaping. We have also defined what psychological capital is (Psycap) and 
have determined its relation to the positive work behavior. Psycap which is one of 
the branches of positivist research. The article also analyzes the role of emotional 
intelligence and its impact on self-confidence in career and on positive work 
behavior. Literature analysis has shown that there is a positive correlation between 
psychological capital, positive work behavior, and self-confidence in careers, and in 
fact, that emotional intelligence has a significant influence on all of this. 

Keywords: positive psychology, psychological capital, organizational positive 
behaviour, emotional intelligence, career confidence. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЗИТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Оганнисян А. А. (Консерватория имени Беркли, Бостон, США) 

В быстро меняющемся мире крайне важны создание и обеспечивание 
стабильных связей между частными лицами и работадателями в наши дни. На 
сегоднешний день для работадателей важно собрать таких работников, 
которые покажут позитивное рабочее поведение и уверенность в себственной 
кариере. Человек который самоыверен в карьиере, готов преодолеть разные 
препятствия, стремитя к саморазвитию, самодостаточен при выборе карьиеры 
и показывает стремление последующемы развитию. Человек у которого 
проявляется позитивное рабочее поведение склонен делать дополнительную 
роль, создать прочную и позитивныю связь между организацией и рабочими.  

Безусловно, это все продуктивно влияет как на личностях так и на 
организацию создав здоровую рабочую атмосферу. В статье мы обсуждаем 
формирование самоуверенности в карьиере, его укрепления и развития, а так 
же изучаем что такое психологический капитал и его связь с проявлением 
позитивного поведениа на работе, это является одно из направлении изучения 
позитивисткой психологии. Статья, также обращает внимание на искусствен-
ный интеллект, рассматривая его влияние на профессиональную самоуве-
ренность и, на положительную профессиональную характеристику.  

Анализируя литературу, мы пришли к выводу, что есть положительная 
связь между психологическим капиталом, профессиональной положительной 
характеристики и самоуверенностью в карьере. Так как, все это оставляет 
важное влияние на искусственный интеллект. 

Ключевые слова: позитивная психология, психологический капитал, 
организационное позитивное поведение, эмоциональный интеллект, 
уверенность в професии. 
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Ներկայիս փոփոխվող և մրցակցային պայմաններում կազմակերպու-
թյունների զարգացման միտումները նոր պահանջներ են ներկայացնում 
մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) մասնագետներին: Մարդ-
կային ռեսուրսների կառավարման գործառույթները լիարժեք իրականաց-
նելու նպատակով ՄՌԿ մասնագետները որդեգրել են աշխատակիցների 
մասնագիտական գնահատում իրականացնելու քաղաքականություն: Եվ 
քանի որ կազմակերպությունում անձնակազմի մոտիվացիան, արդյունա-
վետ հաղորդակցումն ու բավարարվածության մակարդակը մեծ մասամբ 
կախված են աշխատակիցների գնահատման գրագետ մոտեցումից և 
գնահատման համակարգի ռացիոնալ գործառնությունից, ներկայումս 
խիստ հրատապ է դառնում ՄՌ կառավարման գործընթացում գնահատ-
ման համակարգի արդյունավետ ինտեգրման հիմնահարցը։ Հոդվածում 
մանրամասն լուսաբանված են ՄՌԿ համակարգում անձնակազմի գնա-
հատման կիրառական նշանակության և ինտեգրման հետ կապված հար-
ցերը, ինչպես նաև ներկայացված են աշխատակիցների մոտիվացիայի և 
աշխատանքով բավարարվածության վրա անձնակազմի մասնագիտական 
որակների գնահատման ազդեցության առանձնահատկությունները: 

Հանգուցային բառեր՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարում, անձնակազմ, 
մասնագիտական որակների գնահատում, մոտիվացիա, աշխատանքով 
բավարարվածություն։ 

Ինչպես գիտենք, կազմակերպությունում անձնակազմի գնահատման 
համակարգն ու դրա արդյունավետ գործառնությունն ապահովում են աշխա-
տակից-ղեկավար անմիջական կապը, ղեկավարին ընձեռում են աշխատակից-
ներից հետադարձ կապ ստանալու, իսկ աշխատակիցներին՝ կազմակեր-
պության նպատակները հասկանալու հնարավորություն, ինչպես նաև նպաս-
տում են աշխատակիցների մոտիվացիայի բարձրացմանն ու նրանց ներկուռ 
հնարավորությունների առավելագույնս իրացմանը: Գնահատումը, նախ և 
առաջ, անձնակազմի ղեկավարման գործիք է, և ինչպես համակարգի մյուս 
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բոլոր տարրերը, այն ևս պետք է համապատասխանի որոշակի գործող կանո-
նակարգի. ըստ որոշ հեղինակների, այն չի կարելի դիտարկել ղեկավարման այլ 
բաղադրիչներից անկախ [1]: Հարկ է նշել նաև, որ անձնակազմի գնահատման 
մոտիվացնող բնույթի մասին մոտեցումները խիստ հակասական են: Այսպես, 
ըստ մի շարք ուսումնասիրությունների, անձնակազմի գնահատման գործըն-
թացը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ աշխատակիցների մոտիվա-
ցիայի և ցանկալի կազմակերպական վարքի ձևավորման վրա [6], սակայն 
որոշ ուսումնասիրություններ էլ փաստում են, որ անձնակազմի գնահատման 
հետևանքով աշխատակիցների մոտիվացման միտումներ ամենևին էլ չեն 
նկատվում [7]: Իսկ Հարավային Գանայի (Cape Coast Metropolis) թվով 7 
Բանկերում, 2011-ին կատարված մի շարք հետազոտությունների արդյունքում 
բացահայտվել է, որ ինչպես ղեկավարների վերահսկողության մակարդակը, 
այնպես էլ աշխատակցի՝ սեփական դերի գիտակցումն ու աշխատանքից 
բավարարվածությունը միանգամայն որոշիչ ազդեցություն ունեն կազմա-
կերպության աշխատակազմի մոտիվացիոն համակարգի վրա [5]: Բացի այդ՝ 
ցածր մոտիվացիայի առկայության պարագայում կազմակերպություններում 
առաջ են գալիս մի շարք խնդիրներ կապված կադրերի բարձր հոսունության, 
կոնֆլիկտայնության, անորակ աշխատանքի, հաղորդակցության ցածր 
մակարդակի և այլնի հետ: Ավելի վաղ՝ 2005 թվականին ռուսական Բանկերից 
մեկում կատարված հետազոտության արդյունքում էլ դուրս է բերվել, որ 
աշխատակիցների՝ գնահատման գործընթացի տեսքով դրսևորվող վերահսկո-
ղության մակարդակն աներկբա ազդեցություն ունի աշխատանքով բավարար-
վածության վրա [2]: 

Այսպիսով, հիմնահարցին նվիրված վերոհիշյալ ուսումնասիրությունների 
վերլուծության արդյունքում՝ սույն հոդվածում ներկայացվող հետազոտության 
համար առաջադրվել է հետևյալ նպատակը. ուսումնասիրել և բացահայտել 
անձնակազմի մասնագիտական որակների գնահատման հնարավոր ազդեցու-
թյունը աշխատակիցների մոտիվացիայի և աշխատանքով բավարարվածու-
թյան վրա: Հաջորդիվ, հետազոտության շրջանակում առաջադրված նպա-
տակի իրագործմամբ պայմանավորված ձևակերպվել է գիտական վարկած, 
ըստ որի՝ գնահատման գործընթացի (վերջինիս նպատակների, մեթոդների, 
չափանիշների և գնահատման արդյունքների կիրառության) մասին աշխատա-
կիցների իրազեկվածությունը կարող է էական ազդեցություն ունենալ նրանց 
մոտիվացիայի և աշխատանքով բավարարվածության մակարդակի վրա: 

Հետազոտական ընտրանքը կազմել են «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ» 
բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) 20-45 տարեկան 80 հետազոտվողներ, որոնց թվում՝ 
40 իգական և 40 արական սեռի ներկայացուցիչներ: Մասնագիտական 
գրականության ուսումնասիրման և վերլուծության մեթոդով իրականացված 
տեսական վերլուծությանը հաջորդած փորձարարական հետազոտությունում 
կիրառվել են զրույցի և հարցաթերթային հարցման (մեր կողմից կազմված 



63 
 

հարցաթերթ, որի նպատակը աշխատակիցների մասնագիտական որակների 
գնահատման մասին հետադարձ կապի ստացումն էր) մեթոդները, ինչպես 
նաև հոգեբանական թեստավորումը: Թեստավորման շրջանակում օգտագործ-
վել են հետևյալ մեթոդիկաները. Ռ. Կունինայի «Աշխատանքով բավարարվա-
ծության հարցարան»-ը [36] և Ի. Գերչիկովի «Մոտիվացիոն տիպի որոշում» 
հարցարանը [34]: Վերջինս դուրս է բերում մոտիվացիայի 5 հիմնական տիպ, 
որոնցից յուրաքանչյուրը նկարագրում է կոնկրետ աշխատակցի վարքը կազ-
մակերպությունում։ Ստացված արդյունքները ենթարկվել են վիճակագրական 
մշակման և համեմատական վերլուծության։  

Հետազոտությունն իրականացվել է երեք փուլով. 1-ին փուլում իրականաց-
ված զրույցներն ու հարցումները միտված են եղել հստակեցնելու հետազոտու-
թյան ընթացակարգը, ինչպես նաև հավաստանշելու հետազոտական պլանի 
առավել նպատակահարմար ուրվագիծը: 2-րդ փուլում իրականացվել է 
հոգեբանական գիտափորձ ըստ Սոլոմոնի պլանի, որն իրենից ներկայացնում է 
բազմախումբ փորձարարական հետազոտություն, այսինքն` ներառում է երկու 
փորձարարական և երկու վերահսկիչ խմբեր: Ընտրված պլանի առավելությունն 
այն է, որ ստացված տվյալների միջինացված արժեքների համեմատության 
միջոցով հնարավորություն է ընձեռվում վերահսկելու ինչպես առաջին թեստա-
վորման, այնպես էլ փորձարարական միջամտության ազդեցությունը (որպես 
անկախ փոփոխական հանդես է գալիս աշխատակիցների տեղեկացվա-
ծությունը կազմակերպությունում իրականացվող գնահատման գործընթացի 
նպատակների, մեթոդների, չափանիշների, աշխատակիցների մասնագիտա-
կան կարիերայի վրա գնահատման արդյունքների ազդեցության մասին, իսկ 
որպես կախյալ փոփոխական՝ աշխատակիցների մոտիվացիան ու աշխատան-
քով բավարարվածությունը): 

Եվ այսպես, գիտափորձի մասնակիցները պատահական բաշխման 
միջոցով բաժանվել են չորս՝ երկու փորձարարական և երկու վերահսկիչ, խմբի: 
Գիտափորձի առաջին փուլում թեստավորում է իրականացվել I և II (համապա-
տասխանաբար փորձարարական և վերահսկիչ խմբերի) աշխատակիցների 
հետ. յուրաքանչյուրում 20 մասնակից: Գիտափորձի երկրորդ փուլում (մասնա-
գիտական որակների գնահատումից տասն օր առաջ) տեղի է ունեցել հան-
դիպում I և III փորձարարական խմբերի հետ, որի ընթացքում մասնակիցներին 
ներկայացվել է գնահատման գործընթացի էությունը, նպատակը, անցկացման 
ընթացակարգը, գնահատման ցուցանիշներն ու սանդղակները և գնահատման 
արդյունքում առաջ եկող հնարավոր հետևանքները։ Գիտափորձի երրորդ 
փուլում Բանկի ՄՌԿ վարչության կողմից իրականացվել է աշխատակիցների 
կոմպետենտությունների գնահատում և վերջինիս արդյունքների վերլուծություն։ 
Գիտափորձի վերջին փուլում իրականացվել է կրկնակի թեստավորում 
(առաջնային թեստավորումից 1 ամիս անց), որին մասնակցել են գիտափորձի 
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բոլոր մասնակիցները (փորձարարական և վերահսկիչ խմբերի 20-ական 
մասնակիցները. ընդհանուր թվով` 80 մարդ):  

Ընդհանրացնելով Բանկի ՄՌ կառավարման վարչության աշխատա-
կիցների և ղեկավարների հետ անցկացված զրույցի արդյունքները կարող ենք 
արձանագրել, որ գնահատման գործընթացն ու դրա ազդեցությունն աշխատա-
կիցների վրա կարող են ունենալ թե՛ դրական և թե՛ բացասական կողմեր: 
Դրականների շարքին են դասվում՝ տաղանդավորների գրանցամատյանի 
ստեղծումն ու վարումը, իրավահաջորդության պլանավորումն ու ապահովումը, 
աշխատակիցների մոտիվացումը, ուսուցման և զարգացման պահանջի բացա-
հայտումն ու արդյունավետ համակարգի մշակումը, արդարացի վարձատրու-
թյան և առաջխաղացման իրագործումը, ղեկավար-աշխատակից մշտական 
հաղորդակցության, ինչպես նաև կարիերայի աճի ապահովումը: Բացասական-
ների շարքին են դասվում ժամանակատարությունն ու ռեսուրսատարությունը, 
նախնական փուլերում տեղեկատվության սակավությունը, աշխատակիցների 
ապամոտիվացումը, հնարավոր անտարբերությունն ու կոնֆլիկտների սրումը, 
ինչպես նաև կտրուկ փոփոխությունները, որոնք կարող են հանգեցնել աշխա-
տակիցների դժգոհությանն ու աշխատանքով բավարարվածության նվազմանը: 
Մեր կողմից կազմված հարցաթերթի միջոցով ստացված գնահատականները 
փաստում են, որ Բանկում իրականացված մասնագիտական որակների 
գնահատման գործընթացը հետազոտվողների 16 %-ը համարում է անբավա-
րար, 68 %-ը՝ լավ, 18 %-ը՝ բավարար: Հարցվածների 37 %-ի համար մասնա-
գիտական որակները (կոմպետենտությունները) գնահատելու գործընթացը եղել 
է հեշտ և հասկանալի, իսկ 63 %-ի համար՝ ոչ այդքան: Աշխատակիցների 70 %-
ը դեմ չեն եղել մյուս տարի կրկնելու գնահատման գործընթացը, իսկ 30 %-ը՝ 
նման ցանկություն չեն արտահայտել: 

Հետազոտության արդյունքների համեմատական վերլուծության միջոցով 
բացահայտվել է, որ աշխատակիցների մասնագիտական որակների գնահատ-
ման գործընթացի նպատակի և դրա հետևանքների մասին իրազեկված (I 
փորձարարական) խումբը կրկնակի թեստավորման ժամանակ աշխատանքով 
բավարարվածության մակարդակում գրանցել է որոշակի աճ (տե՛ս նկ. 1), և այդ 
ցուցանիշը, ըստ Վիլկոքսոնի թեստի, հանդիսանում է վիճակագրորեն հա-
վաստի (P=0.00), հետևաբար կարող ենք եզրահանգել, որ գնահատման 
գործընթացի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետումը որևէ կերպ 
չի հանգեցնում աշխատանքով բավարարվածության ցուցանիշի նվազման: 
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Նկար 1. «Աշխատանքով բավարարվածության հարցարան» մեթոդիկայի 

առաջին (Օ1) և կրկնակի (Օ2) թեստավորման ցուցանիշները (I խումբ): 
 
Հաջորդ՝ «Մոտիվացիոն տիպի որոշում» հարցարանով ստացված տվյալ-

ների վերլուծության արդյունքում վիճակագրորեն նշանակալի տարբերություն 
գրանցվել է հատկապես մոտիվացիոն մասնագիտական տիպից՝ ըստ Վիլկոք-
սոնի թեստի (P=0.047): Հետևաբար` կարող ենք ասել, որ աշխատակիցների 
մասնագիտական որակների գնահատման մասին տեղեկատվությունը միա-
նշանակ ազդել է տվյալ ցուցանիշի բարձրացման վրա: Մոտիվացիոն պատրիո-
տիկ ոճում գրանցված տարբերությունն այդքան էլ զգալի չէ, իսկ տնարարա-
կան և խուսափող ոճերում գրանցվել են նույնանման արդյունքներ (տե՛ս նկ. 2):  

 

 
Նկար 2. «Մոտիվացիոն տիպի որոշում» մեթոդիկայի առաջին (Օ1) և 

կրկնակի (Օ2) թեստավորման համեմատական ցուցանիշները (I խումբ):  
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Արդյունքները ցույց են տվել նաև, որ թե՛ գնահատման գործընթացից 
առաջ և թե՛ հետո, փորձարարական տվյալ խումբը հետաքրքրված է եղել 
աշխատանքի բովանդակությամբ, իբրև ինքնադրսևորման միջոց իմաստա-
վորել է բարդ առաջադրանքները, կարևորել է ինքնուրույն գործողություններն 
աշխատանքային գործընթացում, ունեցել է որակավորման բարձրացման 
ձգտում և ցուցաբերել բարձր պատասխանատվության զգացում: Տվյալ խմբի 
համար ֆինանսական մոտիվացիան չի հանդիսացել մոտիվացվածության 
առաջնային պայման:  

II (վերահսկիչ) խմբի առաջին (O3) և կրկնակի (O4) թեստավորման ցուցա-
նիշների համեմատական վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ կրկնակի 
թեստավորման ժամանակ աշխատանքով բավարարվածության մակարդակի 
ցուցանիշները նվազել են (P≤0.05), և ըստ «Աշխատանքով բավարար-
վածության հարցարանի»՝ համարվում են միջինից ցածր, ուստի կարող ենք 
եզրահանգել, որ աշխատանքային գործունեության գնահատման որոշակի 
տարրերի հետ կապված սույն վերահսկիչ խմբում առկա է չեզոք կամ առավել 
հաճախ բացասական հիմնագույն կրող հուզական վիճակ: «Մոտիվացիոն 
տիպի որոշում» հարցարանի թեստավորման արդյունքների վերլուծության 
արդյունքում դուրս ենք բերել նաև, որ ըստ Վիլկոքսոնի թեստի վիճակա-
գրական նշանակալի տարբերություն են գրանցվել մոտիվացիոն տիպի 
գործիքային և մասնագիտական ցուցանիշներում (P≤0.05): Առաջին թեստա-
վորման ժամանակ գերակա մոտիվացիոն տիպը եղել է մասնագիտականը, 
որին հերթականությամբ հաջորդում են պատրիոտիկը, տնարարականը, 
գործիքայինը, ապա խուսափողը: Իսկ ահա կրկնակի թեստավորման պարա-
գայում առավել բարձր ցուցանիշ է գրանցվել մոտիվացիոն գործիքային տիպի 
սանդղակում, և ըստ այդմ, կրկնակի թեստավորման ժամանակ 
աշխատակիցների համար աշխատանքն ինքնին չի համարվել մոտիվացիոն 
գործոն, փոխարենը դիտարկվել է որպես ֆինանսական աղբյուր: 

