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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

 ՀՏԴ 351/354  I. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ.Շ. Մաթևոսյան, Հ.Պ. Ղարիբյան  
 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՌԻՍԿԻ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ճգնաժամային կառավարման գործընթացների վերլուծության հիման վրա փորձ է արված այն 

ներկայացնելու որպես աղետների ռիսկի կառավարման և օպերատիվ կառավարման ամբողջություն: 

Հոդվածում կառավարման օբյեկտների ուսումնասիրմամբ բացահատվել են նաև ճգնաժամային 

կառավարման գործընթացների կառավարման օբյեկտները:  

Առանցքային բառեր. ճգնաժամային կառավարում, ռիսկի կառավարում, օպերատիվ կառավարում, 

կառավարման համակարգ, վտանգ, խոցելիություն, կարողություն: 
  

Հայտնի է, որ ճգնաժամային կառավարումը նպատակաուղղված, բազմաբնույթ, անընդ-

հատ գործընթացների համախմբություն է, ուղղված կառավարման համակարգը վտանգների, 

վտանգավոր երևույթների հնարավոր ազդեցություններից պաշտպանելուն և կառավարման 

համակարգի գործունեության կայունությունն ապահովելուն [1]: 

Պարզ է, որ ճգնաժամային կառավարման գործընթացի հիմնական նպատակը կառավար-

ման համակարգը ճգնաժամերից զերծ պահելն է: Կառավարման համակարգը զերծ պահել 

ճգնաժամերից նշանակում է՝ 

ա) թույլ չտալ, որ կառավարման համակարգը հայտնվի ճգնաժամում, 

բ) եթե կառավարման համակարգը, համենայնդեպս, ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել է 

ճգնաժամում, ապա այն արդյունավետ դուրս բերել ճգնաժամից: 

Դա նշանակում է կառավարման համակարգին սպառնացող ճգնաժամերի կանխման, 

կանխարգելման գործընթացների իրականացում, իսկ ճգնաժամում հայտնվելու դեպքում` 

կառավարման համակարգը ճգնաժամից արդյունավետ դուրս բերելու գործընթացների իրակա-

նացում: Իսկ դա էլ, իր հերթին նշանակում է, որ ճգնաժամային կառավարման ազդեցություն-

ներն ուղղված կլինեն կամ վտանգի ուժգնության նվազեցմանը, վտանգի վերացմանը, կամ 

խոցելիության նվազեցմանը, ինչպես նաև՝ կառավարման համակարգի ճգնաժամին արձագան-

քելու կարողությունների մեծացմանը: Պետք է նշել, որ ճգնաժամային կառավարման տեսանկ-

յունից, կառավարման համակարգի կարողությունների մեծացումը կարող է կապված լինել նաև 

վտանգների կանխման, կանխարգելման, խոցելիության նվազեցման համար անհրաժեշտ 

կարողությունների ձևավորման հետ: Դրանց բացահայտման նպատակով ստորև քննարկենք 

աղետների ռիսկի կառավարման մի քանի սահմանումներ և փորձենք պարզաբանել 

ճգնաժամային կառավարման օբյեկտները:  

Ռիսկի կառավարումն իրավական, կազմակերպչական, վարչական, տնտեսական, ճար-

տարագիտական, տեխնիկական և միմյանց հետ կապված այլ միջոցառումների համալիր է, 

ուղղված վտանգներից բնակչության, տնտեսական օբյեկտների, շրջակա միջավայրի հնարավոր 

կորուստների նվազեցմանն ու վերացմանը [3]: Այնուհետև, նույն աղբյուրում նշվում է, որ ռիսկի 
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կառավարումն ընդգրկում է իրարից անկախ, կամ իրար հետ միաժամանակ իրականացվող 

հետևյալ տարրերը` 

➢ ռիսկի բացառում` ստեղծվում են այնպիսի պայմաններ, կամ կիրառվում են այնպիսի 

միջոցներ, որոնք բացառում են ռիսկի աղբյուրները, դրա ծագման հավանականությունը, 

կամ այդ հավանականությունը դարձնում են անվերջ փոքր. 

➢ ռիսկի սահմանափակում` ռիսկի մասն իր վրա վերցնելու գործընթացում կամավոր, կամ 

ստիպողական մասնակցություն. 

➢ ռիսկի նվազեցում` տարբեր միջոցների և մեթոդների կիրառման հաշվին արտակարգ 

իրավիճակների ծագման հավանականության և դրանց հավանական հետևանքների 

մասշտաբների ու տեսակների նվազեցում. 

➢ ռիսկի վերաբաշխում` արտակարգ իրավիճակների վերացման հետ կապված մի քանի 

մասնակիցների միջև ռիսկի բաշխում թույլատրող մեխանիզմների համախմբություն: 

Նույն գրականության մեջ որպես ռիսկի կառավարման հիմնարար սկզբունքներ 

համարվում են` 

➢ հավանական հենքով վտանգների և սպառնալիքների ադեկվատ որոշումը, կազմակերպ-

չական, տնտեսական, ճարտարագիտական, տեխնիկական միջոցառումների հենքի վրա 

դրանց նվազեցման մեխանիզմների որոշումը. 

➢ բնածին, տեխնածին արտակարգ իրավիճակների հնարավոր հետևանքների ադեկվատ 

որոշումը և մշտադիտարկման, ախտորոշման, կանխման, պաշտպանության համակար-

գերի շնորհիվ բացասական հետևանքների նվազեցման ուղղությամբ համալիր միջոցա-

ռումների մշակումը: 

Նշենք, որ վերոգրյալ երկու պարբերություններում արտահայտվածները չեն կարող լինել 

ռիսկի կառավարման սկզբունքներ: Դրանք ռիսկի կառավարման գործընթացներ են, կրում են 

տեղեկատվական բնույթ, և հանդիսանում են կառավարման սուբյեկտի գործառույթներ: Ինչ 

վերաբերում է ռիսկի կառավարման վերը բերված սահմանմանը, ապա այն կարիք ունի 

որոշակի ճշգրտումների` 

1) ռիսկի կառավարումն, ինչպես ընդհանրապես կառավարումը, չի կարող լինել միջոցա-

ռումներ: Դրանք գործընթացներ են, որոնք կարող են ունենալ ինչպես տեղեկատվական, 

այնպես էլ տեխնոլոգիական բնույթ. 

2) այն չի կարող լինել «ինչ-որ բանի» համախմբություն, տվյալ դեպքում` միջոցառումների, 

որովհետև նույն սահմանման մեջ նշված է, որ դրանք միմյանց հետ կապված են: Եթե 

դրանք միմյանց հետ կապված են, ապա դա արդեն համակարգ է. 

3) ռիսկի կառավարումն ուղղված է ռիսկի նվազեցմանը: 

ՄԱԿ-ի կողմից ռիսկի կառավարումը սահմանվում է հետևյալ կերպ` «Հնարավոր վնաս-

ները և կորուստները նվազեցնելու անորոշությունների հաղթահարմանն ուղղված գործնական 

գործողությունների համախմբություն և համակարգային մոտեցում» [2]: Պետք է նշել, որ ռիսկի 

կառավարումը լոկ գործնական գործողությունների համախմբություն չէ, այն ներառում է ռիսկի 

վերլուծության, համակարգի կարողությունների մեծացման, հնարավոր հետևանքների 

նվազեցման բարդ գործընթացներ, որոնք կապված են կառավարչական որոշումների ընդուն-

ման, ռազմավարության մշակման, դրանից բխող համապատասխան ծրագրերի մշակման, 

դրանց իրականացման, մշտադիտարկման գործընթացների, որոշումների ճշգրտման և այլնի 
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հետ: Այն ներառում է նաև ռիսկի փոխանցման գործընթացներ: Ընդ որում, այդ գործընթացները 

կազմում են ամբողջական համակարգ: Հետևաբար, ռիսկի կառավարումը ոչ թե համակարգային 

մոտեցում է, ինչպես նշված է դիտարկվող սահմանման մեջ, այլ այն պահանջում է 

համակարգային մոտեցման կիրառում: Առավել ևս, որ ռիսկի փոխանցումը դիտարկվում է 

որպես մի կողմից մեկ այլ կողմին կոնկրետ ռիսկերի ֆինանսական հետևանքները ձևական կամ 

ոչ ձևական փոխանցման գործընթաց, որի հետևանքով կառավարման համակարգն աղետից 

հետո մեկ այլ կողմից ստանում է ռեսուրսներ: Օրինակ` ապահովագրությունը հանդիսանում է 

ռիսկի փոխանցման հայտնի ձև, երբ ռիսկի ծածկումն իրականացվում է ապահովագրողի 

կողմից իրեն փոխանցված ապահովագրական վճարների դիմաց [2]:  

Բավարարվելով ռիսկերի կառավարման վերոհիշյալ սահմանումների վերլուծությամբ, 

մեր կողմից դիտարկվող ոլորտում կարելի է եզրահանգել ռիսկի կառավարման հետևյալ սահ-

մանմանը` ռիսկի կառավարումը ռիսկի նվազեցմանն ուղղված բազմաթիվ և բազմաբնույթ 

գործընթացների համակարգված իրականացումն է: Այս սահմանումից երևում է, որ ռիսկի 

կառավարումը նպատակաուղղված գործընթացների ամբողջություն է` ուղղված ռիսկի նվազեց-

մանը: Չի կարելի համաձայնվել որոշ հեղինակների այն կարծիքին, թե ռիսկի կառավարման 

նպատակը բնածին ու մարդածին սպառնալիքներից սոցիալտնտեսական և էկոլոգիական 

համակարգերի անվտանգության ապահովումն է [4]: Այդ համակարգերի անվտանգության 

ապահովումն իրականացվում է ոչ միայն ռիսկի կառավարման, այլև օպերատիվ կառավարման 

միջոցով, ավելին` ժամանակի առումով ծագած իրավիճակից նույնիսկ տասնյակ տարիներ անց: 

Իհարկե, ռիսկի նվազեցումը նպաստում է անվտանգության ապահովմանը, սակայն միայն 

ռիսկի նվազեցմամբ անհնար է ապահովել նշված համակարգերի անվտանգությունն այն պարզ 

պատճառով, որ արդեն առաջացած իրավիճակում այդ իրավիճակի ռիսկը, որպես հավանական 

չափ, գոյություն չունի, այն արդեն ծագած է: Այդպիսի իրավիճակում կառավարման 

գործընթացներն ուղղված են ոչ թե ռիսկի նվազեցմանն, այլ այդ իրավիճակից համակարգի 

արդյունավետ դուրս բերմանը, որոնք լինելով օպերատիվ կառավարման գործընթացներ, իրենց 

հերթին նպաստում են անվտանգության ապահովմանը: Հետևաբար, տեղին է նշել, որ 

կառավարման համակարգերի անվտանգության ապահովումը կապված է ճգնաժամային 

կառավարման գործընթացների հետ, քանի որ ճգնաժամային կառավարումն ընդգրկում է ռիսկի 

կառավարման և օպերատիվ կառավարման գործընթացներ:  

Վերոգրյալը հիմնավորելու համար դիտարկենք աղետալի հետևանքների արտակարգ 

իրավիճակների, ճգնաժամերի առաջացումը բացառելու, իսկ դրանց առաջացման դեպքում 

դրանք վերացնելու գործընթացը (նկ. 1): 

Ինչպես երևում է նկ. 1-ում բերված գծապատկերից մինչև վերոգրյալ իրավիճակների 

առաջացումն իրականացվում են մի շարք գործընթացներ, որոնք կապված են աղետների ռիսկի 

նվազեցման հետ՝ կառավարման համակարգի պատրաստվածության բարձրացման ու 

հնարավոր հետևանքների մեղմացման գործընթացներ: Իհարկե այս երկու գործընթացների 

համախմբությունը նպաստում է համակարգի պաշտպանվածության մեծացմանը և այստեղ 

դրանք միմյանցից առանձնացված են ըստ գործընթացների առանձնահատկությունների:  
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Նկ. 1. Աղետի առաջացումը բացառելու և առաջացման դեպքում վերացնելու գործընթացը 
 

Այսպես՝ հնարավոր հետևանքների նվազեցման գործընթացներն այստեղ վերաբերում են 

«ֆիզիկական  գործընթացներին, այսինքն տեխնոլոգիական գործընթացներին: Օրինակ՝ շենքե-

րի, շինությունների խոցելիության նվազեցման գործընթացներ, կամ սելավատարների 

կառուցման գործընթացներ: Իսկ պատրաստվածության բարձրացման գործընթացները 

տեղեկատվական գործընթացներ են՝ ուսուցում, իրազեկում, պլանավորում, իրավական ապա-

հովում և այլն: Դիտարկվող գործընթացներն իրականացվում են մինչև աղետալի հետևանքների, 

մինչև արտակարգ իրավիճակների, մինչև ճգնաժամերի առաջացումը, ինչը նշանակում է, որ 

դրանք ռիսկի կառավարման գործընթացներ են: Աղետալի հետևանքների ծագման, կամ 

արտակարգ իրավիճակի առաջացման, կամ ճգնաժամի առաջացման դեպքում իրականացվում 

են դրանց արձագանքման գործընթացներ, որոնք ներառում են հետևանքների վերացման 

(փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական և այլ օպերատիվ գործընթացներ) 

և անհապաղ վերականգնման գործընթացներ: Այլ կերպ ասած նման իրավիճակներում 

իրականացվում են օպերատիվ կառավարման գործընթացներ: Դիտարկվող գծապատկերում 

բերված վերակառուցման գործընթացն օպերատիվ կառավարման գործընթաց չէ: Այն հաջորդ 

ճգնաժամերի, արտակարգ իրավիճակների, կամ աղետալի հետևանքների կանխման, կանխար-

գելման գործընթաց է, քանի որ պետք է կառուցել ավելի լավը, քան եղել է: Հետևաբար 

վերակառուցման գործընթացը նույնպես ռիսկի կառավարման գործընթաց է: Նկ. 1-ից երևում է, 

որ ճգնաժամային կառավարման գործընթացն իր մեջ ներառում է ռիսկի կառարման և 

օպերատիվ կառավարման գործընթացներ:  

Այսպիսով՝ ճգնաժամային կառավարումը ռիսկի կառավարման և օպերատիվ 

կառավարման գործընթացների համախմբություն է: 
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Հայտնի է, որ կառավարման գործընթացը կառավարման սուբյեկտների կողմից ուղղորդ-

վող ներգործություն է` ուղղված որոշակի օբյեկտի [2]: Կառավարման սուբյեկտները կառա-

վարման աստիճանակարգի բոլոր մակարդակներում գտնվող կառավարման համակարգերի 

կառավարող օրգաններն են: Ամենաներքին մակարդակում (մարդ-մեքենա-տեխնոլոգիական 

գործընթաց) կառավարման սուբյեկտը մարդն է, իսկ կառավարման օբյեկտը` տեխնոլոգիական 

գործընթացը: 

Ռիսկի կառավարման գործընթացը կարելի է ներկայացնել որպես կառավարման սուբ-

յեկտների կողմից ռիսկի նվազեցման համար կառավարման օբյեկտին ուղղված ներգործություն: 

Ռիսկի կառավարման օբյեկտը պարզաբանելու համար դիտարկենք աղետների ռիսկի 

կառավարման պարզագույն մոդելը (նկ. 2): 
 

 
Նկ. 2. Աղետների ռիսկի կառավարման պարզագույն մոդելը 

 

Ինչպես երևում է բերված նկարից, աղետների ռիսկի կառավարման նպատակը ռիսկի 

նվազեցումն է, որը կատարվում է կառավարման համապատասխան սուբյեկտի կողմից 

որոշման ընդունման և իրականացման արդյունքում: Ռիսկի նվազեցման համար որոշման 

ընդունման հիմնական ցուցանիշը ռիսկի գնահատականն է, որը ռիսկի գնահատման արդյունքն 

է: Իսկ ռիսկի գնահատումը կապված է վտանգների գնահատման, այդ վտանգներից հնարավոր 

հետևանքների գնահատման հետ, ինչպես նաև ռիսկի գնահատման համար անհրաժեշտ 

կարողությունների հետ (մասնագետներ, գիտելիքներ, ռիսկի գնահատման կազմա-

կերպություններ կամ ստորաբաժանումներ, մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ, ռիսկի 

գնահատման մեթոդների առկայություն): 

Ռիսկի նվազեցման համար կառավարման որոշումների ընդունումն ու իրականացումը 

կապված են վտանգների վերացման կամ դրանց ուժգնության (ազդեցության) նվազեցման, կամ 

հնարավոր հետևանքների նվազեցման (այսինքն` վտանգներից խոցելիության նվազեցման) 

հետ, ինչպես նաև համապատասխան կարողությունների հետ: Այս դեպքում կարողությունները 

ներառում են` գիտելիքներ, հաստատութենական, տեխնիկական, ֆինանսական, 

մշտադիտարկման և այլ կարողություններ: Հետևաբար, ռիսկի կառավարման ազդեցություններն 
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ուղղված են վտանգին, խոցելիությանը և կապված են կառավարման համակարգի 

կարողությունների հետ: Եթե կառավարման համակարգի կարողությունները փոքր են, ապա 

կառավարման ազդեցությունները վտանգների և խոցելիության վրա արդյունավետ չեն: 

Հետևաբար, կառավարման ազդեցությունները պետք է ուղղված լինեն նաև համակարգի կա-

րողությունների մեծացմանը: Այսպիսով, ռիսկի կառավարման օբյեկտներ կարելի է համարել`  

➢ վտանգների կանխման, կանխարգելման գործընթացների համակարգը. 

➢ խոցելիության նվազեցման գործընթացների համակարգը. 

➢ կարողությունների մեծացման գործընթացների համակարգը: 

Օպերատիվ կառավարման գործընթացը կարելի է ներկայացնել որպես կառավարման 

սուբյեկտի կողմից ստեղծված իրավիճակում հետևանքների վերացման համար կառավարման 

օբյեկտին ուղղված ներգործություն: Այն նպատակաուղղված է կառավարելու արագ արձագանք-

ման գործընթացները, որոնք ներառում են բնակչության պաշտպանությանն ուղղված 

օպերատիվ միջոցառումների ողջ համալիրը: 

Նկ. 3-ում ներկայացված է ճգնաժամային կառավարման օբյեկտի ամբողջական պատկերը: 
 

 

Նկ. 3. Ճգնաժամային կառավարման օբյեկտի նկարագիրը  
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Ինչպես երևում է նկ. 3-ից, ճգնաժամային կառավարման գործընթացների օբյեկտը 

բաղկացած է երկու ենթահամակարգերից՝  

1) աղետների ռիսկի կառավարման գործընթացների. 

2) օպերատիվ կառավարման գործընթացների: 

Եթե աղետների ռիսկի կառավարման գործընթացների օբյեկտը կազմված, է երեք հիմնա-

կան ենթահամակրգերից, ապա օպերատիվ կառավարման գործընթացների օբյեկտը կազմված է 

բազմաթիվ տարաբնույթ գործընթացներից, սկսած բնակչության ազդարարման գործընթացից, 

ավարտած բնակչության բնականոն գործունեության ապահովմամբ: Ընդ որում՝ հետևանքների 

վերացման գործընթացները, առաջին հայացքից միմյանց նման լինելով հանդերձ, միմյանցից 

խիստ տարբերվում են, քանի որ իրավիճակ առաջացնող յուրաքանչյուր վտանգ ունի իրեն 

առանձնահատուկ հետևանքները: 

Ընդհանրացնելով վերոգրյալը, կարելի է փաստել, որ ճգնաժամային կառավարման 

գործընթացների կառավարման օբյեկտը բաղկացած է գործընթացների չորս հիմնական 

ենթահամակարգերից՝  

1. վտանգների կանխման, կանխարգելման. 

2. խոցելիության նվազեցման. 

3. կարողությունների մեծացման. 

4. օպերատիվ կառավարման: 
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Г.Ш. Матевосян, А.П. Карибян 

 

КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КАК СОВОКУПНОСТЬ РИСКА И ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  
 

На основе анализа процессов кризисного управления была предпринята попытка представить его как 

совокупность управления риска бедствий и оперативного управления. В статье путем изучения обьектов 

управления выявлены обьекты процессов кризисного управления. 

Ключевые слова: кризисное управление, управление риска, оперативное управление, система 

управления, риск, уязвимость, потенциал. 
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H.Sh. Matevosyan, H.P. Gharibyan  
 

CRISIS MANAGEMENT AS A COMBINATION OF RISK AND OPERATIONAL MANAGEMENT  

 

Based on the analysis of crisis management processes, an attempt has been made to present it as a disaster 

risk management and operational management unit. The study also identifying the management objects of crisis 

management processes, using the research of management objects. 

Key words: crisis management, risk management, operational management, management system, risk, 

vulnerability, capacity. 
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КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2020. No 1 (16) 
 

А.Р. Арутюнян 
 

ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ1 
 

Данная статья посвящена рассмотрению основных отличительных аспектов проведения совместных 

парламентско-президентских выборов в Республике Арцах. Более того, в исследовании анализированы 

основополагающие проблемы проведения общереспубликанских политических выборов в Республике 

Арцах, в условиях чрезвычайной ситуации глобального характера. Обоснована состоятельность 

политических институтов республики в контексте кризисного управления.  

Ключевые слова: Республика Арцах, парламентские выборы, президентские выборы, коронавирус, 

чрезвычайная ситуация, ЦИК, политические партии, кризисное управление. 
 

31 марта 2020 года в Республике Арцах в 282 избирательных участках, в том числе, в одном 

участке в Ереване, были проведены общереспубликанские выборы. За все годы независимости 

республики парламентские и президентские выборы впервые были проведены в один и тот же 

день. За пост президента боролись 14 кандидатов. За 33 мандата Национального Собрания 

(парламент Республики Арцах) боролись 10 партий и 2 блока, которые вместе имели 359 

кандидатов в депутаты [2]. 

В связи с распространением коронавируса, что переросло в чрезвычайную ситуацию 

международного значения, выборы проходили в особых условиях [3]. Во избежание появления и 

распространения коронавируса в республике, власти Арцаха приняли ряд мер для обеспечения 

безопасности выборов. В частности, ЦИК в сотрудничестве с межведомственной комиссией, 

координирующей профилактику новой коронавирусной инфекции в стране, получил средства 

защиты через Министерство здравоохранения. Все участники выборов, члены участковых 

избирательных комиссий, представители СМИ, наблюдатели и доверенные лица были 

обеспечены средствами индивидуальной профилактической защиты. Перед входом на заранее 

дезинфицированный избирательный участок избиратели проходили процесс дезинфицирования. 

Каждому избирателю были выданы одноразовые перчатки, маски и индивидуальные ручки. 

Избиратели проголосовали, сохраняя безопасное социальное пространство, согласно инструкциям 

всемирной здравоохранительной организации (ВОЗ).  

Были опасения, что коронавирус может стать преградой для волеизъявления народа Арцаха, 

однако на избирательных участках паники не наблюдалось, так как народ Республики Арцах с 

первых дней независимости уже имеет накопленный опыт проведения политических выборов как 

в период военных действий, так и в иных экстренных ситуациях. Первые парламентские выборы в 

Нагорно-Карабахской Республике прошли в условиях военного положения и во время боевых 

действий карабахской войны. Более того, как известно, несколько депутатов Первого Созыва 

Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики погибли во время боевых действий. 

С тех пор народ Арцаха не потерял свою бдительность [4]. Коронавирус представляет собой 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке МОН РА в рамках научного проекта № 
19YR-5F001. 
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большую угрозу жизни и здоровью людей по всему мира, однако право народа Арцаха на 

коллективную безопасность оставалось в повестке дня до и после объявления независимости 

Республикой Арцах. Это является причиной того, что несмотря на коронавирус, народ Арцаха 

решил пойти на выборы. Распространение коронавируса является меньшей угрозой для народа 

Арцаха, по сравнению с теми угрозами, которые всегда стояли перед народом Арцаха. Если 

учитывать различные угрозы, то проведение выборов в Арцахе вообще можно рассматривать как 

маловероятный процесс.  

Политические выборы, проводимые в Арцахе, всегда отличались своей организованностью, 

что было зафиксировано со стороны международных наблюдателей. В преддверии выборов 

активизировались обсуждения, что в связи с угрозой распространения коронавируса, на этот раз 

выборы в Арцахе пройдут в так называемом «закрытом режиме», без средств массовой 

информации (СМИ) и наблюдателей. Однако даже при выборах в особых условиях была 

зафиксирована беспрецедентная активность и со стороны местных и иностранных СМИ, и со 

стороны международных и местных наблюдательских миссий. Уже к 26 марту в ЦИК-е были 

аккредитованы 13 местных, арцахских СМИ с 74 представителями. Из Республики Армения с 

целью освещения намеченных выборов аккредитовалось 21 СМИ, в целом, с 114 представителями, 

а из международных СМИ аккредитовались 3 с 9 представителями. Таким образом, уже к 26-ому 

марту было аккредитовано 37 СМИ с 197 представителями [5].  

Что касается наблюдателей, то только из Арцаха аккредитовалось 9 организаций с 437 

наблюдателями, с целью осуществления наблюдательской миссии из Республики Армения 

аккредитовалось 6 организаций, в целом, 467 наблюдателей. В общем числе, к 26-ому марта с 

целью осуществления наблюдательской миссии только из Арцаха и Армении аккредитовались 15 

организаций, а количество наблюдателей составляло 904 человека. Это рекордное число, которое, 

впрочем, целиком укладывается в логику избирательных процессов в Арцахе [6].  

Явка избирателей на парламентско-президентских выборах в Республике Арцах, 2020г. 

составила 72.5% от всего количества граждан, имевших право на участие в выборах. Из общего 

числа избирателей 667 были граждане без прописки и их имена были внесены в дополнительные 

списки, а 669 избирателей участвовали в выборах по месту нахождения на данный момент [7]. 

Более того, согласно Протоколам [8] ЦИК Республики Арцах от 03 апреля текущего года, 

очевидно, что, несмотря на то, что президентские и парламентские выборы прошли в один и тот 

же день, однако данные по участникам выборов и недействительных бюллетеней различаются, 

хоть и незначительно. Если из общего числа избирателей, которое составляло 104886 граждан 

Республикии Арцах, на президентских выборах участвовало 76.001 граждан, то в парламентских 

участвовало 75.989 граждан. То же самое и с недействительными бюллетенями: в президентских 

выборах число недействительных бюллетеней было 2622, а в парламентских – 2419. Этот факт 

свидетельствует о том, что, помимо финансового и иных ресурсных экономий, проведение 

совместных президентских и парламентских выборов в Арцахе не привело к изменению конечных 

результатов избирательного процесса. То есть, гражданин, который планировал не участвовать в 

президентских или в парламентских выборах, или должен был сделать недействительным свой 

избирательный бюллетень, поступил именно так. (например: проголосовал в президентских 

выборах, не проголосовав ни за одного кандидата из парламентского списка. Сделал 
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недействительным свой избирательный листок на президентских выборах и не поступил также в 

случае парламентских выборов).  

Относительно результатов парламентских выборов надо отметить, что из двенадцати 

политических сил в парламент прошли всего лишь пять политических сил (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Количество избирателей, отдававших голоса в пользу политических сил в парламентских выборах Республики 

Арцах 2020г. 

33 мандата Национального Собрания Республики Арцах распределены следующим образом: 

16 получит Блок Свободная Родина-ОГА, 9 получит Партия Единая Родина, по трем мандатам 

получат Партия Дашнакцутюн и Партия Справедливость Арцаха и 2 мандата получит 

Демократическая партия Арцаха [9] (Рис. 2). 
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Рис. 2. Политические силы, прошедшие в парламент 
 

Учитывая тот факт, что в установленном 12-ой и 14-ой частями 48-й статьи и а также 1-й 

частью 50-статьи Избирательного кодекса Республики Арцах, кандидаты в президенты 

республики, кандидаты, включенные в избирательный список партий (блока партий), 

участвующий в выборах в Национальное Собрание, доверенные лица кандидатов в президенты 

республики, партии (блока партий), участвующие в выборах в Национальное Собрание, а также 

члены участковой избирательной комиссии, в случае ведения записи о наличии особого мнения 

относительно порядка обобщения результатов голосования относительно акта о результатах 

голосования на избирательном участке, не обжаловали результаты голосования на данном 

избирательном участке, не представив в территориальную избирательную комиссию заявление о 

признании результатов голосования на избирательном участке недействительными или пересчете 

результатов голосования на участке, можно однозначно констатировать, что результаты 

общегосударственных выборов приняты всеми субъектами выборов [10]. О спокойности процесса 

проведения и об организованности выборов свидетельствует также сводка Полиции Республики 

Арцах, согласно которой, за весь период парламентско-президентских выборов зафиксированы 

всего лишь 9 тревожных сигналов [11]. 

Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Србуи Арзуманян 1-ого 

апреля на брифинге с журналистами [12], на президентских выборах за Кристин Балаян - 0,3%, за 

Виталия Баласаняна - 14,7%, за Сергея Амиряна - 0,2%, за Давида Бабаяна - 0,8%, за Беллу Лалаян 

- 0,2%, за Араика Арутюняна - 49,26%, за Айка Ханумяна - 1,3%, за Давида Ишханяна - 2,56%, за 

Ваана Бадасяна - 1%, за Масиса Маиляна - 26,4%, за Ашота Гуляна - 2,3%, за Руслана Исраеляна - 

0,5%, за Ашота Дадаяна - 0,3% и за Мельсика Погосяна - 0,2%-а граждан (Рис. 3). 
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Рис. 3. Количество избирателей, отдававших голоса в пользу кандидатов в президентских выборах Республики Арцах 

2020г. 

Как видно из рис. 3, ни один из кандидатов не превысил отметку 50% + 1 голос, что, в свою 

очередь, означало, что должен быть проведен второй тур [13]. 

По итогам первого тура президентских выборов 2020 г. в качестве кандидатов в президенты 

на второй тур прошли Маис Маилян и Араик Арутюнян.  

Так как уже за неделю до второго тура президентских выборов в Арцахе был 

зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией [14], 12 апреля Президент 

Республики Арцах Бако Саакян провел расширенное заседание [15] межведомственной комиссии, 

координирующей работы по предотвращению распространения нового коронавируса, на которой, 

кроме членов комиссии, присутствовали также представители законодательного, 

исполнительного и судебного органов. Президент обратился с посланием [16] к гражданам 

республики и сообщил, что на основе Конституции [17], а также “Закона о защите населения в 

чрезвычайных ситуациях” [18] Республики Арцах, подписал указ о введении, сроком на один 

месяц, режима чрезвычайной ситуации в на всей территории Республике Арцах с целью 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от 

угрозы пандемии коронавируса, отметив, что во избежание конституционного кризиса второй тур 

выборов в президенты пройдут в установленном законом порядке. 

Так, как до 14-ого апреля число зараженных коронавирусом выросло, фаворит в выборах 

Араик Арутюнян, отмечая, что выборы содержат наименьший риск, тем не менее, призвал 

граждан Арцаха и своих сторонников, чтобы они проявили бдительность во время выборов, а всех 

пожилых людей и граждан, имеющих проблемы со здоровьем, призвал вообще не участвовать в 
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голосовании [19]. Несмотря на то, что со стороны государства были приняты все меры для 

обеспечения безопасности граждан в избирательных участках, однако принимая факт роста числа 

зараженных, а также призыва политических деятелей всем гражданам пожилого возраста и 

представителей зоны риска с хроническими заболеваниями – в первые за все годы существования 

республики явка избирателей существенно снизилась. То есть из явки избирателей на втором туре 

президентских выборов в Республике Арцах, 2020г. составило 44.9%-ов от всего количества 

граждан, имевших право на участие в выборах (Рис. 4). Согласно Протоколам ЦИК [20] 

Республики Арцах от 17 апреля текущего года очевидно, что на втором туре президентских 

выборах участвовало 47165 граждан. На втором туре президентских выборов за Араика Арутюняна 

проголосовало 39860, а за Масиса Маиляна 5428 граждан. Из общего числа избирателей всего 

лишь 9 граждан были без прописки и их имена были внесены в дополнительные списки, а 1029 

избирателей участвовали в выборах по месту нахождения на данный момент, недействительных 

бюллетеней было 1876. 

 
 

Рис. 4. Явка и количество избирателей, отдававших голоса в пользу кандидатов в президентских выборах второго тура 

Республики Арцах 2020г 

 Из вышеизложенного можно сделать вывод, что проведение выборов в Республике Арцах в 

особых условиях не является вполне закономерным и привычным для местного населения 

явлением. Почти все общереспубликанские выборы в Арцахе проходили во время военных 

действий или при непосредственной угрозе военных действий. Парламентские выборы в Арцахе 

Первого Созыва проходили во время активных боевых действий, а некоторые депутаты Первого 

Созыва арцахского парламента погибли во время военных действий на поле боя. 

1. Анализ политических процессов в Арцахе говорит о том, что политические процессы и 

политические реалии в республике созвучны тем вызовам, которые стоят перед Арцахом 

[21]. 

12%
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2. Политические процессы в Арцахе независимы от политических процессов как в других 

странах мира, так и от политических процессов в Армении. В частности, в связи с 

распространением коронавируса во многих странах мира политические процессы были 

приостановлены, а в Армении был отложен референдум по Конституции, однако в Арцахе 

выборы не были отложены. 

3. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Армении был введен режим 

чрезвычайной ситуации, а в Арцахе лишь правовой режим чрезвычайной ситуации. 

4. Опасность распространения коронавируса по большому счету не повлияла на уровень 

участия населения в выборах. 

5. Вирус также не привел к панической ситуации на избирательный участках, что помогло 

провести цивилизованные политические выборы. 

Анализируя процесс парламентских и президентских выборов в Республике Арцах и 

учитывая уровень активности граждан на всех выборах, проведенные за годы независимости, 

можно сделать вывод, что государственные институты Республики Арцах состоялись и имеют 

потенциал действовать в кризисных условиях. Залогом высокого уровня управления страной в 

кризисных условиях является то обстоятельство, что формирование Республики Арцах, как 

государства, проходило параллельно военным действиям, то есть в условиях кризисной ситуации. 
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Ա.Ռ. Հարությունյան 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ-ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Ներկայացված հոդվածը նվիրված է Արցախի Հանրապետությունում անցկացվող խորհրդարա-

նական-նախագահական համատեղ ընտրությունների հիմնական առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրմանը: Ավելին, հոդվածում վերլուծվել են միջազգային նշանակության արտակարգ 

իրավիճակի պայմաններում համապետական քաղաքական ընտրությունների անցկացման հիմնախնդիր-

ները: Հիմնավորված է ճգնաժամային կառավարման համատեքստում Արցախի Հանրապետության 

քաղաքական ինստիտուտների կենսունակությունը: 

Առանցքային բառեր. Արցախի Հանրապետություն, խորհրդարանական ընտրություններ, նախագա-

հական ընտրություններ, թագավարակ (COVID 19), արտակարգ իրավիճակներ, ԿԸՀ, քաղաքական 

կուսակցություններ, ճգնաժամային կառավարում: 
 

https://artsakhpress.am/rus/news/123777/v-arcakhe-proiydet-vtoroiy-tur-prezidentskikh-viyborov.html?fbclid=IwAR1GvvI4UgJYa6rEOoi-WNtzcFZXWonRCfPYe0h9ktUT7L6S7TLkqL5xSfg
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https://artsakhpress.am/rus/news/123777/v-arcakhe-proiydet-vtoroiy-tur-prezidentskikh-viyborov.html?fbclid=IwAR1GvvI4UgJYa6rEOoi-WNtzcFZXWonRCfPYe0h9ktUT7L6S7TLkqL5xSfg
https://artsakhpress/
http://president.nkr.am/ru/news/%20consultations/4733/
http://president.nkr.am/ru/news/%20consultations/4733/
http://president.nkr.am/am/speeches/addresses/4734
http://president.nkr.am/media/documents/constitution
http://www.arlexis.am/DocumentView.aspx?docID=673
http://cecnkr.am/
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PARLIAMENTARY-PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE REPUBLIC OF ARTSAKH IN AN 

EMERGENCY OF INTERNATIONAL CONCERN 
 

The article considers of the main distinctive aspects of the parliamentary-presidential joint elections in the 

Republic of Artsakh. Moreover, the fundamental problems of holding nationwide political elections in the 

Republic of Artsakh in a global emergency are studied. The viability of the political institutions of the republic in 

the context of crisis management is substantiated. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 

 

Հ.Մ. Ավանեսյան, Մ.Ա. Մանուկյան 
 

ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ  

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Հոդվածում ուսումնասիրվել են որոշման կայացման արդյունավետությունը՝ սահմանափակ 

ժամանակային պայմաններում, ինչպես նաև որոշման կայացման արդյունավետության ու անհատական 

կարգավորման միջոցների և անձի անհատական առանձնահատկությունների միջև փոխկապակցվա-

ծությունը: Տեսական վերլուծության և հետազոտական աշխատանքի արդյունքում դուրս են բերվել 

կապեր, որոնք փաստում են, մարդու որոշում կայացնելու ձևի և նրա անհատական առանձնահատ-

կությունների միջև փոխկապակցվածության առկայության մասին: Հետազոտությունից ստացված 

տվյալները կիրառելի են մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար:  

Առանցքային բառեր. որոշման կայացում, տագնապայնություն, որոշման կայացման անհատական 

կարգավորման ոճ, մասնագիտական գործունեություն, ժամանակի պակասություն, անհատական 

առանձնահատկություններ: 

 

Մարդու որոշում կայացնելու գործընթացն ունի հոգեբանական վառ երանգավորում: 

ժամանակակից աշխարհում մարդիկ բախվում են խնդիրների և վիճելի իրավիճակների, 

որտեղ հարկավոր է սահմանափակ ժամանակում հստակ որոշում կայացնել: Ներկայումս, 

մարդիկ ստանում են շատ տեղեկատվություն և այդ տեղեկատվությունը վերամշակելու համար 

ունենում են սահմանափակ ժամանակ: Այդ ժամանակային պայմաններն էլ կարող են բերել 

հոգեկան վիճակների փոփոխությունների՝ կախված որոշման բնույթից և մարդու անհատական 

առանձնահատկություններից: 

Այդ իսկ պատճառով էլ, որոշման կայացման առանձնահատկութունները և ժամանակի 

ֆենոմենը հանդիսանում են ժամանակակից հոգեբանության ուսումնասիրման կարևոր հիմնա-

խնդիր: Անհրաժեշտ է պատկերացում կազմել թե ի՞նչ բաղադրիչներ ու փուլեր ունի որոշման 

կայացման գործընթացը, ո՞ր անհատական առանձնահատկություններն են ազդում որոշման 

կայացման եղանակների ու արդյունավետության վրա: Կարևոր է նաև հասկանալ թե ինչպե՞ս է 

ազդում ժամանակի սահմանափակումը որոշման կայացման վրա և ինչպե՞ս են տարբեր 

մարդիկ ընկալում ու գնահատում ժամանակը: Այսպիսով, սույն հետազոտության նպատակն է 

ուսումնասիրել որոշման կայացման, ժամանակի գնահատման օրինաչափությունների և անձի 

անհատական առանձնահատկությունների կապը: 

Որոշման կայացման գործընթացի վերլուծության անհրաժեշտությունը գալիս է մասնագի-

տական գործունեության որոշ ոլորտների բարդացումից, որոնցից անհրաժեշտ է նշել՝ տեխնո-

լոգիաների զարգացումը: Այսօր անձի կենսակերպը գնալով ինտելեկտուալացվում է: Բացի 

դրանից առաջ են գալիս մասնագիտացումներ որտեղ օպտիմալ որոշումների մշակումը հանդի-

սանում է գործունեության հիմք [5]: 

Այս իսկ պատճառով, տվյալ հետազոտությունում ստացված տվյալները կարելի է կիրառել 

մասնագիտական գործունեության արդյունավետության ապահովման նպատակով: Այսինքն, 

հասկանալով թե ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի անհատի որոշման կայացումը՝ 

սահմանափակ ժամանակային պայմաններում՝ կապված նրա անհատական առանձնահատկու-



23 

 

թյունների հետ, դուրս բերել թե ինչպիսի որակներ է պետք զարգացնել աշխատողի մոտ՝ 

կապված նրա մասնագիտական գործունեության յուրահատկություններից:  

 Որոշման կայացումը հանդիսանում է մարդու կողմից տեղեկատվության վերամշակման 

կենտրոնական գործընթաց: Այս գործընթացի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ ներառյալ 

գործունեության նպատակներ, իրավիճակի բնութագրիչներ, անձի հոգեբանական առանձնա-

հատկություններ և սոցիալական պայմաններ: Այսինքն, որոշման կայացման գործընթացը 

բնութագրվում է մարդու վարքի արտաքին և ներքին կոնտեքստով [8]: 

 Որոշման կայացման վրա ազդում են գործոնների երեք համակարգ՝  

1. որոշման առանձնահատկություններ,  

2. իրավիճակային գործոններ, 

3. անհատական տարբերություններ:  

Որոշման կայացում ուսումնասիրելիս, պետք է հաշվի առնենք թե ինչպես են այս 

համակարգերը փոխազդում [9]: Անհատական առանձնահատկություններն ազդում են ոչ թե 

որոշման կայացման որակի վրա, այլ նրա վրա թե ինպե՞ս են կայացվում որոշումները [8]: 

Անհատական առանձնահատկություններն ազդում են նրա վրա, թե ինչ միջոցով է սուբյեկ-

տը մշակում իր որոշումը: Ընդ որում գիտակցված թե չգիտակցված ընտրվում է այն միջոցը, որը 

հիմնվում է անհատի ուժեղ կողմերի վրա և թույլ է տալիս խուսափել որոշման կայացման մեջ իր 

թույլ կողմերի ներառումից: Արդյունքում, մարդիկ ովքեր ունեն տարբեր անհատական որակներ 

և օգտագործում են որոշման կայացման տարբեր միջոցներ, կարող են ստանալ միևնույն 

արդյունքը: Ըստ Ա.Կարպովի տվյալ դեպքում շեշտը դրվում է ոչ թե արդյունքների, այլ որոշման 

կայացման միջոցների վրա [6]: 

Բացի անհատական առանձնահատկություններից, որոշման կայացման վրա ազդում են 

նաև իրավիճակային գործոնները, այդ թվում նաև սահմանակ ժամանակային պայմանները: 

Կան գործունեության տեսակներ, որոնց գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը հենց 

սահմանափակ ժամանակային պայմաններում արդյունավետ գործելն է: Դա ևս կարող է 

կապված լինել մարդու անհատական առանձնահատկություններից, քանի որ մարդիկ տարբեր 

կերպ են ընկալում և գնահատում ժամանակային դադարները: 

Սահմանափակ ժամանակային պայմաններում մտածողության արդյունավետությունը, 

ինտելեկտի ժամանակային գործոնի կարևոր բնութագրիչներից է: Այն մեծ նշանակություն ունի 

մասնագիտական գործունեության մեջ: Տեպլովը հետազոտության արդյունքներից ելնելով նշում 

է, զինվորական հրամանատարի գործունեության մեջ, սահմանափակ ռեսուրսների 

պայմաններում գործել կարողանալու անհրաժեշտության և կարևորության մասին, այդ թվում 

նաև ժամանակային ռեսուրսների սահմանափակության դեպքում: Այդ հետազոտության 

արդունքները նշանակալի են նաև այլ մասնագիտական գործունեությունների համար, նաև 

առօրյա կյանքում մարդիկ հաճախ ստիպված են լինում խնդիրներ լուծել ժամանակի սուղ 

լինելու պայմաններում [3]: 

Սահմանափակ ժամանակային պայմանների դեպքում չի կարելի խոսել որոշման 

կայացման պատկերի միանշանակ փոփոխման մասին, քանի որ այդ պատկերն ամեն կոնկրետ 

դեպքում, որոշվում է ըստ ժամանակի սուղ լինելու աստիճանի, գործունեության բարդության և 

բովանդակության, սուբյեկտի անհատական հատկանիշների: Սակայն կարելի է խոսել 

ժամանակային սահմանափակ պայմանների առաջ գալու հետևանքով առաջացած՝ որոշման 
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կայացման գործընթացի վրա ազդող, հնարավոր վերաձևավորումների մասին: Ժամանակի 

սղացման հետ օրինաչափ փոխվում են նախընտրության չափանիշները, դրանց 

մաքսիմալացման փոխարեն սուբյեկտը գնում է մինիմալացման: Փոխվում է նաև որոշման 

կայացման գործընթացում օգտագործվող կանոնների և օրինաչափությունների բովանդա-

կությունը [4]: Ժամանակի սուղ լինելու դեպքում մարդը հակված է պարզեցված ռազմա-

վարություններ օգտագործելուն և ուշադրություն է դարձնում շատ քիչ գործոնների վրա [8]: 

Հաշվի առնելով այն, որ որոշման կայացման արդյունավետությունը կարող է պայմա-

նավորված լինել թե՛ անհատական առանձնահատկություններով, թե՛ իրավիճակային 

գործոններով, մեր կողմից իրականացված հետազոտության խնդիրն է դուրս բերել որոշման 

կայացման արդյունավետության, ժամանակի ընկալման և անհատական առանձնահատկու-

թյունների փոխկապակցվածությունը: 

Հետազոտության ընտրանքն են կազմում 20 արական և 20 իգական ներկայացուցիչներ, 

ովքեր տիրապետում են շախմատ խաղի կանոններին: Հետազոտման նպատակով կիրառվել են 

թեստավորման և անկետավորման մեթոդները, իրականացվել է գիտափորձ: Մինչև 

հետազոտության մեջ կիրառվելը թեստերը ադապտացվել են համաձայն հոգեդիագնոստիկայի 

կանոններին: Այս մեթոդների շրջանակներում կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները.  