Ըստ Սոլոմոնի փորձարարական պլանի, անկախ փոփոխականի ազդե-
ցության դերը կախյալի վրա պարզելու համար, անհրաժեշտ է համեմատել նաև 
I (O2) և II (O4) խմբերի կրկնակի թեստավորման արդյունքները: Ըստ այդմ, 
«Աշխատանքով բավարարվածության հարցարանի» սանդղակի վերլուծության 
արդյունքում կարող ենք ենթադրել, որ այն աշխատակիցները, ովքեր տեղե-
կացված էին աշխատակիցների գնահատման գործընթացի նպատակների, 
մեթոդների, չափանիշների, աշխատակիցների մասնագիտական կարիերայի 
վրա գնահատման արդյունքների ազդեցության մասին, կրկնակի թեստա-
վորման ժամանակ գրանցել են ավելի բարձր ցուցանիշներ, քան նրանք, ովքեր 
տեղեկացված չէին (P=0.00): Ուսումնասիրելով «Մոտիվացիոն տիպի որոշում» 
հարցարանի վերլուծության արդյունքում ստացված տվյալները, կարող ենք 
ասել, որ գնահատման գործընթացի մասին չտեղեկացված աշխատակիցները 
գրանցել են մասնագիտական մոտիվացիոն տիպի բարձր ցուցանիշներ, 
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ինչպես նաև ըստ Վիլկոքսոնի թեստի վիճակագրական նշանակալի տարբե-
րություններ են արձանագրվել մոտիվացիոն՝ գործիքային, մասնագիտական և 
խուսափող տիպերում (P≤0.05): 

Անկախ փոփոխականի ազդեցությունը կախյալի վրա ստուգելու համար 
հարկավոր է համեմատել նաև III և IV խմբերի թեստավորման արդյունքները: 
Ըստ III (O5) և IV (O6) խմբերի՝ «Աշխատանքով բավարարվածության 
հարցարանի» միջոցով ստացված տվյալների՝ IV խումբը գրանցել է 
աշխատանքով բավարարվածության ավելի ցածր մակարդակ, քան երրորդը 
(P=0.00): Հիշյալ խմբերի «Մոտիվացիոն տիպի որոշում» հարցարանի 
վերլուծության արդյունքում ստացված տվյալները ևս վկայում են այն մասին, որ 
վիճակագրական նշանակալի տարբերություններ գրանցվել են մոտիվացիոն՝ 
գործիքային, մասնագիտական և պատրիոտիկ տիպերում (P≤0.05): 

Բացի այդ՝ I (O2) և III (O5) փորձարարական խմբերի կրկնակի թեստա-
վորման ցուցանիշների համեմատական արդյունքները II (O4) և IV (O6) 
վերահսկիչ խմբերի տվյալների համեմատական արդյունքներին համադրելու 
միջոցով կատարվել են հետևություններ վերաթեստավորման արդյունքների 
վրա առաջին թեստավորման ունեցած ազդեցության մասին: Նշված խմբերում 
կրկնակի թեստավորման ժամանակ գրանցվել են աշխատանքով բավարար-
վածության բարձր ցուցանիշներ և գերակայել է մոտիվացիոն մասնագիտական 
տիպը (ըստ Վիլկոքսոնի թեստի՝ նշված ցուցանիշների միջև վիճակագրական 
նշանակալի տարբերություններ չեն գրանցվել), հետևաբար կարող ենք 
փաստել, որ նախնական թեստավորումը տվյալ փորձարարական խմբերում 
որևէ ազդեցություն չի ունեցել: 

Հիմնագույնի և բնական զարգացման համակցված ազդեցությունը բացա-
հայտելու համար IV խմբի (O6) թեստավորման տվյալները համեմատվել են I 
(O1) և II (O3) խմբերի առաջին թեստավորումներից ստացված ցուցանիշների 
հետ և, ըստ Ֆրիդմանի թեստի, նշված տարբերությունները եղել են նշանա-
կալի (P≤0.05)։ «Աշխատանքով բավարարվածության հարցարանի» համեմա-
տական վերլուծության արդյունքում պարզվել է նաև, որ տվյալ խմբերում առկա 
է աշխատանքով բավարարվածության բարձր ցուցանիշ, սակայն այդ տվյալ-
ները համադրելով IV խմբի (O6) տվյալներին, կարող ենք ասել, որ IV խմբում 
նկատվում է աշխատանքով բավարարվածության շատ ցածր ցուցանիշ: 
Հաջորդ՝ «Մոտիվացիոն տիպի որոշում» հարցարանի ցուցանիշների համեմա-
տության արդյունքում բացահայտվել է, որ IV խմբում գերակայող է մոտիվա-
ցիոն գործիքային տիպը, իսկ I (O1) և II (O3) խմբերում՝ մասնագիտական 
տիպը: 

Անձնակազմի գնահատման արդյունքում տրված գնահատականների 
ազդեցությունը հետազոտվողների աշխատանքով բավարարվածության վրա 
պարզելու համար համեմատվել են հետազոտության կրկնակի թեստավորմանը 
մասնակից բոլոր խմբերի աշխատանքով բավարարվածության ցուցանիշների 
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միջին արժեքները: Ուսումնասիրության արդյունքում ակներև է դարձել, որ 
չնայած այն հանգամանքին, որ վերաթեստավորվող երկու խմբերում էլ աշխա-
տակիցները գնահատվել են ցածր, այդուհանդերձ այն աշխատակիցները, 
ովքեր հետազոտական ծրագրի համաձայն՝ տեղեկացվել են աշխատակիցների 
մասնագիտական որակների գնահատման նպատակների, մեթոդների, չափա-
նիշների, ինչպես նաև իրենց մասնագիտական կարիերայի վրա այդ 
գնահատման արդյունքների ազդեցության մասին, առավել բավարարված են 
եղել իրենց աշխատանքով, քան նրանք, ովքեր չեն իրազեկվել: 
 Այսպիսով, ամբողջացնելով կատարված հետազոտության արդյունքները 

կարող ենք բխեցնել հետևյալ ընդհանրական եզրակացությունները. 
 աշխատակիցների մասնագիտական որակների գնահատման գործըն-

թացը, հանդիսանալով մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործըն-
թացի կարևորագույն փուլերից և աշխատակիցների ներքին ռեսուրսների 
դուրս բերման լավագույն միջոցներից մեկը, կրում է ռիսկային և 
սուբյեկտիվ բնույթ, որը պայմանավորված է գործընթացի մասնագի-
տական, համակարգված և ամբողջական իրականացմամբ:  

 Հետազոտական խմբերի մասնագիտական որակների գնահատման 
արդյունքում ցածր ցուցանիշներ գրանցած աշխատակիցների շրջանում 
իրազեկված հետազոտվողների աշխատանքով բավարարվածության մա-
կարդակը (8.86) զգալիորեն բարձր է եղել, քան ոչ իրազեկվածներինը 
(4.32): 

 Հարցման մասնակից հետազոտական խմբերի վերաբերմունքը մասնա-
գիտական որակների գնահատման գործընթացի հանդեպ մեծ մասամբ 
բնութագրվում է դրական (68 %): Ըստ այդմ, գնահատման գործընթացի 
շարունակականությանը կողմ են արտահայտվել հետազոտվողների 70 
%-ը, թեպետև 63 %-ի կարծիքով հարկավոր է վերանայել մասնա-
գիտական կոմպետենտությունների գնահատմանն առնչվող հարցերը:  

 Սույն փորձարարական հոգեբանական հետազոտությունում առաջա-
դրված վարկածի ստուգման արդյունքում ձեռք բերված փաստացի նյու-
թերը կիրառական հիմք են տալիս պնդելու, որ բանկային կազմակեր-
պության անձնակազմի գնահատման գործընթացում առանձնահատուկ 
պետք է կարևորել այդ գործընթացի վերաբերյալ աշխատակիցներին 
մանրակրկիտ տեղեկատվության (նպատակների, մեթոդների, չափանիշ-
ների, աշխատակիցների մասնագիտական կարիերայի վրա գնահատ-
ման արդյունքների ազդեցության) տրամադրումը: Հակառակ դեպքում 
աշխատակիցների մոտ հաճախ նկատվում է աշխատանքով ցածր 
բավարարվածություն և գերակայում է մոտիվացիոն գործիքային տիպը: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛА (НА ПРИМЕРЕ БАНКА) 

Оганесян С.В., Хончанчян М.A. (Ереванский государственный университет, 
Ереван, Армения) 

В сегодняшней изменчивой и конкурентной среде тенденции развития 
организаций предъявляют новые требования к специалистам по управлению 
персоналом. Чтобы полностью реализовать функции управления персоналом, 
специалисты приняли политику оценки профессиональных качеств сотруд-
ников. В настоящее время проблема эффективной интеграции системы оценки 
в управление персоналом становится более актуальной, поскольку мотивация 
персонала, эффективная коммуникация и удовлетворенность работой в 
значительной степени зависят от компетентного подхода к оценке персонала и 
рационального функционирования системы оценки. В статье изложены 
вопросы, связанные с оценкой и интеграцией оценки персонала в системе 
управления персоналом, а также специфика влияния оценки профессиональных 
качеств персонала на мотивацию и на удовлетворенность работой. 
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STUDY OF PSYCHOLOGICAL IMPACT OF ASSESSMENT OF PROFESSIONAL 
QUALITIES OF PERSONNEL (ON THE EXAMPLE OF THE BANK) 

Hovhannisyan S.V., Khonchanchyan M. A. (Yerevan State University,  
Yerevan, Armenia) 

Organizations' development trends provide new requirements for HRM 
professionals in the changing and competitive environment of today. In order to 
fully implement human resources management functions, HRM specialists have 
adopted a policy of professional assessment for employees. The issue of effective 
integration of the assessment system in HR management process is becoming 
extremely urgent in present, since staff motivation, effective communication and 
satisfaction level in the organization greatly depends on the competent approach to 
employee appraisal and rational operation,. So, this article is directed to the 
research of the issues related to the appraisal and integration of staff assessment in 
the HRM system, as well as the peculiarities of the assessment of the staff's 
professional qualities on employee motivation and satisfaction with work. 

Keywords: Human Resource Management, staff, appraisal of professional 
qualities, motivation, job satisfaction. 
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The purpose of this article is to discuss what factors influence consumer 
behavior and the factors, that online customer take into the consideration 
when purchasing online. For that we analyzed existing literature and went 
through the online purchasing process and identify the reasons why customers 
buy online and the barriers for online shopping. 

After analyzing the literature, we identified that the main factors which 
consumers take into the consideration are price and convenience. At the same 
time trust in sellers, and the information they provide, is one of the major 
issues in the digital environment. Consumers constantly mention the perceived 
risks associated with using the internet. They believe that there is an additional 
risk of online fraud and scam. 

Keywords: Behavior, person, online shopping, consumer behavior, online 
shopping influencing factors.  

 
At the end of the 19th and in the beginning of the 20th centuries was formed 

a new term, which is known as marketing. Marketing was formed to study the 
supply and demand of the products and services in the market. It is a system of 
management, which studies the needs and wants of consumers, and the 
organization of production of these needs and wants. At the same time, marketing 
has affected the market and consumers' needs. 

In the beginning the aim of marketing was the building the best sales force. At 
the end of the 20th century, with the technological changes, marketers started to 
focus on the individuals. The result of this was the change in marketers’ job and 
responsibilities. With the appearance of the internet was created a new marketing 
emphasis. A new fast-paced digital economy is emerging in today’s technology 
driven world, where the consumer is acting as an integral player in developing the 
products. As a result, was formed digital marketing, which allows vast coverage and 
helps serve customers better.  

Usage of the internet by the consumer let the marketers advertise their 
products and “catch” their customers worldwide. Marketers started to use different 
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types of techniques, in a digital environment such as search engines, social media, 
display advertising for achieving their goals. Marketers want to understand, 
consumers motivations and influences on them in the market for determining the 
right product for satisfying their needs and wants. It is worth nothing, to mention 
that identification of influencing factors is a very hard process. Very often 
consumer themselves can't understand what influenced them to buy a certain 
product or service. Kotler and Armstrong (2012) identify the main characteristics, 
which influence consumer behavior, which are cultural, social, personal, and 
psychological factors. It is impossible to control these factors but the marketers 
must take them into account [4].  

Cultural factor with its three characteristic culture, subculture and social class 
is one of the main influences on consumer behavior. Subculture (formatted groups 
of people sharing the same values) and social class (social factors are income, age, 
education...) are very important for targeting right customer groups [4]. 

As a characteristic of personhood, factor age and life cycle stage are very 
important influences. With the age and life stage, consumers change his or her 
wants with this also changes their behavior. Occupation as a rule has influence on 
the consumer, what products and services to buy. Marketers try to identify the 
occupational groups that have an interest in their products and services or they are 
developing products for that group. The economic situation influences the 
consumer product choice. Consumers are sensitive to price or not, it depends on 
the level of their income, level of savings and also the product or service itself. The 
activities, interests, and opinions that person has, creates his or her lifestyle. This 
explains the way that consumer acts in the market [4]. 

According to Kotler and Armstrong (2012) personality is described by the 
terms self-confidence, dominance, sociability, autonomy, defensiveness, adaptability 
and aggressiveness. These factors have been created in a result of a person’s 
contact with the environment. Self-concept is the understanding that person’s 
possessions reflect his or her personality. These are very important, because 
brands also have personalities and consumers buy brands which matches to their 
personalities [4]. 

Consumer behavior is influenced by certain psychological factors: motivation, 
perception, learning, and beliefs and attitudes. 

Motivation is one of the needs that people must satisfy. There are different 
kinds of needs: biological (hunger, thirst, discomfort etc.) and psychological (need 
for recognition, esteem and belonging). Needs must reach to a certain point of 
intensity to be satisfied. Needs have to become a motive for the consumer to satisfy 
them. When a person is motivated, he starts acting, and it depends on the level of a 
person's perception of the situation. Perception is the characteristic with which we 
study how differently people perceive the same situation or the same stimuli. 
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Perception is the process by which people select, organize, and interpret 
information. The result of acting is learning. Learning is the change in a person’s 
behavior because of their experiences. It occurs through drives, stimuli, cues. 
Drives are strong internal wants that call for action. Stimuli are the object that 
drives for a certain action. Cues are small stimuli that determinate when, where and 
how the person will respond and reinforcement. Because of acting and learning, 
people make for them beliefs and attitudes. These factors influence the buying 
behavior by making up brands and product images in the consumer’s 
consciousness. Belief is a descriptive thought that a person has about something 
which can be based on real knowledge, opinion, or faith. It can be charged 
emotionally or non-emotionally. People have their own attitudes regarding 
everything like religion, politics, clothes, music, food [4]. Attitudes make people to 
like or dislike things.  

A study of EU consumer behavior in the digital environment, pointed out that 
online shopping behavior refers to the process of purchasing products or services 
through the internet and this process consists of five steps. Accessing information, 
assessing and analyzing information, acting of assessment and analyses of 
information, complaints and remedies and non-complaints related post sale 
interactions [6]. Depending on the nature of the good or service, the importance of 
a particular stage and its duration can be different. 

The rational consumers firstly will search for information about the product or 
service that want to buy. In this stage consumer can be affected by many factors. 
The study found out that improved access to information about products, services 
and prices has been shown to have positive benefits for consumers. At the same 
time, there is a problem for the consumers connected with the information 
overload. According to different surveys the difficulty of processing all the available 
information, limits consumer search. The search engine usage is very high globally. 
When searching online search engines are used by the consumers more than 
manufacturer websites, comparison websites and discussion forums. As studies 
have shown, there is a so-called Googlization of online searches. For many 
consumers, Google and the internet are essentially the same thing [6].  

There are many reasons why people shop online. For examples, consumers 
can buy anything at any time without going to the store; they can find the same 
product at a lower price by comparing different websites at the same time; they 
sometime want to avoid pressure when having a face-to-face interaction with 
salespeople; they can avoid in store traffic jam, etc. These factors can be 
summarized into four categories—convenience, information, available products and 
services, and cost and time efficiency [2]. 

Surveys conducted by several researchers showed that some customers use 
online channels just to escape from face-to-face interaction with salesperson 



74 
 

because they pressure or uncomfortable when dealing with salespeople and do not 
want to be manipulated and controlled in the marketplace. This is especially true 
for those customers who may have had negative experience with the salesperson, or 
they just want to be free and make decision by themselves without salespersons’ 
presence [2].  

Consumers' second step is to assess and analyze the information they found. 
In this stage consumer analyze the information in more narrow consideration and 
makes decisions, which type of product or service to buy and from which seller. 
"Consumers form reference points during the search process and the first product 
or seller viewed as part of the search process is likely to serve as the consumer’s 
reference point for the remainder of the search"[6 pg. 68].  

One of the major issues in the digital environment is trust in the information 
that suppliers provide. Because of this issue, consumers prefer to buy brands 
through the internet for overcoming this problem. For the consumers most trusted 
sources of information, which have been shown to influence consumer behavior, 
are recommendations and consumer reviews.  

Another study of online consumer behavior in Singapore found out, that usage 
of the Internet as a tool, for information gathering purposes is extremely popular 
there (97%) [8]. However, not all the consumers making purchase online after 
searching information in the internet. The percentage among the respondents that 
never made online purchase was very low. 

Many consumers use price as an only mean for sorting online information 
when buying online, even if they have comfortable filtering mechanisms, which 
allow them to filter at the same time, on several different parameters, like price, 
time of delivery etc. A controlled experiment testing was conducted in 2010 about 
the effect of different price frames, which analysis showed that, drip-pricing, time-
limited offers and baiting pricing all have an impact on consumer decision-making. 
There is an impact of advertising, on consumers’ decision-making process also [6]. 
If consumer exposed to an advertisement in different websites, than in one, 
probability that he or she will buy is becoming high [5]. The framing and clarity of 
advertisements affects consumers’ ability to analyze the information presented to 
them. The next stage for the consumers, after assessing and analyzing information 
is purchasing process. 

When purchasing online convenience and the potential to save money where 
recognized as the main motivators for the consumers. Consumers benefit from 
online shopping by paying lower prices, accessing to a wider variety of goods and 
sellers, increased ease of comparing product specifications and prices. There is 
also greater convenience of online shopping and greater ability to receive consumer 
information on consumer forums. According to the survey made in 2010 in EU, 
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50% of EU consumers feel more empowered in the online environment, because 
they think that have better access to better products choice online [6]. 

According to Sen (2014), who studied online shopping and factors influencing 
online purchases of products in Kolkata, find out, that the most influencing factor 
on the consumers was lower price. Lower price is very attractive for the consumers 
to make purchases online. They have a chance to purchase the same product in 
lower price online. Discounts and other sales promotional techniques attract 
customers to purchase the products online [9]. 

The second factor that was identified is convenience. The customers focus on 
the convenience of shopping online, as compared to the traditional form of 
shopping . Customers find it much more convenient to shop at home, and it also 
saves time [9].  

There are many consumers, who avoid from online shopping. The most part 
of these consumers say that they prefer to buy in person, because they want 
physical experience and personal contact only available from offline shops. The 
perceived risks may act as a barrier for online shopping in Europe, particularly for 
cross-border online shopping [6]. Security, privacy and trust concerns are common 
barriers for online shopping. Consumers also take into consideration, the stories 
that they heard about online shopping, like online scams or non-delivery of 
products purchased online. In addition, the shopping limitations and financial risks 
are the two main inhibitors for the consumers who don't want to buy online [1]. 

TNS Opinion and Social (2011) reported, that nine out of ten EU consumers 
who have shopped online have provided their name and 89% have provided details 
of their address. Moreover, 45% have provided their mobile phone number, 35% 
details of their nationality and 33% have provided financial information [10]. It is 
important to mention, that for online transactions, at least the provision of the 
consumer’s name and address will be necessary for delivery of the goods or 
services that the consumer bought.  

Fifty five percent of EU online consumers consider that the risk of fraud with 
disclosure of personal information is one of the most important risks [6]. In 
addition, 43% of online consumers are also worried that the information will be 
used without their knowledge and permission and 35% have fear, that they will 
become victims of identity theft [10]. 

These online shopping barriers make consumers to search for the products 
and services online, but make purchases offline. The main reasons for leaving a 
website without purchasing are that consumers want to see the actual product 
before buying; they are not sure that the site provides the best price; they find 
shipping costs too high; they don't like to register before purchasing the product 
and they don't find the desired product [6].  
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The consumers appear at the stage of complaints and redress, when they have 
a problem with the product that bought. Consumers may experience a problem 
incurred, related to delivery or the quality of the product or service in the digital 
environment. Problems related to quality can be connected with misleading 
information. At the same time, consumers mention, that return policies and 
communication with the traders are more important for them, then the lack of 
product information for buying online [6]. With this, consumers want to be sure, 
that if they will have problem with non-delivery and quality of the product or 
service, they will be able to contact with suppliers and solve that problem. 

Problems with online scams and fraud are also very common. One of the 
examples of that is subscription traps4. Similarly, there are examples of consumers 
receiving what appear to be personal messages and are asked to enter personal 
details to find out who sent them [6]. After doing that, consumers later found out 
that they had entered into a contract. The largest share of the consumers don't 
know how to complain about this problem. 

The consumers, when deciding complain or not, take into consideration a 
number of factors. Kim, et al. (2003) suggests that for consumers, it may depend 
on the value of complaining and the likelihood of success [3]. Another factor for the 
consumers is that they can give their complaint effectively to an authority who will 
handle their complaint well [7]. 

Other factors include consumer characteristics and the type of sector of the 
product. For example, consumers are more likely to complain if they have 
experience of a product or service or if they have a higher purchase frequency. The 
consumers who are ready to expend non-monetary resource, such as time and 
effort, for obtaining products and redress, have a higher propensity to complain. 
Moreover, if the product is in a competitive market, where substitute products exist, 
consumers can easily switch to other substitute product, if they are dissatisfied [6]. 

Muller et al. the 2011 study found out that online customers are less likely to 
complain, compared to offline consumers even if, they were in a similar situation, 
as offline customers were. Online customers are more sensitive to the benefits and 
costs of making a complaint. Moreover, they are more sensitive to delays by the 
seller in responding to their complaint. The survey results pointed out, that the 
main frustration for complaining online customers is the poor communication levels 
they may encounter with online traders. Consumers, who have purchased online, 
have problems, with the poor communication levels with online traders. Online 
traders do not answer emails or respond to phone calls, which leaves consumers in 

                                                 
4 Subscription traps are websites that offer services that are free but contain hidden or difficult to 
find  clauses  that  constitute  a  purchase  contract/subscription  that  comes  into  effect  when  the 
user provides personal information. 
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a poor position in terms of obtaining redress. 72% of UK internet shoppers thought 
that the problems were harder to resolve when shopping online [6]. 

Conclusion 
One of the benefits for the consumer, when purchasing online is the price. 

Consumers may buy the same product in the online environment at a lower price. 
The reason of this is lower transaction costs. Another reason for the lower price are 
increased competitive pressures in online environment. According to the literature, 
that we studied consumers are more likely to buy, when the price for the product is 
lower, than in an offline environment. Thus, the price is one of the main factors, 
which consumers take into consideration when buying online. 

Consumers prefer to purchase online, because of convenience. Internet 
environment lets them make purchase 7 days in a week and 24 hours a day. It 
makes possible for the consumers to buy products from domestic market, at the 
same time to make a purchase from cross border markets. It is worth noting, that 
consumers can find better deals online than offline, because of access to a large 
variety of products. It is also important, that they are able to find a product online, 
which more closely matches their preferences. Internet environment gives ability to 
consumers compare product specifications in easy way. They can get product 
information at very low cost. Consumers are able to get information about other 
consumers' experiences in the online environment and receive information about 
online sellers and the products, that other consumers bought before. Price 
comparison websites let consumers to compare the prices of the products or 
services, which they want to buy. It gives a chance to internet shoppers, easily to 
find the best deal for them. When consumers use all these tools, that suggests 
online environment, they save time. This is very important for the consumers, who 
have not enough time to search of the products offline. 

Trust in sellers, and the information they provide, is one of the major issues in 
the digital environment. Consumers say that they don't trust the information, about 
the quality of products, which sellers provide. That is the reason, why consumers 
give so much value to brands, when buying online. At the same time exists another 
issue about the forgery brands. Consumer trust in advertising information is also 
low. 

Consumers constantly mention the perceived risks associated with using the 
internet. They believe, that there is an additional risk of online fraud and scam. 
When consumers purchase in the digital environment, they mention, that they had 
problems related to the delivery or quality of the product or service. According to 
consumers the main frustration for complaining online customers is the poor 
communication levels, they may encounter with online traders. A common problem 
appears to be, that online traders choose not to answer e-mails or respond to 
phone calls, which leaves consumers in a poor position in terms of obtaining 
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redress. Another issue for the consumers in the digital environment is providing of 
personal data. Consumers have fear, that the sellers will use their personal 
information or they will give it to the third side. 
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ԱՌՑԱՆՑ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԱՐՔԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Հովսեփյան Ն. Ս. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 

Սույն հոդվածի նպատակն է պարզել, թե ինչ գործոններ են ազդում 
սպառողի վարքի վրա, և որոնք են այն գործոնները, որ գնորդը հաշվի է 
առնում առցանց գնումներ կատարելիս: Այս նպատակով մենք վերլուծել ենք 
առկա գրականությունը և ուսումնասիրել ենք առցանց գնումների գործընթացը 
և պարզել այն պատճառները, որոնք նպաստում կամ խոչընդոտում են առցանց 
գնումներ կատարելուն: 

Գրականության վերլուծությունից հետո պարզվեց, որ երկու հիմնական 
գործոնները, որոնք հաշվի են առնվում սպառողների կողմից առցանց գնում 
կատարելիս, գինը և հարմարավետությունն են: Միևնույն ժամանակ, 
վաճառողների և նրանց տրամադրած տեղեկատվության նկատմամբ անվստա-
հությունը թվային միջավայրի գլխավոր խնդիրներից է: Սպառողները 
հիմնականում նշում են առկա ռիսկերը` կապված ինտերնետի օգտագործման 
հետ: Նրանք հավատացած են, որ առցանց գնումները լրացուցիչ ռիսկեր են 
ստեղծում իրենց համար: 

Հանգուցային բառեր. վարք, անձ, առցանց գնումներ, սպառողական վարք, 
առցանց գնումների վրա ազդող գործոններ 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Овсепян Н. С. (ЕГУ, Ереван, Армения) 

Целью данной статьи является рассмотрение различных факторов, 
влияющих на поведение потребителей, в результате сопоставления которых 
клиент принимает решение о совершении покупок в Интернете. Для этого мы 
проанализировали существующую литературу, прошли процесс онлайн-покупок 
и выяснили причины, по которым клиенты покупают онлайн, и барьеры для 
покупок в интернете. 
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По результатам анализа литературы было выявлено, что основными двумя 
факторами, которые потребители учитывают, являются цена и удобство. В то 
же время доверие к продавцам и информация, которую они предоставляют, 
является одной из основных проблем в цифровой среде. Потребители 
постоянно упоминают о предполагаемых рисках, связанных с использованием 
Интернета. Они считают, что существует дополнительный риск мошенничества 
в интернете. 

Ключевые слова: поведение, личность, покупки в интернете, 
потребительское поведение, влияющие факторы. 
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տպագրության ընդունման ամս.՝ 27.01.20 
Ուսումնասիրված է հաշտարարության սոցիալ-հոգեբանական գոր-

ծառույթների վերաբերյալ ուսանողների և դասախոսների իրազեկվա-
ծության աստիճանը, ինչպես նաև նրանց վերաբերմունքը հաշտարար-
ների մասնագիտական կոմպետենցիաների վերաբերյալ: Ցույց է տրված, 
որ հետազոտվողների մեծամասնությունը տեղեկացված չեն հաշտա-
րարության (մեդիացիայի) ինստիտուտի դերի և գործառույթների մասին: 
Հայտնաբերված է անվստահության բարձր աստիճան միջնորդության այդ 
տիպի ինստիտուտի նկատմամբ: Դուրս են բերվել մեդիատորների 
մասնագիտական կարևոր կարողությունները և հմտությունները, որոնք 
անհրաժեշտ են արդյունավետ հաշտարարություն իրականացման համար: 

Հանգուցային բառեր՝ քաղաքացիաիրավական խնդիրներ, հաշտարա-
րություն, սոցիալ-հոգեբանական տեսակետներ, տեղեկացվածության, մասնա-
գիտական հատկություններ: 

Հաշտարարության ինստիտուտը (Mediation Institute5) սկսել է գործել 
նախորդ դարի յոթանասունական թվականներին ԱՄՆ-ում և քսան տարի անց 
Եվրոպական մի շարք երկրներում: Այժմ այն արդեն կոնֆլիկտների և վեճերի 
լուծման կայացած մեդիացիայի համակարգ է, որը զբաղվում է քաղաքա-
ցիաիրավական բազմաբնույթ հարցերով և օգնում է դատական համակարգին 
մի կողմից, իսկ մյուս կողմից քաղաքացիներին և կազմակերպություններին 
ավելորդ ֆինանսական և հուզական բեռնվածությունից ազատվելու հարցում: 
Միջազգային փորձը հուշում է հաշտարարության հիմնական առավելություն-
ները (International Mediation Institute)՝ այն է. ավելի էժան և արագ, քան վեճերի 
լուծման այլ ձևերը, ինչպիսիք են դատական գործընթացը, օգնում է պահպանել 
և բարելավել կողմերի միջև հարաբերությունները, ցույց է տալիս հարգանք և 
արժեք հակամարտության մեջ ներգրավված մարդկանց համար, օգնում է 
մարդկանց հասնել և լուծել խնդրի առանցքը, կարող է իրավիճակները ձևա-
փոխել ավելի լավի, պայմանագրեր է ստեղծում, որոնք կողմերը ցանկանում են 
պահպանել, և ամենակարևոր պահանջներից մեկը, որ սերտիֆիկացված 
                                                 
5 https://www.imimediation.org/find‐a‐mediator/ 
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միջնորդները ենթակա են մասնագիտական վարքի օրենսգրքի [8]: Հարկ ենք 
համարում նշել, որ բնակչության իրազեկվածությունը հաշտարարության ինս-
տիտուտի նշված առավելությունների մասին կնպաստի բազմաթիվ վեճերի և 
կոնֆլիկտների կանխարգելմանը: 

Հայաստանում հաշտարարության ինստիտուտի զարգացումը կապվում է 
վերջին տասնամյակի հետ, ընդ որում առավել շատ զարգացել է մեզ մոտ 
ֆինանսական հաշտարարության ինստիտուտը, որն իր գործառույթներով 
ավելի շատ նման է խորհրդատվական և տեղեկատվական գրասենյակի, քան 
ընդունված հաշտարարության ինստիտուտի: Վերջին տարիներին փորձեր 
արվեցին կայացնելու և զարգացնելու վերոնշյալ ինստիտուտը նույն սկզբուն-
քով, ինչ գործում է մեդիացիայի միջազգային հարթակում:  

Այսպես, ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից իրականաց-
վեցին վերապատրաստման դասընթացներ, որի մասնակիցները հիմնականում 
գործող փաստաբաններ, իրավաբաններ էին: Այսօր Հայաստանում գործում են 
55 արտոնագրված հաշտարար և 2 մշտապես գործող հաշտարարական հաս-
տատություններ[2]: Վերոնշյալ ռեեստրում գրանցված հաշտարարները իրակա-
նացնում են աշխատանքներ քաղաքացիաիրավական, առևտրային, կորպորա-
տիվ, ընտանեկան, աշխատանքային ոլորտներում: Եվ չնայած այն հանգաման-
քին, որ որոշակի քայլեր կատարվել են հաշտարարության ինստիտուտի 
ձևավորման և զարգացման գործում, սակայն որպես այդպիսին հաշտարարու-
թյան ինստիտուտը ՀՀ-ում կարելի է համարել դեռ չկայացած: Սակայն դրա 
անհրաժեշտությունը և հրատապությունը կասկած չի հարուցում, հաշվի առնե-
լով փոխակերպվող հասարակությունում ծագող բազմաթիվ և բազմաբնույթ 
խնդիրները և կոնֆլիկտները անձ-անձ, անձ-կազմակերպություն, կազմակեր-
պություն-կազմակերպություն հարաբերություններում մի կողմից, մյուս կողմից 
դատարան դիմելու և ողջ գործընթացի ֆինանսական և հուզական մեծ 
ծախսերը, ինչպես նաև նույնիսկ դրական ելքի ժամանակ, այդ գործընթացի 
շարունակական լինելը, տևականությունը:  

Բովանդակային վերլուծության արդյունքում բացահայտվեց, որ ՀՀ-ում 
արտոնագրված հաշտարարները կրթությամբ իրավաբաններ են[1]: Միանշա-
նակ է, որ հաշտարարության արդյունավետության ապահովման համար 
կարևոր է իրավաբանական կրթությունը, սակայն քիչ կարևոր չէ նաև հաշ-
տարարի հոգեբանական պատրաստվածության աստիճանը, ինչպես նաև 
անձնային և հոգեբանական առանձնահատկությունները, որոնք անհերքելի 
մեծ նշանակություն ունեն հաշտարարության ողջ գործընթացում: Անհրաժեշտ է 
շեշտել, որ մեդիատորի կարևոր գործառույթներից է հանդիսանում երկու 
հակամարտող կողմերին կարողանալ նստեցնել բանակցությունների սեղանի 
շուրջ, ինչպես նաև կարողանալ մասնակիցների մոտ բարձրացնել իրական 
պահանջմունքների գիտակցման մակարդակը, որն ընկած է կոնֆլիկտների 
լուծման հիմքում:  
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Այսպիսով, կարելի է նշել, որ հաշտարարության ինստիտուտի կայացման 
և զարգացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ պետք է տարվեն տարբեր 
ուղղություններով: Նախ և առաջ, հրատապ է բարձրացնել քաղաքացիների 
իրազեկվածության մակարդակը հաշտարարության ինստիտուտի առկայության 
և դրա գործառույթների վերաբերյալ: Բացի այդ նույնքան կարևոր է մեդիա-
տորների ընտրությունը և հավատարմագրումը կառուցել մասնագիտական 
հիմքերի վրա, հաշվի առնելով հոգեբանական դիմանկարի համապատաս-
խանությունը մասնագիտությանը: Չնայած այս հիմնախնդրի կարևորությանը 
աշխարհում, և մասնավորապես ՀՀ-ում, սակավաթիվ են այն աշխատանքները, 
որոնք նվիրված են մեդիատորի անձնային և հոգեբանական առանձնահատ-
կությունների ուսումնասիրություններին: Այսպես, օրինակ, Օ. Ալախվերդովան 
նշում է, որ իրենց հետազոտություններում, նվիրված որոշ հոգեբանական 
առանձնահատկությունների դերին հաշտարարության գործընթացում, նշանա-
կալի կապեր հայտնաբերված չեն: Ըստ Օ. Ալախվերդովայի, հնարավոր է այն 
պայմանավորված լինի հատկությունների սխալ ընտրությունով [4]: Մեդիա-
տորների գործունեության ուսումնասիրությունները առավել շատ ծավալվում են 
նրանց կատարած գործառույթների, հաշտարարության գործընթացի, պայ-
մանների և այլ բնութագրիչների շուրջ [5]: Այսպես, ՌԴ–ի հաշտարարների 
միության (Лига медиаторов РФ) կողմից առաջարկվող մասնագիտական 
ստանդարտում մեծ տեղ են զբաղեցնում բնագավառին համապատասխան 
գիտելիքները և մասնագիտական կարողությունները [5, էջ 432]:  

Սույն հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ-ում հաշտարա-
րության ինստիտուտի որոշ սոցիալ-հոգեբանական տեսակետներ և հարցման 
միջոցով արձանագրել հաշտարարի մասնագիտական կարևոր հատկու-
թյունների համախումբը, ըստ տվյալ ծառայության պոտենցիալ օգտատերերի: 

Նպատակին հասնելու համար առաջադրվեցին մի շարք խնդիրներ, որոնք 
նախատեսում են ուսումնասիրել հաշտարարության դերը քաղաքացիաիրավ-
վական հարաբերություններում, հաշտարարության ինստիտուտի արդի կար-
գավիճակը ՀՀ-ում(կոնտենտ վերլուծություն), ինչպես նաև բացահայտել 
հաշտարարների մասնագիտական կարևոր հատկությունները, ըստ այդ 
ծառայության պոտենցիալ օգտատերերի: 

Հետազոտությանը մասնակցել են 76 ՀՀ քաղաքացի 18-55 տարեկան, 
տարբեր մասնագիտությունների, մասնագիտական կայացման տարբեր փուլե-
րում գտնվող քաղաքացիներ: Ընտրանքի ձևավորումը կրել է պատահական 
բնույթ:  

Հետազոտության մեջ կիրառվել է հարցման մեթոդը, կոնտենտ վերլու-
ծության և ռանգավորման մեթոդները: 

Հետազոտության արդյունքները և դրանց վերլուծությունը արձանագրեցին 
քաղաքացիաիրավական խնդիրների հաշտարարության սոցիալ-հոգեբա-
նական որոշ տեսակետներ: Ընտրանքի 66% (1-ին խումբ, 18-24 տարեկան) եղել 
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են ուսանողներ, 34%-ը (2-րդ խումբ, 25-55 տարեկան)՝ տարբեր բնագա-
վառների դասախոս-մասնագետներ: Այն հարցին, թե վստահում եք արդյոք 
հաշտարարության ինստիտուտին, 1-ին խմբի հարցվածների գերակշռող 
մեծամասնությունը (28 հոգի) պատասխանել է, որ իրենք իրազեկված չեն դրա 
առկայության և գործառույթների մասին: Մասնակիցների 11% ( կամ 9-ը հոգին) 
տվել են դրական պատասխան, որ իրազեկված են և վստահում են: Հարկ է 
նշել, որ իրազեկված ուսանողները մասնագիտանում են իրավաբանության և 
միջազգային հարաբերությունների ոլորտում: Հարցված 26 մասնագետներից 
18-ը վստահում են հաշտարարության ինստիտուտին, և, 22-ը կդիմեն անհրա-
ժեշտության դեպքում: Այստեղ ևս հետաքրքրական է այն փաստը, որ դրական 
պատասխան տված մասնագետների մեծամասնությունը բիզնես ֆինանսական 
ոլորտի աշխատակիցներ են: Եվս մեկ դիտարկում, որը իրականացրել ենք 
հարցման ընթացքում՝ կանանց և տղամարդկանց միջև վերաբերմունքի 
տարբերությունն էր: Եվ ուսանողների շրջանում, և մասնագետների շրջանում 
արական սեռի ներկայացուցիչների շրջանում վստահող և այդ ծառայությանը 
անհրաժեշտության դեպքում դիմող քաղաքացիների քանակը անփոփոխ էր, 
այն դեպքում, երբ իգական սեռի ներկայացուցիչների դիմելու հավանա-
կանությունը ավելի մեծ է, քան վստահելու:  