➢ Մելբուրնյան որոշում կայացնելու հարցաթերթիկ (ՄՈԿՀ) [7]. 

➢ Սփիլբերգեր-Խանինի տագնապայնության հետազոտման հարցաշար [1],  

➢ ժամանակի ընկալման թեստ «Սուբյեկտիվ Րոպե» մեթոդիկա [2]: 

Գիտափորձին նախապատրաստվելիս ստուգեցինք հետազոտության մասնակիցների 

շախմատի խաղային մակարդակը (ըստ շախմատում ընդունված չափանիշների), որպեսզի 

ընտրենք խաղային մակարդակով իրար մոտ հակառակորդներ: Բուն գիտափորձն անցկացվեց 2 

փուլով: Առաջին փուլում շախմատային պարտիան չուներ ժամանակի սահմանափակում: 

Արձանագրեցինք ամեն քայլի կատարման համար ծախսած ժամանակը՝ վայրկյաններով: 

Հաշվեցինք ամեն հետազոտվողի մոտ, քայլի կատարման համար ծախսած ժամանակի միջինը: 

Ֆիքսվում էր նաև խաղափուլի արդյունքը: Գիտափորձի 2-րդ փուլում մասնակիցները խաղացին 

նույն հակառակորդի դեմ, սակայն այս անգամ՝ սահմանափակ ժամանակային պայմաններում: 

Ըստ հրահանգի, եթե հետազոտվողը չկայացնի որոշումը գրանցված ժամանակում՝ ապա 

կպարտվի: Ֆիքսված ժամանակը, դա իր նախորդ պարտիայից դուրս բերված միավորն է՝ 

քայլերի համար ծախսված միջին արագությունը: Արձանագրվում էր նաև պարտիայի 

արդյունքը: Համեմատելով 1-ին և 2-րդ փուլերի արդյունքները դուրս բերեցինք 

հետազոտվողների 3 խումբ.  

1. Սահմանափակ ժամանակային պայմաններում որոշման կայացման արդյունավետության 

բարձրացում ունեցողներ:  

2. Սահմանափակ ժամանակային պայմաններում որոշման կայացման արդյունավետության 

անկում ունեցողներ:  

3. Սահմանափակ ժամանակային պայմաններում անփոփոխ արդյունավետություն ունեցող-

ներ: 

 Արդյունքների հետագա մշակումը իրականացրել ենք մաթեմատիկական վերլուծության 

ճանապարհով, օգտագործելով One-Way ANOVA և կորելացիոն վերլուծության գործիքներ: 
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Փորձել ենք կապ դուրս բերել որոշման կայացման արդյունավետության և անձնային ու 

իրավիճակային տագնապայնության ցուցանիշների միջև: Սակայն, վիճակագրական կապեր չեն 

արձանագրվել նաև արդյունավետության և ժամանակի ընկալման ձևերի միջև: 

 Չնայած վարկածից բխող կապերը չեն հաստատվել, սակայն հայտնաբերվել են կապեր 

այլ գործոնների միջև, որոնք հիմքեր են տալիս հետագայում հետազոտություն իրականացնելու 

համար:  

Աղյուսակ 1. 

Տագնապայնության և որոշման կայացման անհատական կարգավորման  

միջոցների միջև կապի գործակիցները 

 

 

  

 

 
 

Ինչպես երևում է աղ. 1-ից, առկա է դրական նշանակալի կորելացիոն փոխկապակցվա-

ծություն իրավիճակային տագնապայնության և գերզգոնության միջև (Pearson cor. r=0.353, 

p=0.026), ինչը խոսում է այն մասին, որ այն մարդիկ ում մոտ բարձր է տագնապայնության՝ 

որպես վիճակի ցուցանիշը, բարձր է նաև գերզգոնության ցուցանիշը: Գերզգոնության բարձր 

ցուցանիշ գրանցածները որոշում կայացնելիս, երկընտրանքի պարագայում չեն կատարում 

ինտելեկտուալ կողմնորոշում, այլ կատարում են իմպուլսիվ որոշման կայացում: Նույնն է տեղի 

ունենում նաև տագնապայնության՝ որպես անձնային գծի բարձր ցուցանիշների դեպքում: Քանի 

որ առկա է դրական նշանակալի ուժեղ կորելացիոն փոխկապակցվածություն անձնային 

տագնապայնության և գերզգոնության միջև (r=0.513, P=0.001): Անձնային տագնապայնության և 

գերզգոնության միջև փախկապակցվածությունը երևում է աղ. 2-ում: 

 Ինչպես երևում է աղ. 1-ից, առկա է բացասական նշանակալի կոռելացիոն փոխկա-

պակցվածություն իրավիճակային տագնապայնության և զգոնության միջև (Pearson cor. r= -0.394, 

p=0.012), ինչը խոսում է այն մասին, որ նրանք ովքեր որոշում կայացնելիս կատարում են 

նպատակների ճշգրտում, այլընտրանքների դիտարկում, տեղեկատվության փնտրում և 

ընտրության գնահատում ունեն տագնապայնության՝ որպես վիճակի ցածր մակարդակ: 

Ինչպես երևում է աղ. 2-ից, առկա է դրական նշանակալի կորելացիան փոխկապակցվա-

ծություն անձնային տագնապայնության և հետաձգման՝ որպես որոշման կայացման 

անհատական կարգավորման միջոցի հետ: Դա նշանակում է, որ այն մարդիկ ովքեր սովորաբար 

հետաձգում են որոշում կայացնելը, ունեն անձնային տագնապայնության բարձր ցուցանիշ: 

Հատկություն Գործակից Գերզգոնություն Զգոնություն 

Իրավիճակային 

տագնապայնություն 

Պիրսոնի կոռելացիոն 

գործակից 
0.353* -0.394* 

Նշանակալիության 

գործակից 
0.026 0.012 
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Աղյուսակ 2. 

Տագնապայնության և որոշման կայացման անհատական կարգավորման  

միջոցների միջև կապի գործակիցները 
 

Հատկություն Գործակից Գերզգոնություն Հետաձգում 

Անձնային 

տագնապայնություն 

Պիրսոնի կոռելացիոն 

գործակից 
0.513** 0.380* 

Նշանակալիության 

գործակից 
0.001 0.015 

 

  

 Այսպիսով, ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ չկա վիճակագրական նշանակալի 

փոխկապակցվածություն որոշման կայացման արդյունավետության և անձնային ու իրավի-

ճակային տագնապայնությունների միջև: Սակայն կան փոխկախակցվածություն անձնային ու 

իրավիճակային տագնապայնությունների և որոշման կայացման անհատական կարգավորման 

տեսակների միջև՝ որքան բարձր է իրավիճակային տագնապայնության ցուցանիշը այնքան 

բարձր է գերզգոնության ցուցանիշը և ցածր՝ զգոնության ցուցանիշը, և որքան բարձր է անձնային 

տագնապայնության ցուցանիշը այնքան բարձր գերզգոնության և հետաձման ցուցանիշները: 
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Г.М. Аванесян, М.A. Манукян 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ 

 

В статье была изучена эффективность принятия решений в условиях дефицита времени. Также 

изучалась взаимосвязь индивидуального стиля принятия решения, индивидуальных особенностей и 

продуктивности принятия решений. Теоретический анализ и исследования показали, что существует 

взаиносвязь между индивидуальным стилем принятия решения и его индивидуальными характеристиками. 

Данные исследования могут быть использованы для повышения эффективности профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: принятие решения, тревожность, стиль индивидуального регулирования принятия 

решений, профессиональная деятельность, дефицит времени, индивидуальные особенности. 

 

 

           

H.M. Avanesyan, M.A. Manukyan 
 

EFFICIENCY OF DECISION MAKING IN LIMITED TIME CONDITIONS 

 

The effectiveness of decision-making in a limited time environment, as well as the interrelationship between 

the effectiveness of decision-making and the means of individual regulations and individual characteristics of the 

person were studied. Theoretical analysis and research have shown, that there is an interconnection between the 

individual decision-making style and its individual characteristics. The data obtained as a result of the research can 

be used to improve the efficiency of professional activities. 

Key words: decision making, anxiety, individual decision-making style, professional activity, time deficit, 

individual characteristics. 
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CRISIS MANAGEMENT AND TECHNOLOGIES. 2020. No 1 (16) 
 

K. Shiwaku 
 

THE ROLE OF MEDIA IN DISASTER RISK REDUCTION:  

EXPERIENCE OF JAPAN 
 

To consider the role of media in disaster management, this paper reviews the experience gained from 

disasters in regard to media in Japan. Nippon Hoso Kyokai which is Japan Broadcasting Corporation in English 

plays a significant role in disaster risk reduction. It transmits hazard information to the public through TV and 

radio and emphasizes the public awareness in pre-disaster phase. The Hanshin-Awaji Earthquake of 1995 taught 

media people how and what they should cover and report. In the East Japan Earthquake and Tsunami a 

collaboration among several media companies was achieved. In future, media needs to emphasize all the phases of 

disaster management cycle and transmit appropriate information in timely manner with the use of multiple means. 

Keywords: media, social media, crisis communication, awareness raising, Japan. 
 

Japan is one of the countries located in an earthquake prone area. Recent big earthquake disasters 

are the Hanshin-Awaji Earthquake in 1995 and the East Japan Earthquake and Tsunami in 2011, which 

caused more than 6,000 and 20,000 deaths, respectively. Even before 1950, Japan had faced disasters 

such as typhoon and earthquake [1]. One of the disasters was Ise-wan typhoon in 1950 which caused 

more than 5,000 deaths. But after this typhoon disaster, there have not been big disasters by 1995. The 

Hanshin-Awaji Earthquake was the turning point in the world to consider disaster management. Before 

the Hanshin-Awaji Earthquake, the roles of media in disaster management had not been discussed 

frequently. But this disaster identified the roles of media in disaster management.  

Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as JICA) conducts technical 

cooperation projects and other projects in the Republic of Armenia in cooperation with the Armenian 

Government. JICA is currently conducting the “Project for the Improvement of Crisis Communication 

and Public Awareness for Disaster Risk Reduction” (hereinafter referred to as “Project”), which aims to 

enhance crisis communication in order to disseminate appropriate information to the population in 

timely manner. The Project considers media and journalists as one of the significant actors during crisis 

communication.  

This paper reviews the experience gained from disasters in regard to media to consider the roles of 

media in disaster risk reduction and give the suggestions for the Project through discussing the roles of 

media in each phase of disaster management cycle.  

Overview of JICA Project 

The Government of Armenia formulated a national disaster management strategy in 2012, and, as 

one of the important elements in realizing and promoting sustainable development in the country, it 

aims to protect the population and its land through disaster risk reduction measures. In addition, the 

national disaster management strategy specifies that information provision at the time of disaster and 

raising public awareness on disaster management play a priority role in disaster risk reduction.  

Based on these national strategies, the Government of Armenia made a request to the Government 

of Japan for a technical cooperation project in August 2016. In this situation, a contact mission was 

dispatched in August 2017 to examine the outline of the project design of the requested technical 



29 

 

cooperation project. In the contact mission, the issues behind the requested project and the direction of 

the project to be developed were shared. Because appropriate reporting by the media at the time of 

disaster and public awareness on disaster management are the current issues in Armenia, it was 

confirmed that the purpose of the project to be developed was to solve these issues. In November 2017, a 

basic planning survey was conducted with the aim of summarizing the project framework, 

implementation structure, outputs and activities, and confirming and discussing the project content, and 

making the agreed Minutes of Meeting regarding the project content. Based on the results of the basic 

planning survey, a Record of Discussion (hereinafter referred to as R/D) for the Project was concluded in 

September 2018. Table 1 shows the overview of the Project. The Project is implemented through step-

by-step planning (two-step planning), which means starting cooperation quickly at the stage of having 

only a basic plan (STEP 1), conducting detail planning within one year of the start of cooperation (STEP 

2), and the execution of the concrete activities. In the first phase of the Project, STEP 1, which consists 

of Output 1 and 2, was conducted. Currently, STEP 2, which consists of Output 3 and 4, is being 

implemented.  

Table 1. 

Overview of the Project 

Project name 
The Project for the Improvement of Crisis Communication and Public Awareness for Disaster 

Risk Reduction 

Duration 
1st Phase: February 2019 to December 2019 

2nd Phase: June 2020 to June 2022 

Overall goal Appropriate information on emergencies is provided to population with a timely manner. 

Project 

purpose 

To strengthen the crisis communication capacity of the Ministry of Emergency Situations 

(MES) and media by creating a collaborative environment to provide correct information on 

emergencies in the timely manner. 

Output 

Output 1: Challenges for crisis communication and public awareness for disaster risk 

reduction are identified and their possible solutions are emerged. 

Output 2: The plan of activities from the 2nd year is finalized, and the activities are 

implemented. 

Output 3: SOP (Standard Operation Procedure) on crisis communication in case of 

earthquake, landslide and forest fire for MES and the crisis communication guidelines for 

media are developed and practical training is conducted with the development of training 

plan based on the SOP and the guidelines in order to finalize the SOP and the guidelines. 

Output 4: A training plan/program and materials on crisis communication are developed and 

a training is conducted based on the developed plan/program and materials. 

Counterpart 

(C/P)  

Major C/P: Ministry of Emergency Situations of the Republic of Armenia and major media in 

Armenia 

Target area Whole area of Armenia (in the first phase only Yerevan City) 
 

To achieve the overall goal and project purpose, the media needs to play a significant role in crisis 

communication. The Ministry and media are requested to provide accurate information in the timely 

manner, but population needs to understand it to be able to take appropriate actions. Therefore, 

Awareness raising is also important and should be conducted in the pre-disaster phase. 

Roles of Broadcaster in Disaster Risk Reduction: Example of NHK 
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This section introduces the Nippon Hoso Kyokai (hereinafter referred to as NHK), which is Japan 

Broadcasting Corporation in English and the affiliated organization under the jurisdiction of the 

Ministry of Internal Affairs and Communications. NHK CORPORTE PROFILE 2019-2020 [2] explains 

the role and operation as shown in Table 2.  

Table 2.  

NHK's role and operations 

Origin Since the Broadcast Law and Wireless Telegraphy Law took effect in 1950, Japan's 

broadcasting industry has developed through the coexistence of the public broadcaster 

NHK and commercial broadcasters. NHK's origins go back to the Tokyo Broadcasting 

Station, which transmitted the first radio broadcast in Japan on March 22, 1925. 

Initially incorporated as the nationwide broadcasting organization, NHK was 

reestablished under the terms of the Broadcast Law in 1950 as the nation's public 

broadcaster. 

Independence NHK's mission as a public broadcaster is to deliver impartial, high-quality programs. 

Programs should never be influenced by the government or private organizations. 

NHK considers it to be the corporation's responsibility to provide a wide range of 

programs that are balanced, without the influence of ratings or third-party interests.  

Receiving Fee System The receiving fee system ensures NHK's financial independence, which guarantees 

NHK's editorial independence and impartiality. Viewers are not asked to pay to access 

specific programs, but to support the operations of NHK as a whole. The fees are the 

main source of income for NHK, making up nearly 100% of the total. The Broadcast 

Law stipulates that receiving fees shall be paid equally by every household and 

business in Japan with a television set. 

 

It also states the NHK’s six core public values: 1) Provide accurate, fair, impartial information, 2) 

Contribute to education and public welfare, 3) Strengthen Japan’s global connection, 4) Contribute to 

local communities, 5) Create high-quality cultural experiences, and 6) Promote safety and security. The 

latter is related to disaster risk reduction.  

In disaster management system in Japan there is Central Disaster Management Council system. 

The Central Disaster Management Council is one of the councils that deals with crucial policies of the 

Cabinet, and is established in the Cabinet Office based on the Disaster Countermeasures Basic Act. The 

Council consists of the Prime Minister as the chairperson, all members of the Cabinet, Heads of major 

public corporations and experts. The Council develops the Basic Disaster Management Plan and 

establishes basic disaster management policies, and plays a role of promoting comprehensive disaster 

countermeasures, including deliberating important issues on disaster management upon requests from 

the Prime Minister or Minister of State for Disaster Management [1]. This council is led by the Prime 

Minister as the chair and the members. The members are the Minister of State for Disaster Management 

and all the members of the Cabinet, Heads of designated public corporations and experts. NHK is a 

member out of four designated public corporations. Therefore, NHK is considered to be a significantly 

important organization for disaster risk reduction and disaster management in Japan. According to 

Disaster Basic Law, NHK has a responsibility to cooperate with national government and local 

governments for the organization and implementation of disaster management and to contribute to 

disaster risk reduction in the scope of its activities. The Meteorological Business Law stipulates that NHK 
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should broadcast the notice immediately after Japan Meteorological Agency provides a notice, such as 

weather warning. Currently, NHK is broadcasting earthquake early warning and tsunami warning in 

their TV and radio programs at the same time.  

NHK has developed “Broadcasting Guidelines 2020”. It [3] includes a chapter on disaster reporting. 

At the beginning of the chapter, three policies are mentioned as below. 

➢ People who watch NHK broadcasts need accurate and prompt information in case of disasters such 

as earthquakes, tsunamis and typhoons, and emergencies that seriously affect human life and 

people's livelihood. In order to respond to expectations as a public broadcaster and to convey 

accurate and easy-to-understand information more quickly, NHK will do its best to cover and 

report. 

➢ Various warnings are provided to the audience to reduce the damage and the impact when 

necessary. 

➢ In reporting on disasters and emergencies, the broadcaster will be independent. 

Then, the following are shown as missions:  

➢ NHK has the responsibility to contribute to disaster risk reduction through broadcasting as major 

public corporation. 

➢ NHK does its best for information transmission in order to save people’s lives and livelihood in 

case of disasters. 

➢ Not only in disaster situations, but also in normal time, NHK makes efforts to treat disaster issues 

in order to contribute to the creation of a safe society and to enhance people’s knowledge on 

disasters.  

As the basic direction of disaster reporting, the following are mentioned in the guidelines:  

➢ When disasters occur or when they are expected to occur, headquarter provides nationwide 

disaster reporting. Local broadcasting stations, according to the situation, provide information 

necessary for local audience through TV, radio, data broadcasting, website, smart phone 

application and other media. 

➢ As for the information to be transmitted to the audience immediately, such as weather warning, 

TV provides subtitles and radio provides voice notifications as breaking news. In case of big 

tsunami or tsunami warnings, NHK provides emergency alert broadcast. 

➢ Instructions and advices for evacuation are provided through breaking news in local broadcasting. 

The information on preparation for evacuation is also transmitted according to the situation, 

which can be useful for elderly people and disabled persons at the time of evacuation. 

➢ After the occurrence of disaster, NHK reports damage situation as soon as possible so that the 

governmental bodies, media companies, volunteers can implement rescue operations properly.  

➢ In case of significant damages, according to the situation, the headquarter and the local station 

provide information necessary for supporting victims’ livelihood.  

➢ When the coverage is conducted in the affected area, it is necessary to be sensitive to people’s 

privacy and consider feelings of victims, who lost important persons, houses and jobs. 

➢ Through the continuous reporting on the conditions of the affected area, NHK supports the 

recovery of livelihood and encourages long-term support for recovery.  

➢ Safety is important for conducting coverage and creating programs. 
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NHK prepares the following guidelines for earthquake and tsunami: 

➢ NHK provides nationwide broadcasting of information when an earthquake with intensity of four 

and higher occurs and provides extraordinary news when the intensity exceeds eight (according to 

JMA scale – maximum of 10 levels). When Japan Meteorological Agency issues earthquake early 

warning, TV displays the areas where strong shaking is expected on the map and in characters. 

Radio also provides this information with automatic voice.  

➢ Once a strong shaking is observed and a tsunami is expected, call for evacuation is prioritized. 

When big tsunami or tsunami warnings are issued, emergency alert is broadcasted.  

➢ In Japan, big earthquakes are expected to occur in future as well. NHK prepares broadcasting 

equipment and system to treat any kind of disaster based on the experience of the East Japan 

Earthquake and Tsunami.  

NHK also prepares the following guidelines for weather disasters:  

➢ When special or weather warnings are issued, NHK interrupts broadcasting on TV and radio.  

➢ When a typhoon is approaching Japan and is expected to land in Japan, according to the situation, 

TV and radio provide special news and inform about the local condition, damages, response and 

preparedness measures to be taken, and issues to be considered.  

➢ If there is an area with heavy rain, call for vigilance is prioritized.  

The following are the guidelines for volcano: 

➢ When Japan Meteorological Agency issues an eruption bulletin, NHK provides this information on 

TV and radio as breaking news.  

➢ When Japan Meteorological Agency issues warning, NHK provides this information on TV and 

radio as breaking news. 

➢ In case of volcanic eruption, local residents may need to evacuate and have a long-term evacuation 

life. NHK broadcasts useful information for disaster risk reduction, considering various situations.  

NHK also conducts practical exercises on disaster reporting almost every day to provide accurate 

and understandable information to the population in case of disasters. For enhancing public awareness 

and supporting the response operations, NHK provides NHK news and disaster risk reduction application 

for smartphone and tablet use (https://www3.nhk.or.jp/news/news_bousai_app/ index.html), which 

includes the following functions (refer to Fig. 1).  

➢ News: Various news and breaking news 

➢ Weather: Weather forecast 

➢ Data map: Map on disaster and weather information 

➢ Disaster: Disaster information and evacuation information 

➢ Live: Provision of simultaneous broadcasting and live streaming from cameras 

https://www3.nhk.or.jp/news/news_bousai_app/
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Fig. 1. Website of NHK DRR application 

(Source: NHK, https://www3.nhk.or.jp/news/news_bousai_app/index.html) 
 

NHK has also developed a website for disaster risk reduction named “Sonaeru bosai” 

(https://www.nhk.or.jp/sonae/) in Japanese, which means “Preparedness for disaster risk reduction” 

(refer to Fig. 2). This website consists of 1) Featured contents, 2) Column, 3) Q and A, 4) Learning from 

video, and 5) Let’s make a disaster risk reduction map.  

 
Fig. 2. Top page of “Preparedness for disaster risk reduction” Website 

(Source: NHK, https://www.nhk.or.jp/sonae/) 

Hanshin-Awaji Earthquake and Disaster Reporting 

Before Hanshin-Awaji Earthquake, many people were thinking that Kansai area, including Kobe, 

Osaka, and Kyoto, was safe against earthquakes. Actually, in Kobe perceptible earthquakes are observed 

once in four months, whereas in Tokyo they are observed three times a month [4]. Board of Education of 

Kobe City Government [5] showed the message of an affected person as below:  

Some people were thinking that an earthquake might occur, but they were not connecting it with 

the existence of active faults. A school teacher told students that there would be no big earthquake in 
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Kobe. Such vague thoughts seemed to be connected to a belief and they got spread through hearing, 

eventually settled, and took root in people's consciousness. 

Thus, people at that time believed that Kansai area was safe without any scientific basis. Yamanaka 

[4] also introduced an article published in the local newspaper in 1974. It reported the expected damages 

of a big earthquake in Kobe City, which were similar to the damages of the Hanshin-Awaji Earthquake. 

But at the end of the article, there was a message from the university professor that said “No worry” and 

“Long time warning in hundred thousand years”. Yamanaka [4] insists that this message has reduced the 

people’s awareness.  

The author had an opportunity to speak to the journalist of the time of Hanshin-Awaji 

Earthquake. Her story is presented below: She was working for broadcasting company based in Osaka. 

She started working there in 1990 and had an experience of five years as a TV journalist and that of 

twelve years as a radio journalist. 6 months before the earthquake she was asked by her boss to become a 

earthquake reporting journalist and she started to report on earthquakes. In 1994, her broadcasting 

company released TV news on the past big earthquakes occurred in Kansai area, including Kobe and 

Osaka. She was thinking people’s livelihood would not be seriously damaged after earthquake. But her 

judgement was not correct and the earthquake caused devastating damage in Hanshin area.  

Her experience points out that it is necessary for journalists as well as general public to 

differentiate between the earthquake as hazard and the earthquake as disaster, and that a large-scale 

disaster forces people and government to face long-term recovery process. It is also emphasized that 

taking measures in pre-disaster phase is significantly important to reduce the risks, and that media and 

journalists are required to enhance people’s awareness in order to promote pre-disaster measures. 

After the earthquake, the broadcasting company reported about the epicenter, level of damages 

and their locations, places of evacuation, places for water and food provision, procedures to get support 

for victims, etc. Immediately after the Hanshin-Awaji Earthquake, people felt the need for cooperation 

and tried to cooperate with each other. This phenomenon is called disaster utopia. In such situation, if 

the damaged stores are recovered, it can be some news to inform on the progress of recovery, which can 

make people feel positive. But the recovery situation became complicated gradually. After the affected 

people moved to temporary shelters, journalists got a chance to report on their activities and problems. 

In case of the Hanshin-Awaji Earthquake, temporary shelters were eliminated five years after the 

earthquake, which meant journalists lost the place for reporting and interviewing. In the process of 

recovery from the earthquake, many problems emerged. For example, economy in the affected areas 

declined, which caused decline of local shopping street. Some people had housing loans before the 

earthquake and took additional loans for a new house after the earthquake, which was called “double 

loan”. After people moved to permanent houses from temporary shelters, the relationship between 

residents was to be built over again. Some people died in their houses and nobody knew it for a long 

time due to insufficient communication between residents.  

The problems mentioned above are only part of the problems caused by Hanshin-Awaji 

Earthquake. But it can be said that coverage targets, including problems and people’s activities, have 

changed from visible ones to invisible ones in the recovery process. Therefore, the amount of the news 

with video got reduced as the recovery progressed. These experiences show that journalists are required 
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to catch the visible/invisible problems caused by the earthquake and report continuously. To achieve it, 

journalists need to have proper knowledge on DRR and understand the aim of disaster risk reduction. 

The Hanshin-Awaji Earthquake was also an opportunity to compare the local media and the media 

based in capital city. Yamanaka [4] introduced an evidence that Tokyo based media reported about the 

earthquake in such a way as to encourage people to imagine the possible future damages that may be 

caused to Tokyo and take measures therein. It also cited the interview of the announcer. In his 

interview, it was pointed out that role of TV was to disseminate disaster information to Tokyo and the 

world since people in the affected area could not watch TV. Yamanaka [4] also compared the number of 

articles published in newspapers both in Kobe City and Tokyo and the result showed that the newspaper 

in Tokyo issued smaller number of articles on the earthquake. In 1995, Subway Sarin attack was 

perpetrated by Aum Shinrikyo in March in Tokyo. It was also a trigger that caused media in Tokyo to 

focus on this accident more than the earthquake. 

The East Japan Earthquake and Tsunami and Disaster Reporting 

Kimura [6] conducted a survey on the relationship between media and people at the time of the 

East Japan Earthquake and Tsunami occurred in 2011. The analysis showed that the main sources from 

which people got tsunami warning were community wireless system, radio and TV. It also pointed out 

that useful information could be received from residents, radio, community wireless system, and appeal 

from government. It turns out that radio is especially useful immediately after disaster.  

Endo [7] analyzed the media in case of the East Japan Earthquake and Tsunami. He explains that 

TV is a real time media, newspaper is a recording media and print media, such as newspaper, is useful for 

people to confirm information whenever necessary. Several months after the disaster, newspaper 

companies published newspapers and photo books for the transfer of the disaster memory to other areas 

and future generations. He suggests that local newspapers cover local issues and nationwide newspapers 

cover overall issues.  

Unlike the situation at the time of the Hanshin-Awaji Earthquake, social media, such as Facebook 

and Ustream, which is an online video sharing service, was a useful tool. Social media is used to check 

the safety and inform about the disaster situations. Fujishiro [8] introduced an episode of collaboration 

between TV and online video platform. A junior high school student shot NHK TV program with a 

smartphone and uploaded it to online video platform without getting any permission from NHK. 

Monitoring center of the platform noticed it and the center got permission from NHK since the number 

of the views for this video was increasing. NHK’s twitter account also shared this video to the public. 

Fujishiro pointed out that the relationship among media people of different companies should be 

developed in pre-disaster phase. Endo [7] also introduced the relationship between existing media and 

social media. A newspaper company located in tsunami affected area published much information in 

twitter. Other newspaper companies prepared PDF version of the newspaper so that it could be read 

online since it was assumed that delivery of the newspaper would be delayed.  
 

Roles of Media in Disaster Risk Reduction 

Reviewing the experiences in Japan, four phases of disaster reporting are proposed (refer to Table 

3).  

Table 3. 

Four phases of disaster reporting 
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(Source: NHK) 

Phase Focused information Action to be taken 

Phase 1: Before disaster  Information to mitigate 

the expected damage 

✓ Providing warning  

✓ Providing information for promoting evacuation 

Phase 2: Immediately 

after disaster 

Information for rescue 

and relief 

✓ Providing damage information as soon as possible 

in order to avoid a secondary disaster 

Phase 3: Recovery  Information for 

supporting livelihood and 

community 

redevelopment 

✓ Providing scrupulous information for victims.  

✓ Providing information for supporting long term 

recovery process 

Phase 4: Normal time Information for 

developing a safety 

society 

✓ Reporting issues and problems on disaster risk 

reduction 

✓ Sharing the experience of the affected area 

 

In Phase 1 and 2, the most important point is that media needs to transmit accurate information 

provided by disaster related ministries, agencies, and organizations. The purpose of transmission of 

information is to make people take proper actions to prevent and mitigate damages. In Phase 3, media’s 

role is to support the affected area. Useful and necessary information should be provided by the 

government and the ministries. But the media is requested to cover the affected area in order to find 

problems and progresses which are not noticed by the government and to broadcast them to other 

people both outside and inside the affected area. Phase 4 emphasizes awareness raising of residents. 

Recent issues on disaster risk reduction should also be shared by the media. In the process of awareness 

raising, the experiences and lessons of the past disasters can be utilized. The memorial events of past 

disasters are also important and make people remember about them and reflect the experience gained 

and the lessons learned in their mitigation measures and preparedness plans against future disasters. 

Currently, there are various types of media such as TV, radio, newspaper and social media. Here, 

based on the experience in Japan, the difference between TV and radio from the viewpoint of disaster 

risk reduction is considered as shown in Table 4.  

Table 4.  

Comparison of TV and radio 

Item TV Radio 

Availability in case of 

disaster 

✓ TV may not be available if the 

electricity is stopped. 

✓ Radio is available.  

Portability ✓ TV is not basically portable. ✓ Radio can be portable. 

Communication ✓ One way ✓ Bidirectional 

Information ✓ Combination of vision/frame and 

audio 

✓ Audio only 

Purpose of disaster 

reporting in response and 

recovery phases 

✓ Informing damage 

✓ Supporting rescue and relief 

✓ Promoting volunteer activity 

✓ Promoting donation 

✓ Supporting livelihood of the affected 

people 

✓ Psychological support to the affected 

people 

Main target ✓ Outside the affected area ✓ Inside the affected area 
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In case of the Hanshin-Awaji Earthquake, many people in the affected area got information from 

radio rather than TV. In Japan, radio is providing bidirectional communication with listeners. For 

example, listener can call to the radio station and talk with the radio announcer. This kind of 

communication is useful in disaster situation since the listeners can share their situation and problems 

directly to radio announcer and other listeners. On the other hand, TV has larger audience than radio. 

TV can provide and share information of the affected area in order to support it. It is assumed that some 

of them who watch disaster reporting on TV will take actions aimed at rescue/relief, carry out volunteer 

activity and donation. It is suggested that media needs to consider which media provides information 

outside and/or inside the affected area. In case of large-scale disasters, it takes a long time for recovery. 

But people outside the affected area lose interest in and attention towards disasters gradually. Media 

plays an important role to support the affected area in the long term.  

This paper reviewed the experiences on crisis communication through media in case of the 

Hanshin-Awaji Earthquake and the East Japan Earthquake and Tsunami. Immediately after the disaster 

occurrence such as earthquake and when the disaster occurrence is expected such as flood, media needs 

to transfer the information and warning provided by the government for people to understand clearly 

without being misunderstood. In the recovery process, media and journalists are required to confirm the 

progress and find the recovery problems in order to inform the government and other related 

organizations as well as general people. They also play the role to encourage the people in the affected 

area. In case of disasters, general people need to take actions such as saving themselves and evacuation 

by making decisions. To achieve it, they need to have proper knowledge on disaster risk reduction. 

Media is required to analyze and report past disasters and their recovery processes in memorial programs 

and various opportunities.  

Under the JICA Project, it is significant that media persons and journalists understands their roles 

in disaster risk reduction as well as have appropriate knowledge on disaster risk reduction. The Project 

aims to achieve the mainstreaming of media in disaster risk reduction.  
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Ք. Շիվակու 

 

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԵՋ. ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ ՓՈՐՁԸ 
 

Հաշվի առնելով լրատվամիջոցների դերն աղետների կառավարման մեջ՝ հոդվածում ներկայացված 

է աղետների հետևանքով ձեռք բերված լրատվական փորձը Ճապոնիայում: Նիպոն Հոսո Կյոկաին 

անգլերենով հեռարձակող ճապոնական ընկերություն է, որը նշանակալի դեր ունի աղետների ռիսկի 

նվազեցման գործում: Այն վտանգի մասին տեղեկատվությունը տարածում է հեռուստատեսության և 

ռադիոյի միջոցով՝ շեշտը դնելով նախաաղետային փուլում հասարակության իրազեկվածության վրա: 

1995 թվականի Հանշին-Ավաջի երկրաշարժը լրատվամիջոցներին սովորեցրեց, թե ինչպե՞ս և ի՞նչ պետք է 

լուսաբանել։ Արևելյան Ճապոնիայի երկրաշարժի և ցունամիի արդյունքում ձեռքբերում կարելի է 

համարել մի շարք լրատվամիջոցների համագործակցության հիմնումը, ինչը փաստում է, որ ապագայում 

լրատվամիջոցները պետք է շեշտը դնեն աղետների կառավարման ցիկլի բոլոր փուլերի վրա և բազմաթիվ 

միջոցների կիրառմամբ ժամանակին տարածեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ 

Առանցքային բառեր. լրատվամիջոցներ, սոցիալական լրատվամիջոցներ, ճգնաժամային 

հաղորդակցություն, իրազեկության բարձրացում, Ճապոնիա։ 
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РОЛЬ СМИ В СНИЖЕНИИ РИСКА БЕДСТВИЙ: ОПЫТ ЯПОНИИ 
 

Для рассмотрения роли средств массовой информации в борьбе со стихийными бедствиями, в статье 

приведен опыт СМИ, накопленный в связи со стихийными бедствиями в Японии. Важную роль в снижении 

риска бедствий играет Ниппон Хосо Кйокаи – англоязычная японская радио-телевещательная корпорация. 

Она передает информацию об опасностях общественности по телевидению и радио, фокусиручсь на 

осведомленности общественности на этапе, предшествующем стихийному бедствию. Землетрясение 

Хансин-Авадзи в 1995 году научило представителей СМИ, как и что они должны освещать. В результате 

землетрясения в Восточной Японии и цунами было достигнуто сотрудничество между несколькими медиа 

кампаниями. В будущем средства массовой информации должны сосредоточить свое внимание на всех 

этапах цикла управления рисками бедствий и своевременно передавать соответствующую информацию с 

использованием разнообразных средств. 

Ключевые слова: медиа, социальная медиа, кризисная коммуникация, повышение осведомленности, 

Япония. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Ա.Ա. Խաչատրյան, Ա.Զ. Գասպարյան, Ս.Ա. Մանուկյան, Ն.Տ. Վանեսյան  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐ 
 

 Վերջին տարիներին տեղի ունեցած աղետները, դժբախտ պատահարները, որոնք ուղեկցվել են 

զգալի զոհերով, ստիպում են վերանայել արտակարգ իրավիճակներում շտապ բուժօգնություն 

կազմակերպման և տրամադրման ավանդական մոտեցումները: Սա է պատճառը, որ մշտապես 

ուշադրություն պետք է դարձվի փրկարարների, բուժքույրերի և բժիշկների գործնական և տեսական 

կարողությունների, հմտությունների և համակարգային գիտելիքների կատարելագործմանը: Հոդվածում 

ուսումնասիրում և քննարկվում է արտակարգ իրավիճակներում տուժածներին առաջին օգնության, 

առաջին բուժակային մինչբժշկական, առաջին բժշկական օգնության, որակավորված բժշկական 

օգնության, մասնագիտացված բժշկական օգնության կազմակերպման խնդիրները: 

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, փրկարար ծառայություն, առաջին օգնություն, 

առաջին բուժակային մինչբժշկական օգնություն, առաջին բժշկական օգնություն, որակավորված 

բժշկական օգնություն, մասնագիտացված բժշկական օգնություն: 
 

Ժամանակակից դարաշրջանը բնորոշվում է բնական և տեխնածին (անթրոպոգեն), 

էկոլոգիական, սոցիածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների բացառիկ մեծ թվով: Միաժա-

մանակ աճում է նաև դրանց բացասական ազդեցությունը բնակչության վրա: Վերջին հիսուն 

տարիների ընթացքում բնական վտանգավոր երևույթների քանակը երկրի վրա ավելացել է մոտ 

երեք անգամ: 

 Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության (ՀՀ ԱԻՆ) 

վիճակագրական տվյալների վերլուծության արդյունքում հանրապետության տարածքում 2018թ. 