Ստացված տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ ժամանակակից Հայաս-
տանում հաշտարարության ինստիտուտի առկայության, դրա գործառույթների 
վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածությունը, գտնվում է շատ ցածր 
մակարդակում: Իսկ այն սակավաթիվ քաղաքացիները, ովքեր իրազեկված էին 
և վստահում են այդ ինստիտուտին այս կամ այն կերպ մասնագիտորեն 
կապված են: Այսպես, ուսանողների շրջանում իրազեկվածությունը բարձր է 
իրավաբանների և միջազգայնագետների մոտ, ինչը նրանց մասնագիտության 
կրթվածության շրջանակներում օրինաչափ է: Մյուս կողմից աշխատող քաղա-
քացիների շրջանում իրազեկվածությունը բարձր էր ֆինանսական ոլորտի 
աշխատակիցների շրջանում, ինչը, հնարավոր է պայմանավորված է ՀՀ-ում 
ֆինանսական հաշտարարության ինստիտուտի կայացվածության հետ:  

Սակայն, ինչպես նշում է Հ. Հովհաննիսյանը, իր Արմենիա Սպուտնիկին 
տրված հարցազրույցում, ՀՀ-ում հաշտարարության ինստիտուտի զարգացման 
նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել աշխատանքներ և՛ հաշտարարների 
ընտրության, և՛ քաղաքացիների վստահության հետ կապված: Քաղաքացի-
ների հետ տարվող աշխատանքներում անհրաժեշտ է շեշտադրել հաշտա-
րարության ժամանակ գաղտնիության սկզբունքը, ժամանակի ծախսը, ինչպես 
նաև այն հանգամանքը, որ հաշտարարության ժամանակ քաղաքացին ինքն է 
որոշում կայացնում ու յուրաքանչյուր պահին կարող է հրաժարվել հաշտա-
րարությունից միակողմանի»[3]:  

Այժմ անդրադառնանք հաշտարարների այն հատկություններին, որոնք 
նշանակալի դերակատարություն ունեն մեդիատորների մասնագիտական 
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կայացման մեջ ըստ քաղաքացիների: Մեր կողմից կազմված հարցարանի 
պատասխանների հիման վրա ռանգավորվել են այն հատկությունները և 
ունակությունները, որոնք ըստ հարցվածների անհրաժեշտ են հաշտարարների 
արդյունավետ գործունեության ապահովման համար (տե՛ս աղ.1): 

 
Նկար 1. Հաշտարարների (մեդիատորների) մասնագիտական կարևոր 

հատկությունների ռանգավորման արդյունքները (n=76) 
 
Ինչպես երևում է աղյուսակից, ըստ հարցվածների հաշտարարների մաս-

նագիտական կարևոր հատկությունների մեջ առաջնային տեղ են զբաղեցնում 
օբյեկտիվությունը, ռացիոնալիզմը, տրամաբանությունը, ինչպես նաև հաղոր-
դակցման հմտությունները, մասնավորապես մտքերը հստակ ձևակերպելու, 
լսելու կարողությունները և այլն: Ամենացածր միավորներ հավաքել են այնպիսի 
հատկություններ, ինչպիսիք են հույզերի վրա հիմնված և ինտուիտիվ որոշումներ 
ընդունելու հմտությունները: Ստացված արդյունքների վերլուծությունը հնարա-
վորություն է ընձեռում խոսել այն մասին, որ հաշտարարության ինստիտուտի 
պոտենցիալ օգտատերերի համար կարևորվում են մասնագիտական կոմ-
պետենցիաները, տրամաբանական, ռացիոնալ որոշումների ընդունման 
հատկությունները: Ուշադրություն չի դարձվում հաշտարարի արտաքին տեսքի, 
բանավոր խոսքի կառուցման, ոչ վերբալ հաղորդակցման հմտություններին, 
որոնք սակայն քիչ կարևոր չեն բանակցությունների վարման ընթացքում: Ց. 
Շամլիկաշվիլիի և Ս. Խարիտոնովի աշխատանքում նշվում է, որ հաշտարա-
րության ինստիտուտի պոտենցիալ օգտատերերի համար կարևորվում է նաև 
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հաշտարարի ընտանեկան կարգավիճակը, պրոֆեսիոնալիզմը, ինչպես նաև 
արտաքին տեսքը: Ընդ որում, նրանց կողմից իրականացված հետազոտության 
մեջ ցույց է տրված, որ ընտանեկան վեճերը հանգուցալուծող հաշտարարների 
համար կարևոր է ընտանեկան կարգավիճակը, այն դեպքում, երբ քաղաքացիա-
իրավական վեճերի լուծման համար կարևորվում է մեդիատորների պրոֆեսիո-
նալիզմը, տարիքը[6]: Հեղինակներից մեկը կարևորում է հաշտարարության 
գործընթացում ճշգրիտ և նպատակային խորհրդատվության դերը [7, էջ. 9]: 

Միևնույն ժամանակ, հետաքրքրական են այն տվյալները, որ անկախ 
մասնագիտական կայացման փուլից, իգական սեռի ներկայացուցիչները 
առավել հակված են հաշտարարության ինստիտուտին վստահելու և անհրա-
ժեշտության դեպքում դիմելու: Նաև սեռային տարբերություններ գրանցվել են 
ըստ այնպիսի պատասխանների, ինչպիսիք են ըստ գաղտնապահության, 
համբերատարության և անաչառության հատկությունների: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոնշյալը, կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ-ում 
հաշտարարության ինստիտուտի զարգացման համար անհրաժեշտ է իրակա-
նացնել գործնական միջոցառումներ քաղաքացիների իրազեկվածության 
մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ: Դրա հետ մեկտեղ, հետազոտության 
արդյունքների վերլուծությամբ, պարզորոշվեց ռացիոնալ, վերլուծական, 
ծրագրավորված որոշումների ընդունման կարողությունների, ինչպես նաև 
խոսքային (վերբալ) հաղորդակցման հմտությունների նշանակալի դերը 
հաշտարարների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման մեջ ըստ 
հաշտարարության ծառայությունից պոտենցիալ օգտատերերի: 
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SOME SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MEDIATION IN CIVIL LEGAL 
ISSUES 

Manukyan H.V. (Armenian State Pedagogical University, Yerevan, Armenia) 

The establishment of the institution of mediation is associated with a complex 
of legal, social, economic and psychological factors. The study aims to determine 
the level of awareness of the phenomenon of mediation among students and 
teachers of Armenian universities, as well as their attitude to the professional 
competencies of mediators. The survey showed that most of the subjects are not 
aware of the role and main functions of the mediation system. A high degree of 
distrust in the institution of mediation was also revealed. According to the results of 
the survey, important professional skills are identified that are necessary for 
effective mediation in civil disputes. 

Keywords: civil law issues, mediation, socio-psychological aspects, awareness, 
professional qualities. 

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИАЦИИ В 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ВОПРОСАХ 

Манукян А.В. (Армянский государственный педагогический университет им․ 
Х. Абовяна, Ереван, Армения) 

Становление института медиации связано с комплексом правовых, со-
циальных, экономических и психологических факторов. В исследовании 
поставлена цель оценить уровень осведомленности о феномене медиации сре-
ди студентов и преподавателей университетов Армении, а также их отношение 
к профессиональным компетенциям медиаторов. Опрос показал, что боль-
шинство исследуемых не осведомлены о роли и основных функциях системы 
медиации. Также выявлена высокая степень недоверия к институту медиации. 
По результатам опроса выявлены профессионально важные навыки, необхо-
димые для эффективного посредничества в гражданско-правовых спорах. 

Ключевые слова: гражданско-правовые вопросы, медиация, социально-
психологические аспекты, осведомленность, профессиональные качества.  
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Статья посвящена ресурсному подходу к исследованию психологи-
ческого капитала и осознанной саморегуляции человека. Основные его 
положения были сформулированы ранее (В.И. Моросанова, 2014, 2017, 
2019), и настоящая статья имеет целью раскрыть ресурсную природу этих 
важнейших для достижения профессиональных и учебных целей 
феноменов. В контексте проблемы проанализированы основные аспекты 
исследования психологического капитала. Сделан вывод о том, что 
осознанная саморегуляция является метасистемой универсальных и спе-
циальных ресурсов человека, позволяющих вносить вклад в продуктивные 
аспекты достижения целей, а также активизировать резервы психологиче-
ского капитала для достижения разнообразных задач жизнедеятельности. 

Ключевые слова: психологический капитал, ресурсный подход, осознанная 
саморегуляция, учебная, профессиональная деятельность. 

В современной науке интенсивно идёт разработка проблемы челове-
ческого и психологического капитала. Приобретают особую актуальность иссле-
дования психологического капитала с включением широкого спектра лич-
ностных и субъектных качеств, которые могут оказывать значимое влияние на 
результаты жизнедеятельности. В.М. Моросанова в своих научных работах 
писала о том, что в широком понимании с помощью термина «ресурсы» всякий 
предмет, процесс и организм может рассматриваться в инструментальной 
функции, а именно, как обладающий изменчивым и в тоже время ограни-
ченным запасом возможностей для решения тех или иных задач [11]. Проблема 
заключается в том, что это понимание ресурсов непротиворечиво применимо в 
экономике и близких к ней областях науки и практики, а использование данного 
термина в психологии, несмотря на его распространённость, весьма неод-
нозначно [2,16,18].  
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«Ресурсы» в психологии – это психологические средства осознанного 
решения определённой задачи. Например — это любые внутренние и внешние 
условия, реальные и идеальные объекты, индивидуальные качества, 
отношения, установки, ценности, которые субъект создаёт или вовлекает, 
использует для решения собственных задач и достижения значимых целей [3]. 
Здесь хотелось бы уточнить, что, любые свойства и отношения человека могут 
быть им осознанно использованы, если ему это необходимо, но только если их 
инструментальные возможности способствует решению субъектно принятой 
задачи. Решением данной проблемы является разделение ресурсов на 
универсальные и специальные в соответствии с целью человека, условиями ее 
достижения и решением соответствующих цели конкретных задач. Именно это 
понимание имплицитно содержится в понятии ресурсов профессиональной и 
учебной деятельности.  

Встает вопрос, можем ли мы говорить о ресурсах деятельности вообще. 
Или еще более широко - о психологических ресурсах человека. Утвердительный 
ответ на этот вопрос, с нашей точки зрения, связан с признанием существо-
вания универсальных ресурсов, т.е. психологических средств, необходимых для 
успешного достижения целей в любом виде деятельности.  

Мы определяем психологические ресурсы через свойства ресурсности. 
Анализ литературы показал, что такими свойствами являются возможность их 
накопления, расходования и восстановления.  

Феноменология исследований психологического капитала выводит нас на 
более широкую проблему психологического ресурса и потенциала человека. С 
нашей точки зрения, необходимо различать эти понятия с тем, чтобы через их 
призму рассматривать природу психологического капитала субъекта. 
Психологический потенциал, с точки зрения ресурсного подхода — это сово-
купность накопленных в опыте компетенций, и присущих индивидуальности 
внутренних резервов, которые латентно существуют и могут осознаваться при 
определённых условиях. Д.А. Леонтьев, анализируя связь личностного 
потенциала с психологическим капиталом пишет: «Капитал как экономическая 
категория обозначает ресурсы, которые вкладываются, принося прибыль, но 
сами не расходуются. У нас не становится меньше резилентности, меньше 
самоэффективности или меньше управления вниманием; наоборот, все эти 
ресурсы умножаются. Но где в этой модели инвестор, тот, кто управляет 
капиталом?» [8, с. 26]. В этой логике мы переходим к понятию саморегуляции, 
которая может быть, в одних ситуациях потенциалом, а в других – значимым 
ресурсом. Наши исследования показали, что все зависит от задачи, для 
решения которой она используется. 

Рассмотрим феномен осознанной саморегуляции как ресурс успешности 
профессиональной и учебно-профессиональной деятельности. Психическая 
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саморегуляция — это многоуровневая и динамическая система процессов, 
состояний и свойств, являющаяся инструментом инициации и поддержания 
произвольной активности. Система саморегуляции (СР) имеет свои проекции на 
различные виды активности человека. Их специфичность определяется 
различными психическими средствами: когнитивными, личностными, темпера-
ментальными и т.д., используемыми для осуществления регуляции [10, 12, 31]. 

Осознанная саморегуляция — это высший уровень психической само-
регуляции. Являясь принципиально рефлексивным психологическим инстру-
ментом человека в организации своей активности, она реализует эту активность 
посредством актуализации различных первичных психических процессов и 
состояний (когнитивных и личностных). Согласно нормативной модели 
осознанной СР [5], основными структурными ее компонентами являются: 
планирование целей, моделирование значимых условий их достижения, 
программирование последовательности и способов действий, оценивание и 
корректирование их результатов. Нетрудно заметить, что этот операциональ-
ный уровень саморегуляции является, по существу, когнитивным и во многом 
аналогичен представлениям о саморегуляции в структурных теориях 
когнитивной психологии. Личностный уровень осознанной саморегуляции 
представлен инструментальными регуляторно-личностными свойствами, такими 
как гибкость, надежность, ответственность, инициативность, рефлексивность, 
за которыми стоят индивидуально-типические стратегии поведения [11]. Общее 
развитие осознанной СР зависит, с нашей точки зрения, как от когнитивного, 
так и от личностного уровня саморегуляции. От степени совершенства 
процессов саморегуляции зависит успешность, надёжность, продуктивность, 
конечный результат действий по достижению цели. 

Рассмотрим ресурсную природу саморегуляции через основные свойства 
ресурсности: целесообразности, инструментальности, осознанности, распре-
деляемости, истощаемости, восстанавливаемости. Теоретический и эмпири-
ческий анализ показал, что осознанной саморегуляции присущи все основные 
характеристики ресурсности [11]. Она целесообразна, так как именно цель 
является для неё системообразующим фактором; инструментальна, так как 
является психологическим средством достижения цели; потенциально 
осознаваема как в отношении собственно регуляторных процессов, так и 
внутренних и внешних средств ее реализации; распределяема [6,21]; 
расходуема [2,5,16]. Истощаемость регуляторных ресурсов также была показана 
в исследованиях роли осознанной СР в преодолении стрессовых функцио-
нальных состояний [7, 22, 31].  

Несомненное не только научное, но и прикладное значение имеет 
выявление универсальных и специальных регуляторных ресурсов, которые 
имеют принципиально сходное строение. При этом универсальный ресурс в 
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большей степени отражает уровень развития саморегуляции и совокупность 
накопленных в опыте регуляторных навыков достижения разнообразных целей. 
В то время как специальный регуляторный ресурс по структуре и содержанию 
реализующих его регуляторных компетенций соответствует лишь определён-
ному классу целей или даже одной конкретной задаче. Так, от общего уровня 
развития осознанной саморегуляции, как универсального ресурса зависят 
общие показатели успешности учебной деятельности, в то время  академи-
ческая успеваемость по различным учебным дисциплинам  в большей степени 
определяется более частными специальными регуляторными ресурсами. 
Исследования показали, что общее развитие осознанной саморегуляции 
является универсальным ресурсом академической успеваемости и успешности 
сдачи выпускных экзаменов [14, 15]. 

Аналогично можно говорить о существовании универсальных и специаль-
ных ресурсов успешности различных видов профессиональной деятельности. 
Так, для профессий высоко риска (спасатели, пожарные, моряки, пилоты 
летательных аппаратов, спортсмены) профессионально-значимым универсаль-
ным ресурсом является развитие не только общего уровня саморегуляции, но и 
развитие регуляторной надёжности, как устойчивости саморегуляции в 
психологически напряжённых условиях. Выделяются также специальные 
регуляторные ресурсы, вносящие наибольший вклад в успешность различных 
видов профессиональной деятельности. Например, моделирование значимых 
условий и программирование действий у спасателей, моряков и пожарников [4], 
механизмы биологической обратной связи в моделирующем эксперименте в 
спорте [1], планирование целей и программирование действий у педагогов [17]. 
У офицеров космических войск, наиболее мотивированных на продолжение 
профессиональной деятельности, специальным регуляторным ресурсом также 
является моделирование значимых условий достижения целей [17]. 

Мы полагаем, что осознанная СР носит черты метасистемы психо-
логических ресурсов выдвижения целей и управления их достижением. В наших 
многочисленных исследованиях было теоретически обоснованно и эмпирически 
подтверждено, что от развития осознанной саморегуляции зависит успешность 
достижения цели в самых разных видах учебной и профессиональной деятель-
ности, и обеспечение их психологического благополучия [13].  Регуляторные 
ресурсы не только непосредственно влияют на продуктивные аспекты 
деятельности, но и являются медиаторами, опосредствующими вклад в них 
когнитивных и личностных особенностей [11, 29, 30].   

Масштабное изучение СР в учебной деятельности способствовало появ-
лению в западной психологии понятия self-regulated learning (SRL). Предло-
женный конструкт позволял исследовать взаимовлияние регуляторных, 
когнитивных, мотивационных и ситуационных факторов на успешность 
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учебной деятельности [23]. Показано, что психологической основой овладения 
различными видами учебной деятельности и академической успешности 
является сформированность психической СР(SR) [34, 41]. В учебной деятель-
ности наличие предельно высокого регуляторного ресурса не является 
типичным и необходимым для успешного обучения в школе и вузе. Наши 
многочисленные исследования осознанной СР учебной деятельности показали, 
что высокое гармоничное развитие осознанной саморегуляции достижения 
учебных целей вносит значимый вклад (наряду с мотивацией и когнитивно-
интеллектуальными особенностями) в академическую успешность. В то же 
время, условием эффективности и надежности обучения является не только и 
не столько гармоничность развития стилевых особенностей СР учебной 
деятельности (как компонентов универсального ресурса), сколько формиро-
вание эффективного регуляторного стиля как специальной компетентности и 
основы специального регуляторного ресурса. Такой стиль может быть 
сформирован и на основе акцентуированных регуляторных профилей, и не 
только при высоком, но и при среднем уровне СР. Главное – чтобы он являлся 
ресурсом, позволяющим мобилизовать благоприятные и нивелировать 
неблагоприятные для успешности обучения индивидуально-психологические 
особенности путём создания компенсаторных отношений между высоко и низко 
развитыми стилевыми особенностями за счет высокой субъектной активности и 
положительного отношения к учению [11]. 

Так каково же соотношение СР и ПК? И что в их взаимосвязи выступает в 
роли ресурса, а что может рассматриваться как потенциал? Возможно ли 
предположить, что компоненты ПК и саморегуляцию связывают реципрокные 
отношения? В одних случаях, компоненты ПК (самоэффективность, оптимизм и 
пр.) могут быть значимым ресурсом эффективной саморегуляции, в других 
ситуациях, наоборот – саморегуляция актуализирует компоненты ПК человека 
для достижения цели. 

Концепция человеческого капитала (Human Capital) изначально сфор-
мулирована в экономическом контексте, которую предложил Теодор Шульц 
[35], указывая на необходимость обоснования преимуществ инвестирования в 
образование в национальном масштабе [39].  В современном проекте 
Всемирного банка по оценки индекса ЧК отмечена более широкая интерпре-
тация его составляющих, которые включают все затраты произведённые в 
течение жизни (семья, образовательные учреждения, культура, организации и 
государство) [41]. И.А. Майбурова (2003) указывает на оформившиеся 
основные две позиции определения ЧК, в соответствии с первым техно-
кратическим подходом, человек сам по себе является капиталом. А во втором, 
научном подходе, где не наблюдается единства в понимании категории ЧК 
говорится, что капиталом является не сам человек, а совокупность приоб-
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ретённых и унаследованных им способностей [9]. Анализ исследований оценки 
ЧК свидетельствуют о том, что при этом в основном используются экономи-
ческие и социальные параметры. Юрьев А.И. указывает на то, что при наличии 
высоких показателей индекса развития человеческого потенциала возможно 
эффективное использование всех ресурсов. А это требует соответствующего 
интегрального показателя качества человеческого капитала, который фор-
мируется на основании уровня развития психологических характеристик 
человека (перцептивных, когнитивных, личностных и эмоциональных) [19].   

В последующем границы человеческого и социального капитала рас-
ширились за счет выделения нематериального конструкта, а именно, пози-
тивного психологического капитала, и предложено следующее его понимание: 
«…. человеческий капитал - это просто «то, что вы знаете», тогда как социаль-
ный капитал - это «кого вы знаете» [27, с.46]. Эти исследования показали, что 
самоэффективность, оптимизм, видение перспективы и жизнестойкость 
являются компонентами психологического капитала, который положительно 
связан с эффективностью деятельности и активностью поведения в стрессовой 
ситуации. Последнее свойство непосредственно связано со стабильностью 
поведения человека в стрессогенных условиях, а, следовательно, однозначно 
отсылает нас к надёжности осознанной саморегуляции. Исследования, получи-
вшие широкую известность, рассматривают психологический капитал в кон-
тексте производительности труда, психологического благополучия и удовлетво-
рённости трудом. При этом подчёркивается, что психологический капитал 
может наращиваться и убывать, то есть подвержен динамике [27, 28]. А это 
утверждение, в свою очередь, укладывается в контекст ресурсного подхода. 

Психологический капитал (PsyCap) - это позитивное психологическое 
состояние развития индивида, характеризующееся: (1) уверенностью в себе и 
своих усилиях при выполнении сложных заданий; (2) позитивным отношением 
к успеху сейчас и в будущем; (3) настойчивостью в достижении цели и, когда 
это необходимо, изменением путей без изменения цели; и (4) способностью при 
столкновении с проблемами и невзгодами, поддержать себя и даже на время 
вернуться назад для достижения успеха в будущем. Это определение возникло 
в рамках позитивной психологии и разрабатывалось для организаций. 
Появившаяся в начале 21 века концепция, предложила руководителям 
организаций новый подход достижения конкурентных преимуществ. Если ранее 
профессиональный отбор исходил из знаний, навыков, умений и опыта, то 
теперь Фред Лютанс призвал сосредоточить внимание на психологических 
свойствах, которые являются индивидуальными, уникальными, кумулятивными 
и непередаваемыми конкурентам, как, к примеру, материальные или 
финансовые [27]. Для измерения PsyCap было разработано несколько шкал. 
Оригинальной шкалой, разработанной Лютансом, Юсефом и Аволио (2007) в 
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контексте организаций, является опросник психологического капитала 24 (PCQ-
24). Оцениваются четыре показателя: надежда, самоэффективность, 
устойчивость и оптимизм. Концепция PsyCap стала еще более актуальной в 
связи с недавними открытиями в области нейропластичности. Благодаря этому 
свойству, PsyCap можно развивать и укреплять. 

Далее проанализируем исследования ресурсной природы психологи-
ческого капитала. Исследования ПК, очевидно, выявляют его ресурсную роль 
по отношению к различным проявлениям субъектной активности человека и 
успешности реализации его деятельности. Результаты мета-анализа исследо-
ваний о влияния ПК на эффективность деятельности и удовлетворенности 
работой свидетельствует о его значимой роли в их прогнозировании [21]. 
Устойчиво воспроизводится на выборках работников различных сфер 
взаимосвязь ПК с производительностью [33, 38]; психологическим 
благополучием [20, 24, 26], социальными отношениями [28], увлечённостью 
работой [16, 35]. ПК выступает медиатором взаимосвязи выгорания и 
результативности, выступая буфером, нейтрализующим негативные эффекты 
рабочего стресса [36].  Однако, применительно к образовательной сфере 
исследования ПК практически не проводились. Исследователи отмечают, что 
есть все предпосылки изучения ПК на до профессиональном уровне. 
Немногочисленные исследования в этой области обосновывают возможность 
считать ПК ключевым элементом успеваемости, академической мотивации, 
психологического благополучия студентов [25, 37, 40]. 

В числе актуальных направлений изучения ПК учёные обозначают 
проблему раскрытия основных механизмов, посредством которых ПК 
оказывает влияние на результаты деятельности. А. Невман отмечает, что 
существует потребность в рассмотрении специфических особенностей 
целедостижения и саморегуляции у людей с различным уровнем ПК [32].  

Можно заключить, что ресурсный подход к психологическому капиталу и 
осознанной саморегуляции человека позволяет обозначить перспективные 
направления, связанные с раскрытием регуляторных механизмов актуализации 
ресурсов ПК личности для достижения целей в разнообразных видах его 
деятельности.  

Выводы 
1. Ресурсный подход к психологическому капиталу позволяет рассматривать 

его как личностный потенциал резервных свойств, отношений и состояний, 
накопленных в опыте человека, которые могут осознаваться и 
актуализироваться с помощью системы ресурсов осознанной саморегуляции 
при определенных условиях, в частности при выполнении сложных и 
нестандартных заданий. 
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2. Осознанная саморегуляция является метасистемой универсальных и спе-
циальных ресурсов человека, позволяющих вносить вклад в продуктивные 
аспекты достижения целей, а также активизировать резервы психологи-
ческого капитала для достижения разнообразных задач жизнедеятельности. 

3. Перспективным направлением эмпирических исследований может стать 
изучение как совместного, так и опосредствующего вклада осознанной 
саморегуляции и в различные показатели успешности, вовлеченности и 
психологического благополучия.  
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RESOURCE APPROACH TO PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND HUMAN'S 
CONSCIOUS SELF-REGULATION 

Morosanova V.I. (FGBNU “Psychological Institute of the Russian 

Academy of Education”, Moscow, Russia) 

Avanesyan H. M. (Yerevan State University, Yerevan, Armenia) 

The article is devoted to a resource approach to the study of psychological 
capital and conscious human self-regulation. Its main provisions were formulated 
earlier (V.I. Morosanova, 2014, 2017, 2019), and this article aims to reveal the 
resource nature of these phenomena, which are most important for achieving 
professional and educational goals. In the context of the problem, the main aspects 
of the study of psychological capital are analyzed. It is concluded that conscious 
self-regulation is a metasystem of universal and special resources of a person that 
allows contributing to the productive aspects of achieving goals, as well as activating 
the reserves of psychological capital to achieve various vital functions. 
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ՌԵՍՈՒՐՍԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻՆ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ 
ԳԻՏԱԿՑՎԱԾ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԸ 

Մորոսանովա Վ. Ի. (Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի հոգեբանության 
ինստիտուտ, Մոսկվա, Ռուսաստան) 

Ավանեսյան Հ. Մ. (Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածը նվիրված է հոգեբանական կապիտալի ուսումնասիրության և 

անձի գիտակցված ինքնակարգավորման ուսումնասիրման ռեսուրսային 
մոտեցմանը: Հիմնախնդրի կարևոր դրույթները ձևակերպվել են ավելի վաղ 
(V.I. Morosanova, 2014, 2017, 2019), և այս հոդվածը նպատակ ունի բացա-
հայտել տվյալ երևույթների ռեսուրսային բնույթը, որոնք ամենակարևորն են 
մասնագիտական և կրթական նպատակների իրականացման համար: Խնդրի 
համատեքստում վերլուծվել են հոգեբանական կապիտալի ուսումնասիրության 
հիմնական առանձնահատկությունները: Եզրակացվում է, որ գիտակցված 
ինքնակարգավորումը մարդու համընդհանուր և հատուկ ռեսուրսների մետա-
սիստեմ է, որը թույլ է տալիս հասնել նպատակների արդյունավետ ասպեկտ-
ներին, ինչպես նաև ակտիվացնել հոգեբանական կապիտալի պաշարները` 
տարբեր կենսական նշանակություն ունեցող գործառույթների հասնելու 
համար: 

Հանգուցային բառեր՝ հոգեբանական կապիտալ, ռեսուրսային մոտեցում, 
գիտակցված ինքնակարգավորում, կրթական, մասնագիտական գործունեություն: 
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Հոդվածում քննարկվում են կենսագործունեության տարբեր 
պայմաններում դեռահասների հոգեբանական օտարացման երևույթի 
դրսևորումները, սոցիալ-հոգեբանական դետերմինանտները: Բացահայտ-
վել են հոգեբանական օտարացման և հոգեբանական անվտանգության 
կորստի մեխանիզմներն ու դրանցում դիտարկվող վարքային փոփո-
խությունների հոգեֆիզիոլոգիական օրինաչափությունները: 

Հանգուցային բառեր՝ հոգեբանական օտարացում, հոգեբանական 
անվտանգություն, ապահարմարում, հուզական անկայունություն, խոցելիություն: 

Ժամանակակից կյանքի սրընթաց զարգացումներն ու սոցիալ-տնտե-
սական, անբարենպաստ փոփոխությունները հաճախ հոգեբանական ան-
վտանգության սպառնալիքներ են հանդիսանում հասարակական ինտեգրման 
ձգտող դեռահասների համար: Անցումային այս փուլում հասակակիցների հետ 
անզիջում մրցակցությունը, սոցիալականացման համար անհրաժեշտ 
հմտությունների ցածր մակարդակը, կամ երբեմն դրանց բացակայությունը, 
ընտանեկան, անձնական կյանքի դժվարությունները սովորական պայման-
ներից դուրս հարաբերություններում երեխաներին դարձնում են անկարող, 
սթրեսորների նկատմամբ զգայուն: Փորձը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ 
հոգեբանական աշխատանքների բացակայության դեպքում դեռահասների 
հոգեկան ոլորտում կարող են ձևավորվել հոգեբանական նորագոյա-
ցություններ՝ ֆրուստրացիայի, հոգեբանական անվտանգության կորստի, անձի 
ինքնագնահատականի ցածր մակարդակով, միջանձնային հարաբերություն-
ներում օտարացվածության զգացման և այլ ձևերով [5, էջ՝ 20]:  

Հոգեբանության բնագավառում առաջին անգամ «օտարացում» հասկա-
ցությունն օգտագործվել է Զ. Ֆրեյդի կողմից՝ թշնամական բնույթ ունեցող 
միջավայրում անձի պաթոլոգիական զարգացումը բացատրելու համար [7, էջ՝ 
52]: Զ. Ֆրեյդից հետո հիմնահարցին անդրադարձել են բազմաթիվ 

                                                 
6 Հետազոտությունների կազմակերպման և հրատարակության ծախսերը ապահովվել են  
ՀՀ ԳՊԿ-ի կողմից ֆինանսավորվող 11-5a.571 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում․ 
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գիտնականներ [3, 5, 8]: Ե. Ալեկսեենկովան առանձնացնում է հոգեբանական 
օտարացման կամ դեպրիվացիայի հետևյալ տեսակները՝ զգայական (ստիմու-
լային), կոգնիտիվ, շարժողական, հուզական, սոցիալական, էկզիստենցիալ, 
կրթական և այլն [3, էջ՝ 77]: Հեղինակը առանձնացրել է նաև օտարացման 
կառուցվածքի կոգնիտիվ, հուզական-գնահատողական, սոցիալ-հոգեբանա-
կան, հաղորդակցական, վարքային բաղադրիչները [3, էջ՝ 80]: Հոգեբանական 
օտարացման հիմնահարցի հետազոտման նպատակով մեր աշխատանքում 
կարևորել ենք դեռահասների սոցիալականացման գործընթացում գոյություն 
ունեցող մի շարք գործոններ (հաղորդակցման դժվարություններ, սոցիալական 
մեկուսացվածության մակարդակ, անհատական առանձնահատկություններ, 
հոգեբանական անվտանգության սուբյեկտիվ գնահատականի մակարդակ և 
այլն) ու դրանց հետևանքով նրանց հոգեկանում ձևավորվող մի շարք 
նորագոյացությունների դետերմինանտները:  

Ուսումնասիրության օբյեկտը 11-13 տարեկան դեռահասների սոցիալ-
հոգեբանական վարքագծի փոփոխություններն են, իսկ առարկան՝ նրանց 
հոգեբանական օտարացման առանձնահատկությունները: Աշխատանքի նպա-
տակն է՝ 11-13 տարեկան դեռահասների հոգեբանական օտարացման առանձ-
նահատկությունների ուսումնասիրությունն ու դրա սոցիալ-հոգեբանական 
բնութագրերի ներկայացումը: Ըստ հետազոտության վարկածի՝ ենթադրվում է, 
որ 11-13 տարեկան դեռահասների հոգեբանական օտարացումը պայմա-
նավորված է նրանց անհատական և տարիքային առանձնահատկություններով, 
շփվողականության և հաղորդակցական ցածր հնարավորություններով, հոգե-
բանական անվտանգության սուբյեկտիվ զգացման ցածր ինքնագնահատա-
կանի և սոցիալական մեկուսացվածության մակարդակներով:  

Առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. ծնողական խնամքից զրկված 
դեռահասների անհատական առանձնահատկությունների, հաղորդակցական 
խնդիրների առկայության, սոցիալական մեկուսացվածության ուսումնասիրու-
թյուններ, ցածր տրամադրության նկատմամբ հակվածության, ինչպես նաև 
հոգեբանական անվտանգության սուբյեկտիվ զգացման ինքնագնահատականի 
ուսումնասիրություններ և այլն: Դրանց իրականացման համար կիրառվել են 
հետևյալ մեթոդիկաները.  

1. Կետտելի անձնային առանձնահատկությունների 16 գործոնային թեստի 
մանկական տարբերակը [1, էջ՝ 154-166],  

2. Անձի սոցիալական մեկուսացվածության մակարդակի էքսպրես-
դիագնոստիկայի թեստը [9, էջ՝ 95],  

3. Դեռահասների հաղորդակցական հակումների մակարդակը որոշող 
մեթոդիկան [9, էջ՝ 45], 

4. Դեռահասների հոգեբանական անվտանգության զգացման ինքնա-
գնահատականի մակարդակի էքսպրես-դիագնոստիկայի թեստը [8, 
էջ 62],  
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5. Դեռահասների՝ ցածր տրամադրության հակվածության էքպրես-
դիագնոստիկայի թեստը [8, էջ՝ 32]:  

Հետազոտության սկզբնական փուլում աշխատանքներն իրականացվել են 
Երևանի Դանիել Վարուժանի անվ. թիվ 89 հիմնական դպրոցում: Հոգե-
բանական օտարացման երևույթի ուսումնասիրման համար 5-7-րդ երեք 
դասարաններից առանձնացրել ենք 11-13 տարեկան 60 դեռահասներ: 
Այնուհետև որպես ստուգիչ խումբ, նրանցից առանձնացրել 20 աշակերտներ 
(10 աղջիկ, 10 տղա), որոնց վարքագծում դիտարկվել են հոգեբանական 
օտարացման երևույթի դրսևորումներ: Որպես հետազոտական հիմնական 
խումբ, առանձնացվել են նաև Իջևանի ,,ՍՕՍ,, մանկական գյուղի ծնողական 
խնամքից զրկված 20 դեռահասներ (10 աղջիկ, 10 տղա): Հետազոտությունն 
իրականացվել է՝ ուսումնական հաստատություններում՝ անհատական 
թեստավորման և զրույցների ձևով:  

Անձնային առանձնահատկությունների հետազոտության արդյունքների 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մանկական գյուղի աղջիկների խմբում 
դիտարկվում է ինքնավստահության, ինքնուրույնության դրսևորման ցածր 
մակարդակ, արտահայտված տագնապայնությամբ: Դրսևորվում են նաև ցածր 
շփվողականության ու հաղորդակցման հնարավորություններ: 33%-ի մոտ 
բարձր է հուզական կայունությունը: Քիչ թե շատ նրանք կարողանում են կառա-
վարել սեփական հույզերը, համեմատաբար հանգիստ են, անվրդով: 100%-ի 
մոտ դիտարկվում է անկախության ցածր մակարդակ: 66% -ի մոտ արտա-
հայտված է ցածր խոհեմության մակարդակ: Հետազոտության համաձայն՝ 
տղաների մեծամասնության` 77%-ի մոտ դիտվում է էքստրավերտության բարձր 
մակարդակ, ինչը, հավանաբար, պայմանավորված է նրանց տարիքին բնորոշ 
ցուցադրական վարքագծով, որը հանդես է գալիս որպես պաշտպանական, 
փոխհատուցող հակազդեցություն:  

Ստուգիչ խմբի (ընտանիքում ապրող) դեռահասների արդյունքների համե-
մատությունը ցույց է տալիս, որ վերջիններիս մոտ համանուն բնութագրական-
ներում, ընդհանուր առմամբ ինչպես աղջիկների, այնպես էլ տղաների 
խմբերում միջին տվյալներ են գրանցվել, դիտարկվում են բարձր 
շփվողականության և ինքնագնահատականի մակարդակներ: Էքստրավեր-
տության մակարդակը աղջիկների խմբում 73%, իսկ տղաների խմբում այն 
կազմում է 45%:  

Անձի սոցիալական մեկուսացվածության մակարդակի էքսպրես-
դիագնոստիկայի արդյունքների համաձայն՝ «ՍՕՍ»-ի խմբում ընդգրկված 
տղաների 53%-ի մոտ դիտարկվում է սոցիալական մեկուսացվածության բարձր, 
16%-ի շրջանում՝ ցածր, և միայն 33%-ի մոտ միջին մակարդակ: Աղջիկների 
33%-ի մոտ դիտարկվում է սոցիալական մեկուսացվածության բարձր, 50%-ի 
մոտ՝ միջին և 33%-ի մոտ՝ ցածր մակարդակ:  
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Հաղորդակցական հակումների մակարդակը որոշող մեթոդիկայի ցուցա-
նիշներում «ՍՕՍ»-ի տղաների 77%-ն ունի հաղորդակցական հակումների ցածր 
մակարդակ, 22%-ը՝ միջին: Հաղորդակցական հակումների 10% միջին և 90% 
ցածր մակարդակ է գրանցվել ընտանեկան պայմաններում ապրող աղջիկների 
խմբում: Հաղորդակցական հակումների բացակայություն է դիտարկվում նաև 
«ՍՕՍ»- ի գրեթե բոլոր աղջիկների շրջանում: 

Հոգեբանական անվտանգության սուբյեկտիվ զգացման ինքնագնա-
հատականի մակարդակի էքսպրես-դիագնոստիկայի արդյունքների համաձայն՝ 
«ՍՕՍ»-գյուղի տղաների 33%-ն ունի ցածր ինքնագնահատական, 33%-ը՝ 
բարձր, 33%-ը՝ միջին: Աղջիկների միայն 33%-ն ունի բարձր ինքնա-
գնահատական, 66%-ի մոտ դրսևորվում է միջին մակարդակ:  

Ցածր տրամադրության նկատմամբ հակվածության էքպրես-դիագնոս-
տիկայի թեստի տվյալների համաձայն՝ «ՍՕՍ»-ի տղաների 96%-ի մոտ առկա է 
ցածր տրամադրության հակվածություն: Աղջիկների խմբում՝ այն կազմում է՝ 
80%: Ընտանեկան պայմաններում ապրող աղջիկների խմբում 30%-ի մոտ 
առկա է ցածր տրամադրության հակվածություն, 70%-ի մոտ՝ այն բացակայում 
է: Տղաների միայն 46%-ի մոտ է դիտարկվում ցածր տրամադրության հակ-
վածություն:  