ընթացքում գրանցվել է 16 231 արտակարգ իրավիճակ, տուժել է 11 616 (403 զոհ, 11 213 

վիրավոր), տարհանվել՝ 1040, փրկվել՝ 301 մարդ, իսկ 2019թ. հունվար-հունիս ամիսների 

ընթացքում հանրապետությունում գրանցվել է 8586 արտակարգ իրավիճակ, տուժել է 6033 (190 

զոհ, 5843 վիրավոր), տարհանվել՝ 3634, փրկվել՝ 157 մարդ [1]: 

Վերոնշյալից հետևում է, որ արտակարգ իրավիճակների օջախում միայն ճիշտ 

պլանավորված և իրականացված աշխատանքների շնորհիվ է հնարավոր եղել օգնություն 

ցուցաբերել մեծաթիվ տուժածների:  

Այստեղ խիստ կարևորվում է գործի նախիմացությունը, որը նպաստում է բժշկական 

ծառայության միջոցների ճիշտ կիրառմանը` տուժածներին բուժօգնություն ցուցաբերելու 

նպատակով: 

20-րդ դարում արտակարգ իրավիճակների բժշկական ծանր հետևանքները, մարդկանց 

անվերադարձ կորուստների բերող ծայրաստիճան տարբեր իրադրությունները նպաստել են 

երևան հանելու տարբեր նախարարությունների պատրաստվածության խնդիրները և մեծացրել 

դրանց հիմնարար վերանայման անհրաժեշտությունը:  

Փորձը ցույց է տալիս, որ այդ իրավիճակներում աշխատում են արտակարգ իրավիճակ-

ների նախարարության փրկարար ծառայության, առողջապահության նախարարության ենթա-

կայության տակ գտնվող բուժհիմնարկների բուժքույրական, բժշկական բրիգադների 
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մասնագետները: Այսպիսի համատեղ աշխատանքը նպատակ ունի համատեղել նյութական և 

մարդկային միջոցները` տուժածներին արդյունավետ բուժօգնություն ցուաբերելու համար և 

հետագայում կրճատելու անբարենպաստ ելքերի քանակը [4]: 

Արտակարգ իրավիճակներում առողջապահության համակարգի մարմինների գործու-

նեության պայմաններն արմատապես տարբերվում են նրանց ամենօրյա գործունեությունից, 

քանի որ միաժամանակ ատաջանում են զանգվածային սանիտարական կորուստներ և կարճ 

ժամկետներում անհրաժեշտություն է ստեղծվում տուժածներին անհետաձգելի բուժօգնության 

ցուցաբերման, օջախներից արագ տարհանման կազմակերպման համար [2]: 

Տուժածներն ապահովվում են անհետաձգելի բուժօգնության հետևյալ տեսակներով՝  

➢ մինչհոսպիտալային – առաջին բուժօգնություն, բուժակային մինչբժշկական և առաջին 

բժշկական,  

➢ հոսպիտալային – որակավորված և մասնագիտացված բժշկական օգնություններով: 

Արտակարգ իրավիճակների օջախում տուժածներին բուժօգնության ցուցաբերման ողջ 

աշխատանքը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 3 շրջանի [4].  

1. Մեկուսացման շրջան, որը սկսվում է աղետի առաջացման վայրկյանից մինչև փրկարա-

րական աշխատանքների կազմակերպման սկիզբը: Տուժածներն աղետի գոտում մնում են 

միայնակ, և այս պարագայում առանձնակի նշանակություն է ստանում առաջին 

բուժօգնությունը: Այս շրջանը կարող է տևել մի քանի րոպեից (1988թ. Հայաստանի և 1995թ. 

Նեֆտեգորսկի ավերիչ, կործանիչ երկրաշարժեր), մինչև մի քանի օր: Արտակարգ 

իրավիճակների օջախում աշխատում են փրկարար ծառայության ուժերը, որոնք 

ցուցաբերում են առաջին օգնություն և բուժակային բրիգադները: 

2. Փրկման շրջան, որը սկսվում է փրկման աշխատանքների սկզբից մինչև տուժածներին 

արտակարգ իրավիճակների օջախի սահմաններից տարհանման ավարտը: Սկսվում է այն 

վայրկյանից, երբ ախտահարման օջախ են մտնում շտապ բուժօգնության առաջին, 

բժշկաքույրական և անհետաձգելի բուժօգնության քույրական խմբերը: Նման պայման-

ներում բժիշկների աշխատանքն առաջին հերթին պետք է ուղղված լինի անհետաձգելի 

բուժօգնության միջոցառումների կատարմանն՝ ըստ կյանքի ցուցումի և ախտահար-

վածների բուժհիմնարկներ տարհաման պատրաստմանը: Բավականին կարևոր խնդիր է 

դրվում շտապ օգնության բժիշկների վրա, որոնք առաջինն են ժամանում աղետի 

գոտի: Բժիշկները պետք է կողմնորոշվեն աղետի բնույթի և մասշտաբի (ծավալի) հարցում, 

ակտիվ մասնակցեն փրկարարական աշխատանքների: Յուրաքանչյուր տուժածի 

առաջնային զննման վրա բժիշկը պետք է կորցնի, ոչ ավել, քան 15-40 վայրկյան: 

3. Վերականգման շրջան, որը բժշկական տեսակետից բնութագրվում է տուժածների պլա-

նային բուժմամբ և մինչև վերջնական ելքը վերականգմամբ՝ բժշկական հիմնարկներում: 

Արտակարգ իրավիճակներում մեկուսացման և փրկման շրջանները համարվում են 

մինչհոսպիտալային փուլ, իսկ վերականգման շրջանը՝ հոսպիտալային:  

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը ցուցաբերվող բուժօգնության ընդհանուր 

խնդիրներն են՝ 

➢ անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպում, ախտահարվածների տարհանում և 

վերջնական բուժում: 
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➢ Ախտահարվածների առողջության և աշխատունակության վերականգնում, չարդարացված 

անվերադարձ կորուստների, հաշմանդամության և մահացության ցուցանիշների 

մաքսիմալ նվազեցում բուժտարհանման ընթացքում: 

➢ Աղետների հետևանքով բնակչության հոգենյարդային և էմոցիոնալ ազդեցության նվազե-

ցում, բուժկանխարգելիչ միջոցառումների ձեռնարկում և ախտահարվածների ռեաբիլի-

տացիայի (վերականգնման) կազմակերպում: 

➢ Արտակարգ իրավիճակների շրջաններում բնակչության սանիտարական բարեկեցության 

ապահովում, զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների ծագման և տարածման 

կանխարգելում: 

➢ Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման ժամանակահատվածում, աշխա-

տանքներում ընդգրկված անձնակազմի առողջության պահպանում և բուժօգնության 

ցուցաբերում: 

➢ Զոհվածների և ախտահարվածների նկատմամբ դատաբժշկական փորձաքննության 

կազմակերպում (որոշվում է ախտահարման ծանրությունը, ելքը և մահվան անմիջական 

պատճառը): 

Ներկայացնենք ՀՀ տարածքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանն 

առաջին բուժօգնության առաջին բուժակային մինչբժշկական, առաջին բժշկական օգնության, 

որակավորված բժշկական օգնության, մասնագիտացված բժշկական օգնության ցուցաբերման 

կազմակերպումը:  
 

1. Առաջին օգնությունը՝ արտակարգ իրավիճակում ձեռնարկվող գործողությունների 

համակարգն է, որի նպատակն է օգնել տուժածին կամ տուժածներին մինչև մասնագիտական 

օգնության ժամանումը: Առաջին օգնողն այն անձն է, որը տիրապետում է առաջին օգնության 

հմտություններին և անհրաժեշտության դեպքում ինքնակամ ցուցաբերում առաջին օգնություն:  

Անհապաղ առաջին օգնություն, հատկապես անհրաժեշտ է սուր սկսվող, կյանքին վտանգ 

սպառնացող  վիճակների ժամանակ (օրինակ՝ կոմա, արյունահոսություն, թունավորումներ, 

ջրահեղձություն, շոկ, էլեկտրավնասվածք և այլն)։ Կատարվում է մինչև բուժաշխատողների 

ժամանելը և հիվանդին (տուժածին) բուժհիմնարկ հասցնելը: Աոաջին օգնության ցուցաբերման 

նպատակներն են' պահպանել տուժածի կյանքը, կանխել տուժածի վիճակի վատթարացումը, 

նպաստել տուժածի վիճակի բարելավմանը, պաշտպանել անօգնական տուժածին: Առաջին 

օգնությունն ընդգրկում է միջոցառումների 3 խումբ՝ արտաքին վնասակար գործոնի ազդեցու-

թյան անհապաղ ընդհատում, վնասվածքի բնույթից կախված՝ առաջին օգնության միջոցառում-

ներ, տուժածի տեղափոխում կամ հանձնում մոտակա հիվանդանոց, պոլիկլինիկա, կամ ժամա-

նած շտապ օգնության խմբին: Այն կատարվում է փրկարար ծառայության մասնագետների 

կողմից, օգտագործելով տաբելային և ձեռքի տակ եղած միջոցները: Առաջին բուժօգնության 

նպատակն է՝ տուժածի կյանքին անմիջական վտանգ սպառնացող գործոնների վերացում և 

արագ տարհանում ախտահարման գոտուց: Առաջին բուժօգնության ցուցաբերման օպտիմալ 

ժամկետը ախտահարումը ստանալուց հետո առաջին 30 րոպեներն են, իսկ շնչառության կանգի 

դեպքում այդ ժամանակը կրճատվում է 5-10 րոպե: Առաջին բուժօգնությունը 30 րոպեի ընթաց-

քում իջեցնում է բարդությունների առաջացումը: Օգնության բացակայությունը վնասվածքից 

հետո 1 ժամվա ընթացքում, ավելացնում է անբարենպաստ ելքերի քանակը 30%, մինչև 3 ժամ՝ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%AB%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%AF%D5%AC%D5%AB%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1
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60%, մինչև 6 ժամ՝ 90%-ով: Առաջին բուժօգնության ծավալը կախված է ստացված 

ախտահարումների բնույթից [2]: 

 

2. Առաջին բուժակային մինչբժշկական օգնություն.  

Մինչբժշկական օգնությունը ցուցաբերվում է միջին բուժանձնակազմի (շտապ բուժօգնու-

թյան բուժակային բրիգադների անձնակազմ և բժշկաքույրական բրիգադների բուժքույրեր) 

կողմից օգտագործելով գույքացուցակային միջոցները, որի նպատակն է օջախում ցուցաբերված 

առաջին բուժական օգնության թերությունների շտկումը և կյանքին սպառնացող անմիջական 

գործոնների վերացումը: 

Առաջին բուժակային մինչբժշկական օգնությունն ընդգրկում է՝ 

➢ ասֆիքսիայի վերացում (բերանի և քթըմպանի մաքրում), 

➢ թոքերի արհեստական օդափոխության անցկացում S-ձև խողովակի և «ԱՄԲՈՒ»-ի պարկի 

միջոցով, 

➢ վարակված տեղայնքում գտնվելու ժամանակ ախտահարվածին հակագազի, ռեսպիրա-

տորի հագցնում, 

➢ ախտահարվածի սիրտանոթային համակարգի (զարկերակային ճնշման չափում, սրտի 

կծկումների հաշվակ) և շնչառականն օրգանների ֆունկցիաների (շնչառության 

խորությունը և հաճախականությունը) վերահսկում, 

➢ ինֆուզիոն միջոցների ներարկում, 

➢ սիրտանոթային և ցավազրկող դեղամիջոցների ներարկում, 

➢ հակաբիոտիկների, հակաբորբոքային դեղամիջոցների, սեդատիվ,  

➢ հակացնցումային և հակափսխումային միջոցների ադսորբենտների, անտիդոտների և 

այլնի ներարկում, 

➢ ռետինե լարանի, ճնշող վիրակապի, բեկակալի ճիշտ դրման վերահսկում և անհրաժեշ-

տության դեպքում ուղղում տաբելային բժշկական միջոցների օգտագործմամբ, 

➢ ասեպտիկ և օկլյուզիոն վիրակապերի դնում,  

➢ օդի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում տուժածների տաքացում (տաք հեղուկներ), եթե 

որովայնը վնասված չէ: 

Մինչբժշկական օգնության ցուցաբերման օպտիմալ ժամկետն է մինչև 1 ժամ վնասվածքից 

հետո: Առաջին բժշկական օգնությունը բնութագրվում է, որպես բուժ. կանխարգելիչ 

միջոցառումների կոմպլեքս, կատարվում է բժիշկների կողմից բժշկական տարհանման առաջին 

փուլում և ուղղված է ախտահարման հետևանքների վերացմանը, որոնք սպառնում են տուժածի 

կյանքին, հնարավոր բարդությունների կանխարգելմանը և տուժածներին պատրաստմանը 

տարհանման:  
 

3. Առաջին բժշկական օգնություն.  

Առաջին բժշկական օգնությունը բնութագրվում է, որպես բուժկանխարգելիչ միջոցառում-

ների կոմպլեքս, կատարվում է բժիշկների կողմից բժշկական տարհանման առաջին փուլում և 

ուղղված է ախտահարման հետևանքների վերացմանը, որոնք սպառնում են տուժածի կյանքին, 

հնարավոր բարդությունների կանխարգելմանը և տուժածներին պատրաստմանը տարհանման: 

Առաջին բժշկական օգնության ցուցաբերման օպտիմալ ժամկետներն են՝ առաջին 4-6 ժամը 
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ախտահարումը ստանալու պահից: Առաջին բժշկական օգնության ցուցաբերումն իրակա-

նացվում է շտապ բուժօգնության բժշկական բրիգադաների և բժշկական հիմնարկների 

անհետաձգելի բուժօգնության բրիգադաների, նաև պահպանված և գործող բուժկանխարգելման 

հիմնարկների բուժանձնակազմի կողմից: Առաջին բժշկական օգնության ծավալը կարող է լինել 

ինչպես լրիվ, այնպես էլ կրճատված:  

Կրճատված ծավալն ընդգրկում է հետևյալ միջոցառումները. 

➢ արտաքին շնչառական ֆունկցիայի խանգարման վերացում (վերին շնչուղիներից արյան և 

լորձի մաքրում, լեզվի ֆիքսում, ծնոտների կոտրվածքների դեպքում տրանսպորտային 

բեկակալների դնում, օդատար խողովակի ներմուծում, բաց պնևմոթորաքսի դեպքում 

կրծքավանդակի վերքի կարում, տրախեոստոմայի դնում) փականային պնևմոթորաքսի 

դեպքում պլևրալ խոռոչի դրենավորում, 

➢ արյունահոսության վերջնական կանգնեցում (անոթի կարում, կամ վերքում անոթի 

կապում) 

➢ հակաշոկային միջոցառումերի համալիր անցկացում (ինֆուզիոն թերապիա, ուղղված 

տուժածին տարհանելի դարձնելուն կոլոիդ, բյուրեղային և գլյուկոզա պարունակող արյան 

փոխարինիչներ), ցավազրկող միջոցներ, նովոկային բլոկադաներ, տուժածներին տաք 

հեղուկներով (աղե-հիմնային լուծույթներ), թթվածնով ապահովում և տուժածների տաքա-

ցում: Անցկացված միջոցառումների արդյունավետության վերահսկումն իրականացվում է 

պուլսի հաճախականության հաշվումով, զարկերակային ճնշման ցուցանիշներով և 

յուրաքանչյուր ժամվա ընթացքում դիուրեզի մեծությամբ: 

➢ միզակապության ժամանակ միզապարկին կաթետերիզացում կամ վերցայլքային պունկ-

ցիա, 

➢ վերջույթի տրանսպորտային ամպուտացիա:  

Լրիվ ծավալով առաջին բժշկական օգնության ցուցաբերման դեպքում վերը նշված 

միջոցառումներին ավելանում են. 

➢ թարախային բորբոքային բարդությունների կանխագերլման միջոցների օգտագործում 

հակաբիոտիկների, սիճուկների, վակցինաների և ուրիշ այլ հակաբորբոքային դեղամիջոց-

ների ներարկում. 

➢ ցուցաբերված մինչբժշկական օգնության թերությունների վերացում, անհրաժեշտության 

դեպքում անտիդոտների կրկնակի ներարկում: 

Զանգվածային ախտահարումների դեպքում անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպ-

ման համակարգի բավականին կարևոր տարրերից է բժշկական տարհանումը: Բժշկական 

տարհանումը բուժտարհանման համակարգում միջոցառումների համալիր է, որն ուղղված է 

զանգվածային ախտահարման օջախներից տուժածների դուրս բերմանը և դեպի 

համապատասխան բուժտարհանման վայրեր տեղափոխմանը: Ժամանակակից բուժտար-

հանման միջոցառումների կարևորագույն տարրերից է հանդիսանում բժշկական տեսակա-

վորումը: 

Բժշկական տեսակավորման սկզբունքները մշակվել և առաջարկվել են Ն.Ի. Պիրոգովի 

կողմից և օգտագործվում են առ այսօր: Բժշկական տեսակավորումն իրենից ներկայացնում է 

ախտահարվածների, տուժածների բաշխումը բուժտարհանման և կանխարգելիչ միատեսակ 

միջոցառումների կարիք ունեցողների խմբերի, համաձայն բժշկական ցուցումի և բուժօգնության 
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ծավալի, որը կարող է ցուցաբերվել կոնկրետ պայմաններում բուժտարհանման տվյալ փուլում 

[5]:  

Բժշկական տեսակավորման նպատակն է՝ օպտիմալ ծավալով ախտահարվածներին 

ժամանակին բուժօգնության ցուցաբերման ապահովումը և ռացիոնալ տարհանումը: 

Բժշկական տեսակավորման ընթացքում ախտահարվածների ընդահանուր վիճակի, 

բնույթի, զարգացող բարդությունների և հնարավոր ելքի գնահատման վրա հիմնված տարբերում 

ենք տեսակավորման 5 խմբեր՝  

I. Սահմանային վիճակներում գտնվող ծայրահեղ ծանր կյանքի հետ անհամատեղելի վնաս-

վածքներով ախտահարվածները: Կյանքի համար անբարենպաստ ելք: Ցուցված է 

սիմպտոմատիկ թերապիա հատուկ հատկացված հիվանդասենյակներում: Տարհանման 

ենթակա չեն: 

II. Կենսական ֆունկցիաների արագ աճող խանգարումներով, ծանր վնասվածքներով ախտա-

հարվածներ, որոնց վերացման համար անհրաժեշտ է անհետաձգելի բուժ-օգնության 

իրականացումն ըստ կյանքի ցուցումների (միայն նշված պայմաններում է հնարավոր 

ախտահարման բարենպաստ ելք): Տարհանվում են առաջին հերթին: 

III.  Ծանր և միջին ծանրության վնասվածքներով ախտահարվածներ, որոնց համար 

նախատեսվում է բուժ. օգնության ցուցաբերումը երկրորդ հերթին, սակայն չի բացառվում 

կյանքի համար վտանգ սպառնացող բարդությունների առաջացումը: Ախտահարման ելքը 

համեմատաբար բարենպաստ է: Տարհանվում են երկրորդ հերթին: 

IV. Թեթև և միջին ծանրության վնասվածքներով ախտահարվածներ, որոնց համար նախատես-

վում է բուժօգնության ցուցաբերումը երկրորդ հերթին (կամ երկրորդ հերթին տարհանման 

նախապատրաստում): Հիմնականում կարիք ունեն ամբուլատոր և պոլիկլինիկական 

բուժմանը բնակեցման վայրերում: Ելքը բարենպաստ է: Տարհանվում են երրորդ հերթին: 

V. Թեթև վնասվածքներով ախտահարվածները, որոնք ենթակա են ամբուլատոր բուժման: 

Տարհանվում են ինքնուրույն: 

Տեսակավորման խմբերը տոկոսային հարաբերությամբ բաշխվում են հետևյալ կերպ.  

I խումբ - 20 %,  

II խումբ - 20 %,  

III խումբ - 20 %, 

IV խումբ - 40 %: 
 

4.Որակավորված բժշկական օգնությունը՝ վիրաբուժական և թերապևտիկ միջոցառում-

ների համալիր է, որը կատարվում է բժիշկների կողմից համապատասխան բժշկական հիմնարկ-

ներում: Նպատակն է՝ տուժածի կյանքին սպառնացող հետևանքների, առաջացած բարդություն-

ների դեմ պայքարն ու բարդությունների կանխարգելումը և բուժումը մինչև բարենպաստ ելք: 

Որակավորված բուժօգնության ցուցաբերման օպտիմալ ժամկետը համարվում է 8-48 ժամ 

ախտահարումը ստանալուց հետո: 

Որակյալ բժշկական օգնության միջոցառումներն ըստ անհրաժեշտության բաժանվում են 3 

խմբի. 

➢ հրատապ (ցուցաբերման օպտիմալ ժամանակահատվածը ախտահարման պահից մինչև 

12 ժամ է); 
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➢ հետաձգված առաջին փուլը (ցուցաբերման օպտիմալ ժամանակահատվածն ախտա-

հարման պահից մինչև 24 ժամ է); 

➢ հետաձգված երկրորդ փուլ (ցուցաբերման օպտիմալ ժամանակահատվածը ախտահար-

ման պահից մինչև 36 ժամ է): 

Ամբողջությամբ որակավորված բուժօգնությունը պետք է իրականացվի կարիքավոր 

տուժածներին պարտության պահից ոչ ուշ 48 ժամվա ընթացքում: 

 

5. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն՝ բուժկանխարգելիչ հատուկ միջոցառումների 

համալիր է, ցուցաբերվում է բժիշկ-մասնագետների կողմից նեղ մասնագիտացված 

բուժհիմնարկներում, որոնք ունեն հատուկ բուժախտորոշիչ սարքավորումներ: Նպատակն է՝ 

հաշմանդամության կրճատումը, մահացության կրճատումը և բուժումը մինչև վերջնական 

ելք: Այս երկու բժշկական օգնությունները բուժկանխարգելման հիմնարկների գործունեության 

մեջ դժվար է տարանջատել, քանի որ նրանք փոխկապված են միմյանց հետ: Որակավորված և 

մասնագիտացված բուժօգնությունները կազմակերպվում են աղետի գոտուց դուրս գտնվող 

բուժհիմնարկներում: Ցուցաբերման օպտիմալ ժամանակահատվածն ախտահարման պահից 

մինչև 24 - 72 ժամ է: Տուժածներն ուղարկվում են ըստ ախտահարման պրոֆիլի, և այս դեպքում 

տարբերում են հետևյալ խմբերը. 

➢ գլխի, պարանոցի, ողնաշարի, պերիֆերիկ նյարդային ճյուղերի վնասվածքներով. 

➢ հենաշարժական ապարատի մեխանիկական վնասվածքներով. 

➢ կրծքավանդակի օրգանների, որովայնի և կոնքի վնասվածքներով. 

➢ այրվածքներով տուժածներ. 

➢ ճառագայթային հիվանդությունով, թունավոր ուժեղ ազդող նյութերով և մանրէաբանական 

տոքսիններով թունավորվածներ. 

➢ վարակիչ հիվանդություններով, այդ թվում նաև վտանգավոր հոգեկան խանգարումներով 

և այլն: 

 Հաշվի առնելով տուժածների զանգվածային ընդունման հավանականությունը, բժշկական 

հիմնարկներն անմիջապես աղետի մասին տեղեկությունը ստանալուց հետո պետք է 

նախապատրաստվեն արտակարգ իրավիճակներում աշխատելու համար:  

Վերոնշյալից պարզ է դառնում, որ արտակարգ իրավիճակների օջախում մինչհոսպիտա-

լային փուլում առաջին բուժակային, մինչբժշկական և առաջին բժշկական օգնության միջոցա-

ռումների ծավալները ցուցաբերելու համար, ելնելով տուժածների առողջական վիճակից, ստա-

ցած վնասվածքների բնույթից անհրաժեշտ է արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

փրկարար ծառայության ուժերի, առողջապահության նախարարության ենթակայության ներքո 

գտնվող բժշկական հիմնարկների, այլ բժշկական կազմակերպությունների բժիշկների, բուժքույ-

րերի գիտելիքների կատարելագործում տարբերակված վերապատրաստման միջոցով, 

նախապես մշակված և հաստատված պլաններով, ծրագրերով, որով նրանք կանցնեն տեսական 

դասընթացներ և ձեռք բերեն գործնական հմտություններ [3]:  

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ուժերն առաջին 

օգնության դասընթացներ անցնում են ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական 

ակադեմիայում, բժշկական ապահովման վարչությունում, Հայկական Կարմիր խաչի ընկերու-

թյան և Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուսումնական կենտրոններում: 
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Առաջին օգնության դասընթացների անցկացման նպատակը համապատասխան հմտություննե-

րի և գիտելիքների փոխանցումն է, ինչը թույլ կտա փրկարարական ուժերին ավելի արագ և 

արդյունավետ արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին: Սահմանամերձ մարզերում ծառայող 

փրկարարների պատրաստվածությունն այս ոլորտում բարձրացնելն ավելի է անհրաժեշտ, քանի 

որ շատ են դժվարհասանելի վայրերն ու, դրանով պայմանավորված, շտապօգնությունների 

ուշացումները: Աղետների ժամանակ, զինված հակամարտությունների գոտում և այլ 

վտանգավոր իրավիճակներում տուժածների մեծամասնությունը փրկվում է պատահարի 

պահին դեպքի վայրում գտնվող փրկարարների առաջին օգնության հմուտ գործողությունների 

շնորհիվ: Դասընթացները վարում են հրահանգիչները՝ առաջին օգնության եվրոպական 

խորհրդատվական կենտրոնի չափանիշներին համապատասխան: Դասընթացների բովանդա-

կությունը պետք է մատուցվի տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով, ինչը 

նպաստելու է նյութի հեշտ և խորը յուրացմանը՝ ըստ տարբեր թեմաների՝ հիվանդի զննում, 

արյունահոսություններ, անգիտակից տուժածին՝ արհեստական շնչառություն և շնչառության 

վերականգնում, ոսկրամկանային համակարգի վնասվածքներ, այրվածքներ, գլխի և ողնաշարի 

վնասվածքներ, շոկ, տուժածի անվտանգ տեղափոխում և այլն:  

Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժակային մինչբժշկական օգնություն ցուցա-

բերող միջին բուժաշխատողների վերապատրաստումն իրականացնում է Երևանի պետական 

բժշկական համալսարանի աղետների բժշկության ամբիոնի, Էրեբունի բժշկական քոլեջի 

դասախոսական կազմը, ինչպես նաև ՀՀ ԱԻՆ բուժվարչության մասնագետները: Բուժակների 

մասնագիտական վերապատրաստման տևողությունը կազմում է 2 շաբաթ։ Ունկնդիրների հետ 

կազմակերպվում են թե´ տեսական դասեր, թե´ ցուցադրական և գործնական պարապմունքներ, 

որոնք անցկացվում են նորագույն ուսումնական մուլյաժներով հագեցած սիմուլյացիոն 

սենյակում և հոսպիտալ պայմաններում: Դրանց ընթացքում, ունկնդիրները փոքր խմբերով 

գործնականում ամրապնդում են տեսական գիտելիքները՝ աշխատելով մշակված պլան-

սցենարներով, որոնք կարող են պարունակել թե´ վնասվածք կամ վիրավորում, թե´ առօրյա 

գործունեության իրավիճակներ։ Դասընթացի շնորհիվ ունկնդիրները հմտանում են իրենց 

մասնագիտական պարտականություններից բխող գործունեության մեջ, սովորում ճիշտ և արագ 

գործել տարբեր արտակարգ իրավիճակներում՝ ձեռք բերելով նորագույն միջոցներով 

աշխատելու ունակություն և փորձ: 

Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բժշկական օգնություն ցուցաբերող բժիշկների 

մասնագիտական վերապատրաստումն իրականացվում է ՀՀ առողջապահության նախարա-

րության Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի ուսումնական 

բաժնի կողմից, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աղետների բժշկության ամբիո-

նում, բժիշկների կատարելագործման միջազգային ակադեմիայում:Հատուկ ծրագրերով ուսու-

ցանվում են բժշկական օգնության ողջ ծավալով ցուցաբերման և արտակարգ իրավիճակների, 

արհավիրքների, կոնֆլիկտների տարածքից տուժածների բժշկական տարհանման միջոցառում-

ների, օպտիմալ ծավալով ախտահարվածներին ժամանակին բուժօգնության ցուցաբերման և 

ռացիոնալ տարհանման նպատակով բժշկական տեսակավորման իրականացման օպերատիվ, 

կազմակերպական ժամանակակից տեսական և գործնական հմտությունները: 

Արտակարգ իրավիճակներում որակավորված բժշկական օգնություն ցուցաբերող բժիշկ-

ների մասնագիտական վերապատրաստումն իրականացվում է ՀՀ առողջապահության 
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նախարարության Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտում, 

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աղետների բժշկության ամբիոնում, մասնագի-

տացված հանրապետական բժշկական կենտրոններում տուժածի կյանքին սպառնացող 

հետևանքների, առաջացած բարդությունների դեմ պայքարի ու բարդությունների կանխարգել-

ման և բուժման նորագույն տեսական և գործնական հմտությունների կատարելագործման 

նպատակով: 

Արտակարգ իրավիճակներում մասնագիտացված բժշկական օգնություն ցուցաբերող 

բժիշկների մասնագիտական վերապատրաստումը ՀՀ առողջապահության նախարարության Ս. 

Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտում, Երևանի պետական 

բժշկական համալսարանի աղետների բժշկության ամբիոնում, հանրապետական նեղ 

մասնագիտացված բժշկական կենտրոններում, կատարելագործելով իրենց հմտություններն 

արտակարգ իրավիճակներում նորագույն սարքավորումներով աշխատելու գծով: 

Ցանկացած արտակարգ իրավիճակ ինքնին մեծ սթրես է: Պետք է կարողանալ ճիշտ 

կողմնորոշվել և խուճապի չմատնվել: Արտակարգ իրավիճակի հետևանքով շատ հաճախ մար-

դիկ կորցնում են ինքնակառավարումը և կարող են դառնալ ոչ ադեկվատ: Սրա հետևանքով 

առաջին օգնություն ցուցաբերելիս կարող են լինել խանգարող հանգամանքներ, որոնք հաճախ 

լինում են գիտելիքների բացակայության, սխալ գործելու վախի, անվստահության, անորո-

շության, տուժածի վնասվածքի բնույթի և այլնի հետևանքով: Խանգարող հանգամանքները 

կարելի է վերացնել, եթե մարդը պատրաստված է և ունի համապատասխան գիտելիքներ: 

Ցանկացած արտակարգ իրավիճակներում պետք է ձեռնարկվեն որոշակի քայլեր, որոնք 

կնպաստեն տուժածի վիճակի բարելավմանը, կկանխեն հետագա վտանգները: 

 Արտակարգ իրավիճակների օջախում առանձնակի նշանակություն ունի տուժածներին 

պատեհաժամ բուժօգնության կազմակերպումը՝ փրկարար ծառայության ուժերի, բուժակային, 

բուժքույրական, բժշկական բրիգադների կողմից ցուցաբերվող առաջին օգնությունը, առաջին 

բուժօգնությունը, մինչբժշկական և առաջին բժշկական օգնության տեսակները:  

 Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում փրկարար ծառայության ուժերի աշխատակից-

ների, տարբեր մասնագիտություններ ունեցող բուժքույրերի և բժիշկների կատարելագործման, 

գործնական հմտությունների յուրացման տարբերակված դասընթացների իրականացումը, ինչը 

ավելի արդյունավետ կդարձնի արտակարգ իրավիճակների օջախում անհետաձգելի 

բուժօգնության ճիշտ և լիարժեք ցուցաբերումը: 
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чрезвычайных ситуациях. Это служит причиной тому, чтобы не переставать усовершенствовать 
практические и теоретические умения, навыки и системные знания членов спасательных групп, 
медицинских сестер и врачей. 

В данной работе исследуются и обсуждаются проблемы организации первой медицинской, 
доврачебной и первой врачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, спасательная служба, первая помощь, первая доврачебная 
фельдшерская помощь, первая медицинская помощь, квалифицированная врачебная помощь, 
специализированная врачебная помощь. 

 

A.A. Khachatryan, A.Z. Gasparyan, S.A. Manukyan, N.T. Vanesyan 
 

SOME ASPECTS OF THE PROVISION OF MEDICAL ASSISTANCE AT TERRITORIES OF 

THE REPUBLIC OF ARMENIA IN EMERGENCY SITUATIONS  
 

Practice shows that accidents, catastrophes and natural disasters that have occurred in recent years, 
accompanied by significant casualties, make us reconsider many of the traditional approaches to organizing and 
providing emergency medical care in emergency situations.  

This is the reason for not stopping to improve the practical and theoretical abilities, skills and system 
knowledge of the members of rescue groups, nurses and doctors. 

In this article have been studied and discussed the problems of organizing the first medical, pre-medical and 
first medical aid to victims of emergency situations. 

Keywords: emergency situations, rescue service, first aid, first feldsher pre-medical aid, first medical aid, 
qualified medical care, specialized medical care. 

 

Խաչատրյան Աշխեն Ալբերտի - բժշկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, բ/ծ պ. փոխգնդապետ (ԵՊՀ). 

Գասպարյան Արայիկ Զավենի - դասախոս, ԷԿԱՄ գիտությունների ակադեմիայի 

թղթակից անդամ, փ/ծ պ. փոխգնդապետ (ՀՀ ԱԻՆ 

ՃԿՊԱ). 

Վանեսյան Նարեկ Տիտանի - Ազգային բժշկական պալատ ՀԿ նախագահ. 

Մանուկյան Սարգիս Անուշավանի -փ/ծ պ. փոխգնդապետ (ԵՊՀ). 
 

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 10.03.2020 

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 10.03.2020 



49 

 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Գ.Թ. Մանուկյան 
 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԲԻԶՆԵՍԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼԻՍ 
 

Կազմակերպության ֆինանսական կառավարման կարևորագույն խնդիրներից է բիզնեսի արժեքի 

գնահատումը։ Կազմակերպության արժեքի բարձրացումը սեփականատերերի եկամտի աճի ցուցանիշ-

ներից է: Բիզնեսի գնահատման եկամտային մոտեցման ժամանակ հաշվի է առնվում սպասման 

սկզբունքը և ներդրողների համար առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում սպասվող 

եկամտի հոսքի ծավալը, տևողությունը: Բիզնեսի գնահատման նպատակով կիրառվող կապիտալիզա-

ցիայի մեթոդը բավականին պարզ է, սահմանափակվում է հասունացման փուլում գտնվող համեմատա-

բար կայուն եկամուտներով մի շարք կազմակերպություններում, որոնց վաճառքի շուկան կայունացել է, և 

երկարաժամկետ հեռանկարում չեն սպասվում էական փոփոխություններ:  

Առանցքային բառեր. եկամտային մոտեցում, բիզնեսի գնահատում, հիմնավորված արժեք, 

լուծարային արժեք, ներդրումային արժեք, գործող արժեք, հաշվեկշռային արժեք, կապիտալիզացիայի 

մեթոդ, կապիտալիզացիայի գործակից: 
 

Արտակարգ իրավիճակների հակազդման բոլոր փուլերում տնտեսական լուծումներն 

ունեն առանցքային նշանակություն: Արտակարգ իրավիճակների ռիսկերի կառավարման 

տնտեսական մեխանիզմներն իրենց ազդեցությունն են ունենում տնտեսական գործընթացների 

վրա, որի արդյունքում կարգավորվում է տնտեսական անվտանգությունը: 

Աղետների հակազդման և անվտանգության ապահովման գործում կարևորվում է 

արդյունավետ տնտեսական մեխանիզմների կիրառումը: Վերջին հաշվով, արդյունավետ 

տնտեսական մեխանիզմների կիրառումը հնարավորություն է տալիս արտակարգ իրավիճակ-

ների առաջացման ժամանակ հասնելու արդյունավետ, ցանկալի մակարդակների:  

Տնտեսական մեխանիզմի համատեքստում կարևորագույն խնդիրներից է ընկերության 

արժեքի գնահատումը: Գնահատման նպատակով կիրառվում է «բիզնես» և «ընկերություն» 

տերմինները որպես հոմանիշ, չնայած որ այդ հասկացությունների տնտեսական բովանդա-

կությունը տարբեր է: 

Ընկերության արժեքի գնահատումը դրա արժեքի որոշումն է, որպես ակտիվների համա-

լիր, որն ունակ է ձևավորել շահույթ: Բացի այդ, առանձին գնահատվում են ընկերության 

արդյունավետությունը, նրա անցյալի, ներկա և սպասվող ապագա ֆինանսական հոսքերը, 

զարգացման հեռանկարները և մրցակցային միջավայրը: Հնարավորության դեպքում կատար-

վում է համեմատություն գնահատված ընկերության և նրա գործընկերների միջև: Նման 

համապարփակ վերլուծության հիման վրա որոշվում է ընկերության իրական արժեքը: 

Բիզնեսի գնահատումն անհրաժեշտ է արտադրության ձեռքբերման կամ վաճառման, 

ակտիվների արժեքի հստակ պատկերացման, ապրանքների և ծառայությունների շուկայում 

ընկերության հեռանկարների մասին տեղեկատվություն ստանալու, ներդրումային բիզնեսի 

զարգացման ծրագրի իրականացման, առաջնահերթ և երկարաժամկետ զարգացման պլանի 

ձևավորման, կառավարման արդյունավետության բարելավման, հարկման, ապահովագրման, 

վարկի տրամադրման ժամանակ ֆինանսական ռիսկի նվազեցման, վարձակալական վճարի 

որոշման, բաժնետոմսի հետգնման, ապրանքային նշանի գնահատման և այլ նպատակով։ 
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Բիզնեսի գնահատումը նպատակահարմար է հիմնվի հետևյալ տնտեսական սկզբունքների 

վրա. 

1. առաջարկի և պահանջարկի համապատասխանեցման. գները կայուն են, երբ շուկայում 

առկա է առաջարկի և պահանջարկի միջև համապատասխանություն:  

2. Մրցակցության, որով հավասարվում է ներդրումների եկամտաբերությունը: 

3. Արտաքին միջոցներից կախվածության:  

4. Արժեքի փոփոխության. գնահատման օբյեկտների արժեքը, որպես կանոն, ժամանակի 

ընթացքում չի մնում անփոփոխ, հետևաբար գնահատումն իրականացնելիս նշվում է 

ժամանակաշրջանը։ 

5. Փոխարինման. գնահատվող գույքի առավելագույն արժեքը որոշվում է ամենացածր 

գներով, որով կարելի է ձեռք բերել համարժեք այլ գույք։ 

Կազմակերպության մակարդակով անհրաժեշտ է տարբերակել արժեքի հետևյալ 

տեսակները.  

1. Հիմնավորված շուկայական արժեք (Fair Market Value) - գին, որով կատարվում է 

ընկերության գնման-վաճառքի գործարքը։ Ըստ այդ գործարքի գնորդի և վաճառողի 

համար առկա է հետաքրքրվածություն, տնտեսական հարաբերությունները չեն ձևավոր-

վում ճնշման տակ և մասնակիցներն ունեն գործարքի հետ կապված փաստերին առնչվող 

բավարար տեղեկատվություն: Հետևաբար, հիմնավորված շուկայական արժեքն ենթադ-

րում է անկողմնակալ գործարք։ 

2. Ներդրումային արժեք (Investment Value) - ընկերության արժեքն է որոշակի կամ 

հեռանկարային ներդրողի համար: Հետևաբար, նման արժեքը հաշվի է առնում գիտելիք-

ները, հնարավորությունները, ռիսկի մակարդակը, «նոու-հաու»-ն և բիզնեսի կառավար-

ման հետագա ծրագրերը։ 

3. Գործող (աշխատանքային) ընկերության արժեք (Going Concern Value): Բիզնեսի 

գնահատման շրջանակներում բիզնեսի այն արժեքն է, որն ակնկալվում է շարունակել 

գործել ապագայում (ի տարբերություն նրա ակտիվների լուծարման): Գնահատման ժամա-

նակ գործող ընկերության ընդհանուր արժեքը սովորաբար անշարժ գույքի ընդհանուր 

արժեքի բիզնեսի գործունեության արդյունքի գումարն է: Ընկերության ոչ նյութական 

ակտիվների արժեքը կախված է այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են հմուտ աշխատող-

ների առկայությունը, աշխատանքային սարքավորումները, անհրաժեշտ լիցենզիաները, 

համակարգերը և ընթացակարգերը: 

4. Լուծարման արժեք (Liquidation Value) - ընկերության արժեք, երբ նրա գործունեությունը 

դադարեցվել է, և ակտիվները վաճառվում են: Ընկերության լուծարման արժեքը սովորա-

բար որոշվում է հաշվի առնելով լուծարման հետևյալ տեսակը. սովորական լուծարում 

(Orderly liquidation) ակտիվների վաճառք ընդունելի ժամանակահատվածով ըստ 

առանձին ակտիվի առավելագույն հնարավոր գնով և հարկադիր լուծարում (Forced 

liquidation), երբ ակտիվները հնարավորինս արագ վաճառվում են: Հարկադիր լուծարման 

արժեքը երբեմն կոչվում է աճուրդի արժեք: 

5. Հաշվեկշռային արժեք (Book Value): 

 Բիզնեսը գնահատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրա արժեքի վրա ազդող հիմնական 

գործոնները: Որպես այդպիսիք են բաժնետոմսերի կամ բիզնեսի իրացվելիությունը կախված 
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պահանջարկից, բիզնեսի եկամտաբերությունը` հաշվի առնելով դրա հետ կապված ռիսկերը, ոչ 

նյութական ակտիվները, շուկայում ընկերության համբավը, բիզնեսի հետ կապված գնային, 

բնապահպանական սահմանափակումները, բիզնեսի գնահատված մասնաբաժնի չափը` 

մասնավորապես վերահսկողությունը միջինով 20-35%-ով կարող է ազդել բաժնետոմսերի 

արժեքի վրա, բիզնեսի զարգացման հեռանկարները, ընկերության ֆինանսական վիճակը 

մասնավորապես անվճարունակ ընկերությունները կարող են գրավիչ լինել զարգացման բարե-

նպաստ ուղիներով պայմանավորված, քան նման ակտիվներով ֆինանսապես կայուն բավարար 

տեղեկատվությունը, արտադրության դիվերսիֆիկացիան, նմանատիպ ընկերություններ 

ստեղծելու ծախսերը, ընկերության կողմից արտադրված արտադրանքի որակը, տեխնոլոգիայի 

և արտադրության ծախսերը, ճյուղում մրցակցության աստիճանը մասնավորապես ճյուղում 

հետագա կապիտալի ներգրավումը նվազեցնում է լրացուցիչ շահույթի ստացումը, շահութա-

բերությունը, սարքավորումների մաշվածության աստիճանը, գնագոյացման քաղաքականու-

թյունը, սպառողների և մատակարարների հետ հարաբերությունները, կառավարման մակար-

դակը, ընկերության անձնակազմը, կազմակերպաիրավական տեսակը, մասնավորապես փակ 

բաժնետիրական ընկերությունների արժեքը պետք է լինի ավելի ցածր նմանատիպ բաց բաժնե-

տիրական ընկերությունների արժեքի նկատմամբ: 

Բիզնեսի գնահատման նպատակով կիրառվում են երեք մոտեցումներ [4]. 

1. եկամտային (income approach), 

2. գույքային կամ ծախսային (asset based approach), 

3. համեմատական (market approach): 

Եկամտային մոտեցման համաձայն ողջամիտ գնորդը չի վճարելու գույքի համար ավելի 

շատ գումար, քան գնահատված գույքը հետագայում բերելու է ներդրումային ռիսկի պայման-

ներում ճշգրտված զուտ եկամուտ: Այս դեպքում ընկերության արժեքը որոշվում է դրա ապագա-

յում եկամուտ ստեղծելու ունակությամբ:  

Եկամտային մոտեցման հիմքում ընկած է սպասման սկզբունքը, քանի որ ընկերության 

շուկայական արժեքն ակնկալվող ապագա մուտքերի ներկայիս արժեքն է: Ներդրողների համար 

առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում սպասվող եկամտի հոսքի ծավալը, որակը 

և տևողությունը: 

Եկամտային մոտեցումը կիրառելի է, երբ հնարավոր է իրականացնել եկամուտների և 

ծախսերի հուսալի կանխատեսում, հիմնավորված գնահատել ներդրողի ակնկալիքներն 

ակնկալվող եկամտաբերությունից և կապիտալ ներդրումների ռիսկի մակարդակից: Որպեսզի 

եկամտային մոտեցումը պատշաճ լինի, ընկերության արժեքը պետք է ձևավորվի դրական 

դրամական հոսքից: Եկամտի մոտեցումն առավել կիրառելի է, որը պայմանավորված է տեսա-

կան եզրակացությունների ողջամտությամբ և մեթոդի համընդհանրությամբ: Այն դեպքում, երբ 

ընկերությունը եկամուտ չի բերում եկամտային մոտեցմամբ ճշգրիտ արժեքներ չեն ձևավորվում: 

Մնացած բոլոր դեպքերում եկամտի մոտեցումը կարող է օգտագործվել՝ հաշվի առնելով այն 

փաստը, որ մշակվում են կանխատեսված տվյալները: 

Եկամտի մոտեցման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ գործոնների համադ-

րությունը. ընկերության վաճառքի և գնումների կապերը (մասնավորապես արտադրանքի 

վաճառքի եղանակները, անհրաժեշտ ռեսուրսների մատակարարները, պայմանագրերը), 
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մատչելի արտադրական տեխնոլոգիաները, արտոնագրերը, բիզնեսի գործունեության նպատա-

կով գույքային ներուժը, որակավորված և պատրաստված անձնակազմը: 

Բիզնեսի գնահատման յուրաքանյուր մոտեցում ունի իր առավելությունները և թերություն-

ները: Եկամտային մոտեցման առավելություններից են` շահույթի վրա հիմնվելը, որի հիմքում 

ընկած է եկամուտների և ծախսերի հետագա փոփոխությունների հաշվառումը, ընկերության 

զարգացման հեռանկարների, ապագա սպասելիքների, օբյեկտի ոչ արդիականության արտացո-

լումը, բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող խնդիրների բացահայտումը, եկամուտների 

ավելացմանն ուղղվող որոշումների կայացումը, դիսկոնտ դրույքով ռիսկի մակարդակի, գնաճի 

միտումների և ներդրողների հետաքրքրությունների գնահատումը։  

Եկամտային մոտեցման թերություններից են` հավանական մոտեցումը, եկամտաբերու-

թյունը կանխատեսելու սուբյեկտիվության բարձր մակարդակը, արդյունքների կանխատեսման 

դժվարությունը, եկամտաբերության մի քանի դրույքաչափերի օգտագործման ունակությունը, 

ինչը դժվարացնում է որոշումների կայացումը, աշխատատարությունը, կանխատեսումների 

ճշգրտության էական ներգործումն արտաքին տնտեսական միջավայրի կայունության վրա, 

կանխատեսվող եկամտի հետ տարբեր ռիսկի գործոնների ազդեցության կախվածությունը, 

ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված իրական եկամուտը հուսա-

լիորեն որոշելը խնդրի առկայությունը, ընկերության գույքի արժեքի հաշվի չառնելը: 

Եկամտային մոտեցմամբ արտադրական կազմակերպությունը գնահատելիս կարևոր է 

խուսափել սխալներից, որոնք տարածված են ներքին գնահատման պրակտիկայում. 

1. Կանխատեսվող հասույթի աճը չի կարող գերազանցել գնահատման ենթակա կազմակեր-

պության արտադրական հնարավորությունները, բայց պետք է արտացոլի կազմակեր-

պության տնտեսական գործունեության տեսակի և զարգացման միտումների հեռանկար-

ները: 

2. Ծախսերի մեծությունը պետք է ճշգրտվի ոչ ստանդարտ ծախսերով, մասնավորապես 

անհիմն, գերագնահատված ծախսերով, որով չի արտացոլվում կազմակերպության իրա-

կան իրավիճակը: 

3. Գնահատվող օբյեկտների արժեզրկումը կանխատեսելիս պետք է հաշվի առնել կապիտալ 

ներդրումների ծրագիրը: 

4. Կանխատեսումը պետք է հաշվի առնի գործող հարկային համակարգը: 

Եկամտային մոտեցման մեթոդներն են եկամտի կապիտալիզացիայի և դիսկոնտավորման 

մեթոդները։ Այն դեպքում, երբ ֆինանսական ցուցանիշների դինամիկան դրական է, առկա է 

բավարար տեղեկատվություն՝ ակնկալվող շահույթի վերաբերյալ ողջամիտ դատողություն 

անելու համար, եկամուտը էական և մոտավորապես նույն է տարիներ շարունակ, 

շահութաբերությունը էապես ազդում է դրա արժեքի վրա, ընթացիկ եկամտի մակարդակից 

կարող է մոտավոր պատկերացում կազմել ապագա եկամուտների մասին, կապիտալի վերա-

հսկվող մասնաբաժինը գնահատելիս սեփականատիրոջ եկամուտը կարելի է գնահատել 

բավարար վստահությամբ, ընկերության ոչ նյութական ակտիվների արժեքը նշանակալի է, 

աշխատուժը կամ նյութական իրական ակտիվները ձևավորում են զգալի ավելացված արժեք, 

շահույթը ճանաչվում է որպես ընկերության արժեքի համեմատաբար ավելի հարմար ցուցանիշ, 

քան դրամական հոսքը նպատակահարմար է ընտրել եկամուտների կապիտալիզացիայի մեթոդ 

(Capitalized returns approach):  
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Եկամուտների կապիտալիզացիայի մեթոդով գնահատվող արժեքը որոշվում է զուտ 

շահույթի և կապիտալիզացիայի գործակցի հարաբերությամբ: Կապիտալիզացիայի գործակիցը 

(Capitalization Rate) կիրառվում է կազմակերպության արժեքում եկամուտները վերահաշ-

վարկելու նպատակով: Այն դեպքում, երբ գնահատվող բիզնեսն ունի անսահմանափակ կյանքի 

տևողություն, կապիտալիզացիայի գործակիցը սովորաբար սահմանվում է որպես գնահատված 

ընկերության դիսկոնտի և սպասվող միջին տարեկան աճի տեմպի տարբերությունը: 

Ակնկալվող տարեկան միջին աճի տեմպը պետք է հաշվի առնի գնաճը, արտադրության և 

վաճառքի աճը, ճյուղի միջին աճը, գնահատվող ընկերությունում աճի և ճյուղի միջին աճի 

տարբերությունը: 

 Կապիտալիզացիայի ընդհանուր դրույքաչափը որոշվում է գործառնական շահույթի և 

բաժնետիրական կապիտալի ու երկարաժամկետ պարտավորությունների գումարի հարաբե-

րությամբ: Համակցված ներդրումների (փոխառված և սեփական կապիտալ) մեթոդի համաձայն, 

կապիտալիզացիայի ընդհանուր դրույքաչափը որոշվում է գնահատման օրվանից մեկ տարի 

անց ակնկալվող եկամուտի և կապիտալի միջին կշռված արժեքի հարաբերությամբ [2]: Իմ 

կարծիքով կապիտալիզացիայի ընդհանուր դրույքաչափը որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվարկում 

կիրառել զուտ գործառնական շահույթ որից նվազեցված չէ մաշվածքի ծախսը և շահութարկը: 

Գնահատման հիմնավորվածությունն ավելի բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է 

կապիտալիզացիայի դրույքաչափը հաշվարկել նմանատիպ մի քանի ընկերությունների 

ֆինանսական ցուցանիշների հիման վրա, այնուհետև հաշվարկել դրա միջին մեծությունը: Իսկ 

կազմակերպության արժեքը կորոշվի զուտ գործառնական շահույթի որից նվազեցված չէ 

մաշվածքի ծախսը և շահութարկը և կապիտալիզացիայի դրույքաչափի հարաբերության և 

երկարաժամկետ պարտավորությունների տարբերությամբ:  

Այսպիսով, կազմակերպության արդյունավետ կառավարման նպատակով անհրաժեշտ է 

տվյալ բիզնեսի արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Կազմակերպության արժեքի բարձրա-

ցումը սեփականատերերի եկամտի աճի ցուցանիշներից մեկն է: Հետևաբար, ձեռնարկատի-

րության գնահատման պարբերական անցկացումը կարող է կիրառվել ընկերության կա-

ռավարման արդյունավետության վերլուծության համար: Բիզնեսի գնահատման նպատակով 

կիրառվող կապիտալիզացիայի մեթոդը բավականին պարզ է, սահմանափակվում է արտա-

կարգ իրավիճակից հետո հասունացման փուլում գտնվող համեմատաբար կայուն եկամուտ-

ներով մի շարք կազմակերպություններում և դրա կիրառումը բարձրացնում է ֆինանսական 

անվտանգությունը հաջորդ արտակարգ իրավիճակի առաջացման դեպքում:  
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Г.T. Манукян 
 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО ПОДХОДА ПРИ ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 
 

Одной из важнейших задач финансового менеджмента организации является оценка стоимости 

бизнеса. Увеличение стоимости организации является одним из показателей роста доходов владельцев. В 

подходе оценки бизнеса учитывается принцип ожидания, и инвесторы особенно заинтересованы в объеме, 

продолжительности и ожидаемом потоке дохода. Метод капитализации, используемый для оценки бизнеса, 

довольно прост и ограничен относительно стабильной прибылью в ряде организаций, чей рынок сбыта 

стабилизировался, и в долгосрочной перспективе не ожидается значительных изменений. 

Ключевые слова: доходный подход, оценка бизнеса, обоснованная стоимость, ликвидационная 

стоимость, инвестиционная стоимость, действующая стоимость, балансовая стоимость, метод 

капитализации, коэффициент капитализации. 

 

 

G.T. Manukyan 
 

WAYS OF APPLICATION OF THE INCOME APPROACH AT BUSINESS VALUATION 
 

One of the most important tasks of an organization's financial management is to evaluate the value of the 

business. Increasing the value of an organization is one of the indicators of growth of the owners' income. In the 

business valuation of income approach, the expectation principle is taken into account, and investors are 

particularly interested in the volume, duration, and expected income stream. The capitalization method used for 

business valuation is fairly straightforward, limited to relatively stable earnings in a number of organizations whose 

sales market has stabilized, and no significant changes are expected in the long run. 

Key words: income approach, business valuation, substantiated value, liquidation value, investment value, 

operating value, balance value, capitalization method, capitalization coefficient. 

 

Մանուկյան Գրիգոր Թաթուլի - տնտ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ). 
 

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 03.03.2020 

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 03.03.2020 



55 

 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Վ.Ս. Ոսկանյան, Ն.Ռ. Պետրոսյան 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՄԲՈԽԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 

Հոդվածում քննարկվում է ամբոխի վարքագծի փոփոխության հոգեբանությունն արտակարգ 

իրավիճակներում՝ հիմք ընդունելով ուսումնասիրությունները, օրինակները «զանգվածային խուճապ»-ից 

մինչև ժամանակակից սոցիալ-հոգեբանական տեսությունները: Հետևելով ժամանակակից խոշոր 

աղետների վիճակագրությանը՝ կարելի է փաստել, որ խուճապը բավական հազվադեպ երևույթ է, և 

մարդիկ կարողանում են այն հաղթահարել ու կատարել սեփական նախաձեռնությունները, եթե 

փրկարարական ուժերն ուղղված են ոչ թե խուճապի հաղթահարմանը, այլ օգնություն կազմակերպելուն: 

Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ամբոխի վարքագիծը պատահականև բնազդային չէ: Ամենից առաջ 

այն սոցիալ-կառուցվածքային է, բնութագրվում է գիտակցությամբ և կոլեկտիվիզմով: Ելնելով նրանից, թե 

ինչպես են մասնագետները հասկանում և բացատրում արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

վարքագիծը, կախված են նաև նրանց անվտանգ տարհանման եղանակները, շենքերի, շինությունների 

նախագծման պլանավորումը: 

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, ամբոխի վարքի հոգեբանություն, սոցիալական 

ինքնություն, խուճապ, որոշումների կայացում, անհապաղ հոգեբանական օգնություն, վարքի մոդել, 

ճգնաժամային հոգեբանություն:  
  

Արտակարգ իրավիճակները սթրեսածին են, ինչպես նաև տարաբնույթ հոգեբանական և 

սոցիալական խաթարումների պատճառ են: Դրանց հոգեբանասոցիալական ազդեցության 

գոտին ավելի ընդարձակ է, իսկ ժամանակաշրջանը՝ երկարատև: 

Արտակարգ իրավիճակների ազդեցության աստիճանը պայմանավորված է ինչպես 

արտակարգ իրավիճակի բնույթով, այնպես էլ մարդու անհատական (հոգեֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկություններ, գիտելիքներ, կարողություններ) և միջավայրային գործոններով 

(խուճապ, խառնաշփոթ, անկազմակերպվածություն կամ հուսադրող անձանց, օժանդակող 

ծառայությունների առկայություն և այլն): Մարդու անհատական ներուժը միշտ չէ, որ բավարար 

է սթրեսը հաղթահարելու համար 1: 

Այս առումով, կարևորվում է մարդկանց հոգեբանական պատրաստվածության մակար-

դակը՝ ըստ որի որոշվում է արդյունավետ արձագանքն արտակարգ իրավիճակներին և դրանց 

հետևանքներին: Վախի պատճառով առաջացող փոքրագույն խառնաշփոթը և դրադրսևորումը 

հատկապես դժբախտ պատահարների կամ աղետի հենց սկզբում կարող են հանգեցնել ծանր, 

իսկ երբեմն՝ անուղղելի հետևանքների: Առաջին հերթին, դա վերաբերում է նրանց, որոնք 

պարտավոր են անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել ուժերը համախմբելու համար՝ միաժամանակ 

ցուցաբերելով կարգապահություն և դիմացկունություն: Արտակարգ իրավիճակում մարդու հո-

գեբանական վիճակը դրսևորվում է մի շարք փուլերով՝ 

1. «Սուր հուզական ցնցման», որը բնութագրվում է ընդհանուր հոգեկան սթրեսով՝ 

հուսահատության և վախի զգացումների գերակշռությամբ: 

2. «Հոգեֆիզիոլոգիական կերպափոխման», որն արտահայտվում է հոգեկան վիճակի էական 

վատթարացման, խառնաշփոթության, խուճապի դրսևորումներով: 
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3. «Լուծման», որտեղ աստիճանաբար կայունանում են տրամադրություններն ու վարքագիծը, 

սակայն պահպանվում է հուզական վիճակը, ֆոնը: 

4. «Վերականգնման», որի ժամանակ ակտիվանում է միջանձնային շփումները, ինչ-որ 

չափով վերականգնվում հոգեհուզականհաղորդակցությունը: 

Արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց վարքագիծը բացատրելու համար ընդունված են 

կամ կիրառվում են երեք հիմնական մոտեցումներ կամ մոդելներ. 

➢ նորմատիվ վարքի տեսության մոդել, 

➢ սոցիալական կախվածության մոդել 

➢ սոցիալական ինքնության մոդել: 

Ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս հրաժարվել ամբոխի զանգվածային խուճապի 

«առասպելաբանությունից»՝ ուղղորդվելով բանական և գիտակցված վարքի բացատրությամբ: 

Դա հնարավոր է դարձնում սահմանել հատուկ պահանջներ կառավարության ներկայա-

ցուցիչների, հրշեջ-փրկարարների, բժիշկների, շտապօգնության ծառայության աշխատա-

կիցների համար, ինչը հնարավորություն կտա ճիշտ հրահանգելու մարդկանց և նրանց մոտ 

առաջացնելու վստահություն ու հրահանգների կատարման ցանկություն: Հոգեբանական խա-

թարումները ծայրահեղ ճգնաժամային իրավիճակներում պատահական չեն: Այս առումով, կան 

մի շարք գործոններ, որոնք հատուկ են միայն տվյալ երկրին, ինչպես նաև համընդհանուր, հա-

մամարդկային են: Վերջինը ներառում է բնական և մարդածին աղետների, թեժ կետերի, 

բռնությունների, բազմազան դաժանությունների իրողությունը և այլն: 

Ուշագրավ են մասնագետների և փորձագետների բազմաթիվ տեսակետները ծայրահեղ և 

ճգնաժամային հոգեբանության (մեթոդական և կիրառական) բնագավառում, ինչպես նաև կարծ-

րատիպերի առկայությունը, նախապաշարմունքները, որոնք դժվարացնում են արդյունավետ 

հաղթահարել աղետները, ինչպես նաև պարզապես ճգնաժամային իրավիճակները: Ըստ հետա-

զոտողների, արտակարգ իրավիճակները դրսևորվում են որպես յուրահատուկ 

իրադարձություններ, որոնք բնութագրվում են հետևյալ հատկանիշներով. 

➢ ներգրավվում են մեծ քանակությամբ մարդիկ, որոնք կարող են վերածվել ամբոխի, 

➢ պարունակում են փաստացի և ընկալված ֆիզիկական սպառնալիք կամ մահ, 

➢ չնայած սահմանափակ ժամանակահատվածին, դեռևս առկա է սուբյեկտիվ փրկության 

հնարավորություն [16]: 

Աղետի ժամանակ անձի պահվածքը՝ վարքագիծը, որոշակի անձի՝ որոշումներ ընդունելու 

կարողությունը, պարունակում է երեք հիմնական բաղադրիչ [3]. 

➢ վտանգի հայտնաբերում, 

➢ ռիսկի գնահատում, 

➢ ռիսկի նվազեցում: 

Վտանգի հայտնաբերումը ներառում է վտանգի ճանաչումը և սպառնալիքի փաստի ըն-

դունումը: Եթե մարդիկ չեն տեսնում և չեն ընկալում ռիսկը, ապա պաշտպանիչ գործողություն-

ներն անարդյունավետ են: Ռիսկի թերագնահատում կարող է առաջանալ թերհամոզվածության 

պատճառով, որը մարդկանց մեջ պատրանք է ստեղծում՝ եթե շատերն անհանգիստ ու վախեցած 

չեն, ուրեմն այնքան էլ լուրջ վտանգ չկա [5, 13]: Ինչ վերաբերում է ռիսկի գնահատմանը, ապա 

պետք է նշել, որ ռիսկի գնահատման գործընթացի վրա ազդում է երեք գործոն. 

➢ վստահություն կառավարության հանդեպ, 
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➢ տեղեկություն ռիսկի մասին, 

➢ նախորդ աղետների ռիսկի փորձ: 

Ռիսկի նվազեցմանն ուղղված գործողություններ ընտրելիս մարդիկ առաջնորդվում են 

նախորդ փորձով և միջոցառումների այլ մասնակիցների, հատկապես՝ մտերիմմարդկանց գոր-

ծողություններով, ինչպես նաև բանականությամբ: Հասկանալով ամբոխի վերածված 

բնակչության պահվածքը՝ վթարների, աղետների ժամանակ տարհանումներ կատարելիս 

առավել հաճախ օգտագործվում է երկու սկզբունք կամ ուղղություն. «խուճապի տեսություն» և 

սոցիալ-նորմատիվային մոտեցում: Հաշվի առնելով վերը նշվածը, կարելի է փաստել, որ 

աղետների ռիսկերի նվազեցման լավագույն ուղին մարդու բազմակողմանի պատրաստվածու-

թյունն է, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեբանական, հետևաբար այդ գործընթացի 

առանցքային դերը զբաղեցնում է մարդկային գործոնը:  

Զանգվածային խուճապի հայեցակարգը, որը XIX դարում առաջադրել է Լե Բոնը, հե-

տևյալն է. եթե ամբոխը պակաս խելացի և առավել զգացմունքային է, քան մարդիկ, որոնք գոր-

ծում են միայնակ, ապա արձագանքն արտակարգ իրավիճակի հանդեպ կլինի անհամաչափ, 

քան իրական վտանգն է [8,16]: Այս իրավիճակում բնազդները ճնշում են սոցիալականացված 

հավաքական հմտությունները, կամ խախտվում են սոցիալական նորմերը, քանի որ անձնական 

գոյատևումը դառնում է լավագույն և ամենակարևոր նպատակը: Արդյունքում ի հայտ է գալիս 

եսասեր և ագրեսիվ խուճապային պահվածք, ինչպես, օրինակ,մյուսներին հրելը և ոտնահարելը, 

սեփական անձի անվտանգությունն ապահովելու համար [4]: Այս գործողությունները կարող են 

արագորեն տարածվել ամբողջ ամբոխի վրա, ինչը հայտնի է որպես «վարակ», քանի որ մարդիկ 

անճիշտ և անկիրթ կերպով կրկնօրինակում են ուրիշի հակասոցիալական պահվածքը և չեն 

ընկալում հնարավոր հետևանքները: 

Արտակարգ իրավիճակներում խուճապային բազմությունն առավել վտանգավոր է: Ամ-

բոխն ընկալվում է, որպես մարդկանց կառուցվածքային կլաստեր, որը զրկված է նպատակների 

հստակ հասկանալի ընդհանրությունից, բայց կապված է հուզական վիճակի և ուշադրության 

ընդհանուր օբյեկտի նմանությամբ: Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության վարքի որոշիչ 

գործոններից մեկը հուզիչ և խուճապ առաջացնող լուրերի առկայությունն է, օրինակ՝ 

չափազանցնել աղետի վտանգը կամ դրա բացասական հետևանքների աստիճանը: Նման 

օրինակ գրանցվեց 1986թ. ապրիլի 26-ին՝ Չեռնոբիլի աղետից հետո՝ ռադիոակտիվ ախտոտված 

տարածքներում: Երբ սկսվեց վարակված տարածքներից բնակչության տարհանումը, շատ 

մարդիկ չցանկացան լքել իրենց տները՝ վախենալով թալանողներից, չկարողանալով թողնել 

ընտանի կենդանիներին և իրերը: Աղետից ամիսներ անց շատ մարդիկ, որոնք բռնի կերպով 

տարհանվել էին վարակված տարածքներից, ցուցաբերեցին սպեկուլյատիվ վարք՝ գերագնա-

հատելով ճառագայթահարման մակարդակը, ակնկալելով ավելի շատ փոխհատուցում և 

նպաստներ ստանալ: Խուճապի հիմնական առասպելն այն է, որ այն ստիպում է արտակարգ 

իրավիճակներում գործող մարդկանց սեփական ջանքերն ուղղել խուճապը հաղթահարելուն: 

Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ աղետների, արտակարգ 

իրավիճակներիժամանակ մարդիկ լավ և ճիշտ են գործում այն դեպքում, երբ փրկարարական 

ուժերն ուղղված են օգնության կազմակերպմանը, այլ ոչ թե խուճապի հաղթահարմանը [5]: 

Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ փաստում են, որ խուճապ առաջանում է հազվադեպ, 

սակայն այնուամենայնիվ այն հնարավոր է: Հետազոտողները պարզել են բնապահպանական և 
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իրավիճակային հանգամանքներ, որոնք կարող են առաջացնել և ուժեղացնել խուճապային 

տրամադրությունները՝ 

➢ անսպասելի և անմիջական մեծ սպառնալիք անձին կամ նրա հարազատներին, 

➢ գաղափար, որ սպառնալիքից խուսափել հնարավոր է, բայց նահանջի ճանապարհներն 

արագորեն փակվում են, 

➢ անօգնականության զգացում սպառնալիքը հաղթահարելու հարցում, մանավանդ, երբ 

մյուս մարդիկ ընկալվում են որպես անգործունակ և անկարող: 

Ժամանակակից հետազոտողները նշում են, որ «խուճապի» մոտեցման հիմնական խնդիրն 

այն է, որ դա շատ հեռու է աղետին բնորոշ ռեակցիայից:  

Աղետալի իրավիճակներն ու աղետների համակարգային ուսումնասիրություններն ընդ-

գծում են, որ ամբոխի խուճապը հաճախ բացակայում է տարհանման ընթացքում (օրինակ՝ Լոն-

դոնի մետրոյի (1987թ.) և Սամերլենդի (1973թ.) զվարճանքի համալիրում հրդեհների ժամանակ): 

2001թ. սեպտեմբերի 11-ին Համաշխարհային առևտրի կենտրոնից մարդկանց տարհան-

ման վարքի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ «դասական խուճապային» գործողություններ դրսևո-

րող մարդիկ իհարկե եղել են, 124 դեպքից մեկում, ինչը կազմել է՝ 0,8% [9]: Փաստ է, որ 

մարդկանց վարքագիծը տարհանման ժամանակ հակասում է կանխատեսված խուճապային 

մոդելին՝ 

➢ հակահասարակական և եսասիրական գործողություններըհազվադեպ են և չունեն լայն 

տարածում, 

➢ տարհանումը հիմնականում անցնում է կազմակերպված՝ չնայած մահվան հստակ 

սպառնալիքին, 

➢ մարդիկ հակված են օգնելու ուրիշներին, համագործակցում են առանց եսասիրական 

պահվածքի: 

Կոլեկտիվ վարքի տեսությունները, ըստ որոնց առաջնորդվում են մասնագետները, որո-

շում են ոչ միայն ընթացակարգերը, այլ նաև պլանավորման աշխատանքները: Օրինակ՝ ենթադ-

րությունն այն մասին, որ մարդիկ ամբոխի ներսում հաստատ մատնվելու են խուճապի և դրսևո-

րելու են ագրեսիվ ու անխոհեմ պահվածք մոտակա ելքի մոտ, արտացոլվում և դրսևորվում է 

հասարակական տարածքների նախագծման և պլանավորման ընթացակարգում: Այսպիսով՝ 

վերագնահատվում են ֆիզիկական գործոնները (օրինակ՝ վթարային ելքերի լայնությունը, թերա-

գնահատվում են կապի և տեղեկատվության դերը): Բացի այդ, տեղեկույթի անհրաժեշտության 

մերժումը (քանի որ, ամբոխն ընկալվում է չափազանց զգացմունքային, որն ի վիճակի չէ 

գործելու ռացիոնալ և իրատեսական) նշանակում է, որ նրանք, որոնք վերապրել են որևէ ար-

տակարգ իրավիճակ, կարող են անվստահություն հայտնել իշխանություններին: Ի վերջո, դա 

կհանգեցնի նրան, որ վավեր տեղեկությունը չի ընդունվի կամ չի ընկալվի հասարակության 

կողմից նման իրավիճակներում ապագայում: Առավել հիմնավորված առաջարկների համար 

կատարվում են գործող տեսակետների կրիտիկական (քննադատական) վերլուծություն, 

հարցազրույց է վարվում աղետ վերապրած մասնակիցների հետ: 

Հիմնվելով կատարված հետազոտությունների վրա՝ կարելի է ասել, որ արտակարգ 

իրավիճակներում մարդկանց տարհանման ժամանակ կարևորվում են հետևյալ խնդիրները՝ 

➢ տարհանման որոշման և ժամանակի ընդունում, 

➢ կլինիկական խնդիրներ, 
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➢ ամբոխի վարքագիծ: 

Մարդիկ տարհանման նպատակով հաճախ օգտագործում են սովորական եղանակներ 

(իրենց ծանոթ), ոչ հատուկ դրա համար նախատեսված, օրինակ՝ վթարային ելքեր: Չնայած այն 

կարծիքին, որ ամբոխը հրդեհի ժամանակ դրսևորում է խուճապային վարքագիծ, հետազոտու-

թյունները ցույց են տալիս, որ մարդիկ հաճախ չեն ընկալում տագնապի ազդանշանները, լսելով՝ 

արագ չեն գործում, ականջալուր չեն լինում: Անգամ լսելով հրդեհի տագնապի ազդանշանը, 

կարծում են, որ կատարվում է հակահրդեհային սարքավորումների տեխնիկական ստուգում, 

կամ անցկացվում է վարժանք, կամ էլ սխալմունք է: Օրինակ՝ քննարկելով տրանսպորտային 

պատահարների քրոնիկոնը, հեղինակները եկել են այն եզակացության, որ մարդու կյանքի 

փրկությունը կախված է նրանից, թե նա ինչքան ճշգրիտ կընդունի(կհավատա) ինֆորմացիան և 

կընկալի հավանական և փաստացի վտանգը [12]: 

Հնարավոր կլինիկական խնդիրներից մեկը, որը կապված է արտակարգ իրավիճակների 

հետ, կայանում է «սառեցման» էֆեկտի մեջ, ինչը շատ վտանգավոր է, քանի որ դա կարող է 

խոչընդոտ դառնալ աղետի կամ վտանգի գոտուց փախչելու համար [2, 4]: Մեկ այլ կլինիկական 

երևույթ, որը նույնպես կարող է խոչընդոտել փախուստը, տարհանումը, «հաղթահարելու» 

հնարավորություն տալու մեխանիզմն է, թույլ տալով մարդուն շարունակել կատարել սովորա-

կան գործողություններ, սպառնալիք է հանդիսանում մարդու համար, թույլ չտալով գործել 

արագ և իրականում ընկալել, զգալ, այնուհետև հաղթահարել վտանգը: Նման դեպքում, մարդիկ 

վերահաս սպառնալիքի ժամանակ լսելով անհապաղ հեռանալու և տարհանվելու հրահանգներ, 

շարունակում են գործել դանդաղ, վատնում են ժամանակը, կարգի են բերում սեղանը, 

անջատում են համակարգիչը և այլն [12]: 

Ամբոխի վերածված մարդկանց վարքն արտակարգ իրավիճակներում բացատրվում է երեք 

հիմնական մոդելներով՝ 

➢ նորմատիվային վարքագծի, 

➢ սոցիալական կապվածության, 

➢ սոցիալական ինքնության [13, 17]: 

Նորմատիվային մոտեցման մոդելը, վերջին ժամանակներում դարձել է գերիշխող: Այս 

մոդելը շեշտում է, որ մարդկանց պահվածքն արտակարգ իրավիճակներում կառուցված է հա-

մաձայն նույն սոցիալական կանոնների և դերերի, որոնք գործում են առօրյա կյանքում: Այսպի-

սով, ուսումնասիրելով ԱՄՆ-ում խոշոր հրդեհները, Johnson, Feinberg & Johnson-ը, նշել է, որ 

մարդիկ փորձում են տարհանվել և հակված են օգնել կարիքավորներին(օրինակ՝ ծերերին և 

հաշմանդամներին), և տղամարդիկ ավելի շատ են օգնում կանանց, քան կանայք՝ տղամադկանց: 

Դա հուշում է այն մասին, որ ավանդական գենդերային և սոցիալական դերերը շարունակում են 

գործել նույնիսկ ողբերգական հանգամանքներում: 

Սոցիալական կապվածության և ինքնության մոդելները հիմնված են բազմաթիվ ապա-

ցույցների վրա, օրինակ՝ եթե սիրելիները, ծանոթները, մտերիմները ենթարկվել են վտանգի, 

աղետի, ապա անձն ավելի շատ հոգ է տանում և փրկում նրանց (սիրելիներին), և միասին 

փրկվում են կամ միասին զոհվում, փոխարենը՝ մտածելու սեփական անձի մասին, չթողնելով 

մտերիմներին վտանգի մեջ: 

Նշված մոդելներն ունեն ընդհանրություններ այն մասին, որ տարհանվող ամբոխը պահ-

պանում է իր կապերը և պահվածքը, որպես կանոն, կառուցվածքային և սոցիալական առումով: 



60 

 

Այս մոդելներն ավելի շատ փորձով հիմնավորված ապացույցներ են, քան «խուճապային» 

մոդելները, որոնք ավելի լայնորեն են կիրառվում աղետների սոցիալ-գիտական ուսումնասիրու-

թյուններում, այլ ոչ թե աղետների սոցիալական հոգեբանության մեջ: Սոցիալական հոգեբանու-

թյան մեջ ամբոխի վարքագիծն աղետների ժամանակ ավելի հաճախ բնութագրվում է սոցիա-

լական ինքնության մոտեցմամբ, որը առաջարկել է սոցիալական հոգեբանության մեջ Tagfelom 

and Turner [17], ինչը օգնում է հասկանալ հարաբերությունները, որոնք ձևավորվում են 

ամբոխում՝ տղամարդկանց և կանանց միջև՝ միջադեպի ժամանակ: Աղետի կամ արտակարգ 

իրավիճակի ժամանակ, երբ մարդիկ նույնանում են որպես մաս «հոգեբանական ամբոխ»-ի (պա-

տահական հավաքույթի համեմատությամբ) և ի հայտ են գալիս հետևյալառանձնահատ-

կությունները՝ 

➢ մտահոգություն ամբոխի մյուս մասնակիցների հանդեպ (ներառյալ անծանոթների), 

➢ օգնության տրամադրում՝ ընդհուպ ինքնազոհություն, 

➢ աջակցության սպասում մյուսներից:  

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ինչքան բարձր է անծանոթ մարդկանց սոցիա-

լական ինքնության մակարդակը, այնքան ավելի շատ օգնություն է ցուցաբերվում ամբոխում 

սթրեսային վիճակում: Ամբոխի վարքի հաճախակի ձևերից են փոխօգնությունը, համագործակ-

ցությունը և համակարգված գործողությունները, իսկ առաջացած խուճապային վարքագիծը 

կապված է անհատների ու առանձին մասնակիցների հետ և չի տարածվում ամբոխի մյուս 

մասնակիցների վրա, շատ հաճախ խուճապը արագ կանխվում է: 

Այս գործընթացի իսկությունը հաստատում է այն, որ նման վարքագիծ նկատվում է տար-

բեր աղետների հավանական սցենարների ժամանակ, տարբեր մասնակիցների ներգրավ-

վածությամբ: Այս հետազոտությունները թույլ են տալիս մշակել առաջարկություններ, գործնա-

կան գործողությունների և աշխատանքների համար: Քանի որ մարդկանց մասսայական վարքա-

գիծն արտակարգ իրավիճակներում հիմնականում գիտակցված է, հետևաբար՝ անհրաժեշտ է 

մասնակիցներին տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն աղետի ռիսկերի և 

վտանգների վերաբերյալ՝ քանի որ ոչ թե կորուստներն են հանգեցնում ամբոխի խուճապային 

վարքագծի, այլ հակառակը՝ այն տեղեկույթի պակասը, որը պետք է ներկայացներ վտանգը: 

Հստակեցված են հատուկ պահանջներ հետևյալ խմբերի համար՝ պետական պաշտոնյաներ, 

շտապ օգնության աշխատակիցներ, հրշեջ-փրկարարական ջոկատներ, որոնք տիրապետում են 

իրենց կազմակերպչական և առաջնորդության հմտություններին, կարևոր են ճշգրիտ 

ամբողջական հրահանգներ տալու համար, մարդկանց մոտ կառաջացնեն վստահություն և այդ 

հրահանգները կատարելու ցանկություն: Հետևաբար, անհրաժեշտ է պատասխանատու 

մարմինների գործողությունների օպտիմալացում՝ ռեսուրսների, տեղեկատվության և փորձի 

համակարգված փոխանակում 18: Անհրաժեշտ է հստակ սահմանել դերեր արտակարգ 

իրավիճակների պատրաստվածության և արձագանքման ոլորտում, որոնք ընդունված են 

արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների կողմից: Արտակարգ իրավիճակներում անհրա-

ժեշտ է տրամադրել հոգեսոցիալական օգնություն տուժածներին՝ համապատասխան 

մասնագետների կողմից: 

Աղետների ժամանակ առաջնորդներ են դառնում այն մարդիկ, որոնք կարող են առա-

ջարկել նոր լուծումներ այն խնդիրների լուծման համար, որոնք ծառացել են խմբի առջև, և 

նրանք, որոնք կվայելեն խմբի վստահությունը: Մարդիկ, որոնք պատրաստվում են կատարել 
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առաջնորդի դեր արտակարգ իրավիճակներում, պետք է լինեն լավ մարզված, տիրապետեն 

ռազմավարական և մարտավարական վարքի մոդելի տարբեր աղետների և արտակարգ իրա-

վիճակների սցենարների ժամանակ, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների հոգեբա-

նությանը՝ իմանալով մարդկանց խմբերի պահվածքն ակնկալվող վտանգի ժամանակ: 

Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ է տրամադրել հոգեսոցիալական օգնություն տու-

ժածներին՝ համապատասխան մասնագետների կողմից: 

Արտասահմանյան ժամանակակից հետազոտություններն արտակարգ իրավիճակներում 

ամբոխի վարքագծի տրամաբանության վերաբերյալ թույլ են տալիս փաստել, որ փոխվել է 

ամբոխի խուճապային վարքագծի պարադիգման, վտանգի ենթարկված ամբոխի մասնակիցների 

հարաբերություններն ավելի գիտակցված են, ինչը ներկայացնում է նոր պահանջներ այդ ոլորտի 

մասնագիտական տարբեր խմբերի համար: 

Այսպիսով, նման կազմակերպչական պատրաստվածության միջոցառումները կբարձրաց-

նեն աղետների արձագանքման մեխանիզմների արդյունավետությունը, թույլ կտան մշակել 

աղետներին արձագանքման քաղաքականություն, կազմակերպչական նորմեր, մեխանիզմներ և 

հստակ գործողությունների պլաններ: 
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В.С. Восканян, Н.Р. Петросян 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ПОВЕДЕНИЯ ТОЛПЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
 

В статье, на основе исследований, примеры которых варьируются от «массовой паники» до 

современных социально-психологических теорий, рассматривается психология изменения поведения толпы 

в чрезвычайных ситуациях. Следуя статистике сегодняшних крупных бедствий, можно утверждать, что 

паника является довольно редким явлением и что люди могут преодолеть ее и реализовать свои 

собственные инициативы, если силы спасения направлены не на преодоление паники, а на оказание 

помощи. Статистика показывает, что поведение толпы не случайно и не инстинктивно. Прежде всего, оно 

имеет социально-структурный характер и проявляется сознанием и коллективизмом. Исходя из того, как 

профессионалы понимают и объясняют поведение людей в чрезвычайных ситуациях, зависит организация 

безопасной эвакуации населения, а также планирование строительства зданий и сооружений.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, психология поведения толпы, социальная идентичность, 

паника, принятие решений, неотложная психологическая помощь, модель поведения, кризисная 

психология. 
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V.S. Voskanyan, N.R. Petrosyan 
 

FEATURES OF PSYCHOLOGY OF BEHAVIOR OF CROWD IN EMERGENCIES 
 

In the early psychology, there are many instances of the underlying consequences, for example, from the 

"mass panic" to the modern-day psycho-social psychology. The following statistics are available, possible coverage, 

possible panic and unauthorized ccess. Statistics show that behavior is not accidental and notinstinctive. First of all, 

it has a socio-structural character and is manifested by consciousness and collectivism. Based on how professionals 

understand and explain people's behavior in emergency situations, depends on the organization of safe and 

sustainable settlements, and such planning and construction. 