Դիտարկումներն ու մեր նախկին հետազոտությունների արդյունքները 
վկայում են, որ հաղորդակցման դժվարություններն ու տարբեր պատճառներով 
դրա պայմանների բացակայությունը երեխաներին դարձնում է մեկուսի, 
սահմանափակում հասակակիցների հետ շփման հաղորդակցման ակտի-
վությունը, ձևավորում ինքնուրույնության, բազմակողմանի ապահովվածության 
և ապագայի նկատմամբ վստահության ցածր ինքնագնահատական[7, էջ՝ 220]: 
Հաղորդակցական օտարացումը մարդու օտարացումն է մարդուց, որը 
բնութագրվում է նաև անձնական հարաբերությունների ճգնաժամով (նույն 
տեղում): Դիտարկումներն ու հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, 
որ հոգեբանական օտարացումը դեռահասների շրջանում արտահայտվում է 
հասակակիցների և մեծերի նկատմամբ ապրումակցման, համագործակցության 
դեֆիցիտով: Դրանց հիմքում ընկած են իր ու հարազատների առողջությանը, 
անվտանգությանն ուղղված հավանական վտանգների, սպառնալիքների 
վերաբերյալ երեխայի ունեցած կասկածները, իրական և քողարկված վախերը՝ 
[8, էջ՝ 157]: Հոգեբանական անվտանգության ապահովվածության առումով՝ 
դեռահասների սոցիալականացման դժվարություններն ու անպաշտպան 
վիճակը նրանց դարձնում է զգայուն և խոցելի: Առօրյա կյանքում նրանք 
կորցնում են ապահովության, հոգեբանական անվտանգության զգացումը: Այս 
տեսանկյունից, դեռահասների հոգեբանական անվտանգության կորստի 
զգացումն ու հոգեբանական օտարացման գործընթացները պարունակում են 
ընդհանրական հոգեֆիզիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական հիմքեր:  
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Այսպիսով՝ ընտանեկան պայմաններում ապրող դեռահասների խմբում 
հոգեբանական անվտանգության զգացման ինքնագնահատականի ցածր 
մակարդակ ունեցողներն ավելի շատ են, քան «ՍՕՍ»-ում: Ըստ երևույթին 
«ՍՕՍ» գյուղում ապրող դեռահասների շրջանում գործում է կոլեկտիվ 
անվտանգության գործոնը: Դեռահասների երկու խմբերում հաղորդակցական 
հակումների և սոցիալական մեկուսացվածության մակարդակների ցուցա-
նիշներում առկա է նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ՝ 
r=-0,6: Դեռահասների սոցիալական մեկուսացվածության և հոգեբանական 
անվտանգության զգացման ինքնագնահատականի մակարդակների միջև ևս 
դիտվում է նշանակալի ուղղագիծ բացասական համահարաբերակցական կապ՝ 
r=-0,6: Դեռահասների՝ ցածր տրամադրության հակվածության ցուցանիշների 
և ինքնամփոփության գործոնի միջև դիտարկվել է ուղղագիծ դրական ուժեղ 
համահարաբերակցական կապ r=0,9: 

Ընտանիքը մարդու համար «մենք» հասկացության սոցիալ-հոգեբանական 
բովանդակության լիարժեք ձևավորման հիմնական միջավայրն ու պայմանն է: 
Այն դեռահասի պաշտպանվածության, անվտանգության զգացման հիմնական 
պատվարն է [2, էջ՝ 61]: ,,ՍՕՍ,, գյուղի և համապատասխան հաստատություն-
ներում ապրող երեխաների համար «մենք» հասկացությունը կրում է յուրայինի 
շատ խոր իմաստ: Առօրյայում նրանք ամենուր իրար պաշտպանում են 
«օտարներից»: Հանգամանքների բերումով նրանք իրենց հաստատության 
սահմաններից դուրս գրեթե կապեր չունեն, կամ դրանց նկատմամբ գոյություն 
ունի երկյուղ, կասկած անվստահություն: Մեծահասակի հետ շփման խան-
գարումը դեպրիվացիայի նշան է: «Երեխա-նշանակալի հեղինակավոր մեծա-
հասակ» շրջանակներում գոյություն ունեցող թույլ կապերը, նրանց հետ շփման, 
հաղորդակցման կապերի խանգարումներն իրենց հերթին բացասական 
ազդեցություն են թողնում նաև ուրիշների հետ շփվելու, հաղորդակցվելու 
գործընթացում [4, էջ՝ 220]: Արդյունքների համաձայն ,,ՍՕՍ,, գյուղի դեռահաս-
ների շրջանում ակնառու կերպով դիտարկվում է դեպրիվացիայի և ֆրուստրա-
ցիայի արտահայտվածության երևույթներ, որոնց կայուն, մշտական առկայու-
թյունը հանգեցնում են հոգեբանական անվտանգության և ապահովության 
զգացման կորստի:  

Այսպիսով` հոգեբանական անվտանգության կորստի և հոգեբանական 
օտարացման գործընթացին բնորոշ է համալիր գործոնների առկայություն, 
որում առաջնային տեղ են զբաղեցնում դեռահասի անձնային առանձնա-
հատկությունները, կյանքի փորձն ու ապրելակերպի պայմանները, հաղոր-
դակցման հմտություններն ու անձի սոցիալական մեկուսացվածության մակար-
դակը, ինչպես նաև հոգեբանական անվտանգության զգացման սուբյեկտիվ 
գնահատականը: 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է 
տալիս հանգել հետևյալ եզրակացություններին. 
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 Դեռահասների հոգեբանական օտարացման գործընթացը անբարենպաստ 
սոցիալականացման պայմանների հետևանք է, որում առանձնակի դեր են 
խաղում նրանց անհատական առանձնահատկությունները կյանքի փորձն ու 
հաղորդակցական հմտությունների դեֆիցիտը, մեկուսացվածության բարձր 
մակարդակը, ինչպես նաև անձնային ցածր տրամադրության հակ-
վածության մակարդակը: Միևնույն ժամանակ հոգեբանական օտարացումը 
երեխայի հոգեբանական անվտանգության զգացման կորստի վիճակ է:  

 Դեռահասների հոգեբանական օտարացման գործընթացը յուրօրինակ 
պաշտպանական վարքագիծ է, որի հիմքում ընկած են նաև հոգեբա-
նական անվտանգության կորստի անձնային դետերմինանտները: 

 Դեռահասների հոգեբանական օտարացման և անվտանգության վիճակ-
ների ձևավորման գործընթացները, ունենալով միևնույն հոգեֆիզիոլոգիա-
կան հիմքերը, կրում են ընդհանուր սոցիալ-հոգեբանական գործոնային 
դետերմինանտներ: 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ УГРОЗ ПОТЕРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Мкртумян М. П. (Армянский государственный педагогический университет) 

В статье обсуждаются социально-психологические детерминанты 
психологического отчуждения и его проявления в разных условиях жизне-
деятельности. Выявлены механизмы и психофизиологические закономерности 
поведенческих изменений психологического отчуждения и потерии 
психологической безопасности. 

Ключевые слова: психологическое отчуждение, психологическая 
безопасность, дезадаптация, эмоциональная неустойчивость, психологическая 
уязвимость.  

FEATURES OF MANIFESTATION OF PSYCHOLOGICAL ALIENATION OF 
TEENAGERS IN THE CONDITIONS OF THREATS OF PSYCHOLOGICAL SAFETY 

LOSS 

Mkrtumyan M. P. (Armenian State Pedagogical University, Yerevan, Armenia) 

In the article social and psychological determinants of psychological alienation 
and its manifestation in different conditions of activity are discussed. Mechanisms 
and psychophysiological regularities of behavioural changes of psychological 
alienation and the loss of psychological safety are revealed.  

Keywords: psychological alienation, psychological safety, disadaptation, emotional 
instability, psychological vulnerability. 
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Աշխատանքի նպատակն է՝ հետազոտել մարդու սթրեսակա-
յունության մակարդակի և նրա կողմից ժամանակի ընկալման կապը։ Դա 
իրականացվել է նշված ժամանակահատվածի ընկալումը և մարդու 
սթրեսակայունությունը չափող մեթոդիկաներով։  

Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ սթրեսակայունության 
անհատական մակարդակը փոխկապակցված է ժամանակի ընկալման 
հետ, և որքան սթրեսակայունությունը բարձր է, այդքան քիչ է սթրեսորի 
ազդեցությունից հետո փոխվում ժամանակի ընկալումը։ 

Հանգուցային բառեր` ժամանակի ընկալում, սթրես, սթրեսակայունություն, 
սթրեսածին գործոններ։ 

Ժամանակի ընկալման վրա սթրեսի ազդեցության և սթրեսակայունության 
ու ժամանակի ընկալման կապի հետազոտությունն այսօր առավել քան 
արդիական է, քանի որ կյանքի անընդհատ աճող ռիթմը և մարդու վրա 
բազմաթիվ սթրեսորների միաժամանակյա ազդեցությունը բոլորովին նոր 
մարտահրավերներ են առաջադրում անհատի կողմից ժամանակի ընկալման և 
կազմակերպման խնդիրների լուծմանը։ Արագ փոփոխվող իրականության և 
սթրեսորների անընդհատ ազդեցության պայմաններում առաջանում են 
ժամանակի ընկալման առանձնահատուկ փոփոխություններ, որոնք մեծ դեր են 
խաղում ժամանակակից մարդու և հասարակության կյանքում։ 

Ժամանակի ընկալման հետազոտություններում իրենց մեծ ավանդն են 
թողել այնպիսի հայտնի հոգեբաններ, ինչպիսիք են Ռ. Օրնշտեյնը, Ֆ. Զիմ-
բարդոն, Հ. Հոգլանդը և այլոք։ Այս հիմնախնդրով զբաղվող գիտնականների 
ցանկը կարելի է թվել շատ երկար, քանի որ քիչ են գիտական աշխատանքները 
կամ տեսությունները, որոնքն ինչ-որ կերպ չի առնչվում ժամանակի և ժամա-
նակի ընկալման հարցերին։ Սակայն, այս ամենի հետ մեկտեղ, ժամանակի 
ընկալումը բավարար չափով չէ ուսումնասիրված հոգեբանության կողմից, և 
բազմաթիվ են «սպիտակ կետերը» այս ոլորտում։ 

Ժամանակի ընկալման վրա ազդող գործոնները տարբեր են` սկսած 
արտաքիններից, վերջացրած ներքին կենսաբանական և հոգեբանական 
գործոններով։ Օրինակ` Հ. Հոգլանդի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 
մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը մեծացնում է օրգանիզմում ընթացող 
գործընթացների արագությունը, ինչն էլ իր հերթին պատճառ է դառնում այն 
բանի, որ մարդուն թվում է, թե ժամանակն ավելի արագ է ընթանում, այսինքն` 



108 
 

տեղի է ունենում ժամանակի գերագնահատում։ Ըստ Հոգլանդի՝ ուղեղում 
գոյություն ունի կենսաբանական ժամացույց, որը կարգավորում է օրգանիզմում 
ընթացող նյութափոխանակության գործընթացները, ինչն էլ իր հերթին ազդում 
է ժամանակի ընթացքի ընկալման վրա [2]։ 

Գոյություն ունեն ժամանակի ընկալման կոգնիտիվ տեսություններ ևս, 
որոնցից է օրինակ Ռ. Օրնշտեյնի տեսությունը։ Ժամանակի ընկալման իր 
տեսությունը մշակելիս Օրնշտեյնը հիմնվել է այն դրույթի վրա, որ մարդու 
կողմից որևէ ժամանակահատվածի ընկալումը կախված է նրանից, թե ինչ է 
պահպանվել նրա հիշողությունում [4]։ Օրնշտեյնի տեսության հիմքում ընկած է 
այն թեզը, որ ժամանակահատվածի ընկալվող տևողությունը որոշվում է այն 
տեղեկատվության քանակով, որը գիտակցաբար յուրացվել է տվյալ ժամանա-
կահատվածի ընթացքում և պահպանվել։ Համաձայն այս տեսակետի՝ ժամա-
նակի ընկալումը կամ կախված է պահպանված կոգնիտիվ իրադարձու-
թյուններից, կամ կառուցվածքավորվում է վերջիններիս հիման վրա։ Համեմա-
տելով մարդու հիշողությունը համակարգչի հետ` Օրնշտեյնը գրում է. «Եթե 
համակարգչի մեջ ներմուծված է ինֆորմացիա, և նրան հրահանգ է տրված 
որոշակի ձևով պահպանել այն, մենք կարող են որոշել, թե ինչքան բառ կամ 
կրիչի ինչ ծավալ է անհրաժեշտ դրա համար։ Ավելի բարդ տեղեկատվության 
պահպանման համար կպահանջվի ավելի շատ տեղ, քան` ավելի պարզի 
համար։ Համանմանությամբ նաև տեղեկատվությունը, որը կազմված է բազմա-
թիվ տարբեր հատվածներից, կպահանջի ավելի շատ տեղ, քան` համեմատա-
բար միասեռը: Եթե խոսքը որոշակի ժամանակահատվածի մասին է, ապա 
ժամանակի ավելի տևական ընկալմանը կարող են նպաստել կամ պահպանվող 
իրադարձությունների քանակը, կամ վերջիններիս բարդացումը, և որքան մեծ է 
պահպանվող տեղեկատվության ծավալը, այդքան տևական է թվում տվյալ 
ժամանակահատվածը»” [4, էջ 41]։ 

Ժամանակի ընկալման վրա ազդող բազմաթիվ գործոնների մեջ հատուկ 
ուշադրության է արժանի անհատի հոգեկանի գործառույթային հատկանիշ 
համարվող սթրեսակայունությունը, որի մակարդակի ու ժամանակի ընկալման 
կապի ուսումնասիրումն էլ հենց հանդիսանում է մեր հետազոտության 
հիմնական նպատակը [1]։ 

Օրգանիզմների վրա բազմազան գրգռիչների ազդեցության դեպքում 
դիտվում են, ոչ թե յուրահատուկ հակազդումներ, այլ ոչ յուրահատուկ միօրի-
նակ հակազդեցություն։ Այդ հակազդեցությունը Սելյեն անվանել է ընդհանուր 
կամ գեներալիզացված հարմարվողական համախտանիշ և գնահատել որպես 
ներքին միջավայրի մշտական բաղադրության պահպանմանն ուղղված 
օրգանիզմի ամբողջական հարմարում։ Ըստ Սելյեի պատկերացումների` 
հարմարման ունակությունը կյանքի բնութագրական գիծն է, և հարմարումը 
միշտ հանդիսանում է հատուկ կենտրոնացման կամ լարման արդյունք [12]։ 
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Բոլոր արտաքին ազդեցությունները, որոնք մարդու մոտ առաջացնում են 
լարվածություն, գրգռվածություն և հարմարման կարիք, կոչվում են սթրեսոր-
ներ։ Առօրյա կյանքում սթրեսորների հնարավոր է հանդիպել ցանկացած 
պահի, և դրանց դիմակայելու համար անհրաժեշտ է ունենալ բարձր 
սթրեսակայունություն [3]։ 

Սթրեսակայունությունը որոշվում է անձնային որակների ամբողջությամբ, 
որոնք մարդուն թույլ են տալիս տանել միջավայրով և գործունեությամբ 
պայմանավորված զգալի ինտելեկտուալ, կամային և հուզական բեռնվա-
ծություններ` առանց էական վնաս պատճառելու սեփական առողջությանը [7]։ 

Վ. Բոդրովը և Ա. Օբոզնովը «սթրեսակայունություն» տերմինի տակ 
հասկանում են մարդու ինտեգրալ հատկություն, որը բնութագրվում է 
միջավայրի և մասնագիտական գործունեության էքստրեմալ գործոնների 
ազդեցության նկատմամբ անհատի հարմարման անհրաժեշտ մակարդակով։ 
Սթրեսակայունությունը դետերմինացվում է անհատի օրգանիզմի և հոգեկանի 
պաշարների ակտիվացման մակարդակով և արտահայտվում է նրա 
գործառնական վիճակի ու աշխատունակության ցուցանիշներում [6]։ 

Ա. Բարանովը սթրեսակայունության տակ հասկանում է մարդու` որպես 
անհատի, անձի և գործունեության սուբյեկտի, ինտեգրալ հոգեկան հատկու-
թյունը, որն ապահովում է ներքին հոգեֆիզիոլոգիական հոմեոստազը և 
կատարելագործում է կյանքի արտաքին հույզեր առաջացնող գործոնների հետ 
փոխազդեցությունը։ Համապատասխանաբար սթրեսակայունությունը կարող է 
դիտարկվել և՛ որպես հատկություն, որն անդրադառնում է գործունեության 
արդյունքի վրա, և՛ որպես բնութագրիչ, որն ապահովում է անձի համակար-
գային կայունությունը [5]: 

Սթրեսակայունությունը բնութագրվում է նաև որպես «սթրեսի նկատմամբ 
անհատական կայունություն», որը համակարգային հատկություն է և պայմա-
նավորում է մարդու հաջող հարմարումը հոգեսոցիալական տարբեր 
բեռնվածություններին և արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությանը՝ 
առանց հոգեկան և ֆիզիկական առողջությանը վնասելու (կարճաժամկետ և 
երկարաժամկետ առումով) [8]։ 

Ժամանակակից հետազոտություններում սթրեսակայունությունը դիտարկ-
վում է որպես անձի հատկություն, որը կազմված է հետևյալ կառուցվածքային 
բաղադրիչների ամբողջությունից. 