Keywords: emergency situations, psychology of crowd behavior, social identity, panic, decision making, 

immediate psychological assistance, model of behavior, crisis psychology 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Ռ.Գ. Ղարիբյան 
 

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՕՋԱԽՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ՀՀ ԱԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՐՈՅԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐՊԵՍ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ 
 

Բարոյահոգեբանական պատրաստությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ստորաբա-

ժանումների հրամանատարների ու անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքներում: Այն պետական 

կառավարման համակարգի, մասնավորապես փրկարարների գործունեության ապահովման ինքնուրույն 

տեսակներից է: 

Հայտնի են մի շարք դեպքեր, երբ երկրաշարժի գոտում փրկարարական աշխատանքների ելքի վրա 

վճռորոշ ազդեցություն է գործել ոչ թե կենդանի ուժի կամ հատուկ տեխնիկայի քանակական գերակշռու-

մը, այլ անձնակազմի բարոյահոգեբանական պատրաստության մակարդակը:  

 Առանցքային բառեր. երկրաշարժի գոտի, փրկարար ծառայության ստորաբաժանում, 

բարոյահոգեբանական պատրաստություն, կառավարչական գործունեություն: 
 

Կառավարչական գործունեության հատուկ գործառույթ է երկրաշարժի գոտում փրկարա-

րական աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի կառավարումը, որի գլխավոր օբյեկտը 

մարդն է՝ փրկարար ծառայության ստորաբաժանման կազմում: Անձնակազմի կառավարման 

ժամանակակից հայեցակարգը հիմնված է ինչպես վարչական կառավարման սկզբունքների և 

մեթոդների, այնպես էլ մարդկային հարաբերությունների, մոտիվացիայի և անձի համակողմանի 

զարգացման սկզբունքների վրա:  

 Անձնակազմի կառավարումը ռազմավարական գործառույթ է և ենթադրում է կադրային 

ռազմավարության մշակում, անձնակազմի ընտրություն՝ ըստ կազմակերպության փիլիսոփա-

յության, կոլեկտիվ ջանքերի խրախուսման, որն ուղղված է տվյալ ստորաբաժանման 

զարգացմանն ու խթանմանը՝ հաշվի առնելով անհատական գործունեության որակները, 

անձնակազմի բարոյահոգեբանական պատրաստության (ԲՀՊ) մակարդակը [1]:  

Փաստ է, որ փրկարարական և վթարավերականգնողական աշխատանքների միջոցների ու 

եղանակների կատարելագործման հետ մեկտեղ մեծանում է նաև մարդու բարոյահոգեբանական 

գործոնի դերը: Հետևաբար, միանգամայն հասկանալի է, թե ինչու է փրկարար ծառայության 

ստորաբաժանման անձնակազմի բարոյահոգեբանական պատրաստման հիմքերի 

ամրապնդումը դասվում ՀՀ ԱԻՆ քաղաքականության գերակա խնդիրների շարքը: 

Փրկարարի բարոյական (ծառայողական) ոգու ապահովման խնդիրների կարևորությունը 

մեծապես պայմանավորված է այն փոփոխություններով, որոնք տեղի են ունենում նրա աշխար-

հայացքային դիրքորոշումներում, հայրենիքի առջև պարտքի, պատվի ու մարդասիրության 

մասին պատկերացումներում: 

Հետևաբար, բարոյահոգեբանական պատրաստման կոնկրետ խնդիրներն ու բովանդա-

կությունը, դրա ուղղվածությունը պետք է միտված լինեն այնպիսի բարոյահոգեբանական 

կլիմայի ձևավորմանը, որն անձնակազմին հնարավորություն տա երկրաշարժի գոտում առա-
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ջադրված խնդիրները կատարելու ցանկացած պահի, տարբեր իրավիճակներում և պայման-

ներում: 

Այսպիսով, ՀՀ ԱԻՆ անձնակազմի գործունեության ԲՀՊ-ն այնպիսի միջոցառումների 

համալիր է, որոնք ուղղված են անձնակազմի մարտական ոգու, կայուն բարոյահոգեբանական և 

բարձր մակարդակի կարգապահության, փրկարարական կոլեկտիվների ներդաշնակման և 

հակազդման ապահովմանը, երկրաշարժի հետևանքների (բազմաթիվ զոհեր, ավերածու-

թյուններ և այլն) բացասական հոգեբանական ներգործության հաղթահարմանը [2]: 

ՀՀ ԱԻՆ վերադաս մարմինների, փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների հրամա-

նատարների, կողմից իրականացվող միջոցառումները պետք է համաձայնեցված լինեն ըստ 

նպատակների, խնդիրների, ուղղությունների, աղետի տեղի, ժամանակի, գործողությունների 

հաջորդականության, ներգրավված փրկարարական ուժերի ու միջոցների և այլն: 

Բարոյահոգեբանական պատրաստությունը սերտորեն կապված է այդ ուժերի կենսա-

գործունեության այլ տեսակի ապահովումների հետ (օպերատիվ, տեխնիկական, թիկունքային, 

բժշկական և այլն): 

ՀՀ ԱԻՆ անձնակազմի ԲՀՊ-ն պետք է ներառի փրկարար ծառայողի գիտակցության, 

զգացմունքների, կամքի և վարքի վրա ներգործելու բոլոր հնարավոր մեթոդները, ձևերն ու 

եղանակները:  

 Բարոյահոգեբանական պատրաստության թե՛ նպատակները, թե՛ խնդիրները բազմազան 

են և դրա ծավալն ու բովանդակությունը պետք է պայմանավորված լինի երկրաշարժի գոտում 

փրկարարական խնդիրների իրականացման բնույթով, այդ խնդիրների կատարման 

պայմաններով, անձնակազմի գործունեության առանձնահատկություններով:  

 Այդ տեսակետից առավել կարևոր խնդիրներն են. 

➢ արտակարգ իրավիճակներում, մասնավորապես ուժեղ երկրաշարժի ժամանակ բնակչու-

թյան պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտում պետության կողմից վարող 

քաղաքականության պարզաբանումը, 

➢ առաջադրված խնդիրները բարդ իրավիճակներում հաջող կատարելու համար փրկարա-

րական անձնակազմի պատշաճ մակարդակի պատրաստության և կարողության ձևավո-

րումը, 

➢ երկրաշարժի ծանր հետևանքների ազդեցության նկատմամբ բարոյահոգեբանական 

կայունության ձեռքբերումը, 

➢ անձնակազմի իրավագիտակցության և ծառայողական կարգապահության պատշաճ 

մակարդակի պահպանումը, 

➢ հոգեբանածին կորուստների նվազեցումը, 

➢ փրկարար ծառայողների հոգևոր և ֆիզիկական ուժերի վերականգնումն ու պահպանումը, 

➢ երկրաշարժի շրջաններում փրկարար ծառայողների համար բարենպաստ բարոյահոգե-

բանական ու տեղեկատվական իրավիճակի ստեղծումը, 

➢ անձնակազմի և բնակչության պաշտպանությունը հնարավոր բացասական տեղեկութա-

հոգեբանական ներգործությունից, 

➢ անձնակազմի հոգևոր-մշակութային ապահովումը և այլն [3]: 

Երկրաշարժի գոտում ստեղծված իրավիճակը ներառում է մի շարք տարրեր, որոնք, 

ընկալվելով մարդու զգայարաններով, էապես փոխում են նրա հոգեվիճակը և վարքը: Այդ 
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տարրերն ընդունված է անվանել «աղետի հոգեծին գործոններ», կամ «աղետածին ստրեսորներ», 

որոնք հանգեցնում են հոգեծին կորուստների [4]: 

ԲՀՊ-ն ունի համալիր բնույթ և կատարվում է ըստ միասնական մտահղացման ու տեղե-

կատվական-դաստիարակչական, հոգեբանական, ռազմասոցիալական, մշակութաժամանցային 

աշխատանքների կազմակերպման պլանի: 

 Արդյունավետ բարոյահոգեբանական պատրաստության կարելի է հասնել` 

➢ ՀՀ ԱԻՆ ուժերի ու միջոցների մշտական փրկարարական և զորահավաքային պատրաս-

տությամբ, 

➢ հրամանատարի կողմից ճիշտ ժամանակին ԲՀՊ խնդիրների առաջադրմամբ, 

➢ ԲՀՊ հստակ պլանավորմամբ և բարձր մակարդակի կազմակերպմամբ, 

➢ երկրաշարժի գոտում գործողությունների հիմնական ուղղությունների և գլխավոր խնդիր-

ների կատարման վրա ԲՀՊ մեթոդների կենտրոնացմամբ, 

➢ ԲՀՊ կազմակերպման ժամանակ վերադաս մարմինների, կառավարման ու տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների հետ մշտա-

կան ներդաշնակ փոխգործողության ապահովմամբ, 

➢ աղետի գոտում բարոյահոգեբանական և տեղեկատվական իրադրության մշտական 

վերուծությամբ ու զարգացման կանխատեսմամբ, 

➢ ԱԻ ուժերի խմբավորումների կազմում իրականացվող փրկարարական գործողություն-

ների ժամանակ ԲՀՊ համար պատասխանատու մարմինների սերտ համագործակ-

ցությամբ, 

➢ ԲՀՊ համակարգի բարձր մակարդակի կենսունակության պահպանմամբ [3]: 

ԲՀՊ-ի արդյունավետ համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ է նաև վերլուծել ՆԱՏՕ-ի 

անդամ պետություններում փրկարար ծառայողների բարոյահոգեբանական պատրաստման 

համակարգը: Անշուշտ, դա հնարավորություն կտա`  

1. ստանալու այդ խնդրի հետ կապված բազմակողմանի տեղեկույթ, 

2. լավագույնս համադրելու տարբեր երկրների փրկարար ծառայությունների ԲՀՊ համա- 

կարգերը և մեխանիզմները, դրանք համեմատելու ՀՀ ԱԻՆ-ում գործող համանման 

համակարգերի և մեխանիզմների հետ, 

3. ընդօրինակելու ուշադրության արժանի համակարգերը, մեխանիզմները` տեղային պայ-

մանների հաշվառմամբ, 

4. որոշելու այն մեթոդների ու ձևերի արդյունավետության սահմանները, որոնք կիրառվում 

են ԲՀՊ ընթացքում, 

5. մշակելու անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակի նկատմամբ հայեցակարգային 

մոտեցումներ, 

6. ստեղծելու ՀՀ ԱԻՆ անձնակազմի գործունեության ԲՀՊ արդյունավետ համակարգ: 

 ՀՀ ԱԻՆ անձնակազմի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի տարբեր ուսումնավարժություններին 

առավելագույնս նպաստում է փրկարարի կերպարի ձևավորմանը, որը համապատասխանում է 

խիստ ստանդարտներին և ընդունակ է պատեհաժամորեն արձագանքելու աղետի գոտում 

իրվիճակի ցանկացած փոփոխությունների:  

 ՆԱՏՕ-ի, ՌԴ և ՀՀ ԱԻՆ բարոյահոգեբանական պատրաստության համակարգերի համե-

մատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դաստիարակչական ներգործությունը չի կարելի 
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նույնացնել ԲՀՊ հետ, այսինքն, փրկարարական գործողություններին պատրաստ լինելուն 

միտված ԲՀՊ կապված է ոչ միայն և ոչ այնքան փրկարար ծառայողի հատկապես 

մասնագիտական առումով կարևոր հատկությունների ձևավորման, որքան առավել բարդ, 

կյանքի համար վտանգավոր, ոչ կայուն արտակարգ իրավիճակներում նրա հոգեկանի հուսալի 

գործառման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման հետ:  

 Հետևաբար, գրագետ հրամանատարը նախ պետք է հոգ տանի փրկարարկան անձնա-

կազմի բարոյահոգեբանական վիճակի մակարդակի բարձրացման այնպիսի եղանակների 

մասին, ինչպիսիք են` 

➢ աղետի գոտում փրկարարական և վթարավերականգնողական գործողությունների առա-

վել արդյունավետ մարտավարության պարզաբանումն անձնակազմին, 

➢ բարոյալքող տեղեկույթից պատնեշավորումը և խուճապի մատնվելու հակում ունեցող 

անձանց հետ հատուկ աշխատանքների կատարումը: 

Փրկարարը հոգեբանական առումով, որքան լավ է պատրաստված այս կամ այն 

խնդիրների կատարմանն աղետի գոտում, այնքան թույլ է նրա հոգեբանական լարվածությունը, 

և նրա հոգեկանը շատ ավելի արագ է հարմարվում լարված իրավիճակներին:  

 Այլ կերպ ասած, որպեսզի փրկարարը հմուտ և վճռականորեն գործի ինչպես արտակարգ 

իրավիճակում, այնպես էլ ամենօրյա հերթապահության խնդիրների կատարման ժամանակ, 

հարկավոր է կանոնավոր ու նպատակաուղղված կերպով ազդել նրա բարոյահոգեբանական 

պատրաստության բարոյական-քաղաքական և հոգեբանական բաղադրիչների վրա:  

Այս տեսանկյունից բարոյահոգեբանական պատրաստությունը փրկարարական գործողու-

թյունների ապահովման կարևոր տեսակներից մեկն է:  

Պետք է փաստել, որ ՀՀ ԱԻՆ փրկարարական անձնակազմի բարոյահոգեբանական 

ապահովմամբ լուծվում է երեք կարևոր խնդիր. 

1. փրկարար ծառայողների մեջ ձևավորվում և ամրապնդվում են այն բարոյական հատկու-

թյունները, որոնք անհրաժեշտ են արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպա-

նության խնդիրներ լուծելիս, 

2. փրկարար ծառայողների մեջ ձևավորվում են հոգեբանական կայունություն և պատրաս-

տություն ակտիվ փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական գործողու-

թյուններին, 

3. փրկարար ծառայողների մեջ ձևավորվում է աղետների բացասական տեղեկութահոգե-

բանական ներգործությանը չենթարկվելու ընդունակություն: 

Այսպիսով, ԱԻՆ ղեկավարությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի անձնակազմի 

բարոյահոգեբանական պատրաստման հարցերին: 

Այս տեսանկյունից, արդյունավետ կլինեն փրկարարական մասնագիտությունների հոգե-

բանական ուսումնասիրության վրա հիմնված պրոֆեսիոգրամաները, քան նրանք, որոնք 

կազմված են մասնագիտությունների ձևական հատկանիշների հիման վրա:  

Այսպես օրինակ. փրկարարական մասնագիտություն ընտրելիս, նախապատվություն 

պետք է տալ այն անձանց, ովքեր ունեն բարձր հոգեբանական բնութագրեր՝ մտածողության 

ճկունություն, կայուն անձի տեսակ, մարդկանց հետ փոխազդեցության նախընտրելի միջոցների 

տիրապետում: Մասնավորապես, գերմանացի հոգեբան Յ. Սլավիչը փրկարարի պրոֆեսիո-

գրամայում ներառում է հետևյալ բաժինները՝ 
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➢ փրկարարական մասնագիտությունների դասակարգային քարտ. 

➢ փրկարարի գործունեության գերակշռող տեսակներ. 

➢ փրկարարի մասնագիտական գործունեության հաջողությունն ապահովող որակներ (ըն-

դունակություններ, անձնային որակներ, հետաքրքրություններ, հակումներ). 

➢ փրկարարի մասնագիտական գործունեության արդյունավետությանը խոչընդոտող որակ-

ներ. 

➢ փրկարարի մասնագիտական գիտելիքների կիրառության ոլորտ. 

➢ մասնագիտության պատմություն. 

➢ մարդու տվյալ տիպին ավելի հոգեհարազատ մասնագիտություններ. 

➢ ուսումնական հաստատություններ, որոնք ուսուցանում են տվյալ փրկարարական 

մասնագիտությունը [4]: 

Ըստ նրա կողմից առաջադրված մոտեցման՝ ծանոթությունը փրկարարի պրոֆեսիոգրա-

մաների բաժիններին սկսվում է մասնագիտությունները դասակարգող քարտերից, որոնցում 

համառոտ շարադրված են հոգեբանության տեսանկյունից առավել կարևոր մասնագիտական 

որակները՝  

➢ գործունեության տեսակի ընտրություն. 

➢ մտածողության դոմինանտ տիպը. 

➢ բազային գիտելիքների ոլորտը. 

➢ մասնագիտական ոլորտը. 

➢ միջանձնային փոխազդեցությունը. 

➢ դոմինանտող հետաքրքրություն. 

➢ լրացուցիչ հետաքրքրություն. 

➢ աշխատանքի պայմաններ [4]: 

 Այսպիսով, փրկարար ծառայողի մասնագիտական գործունեության արդյունավետու-

թյունն ապահովող, մասնագիտորեն կարևոր որակներ են բարոյահոգեբանական այն ունակու-

թյունները, որոնք հիմնված են ամուր կամքի, նպատակաուղղվածության, վճռականության, 

համառության, ստեղծագործական մոտեցման վրա: 

Փրկարար ծառայողի անձնային որակների, հետաքրքրությունների ու հակումների շար-

քում պետք է դասել առույգությունը, արտաքին գրավչությունը, ինքնավստահությունը, նպատա-

կաուղղվածությունը, ընդունվող որոշումների մեջ հաստատուն լինելը, համբերատարությունը, 

տակտի զգացումը, պահանջկոտությունը, քննադատական մտտեցումը, սթրեսակայունությունը, 

ճկունությունը, ստեղծարարությունը, զարգացած ինտուիցիայի առկայությունը, անձնային աճի 

մշտական ձգտումը, հումորի զգացումը:  
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Ժամանակակից փրկարար ծառայողին անհնար է պատկերացնել առանց առույգության, 

նա պետք է արագ գործի, նոր գիտելիքները համադրի հնի հետ, ընկալի նոր գաղափարներ, 

կայացնի նոր որոշումներ, աշխատակիցներին վարակի իր լավատեսությամբ և ինքնավստա-

հությամբ: Շատ կարևոր է նաև, որ նա լինի ինքնավստահ, այդ դեպքում նրան կվստահեն նաև իր 

աշխատակիցները: 
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Морально-психологическая подготовка занимает важное место в системе гражданской обороны МЧС 

РА и в работах, проводимых с личным составом и командирами спасательных подразделений. Она является 

одним из самостоятельных видов государственной системы управления и в частности – деятельности 

спасателей. 

Известны случаи, когда на исход спасательных работ в зоне землетрясения, решающее действие 

оказывают не количественный перевес в живой силе или в специальной технике, а уровень морально-

психологической подготовки личного состава. 

Ключевые слова: зона землетрясения, спасательныe подразделения, морально-психологическая 

подготовка, культура безопасности. 
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Moral and psychological readiness plays an important role in the work with the commanders and crew of 

the Civil Defense and Rescue Subdivisions of the RA Ministry of Emergency Situations. It is one of the self-

sustaining types of public administration, particularly rescuers activities. 

There are a number of cases where not the quantitative prevalence of living force or special equipment, but 

the level of moral and psychological readiness of staff has had a decisive influence on the outcome of rescue 

operations in the earthquake zone. 

Keywords: earthquake zone, rescue divisions units, moral and psychological training, culture of safety. 
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КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2020. No 1 (16) 

 

УДК 502             II. ТЕХНОЛОГИИ 
 

Е.В. Арефьева, Е.В. Муравьёва 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

Авторы предлагают рассмотреть возможность применения индекса для риск-менеджмента в аспекте 

прогноза устойчивости объектов культурного наследия. В качестве индикаторов рассматриваются такие 

показатели как всевозможные опасности и угрозы природного и техногенного характера, состояние 

защищаемого объекта, наличие и состояние системы инженерной защиты, системы реагирования на ЧС.  

Ключевые слова: уязвимость объекта культурного наследия, оценка риска, чрезвычайная ситуация, 

объекты культурного наследия, предотвращение бедствий, индекс для риск-менеджмента, структура 

интегрального риска.  
 

В Республике Татарстан с большим вниманием относятся к сохранению и восстановлению 

объектов культурного наследия, которых в Татарстане насчитывается более 7 тысяч. На 

государственной охране находится 1540 объектов культурного наследия, из них 150 – 

федерального значения, 1076 – республиканского значения, 314 – местного значения. При этом в 

федеральной собственности находятся 364 объекта, в республиканской – 200 объектов, в 

муниципальной – 770, в частной собственности– 206 объектов. Из общего количества объектов 

культурного наследия 513 находятся в Казани. Наблюдения за их состоянием в регионах 

Татарстана показывают, что практически все они в большой степени подвержены разрушению из-

за воздействия неблагоприятных природных и техногенных воздействий. Чтоб не потерять 

историческое прошлое, необходимы не только консервация и реставрация, но и создание условий 

для дальнейшего существования памятников старины [1]. 

Характерные для Татарстана, в том числе и для его столицы Казани карсты и оползни несут 

серьёзную опасность историческому наследию нашей Республики. Постоянного внимания 

требует музей-заповедник «Казанский Кремль» включённый в Список всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. Располагаясь на мысу высокой террасы левого берега реки 

Казанка, он подвергается рискам воздействия как оползней, так и карстов. 

Так же в центре Казани находится и красивейшее здание Александровского Пассажа, 

которое обрушилось в ночь на 28 апреля 1977 года. Это не было неожиданностью, т.к. еще в 1890 

году черноозерский блок здания Пассажа просел на 6 см. Положение стало еще более опасным в 

1934 году, когда из-за Куйбышевского водохранилища поднялся уровень Волги и активизировался 

карст. Попытка «вылечить» здание собственными силами успеха не имели. С дырой 

черноозерского блока справилась только польская фирма «Будимэкс» из Варшавы. Прежде всего, 

строители очистили мусорные завалы, накопившиеся за многие годы. Карстовые пустоты через 

трубы, опущенные на разную глубину, заполнили специальным цементным раствором. 

Фундамент, не нарушая культурно-исторического своеобразия здания, заменили на аналогичный, 

но из керамического кирпича. Под фундаментом положили грунтоцементную армированную 
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плиту толщиной 6 метров. Внутренние этажи посадили на отдельный каркас, а сам каркас хитро 

спрятали внутри стены, благо ее толщина (90–120 см) позволила это сделать без особого труда [2]. 

Для обеспечения сохранности и эксплуатационной надежности объектов культурного и 

исторического наследия Республики Татарстан необходимо выполнять своевременные 

мероприятия по защите таких объектов от угроз природного и техногенного характера.  

Культурно-исторические объекты РТ находятся в различных зонах природного и 

техногенного риска, имеют разную степень сохранности. В этой связи для разработки адекватных 

предупредительных и защитных мероприятий необходимо своевременно проводить мониторинг, 

оценку и выработку управленческих решений, направленных на повышение устойчивости и 

сохранности объектов культурного и исторического наследия. Поэтому целесообразно 

использовать разлтичные международные инструментарии для оценки состояния объектов и 

оценки мер защиты и профилактики. 

С точки зрения авторов, наиболее эффективным, будет метод INFORM (индекс для риск-

менеджмента), основаный на оценке трех составляющих риска путем измерения соответствующих 

индикаторов в каждом из трех направлений: степени опасностей; уровня уязвимости; потенциала 

противодействия (преодоления) [3]. 

Метод INFORM, основанный на индексном методе, как первый глобальный, объективный 

инструментарий, который разработан в 2012 г. Европейской комиссией для понимания рисков 

гуманитарных катастроф. 

Интегральный индекс риска INFORM включает около 50 различных индикаторов для 

измерения опасностей и воздействия на них, показателей уязвимости и определения необходимых 

ресурсов для купирования опасностей.  

3 LVHR =  ,      (1) 

где H — индикатор опасности и угроз;  

V — индикатор уязвимости;  

L — индикатор недостаточности потенциала противодействия опасностям и угрозам. 

Структура интегрального показателя риска ЧС R представлена на рис. 1. 

В соответствии со структурой интегрального показателя риска индикаторы распределены по 

трем измерениям (опасность, уязвимость и недостаточность потенциала противодействия 

опасностям и угрозам), в каждом из трех измерений соответствующий индекс оценивается по 10-

балльной интервальной шкале. Для получения интегрального индекса риска используется вместо 

индекса «потенциал противодействия» – индекс «отсутствие потенциала противодействия». Такой 

прием позволяет в расчетах интегрального индекса риска использовать как усредненные формулы 

(среднее геометрическое, среднее арифметическое и др.), так и линейные комбинации. 

При этом в качестве индикаторов необходимо рассматривать: весь спектр возможных 

опасностей и угроз природного и техногенного характера (опасности); состояние защищаемого 

объекта (его уязвимость); наличие и состояние системы инженерной защиты, системы 

реагирования на ЧС (потенциал преодоления). 
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Рис. 1. Структура интегрального показателя риска [4] 
 

В качестве основных опасностей можно рассматривать: наводнения и нагонные явления; 

сейсмическую активность; оползни, сели, лавины; природные пожары; ураганы, смерчи, сильные 

ветры; подтопления; техногенные ЧС на потенциально опасных объектах (радиационно-, 

химически-, пожаровзрывоопасных, гидротехнических сооружениях); техногенные ЧС на 

транспортных коммуникациях. 

В качестве уязвимости можно рассматривать: уязвимость населения, включая уязвимые 

группы (инвалиды, дети и пр.); уязвимость потенциально опасных объектов (с учетом износа); 

уязвимость объектов ЖКХ (с учетом износа); уязвимость территории. 

В качестве потенциала противодействия рекомендуется рассматривать: наличие и охват 

систем оповещения и информирования; систему реагирования на ЧС; запасы резервов 

материальных и финансовых ресурсов, медицинских средств и пр. 

В соответствии со структурой интегрального индекса риска индикаторы распределены по 

трем измерениям (опасность, уязвимость и недостаточность потенциала противодействия 

опасностям и угрозам), в каждом из трех измерений соответствующий индекс оценивается по 10-

балльной интервальной шкале. Для получения интегрального индекса риска используется вместо 

индекса «потенциал противодействия» – индекс «отсутствие потенциала противодействия». Такой 

прием позволяет в расчетах интегрального индекса риска использовать как усредненные формулы 

(среднее геометрическое, среднее арифметическое и др.), так и линейные комбинации. Все 
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показатели нормированы и принимают значения от 0 до 10. Чем ближе значение показателя к 

нулю, тем более благоприятная ситуация в той области, которая измеряется соответствующим 

показателем. 

На основании частных показателей по трем составляющим индекса интегрального риска – 

опасности, уязвимости и отсутствия потенциала противодействия, формируются расчетные 

зависимости для вычислений соответствующих индексов и общего индекса риска чрезвычайной 

ситуации. Интегральный индекс риска формируется как среднее геометрическое из 

составляющих индексов: опасности, уязвимости и отсутствия потенциала противодействия. 

,     (2) 

где ; индексы природных и техногенных опасностей; 

;  – индекс потенциала противодействия. 

Например, индекс природных и техногенных опасностей для объектов культурного и 

исторического наследия может быть определен по формуле: 

 ,       (3) 

где , 

 весовые коэффициенты, которые отражают значимость опасности; 

 – индекс опасного процесса; 

− число опасных процессов, наиболее значимых для муниципального образования (МО), 

N- общее количество населения, проживающее на территории МО, чел. 

Применение метода INFORM для выработки и принятия управленческих решений по 

повышению устойчивости и защищенности объектов культурного и исторического наследия даёт 

возможность оценки риска, которая заключается в том, что большинство информации для 

наполнения базы данных может быть выполнена автоматически или заполняться оператором из 

открытых баз данных.  

Алгоритм технологии оценки риска по методу INFORM для исторических застроенных 

территорий включает:  

➢ формирование ежегодной базы данных по показателям опасностей, уязвимости и 

потенциала противодействия для объектов исторического и культурного наследия РТ; 

➢ взаимоувязанные методики и расчетные формулы для расчетов индексов опасностей, 

уязвимости и потенциала противодействия по конкретной исторической застроенной 

территории; 

➢ анализ и оценка текущей ситуации, оценка уязвимости, сил и средств в субъекте, и в 

отдельных муниципалитетах и определение интегрального индекса риска на основе 

составляющих индекса риска;  

➢ ранжирование истрических территорий по показателям интегрального индекса риска, 

отдельным составляющим интегрального индекса риска; 

➢ выявление отстающих муниципальных образований по составляющим индексам риска и 

определение передовых муниципальных образований; 

➢ рекомендации по улучшению показателей риска за счет выбора эффективных 

предупредительных и защитных мероприятий на основе показателей индексов опасностей 

(природные и техногенные пожары, землетрясения; геологические опасности, 
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метеоролгические условия; гидрологические и гидрогеологические условия, а так же 

техногенные опасности.), показателей для формирования индекса уязвимости (социально-

экономическое развитие населённого пункта; износ основных производственных фондов, 

зависимость от внешней помощи и т.д.), основные показатели для формирования индекса 

потенциала противодействия (противопожарные меры; сейсмоукрепление зданий и 

сооружений; противооползневые и противоселевые мероприятия; противокарстовые и 

противопросадочные мероприятия; мероприятия противметеорологтческих опасностей; 

противогидрологические мероприятия и т.д.). 

Таким образом, с использованием метода INFORM можно делать обоснованный прогноз по 

текущему состоянию объекта культурного наследия, давать прогнозы по его состоянию во 

времени, для проведения профилактических работ и возможности реставрации. 

 

 

Литература 
 

1. Арефьева Е.В., Муравьева Е.В. О проблемах застроенных территорий Республики Татарстан, 

связанных с их периодическим подтоплением». «Международный научно-исследовательский 

журнал, «Евразийский Союз ученых», июль 2019 г. (ISSN:  2411-6467; DOI:  10.31618/esu.2411-

6467.8.53.1. 

2. Arefeva E.V., Muravyeva E.V. The issues of sustainability of historical and cultural areas associated with 

their periodic underflooding and solutions. /SCOPUS. E.V. Arefeva et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. 

Eng. 687 066031. 

3. Арефьева Е.В. Олтян И.Ю., Фалеев М.И., Болгов М.И. Методология и технология дистанционной 

оценки риска, Проблемы анализа риска, том 15, 2018, No4. С. 18 - 30. 

4. Index for risk-management. Results 2015.- INFORM, 2015/ www/inform-index.org. 

5. Загребина Е.И. Прикладная техносферная рискология и экологическая безопасность / Е.И. Загребина, 

Е.В. Муравьева, Е.Н. Прокофьева // Известия Самарского научного центра РАН. Специальный выпуск 

«Безопасность. Технологии. Управление». Самара, 2009. – С. 103-108. 

6. Алексеева Е.И. Состояние объектов историко-культурного наследия как индикатор уровня 

экологической и техногенной безопасности г.Казани// Казанский педагогический журнал, No1 (108), 

г. Казань, 2015 г. 

7. Арефьева Е.В. Подтопление объектов и застроенных территорий как потенциальный источник 

чрезвычайных ситуаций // Промышленное и гражданское строительство. - 2007. No 11. - С. 47-48. 

8. Муравьёва Е.В., Романовский В.Л., Кузьмин А.В. Техносферный риск-менеджмент селитебных зон. - 

Научно-производственный и культурно-образовательный журнал «Качество и жизнь» №2 (10), М., 

июнь 2016 г. 

9. Арефьева Е.В., Зиганшин А.И., Рыбаков А.В. Ситуационно-оптимизационная модель определения 

опасностей для застроенных территорий. // Научные и образовательные проблемы гражданской 

защиты, научный журнал, No1, 2012. С. 31 - 37. 

 

 

Ե.Վ. Արեֆևա, Ե.Վ. Մուրավյովա 
 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52740
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52740
https://doi.org/10.31618/esu.2411-6467.8.53.1
https://doi.org/10.31618/esu.2411-6467.8.53.1


76 

 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հեղինակներն առաջարկում են դիտարկել ցուցիչի կիրառման հնարավորությունը մշակութային 

ժառանգության օբյեկտների կայունության ոլորտում ռիսկի կառավարման համար: Որպես ինդիկատոր 

դիտարկվում են այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք բնական և տեխնածին բնույթի բոլոր վտագներն ու 

սպառնալիքներն են, պահպանվող օբյեկտի վիճակը, ինժեներական պահպանության, ԱԻ արձագանքման 

համակարգերի վիճակն ու առկայությունը: 

Առանցքային բառեր. մշակութային ժառանգության օբյեկտի խոցելիություն, ռիսկի գնահատում, 

արտակարգ իրավիճակ, մշակութային ժառանգության օբյեկտ, աղետների կանխարգելում, ռիսկերի 

կառավարման ցուցիչ, ինտեգրալ ռիսկի կառուցվածք: 
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Մ.Մ. Բադալյան, Ա.Կ. Կարապետյան, Մ.Լ. Տեր-Հովհաննիսյան  

 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՅՐՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԱՐԳԱՍԻՔՆԵՐԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
 

Դիտարկված են օրգանական հումքից ստացված շինարարական նյութերի ու պատրաստվածքների 

պահվածքը հրդեհային պայմաններում, նաև այն վտանգավոր գործոնները, որոնք հրդեհի ժամանակ 

կարող են մարդկանց մահվան պատճառ դառնալ։ Նկարագրված է պոլիմերների այրման մեխանիզմի 

ամբողջ բարդությունը, այրվելիս անջատվող միջանկյալ նյութերի բազմազանությունը, որոնք մարդու վրա 

կարող են ազդել համակցված ձևով։ Նկարագրված են մարդկանց խուճապային վիճակը, հետևանքները և 

այդ երևույթը մեղմացնելու համար կազմակերպվող անհրաժեշտ միջոցառումները։ 

Առանցքային բառեր. հրդեհ, պոլիմերային նյութ, այրումից ցնդող թունավոր արգասիք, 

խուճապային վիճակ, թթվածնային անբավարություն, կարբօքսիհեմոգլոբին։ 
 

Արտակարգ իրավիճակներ ստեղծող վտանգներից մեկը հրդեհն է, որը կարող է պատճա-

ռել լուրջ վնասներ և առաջացնել մի շարք խնդիրներ։ Տարբեր նշանակության շենքերում տեղի 

ունեցած հրդեհային իրավիճակների վերլուծությունները ցույց են տվել, որ գործնականում 

այնտեղ միշտ մասնակցություն ունեն շինարարական նյութերը և այդ մասնակցությունը լինում է 

տարբեր բնույթի։ Մի դեպքում հրդեհը ծագում է շենքի ներսի հարդարման նյութերի և այրման 

աղբյուրի հպումից, մյուս դեպքում՝ շինարարական կոնստրուկցիայի կազմի մեջ մտնող այրվող 

նյութերը հանդիսանում են շենքում կրակի տարածման աղբյուր։ Այրվող շինարարական 

նյութերի առկայությունը (որոնք կիրառվում են շենքեր կառուցելիս), միշտ մեծացնում են 

պոտենցիալ հրդեհային վտանգի ռիսկը։ Շինարարական նյութերի հրդեհային վտանգ ասելով 

հասկանում ենք հրդեհի առաջացման ու զարգացման հնարավորությունը՝ ներառելով շրջա-

պատող նյութերը։ Հրդեհավտանգավոր համարվում են այն նյութերը, որոնք կարող են բռնկվել 

ցածր կալորիականություն ունեցող հրդեհի աղբյուրից և արագ զարգանալ։  

Ներկայումս առաջարկվող շինարարական նյութերը երկարակեցության, գործնականու-

թյան և ցածր գնի հետ միասին, օժտված են նաև բարձր հրդեհային վտանգավորությամբ ու 

կրակի զարգացման դինամիկայով, որի հիմնական պատճառը նյութերի օրգանական ծագումն է, 

կամ հանքային նյութերի հետ օրգանական կապակցիչների խառնումը [1, 2]։  

Տարեց-տարի հրդեհային անվտանգության ապահովման առումով բնակելի շենքերին 

ներկայացվում են խստացված պահանջներ, մինչդեռ ժամանակակից շենքեր կառուցելիս, 

ելնելով տնտեսական նկատառումներից, օգտագործվում են ցածր հրակայունությամբ և բարա-

կապատ կոնստրուկցիաներ, կախովի թեթևացված պատի պանելներ, այրվող պոլիմերային 

նյութեր և այլն։ Նման միտումը տարածվում է նաև ինտերիերի տարրերի, կահույքի, էլեկտրա-

կենցաղային սարքերի և այլնի վրա։ Տնտեսական, էսթետիկ և հրդեհային անվտանգության 

չափանիշներին ներկայացված պահանջների օպտիմալ զուգակցումը գործնականում շատ 

դժվար խնդիր է [3]։  

Շինարարական նյութերն ըստ հրդեհային վտանգավորության բաժանվում են երեք խմբի՝ 

այրվող, դժվար այրվող, չայրվող։ Այրվող նյութերը կրակի ու բարձր ջերմաստիճանների ազդե-

ցության տակ բոցավառվում են և շարունակում են այրվել կամ մարմրալ նաև կրակի աղբյուրը 
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հեռացնելուց հետո։ Այդ նյութերին են պատկանում՝ փայտը, փայտի թափոնների հիման վրա 

պատրաստված նյութերը, բիտում պարունակող նյութերը, պոլիմերային նյութերն ու պատ-

րաստվածքները (փրփրապլաստ, պլաստմասսա), որոնք վերջերս լայն տարածում են ստացել 

շինարարությունում: Դժվար այրվող նյութերն ունակ են այրվել վառման աղբյուրի առկայության 

դեպքում, բայց աղբյուրը վերացնելուց հետո չեն շարունակում ինքնուրույն վառվել։ Չայրվող 

նյութերը կրակի կամ բարձր ջերմաստիճանների ազդեցության տակ չեն մարմրում ու չեն 

ածխանում և գնահատվում են հրակայունության սահմանի երեք չափանիշներով։ Դրանց են 

պատկանում հանքային (անօրգանական) հումքից ստացված նյութերն ու պատրաստվածքները 

[5, 6]։  

Վտանգավոր գործոնները, որոնք հրդեհի ժամանակ կարող են մարդկանց մահվան 

պատճառ լինել, հետևալներն են. բաց կրակը, օդի բարձր ջերմաստիճանը, այրման թունավոր 

արգասիքները, թթվածնի կոնցենտրացիայի նվազումը, վնասված շենքերի փլուզումը, նյութերի 

պայթյունը, տարբեր գործոնների համատեղ ազդեցությունները։ Սակայն, հրդեհների ժամանակ 

շենքերի կոնստրուկցիաների փլուզումը հազվադեպ է մադկանց կյանքի համար վտանգ 

ներկայացնում, քանի որ հիմնական վտանգ ներկայացնող պայմաններն առաջանում են ավելի 

շուտ, քան վրա կհասնի շինարարական կոնստրուկցիաների հրակայունության սահմանը։ Բաց 

բոցի հետ անգամ շատ կարճատև հպումը կարող է բերել մադու մահվան, սակայն նման 

դեպքերը նույնպես լինում են հազվադեպ։ Զոհեր հիմնականում լինում են թունավոր արգասիք-

ների և թթվածնի դեֆիցիտի պատճառով, իսկ նման պայմաններ առաջանում են օրգանական 

շինարարական նյութերի այրման ժամանակ։ 

Ժամանակակից բնակելի սենքերում ավանդական փայտից և դրա հիման վրա ստացված 

նյութերից ու պատրաստվածքներից բացի, լայնորեն կիրառվում են պոլիստիրոլային, պոլիէթի-

լենային, պոլիպրոպիլենային, պոլիուրեթանային, պոլիակրիլոնիտրիային, նեյլոնային, ֆենոլ-

ֆորմալդեհիդային և այլ օրգանական նյութեր ու պատրաստվածքներ: Դրանք օգտագործվում են 

հատակածածկի, պատերի ծածկույթների, սանիտարա-տեխնիկական արտադրանքների, 

ներկերի, լաքերի, կահույքի, խաղալիքների, գործվածքների և այլնի արտադրության մեջ։ 

Այդպիսի նյութերի պահանջարկը բավարարելու համար, մեծ թվով երկրներում քիմիական և 

նավթաքիմիական արդյունաբերությունները տարեցտարի ավելացնում են դրանց թողարկումը: 

Ամեն տարի հրդեհների ժամանակ պոլիմերային նյութերի մասնաբաժինը մեծանում է, ինչն 

աստիճանաբար դուրս է մղում ավանդական, շենքերի կառուցման համար արդեն դասական 

դարձած նյութերը [7, 8]։  

Ի տարբերություն փայտի, պոլիմերային նյութերում ածխածնի ու թթվածնի պարունա-

կությունն ավելի ցածր է, ինչի պատճառով այրման համար պահանջվող օդի ծավալը 1,5-ից 2 

անգամ ավել է։ Քանի որ այրման գործընթացը կատարվում է օդի անբավարար քանակության 

պայմաններում, ապա այն ուղեկցվում է ոչ լրիվ այրմամբ (կիզում), մեծ քանակությամբ 

ջերմության, թունավոր նյութերի և առատ ծխի անջատմամբ։ Ծխի առաջացումը պայմաններից 

կախված տատանվում է, ընդ որում՝ առավելագույն ծխանջատումը լինում է այրման ընդհանուր 

ժամանակի առաջին 20 րոպեի ընթացքում։ Լցանյութերը և այլ բաղադրիչներն այրման 

գործընթացը դարձնում են անհամասեռ։ Փայտի համեմատությամբ պոլիմերներն այրման 

ընթացքում բացի մեծ քանակությամբ թթվածնի սպառումից, անջատում են նաև մեծ քանակու-

թյամբ ջերմություն, ծուխ և թունավոր նյութեր։ 
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Բացի նյութական վնասներից, հրդեհները մեծ ազդեցություն են թողնում նաև մարդկանց 

առողջության վրա՝ պոլիմերային նյութերի պիրոլիզի և այրման ժամանակ լրիվ կամ ոչ լրիվ 

օքսիդացումից առաջացող թունավոր արգասիքների պատճառով։ Որպես հակապիրեններ 

օգտագործվում են ֆոսֆորի և բորի միացություններ, որոնք նպաստում են պիրոլիզի արգա-

սիքների ցիկլացմանը, ինչը բերում է եռմեթիլոլպրոպանֆոսֆատի (триметилолпропанфосфата) 

բարձր թունավորությամբ միացության առաջացմանը։ Այդ միացությունը, ինչպես նաև այլ 

ցիկլիկ ֆոսֆատները, ակտիվորեն ազդում են կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա։ 

Ֆոսֆոր պարունակող հակապիրենները բնակելի սենքում բարձրացված ջերմաստիճաններում 

կարող են առաջացնել այնպիսի թթուներ, որոնք օժտված են վերին շնչուղիների վրա ունեցող 

գրգռիչ ազդեցությամբ։  

Չնայած պոլիմերների այրման մեխանիզմի ամբողջ բարդությանը և այրվելիս անջատվող 

միջանկյալ նյութերի բազմազանությանը, օքսիդարարի բավարար քանակության դեպքում 

այրման վերջնական արգասիքներն ածխածնի երկօքսիդն ու ջուրն են։ Սակայն հրդեհի վաղ 

շրջանում, երբ պատուհանները դեռ փակ են, իսկ սենքերում ջերմաստիճանը չի հասել 

պոլիմերային նյութերի ջերմային քայքայման արգասիքների ինքնաբոցավառման ջերմաստի-

ճանին, պոլիմերային նյութերի այրումն ու քայքայումը թթվածնի սակավ պայմաններում կա-

տարվում է այլ կերպ։ Այս դեպքում, օդում թունավոր նյութերի վտանգավոր կոնցենտրացիան 

կարող է ավելի վաղ վրա հասնել, քան մարդու համար վտանգավոր ջերմաստիճանը։ 

Վերջերս կտրուկ ընդլայնվել է տարբեր քիմիական կազմությամբ շինարարական նյութերի 

անվանացանկը, որոնց ջերմային քայքայումից և այրումից առաջացած արգասիքներում կարող 

են առկա լինել ածխածնի մոնօքսիդ՝ CO, քլորաջրածին՝ HCl, ծծմբաջրածին՝ H2S, ազոտի օքսիդ՝ 

N2O5 և այլ թունավոր քիմիական միացություններ։ 

Հրդեհի ժամանակ շինարարական նյութերի այրումից ցնդող թունավոր արգասիքների 

առաջացումը կապված է շատ գործոններից, որոնցից հիմնականը նյութի ջերմային քայքայման 

բնույթն է, ներգործող ջերմային հոսքի մեծությունն ու բնույթը և գազափոխանակության պայ-

մանը։ Թունավոր ցնդող արգասիքներն առաջանում են շինարարական նյութերի ջերմային 

դեստրուկցիայից (կառուցվածքախախտում), նաև գազային միջավայրում ջերմային քայքայու-

մից առաջացած արգասիքների և օքսիդարարի միջև, իսկ վերջինս հրդեհային պայմաններում 

հաճախ հանդիսանում է օդի թթվածինը։ Արտաքին ջերմային հոսքն ազդում է ոչ միայն նյութի 

ջերմային քայքայումից թունավոր արգասիքների առաջացման արագության վրա, այլև քանա-

կական ու որակական կազմի վրա, քանի որ ելքային ռեագենտների ջերմաստիճանային 

փոփոխությունները բերում են գործընթացներում քիմիական կինետիկայի փոփոխությանը։  

Բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում ու թթվածնի ցածր կոնցենտրացիայի դեպքում 

այրման արգասիքների ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա լինում է տարբեր կլինիկական 

դրսևորումներով։ Այն առաջին հերթին բերում է հյուսվածքների ու օրգանների թթվածնային 

անբավարվածության։ Բարձր ջերմաստիճանը բարձրացնում է օրգանիզմի զգայունությունը 

թունավոր նյութերի ազդեցության նկատմամբ՝ ջերմակարգավորման պրոցեսի խախտման 

պատճառով։ Շնչառության ու սրտի զարկերի արագացումը բերում է շնչուղիների միջոցով 

գազանման ու գոլորշանման նյութերի աբսորբցիայի արագացմանը և արյան մեջ մեծ 

քանակությամբ այդ նյութերի թափանցմանը։  
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Բազմաթիվ փորձարարական և դատաբժշկական փորձաքննության տվյալները վկայում 

են, որ պոլիմերային նյութերի այրումից հիմնականում առաջանում են ածխածնի օքսիդներ։ 

Պետք է նշել, որ ածխածնի մոնօքսիդի՝ CO ելքի քանակը որոշվում է ոչ միայն նյութի բնույթով 

(կոմպոզիցիոն կազմով, խտությամբ, ջերմակայունությամբ և այլն), այլև այրման պայմաններով։ 

CO-ի անջատմանը նպաստում է նաև դանդաղ այրումը և թթվածնի անբավարար քանակու-

թյունը։ 

Օքսիհեմոգլոբինինի և ածխածնի մոնօքսիդի միջև կատարվող ռեակցիան դարձելի է. 

22 OHbCOCOHbO ++  

 Հեմոգլոբինի հետ CO-ի միացման ռեակցիան 10 անգամ դանդաղ է, քան O2-ի հետ, բայց 

կարբոկսիհեմոգլոբինի HbCO դիսոցումն ընթանում է զգալի դանդաղ, քան օքսիհեմոգլոբինինը 

HbO2 (որոշ գրական աղբյուրների տվյալներով՝ մոտ 3600 անգամ)։ Դրանով է պայմանավորված 

HbCO-ի արագ կուտակումն օդում անգամ CO-ի ցածր պարունակության դեպքում։  

Նյութի այրման արգասիքներում բացի ածխածնի օքսիդից առկա են լինում նաև այլ 

միացություններ, որոնք այրան հեմոգլոբինը փոխարկում են ոչ ակտիվ վիճակի, ինչի 

պատճառով խախտվում է թթվածնի մատակարարումը թոքերից հյուսվածքներին։  

Պոլիմերների այրման ժամանակ կարող են առաջանալ մեծ քանակության տարբեր 

քիմիական միացություններ, որոնք մարդու վրա կարող են ազդել համակցված ձևով։ 

Թունավոր նյութերի ադետիվ (գումարային) ազդեցությունը թունավորման ամենատարած-

ված երևույթներից է։ Դա նշանակում է, որ մի քանի թունավոր նյութերի միաժամանակյա 

ազդեցությունը հավասար է դրանց գումարային ազդեցությանը [4]։ 

Պետք է իրականացնել գործնական աշխատանքներ և ուսումնական մարզումներ 

մարդկանց փրկարարական աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու համար մինչև հրշեջ-

փրկարարների ժամանումը։ Դրանք պետք է ուղղված լինեն խուճապի, անկանոն վարքի և այլ 

նեգատիվ երևույթների առաջացման կանխարգելմանը։ Սովորաբար հրդեհների ժամանակ 

անջատում են հոսանքը, իսկ մթության մեջ գործում է ոչ թէ առողջ դատողությունը, այլ 

ինքնապահպանման բնազդը, առաջանում է խուճապ, ինչը բերում է հրմշտուքի։ 

Հրդեհի ժամանակ միշտ բոցի բռնկումից և սենքի լուսավումից անմիջապես հետո 

հայտնվում է սև խիտ ծուխ և մթություն։ Ծուխը վտանգավոր է ոչ միայն թունավոր 

արգասիքների պարունակության պատճառով, այլ նաև տեսանելիության նվազեցման։ Դա 

դժվարացնում և հաճախ գործնականում անհնար է դարձնում մարդկանց տարհանումը 

վտանգավոր սենքից։ Տեսանելիության կորստի ժամանակ, մարդկանց կազմակերպված շարժը 

խախտվում է և դառնում քաոսային։ Մարդկանց մոտ առաջանում է վախ, որը ճնշում է 

գիտակցության ու կամքի վրա։ Նման վիճակում մարդը կորցնում է կողմնորոշման ունակու-

թյունը և իրադրության ճիշտ գնահատումը։ Խուճապն հիմնականում դրսևորվում է շշմածության 

ձևով կամ վազքով։ Առաջին դեպքում ի հայտ է գալիս թուլություն, գործողությունների 

դանդաղում և արգելակում։ Երկրորդ դեպքում՝ անզուսպ, ոչ մի տեղ չուղղված վազքը բերում է 

քաոսային, անկանոն գործողությունների, անհավասարակշիռ (ոչ ադեկվատ) արարքների և 

այլն։ 

Մարդկանց խուճապային վիճակը բերում է խցանումների առաջացմանը, պատճառելով 

փոխադարձ վնասվածքներ։ Հրդեհային պայմաններում մարդկանց խմբերը, որոնք փորձում են 

դիմակայել կրակի տարրերքին, հազվադեպ կարելի է դիտել որպես կոլեկտիվ աշխատանք։ 



81 

 

Նրանք ունակ են իրենց ճանապարհին փշրել ամեն ինչ, բազմության մեջ կատարել այնպիսի 

գործողություններ, ինչը միայնակ չէին կատարի։ Դրան նպաստում է հատուկ հոգեբանական 

մեխանիզը՝ դիմազրկումը (անհայտ անձ), որը դրսևորվում է բազմության մեջ։ Ամբոխում 

յուրաքանչյուր անձ իրեն աննկատ է զգում և չի կրում պատասխանատվություն բազմության 

համար [4]։  

Ստացվել է այնպես, որ շինարարաները հազվադեպ են մտահոգվում, թե ինչ բնույթի է այս 

կամ այն նյութը, ինչպես է այն անդրադառնում մարդու առողջության վրա և դրանք ինչպես 

կարող են իրենց դրսևորել հրդեհների ժամանակ։  

Օրգանական հումքով արտադրված պատրաստվածքները դիտվում են ժամանակակից, 

հեշտ մաքրվող, մատչելի, սակայն վնասում են մարդկանց առողջությունը և հրդեհների 

ժամանակ բերում անդառնալի կորուստների։ 

Ներկայումս, օրգանական շինարարական նյութերն ու պատրաստվածքները հիմնակա-

նում կիրառվում են որպես ջերմամեկուսիչներ՝ շենքերի և կառույցների եզրապատող որմնա-

սալերի ջերմային դիմադրությունը բարձրացնելու և սենքերի ներքին հարդարման նպատակով։ 

Բոլոր զարգացած երկրներում միտում է նկատվում օրգանական հումքով պատրաստվածքները 

փոխարինելու հանքային հումքով ստացված պատրաստվածքներով։  

Մեր երկիրը նման նյութեր ու պատրաստվածքներ արտադրելու համար ունի հարուստ 

հումքային բազա, ընդ որում՝ որպես հիմնական հումք հնարավոր է ներգրավել նաև հանքային 

արդյունաբերության թափոնները, ինչը թույլ կտա նաև նաև լուծել բնապահպանական 

խնդիրներ, որը ևս խիստ կարևորվում է։ 
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Приведено поведенеие органических строительных материалов и изделий в условиях пожара, а также 

те опасные факторы, которые при пожаре могут стать причиной смерти людей. Описана вся сложность 

механизма горения полимерных материалов и разнообразие выделяющихся промежуточных продуктов, 

комбинированно действующих на организм человека. Также описаны паническое состояние людей, его 

последствия и необходимые мероприятия, организующиеся для смягчения этих явлений. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Գ.Հ․Ղազարյան 

 

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ԱՎԻԱՑԻՈՆ 

ՎԹԱՐՆԵՐԻ ՓԱՍՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԱՏԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, օդային, ծովային և երկաթուղային տրանսպոր-

տում տեղի ունեցած աղետների թվի աճը, ինչպես նաև արդյունաբերական վթարների գործոնները կյանքի 

են կոչել դատահոգեբանական փորձաքննությունների նոր տեսակի առաջացում, որը նախատեսված է 

օգնելու այդ վթարների պատճառների բացահայտմանը, Հայաստանի Հանրապետությունում արդա-

րադատության իրականացմանը և անձի ու իր կողմից կատարված արարքների գնահատման անհա-

տական մոտեցմանը։  

Առանցքային բառեր․ արտակարգ իրավիճակ, աղետ, ճանապարհատրանսպորտային պատահար, 

մարդկային գործոն, հոգեկան և սոմատիկ վիճակ, դատահոգեբանական փորձաքննություն, 

արդարադատության իրականացում։ 

 

Բնական աղետները, տեխնածին դժբախտ պատահարները և վթարները, պատանդներ 

վերցնելը, ահաբեկչական գործողությունները ստեղծում են մարդու առողջության և բարե-

կեցության համար վտանգավոր իրավիճակներ: Դրանց հետևանքները դառնում են աղետալի, 

երբ հանգեցնում են մեծ ավերածությունների, առաջացնում մեծ թվով մարդկանց մահ, 

վնասվածքներ ու տառապանքներ, և պահանջում են բազմակողմանի, համապարփակ ուսում-

նասիրություն: Վերջին ժամանակաշրջանում մեծ թվով հետազոտողների ուշադրությունն 

ուղղվում է արտակարգ իրավիճակների գործոններին ենթարկված մարդկանց առողջության և 

աշխատունակության պահպանման խնդիրներին: Պատճառները վերջին տարիներին տեղի 

ունեցած խոշոր տեխնոլոգիական բազմաթիվ աղետներն են, որոնք եղել են մարդկանց գործո-

ղությունների արդյունք (վտանգավոր տեխնոլոգիաների ներդրման կամ դրանց ոչ կոմպետենտ 

օգտագործման և այլն): Դրանց թվին կարելի է դասել Իտալիայի, Հնդկաստանի և Գերմանիայի 

քիմիական գործարաններում, Թրի Մայլ Այլենդի (ԱՄՆ) և Չեռնոբիլի (ՈՒկրանիա) ատոմակա-

յաններում տեղի ունեցած վթարները, ինչպես նաև Բաշկիրիայում գտնվող գազատարի 

պայթյունը, Արզամասում տեղի ունեցած աղետը և այլն [3]: 

Որոշ դեպքերում այսպիսի աղետները կարող են ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ, քան 

բնական վտանգները, որոնք պայմանավորված են բնության երևույթներով։ Վերջիններս կարող 

են ընդգրկել մեր կյանքի տարբեր շերտերը՝ սոցիալական, բնության և անձնական ոլորտը՝ 

ազդելով արտակարգ իրավիճակներում ներգրավված մարդկանց (զինծառայողների, 

փրկարարների և նրանց ընտանիքների անդամների, աղետին ներկա վկաների, տուժածների և 

իրենց ընտանիքի անդամների և այլն) հոգեկան և ֆիզիկական առողջության վիճակի վրա: 

«Հոգեկան առողջություն» հասկացության բովանդակությունը չի սպառվում վաղուց հայտնի 

բժշկական և հոգեբանական չափանիշներով: Նրանում միշտ արտացոլվում են հասարակական 

և խմբային նորմերն ու արժեքները, հույզերն ու դիրքորոշումները, որոնք կարգավորում են 

մարդու հոգևոր կյանքը: Ենթադրվում է, որ հիվանդությունները, առաջին հերթին՝ հոգեկան 

հիվանդությունները, առավելապես սոցիալական են, քանի որ նրանց հիմքում ընկած է կյանքի 
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աններդաշնակ բնույթը, իսկ հոգեկան առողջությունը՝ որպես մարդու էության համակարգային 

բնութագիր, ընդհանուր առմամբ նրա փոխադարձ, առաջին հերթին` սոցիալական կապերի 

բնութագիրն է: Պատահական չէ, որ որպես առողջությունն ապահովող հիմնարար բնութագրեր՝ 

առանձնացվում են ադապտացիան, հոգեբանական կայունությունն ու ներդաշնակությունը» [1]։ 

Ինչպես տեսնում ենք, աղետների առավել ծանր հետևանքները կանխելու համար անհրա-

ժեշտ է ուսումնասիրել անձի հոգեկանի դրսևորման տարբեր առանձնահատկություններն 

արտակարգ իրավիճակներում՝ աղետից հետո հավանական հոգեկանի հակազդումները և 

հոգեկան վիճակների կանխատեսման մեթոդների մշակումը, արտակարգ պայմաններում անձի 

գործառական վիճակի արդյունավետ շտկման մեթոդների մշակումը (հաշվի առնելով անձի 

անհատական-հոգեբանական առանձնահատկությունները), հոգեկան վիճակների ինքնակար-

գավորման, հուզակամային կայունության և սթրեսի հանդուրժողականության արդյունավետ 

մեթոդների փնտրումը, հոգեկանի և աշխատունակության վերականգնողական մոդելների 

մշակումը [9]: 

Բազմաթիվ հոգեբաններ նշում են, որ անհրաժեշտ է վթարների պատճառները բացա-

հայտելու գործում հաշվի առնել անհատական գործոնի փաստը։ Իսկ, ինչպես գիտենք, 

անհատական գործոնը դրսևորում է կոնկրետ մարդու, որը կատարում է մասնագիտական բարդ 

գործունեություն՝ գործողությունների գնահատման անհատականացված մոտեցմամբ։  

Այսպիսով, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, օդային, ծովային և 

երկաթուղային տրանսպորտում տեղի ունեցած աղետների թվի աճը, ինչպես նաև արդյունա-

բերական վթարների գործոնները կյանքի են կոչել դատահոգեբանական փորձաքննությունների 

նոր տեսակի առաջացում, որը նախատեսված է օգնելու քննիչներին և դատական ոլորտի 

աշխատողներին այդ վթարների պատճառների բացահայտմանը: Միևնույն ժամանակ պետք է 

ընդունել, որ դժբախտ պատահարների փաստով դատահոգեբանական փորձաքննությունն 

իրականացվում է շատ հազվադեպ [5], իսկ ՀՀ-ում գրեթե չեն նշանակվում՝ չնայած նման 

եզրակացությունների մեծ անհրաժեշտությանը: Սա հատկապես վերաբերում է ճանապարհա-

տրանսպորտային պատահարների քննությանը:  

Ներկայումս առկա է պրակտիկա, երբ անձի` ճանապարհատրանսպորտային պատա-

հարները կանխարգելելու կարողության որոշումն իրականացվում է ավտոտեխնիկական 

փորձաքննության ժամանակ: Մինչ որոշ ժամանակներ այս իրավիճակը շատ դեպքերում կարող 

էր նորմալ համարվել, քանի որ արտադրական մասնագիտությունները, որոնք հիմնված էին 

ձեռքով կատարվող գործողությունների վրա, մարդու հոգեկան գործունեության բարձր 

պահանջներ չէին ներկայացնում, ավելի շուտ կարելի է խոսել նրա ֆիզիկական հնարավորու-

թյունների բարձր պահանջների մասին: Կարծում ենք՝ եկել է ժամանակը, երբ աշխատանքային 

գործունեության կատարման մեծ մասի առջև դրվում է ոչ միայն անձի ֆիզիկական ջանքերի 

պահանջ, ինչպես նախկինում, այլ նշանակալի, երբեմն նույնիսկ հոգեկան ջանքերի առավելա-

գույն մոբիլիզացում: Մեր համոզմամբ, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կառավարման հետ 

կապված վթարների պատճառների հետաքննությունը չի կարող իրականացվել առանց պարզա-

բանելու դրանց առաջացման հոգեբանական գործոնի դերը, որը պայմանավորված է [5]․  

➢ տեխնիկական համակարգերի բարդության, տեղեկատվության հսկայական քանակի 

աճով, որն անձը պետք է ընկալի և վերամշակի մինչև որոշում կայացնելը և իրագործելը, 
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ինչպես նաև համարժեք որոշում կայացնելու ժամանակի սղությամբ, այս ամենը նպաստել 

է մարդու առջև դրված պահանջների աճին, 

➢ երթևեկության (հատկապես ավտոմոբիլային) ինտենսիվության զգալի աճով, 

➢ անհամեմատ աճել է սխալի գինը (ներառյալ նյութական տեսքով), 

➢ մեծ քանակությամբ վարորդների բավականին ցածր մասնագիտական պատրաստվածու-

թյամբ, 

➢ մասնագիտական ընտրության համակարգի անկատարության պատճառով, որը հանգեց-

նում է բարդ տեխնիկական համակարգեր կառավարելու գործընթացում այնպիսի 

մարդկանց ընդգրկում, որոնք իրենց անհատական-հոգեբանական հատկանիշներով 

պիտանի չեն այդ գործընթացն իրականացնելուն:  

Այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ սարքավորումները վերահսկող անձն ստիպված է 

գրեթե միշտ լինել հոգեկան լարվածության (սթրեսի) վիճակում: Այսպիսով, առկա են մասնա-

գիտական սթրես առաջացնող գործոնների երկու խումբ՝ արտաքին և ներքին, և դրանց անհա-

մապատասխանությունն արտակարգ իրավիճակներում կարող է հանգեցնել մասնագիտական 

գործառույթների որակի կտրուկ անկմանը (մինչև գործունեության կառուցվածքի խափանման): 

Հաշվի առնելով անհատական գործոնը կոնկրետ մարդու մոտ, որը կատարում է մասնա-

գիտական բարդ գործունություն՝ կիրառելով գործողությունների գնահատման անհատականաց-

ված մոտեցում, կարելի է հասկանալ վթարի, աղետի իրական պատճառները և մշակել մոդելներ՝ 

հետագայում նմանատիպ իրավիճակներից խուսափելու նպատակով։  

Յուրաքանրյուր մասնագիտություն իր պահանջներն է ներկայացնում մարդուն` ձևավո-

րելով մասնագիտական յուրահատուկ որակներ, անձնային և վարքային առանձնահատկու-

թյուններ [2]: 

Խոսելով վարորդի կամ օդաչուի մասնագիտական գործունեության մասին՝ պետք է 

ընդգծել, որ դրա հաջողությունը մեծապես կախված է շարժողական կամ, ինչպես դրանք այլ 

կերպ են անվանվում, սենսոմոտոր ռեակցիաների արտաքին խթաններին ճիշտ ժամանակին 

պատասխանելու դրսևորումից: Բուն այդ շարժումները կարող են ներկայացնել համեմատաբար 

պարզ գործողություններ, բայց դրանք հիմնված են բարդ մտավոր, հոգեկան բարդ 

գործընթացների վրա: Ի.Մ. Սեչենովը մկանային շարժումներն անվանում էր «հոգեկան գործու-

նեության արտահայտում» [8]: 

Աշխատանքային գործունեության տարբեր տեսակների ուսումնասիրության արդյունքնե-

րը ցույց են տալիս, որ կարողությունների մակարդակով գործողությունների իրականացումը 

կամ հմտությունների անբավարար ձևավորումն անձից պահանջում են գործողությունների 

մշտական գիտակցված վերահսկում, աշխատանքի վրա ուշադրության կամածին և երկարատև 

կենտրոնացում և այլն, որի հետևանքն են նյարդային և մկանային լարվածությունը, ընկալման 

ծավալի որոշ նեղացումը և, որպես վերջնական արդյունք, հոգնածության համեմատաբար արագ 

զարգացում: Հետևաբար զարմանալի չէ, որ փորձառու վարորդը չի հոգնում այնքան արագ, 

որքան սկսնակը: 

Հոգնածությունը զարգանում է աստիճանաբար: Դժվար է հասկանալ այս գործընթացի 

սկիզբը, որը դրսևորվում է ոչ միայն պատասխան ռեակցիայի ժամանակի աճով, այլև աշխա-

տանքային կարողությունների, գործունեության, շրջապատի նկատմամբ հետաքրքրության և 

հուզական կայունության անկմամբ: Այնուամենայնիվ, մարդու անհատական հատկությունների 
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մանրակրկիտ հոգեբանական ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս հարաբերական ճշգրտու-

թյամբ հաստատել իրեն բնորոշ հոգնածության զարգացման դինամիկան [4]: 

Կ. Պլատոնովի աշխատանքում նկարագրվում է ռմբակոծչի անձնակազմի անդամների 

շրջանում երկարատև թռիչքի պայմաններում հոգնածության զարգացման գործընթացը։ 

Հեղինակը նշում է, որ հոգնածության և հյուծվածության արտաքին նշանների վերաբերյալ 

բողոքները (մկանների ճգումը, հորանջելը) առաջ են գալիս թռիչքից 7 ժամ հետո: 9 ժամ անց 

խոսակցությունների քանակը նկատելիորեն կրճատվում է, 12 ժամ անց դրանք հասնում են 

նվազագույնի: Եթե թռիչքի առաջին ժամվա ընթացքում 5 րոպեի ընթացքում անձնակազմի 

անդամներն արտաբերում են 170 բառ, ապա 14 ժամից հետո դիտվում են 10-15 րոպեանոց 

լիարժեք լռության պահեր, որոնք ընդհատվում են միայն օդաչուի կամ շտուրմանի/նավարկողի 

կարճ հարցերով և ավելի հակիրճ պատասխաններով: Վայրէջքից անմիջապես հետո անձնա-

կազմը լուռ հավաքել է իրերը և առանց միմյանց հրաժեշտ տալու հեռացել: Օդանավերի 

արագության աճը մեծապես բարդացրել է նրանց վերահսկողությունը և ստեղծել մի շարք 

հատուկ դժվարություններ, որոնք անդրադառնում են օդաչուների գործունեության վրա: 

Ավիացիոն հոգեբանության ոլորտում աշխատող գիտնականների ուսումնասիրությունները 

հայտնաբերել են արագընթաց թռիչքի պայմաններում և հատկապես արագացման ազդեցության 

տակ հոգեկան գործընթացների բազմաթիվ փոփոխություններ: Դրանք ներառում են ընկալման 

ծավալի որոշակի նեղացում, սենսորամոտորային պարզ և բարդ ռեակցիաների ժամանակի 

ավելացում, մտավոր գործողությունների տեմպի դանդաղում, արագության, բարձության վախի 

զարգացում և այլն: Թերևս, գերարագ թռիչքի համար ամենաբնորոշը տարբեր 

գործողություններին հատկացված ժամանակի խիստ սահմանումն է, ժամանակի դեֆիցիտի 

մշտական սպառնալիքը. այս պայմաններում առկա է գործիքների ընթերցման որակի 

վատթարացում [7]: 

Մարդ - օպերատոր գործունեության գնահատման ամենակարևոր չափանիշներից է նրա 

հուսալիությունը, այսինքն՝ աշխատանքային ցուցանիշների պահպանման կայունության և 

անփոփոխելիության ունակությունը, առաջնահերթ, ինչպես անհատական գործընթացների, 

այնպես էլ մասնագիտական գործառույթների ամբողջությամբ կատարման ճշգրտությունը 

(անսխալությունը)։ Հուսալիության աստիճանը փոփոխվում է տարբեր մարդկանց մոտ, ինչպես 

յուրաքանչյուր անձի մոտ՝ կախված աշխատանքային արտաքին և ներքին պայմաններից, 

այնպես էլ հոգեբանական գործոններից: Անձի մասնագիտական հուսալիությունը որոշվում է 

նրա աշխատունակությամբ, լարվածության և գերլարվածության դիմացկունությամբ, հուզական 

ռեակցիաների առանձնահատկություններով, անհրաժեշտ հմտությունների յուրացման արա-

գությամբ և ճշգրտությամբ, արտակարգ և սթրեսային իրավիճակներում վարքի բնույթով: 

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել բարդացված պայմաններում սթրեսային խորը 

վիճակների կործանարար ազդեցությանը մարդկանց գործունեության վրա: Ինժեներական 

հոգեբանության ոլորտում կատարված բազմաթիվ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

մարդ - օպերատորը, գտնվելով սթրեսային վիճակում, չի կարող ճիշտ գնահատել իրավիճակը, 

ելք գտնել իրավիճակից. լուրջ սխալներ է թույլ տալիս տեխնիկական գործիքների ընկալման 

ժամանակ: Սթրեսային վիճակում գործողությունների սովորական համակարգը երբեմն 

փոխարինվում է սումբուռ, քաոսային շարժումներով, իսկ առավել ծանր դեպքերում կարող է 

տեղի ունենալ օպերատորի լիարժեք հրաժարումը ցանկացած գործողությունից: Օպերատորի 
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շփոթվածության մասին է վկայում նաև սովորական դարձած այնպիսի գործողությունների 

ավտոմատացված, անիմաստ կատարումը, որոնք այլևս չեն բավարարում փոփոխված 

իրավիճակի պահանջներին, հետևաբար հանգեցնում են անցանկալի հետևանքների: 

Խոսելով մարդկանց գործունեության վրա սթրեսային վիճակների ազդեցության մասին՝ 

Ֆ.Դ. Գորբովը և Վ.Ի. Լեբեդևը նշում են, որ գրականության մեջ կարելի է գտնել դեպքերի 

նկարագրություն, երբ օպերատորի մոտ հուզական սթրեսը հանգեցնում է խոշոր արդյունա-

բերական ձեռնարկությունների կանգնեցմանը, գործարաններին և հիմնարկներին էլեկտրա-

կանության մատակարարման դադարեցմանը, տրանսպորտային միջոցների շարժի խափան-

մանը, ինչպես նաև մարդկային զոհերով դժբախտ պատահարների և աղետներին։ Սակայն 

հոգեկանի խանգարումների և սթրեսի պատճառները մակերեսային չեն, այլ պահանջում են 

մանրակրկիտ ուսումնասիրություն և հետազոտության հատուկ մեթոդներ [6]: 

Հոգեբանական գրականության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ սթրեսային գործոնների 

նկատմամբ ցածր դիմադրությունը պայմանավորված է անհատական-հոգեբանական այնպիսի 

բնութագրերով, ինչպիսիք են էքստրավերտությունը, հուզական անկայունությունը, 

էգոկեցենտրիզմը, ագրեսիվությունը, մտավոր (ներառյալ հոգեկան) գործընթացների իներտու-

թյունը, անձի տագնապայնությունը, ինքնահսկման ցածր մակարդակը, ինչպես նաև ինքնահաս-

տատման դրդապատճառը: Մեկ այլ պայման, որի ազդեցությունը մասնագիտական 

գործառույթների որակի վրա միանշանակորեն բացասական է, շփոթվածությունն է: Այն 

բնութագրվում է գործողություններին պատրաստակամության և կոնկրետ իրավիճակի 

պահանջների միջև անհամապատասխանությամբ, որի շրջանակներում տեղի է ունենում 

գործունեությունը, ինչպես նաև կամային հսկողության նվազում, վարքի ճկունության կորուստ, 

ընդհուպ մինչև դրա ամբողջական ապակազմակերպում:  

Ցանկանում ենք նաև ընդգծել, որ բոլոր այն հանցագործություններում, որոնք տեղի են 

ունեցել անգուշության պատճառով, ներառյալ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, 

բարձր է լատենտության/քողարկվածության մակարդակը: Դա մեծապես պայմանավորված է 

վիկտիմությամբ, այսինքն՝ զոհի մեղքով` հետիոտնի և ճանապարհային երթևեկության այլ 

մասնակիցների, ինչպես նաև արտաքին իրավիճակային գործոններով` ճանապարհային, 

հոգեբանական, տեխնիկական, եղանակի և այլն: 

Անդրադառնանք նաև այն պատճառներին, որոնք կարող են հանդիսանալ վթարի փաստով 

դատահոգեբանական փորձաքննություններ նշանակելու պատճառներ, դրանք են՝ 

➢ առաջին հերթին, ենթադրությունը, որի դեպքում իրավիճակի պահանջները գերազանցում 

են տեխնիկական սարքավորումները կառավարող անձի անհատական հոգեբանական և 

մասնագիտական հնարավորությունները, 

➢ ուսումնասիրվող իրավիճակում մարդու վրա ազդող ուժեղ միջամտող խթանների 

առկայությունը,  

➢ անձի մոտ ծայրահեղ հոգեկան վիճակների առկայությունը, ինչպես նաև հոգնածություն, 

սոմատիկ/մարմնական ոչ բարվոք վիճակ,  

➢ ի վերջո, ենթադրություն կամ տեղեկություններ այն մասին, որ անձն ունի ոչ բավարար 

ձևավորված մասնագիտական հմտություններ: 
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Հաշվի առնելով իրավիճակների բազմազանությունը, որոնցում տեղի են ունենում 

սարքավորումների կիրառմամբ միջադեպերը (դժբախտ պատահարը), ակնհայտ է դառնում 

նմանատիպ դատահոգեբանական փորձաքննության նշանակումը։  

Այսպիսով, այս տեսակի դատահոգեբանական փորձաքննության միջոցով լուծվող 

հիմնական հարցերի շրջանակը պարզաբանելու համար առաջարկում ենք փորձագետների 

առջև դնել հետևյալ հիմնական հարցերը․ 

1. Արդյո՞ք փորձաքննվողը/հետազոտվողը վթարի պահին գտնվել է այնպիսի հուզական 

վիճակում, որը կարող էր էապես ազդել իր մասնագիտական գործունեության պարտա-

կանությունների կատարման որակի վրա։  

2. Հաշվի առնելով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մեխանիզմի վերաբերյալ 

օբյեկտիվ տվյալները, ինչպես նաև փորձաքննվողի անհատական հոգեբանական 

առանձնահատկությունները և հոգեկան վիճակը՝ արդյո՞ք կարող էր նա ճիշտ գնահատել 

վթարային իրավիճակը և համարժեքորեն ազդել դրա կանխարգելմանը: 

Ամփոփելով վերը նշվածը՝ կարող ենք ասել, որ այս տեսակի դատահոգեբանական 

փորձաքննության անցկացումը էապես կնպաստի Հայաստանի Հանրապետությունում արդա-

րադատության իրականացմանը և անձի ու իր կողմից կատարված արարքների գնահատման 

անհատական մոտեցմանը։  
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Увеличение количеств дорожно-транспортных происшествий, катастроф на воздушном, морском и 

железнодорожном транспорте и аварий на производстве вызвали к жизни подвид СПЭ, предназначенной для выявления 

причин этих аварий. Данный подвид СПЭ способствует осуществлению правосудия в РА и индивидуальному подходу к 

оценке действий преступника. 
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to life a type of the FPE, designed to identify the causes of these accidents. This types of the FPE contributes to the 

administration of justice in the RA and an individual approach to assessing the actions of the criminal. 

Keywords: emergency, accident, traffic accident, human factor, mental and somatic state, forensic psychological 

examination, administration of justice. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Վ.Բ. Յարամիշյան 

 

ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԹՐԵՍԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՆՁԱՆՑ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԽՆԴԻՐԸ  
 

Հոդվածում խոսվում է արտակարգ իրավիճակներում, մասնավորապես, ակտիվ մարտական 

գործողությունների ժամանակ հոգեկան խեղումներ ստացած անձանց սոցիալական ադապտացիայի և 

պատերազմի մասնակիցների հոգեկան առողջության վերականգնման խնդիրների մասին: Առաջ է 

քաշվում այն թեզը, որ ներկայումս կիրառվող սոցիալական ադապտացիայի ինստիտուտը լիարժեք չի 

կարող լուծել հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեկան առողջացման 

խնդիրը, եթե նրանց վարքի կարգավորմանն ուղղված ջանքերին չավելացվեն անցյալի փորձի արժևորման 

և հոգեխոցիչ գործոնների իմաստավորման նպատակային միջոցառումները և այդ աշխատանքում 

չներդրվի հոգեբանական վերականգնման բաղադրիչը՝ գեշտալտ թերապիաների որոշ հնարքների 

կիրառմամբ:  

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, մարտական սթրես, հոգեկան խեղում, 

հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ, սոցիալական ադապտացիա, հոգեկան առողջացում: 

  

Մարդու հոգեկանը շատ ավելի բարդ է, քան կարող է թվալ շատերին: Այդ է պատճառը, որ 

մարդիկ հարյուրամյակներ շարունակ, ընդ որում՝ խորապես, հետևողականորեն, տարբեր 

տեսանկյուններով զբաղվել են հոգեկանի խնդիրներով, սակայն, այնուամենայնիվ, առայսօր չեն 

կարողացել հոգեկանի էության ըմբռնման վերաբերյալ միասնական պատկերացում ձևավորել: 

Ավելին, ժամանակի ընթացքում հոգեկանի չբացահայտված գաղտնիքները ոչ միայն չեն նվազել, 

այլև, ընդհակառակը, մշտապես բազմապատկվել են:  

Մարդու հոգեկանն էլ ավելի անկանխատեսելի ու դժվար մեկնաբանելի է դառնում 

պատերազմի պայմաններում: Մարդու հոգեկանի, նրա հոգեբանական և ֆիզիկական հնարավո-

րությունների համար պատերազմը ծանրագույն փորձություն է: Պատերազմի արհավիրքների 

ընկալումը և ապրումը մեծագույն ողբերգություն է, որովհետև մարդու հոգեկանն ընդունակ չէ 

լիարժեքորեն դիմակայելու հզորագույն սթրես-իրադրության՝ մարտական գործողությունների և 

դրանց հոգեխոցիչ գործոնների կործանարար ազդեցությանը: Խորհրդային ռազմական 

հոգեբաններ Ս.Ի.Սյեդինը և Ռ.Ա. Աբդուրախմանովը յուրատեսակ պատմական ակնարկ են 

կատարել պատերազմի մասնակիցների մոտ հոգեբանական հակազդումների ուսումնասիրման 

վերաբերյալ [2]: Հեղինակներն ուշադրություն են դարձրել այն հանգամանքին, որ պատերազմի 

հետևանքով հոգեբանական խանգարումների թեման նոր չէ, այլ դրան անդրադարձներ 

կատարել են դեռևս հին աշխարհի մտածողները` Հերոդոտը, Քսենոֆոնտը, Ֆուկիդիդան և այլք: 

Հնագույն պատկերացումները, բնականաբար, հիմնականում ոչ գիտական էին, ոչ 

ապացուցողական: Իսկ ահա մարտիկների հոգեկանի վրա պատերազմի և մարտական գործո-

ղությունների հոգեբանական ազդեցության վերաբերյալ առաջին գիտական հետազոտություն-

ները կատարել են ամերիկյան բժիշկները` 1861-1865թթ. քաղաքացիական պատերազմից հետո, 

որն իր կործանարար հետևանքներով կարելի է համեմատել 20-րդ դարի պատերազմների հետ 

[3]: Ահա թե ինչու դեռևս 1863թ. ԱՄՆ-ում գործարկվեց առաջին զինվորական հոսպիտալը, 
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որտեղ հոգեկան վնասվածք ստացած մարտիկներին հիմնականում տալիս էին «կարոտախտ» 

(nostalgie) ախտորոշումը և փորձում էին համապատասխան բուժում իրականացնել:  

Զինվորների հոգեկան հիմնախնդիրները՝ որպես մարտական խեղման հետևանք, առաջին 

անգամ նկարագրել են ռուս մասնագետները՝ 1904-1905թթ. ռուս-ճապոնական պատերազմի 

ժամանակ: Մասնավորապես, Գ.Ե. Շումակովը նկարագրել է զինվորների մոտ նկատվող 

հոգեբանական երևույթները մարտի ժամանակ և մարտից հետո, եզրակացնելով, որ նրանց 

բարձր գրգռվողականությունը, կամազրկությունը, ջախջախվածության զգացումը և նմանատիպ 

այլ դրսևորումները կարող են դիտվել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մարտական 

գործողությունները վաղուց դադարել են: Այս խնդիրների հետազոտման գործում զգալի 

ներդրում են ունեցել նաև հայազգի Մ.Ի. Աստվածատուրովը (1912), ինչպես նաև Ո.Մ. Բեխտերևը 

(1915), Ա.Վ. Գերվերը (1916): Մասնավորապես, Մ.Ի.Աստվածատուրովը նկատեց, որ 

զինվորական խեղումների այլ տեսակների մեջ առանձնանում է այսպես կոչված «հուզական 

նևրոզը», որը վստահաբար կարելի է համարել զինվորների մոտ նկատվող ամենատարածված 

հոգեկան խանգարումը [1]:  

Զարմանալի չէ, որ պատերազմի մասնակիցների մոտ նկատվող հոգեկան խնդիրներին 

անդրադարձ կատարել է նաև Զ. Ֆրեյդը [1]: Այն խեղումները, որոնք առաջ են եկել մարտի 

ազդեցությամբ, Զ. Ֆրեյդն անվանել է «մարտական նևրոզ»: Նա գտնում էր, որ այս ֆենոմենը 

պետք է տարբերել «վնասվածքային խանգարումից», քանի որ հետևանք է ոչ թե ֆիզիկական 

կոպիտ ազդեցության, այլ հիմնականում հոգեբանական պատճառականություն ունի և հե-

տևանք է վախի, անսպասելիության, ծանր հոգեկան ապրումների: Պատերազմի մասնակիցների 

մոտ շարունակվող մղձավանջներն ու երազատեսությունները, մարտական գործողությունների 

բազմակի վերապրումները Զ. Ֆրեյդին հիմք էին տալիս եզրակացնելու, որ դրանք հոգեկան 

ակտիվության հետաձգված դրսևորումներ են, որոնք ուղղված են նախկինում ստացած ուժեղ 

տպավորությունների պատճառով առաջ եկած գրգռվողականության հաղթահարմանը:  

Հոգեկան խեղումների լիարժեք ուսումնասիրման դժվարությունն այն է, որ այս կարգի 

մարդիկ, որպես կանոն, դիմում են հոգեբանին կամ հոգեբույժին միայն այն ժամանակ, երբ 

ներքին անհարմարություն են զգում, երբ հասկանում են, որ իրենց հետ ինչ-որ անհասկանալի 

բան է կատարվում և իրենց հոգեկան կառույցի որևէ բաղադրիչը հսկողությունից դուրս է եկել: 

Դիմելով մասնագետի, նրանք հույս են ունենում, որ վերջինս կօգնի իրենց` վերականգնելու 

հոգեկան ուժերը, ինքնատիրապետումը, ներքին ներդաշնակությունը կամ, գոնե, կնվազեցնի 

տառապանքները, սակայն երբեմն ուշացած է լինում: Ներքին հավասարակշռության խախտու-

մը. ահա այն պատճառը, որը մարդուն ստիպում է դիմել մասնագետի` լինեն դրանք հոգեկան 

խեղման արդյունքում առաջ եկած կյանքի իմաստի կորստի, ամուսնության և ընտանիքի հետ 

կապված, ինքնակառավարման կամ փոխհարաբերությունների կառուցման և կամ այլ բնույթի 

խնդիրներ: Այս ամենն իրական դրսևորումների մեջ խիստ խայտաբղետ է, բազմաշերտ, ունի 

բազմաթիվ փոփոխականներ: Հասկանալի է, որ քննարկվող երևույթը շատ ավելի բարդ ու 

բազմակողմանի կդառնա, եթե այն դիտարկենք արտակարգ իրավիճակներում կամ որպես 

դրանց հետևանք: Պատերազմի մասնակիցներին հոգեբանական կամ հոգեբուժական օգնություն 

ցուցաբերելու խնդիրները (ի՞նչ գանգատներ են նրանք ունենում, ինչո՞ւ այս խնդիրը գրեթե 