1. հոգեֆիզիոլոգիական` նյարդային համակարգի տեսակը, հատկու-
թյունները, 

2. հուզական` անձի հուզական փորձը, որը կուտակվել է ծայրահեղ իրա-
վիճակների բացասական ազդեցությունների հաղթահարման գործընթացում, 

3. դրդապատճառային, 
4. կամային, որն արտահայտվում է իրավիճակի պահանջներին համա-

պատասխան գործողությունների գիտակցական ինքնակարգավորման մեջ, 
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5. տեղեկատվական` մասնագիտական պատրաստվածություն, տեղեկաց-
վածություն և տարբեր առաջադրանքների կատարմանը պատրաստ լինելը, 

6. ինտելեկտուալ [8]: 
Ժամանակի ընկալման անհատական յուրահատկությունների վրա սթրեսն 

ու նրա առաջացրած հուզական վիճակները կախված գործունեության ձևից 
ունենում են կամ գերագնահատող, կամ թերագնահատող ազդեցություն։ Եվ 
տրամաբանական է, որ բարձր մակարդակի սթրեսակայությունը պետք է թույլ 
տա պահպանելու ժամանակի ընկալման որոշակի կայունություն, իսկ ցածր 
մակարդակի սթրեսակայունությունը, ընդհակառակը, սթրեսային գործու-
նեությունից հետո, պետք է առաջացնի ժամանակի ընկալման փոփոխություն։ 

 Մեր կողմից իրականացված հետազոտության հիմնական նպատակն էր 
բացահայտել, թե ինչ փոփոխություններ է կրում ժամանակի ընկալումը 
սթրեսակայունության համեմատաբար բարձր և ցածր մակարդակ ունեցող 
մարդկանց մոտ՝ պայմանավորված սթրեսածին գործոնների ազդեցությամբ:  

Նշենք նաև, որ նմանատիպ հետազոտություն 2006 թվականին իրակա-
նացվել է Ա. Գավրիլինայի կողմից, ով նույնպես ուսումնասիրել է սթրեսի 
ազդեցությունը ժամանակի ընկալման անհատական առանձնահատկու-
թյունների վրա: Նա իր հետազոտությունն իրականացրել է էքստրեմալ սպոր-
տաձևերի` սնոուբորդինգի և պարաշյուտային սպորտի ներկայացուցիչների 
հետ, իսկ որպես սթրեսային գործոն ընդունվել է նրանցից յուրաքանչյուրին 
յուրահատուկ գործունեությունը։ Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, 
որ չկա էական կապ սթրեսի ազդեցության և ժամանակի ընկալման առանձնա-
հատկությունների միջև։ Ըստ Ա. Գավրիլինայի՝ ժամանակի ընկալման վրա 
ազդում են սթրեսածին գործունեության հուզական երանգավորումը և 
բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնցից ժամանակի ընկալումը ավելի է կախված, 
քան` սթրեսից [9, էջ 114-117]: 

Ա. Գավրիլինան իր հետազոտության մեջ անտեսել է այնպիսի կարևոր 
գործոն, ինչպիսին է սթրեսակայունությունը։ Էքստրեմալ սպորտաձևերի 
ներկայացուցիչների մեծ մասն ամենայն հավանականությամբ ունեն 
սթրեսակայունության բարձր մակարդակ, իսկ գործունեությունը, որը նրանց 
համար սովորական է, կարող է չլինել սթրեսային՝ հոգեբանական տեսանկ-
յունից, այսինքն` կարող է առաջացնել սթրեսի ֆիզիոլոգիական նշաններ, 
սակայն դրանք չուղեկցվեն հուզական համապատասխան ֆոնով։ 

Այսպիսով` սույն հետազոտության մեջ շեշտը դնում ենք հենց այս գործոնի` 
սթրեսակայունության և ժամանակի ընկալման կապի ուսումնասիրման վրա։ 

Սթրեսի հետ կապված հետազոտությունները նախընտրելի է իրականաց-
նել այնպիսի խմբերի հետ, որոնց գործունեությունը անկախ անհատական 
առանձնահատկություններից դեպքերի մեծ մասում սթրեսածին է։ Գործու-
նեության նման ձևեր են բարդ պայմաններում աշխատանքը, էքստրեմալ 
սպորտաձևերը և ընդհանրապես որոշակի խմբի համար սովորականից 
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զգալիորեն տարբերվող գործողությունների, միջավայրի առկայությունը։ 
Սակայն սթրեսը առկա է մեր կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում և, մասնա-
վորապես կրթական ոլորտում` քննությունների տեսքով։  

Մեր հետազոտական ընտրանքը ընդգրկում է հոգեբանության և փիլիսո-
փայության ֆակուլտետում սովորող ուսանողներ։ Նման ընտրանքը լիովին 
համապատասխանում է առաջադրված հետազոտական նպատակներին և 
խնդիրներին, քանի որ ուսումնական գործունեության մեջ, ինչպես արդեն 
նշեցինք, քննությունը կարող է հանդես գալ որպես սթրեսածին գործոն։ Բացի 
այդ՝ ուսումնական միջավայրում իրականացված հետազոտությունը մեզ թույլ է 
տալիս վերահսկել հնարավորինս շատ արտաքին գործոններ, որոնք նույնպես 
կարող են ազդեցություն ունենալ ժամանակի ընկալման անհատական 
առանձնահատկությունների ձևավորման վրա։ 

Հետազոտությանը մասնակցել են 52 ուսանող, որոնցից 12-ը եղել են 
արական սեռի ներկայացուցիչ, իսկ 40-ը` իգական։ Հետազոտվողների միջին 
տարիքը կազմել է 21 տ., իսկ նվազագույն և առավելագույն տարիք ունեցող-
ները եղել են համապատասխանաբար՝ 18 և 23 տարեկան։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է երկու փուլով. առաջին փուլում չափվել 
են հետազոտվողների սթրեսակայունության մակարդակը և ժամանակի 
ընկալումը հանգիստ, ոչ սթրեսային իրավիճակում, իսկ հետազոտության 
երկրորդ փուլն իրականացվել է սթրեսածին գործոնից` քննությունից անմիջա-
պես հետո, և այստեղ չափվել է ինչպես հետազոտվողների ժամանակի ընկա-
լումը, այնպես էլ այն, թե որքանով է քննությունը նրանց համար հանդիսացել 
որպես սթրեսածին գործոն։ 

Մեր հետազոտության մեջ կարևոր է նաև հայտնաբերել կամ բացառել 
հնարավորինս շատ գործոններ, որոնք նույնպես կարող են ազդել ժամանակի 
ընկալման վրա, և կարևոր է նաև հասկանալ տվյալ իրավիճակը, որը մեր 
կողմից դիտարկվում է սթրեսածին, առանձին հետազոտվողի համար հանդես է 
գալիս որպես այդպիսին, թե` ոչ։ 

Այս խնդիրները լուծելու համար նպատակահարմար ենք գտել կիրառել 
զրույցի մեթոդը։ Զրույցի նպատակին համահունչ մեր կողմից մշակված 
հարցերը միտված են եղել բացահայտելու առանձին քննության դրական ելքի 
նկատմամբ հետազոտվողի մոտիվացիան, պատրաստվածության մակարդակը, 
քննությունից առաջ և քննության ընթացքում նրա հուզական վիճակն ու 
ինքնազգացողությունը, ինչպես նաև քննության ընթացքի և ստացած 
գնահատականի հանդեպ վերաբերմունքը։ Այս հարցերին տրված պատաս-
խանները մեզ հնարավորություն են ընձեռել հասկանալու, թե արդյոք 
քննությունը տվյալ հետազոտվողի համար հանդես է եկել որպես սթրեսածին 
գործոն, թե` ոչ: 

Զրույցն անց է կացվել հետազոտության երկրորդ փուլում` «Նշված 
ժամանակահատվածի չափում» մեթոդիկայի անցկացումից հետո։  
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Զրույցի միջոցով ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ 52 
հետազոտվողներից 43-ի մոտ քննությունը առաջ է բերել սթրես, իսկ 9 
հետազոտվողի համար քննությունը չի հանդիսացել սթրեսածին գործոն։  

Հետազոտության առաջին փուլում իրականացված սթրեսակայունության 
անհատական մակարդակը որոշելու համար նպատակահարմար ենք գտել 
օգտագործել «Կանխատեսում» մեթոդիկան, որը նախատեսված է նյարդա-
հոգեկան դիմադրողականության և սթրեսակայունության չափման համար: 
Մեթոդիկան նախատեսված է նաև նյարդահոգեկան անկայունության ախտա-
նիշներով, սթրեսի նկատմամբ չհարմարման ռիսկով անձանց առաջնային 
տարբերակման համար։ Այն թույլ է տալիս բացահայտել անձնային խախտում-
ների նախապաթոլոգիկ առանձին նշանները, ինչպես նաև գնահատել 
անհատի գործունեության և վարքի մեջ դրանց դրսևորման հավանակա-
նությունը։ Այն թույլ է տալիս բացահայտել անձնային խախտումների 
նախապաթոլոգիկ առանձին նշանները, ինչպես նաև գնահատել անհատի 
գործունեության և վարքի մեջ դրանց դրսևորման հավանականությունը [11]։ 

Հետազոտական խնդիրների լուծման համար առանձնացրել ենք հետա-
զոտվողների երկու խումբ` սթրեսակայունության ցածր մակարդակով (Խումբ 1) 
և սթրեսակայունության բարձր մակարդակով (Խումբ 2)։ Բաժանումը իրա-
կանացվել է արդյունքների` մեթոդիկայով նախատեսված վերլուծության հիման 
վրա։ Հետազոտության այն մասնակիցները, ովքեր թեստավորման արդյուն-
քում արձանագրել են 29-ից ցածր միավոր, դասվել են սթրեսակայունության 
բարձր մակարդակ ունեցողների խմբին, քանի որ նրանք ըստ մեթոդիկայով 
նախատեսված սանդղակների ունեն սթրեսակայունության և նյարդահոգեկան 
կայունության բարձր մակարդակ։ Իսկ այն հետազոտվողները, որոնց 
արդյունքները եղել են 29 միավոր և բարձր, դասվել են սթրեսակայունության 
ցածր մակարդակ ունեցող հետազոտական խմբին: Իհարկե, այս բաժանումը 
պայմանական է, սակայն երկու խմբերի մոտ ստացված հետազոտական 
արդյունքների միջին թվաբանականները զգալիորեն տարբերվում են իրարից, 
և դա թույլ է տալիս վստահաբար նշել սթրեսակայունության երկու տարբեր 
մակարդակներ ունեցող հետազոտական խմբերի առկայության մասին։ 

Հետազոտության թե՛ առաջին, թե՛ երկրորդ փուլերում ժամանակի 
ընկալման չափումն իրականացվել է «Նշված ժամանակահատվածի չափում» 
մեթոդիկայով։ Այս մեթոդիկան նախատեսված է անհատի կողմից կարճ 
ժամանակահատվածներն ընկալելու ճշգրտության չափման համար, ինչը 
լիովին բավարար է հետազոտությունում առաջադրված խնդիրների լուծման 
համար։ Հետազոտությունն անց է կացվում անհատապես՝ փորձարարից և 
հետազոտվողներից կազմված զույգերով։ Այն կազմված է 10 փորձից, որոնցից 
յուրաքանչյուրում հետազոտվողն իրեն առաջադրված որոշակի ժամանա-
կահատվածը պետք է գնահատի առանց ժամացույցին նայելու և առանց որևէ 
մտային հաշվարկի [10]: 
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Այս մեթոդիկան կիրառել ենք առաջին փուլում «Կանխատեսում» մեթո-
դիկայից անմիջապես առաջ, իսկ երկրորդ փուլում սթրեսային գործոնից` 
քննությունից, անմիջապես հետո։  

Ժամանակի ընկալման չափման ընթացքում հետազոտության յուրաքանչ-
յուր մասնակցի հետ անցկացված 10 փորձերի արդյունքներից դուրս են բերվել 
միջիններ, որոնք էլ ամբողջապես արտացոլում են ժամանակի ընկալման 
անհատական առանձնահատկությունները նրանց մոտ։ Խումբ 1-ի և խումբ 2-ի 
միջին արդյունքները ներկայացված են համեմատական դիագրամի տեսքով 
(Նկար 1): 

 
Նկար 1. «Նշված ժամանակահատվածի չափում» մեթոդիկայով ստացված 

համեմատական արդյունքները։ 
 
Ուժեղ սթրեսորից զերծ պայմաններում միջինում խումբ 1-ի հետա-

զոտվողները ազդանշանից հետո 60 վրկ.-ի անցումը արձանագրել են 54,8 
վրկ. ժամանակահատվածի անցումից հետո, իսկ Խումբ 2-ի հետազոտվողները 
60 վրկ.-ի անցումը արձանագրել են միջինում 55,5 վրկ. ժամանակահատվածի 
անցումից հետո։ 

Սթրեսի ազդեցությունից հետո միջինում խումբ 1-ի հետազոտվողները 
ազդանշանից հետո 60 վրկ.-ի անցումը արձանագրել են 28,9 վրկ. 
ժամանակահատվածի անցումից հետո, իսկ Խումբ 2-ի հետազոտվողները 60 
վրկ.-ի անցումը արձանագրել են միջինում 36,7 վրկ. ժամանակահատվածի 
անցումից հետո։ Խումբ 1-ի մոտ 60 վրկ. ժամանակահատվածի ընկալման 
տարբերությունը հանգիստ պայմաններում և սթրեսի ազդեցությունից հետո 
ստացված արդյունքների միջև կազմում է 25,9 վրկ., իսկ Խումբ 2-ի մոտ 60 
վրկ. ժամանակահատվածի ընկալման տարբերությունը Ուժեղ սթրեսորից զերծ 
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պայմաններում և սթրեսորի ազդեցությունից հետո ստացված արդյունքների 
միջև կազմում է 18,8 վրկ.։ 

Իսկ այն հետազոտվողների արդյունքների վերլուծությունը, որոնց համար 
քննությունը չի հանդիսացել սթրեսածին գործոն (Խումբ 3), ներկայացված է 
Աղյուսակ 1-ում։ Քանի որ քննությունը նրանց մոտ սթրես չի առաջացրել, 
նրանց մոտ ժամանակի ընկալման էական տարբերություններ հետազոտության 
առաջին և երկրորդ փուլերում չի արձանագրվել։ Սա ցույց է տալիս, որ հենց 
սթրեսն է հանդիսանում ժամանակի ընկալման անհատական 
փոփոխությունների պատճառ, և որ հետազոտության ընթացքում այլ 
գործոններն էական ազդեցություն չեն թողել ժամանակի ընկալման վրա։ 

Աղյուսակ 1. «Նշված ժամանակահատվածի չափում» մեթոդիկայով 
ստացված միջին արդյունքները Խումբ 3։ 

 
Այսպիսով՝ ելնելով հետազոտության արդյունքներից, կատարել ենք 
հետևյալ եզրակացությունները. 

1. Ժամանակի ընկալման վրա ազդող կարևոր գործոն է սթրեսը, որը, 
կախված գործունեության ձևից, ժամանակի ընկալման վրա ունենում է 
կամ գերագնահատող, կամ թերագնահատող ազդեցություն, իսկ սթրե-
սակայունության բարձր մակարդակի առկայությունը տրամաբանորեն 
պետք է խոչընդոտի ժամանակի ընկալման փոփոխությունների առաջաց-
մանը սթրեսորի ազդեցությունից հետո։ 

2. Սթրեսակայունության անհատական մակարդակը փոխկապակցված է 
ժամանակի ընկալման հետ, և որքան այն բարձր է, այդքան քիչ է սթրեսի 
ազդեցությունից հետո փոխվում ժամանակի ընկալումը։ Սթրեսա-
կայունության բարձր մակարդակ ունեցող հետազոտվողները սթրեսի 
ազդեցությունից հետո տրված ժամանակահատվածը թերագնահատում են 
տրված ժամանակահատվածի 43%-ի չափով, իսկ հետազոտվողները, 
որոնց մոտ առկա է սթրեսակայունության ցածր մակարդակ՝ տրված 
ժամանակահատվածի 31%-ի չափով։  

3. Հետազոտական այն խմբի մոտ, որոնց համար ընտրված սթրեսորը 
հանդես չի եկել որպես այդպիսին, չի նկատվել ժամանակի ընկալման 
որևէ էական փոփոխություն, իսկ դա նշանակում է, որ հետազոտության 
ընթացքում ժամանակի ընկալման վրա բացառապես ազդել է սթրեսը։ 
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LEVEL OF STRESS-RESISTANCE OF PERSONALITY AS A DETERMINANT OF 
TIME PERCEPTION 

Naghdalyan M. K. (YSU, Yerevan, Armenia) 

The purpose of this work is studying the relationship between the level of 
stress-resistance of a person and his perception of time. This was done by methods 
that measure the perception of a specific period of time and the level of stress 
resistance. 
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The study showed that the individual level of stress-tolerance correlates with 
the perception of time, and the higher the level, the less the perception of time 
changes after the influence of stressors. 

Keywords: perception of time, stress, stress-resistance, stress factors․ 

УРОВЕНЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ДЕТЕРМИНАНТ 
ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ 

Нагдалян М. К. (ЕГУ, Ереван, Армения) 

Целью данной работы является исследование взаимосвязи между уровнем 
стрессоустойчивости человека и восприятием им времени. Это было сделано 
методами, которые измеряют восприятие конкретного промежутка времени и 
уровень стрессоустойчивости.  

Исследование показало, что индивидуальный уровень стрессоустой-
чивости коррелируют с восприятием времени, и чем выше уровень, тем 
меньше меняется восприятие времен после влияния стрессоров. 

Ключевые слова: восприятие времени, стресс, стрессоустойчивость, 
стресогенные факторы 
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Ուսումնասիրված են մասնագիտական զարգացման տարբեր փուլե-
րում գտնվող միջին օղակի ղեկավարների որոշումների ընդունման տի-
պաբանական առանձնահատկություններն ու ռազմավարությունները: 
Ցույց է տրված «զգոնություն» ռազմավարության նշանակալի դերը 
կառավարչական գործունեության տարբեր փուլերում: Հայտնաբերված է, 
որ որոշումների ընդունման գործընթացում հուզական բաղադրիչի կարևո-
րությունը նվազում է, միևնույն ժամանակ որոշումներ կայացնելիս մեծա-
նում է տրամաբանական դատողությունների վրա հիմնված ընտրությունը:  

Հանգուցային բառեր՝ ղեկավար, կառավարչական գործունեություն, որոշում-
ների ընդունում, ռազմավարություն, տիպաբանական առանձնահատկություններ:  

Որոշումների ընդունումը ժամանակակից մարդու կենսագործունեության 
անբաժան մասն է կազմում: Մարդը որոշումներ է կայացնում ամեն օր՝ կենցա-
ղային հարցերից սկսած մինչև բարդ մասնագիտական խնդիրները լուծելիս: 
Ուստի արդյունավետ որոշումների ընդունումը պայմանավորում է մարդու 
բարեկեցության օբյեկտիվությունն ու սուբյեկտիվությունը: Որոշումների ընդու-
նումը հանդես է գալիս նաև որպես կառավարչական գործառույթ, կանխո-
րոշելով կազմակերպության մշակույթը, զարգացման ուղեծիրը և ուժգնությունը: 

Հայտնի է, որ որոշումների ընդունումը պայմանավորվում է մի շարք 
անձնային և անհատատիպաբանական առանձնահատկություններով, ինչպես 
նաև արտաքին պայմաններով [1, էջ 283; 2, 3]: Ընդ որում, Է. Գրանտի 
«Որոշումների ընդունման քոուչինգ» գրքում նշվում է, որ արտաքին պայման-
ների անորոշության աստիճանով է պայմանավորված անձնային առանձնա-
հատկությունների նշանակությունը որոշումների ընդունման գործընթացում: 
Եվ, հենց անձնային առանձնահատկությունների համակցությամբ են 
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ձևավորվում որոշման ընդունման գործընթացում առաջնային դեր ունեցող 
որոշակի կոնկրետ ռազմավարությունները [2]:  

Հաշվի առնելով որոշումների ընդունման կարևորությունն անձի գործու-
նեության տարբեր ոլորտներում ու մակարդակներում, և, մասնավորապես, 
կազմակերպության գործառնության մեջ, որոշումների ընդունման հիմնա-
խնդրի ուսումնասիրումը պահանջում է բազմակողմանի մոտեցում: 

Այսպիսով, սույն հետազոտության նպատակն է՝ ուսումնասիրել որոշման 
ընդունման ռազմավարությունների և տիպաբանական առանձնահատկություն-
ների փոխադարձ կապերը, որոնք ենթադրաբար ազդում են կորպորատիվ 
մշակույթի ձևավորման գործընթացի և արդյունքների վրա: 

Նպատակին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները՝ 
1. Վեր հանել որոշումների ընդունման առանձնահատկությունները կառա-

վարչական գործունեության մեջ: 
2. Ուսումնասիրել միջին օղակի կառավարիչների որոշումների ընդունման 

ռազմավարական առանձնահատկությունները: 
3. Պարզել որոշումների ընդունման անհատատիպաբանական առանձնա-

հատկությունները: 
4. Բացահայտել որոշումների ընդունման հոգեբանական առանձնա-

հատկությունների և ռազմավարությունների փոխադարձ կապերը, 
ինչպես նաև դրանց ազդեցությունը կորպորատիվ մշակույթի ձևավոր-
ման ընթացքի և արդյունքների վրա:  

Հետազոտությունն իրականացվել է միջին օղակի ղեկավարների հետ, 
որոնք ըստ աշխատանքային փորձի բաժանվել են 2 խմբի. առաջին խմբում 
ընդգրկվել են 1-5, իսկ երկրորդում՝ 6 և ավելի տարիների աշխատանքային 
փորձ ունեցող անձինք։ Հետազոտությանը մասնակցել են ընդհանուր թվով 35 
ղեկավար: Հետազոտությունն իրականացվել է թեստավորման մեթոդով: 
Թեստավորման շրջանակներում կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները ՝ Տ․ Վ․ 
Կորնիլովայի «Որոշման ընդունման մելբուրնյան հարցարան» մեթոդիկան և 
Մայերս-Բրիգսի «Անձնային տիպաբանության (MBTI)» թեստ-հարցարանը: 
Ստացված արդյունքները ենթարկվել են կոռելյացիոն (ըստ Պիրսոնի) և համե-
մատական վերլուծության SPSS 24.0 վիճակագրական ծրագրերի փաթեթի 
կիրառմամբ: 

Հետազոտության արդյունքները: Ըստ Վ․ Կորնիլովայի «Որոշման ըն-
դունման մելբուրնյան հարցարան» մեթոդիկայի արդյունքների պարզորոշվել է, 
որ հետազոտվողների երկու խմբում էլ «զգոնություն» ռազմավարության 
ցուցանիշները գտնվում են բարձր մակարդակի տիրույթում: Ըստ t-Ստյուդենտի 
գործակցի՝ «Խուսափում», «Հետաձգում», «Գերզգոնություն» գործոնների հա-
մեմատական վերլուծության արդյունքում գրանցվել են հավաստի տարբերու-
թյուններ (p<0,05): Ընդ որում՝ առաջին խմբի հետազոտվողների մոտ նշված 
ռազմավարություններն ավելի արտահայտված էին, քան երկրորդ խմբում 
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(համապատասխանաբար՝ 8,8, 8,5, 8,1 առաջին խմբում և 7,5, 7,1, 7,2 երկրորդ 
խմբում): Ստացված տվյալները վկայում են այն մասին, որ մասնագիտական 
գործունեության ընթացքում անձի վարքային ռազմավարությունները ենթարկ-
վում են որոշակի փոփոխությունների: Անձն իր գործունեության մեջ շարու-
նակում է մնալ զգոն, պատասխանատու, ուշադիր, բայց միևնույն ժամանակ 
գերզգոնությունը, գործերի հետաձգումը կամ դրանցից խուսափելու հակում-
ները թուլանում են, ինչը հնարավոր է պայմանավորված է կառավարչական 
գործունեության յուրահատկություններով:  

Ըստ Մայերս Բրիգսի «Անձնային տիպաբանության (MBTI)» թեստ-հարցա-
րանի արդյունքների նույնպես գրանցվել են հավաստի տարբերություններ: Ընդ 
որում, տարբերություններ գրանցվել են որոշման ընդունման բոլոր փուլերում՝ 
սկսած տեղեկության ընկալումից մինչև վարքային առանձնահատկությունները: 
Այսպես, ըստ էներգիայի ուղղվածության գրանցվել է արտաքին աշխարհի 
օբյեկտներից դեպի ներաշխարհի օբյեկտների վրա գիտակցության ուժգնացում 
(էքստրավերսիա 4,1 և 3,9 պ.մ., ինտրավերսիա՝ 3,8 և 4,0 պ.մ. համապատաս-
խանաբար 1-ին և 2-րդ խմբերի համար): Նշված փոփոխությունները նշանա-
կալի չեն, ինչը հնարավոր է պայմանավորված է աշխատանքային փորձի քիչ 
տարբերությամբ: Հավաստի տարբերություններ գրանցվել են ըստ տեղեկու-
թյան ընկալման մեխանզիմների, մասնավորապես զգայությունների վրա 
հիմնված ընկալման ցուցանիշները հավաստիորեն (p<0,05) նվազում են 
աշխատանքային փորձին զուգահեռ (4,6 պ.մ. և 3 պ.մ. համապատասխանա-
բար), իսկ ինտուիցիայի վրա հիմնված ընկալման ցուցանիշները բարձրանում 
են (3,4 պ.մ. և 4,8 պ.մ. համապատասխանաբար): Հավաստի տարբերումթյուն-
ներ (p<0,05) գրանցվել են նաև ըստ որոշումների ընտրության մեխանիզմների. 
տրամաբանական ընտրություն (4,2 պ.մ., 4,6 պ.մ.), հույզերի վրա հիմնված 
ընտրություն (3,7 պ.մ. և 3,1 պ.մ.): Նմանատիպ փոփոխություններ նկատվել են 
նաև ըստ վարքային դրսևորումների հիմքերի: Այսպես, դատողությունների վրա 
հիմնված վարքային ռազմավարության ցուցանիշները հավաստիորեն բարձրա-
ցել են (5 պ.մ և 5,5 պ.մ. համապատասխանաբար) մասնագիտական փորձին 
զուգահեռ, այն դեպքում, երբ ընկալման վրա հիմնված վարքային ռազմավա-
րության ցուցանիշները նվազել են (2,9 պ.մ և 2,5 պ.մ. համապատաս-
խանաբար): 

Այսպիսով, իրականացված համեմատական վերլուծության արդյունքները 
վկայում են մասնագիտական գործունեության տարբեր փուլերի ընթացքում 
որոշումների ընդունման ռազմավարությունների, ինչպես նաև տիպաբանական 
առանձնահատկությունների հավաստի փոփոխությունների մասին: Հարկ ենք 
համարում նշել, որ վերոնշյալ հատկությունները երկու հետազոտվող խմբերում 
գտնվում էին միջին մակարդակի տիրույթում, ինչը բնականոն է կառավար-
չական գործունեության համար: Միևնույն ժամանակ, գործունեության 
ընթացքում մասնագիտության ուղղորդված ազդեցությունը նպաստում է անձի 
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մոտ հուզական բաղադրիչի թուլացմանը և ռացիոնալ ու տրամաբանական 
սկզբի ավելացմանը:  

Հետազոտվող խմբերում ուսումնասիրված ռազմավարությունների և 
հատկությունների կոռելյացիոն վերլուծության միջոցով բացահայտվել է, որ 
առաջին խմբի հետազոտվողների մոտ (տե´ս աղ. 1) «զգոնություն» 
ռազմավարությունն ուղիղ կապի մեջ է էքստրավերսիա (r=0,488, p≤0,05) և 
զգայությունների վրա հիմնված տեղեկության ընկալում (r=0,496, p≤0,05) 
գործոնների հետ։ «Խուսափում» ռազմավարությունը գտնվում է ուղիղ կապի 
մեջ «հույզերի վրա հիմնված ընտրություն» գործոնի հետ (r=0,467, p≤0,05), 
բացասական կապի մեջ «ինտուիցիայի վրա հիմնված ընկալում» (r=-0,470, 
p≤0,05) գործոնի հետ: 

Աղյուսակ 1. Որոշումների ընդունման ռազմավարությունների և տիպա-
բանական առանձնահատկությունների կոռելյացիոն վերլուծության արդյունք-

ները (առաջին՝ 1-5 տարվա կառավարչական փորձ ունեցող խումբ)։ 

 
Նշում՝ *- p≤0,05 
6 և ավելի տարիների մասնագիտական փորձ ունեցող հետազոտվողների 

խմբում իրականացված կոռելյացիոն վերլուծությունը ցույց տվեց հավաստի 
դրական կապեր (r=0,493, p≤0,05) «զգոնություն ռազմավարություն» և «դատո-
ղությունների վրա հիմնված վարք» գործոնների միջև, ինչպես նաև «խուսա-
փում ռազմավարություն» և «հույզերի վրա հիմնված ընտրություն» 
(r=0,499,p≤0,05) և «ընկալման վրա հիմնված վարք» (r=0,469, p≤0,05) 
գործոնների միջև (տե՛ս աղ. 2):  

Աղյուսակ 2. Որոշումների ընդունման ռազմավարությունների և 
տիպաբանական առանձնահատկությունների կոռելյացիոն վերլուծություն 
(երկրորդ՝ 6 և ավելի տարիների մասնագիտական փորձ ունեցող խումբ)։ 

 
Նշում՝ *-P<0,05 
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Ամփոփելով համեմատական և կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքները 
կարելի է եզրակացնել, որ կառավարչական գործունեության ազդեցության 
ներքո ղեկավարների շրջանում որոշումների ընդունման ռազմավարություն-
ները, դրանց հիմքում ընկած անձնային տիպաբանական առանձնահատկու-
թյունները ենթարկվում են օրինաչափ փոփոխությունների և գործունեության 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 
СТРАТЕГИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Папоян В. Р. (ЕГУ, РАУ, Ереван, Армения) 

Тоникян Т. Г. (РАУ, Ереван, Армения) 

Изучены стратегии и типологические особенности принятия решений 
среди руководителей среднего звена на разных этапах профессионального 
развития. Показана значительная роль стратегии «бдительности» на разных 
этапах управленческой деятельности. Было обнаружено, что важность 
эмоциональной составляющей в процессе принятия решений снижается, в то 
же время при принятии решений увеличивается выбор, основанный на 
логических рассуждениях. 

Ключевые слова: руководитель, управленческая деятельность, принятие 
решений, стратегия, типологические особенности" 
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THE INVESTIGATION OF RELATIONSHEEP OF TYPOLOGICAL FEATURES AND 
DECISION-MAKING STRATEGIES AT MANAGERS 

Papoyan V.R. (YSU, RAU, Yerevan, Armenia) 

Tonikyan T.G. (RAU, Yerevan, Armenia) 

The strategies and typological features of decision making were studied among 
middle managers at different stages of professional development. The significant 
role of the “vigilance” strategy at different stages of managerial activity is shown. It 
was found that the importance of the emotional component in the decision-making 
process decreases while enhancing the logical and informed choice in making 
decisions. 

Keywords։ Manager, management activity, decision making, typological features: 
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

Հոդվածները պետք է ձևակերպվեն հետևյալ պահանջներին համապատասխան. 

1. Նյութի ծավալը` մինչև 10 էջ, ներառյալ գրականության ցանկը և եռալեզու ամփոփումները 

(էջի ձևաչափը՝ А4, տառատեսակը՝ Sylfaen, տառաչափը՝ 12, տողամիջյան տարածքը՝ 1.15, 

վերևի, ներքևի, աջ և ձախ լուսանցքները՝ 2.0 սմ, հավասարեցումն ըստ լայնության, առանց 

տողադարձերի, պարբերության խորությունը՝ 0.75 սմ, էջերը համարակալվում են ներքևից): 

Հոդվածներում նկարների և աղյուսակների քանակը չպետք է գերազանցի 2-ը, 

յուրաքանչյուրը էջի ¼ -ի չափով, լայնությունը՝ 12.5 սմ (ձևաչափը՝ jpg, png): 

2. Հոդվածի վերնագիրը պետք է գրել կենտրոնում` 12pt տառաչափով, գլխատառերով և 

մգեցված (Bold): Աշխատանքի ֆինանսավորման աղբյուրը (եթե առկա է) նշվում է հոդվածի 

սկզբում՝ վերնագրից հետո, հավասարեցումն ըստ կենտրոնի, տառաչափը՝ 10 (օրինակ՝ 

«Հետազոտությունն անցկացվել է….. (պրոյեկտ/նախագիծ №……)-ի ֆինանսական 

աջակցությամբ»: 

3. Վերնագրից հետո նոր տողում շեղատառերով (italic) նշվում է հեղինակի ազգանունը, անվան 

և հայրանվան սկզբնատառերը, այնուհետև փակագծերում հաստատությունը, քաղաքը, 

երկիրը: Հաջորդ տողում հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն` 10 տառաչափով, 

հավասարեցումը` աջից: 

4. Մեկ տող հետո շարադրվում է հոդվածի ամփոփագիրը (150-200 բառ) 12 տառաչափով, 

հավասարեցումը ըստ երկու կողմերի: Այն պետք է արտացոլի աշխատանքի հիմնական 

էությունը՝ նպատակ, խնդիրներ, արդյունքներ: Այնուհետև նոր տողում հանգուցային բառերը՝ 

5-ից մինչև 7 բառ, 9 տառաչափով: Հոդվածի տեքստն առանձնանում է դատարկ տողով: 

5. Հիմնական տեքստից հետո գրվում է գրականության ցանկն (նշելով՝ Գրականություն) 

այբբենական կարգով (15-ից ոչ ավել) սկզբում հոդվածի լեզվով աղբյուրները, այնուհետև՝ 

այլալեզու աղբյուրները: Գրականության ցանկում պետք է նշված լինեն հեղինակ(ներ)ի 

ազգանունը, անվան առաջին տառը, աշխատության անվանումը, հրատարակման վայրը, 

թվականը, ընդհանուր էջերի քանակը կամ օգտագործված տեղեկատվության էջերը: 

Էլեկտրոնային աղբյուրների դեպքում նշվում են հեղինակների ազգանուններն ու 

անվանատառերը, աշխատանքի վերնագիրը, կայքի հասցեն ամբողջությամբ (link-ը), 

հրապարակման (եթե հայտնի է) և վերջին այցելության ամսաթիվը, ամիսը, տարին: 

6. Տեքստում գրականության մեջբերումը նշվում է ուղիղ փակագծերում — […]՝ գրելով 

համապատասխան գրքի համարը և էջերը: Հոդվածի վերջում բերվում է ամփոփագիր 

ռուսերեն և անգլերեն լեզվով՝ 150-200 բառ, ներառյալ՝ վերնագիրը, հեղինակի ազգանունը, 

անվան սկզբնատառը և հանգուցային բառերը: 

7. Էլեկտրոնային ֆայլի անվանումը գրվում է հոդվածի լեզվով: Այն պետք է բովանդակի 

հեղինակի ազգանունը և անվան սկզբնատառերը, որից հետո անհրաժեշտ է նշել նյութի ձևը՝ 

հոդված: Օրինակ՝ «Պետրոսյան Ա.Ա._հոդված», «Петросян А.А_статья», «Petrosyan A.A. 

_article»: 

8. Ուսանողները (մագիստրոսներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ) հոդվածին պետք է կցեն նաև 

գիտական ղեկավարի երաշխավորագիրը, որի օրինակը կարելի է գտնել psyarm.com 

կայքում: 
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Կազմկոմիտեն իրավունք ունի մերժելու այն հոդվածները, որոնք չեն համապատասխանում 

տրված չափանիշներին: 

Հեղինակը պարտավորվում է ստորագրել համաձայնագիր՝ գիտական աղբյուրների 

հղումների կանոնակարգը պահպանելու վերաբերյալ: 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Статья представляется в электронном виде (высылается на e-mail psyconf@ysu.am в 

формате MS Word с расширением .doc). 

1. Объем статьи не должен превышать 10 страниц, включая библиографию и аннотации на 

русском и английском (формат страницы А4; шрифт – Sylfaen, кегль шрифта– 12; 

межстрочный интервал – 1.15; поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2.0 см, выравнивание 

по ширине; без переносов; абзацный отступ – 0.75см; страницы нумеруются снизу). Число 

рисунков и таблиц не должно превышать 2-х, размер каждого-1/4 страницы, ширина-12.5см (в 

формате jpg, png). 

2. Заглавие статьи набирается жирным (Bold), шрифтом 12pt заглавными буквами (Caps Lock) 

по центру. Источник финансирования работы (при наличии) указывается в самом начале 

статьи, выравнивание по центру, кегль шрифта - 10pt, (например: «Исследование выполнено 

при финансовой поддержке ….. (проект №……)». 

3. После заглавия на следующей строке пишется фамилия и инициалы автора/авторов, далее в 

скобках учреждение, город, страна(стиль-Italic), на следующей строке-адрес электронной 

почты автора– выравнивание по правому краю, шрифт 10pt. 

4. На следующей строке шрифтом 12 pt приводится аннотация статьи (150-200 слов), в которой 

кратко будет представлена основная суть статьи: цель, задачи, результаты. Далее на 

следующей строке – ключевые слова, 5-7, шрифтом 9. Основной текст статьи отделяется 

пустой строкой. 

5. После основного текста дается список использованной литературы (Литература) в 

алфавитном порядке, сначала русскоязычные источники, затем иностранные (не более 15). 

Литература должна включать фамилию, инициалы автора, название работы, место и год 

публикации, количество страниц или использованные страницы. В случае электронных 

источников указываются фамилия и инициалы автора, название работы, полный адрес сайта, 

и дата, месяц, год публикации (если известно) и последнего посещения. 

6. Ссылки на литературные сноски в тексте приводятся в квадратных скобках […] с указанием 

порядкового номера источника и страницы. В конце статьи приводится аннотация на 

английском языке 150-200 слов, включая название статьи, фамилия, инициалы автора и 

ключевые слова (key words-не больше 6 слов). 

7. Файл с текстом статьи именуется русскими буквами по фамилии и инициалам автора. После 

ФИО автора в названия необходимо указать тип материалов: статья. Пример: «Պետրոսյան 

Ա.Ա._հոդված», «Петросян А.А․_статья», «Petrosyan A.A. _article». 

8. Студенты (магистры, аспиранты) должны прикрепить рекомендацию научного руководителя 

(файл можете найти на сайте psyarm.com). 
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Оргкомитет имеет право отказать в публикации тех статей, которые не соответствуют 

требованиям. 

Автор обязан подписать соглашение о соблюдении правил научного цитирования. 

REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

The article will be represented in electronic form and formulated in accordance with the following 

requirements: 

1. The article should not exceed 10 pages / included bibliography and abstract /, page format – A4, 

font – Sylfaen, font size – 12, line spacing- 1.15, page margins: top, bottom, right, left -2.0 cm, text 

alignment – justified, paragraph indention-0.75 cm, pages are numbered from the bottom. The 

number of tables and figures should not exceed 2, the size of each- ¼ page, width- 12.5cm 

(format- jpg, png). 

2. The title of the article is typed with bold style and CAPS LOCK in the center, font-12. The source 

of financial funding (if it exists) will be indicated at the beginning of article, alignment on center, 

size-10 (example: «The research is funded by…… (Project №……)»). 

3. After the title, on the next line the surname and initials of the author/authors are written, then the 

institution, city, country (in parentheses) with right alignment (italic style, 10 font size), then on 

the next line-the e-mail address of author. 

4. On the next line it will be a summary in English 150-200 words, including the title and keywords 

(5-7), font size-12. The main text of the article is detached by an empty line. 

5. After the main text follows the reference list with alphabetical order (maximum 15). The source of 

reference should include surname and initials of author, title, place and date of publication, 

number of overall or used pages. Internet sources must include surname and initials of author, 

title, the internet link (http), the date of publication (if exists) and last update.  

6. References in the text are given in square brackets [...] indicating the serial number of the source 

and page. At the end of the article there is an abstract in Armenian (150-200 words), including the 

title of the article, surname, initials of the author, and keywords (5-7). 

7. Electronic file with the text is named with Latin letters by surname and initials of the author. After 

the name of author it is required to indicate the type of material: article. Example: “Poghosyan 

A.A._article”. 

8. Students (masters, PhD students) should attach the recommendation of the supervisor (the file can 

be found on the site psyarm.com). 
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