երբեք լիարժեքորեն չի լուծվում, ինչու՞ մարդիկ շարունակում են իրենց ողջ կյանքում ապրել 

պատերազմի արհավիրքների ու նրա պատճառած հոգեկան խեղումների ծանրության տակ և 
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այլն) ամբողջ կյանքում մարդուն չեն ազատում հոգեկան ապրումներից, ներքին 

հավասարակշռության խախտումներից:  

Ժամանակակից գիտական հոգեբանական գրականության մեջ հիմնախնդիրների այս 

առանձնահատուկ խումբը ստացել է «մարտական սթրես», «հետվնասվածքային սթրեսային 

խանգարում»՝ ՀՏՍԽ անվանումները [1]: Այս կարգի խանգարումներ ունեցող մարդկանց 

խնդիրներով զբաղվել են բոլոր երկրներում, առավել խորքային ընդգրկմամբ՝ ամերիկյան 

հոգեբանները՝ մշակելով վերականգնողական աշխատանքի արդյունավետ բազում մեթոդներ 

[4]: Հետվնասվածքային սթրեսային խանգարում ունեցող մարդկանց վիճակների ու վարքի 

հոգեբանական նկարագիրը բխում է նրանց կողմից «այս արևի տակ ապրելու» յուրահատուկ 

կենսափիլիսոփայության ու գոյաձևերի մշակմամբ և մնացյալ կյանքը դրանցով ապրելու կայուն 

դիրքորոշմամբ: Հասարակությունը` մի կողմից և մասնագիտական խմբերը` մյուս կողմից, այս 

երևույթի վերաբերյալ արդեն իսկ մշակել են ինքանատիպ մոտեցումներ և հակված են երևույթը 

դիտարկելու որպես «հիվանդագին»: Մասնավորապես, հոգեբույժները խոսում են ոչ միայն 

«հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումների», այլ նաև «հետվնասվածքային սթրեսային 

համախտանիշի» մասին, դասակարգելով այն որպես հոգեկան շեղում, հիվանդություն: Հայ 

հասարակությունը նույնպես առնչվեց այս խնդրին՝ ղարաբաղյան պատերազմից հետո այդ 

մարդկանց գնահատելով և անվանելով «ազատամարտիկ», «կռվող տղա», «պատերազմի 

մասնակից»: Հարգելով ու գնահատելով նրանց մատուցած ծառայությունները, թե պետությունը` 

հանձին սոցիալական վերականգնողական ծառայությունների, թե բժիշկներն ու հոգեբանները` 

հանձին մասնագիտական աջակցության ծառայությունների, թե հարազատները և թե 

շրջապատի մարդիկ` հասարակության շարքային անդամները, հիմնականում ձևավորել են մեկ 

միասնական մոտեցում` պատերազմի թոհուբոհով անցած և հոգեկան վնասվածք ստացած 

մարդկանց պետք է աջակցել, շեղել իրենց խնդիրներից, այն դառը հիշողություններից, որոնք 

խեղվելու պատճառ են հանդիսացել, և, այդպիսով, օգնել նրանց` վերագտնելու իրենց հոգեկան 

անդորրը և համապատասխանեցնելու իրենց վարքը հասարակության համընդհանուր նորմե-

րին: Այս միջոցառումների համակարգը պետությունն անվանում է «սոցիալական վերականգն-

ման աջակցություն»: Հենց այդ խնդրի մասին էլ կխոսենք այս հոդվածի հիմնական մասում:  

Սոցիալական վերականգնման կամ ռեաբիլիտացիայի հասկացության տակ դրված 

հիմնական գաղափարն այն է, որպեսզի նախկինում հոգեկան խեղում ստացած մարդկանց 

ուսուցանվի այնպիսի վարքագծային ձևեր, որոնք հնարավորություն կտան նրանց հարմարվելու 

և ներգրավվելու հասարակական կյանքում, համագործակցելու քաղաքացիների հիմնական 

զանգվածի հետ: Այս գաղափարն ինքնին վատը չէ, սակայն նրա վնասակարությունն այն է, (այդ 

մասին լավ գիտեն մասնագետները), որ, հոգեբանական առումով, հազիվ թե հնարավոր լինի 

մարդկանց ազատել այն ծանր ապրումներից ու տպավորություններից, որոնք նրանց դարձրել 

են սոցիալապես ոչ ադապտիվ: Այսպիսի մոտեցումը պատերազմի մասնակցին կարող է 

ներշնչել, որ հասարակությանը վերաինտեգրվելու համար իրենից պահանջվում է ընդամենը 

փոխել վարքագիծը, դառնալ «նորմալ» մարդ, այսինքն` այնպիսին, ինչպիսին բոլորն են: Անձը 

պետք է դադարի գործել, մտածել, զգալ յուրովի, ոչ այնպես, ինչպես բոլորը: Այսպիսի 

մոտեցումը, փաստացի, առաջարկում է բուժել հետևանքները, վերացնել ախտանշանները, բայց 

ոչ պատճառները: Նրա նպատակը ոչ թե մարդու առողջացումն է, այլ նրա վարքի համա-

պատասխանեցումն է հանրային պահանջին: Մինչդեռ հոգեկան և ֆիզիկական առողջության 
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իմաստը ոչ թե ինչ-ինչ նորմերին համապատասխանելն է, այլ ներքին ներդաշնակությունը, 

համաձայնությունն ինքն իր հետ, իր կյանքի իրական փաստերի հետ: Այս մոտեցումն ունի նաև 

երկրորդ բացասական հետևանքը: Նրանք, ովքեր չեն կարողանա հաղթահարել դժվարություն-

ները և չեն համապատասխանի հասարակական նորմերին, ի վերջո կարող են հուսահատվել և 

կորցնել հավատն ապաքինվելու նկատմամբ: Հոգեկան խանգարում ունեցող անձի ոչ թե կեղծ, 

այլ իրական առողջացման համար շատ կարևոր նշանակություն ունի խոստովանությունն առ 

այն, որ անցյալի ծանրագույն տպավորություններն ու խեղումներն այսօր էլ առկա են, չեն 

դադարել գոյություն ունենալուց, այլ այնտեղից` հոգեկանի խորը շերտերից, շարունակում են 

անհանգստացնել իրենց կրողին և թույլ չեն տալիս գործելու այնպես, ինչպես սովորաբար 

գործում են մյուսները: Այսպիսի մոտեցման ամբողջ մեթոդաբանությունն այն է, որ, աստիճա-

նաբար հաշտվելով հոգեխոցիչ վնասվածքի գոյության հետ, անձը քայլ առ քայլ կգա այն բանի 

հասկացմանը, որ առողջացումն իր և միայն իր նեղ-անձնային խնդիրն է, այլ ոչ թե ինչ-որ 

համընդհանուր նորմերի պահպանման վերաբերյալ հանրային առաջադրանք կամ պահանջ:  

Մի փոքր շեղվելով թեմայից, նկատենք, որ սոցիալական վերականգնման կամ ռեաբիլի-

տացիայի գաղափարի սահմանափակվածությունը կարելի է ակնառու ցուցադրել երկրաչափու-

թյան մեջ լայնորեն հայտնի «9 կետերի» գլուխկոտրուկի միջոցով [5]: Այս խնդիրը, եթե հիշում եք, 

պահանջում է մատիտը չկտրելով թղթից իրար միացնել երեք շարքով երեքական 

հավասարահեռ դասավորված կետերը` յուրաքանչյուր կետով անցնելով միայն մեկ անգամ և 

երկու կետերը միացնելով միայն մեկ գծիկով: Եթե չի ստացվում լուծել խնդիրը, ապա մի 

վհատվեք, որովհետև տասնյակ հազարավոր սկսնակ փորձարկողները նույնպես ձախողվել են 

այն պատճառով, որ խնդիրը փորձել են լուծել ստանդարտ մոտեցման միջոցով, այսինքն` 

մնալով կետերով նշված քառակուսու սահմաններում: Ճիշտ լուծումն անմիջապես աչքի է 

զարնում, եթե խիզախեք դուրս գալ քառակուսու սահմաններից և կոտրեք կանոնները 

ցանկացած գնով պահպանելու բավականին կայուն կարծրատիպը: Նման տրամաբանությամբ 

ու մտածողությամբ հասարակությունն ու շրջապատը փորձում են հետվնասվածքային հոգեկան 

խանգարումներ ունեցող մարդկանց պահել այն կանոնակարգված արժեքային համակարգում, 

այն վարքագծային քառակուսում, որոնք հենց իրենք են մշակել: Մասնագետներից շատերն այժմ 

աստիճանաբար գալիս են այն եզրակացության, որ արտակարգ իրավիճակի արդյունք 

հանդիսացող հիվանդագին երևույթները հարկավոր է լուծել ոչ ստանդարտ մոտեցումներով, 

դուրս գալով կաղապարների սահմաններից:  

Եկեք որպես տիպիկ օրինակ, քննարկենք ՀՎՍԽ ունեցող անձանց մոտ լայն տարածում 

ունեցող դյուրագրգռվածության, չափից ավելի առույգության կամ այսպես կոչվող «չպատճա-

ռաբանված զգոնության» երևույթը: Այս խանգարումով մարդիկ գրեթե մշտապես և չթուլացող 

լարվածությամբ հետևում են շրջապատի դեպքերին, նրանք միշտ պատրաստակամ են, կարծեք 

բոլոր կողմերից վտանգ են ակնկալում: «Նորմալ» մարդու տեսանկյունից այսպիսի պահվածքը 

կարող է դիտարկվել որպես հոգեկան քայքայման նշան, առնվազն՝ որպես տարօրինակ վարք: 

Եթե այս իրավիճակը դիտարկենք մյուս կողմից, ապա կարող ենք հասկանալ, որ պատարազմի 

ծանր փորձառություն ունեցող մարդու համար այսպիսի վարքագիծը միակ արդարացված 

մոտեցումն է մի իրավիճակում, երբ դժվար է յուրայինին տարբերել թշնամուց, իսկ ամեն 

ակնթարթի պետք է պատրաստ լինել որևէ անակնկալի: Տողերիս հեղինակը դեռևս երեխա 
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ժամանակներից է հիշում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակից դպրոցի զինղեկի 

տարօրինակ վարքագիծն այն ժամանակ, երբ դասարանի տղաներով փորձում էինք մանր 

կարգազանցություններ թույլ տալ և չենթարկվել նրա կողմից սահմանված պահանջներին: 

Զինղեկն այնքան էր նյարդայնանում, որ կորցնում էր ինքնատիրապետումը և կոխկռտում էր 

գետնին նետած իր իսկ գլխարկը: Մեկ այլ օրինակ. առաջնագծում ծառայելուն 

նախապատրաստվող զինվորների համար ամերիկյան ռադիոկայաններից մեկը պարբերաբար 

հաղորդում էր տալիս պատերազմական տարիների մասին, թե ինչպես է անհոգ մարտիկը քթի 

տակ շվշվացնելով բացում ջիփի դուռը, նստում է, որպեսզի գործարկի մեքենան, երբ հանկարծ 

լսվում է ականի խլացուցիչ պայթյունը: Դրվագն ավարտվում է զգուշացմամբ. «Հիշիր, 

հնարավոր է՝ մեքենայի մեջ տեղադրված լինեն ական-թակարդներ»: Այս կարգի 

հիմնախնդիրներին խաղաղ կյանքով ապրած մարդիկ ծանոթ չեն: Նրանք նույնպես բացում են 

մեքենայի դուռը, գործարկում շարժիչը և նրանցից ոչ մեկի մտքով անգամ չի անցնում, թե 

հնարավոր է՝ ական լինի: Երբ մարդը հայտնվում է այնպիսի ծայրահեղ իրավիճակում, երբ 

կյանքը թելից է կախված, ստիպված է յուրացնել մտածողության և վարքագծի անսովոր ձևեր: 

Այս փորձությունների արդյունքում մարդու հոգեկանում տեղի են ունենում անդառնալի 

փոփոխություններ: Ընդ որում, նման իրավիճակներում անցանկալի ազդեցություններից 

խուսափել գործնականում գրեթե ոչ-ոք չի կարողանում: Ուշադրության ծայրահեղ 

կենտրոնացման և գերզգոնության նկարագրված հոգեվիճակը միանգամայն բնական 

վարքագծային մոդել է՝ վտանգավոր իրավիճակներում կենդանի մնալու համար, մինչդեռ 

սովորական պայմաններում նման վարքագծով մարդուն ամենայն հավանականությամբ 

կանվանարկեն «խենթ», «խփնված» և այլ նմանատիպ մականուններով: Ղարաբաղյան 

պատերազմի օրհասական տարիներին հակառակորդի ռազմական ինքնաթիռների 

սարսափազդու ձայները լսած երեխաների համար նույնիսկ տարիներ հետո առանց հոգեկան 

լարվածության դժվար է լսել քաղաքացիական ինքնաթիռների ձայնը: Այս ամենից հետևում է, որ 

արդարացի չէ դատել այլոց ապրումների մասին՝ հենվելով միայն սեփական կամ 

մեծամասնության համար սովորական դարձած փորձի վրա: Այն, ինչ կարող է մեկ 

իրավիճակում որակվել որպես անիմաստ գերզգոնություն կամ նույնիսկ չպատճառաբանված 

վախ, մեկ այլ իրավիճակում կարող է համարվել միանգամայն հիմնավոր զգուշություն: 

Ասվածից չի հետևում, իհարկե, թե բնական կլինի պատերազմից տասնյակ տարիներ հետո 

յուրաքանչյուր անկյունում տեղադրված թակարդ-ականներ որոնելը: Այսպիսի պահվածքը 

միանգամայն արդարացիորեն պետք է գնահատվի որպես անհավասարակշիռ, իսկ վախը՝ 

չպատճառաբանված, սակայն նման վախի հաղթահարման համար նույնպես պետք է ընտրել 

այնպիսի մեթոդներ, որոնք միանգամայն տարբեր կլինեն սոցիալական ադապտացիայի 

հնարքներից: Բանն այն է, որ երբ նման հետաձգված ապրումներով անձը, հետևելով սոցիա-

լական աշխատողի խորհուրդներին, փորձի մոռանալ ականների մասին, որոնք չկան ու չեն 

կարող լինել առօրյա կյանքում, փաստացի անհաջողության կմատնվի, քանի որ հրաշալի գիտի, 

որ այդ ականները…լինում են: Նման անհաջողությունից նա անխուսափելիորեն կչարանա ինքն 

իր վրա և կհանգի եզրակացության, որ իր մոտ ոչինչ չի ստացվում: Դրա փոխարեն, եթե անձը 
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փոխի իր մոտեցումը տվյալ խնդրի հանդեպ և ձգտի ոչ թե նմանվել մյուսներին, ովքեր «նորմալ» 

վարքագիծ ունեն, այլ հասկանա, որ նման ընդգծված հակազդցությունը ժամանակին օգնում էր 

իրեն՝ կենդանի մնալ արտակարգ պայմաններում և այժմ յուրաքանչյուր նման իրավիճակ կրկին 

դրդում է գործելու նման մոդելով, ապա խնդրի լուծումն անհամեմատ կհեշտանա: Երբ անձը 

վերջապես հասկանա տարօրինակ վարքագծի պատճառը և ճանաչի սթրեսային 

հակազդեցությունը, ապա կմնա միայն պատասխանել հետևյալ հարցին. «Մի՞թե այդ 

հակազդեցությունը օգնում է ինձ նաև հիմա, այս նոր պայմաններում»: Անձն այլևս իրեն չի 

համեմատի ուրիշների հետ, այլ մենակ կմնա ինքն իր ապրումների հետ, չի դավաճանի իրեն, 

կգնահատի իր գիտելիքները, իր հնարավորությունները, իր կարողությունները: Անձը սովորում 

է հասկանալ և վերահսկել իր ապրումներն ու հակազդեցությունները, որպեսզի դրանք 

աշխատեն իր օգտին: Իրավիճակում, երբ չկան իրական սպառնալիքներ և, համապատասխա-

նաբար, զգոնության ու լարվածության առիթներ, այլ ընդամենը հարկավոր է թուլանալ և 

հանգստանալ, անձի համար անհամեմատ հեշտ է հավատարիմ մնալ ինքն իրեն, այսինքն, 

հասկանալ, որ հանուն ինչ-ինչ նորմերի ու հանրային պահանջների չարժե խաչ քաշել ապրած 

կյանքի թեկուզ մեկ հատվածի վրա, մոռանալ անցյալը և հաճոյանալ ուրիշներին:  

Հետվնասվածքային սթրեսի մասին կարևոր է իմանալ հետևյալը. նույնիսկ երկար 

տարիների վախերից, ընկճվածությունից ու շփոթմունքից հետո կարելի է վերագտնել հոգեկան 

հավասարակշռությունը, գոնե այն աստիճան, որքան անհրաժեշտ է լիարժեք կյանքով ապրելու 

համար: Պարզապես հարկավոր է նպատակ ձևակերպել ու հետևողականորեն շարժվել այդ 

ուղղությամբ: Հիվանդագին երևույթներն ընդամենը հոգեկանի բնական հակազդեցություններն 

են՝ անցյալում տեղի ունեցած և իրենց ուժով նշանակալի ազդեցությունների: Խնդրի այսպիսի 

ընկալումը հանգեցնում է ինքն իր հետ համաձայնության և ներդաշնակության վերականգնման, 

ներքին հաշտեցման:  

Առողջացումն այս դեպքում հենց այն է, որը կոչվում է հավասարակշռություն և ներքին 

կոնֆլիկտի բացակայություն: Երբ անձն ընդունում է անցյալում իր հետ կատարվածը, երբ 

հաշտվում է իր անցյալի դեպքերի ու իրադարձությունների հետ, համաձայնության ու ներդաշ-

նակության է գալիս ինքն իր հետ, ուրեմն կատարվել է առաջին կարևոր քայլը դեպի 

առողջացում: Պարզից պարզ է՝ այն ինչ կատարվել է անցյալում, մենք այլևս փոխել չենք կարող: 

Բայց մենք կարող ենք փոխել մեր վերաբերմունքն այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվել է, ընդ 

որում, փոփոխել կարելի է մեր զգացմունքները, պատկերացումները, գնահատականները՝ 

դրանց հաղորդելով նոր իմաստ և բովանդակություն: Առողջ մարդը բնավ նա չէ, ով կատարում է 

դրսից թելադրված պահանջները, այլ նա, ով բացահայտել է իր հնարավորություններն ու 

ուրվագծել հեռանկարները, ով հասել է հոգեկան ներդաշնակության և հավասարակշռության: 

Սոցիալական ադապտացիան այս խնդիրը չի լուծում, որովհետև անձն ստիպված է լինում 

պատասխանել այն հարցին, թե ի՞նչը չի հերիքում իրեն՝ գործելու համար այնպես, ինչպես 

մյուսները: Եթե նույնիսկ հաջողվի պարզել, թե ինչը չի հերիքում, ապա, միևնույն է, պարզ չի 

դառնա, թե ի՞նչ կարելի է անել, բացի ուրիշներին կրկնօրինակելուց: Ահա, օրինակ, մի քանի 

տիպական սխալներ.  
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➢ դու սկսել ես չափից ավելի շատ խմել, 

➢ դու ամեն դատարկ առիթով նյարդայնանում ես, 

➢ դու երբեք ոչ մեկի հետ ազնիվ չես լինում և այլն: 

Այս պնդումների մեջ առկա են դիտարկումներ՝ խախտված ներքին հավասարակշռության, 

ոչ ադապտիվ վարքի վերաբերյալ, սակայն բացակայում են աղբյուրները, պատճառները, թե 

ինչու է մարդն այդպես վարվում, ինչ ներքին դրդապատճառներ կան այդպես վարվելու համար: 

Խնդիրն այն է, որ վնասակար սովորություններ, օրինակ, ալկոհոլի չարաշահում, մարդ ձեռք է 

բերում այն ժամանակ, երբ ենթագիտակցորեն ձգտում է թաքցնել որևէ բան, ինչն 

անհանգստացնում է իրեն և ինչին մասնագետներն անվանում են «ճնշման ռեֆլեքս»: Ճնշումը 

լայնորեն տարածված է այն անձնաց մոտ, ովքեր ունեցել են հոգեկան վնասվածք: Այստեղ կա ևս 

մեկ անցանկալի երևույթ. ինչքան մարդ ընտելանում է զայրույթը, ատելությունը, խանդը, 

կատաղությունը, կասկածը և այլ բացասական հույզերը ճնշելուն, այնքան կորցնում է դրական 

հույզեր՝ սեր, բարություն, ընկերականություն, վստահություն ունենալու կարողությունը, առանց 

որոնց մարդն ի վիճակի չի լինելու ինչ-որ բան փոխելու իր մեջ: 

Ամբողջ ասվածից հետևում է, որ պատերազմի, և ոչ միայն պատերազմի, այլ, առհասարակ, 

արտակարգ իրավիճակի արդյունքում հետվնասվածքային սթրեսային խանգարում ունեցող 

անձանց մոտ սոցիալական ադապտացիայի խնդրի առաջադրումն ու լուծումն այդ անձանց 

աջակցության միայն մեկ բաղադրիչն է: Իրականում շատ ավելի կարևոր է ոչ թե այդ մարդկանց 

վաքագծային նորմերի ուսուցանումը, այլ վնասվածք առաջացնող հանգամանքների 

քննարկումը, իրավիճակների վերլուծությունը: Այլ խոսքերով, իրական ապաքինումը կառուց-

ված պետք է լինի «այստեղ և հիմա» սկզբունքով, այլ ոչ թե անցյալը մոռացության տալու 

անօգուտ ճիգերով: 

Բոլորը պետք է ընդունեն, որ պատերազմի մասնակցի հոգեկանում, նրա հիշողություննե-

րում և տպավորություններում միշտ առկա է լինելու պատերազմական իրավիճակը, որն այևս 

երբեք չի մոռացվելու՝ ցանկանու՞մ են այդ իրենք՝ վետերանները, թե ոչ: Ցավոք սրտի, պատե-

րազմն ավարտվում է ժամանակագրական առումով, քաղաքագետների ու պատմաբանների 

համար, բայց ոչ երբեք նրա մասնակիցների համար: Իսկ որպեսզի նրանք կարողանան 

վերակառուցել իրենց հոգեկան կառույցը «այստեղ և հիմա» սկզբունքով, պետք է հաշտ լինեն 

անցյալի տպավորությունների հետ:  

Մեկ վերապահում. անցյալի հիշողությունների թարմացումը միշտ չէ, որ օգտակար է, 

ավելին՝ հաճախ վնասակար է: Պարզապես, սեփական ապրած կյանքի, կուտակած փորձի 

իմաստավորումը, նվաճումների արժևորումը և բացթողումների վերլուծությունը հնարավոր է 

իրականացնել միայն այդ ճանապարհով:  

Որպեսզի անցյալի թեկուզ անցանկալի իրադարձություններն ու դեպքերը չարգելակեն 

դրանց հիման վրա ապագան կառուցելու հոգեկանի կարևորագույն գործառույթը, անհրաժեշտ է 

ամբողջ ծավալով և բոլոր խողովակներով մուտք ունենալ դեպի ացյալը:  

Ղարաբաղյան գոյամարտի բոլոր մասնակիցները մարտական գործողությունների, 

պատերազմի դժնդակ օրերի մասին խոսում են ոչ այնքան վախով, սոսկումով կամ ափսո-
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սանքով, որքան կարոտախտով՝ ընդգծելով այդ օրերի մարդկային հարաբերությունները, 

ընկերականությունը, փոխօգնությունը, լուսավոր պահերը: Մահվան սպառնալիքը, խեղվելու, 

հաշմանդամ դառնալու վախը և այդ վախի նկատմամբ տարած հաղթանակը կոփել է նրանց 

բնավորությունը: Նրանք նույնիսկ ենթագիտակցորեն չեն ցանկանում հրաժեշտ տալ այն 

«փառահեղ» օրերին, երբ ձևավորվել է նրանց բնավորության ամենակարևոր հատկանիշները: 

Նաև այս առումով պատերազմի մասնակցի հոգեկան կառույցը նույնիսկ վնասվածքից հետո 

դիմադրում է և չի ցանկանում մոռացության մատնել պատերազմի տպավորությունները: Իսկ 

«սոցիալական ադապտացիան», որը համառորեն առաջարկում է մոռանալ անցյալը և փորձել 

ամեն ինչ սկսել նորից, որպես կանոն, ձախողվում է:  
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В.Б. Ярамишян 

 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ 

СТРЕССОВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
  

В данной статье говорится о проблемах социальной адаптации лиц, получивщих боевой стресс во 

время боевых действий и восстоновления психического здоровья участников войны. Выдвигается гипотеза о 

том, что применяемый ныне институт социальной адаптации полностью не сможет решить проблему 

восстановления психического здоровья тех лиц, которые имеют посттравматические стрессовые 

расстройства, если к мероприятиям по урегулированию поведения этих людей не прибавить составляюшую 

психической реабилитации и мероприятия по осмыслению прощлого опыта и травмируюших факторов, с 

применением некоторых приемов гештальт-терапии.  

Ключевые слова: черезвычайная ситуация, боевой стресс, психическая травма, посттравматические 

стрессовые расстройства, социальная адаптация, психическое исцеление.  
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THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OF PEOPLE WITH POST-TRAUMATIC 

STRESS DISORDERS 
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This article discusses the problems of social adaptation of people who receive combat stress during the 

fighting and restoration of mental health of war participants. A hypothesis is being put forward that the institution 

of social adaptation currently used cannot completely solve the problem of restoring the mental health of those 

people who have post-traumatic stress disorders, unless the components of mental rehabilitation and measures to 

rethink past experience and traumatic factors are added to measures to regulate the behavior of these people using 

some methods of gestalt therapy. 

Keywords: emergency, combat stress, mental trauma, post-traumatic stress disorder, social adaptation, 

mental healing.  
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КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2020. No 1 (16) 
 

   С.Н. Масаев, А.Н. Минкин, Д.А. Едимичев 
 

МАГНИТНАЯ БУРЯ КАК ИСТОЧНИК СТРЕССА ПЕРСОНАЛА ПРИВОДЯЩЕГО К 

АВАРИЯМ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДАХ РФ  
 

Состояние человека напрямую влияет на качество работы, которую он выполняет. Рассмотрено 

влияние магнитных бурь на нарушение состояния здоровья, психики человека, при которых происходит 

нарушение правил пожарной и промышленной безопасности на нефтеперерабатывающих заводах. Методом 

корреляционно-регрессионного анализа выполнен расчет влияния количества магнитных бурь на 

количество аварий на нефтеперерабатывающих заводах. Рассчитаны: средняя величина, 

среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации, число групп, длина интервала, коэффициент 

корреляции, средняя квадратичную ошибка коэффициента корреляции, рассчитано регрессионное 

уравнение. Проверена гипотеза влияния магнитных бурь на количество аварий на нефтеперерабатывающих 

заводах с вероятностью 95%. Точность расчетов подтверждена аварией 9 января 2020 года в 16.55 ч. в Ухте 

на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка» где произошел взрыв и пожар. 

Ключевые слова: магнитная буря, авария, нефтеперерабатывающий завод, корреляционно-

регрессионный анализ, психология, здоровье человека, Лукойл. 

 

На территории Российской Федерации действует 32 нефтеперерабатывающих завода (далее 

по тексту НПЗ) [1].  

По статистическим данным в России средняя частота пожаров, по всем объектам и отраслям 

нефтеперерабатывающей промышленности, составляет 12 пожаров в год [2, 3]. Очень опасным для 

возникновения пожара является весенне-летний период.  

Основная причина, способствующая возникновению пожаров в резервуарных парках на 

территории России - это сам человек. Так как значительная часть пожаров и взрывов на 

резервуарах происходит при их подготовке к проведению ремонтных и огневых работ.  

Источниками зажигания при проведении этих работ могут быть: искры от 

электрооборудования, расположенного близко к резервуару; выхлопные газы от используемой для 

откачки техники; наличие капель расплавленного металла; неосторожное обращение с огнем, 

допущенное при ремонте резервуаров. 

Причина этих аварий – это целая совокупность обстоятельств, каждое из которых само по 

себе не могло инициировать крупный пожар, и только их сочетание приводит к серьезным 

последствиям. 

Сразу отметим, что влияние магнитных бурь на человека научно не доказано, т.е. нет 

однозначного мнения и крупных исследований на эту тему. Однако в эти дни увеличивается 

количество жалоб на самочувствие от людей в медицинские учреждения. Дело в том, что при 

магнитной буре повышается вязкость крови и ухудшается газообмен, уменьшается количество 

кислорода в крови, сокращается выработка мелатонина. У человека развивается стресс в явной или 

скрытой форме. Организм тратит значительные ресурсы на адаптацию к стрессу. Самым 

чувствительным органом человека к кислородному голоданию является его мозг. Следствием 

может быть: повышенная раздражимость, ослабление памяти, неспокойный сон, а также 
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повышенная утомляемость. Все это может повлиять на точность выполняемых работ и на 

несоблюдение необходимых мер пожарной безопасности. 

Тогда актуально рассмотреть вопрос о том, является ли геомагнитная активность (магнитные 

бури) фактором, влияющим на человеческий организм на психику человека, при которых 

происходит нарушение правил пожарной и промышленной безопасности на объекте. 

Цель работы: рассчитать силу взаимосвязи влияния магнитных бурь на количество аварий 

на нефтеперерабатывающих заводах. 

Материал и методы исследования 

Использовался корреляционно-регрессионный анализ. Это достаточно известный и хорошо 

описанный метод [4], где через коэффициент корреляции и его значимость определяется влияние 

одного параметра на другой.  

Формула коэффициента корреляции: 

( ) ( )
2 2

( )( )covXY
XY

X Y

X X Y Y
r

X X Y Y 

− −
= =

− −



 
,                                 (1) 

где  

XYr  - коэффициент корреляции; 

cov XY  - ковариация переменных X и Y; 

X  и Y  - стандартное отклонение переменных X и Y; 

X  и Y  - среднее значение X и Y; 

Значение коэффициента может меняться от - 1 до + 1. Если значение близко к единице или 

минус единице – значит два явления сильно взаимосвязаны. Околонулевые значения, в свою 

очередь, говорят об отсутствии какой-либо зависимости между явлениями.  

Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе t-критерия 

Стьюдента: 

2

2 2
( 2) 2

1 1

rr
t n n

r r
=  − =  −

− −
                                           (2) 

Если t>tкр при (P, n-2), то линейный коэффициент корреляции значим и значима 

статистическая связь X и Y. 

Расчет выполнялся с помощью компьютерной программы Excel.  

Эксперимент 

Сформирован временной ряд аварий, произошедших с 2009 по 2019 гг. на 

нефтеперерабатывающих заводах РФ, было их зарегистрировано 63, средняя частота пожаров на 

НПЗ составила 6 пожаров в год. Количество магнитных бурь в России за 11 лет (с 2009 по 2019 гг.) 

насчитывается 345.  

Представим данные произошедших аварий и магнитных бурь в виде графика (рис. 1) 
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Рис. 1. Количество аварий и магнитных бурь с 2009-2019гг. 

По графику можно сказать, что магнитных бурь в эти года случалось в несколько раз больше, 

чем аварий на нефтеперерабатывающих заводах. И не всегда магнитные бури влияли на аварии, к 

примеру, в 2019 году магнитных бурь не было, но авария, как показано, была (рис. 1). 

Сгруппируем статистику аварий в России за период с 2009 года по 2019 год по дням недели 

(табл.1). Для построения регрессионной модели введем в рассмотрение две величины: х – 

магнитные бури (факторный признак); у – аварии (результативный признак). 

Таблица 1. 

Количество магнитных бурь и аварий по дням недели 

День недели Авария Магнитная буря 

Понедельник 9 49 

Вторник 7 54 

Среда 16 60 

Четверг 9 46 

Пятница 7 47 

Суббота 7 46 

Воскресенье 8 43 

Общий итог 63 345 

 

Из рис. 2 видно, на первый взгляд, что количество вспышек влияет на количество аварий 

происходящих на нефтеперерабатывающих заводах РФ. Для подтверждения это зависимости с 

научной точки зрения выполним стандартные расчеты корреляционно-регрессионного анализа 

[4]: 

➢ среднюю величину x =49,3; 

➢ рассчитаем среднеквадратическое отклонение x , x = 25; 

➢ коэффициента вариации xV = 10,5% (выборка однородна); 

➢ число групп равно 4; 

➢ длина интервала i = 4,25; 
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➢ проверяем гипотезу влияния магнитных бурь на количество аварий на 

нефтеперерабатывающих заводах при 0,95P = , 7 2 5k = − = , 2,10таблt = ; 

➢ линейный коэффициент корреляции равен r = 0,73; 

➢ среднюю квадратичную ошибку коэффициента корреляции r = 0,23; 

 

Рис. 2. График аварий и магнитных бурь по дням недели. 

Имеем 
расч табл

r

r
t t


=   - критерия (3,64 > 2,10). Итак, получаем существенную значимость 

коэффициента корреляции.  

Построим регрессионную модель линейной зависимости исходных данных в виде 

ŷ a bx= + . Вычислим необходимые параметры связи: a и b. 

2 2
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i i i i
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2

2 2
11.1088

( )

ii i i i

i i
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b

x n x

−
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Получаем зависимость следующего вида (рис. 3) ˆ 0.48 11.11y x= −   
 

 

Рис. 3. Диаграмма рассеяния 

Полученное уравнение регрессии можно использовать для планирования среднего числа 

аварий и, следовательно, определять размер сил и средств, которое в среднем будет задействовано 

на их ликвидацию [6, 7, 8, 9]. 
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Обсуждение результатов 

9 января 2020 года в 16.55 ч. в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ - 

Ухтанефтепереработка» произошел взрыв и пожар, ликвидировали его только к утру 10 января. 

Пожару присвоен повышенный ранг сложности – ранг №3. На место пожара были направлены 

подразделения ГУ МЧС России по Республике Коми в составе 78 человек, 18 единиц техники и 1 

пожарный поезд. Горела установка по переработке дизельного топлива, площадь пожара 1 тыс. 

кв.м. При пожаре пострадал один работник завода. Причиной пожара могло стать нарушение 

технологического процесса, так как перед пожаром произошло два технологических взрыва. 

Данная авария произошла в четверг, в один из опасных дней, когда человек подвержен 

влиянию магнитных бурь. Анализ магнитных бурь показал, что 3 и 5 января были сильные 

магнитные бури. А 10 января была слабая магнитная буря G1 (слабая буря, а именно 2 балла). 
 

Заключение 

Выполнены следующие задачи: проверена однородность выборки, проверены данные на 

соответствие нормальному закону распределения, выполнена аналитическая группировка данных, 

рассчитан коэффициент корреляции, вычислена средняя квадратичная ошибка коэффициента 

корреляции, построена регрессионная модель линейной зависимости.  

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что данная работа 

актуальна, ее можно продолжать для других объектов промышленности. Мы получили значение 

коэффициента корреляции 0,73, значит, аварии и магнитные бури имеют сильную взаимосвязь с 

вероятностью 95%. Важным фактором, влияющим на число аварий на нефтеперерабатывающих 

заводах в России, являются магнитные бури, они сильно влияют на человека, из-за этого и 

происходят нарушения, приводящие к авариям. Профилактике и предупреждению влияния 

магнитных бурь, в рамках мероприятий пожарной безопасности на заводах, должно уделяться 

особое внимание в среду, пятницу и воскресенье.  
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Ս.Ն. Մասաև, Ա.Ն. Մինկին, Դ.Ա. Եդիմիչև 
 

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՓՈԹՈՐԻԿԸ, ՈՐՊԵՍ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱՎԹԱՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ՀԱՆԳԵՑՆՈՂ 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՍԹՐԵՍԻ ԱՂԲՅՈՒՐ  
 

Անձի վիճակն ուղղակիորեն ազդում է նրա կատարած աշխատանքի վրա: Դիտարկվել են 

մագնիսական փոթորիկների ազդեցությունը մարդու առողջության, հոգեվիճակի վրա, որոնց ժամանակ 

նավթավերամշակման գործարաններում տեղի են ունենում հրդեհային և արդյունաբերական 

անվտանգության կանոնների խախտումներ: Կորելյացիոն-ռեգրեսիոն մեթոդով իրականացվել են 

նավթավերամշակող գործարաններում տեղի ունեցած վթարների թվի վրա մագնիսական փոթորիկների 

ազդեցության հաշվարկներ: Հաշվարկվել են՝ կորելյացիայի միջին մեծությունը, միջին քառակուսային 

շեղումը, խմբերի քանակը, միջակայքի երկարությունը, կորելյացիայի գործակիցը, դրա միջին 

քառակուսային սխալը, ինչպես նաև՝ ռեգրեսիոն հավասարումը: Ստուգվել է նավթավերամշակման 

գործարաններում 95% հավանականությամբ վթարների քանակի վրա մագնիսական փոթորիկների 

ազդեցության հիպոթեզը: Հաշվարկների ստույգությունը հաստատված է 2020 թվականի հունվարի 9-ի 

16:55-ին «Լուկօյլ Ուխտանավթավերամշակում» գործարանում տեղի ունեցած վթարով:  

Առանցքային բառեր. մագնիսական փոթորիկ, վթար, նավթավերամշակող գործարան, կորելյացիոն-

ռեգրեսիոն վերլուծություն, հոգեբանություն, մարդու առողջություն, Լուկոյլ: 
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S.N. Masaev, A.N. Minkin, D.A. Edimichev 
 

MAGNETIC STORM AS A SOURCE OF STRESS FOR PERSONNEL, LEADING TO 

ACCIDENTS IN OIL REFINING PLANTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The condition of a person directly affects the quality of the work that he performs. The influence of magnetic storms on 

the violation of the state of health, the human psyche, in which there is a violation of the rules of fire and industrial safety at oil 

refineries, is considered. Using the method of correlation and regression analysis, we calculated the influence of the number of 

magnetic storms on the number of accidents at oil refineries. The following values were calculated: mean value, standard 

deviation, coefficient of variation, number of groups, interval length, correlation coefficient, mean square error of the 

correlation coefficient, the regression equation was calculated. The hypothesis of the influence of magnetic storms on the 

number of accidents at oil refineries with a probability of 95% is tested. The accuracy of the calculations was confirmed by the 

accident on January 9, 2020 at 16.55 hours in Ukhta at the refinery of LLC LUKOIL - Ukhtaneftepererabotka where an 

explosion and fire occurred. 

Kewwords: magnetic storm, accident, refinery, correlation-regression analysis, psychology, human health, Lukoil. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Վ.Ռ. Պապոյան, Ա.Ս. Գալստյան, Դ.Յ. Սարգսյան 
 

ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ 
 

Հոդվածում քննարկվում է վստահության, որպես հոգեբանական երևույթի, ամբիվալենտությունն 

անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման գործընթացում: Այս հիմնախնդիրը վերջին 

տարիներին հոգեբանության գրեթե բոլոր բնագավառներում դարձել է հրատապ ուսումնասիրության 

առարկա, քանի որ վստահության և անվտանգության ապահովումից է կախված ժամանակակից մարդու 

կենսագործունեության արդյունավետությունը: Հետազոտությամբ ներակայացված են երիտասարդների 

կողմից հոգեբանական անվտանգության գնահատման առանձնահատկությունները, վստահության դերը 

աղետների և պատահարների ժամանակ, կենսագործունեության ոլորտներում դրսևորման ձևերը: 

Քննարկվում է նաև, թե ինչքանով կարող է վստահությունը հանդես գալ որպես հոգեբանական գործոն 

աղետների և պատահարների ժամանակ, ինչքանով այն կարող է ապահովել անձի կենսագործունեության 

անվտանգությունը: 

Առանցքային բառեր. վստահություն, անձի հոգեբանական անվտանգություն, աղետների ռիսկի 

նվազում:  

 

Բոլորս էլ գիտենք, որ մարդու համար կենսագործունեության ներկա պայմանները 

հագեցված են թե՛ նյութատեխնիկական, թե՛ տեղեկատվական – սոցիալական, և թե՛ հոգեբա-

նական ազդակներով, որոնք միջնորդավորված և անմիջական ազդեցություն են ունենում 

կյանքի որակի և անվտանգ գոյության վրա: Այսօր անվտանգ կենսագործունեության 

ապահովման հիմնախնդիրը դարձել է միջգիտական և բազմաբնագավառային հետազոտման 

առարկա, որի կիրառական արդյունքները ներդրվում են մարդու կենսագործունեության գրեթե 

բոլոր ոլորտներում: Այս համակարգվածությունից ելնելով, վերջին տաս տարիների ընթացքում 

լայնորեն ուսումնասիրություններ են իրականացվում անձի հոգեբանական անվտանգության 

ոլորտներում՝ համալրելով էրգոնոմիկայի, ինժեներական հոգեբանության, արտակարգ և ճգնա-

ժամային իրադրությունների հոգեբանության, սթրեսաբանության և հոգեկան առողջության 

բնագավառների հետազոտությունները:  

Անձի հոգեբանության տեսանկյունից անվտանգ կենսագործունեությունը, կյանքի որակի 

բարձրացման և գործունեության արդյունավետության ապահովումը, առողջ ապրելակերպը և 

այլ նմանատիպ հարցերը քննակվում են հիմնականում համակարգային մոտեցմամբ՝ դիտարկե-

լով անձին կենսաբանական, սոցիալական և հոգեբանական եռամակարդակում: Մարդու 

համար օր օրի բարդանում են ակտիվության և գործողությունների ձևերը, որոնք կապահովեն 

նրա եռամակարդակ անվտանգությունը: Առավելապես, սոցիալական մակարդակում անձն իր 

գործունեության ընթացքում քիչ դեպքերում է հետամուտ լինում կենսագործունեության ան-

վտանգության կանոների և օրենքների պահպանմանը: Սովորաբար դրանք իրագործվում են 

միայն որոշակի մասնագետների կողմից՝ որպես իրենց մասնագիտությանը ներկայացվող 

պահանջ կամ ճգնաժամային պայմաններում՝ ուղղված որոշակի մասնագիտությունների տեր 

անձանց (օրինակ՝ բժիշկներ, փրկարարներ, վարորդներ): Մեր դիտարկումները միջավայրում 

ցույց են տվել, որ նույնիսկ որոշ դեպքերում, օրինակ վարորդները, ավելի քիչ են հետևում 
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անվտանգության կանոններին: Կարելի է ասել, որ կենսագործունեության անվտանգության 

օրենքների և կանոնների պահպանում տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ իրադրությունը 

ճգնաժամային է: Իսկ մենք գիտենք, որ արտակարգ և ճգնաժամային իրավիճակներում սխալներ 

թույլ տալու հավանականությունը մեծ է: 

Անվտանգ կենսագործունեության ձևավորման հիմքում ընկած են հոգեբանական այնպիսի 

որակների դրսևորումներ, ինչպիսիք են վստահությունը, վտանգի գնահատումը, ռիսկը, 

որոշման կայացումը, վտանգի գոտում գործողությունների կառավարումը: Նշված 

հիմնախնդիրներից հոգեբանության մեջ, այն էլ մեր երկրում, բավականին քիչ են ուսումնասի-

րությունները, հատկապես վստահության երևույթի և անվտանգության ապահովման հոգեբա-

նական մեխանիզմների շուրջ:  

Հոգեբանական գրականության մեջ վստահությունը հիմնականում դիտվում է մարդ-մարդ 

փոխհարաբերություններում՝ որպես փոխներազդման և հաղորդակցման մեխանիզմ: Շատ քիչ 

են հեղինակները (Ե.Պ. Իլին, Սթիվեն Քովի 2013), ովքեր վստահությունը դիտում են որպես մեկ 

այլ անձի հանդեպ ձևավորված հուսադրող վարք՝ ուղղված սեփական անձի անվտանգությանը: 

Վստահության և անվտանգության ապահովման հոգեբանական մեխանիզմների ուսումնասի-

րությունն աղետների հոգեբանության տեսանկյունից դիտարկել են Վ.Ա. Բոդրովը, Վ.Յ. Օռլովը, 

Մ.Ա. Կոտիկը (1989-2006թթ.), ովքեր փորձարարական հետազոտություններ են իրականացրել 

մարդ–տեխնիկ անվտանգության հիմնախնդիրների շուրջ, որտեղ վստահությունը դիտվել է 

որպես գործունեության հուսալիություն [5]:  

Վստահությունը հոգեբանական այն կարևոր երևույթներից է, առանց որի մարդը չի կարող 

կազմակերպել իր կյանքը: Վստահության աստիճանը կախված է նրանից, թե ինչի վրա է 

հիմնված այդ զգացողությունը՝ հույզերի, նմանության, հուսալիության, թե կանխատեսման: 

Վստահությունը որպես վարք, հույզ, ինքնակարգավորման մեխանիզմ դիտարկվել են վերջին 

տաս տարիների ընթացքում հիմնականում արևմտյան հոգեբանների կողմից, որոնց տեսակետ-

ներն ամփոփ վերլուծված են համապատասխան հոդվածում, որտեղ շեշտադրվել են ուղևոր – 

տրանսպորտ անվտանգության հարցերը [4]: Տեսական վերլուծություններից քիչ թե շատ 

հասկանալի է դառնում, թե ինչ է վստահությունը, երբ այն դրսևորվում է միջանձնային 

հարաբերություններում, բայց ավելի բարդ է հասկանալ, երբ վստահությունն ուղղված է իրավի-

ճակին կամ աղետի ժամանակ սեփական գործողություններին: Հարկ է նշել, որ վստահությունն 

ունի տարբեր ներքին ուղղորդումներ՝  

1. վստահությունը անհայտին, որի հիմքում ընկած է կանխատեսումը, 

2. վստահությունը փաստին, որի հիմքում ընկած է գնահատումը, 

3. վստահությունը փաստին, որի հիմքը հուզական է, առաջատար են հույսն ու հավատը [5]: 

Վստահության՝ որպես անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման նախադրյալի 

դերն ամբիվալենտ է: Անձի կենսագործունեության անվտանգության ապահովման 

գործընթացում վստահության դերի ուսումնասիրությունը բարդ է, քանի որ վերջինս կարող է և՛ 

ապահովել, և՛ խաթարել հոգեբանական անվտանգության ձևավորումը: Վստահությունը 

բարձրացնում է դրական միտվածությունը կամ լավատեսությունը: Դրական միտում ասելով 

հասկանում ենք ոչ միայն ֆիզիկական և հուզական ներուժի ակտիվացումը, այլ նաև ստեղծա-

գործականության կամ հնարամտության բարձրացումը [6]: Հետազոտությունները ցույց են տվել, 

որ արտակարգ իրավիճակներում որոշ անձանց մոտ հնարավորինս մոբիլիզացվում են 
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կոգնիտիվ գործընթացները, և անձը կարողանում է արագ գտնել կամ ստեղծել անվտանգության 

ապահովման միջոցներ: Նմանատիպ ուսումնասիրություններ են կատարել ճանաչողական 

հոգեբանության, սպորտի հոգեբանության ոլորտներում, և փաստել են, որ ճգնաժամային 

պայմանների դեպքում հոգեբանական բարձր պատրաստվածություն անցած մարզիկները 

կարողանում են արագորեն վտանգի գոտում ելքեր փնտրել, արդյունավետ որոշում կայացնել, 

կառավարել հուզական վիճակը և դրսևորել ավելի շատ ֆիզիական ուժ, քան սովորական 

պայմաններում [2, 6]: Անվստահությունը կամ վստահության բացակայումը ևս կարող է կարգա-

վորել անձի վարքը հատկապես արտակարգ իրավիճակներում՝ բարձրացնելով զգուշավորու-

թյունը և ներքին տագնապայնությունը: 

Այսօր նկատում ենք, որ արտակարգ և ճգնաժամային իրադրություններում անձի վարքի 

արդյունավետությունը նույնպես պայմանավորված է նրա տվյալ պահին դրսևորած հնարա-

մտության աստիճանից: Իհարկե, սա նոր մոտեցում է, և ունի բազմաթիվ բացթողումներ, 

հատկապես այն հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են անձի հոգեբանական առանձնահատկու-

թյուններին [5]: Մարտինա Հեյսը նշում է, որ վստահությունն ազատություն է տալիս մարդուն՝ 

փոխակերպելով այն հնարամտությամբ և խաբկանքներով [10]: Վերլուծելով նմանատիպ 

մոտեցումները կարող ենք արձանագրել, որ վստահությունը, հատկապես, երբ այն հիմնված է 

հուզականության բաղադրիչների վրա, թուլացնում է մարդու ինքնավերահսկողությունը: 

Վստահության երևույթի ուսումնասիրությունը ամբողջական չի լինի, եթե չդիտարկենք նաև 

անվստահություն հասկացությունը [5]: Ուժերի գերագնահատումը, ակտիվությունը, համար-

ձակությունը և լավատեսությունը վստահության ամբիվալենտ բաղադրիչներն են, որոնց դերը և 

գործառույթներն անձի կենսագործունեության անվտանգության ապահովման գործընթացում 

կարող են դրսևորվել ամենատարբեր կերպով [5]: Ըստ Լենգլեի մարդն առաջին հերթին պետք է 

հաղթահարի տագնապը, վախը և անվստահությունը, որպեսզի հնարավոր դարձնի իր 

«գոյությունը որոշակի իրավիճակներում» [7]: Աղետի գոտում կարող են հայտնվել բոլորը և միշտ 

չէ, որ անձը կարող է ցուցաբերել նախաձեռնողականություն կամ հնարամտություն: Ուստի 

առավել արդյունավետ է գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների դրսևորումները, 

համապատասխան իրադրության գնահատումը և գործողությունների պլանավորումը ձևավորել 

որպես արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածություն, իսկ առօրյա կյանքում` անվտանգ 

ապրելու մշակույթ: Անձն իր կյանքի անվտագությունը պետք է ապահովի ոչ միայն արտակարգ 

իրավիճակներում, այլ ամեն օր, իր ակտիվության ընթացքում՝ հետամուտ լինելով 

համակեցության և հասարակական կյանքի օրենքներին:  

Դժբախտ պատահարների առաջացման հիմնական պայմաններից մեկն այն է, որ մարդը 

չի վերահսկում իրադրությունը կամ գործընթացը, երբ հայտնվում է վտանգի գոտում: Երկրորդ 

պայմանն այն է, որ մարդն այդ վտանգի գոտում չի պահպանում անվտագության անհրաժեշտ 

կանոնները: Սա իհարկե տեղի է ունենում երկու ճանապարհով: Առաջին դեպքում մարդը մինչև 

վտանգի գոտում հայտնվելն արդեն հուզական անհավասարակշռվածության և սթրեսային իրա-

վիճակում է, մյուս դեպքում, ուղղակի ցուցաբերում է ինքնանպատակ կամ ապատեղեկացված 

վարք՝ ռիսկի դնելով իր հնարավորություններն ու գիտելիքները: Ա.Ե. Տարասը և Կ.Ո. Սելչուկն 

իրենց «Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն» գրքում անդրադառնում են բազմաթիվ 

հեղինակների կողմից կատարված ուսումնասիրություններին, որոնց ընդհանրական 

վերլուծությունները մատնանշում են արտակարգ և ճգնաժամային իրադրություններում վտան-
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գի կանխատեսման կարևորությունը: Իրենց աշխատությունում խոսում են վտանգին պատրաստ 

լինելու մասին և մեջբերում Վ.Ի. Սևաստյանովի կարծիքը, ըստ որի վտանգի զգացողությունը 

մարդը չպետք է կորցնի, քանի որ այն ակտիվացնում է հոգեբանական, հուզական 

մեխանիզմները, որոնք ուղղված են վթարների ժամանակ գործողությունների վերահսկմանը [9]: 

Վստահության տեսանկյունից, անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը դիտարկ-

վում է որպես մարդկային գործոն. մարդը որպես հասարակության անդամ, որպես տեղե-

կատվության կրող, որպես անձ՝ կյանքի և առողջության հանդեպ ձևավորված վերաբերմունքով 

և ինքնագիտակցումով: Վստահությունն անմիջականորեն կապված է հոգեբանական անվտան-

գության զգացողության հետ: Գործնականում անվտանգությունը հանգում է մարդու 

կենսագործունեության համար անհրաժեշտ որոշակի պայմանների ապահովմանը, գոյության և 

զարգացման պահանջմունքների բավարարմանը:  

Դիտարկելու համար, թե մեր միջավայրում երիտասարդները որքանով են գնահատում 

իրենց կենսագործունեության ոլորտները հոգեբանորեն անվտանգ և ապահով, ԵՊՀ Անձի և 

մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի աշխատակիցները կա-

տարել են շարունակական հետազոտություններ համապատասխան մշակված մեթոդաբա-

նությամբ: Հետազոտությունն իրականացրել ենք երիտասարդների շրջանում և կիրառել «Անձի 

հոգեբանական անվտանգության գնահատման հարցարանը», Ռոտերի՝ «Լոկուս հսկման 

թեստը»:  
 

 
Նկ. 1. Անձի հոգեբանական անվտանգության հարցարանի բաղադրիչների գնահատման միջին արդյունքները (n=30) 

 

Անձի հոգեբանական անվտանգության հարցարանն ունի երկու բաժին՝ անձի անվտան-

գության ոլորտների դասակարգում ըստ կարևորության և այդ ոլորտների բաղադրիչների 

բալային գնահատում: Սույն հոդվածում ներկայացնում ենք միայն փորձարարական այն խմբի 

ցուցանիշները, որոնց մոտ անհամապատասխան են եղել անվտանգության ոլորտների և 

բաղադրիչների տվյալները: Մնացած արդյուքները դեռևս մշակվում են, իսկ անվտանգության 

ցուցանիշների համապատասխանությամբ արդյունքներով փորձրարական խմբի տվյալները 

հրատարակված են Վ. Պապոյանի և Ա. Գալստյանի հոդվածում [3]: Լաբորատորիայի տարիների 

հետազոտություններն ամփոփված են նաև բազմաթիվ այլ գիտական աշխատանքներում և 

մենագրություներում [1, 8, 4]: 

Անձի հոգեբանական անվտանգության բաղադրիչների գնահատման ցուցանիշները 

փաստում են (նկ. 1), որ փորձարարական խմբում բարձր են գնահատվել առողջության, տեղեկ-



110 

 

ատվության, մարդու իրավունքների, հասարակական ակտիվության և մշակութային ոլորտնե-

րը: Այս բաղադրիչների բարձր գնահատումը վերլուծելով ստացվում է, որ փորձարարական 

խումբը կարևորել է բժշկի այցելությունները, հիվանդությունների կանխարգելումը, առողջ ապ-

րելակերպը, սպորտային ակտիվությունը, հասարակական ամուր կապերը, մարդու իրավունք-

ները, համակեցության նորմերի պահպանումը, քաղաքացիական կյանքի իրավական կարգավո-

րումները և այլն: Զարմանալին նրանում է, որ նույն հետազոտվող խմբում, երբ արդեն հարցում է 

կատարվել ոչ թե հոգեբանական անվտանգության ընդհանուր բաղադրիչների, այլ սեփական 

անձի անվտանգության ոլորտների կարևորության, այսինքն կենսագործունեության որ 

ոլորտներում են հիմնականում երիտասարդներն իրենց ապահով զգում, պատկերը լրիվ այլ է:  

Նույն հետազոտվող խումբը, ով բարձր էր գնահատել հոգեբանական անվտանգության 

ապահովման համար վերը նշված բաղադրիչները, սեփական կյանքի անվտանգությունը չի 

տեսնում համապատասխան ոլորտներում: Անհատական կենսագործունեության համար հետա-

զոտվողներն ամենաշատը կարևորել են ընտանիքը, առողջությունը, իսկ էկոլոգիան և 

մշակույթը հայտնվել են վերջին տեղերում՝ ամենաքիչ կարևորված (նկ. 2):  
 

 
 

Նկ. 2. Անձի հոգեբանական անվտանգության ոլորտների գնահատումն ըստ կարևորության (n=30) 

 

Արդյունքների վերլուծություններից կարող ենք հանգել հետևյալ եզրահանգումների. 

1. երիտասարդների շրջանում անձի հոգեբանական անվտանգությունը ցածր են գնահատում 

հիմնականում նրանք, ում մոտ ցածր են նաև անձի տերմիանալ և էկզիստենցիալ 

արժեքները [3]: 

2. Անձի հոգեբանական անվտանգությունը ցածր գնահատած երիտասարդների մոտ չափա-

զանց կարևորվում են կենսաբանական պահանջմունքների բավարարվածությունը և կեն-

սական ապահովությունը՝ կեցության պայմանները, առողջությունը, ընտանիքում կայու-

նությունը [1]: 

3. Ընդհանուր կենսագործունեության անվտանգության ապահովման համար երիտասարդ-

ները վստահում են իրենցից դուրս գտնվող մակրո համակարգերի գործունեությանը՝ 

հասարակությանը, բնապահպանությանը, տեղեկատվությանը, իրավական դաշտին, 

առողջապահության և մշակույթի ոլորտների համակարգվածությանը: 
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4. Սեփական կենսագործունեության անվտանգության ապահովման համար վստահում են 

միկրո համակարգերին՝ ընտանիքին, մտերիմներին և ընկերներին: Տեղեկատվության և 

առողջության ոլորտները կարևորվում են երկու դեպքերում էլ:  

Այժմ համադրելով վստահության և անվստահության, անձի հոգեբանական անվտանգու-

թյան ապահովման մեխանիզմների առանձնահատկությունները, քննարկենք դրանք, երբ խոսքը 

վերաբերում է, ոչ թե միկրո և մակրո համակարգերի հետ փոխհարաբերակցության, այլ 

սեփական վարքին և գործողություններին՝ արտակարգ պայմաններում: Փորձարարական 

խմբում 60%-ի մոտ արտահայտված է ինտեռնալությունը, 40%-ի մոտ՝ էքստեռնալությունը: 

Էքստեռնալության դեպքում անձի լոկուս հսկումն ուղղված է արտաքին պայմաններին, անձը 

գնահատում է իրադրությունը, հաջողության հասնելու պայմանները, պատասխանատվությունն 

ուղղված է իրավիճակին, կամ դիմացինին: Այս պարագայում կարող ենք ասել, որ էքստեռնալ 

անձիք իրենց հոգեբանական անվտանգության ապահովումն ավելի շատ տեսնում են արտաքին 

իրավիճակների գնահատման մեջ՝ վստահությունն ուղղված է դիմացինին կամ իրավիճակին: 

Իսկ ինտեռնալության դեպքում անձն ավելի շատ վստահում է իրեն, իր գիտելիքներին և 

գործողություններին: Այս պարագայում անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման 

համար անձը վստահում է իր սեփական ուժերին: Կենսագործունեության տարբեր 

պայմաններում այս երկու լոկուս հսկումները կարող են ունենալ տարբեր դերակատարումներ: 

Աղետների և վտանգավոր իրադրությունների ժամանակ դժվար է պատկերացնել, թե այս երկու 

վարքային դրսևորումներից, որն է արդյունավետ: Ըստ Մ. Հենսի և Ս. Ռոֆմանի կատարած 

հետազոտությունների փոխկապակցվածություն կա անձի վստահության հակվածության, 

գործողությունների հուսալիության և երկարժեքության միջև [10]:  

Ստացվում է, որ հոգեբանորեն բավականին բարդ է բացատրել աղտների ժամանակ անձի 

վստահության դրսևորման արդյունավետությունը անվտանգության ապահովման 

տեսանկյունից: Կամա, թե ակամա աղետների ժամանակ ամենաբարդ հոգեկան գործընթացը 

վտանգի գնահատումն ու կառավարումն է: Վստահությունն այս պարագայում անկախ իր 

ներքին, թե արտաքին ուղղվածության, կարող է հանգեցնել վտանգի ոչ ճիշտ գնահատմանը: 

Անձի վստահության դրսևորումն ուղիղ կապված է նրա ինքնագնահատման կայունությունից: 

Եթե հիմնվենք փորձրարարական մեր խմբի արդյունքներին, երբ հոգեբանական 

անվտանգությունը գնահատվել է ցածր, սեփական կյանքի անվտանգության համար բարձր 

գնահատվել են կենսական պայմանները, ապա պետք է, որ երիտասարդները զերծ լինեին իրենց 

սեփական կյանքն ու գործունեությունը վնասող երևույթներից, վստահեն սեփական ուժերին և 

գիտելիքներին, ապրեն առանց աղետների և պատահարների: Բայց, 2019թ. ՄԱԿ-ի գրասենյակի 

և ՀՀ ոստիկանության կատարած վերլուծությունները ցույց են տվել, որ 2007 – 2016թթ. 

հանրապետությունում գրանցվել է միայն 25 624 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, 

որի հետևանքով զոհվել է 3267 քաղաքացի (գրեթե այնքան, որքան COVID19-ից 

Նիդերլանդներում՝ 4054, 23.04.2020 թվականի դրությամբ), իսկ վիրավորների թիվը 36023 է, 

տարիքային միջինը 21-25 տարեկան [11]:  

Անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման և կենսագործունեության մեջ արդյու-

նավետ վստահության ձևավորման համար կարևոր է համակշռվածությունն անձի անվտան-

գության բաղադրիչների և ոլորտների, էքստեռնալության և ինտեռնալության, վստահության 

ներքին և արտաքին ուղղվածության: Այս կերպ մենք գործ կունենանք ողջամիտ վստահության 
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հետ՝ հիմնված արտաքին և ներքին վտանգների գնահատմանը, կառավարմանը և կանխարգել-

մանը:  

Խելացի և մտածված վստահությունն աղետների ժամանակ և արտակարգ իրադրություն-

ներում անվտանգության երաշխիք է: Այն մեզ հնարավորություն է տալիս վստահություն 

ցուցաբերել՝ նվազագույնի հասցնելով ռիսկը և առավելագույնս գնահատել հնարավորություն-

ները [6]: Ողջամտությունը կամ ողջամիտ վստահությունն իր մեջ ներառում է երեք հիմնական 

բաղադրիչներ՝ իրադրությունը (ինչի՞ն կամ ու՞մ ենք պատրաստվում վստահել), ռիսկի 

գնահատումը – վտանգի չափումը և հուսալիության կամ անվտանգության գնահատում՝ հենման 

կետերի դուրս բերումը: 

Այս երեք բաղադրիչների վերլուծությունների արագությունը կախված է նաև վստահու-

թյան ձևավորման և գործողությունների կատարման արագությունից: Ստացվում է, վստահու-

թյան արագ ձևավորվումը փոխկապակցված է իրադրության արագ և որակով գնահատումից, 

որի արդյունքում արագորեն ձևավորվում է մարդու ստեղծարարական հնարամտությունը՝ 

իրադրությունից անվտանգ դուրս գալու, աղետի գոտում կյանքի պահպանման համար:  
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ДОВЕРИЕ, КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ 
 

В статье обсуждается проблема доверия и его амбивалентность в процессе обеспечения психологической 

безопасности личности. За последние годы данная проблема стала предметом неотложных исследований, практически 

во всех областях психологии, поскольку эффективность современной человеческой жизни зависит от обеспечения 

доверия и безопасности. Экспериментально представлены особенности оценки психологической безопасности 

личности со стороны молодежи, роль доверия во время экстремальных ситуаций и происшествий, формы проявления в 

разных областях жизнедеятельности. Также обсуждается, в какой степени доверие может выступать в качестве 

психологического фактора во время стихийных бедствий и несчастных случаев, и в какой степени оно может 

обеспечивать безопасность жизни.  

Ключевые слова: доверие, психологическая безопасность, снижение риска бедствий. 

 
 

V.R. Papoyan, A.S. Galstyan, D.Y. Sargsyan 
 

CONFIDENCE, AS A PREREQUISITE OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF PERSON  
 

The problem of the confidence and its ambivalence in the process of insuring of psychological safety of person is 

discussed in the article. In recent years, this issue has become the subject of urgent research in almost all areas of psychology, 

since the effectiveness of modern human life depends on ensuring confidence and security. The study presents the pecularities 

of psychological security assessment by young people, the role of confidence in disasters and accidents, and ways of performing 

activities in the spheres of life. It also discusses the extent to which confidence can act as a psychological factor in disasters and 

accidents, and how much it can ensure a person's safety. 

 Keywords: confidence, psychological safety, disaster risk reduction. 
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КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2020. No 1 (16) 

 

А.В. Кузьмин, А.Э. Мухаметханов 
 

ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ  
  

В статье представлена точка зрения о том, что существует высокая вероятность возникновения 

техногенной чрезвычайной ситуации при перевозке опасного груза в результате дорожно-транспортного 

происшествия. Обозначены проблемы в системе государственного регулирования за данным видом 

потенциально-опасной деятельности. 

Ключевые слова: опасный груз, чрезвычайная ситуация, экологический ущерб, транспортное 

средство, дорожно-транспортное происшествие.  
 

Под влиянием научно-технического прогресса происходит не только совершенствование 

уже известных технологий, но и появление новых их разновидностей, например, биотехнологии, 

мембранной технологии, лазерной, ядерной, информационной, нанотехнологии и т.д. К 

сожалению современные технологии не только предлагают решения самых разнообразных 

проблем (от лечения болезней до очищения окружающей среды), но и сами несут значительную 

угрозу, так как являются потенциально опасными. В промышленном производстве все более 

активно и масштабно применяются вещества представляющие реальную угрозу для окружающей 

среды. В соответствии с действующим законодательством в категорию «Опасные вещества» 

входят: воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные 

вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды [1]. Очевидно, что 

тушение пожаров, связанных с потерей (проливом) опасного груза сопровождается значительным 

ущербом природе. При горении таких грузов обильно выделяются летучие высокотоксичные 

вещества, типа оксида углерода, хлороводорода, циановодорода, диоксид азота и др. При тушении 

пожара водой образуется пар, насыщенный отравляющими веществами, которые в виде 

атмосферных осадков попадают на почву и водоёмы надолго оставаясь в биосфере [2]. 

Опасные вещества, в целях обеспечения непрерывности функционирования объектов 

экономики, в огромных масштабах перемещаются по всему миру. В объеме грузов, перевозимых по 

России всеми видами транспорта, доля опасных грузов составляет около 20 %, или примерно 

800 млн т. из которых до 65% приходится на автомобильный транспорт [3]. Потоки грузового 

автотранспорта, перевозящие опасные грузы по дорогам общего пользования, в том числе и по 

территории населенных пунктов, уже стали реальностью повседневной. Также реальна и 

потенциальная опасность указанных перевозок!  

Примером высокого уровня риска возникновения техногенной чрезвычайной ситуации при 

перевозках опасных грузов автомобильным транспортом является происшествие, произошедшее 7 

августа 2018 года в пригороде города Болоньи (Италия). Чрезвычайная ситуация произошла на 

автодорожной эстакаде в черте населённого пункта в результате дорожно-транспортного 

происшествия с участием автоцистерны–бензовоза. Виновником происшествия стал автомобиль 

автовоз, водитель которого грубо нарушил Правила дорожного движения. В результате 

столкновения произошел аварийный пролив бензина с последующим воспламенением и взрывом. 

Пламя было такой силы, что распространилось на машины, которые находились рядом с проезжей 
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частью, которые также воспламенились, а мостовой переход частично обрушился. По имеющимся 

данным, 2 человека погибли и более 70 пострадали [4].  

Необходимо отметить, что перевозка опасных грузов автомобильным транспортом 

осуществляются в соответствии со специальными ПРАВИЛАМИ – единым для стран Европы 

документом, в котором зафиксированы процедуры оформления и транспортировки опасных 

грузов. Таким документом является Европейское соглашение о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ), вступившее в силу в 1968 году [5]. В Российской Федерации 

порядок перевозки опасных грузов автомобильным транспортом регламентируется совокупностью 

нормативных правовых актов [6, 7, 8]. Идеологическая или целевая направленность указанных 

Правил сосредоточена на предупреждении или снижении негативного воздействия свойств 

опасных грузов в случае аварийного происшествия. В связи с чем Правилами особое внимание 

уделяется распределению грузов по видам опасности, и, как следствие, определяются условия 

перевозки и уровень квалификации подготовке задействованного персонала. Во исполнение 

требований Правил существуют различные ведомственные нормативы, которые определяют 

порядок действия грузоперевозчика и грузовладельца, требования к качеству тары и 

технологической оснащенности привлекаемого автотранспорта, требования к маршруту 

перевозки. 

Вместе с тем, анализ нормативов, определяющих требования к маршруту перевозки опасного 

груза, а также порядок его определения и согласования, показал их общий, декларативный 

характер. Соблюдение установленных требований не предусматривает мер и действий, 

направленных на минимизацию риска возникновения ДТП с автомобилем перевозящим опасный 

груз [9]. Базовые требования к формированию маршрута в буквальном смысле ограничиваются 

лишь следующими формулировками: 

➢ движение не должно пролегать через места общественного отдыха, природные заказчики. 

Запрещается движение возле объектов культурной ценности; 

➢ запрещается движение вблизи крупных заводов, особенно тех, где производятся опасные 

вещества; 

➢ маршрут движения должен содержать информацию о местах остановки, заправки, стоянки, 

скоростной режим и т.д. 

Очевидно, что указанные выше параметры выбора маршрута перевозки опасного груза 

нацелены на минимизацию потерь в случаи возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера с перевозимым грузом. Однако их (параметров) явно недостаточно при выборе 

оптимального (безопасного) маршрута перевозки ОГ с учетом риска участия задействованного 

автомобиля в дорожно-транспортом происшествии.  

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом представляет собой сложный и 

трудоёмкий процесс, который характеризуется значительным риском возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Это обусловлено тем, что автомобильный 

транспорт, участвующий в перевозке опасных грузов, может стать участником дорожно-

транспортных происшествий. То есть, не смотря на все предпринятые меры по обеспечению 

сохранности опасного груза, существует риск утери груза, так как транспортное средство, 

перевозящее опасный груз, в силу ряда причин может опрокинуться (перевернутся) или быть 



116 

 

подвергнуто механическому воздействию (столкновению) со стороны иного, постороннего 

транспортного средства.  

Дополнительный отрицательный эффект в качество работы по определению и согласованию 

маршрута перевозки опасного груза вносит и то обстоятельство, что отсутствует официальная 

статистика дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильного транспорта 

перевозящего опасный груз. Согласно действующему законодательству в государственную 

статистическую отчётность включаются сведения только о тех дорожно-транспортных 

происшествиях, в которых погибли или были ранены люди. Происшествия, последствиями 

которых является лишь ущерб для транспортного средства или опасного груза (в том числе и 

опасного), в государственную статистическую отчётность не входят [10, 11, 12, 13]. Данное 

обстоятельство не позволяет осуществить анализ дорожно-транспортной аварийности с 

рассматриваемой категорий перевозок и формировать меры превентивного характера с целью 

минимизации риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных 

грузов автомобильным транспортом.  

Ниже представлен перечень дорожно-транспортных происшествий, произошедших в январе 

– феврале 2020 года. Информация о происшествиях получена из средств массовой информации, 

так как в формулировке запроса «ДТП С УЧАСТИЕМ Т/С ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОГ» отсутствует в 

официальной статистике Госавтоинспекции:  

✓ 1 января в городе Новошахтинск автомобиль «ВАЗ 2106» столкнулся с бензовозом. В 

результате происшествия водитель легкового автомобиля и пассажир погибли на месте; 

✓ 14 января во Владивостоке произошло столкновение бензовоза автомобиля Toyota Aqua; 

✓ 29 января около аэропорта Красноярска автомобиль «Нива» выехал на встречную полосу 

движения и столкнулся с бензовозом. Один человек пострадал, розлива топлива не было; 

✓ 31 января на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области произошло столкновение 

легкового автомобиля и бензовоза. Автоцистерна улетела в кювет, ее содержимое вытекло. 

Водитель автоцистерны был госпитализирован; 

✓ 31 января, в городе Санкт-Петербург в результате ДТП с бензовозом произошел розлив 

содержимого цистерны. Аварийные службы откачали более 5,5 тонн нефтепродуктов из реки 

Славянка; 

✓ 2 февраля в Кемском районе на 897-ом километре федеральной дороги «Кола» произошло 

ДТП результате которого произошла разгерметизация емкости автозаправщика с топливом. 

Дорога была перекрыта по обеим сторонам движения; 

✓ 5 февраля в Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с бензовозом. Розлива не 

произошло, пострадавших нет. 

✓ 10 февраля в Иркутской области столкнулся с тягачом при попытке вызволить застрявший в 

снегу бензовоз. 2 человека погибли, 1 госпитализирован; 

✓ 11 февраля на 1763 километре трассы М-5 произошло массовое ДТП с участием большегрузов. 

В результате происшествия 2 бензовоза вылетели в кювет и опрокинулись; 

✓ 15 февраля произошло ДТП под Тольятти с участием КамАЗа и бензовоза;  

✓ 17 февраля в Волгоградской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу 

движения и столкнулся с бензовозом, по итогам происшествия 5 человек погибло; 
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✓ 19 февраля бензовоз и легковой автомобиль столкнулись в Брянске; 

✓ 19 февраля в Кузбассе произошло столкновение бензовоза и грузового автомобиля, бензовоз 

перевернулся; 

✓ 21 февраля на КАД бензовоз выехал на встречную полосу, протаранил 4 автомобиля и 

остановился только после столкновения с отбойником. Произошла утечка солярки;  

✓ 24 февраля в республике Коми автомобиль Lifan выехал на встречную полосу движения и 

столкнулся с бензовозом «Нефаз», 4 человека погибло;  

✓ 27 февраля в Благовещенске у бензовоза во время движения отцепилась цистерна; 

✓ 1 марта в Уренгой участниками ДТП стали «Газель» и бензовоз. Водитель «Газели» погиб, 

водитель бензовоза госпитализирован. 

Не конкретные, противоречивые требования к маршруту перевозки опасного груза, 

отсутствие сведений о ДТП, с транспортными средствами, задействованными под перевозку 

опасных грузов на исследуемом маршруте перевозки, и указанные примеры наглядно 

свидетельствуют о существовании высокого риска возникновения техносферной чрезвычайной 

ситуации на территории населённых пунктов России в результате дорожно-транспортного 

происшествия c автомобилем, задействованным под перевозку опасного груза.  
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Ա.Վ. Կուզմին, Ա.Է. Մուխամետխանով 
 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԲԵՌՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԽՆԴՐԻՐԸ 
  

Հոդվածում ներկայացված է այն տեսակետը, որ վտանգավոր բեռների տեղափոխման ժամանակ, 

ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում գոյություն ունի տեխնածին արտակարգ 

իրավիճակի առաջացման հավանակաություն: Նշված են պոտենցիալ վտանգավոր գործունեության 

համար պետական կարգավորման համակարգում առկա խնդիրները: 

Առանցքային բառեր. վտանգավոր բեռ, արտակարգ իրավիճակ, էկոլոգիական վնաս, 

տրանսպորտային միջոց, ճանապարհատրանսպորտային պատահար: 
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A.V. Kuzmin, A.E. Mukhametkhanov 
 

PROBLEMS OF DANGEROUS CARGO TRANSPORTATION 
 

The article presents the point of view, that there is a high probability of a technogenic emergency as a result 

of a traffic accident with a vehicle carrying a dangerous cargo. The problems in the system of state regulation for 

this type of potentially dangerous activity are indicated. 

Keywords: dangerous goods, emergency, environmental damage, vehicle, traffic accident. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Ս.Հ. Հարությունյան 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՈՒՄԸ 

ԵՎ ԱՆՁԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ  
 

Արտակարգ իրավիճակների դիմակայման հիմնական միջոցառումներից մեկը՝ հոգեբանական 

իրավիճակների կառավարումն է: Հոգեբանները՝ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ պետք է ստեղծեն 

հույսի զգացման մոդել: Կարևոր է օգնել տուժածներին, կառավարել սթրեսային հակազդումները և 

արդյունավետ հաղթահարել խնդիրները: 

Անձի անվտանգությունը դասվում է հիմնարար պահանջմունքների շարքին և մարդկության 

գոյատևման կարևորագույն պայմաններից մեկն է: 

Առանցքային բառեր. հոգեբանական օգնություն, հոգեբանական անվտանգություն, սթրեսային 

հակազդումներ, հոգեբանական կանխարգելում, հոգեվերականգնում, սթրեսային խանգարումներ, անձի 

անվտանգություն: 
 

Ներկա ժամանակներում օրեցօր ավելանում են մարդու կյանքին և նրա կենսագոր-

ծունեությանը սպառնացող բազմաթիվ բնական և մարդածին գործոններ, որոնց ծագման և 

տարածման սահմանները դեռևս հայտնի չեն: 

XXI դարն աչքի է ընկնում բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, ժողովրդագրա-

կան, բնապահպանական և այլ տեսակի բնական և մարդածին աղետներով: 

Սպառնալիքների, զանազան ռիսկերի, անբարենպաստ պայմաններում մարդու օրգանիզ-

մը գտնվում է մշտապես լարվածությունների սահմանային եզրին: 

Հաշվի առնելով հավանական աղետների անխուսափելիությունը պետք է մշտապես պատ-

րաստվել դրանց դիմակայելուն, ճգնաժամային իրավիճակներում մարդկանց կենսագոր-

ծունեության ակտիվությունը պահպանելուն: 

Արտակարգ իրավիճակների դիմակայման հիմնական միջոցառումներից մեկը՝ հոգեբա-

նական իրավիճակների կառավարումն է: 

Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում մոդելավորվում են հրդեհների, երկրաշարժե-

րի, ահաբեկչական գործողությունների, ավիացիոն և տրանսպորտային պատահարների, 

տարհանման հարձակողական և պաշտպանական գործողությունները և այլն: 

Մոդելավորումը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու, ուղղելու դժվարությունների 

հաղթահարումը, ցուցադրելու հիմնախնդիրների լուծման տակտիկական կողմերը, ինչպես նաև 

շտկելու բնական պայմաններում լուծվող խնդիրների հավանական բացթողումներն ու 

վրիպումները [1]: 

Մոդելավորման գործընթացներում անձի մասնակցության փորձը հետագայում հնարա-

վորություն է տալիս արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվելու, կազմակերպելու իր և 

ուրիշների առողջությանը սպառնացող վտանգների կանխարգելման գործընթացը: Նախատես-

վող աշխատանքներում ներկայացվում են ազգաբնակչության բոլոր, այդ թվում՝ խոցելի համար-

վող շերտերը [2]։ 

 Արտակարգ իրավիճակ վերապրած մարդիկ կարող են լինել ճնշված և խուճապային 

հոեգեվիճակում: Այդպիսի իրավիճակներում չի կարելի ստիպել մարդկանց պատմել վերապ-
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րածի մասին: Ցուցաբերելով հանգստություն, հավասարակշռություն անհրաժեշտ է օգնել 

տուժածներին: Հոգեբանները՝ օգնություն ցույց տվողները, պետք է ստեղծեն հույսի զգացման 

մոդել: Գոյություն ունի հոգեբանական օգնություն տրամադրելու գործողությունների ամբողջու-

թյուն, որի ճիշտ կազմակերպումը կօգնի գնահատել իրավիճակը, ապահովել սեփական 

անվտանգությունը, դեպքի վայրում գտնել տուժածների նկատմամբ համապատասխան մոտե-

ցում, հասկանալ ինչ է նրանց անհրաժեշտ և ուղղորդել նրանց այնտեղ, որտեղ նրանք 

կկարողանան ստանալ գործնական օգնություն և տեղեկատվություն: 

Արտակարգ իրավիճակների անմիջական հետևանքներից հետո չափազանց կարևոր է 

վերականգնել անվտանգության զգացումը, որը կարող է նվազեցնել դիսթրեսը և անհանգստու-

թյունը: 

Հոգեբանական օգնություն ցուցաբերելիս կարևոր է տրամադրել հաղթահարման և վերա-

կանգնման մասին տեղեկատվություն պարունակող նյութեր: 

Լայնամասշտաբ արտակարգ իրավիճակների դեպքում ձեռնարկվում են արձագանքման 

տարաբնույթ միջոցառումներ՝ փրկարարական, առաջին բուժօգնության, սննդամթերքի բաշխ-

ման, ընտանիքի անդամների որոնման, երեխաների պաշտպանություն և այլն: 

Արտակարգ իրավիճակների դեպքում երբեմն առաջանում է քաոս և շտապ գործելու 

անհրաժեշտություն: 

Հոգեբանական օգնություն ցույց տվողը պետք է տեղակացված լինի միջադեպի բնույթի, 

հանգամանքների, ինչպես նաև օգնող և աջակցող ծառայությունների և դրանց հասանելիության 

մասին: 

Տրավմատիկ իրավիճակ վերապրած մարդիկ հաճախ իրենց անպաշտպան, աշխարհից 

կտրված կամ անօգնական են զգում, նրանց առօրյան խախտվում է, ակամայից հայտնվում են 

սթրեսային իրավիճակում: 

Հոգեբանական օգնություն տրամադրելիս տեղեկատվության հավաքագրման հնարավո-

րությունը մեծ մասամբ սահմանափակվում է ժամանակով, տուժածի կարիքներով, առաջնա-

հերթություններով և այլ գործոններով: Դիսթրեսի վիճակում գտնվող մարդկանց համակում են 

տագնապներն ու վախերը: Անհրաժեշտ է տվյալ անձին ասել, թե ի՞նչ է հարկավոր այդ վիճակից 

դուրս գալու համար: Լուծումը հնարավորություն կտա վերահսկելու տագնապային 

զգացողությունը։ Արտակարգ իրավիճակներում հայտնվելուց հետո առկա դժվարությունները 

հաճախ ուղեկցվում են հույսի կորստով: Անհրաժեշտ ռեսուրսներ գտնելու հարցում մարդկանց 

աջակցելը կարող է մեծացնել հույսի զգացումը և վերականգնել արժանապատվությունը: 

Մարդկային գործոնն ազդում է մարդու, կազմակերպության, տնտեսական կառույցների, 

պետության անվտանգության տարբեր տեսակների վրա [3]: 

Առկա կամ ակնկալվող խնդիրների լուծման հարցում տուժածներին օգնելն առաջին 

հոգեբանական օգնության տրամադրման առանցքային և կարևոր բաղադրիչն է: Անհրաժեշտ է 

քննարկել, թե ի՞նչ է հարկավոր տուժածի կարիքների բավարարման համար: 

Կարևոր է նաև սթրեսի հաղթահարման տեղեկատվության տրամադրումը, որը կարող է 

օգնել տուժածներին կառավարել սթրեսային հակազդումները և ավելի արդյունավետ հաղթա-

հարել խնդիրները: 

Յուրաքանչյուր ոք ունի դժվարությունների հաղթահարման բնական միջոցներ: Պետք է 

օգտագործել հաղթահարման դրական գործողություններ և խուսափել բացասականներից: 
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Հաղթահարման դրական գործողություններն օգնում են թուլացնել տագնապը, նվազեցնել 

հակազդումները, բարելավել իրավիճակը կամ օգնել մարդկանց հաղթահարել տագնապային 

երևույթները: 

Անհրաժեշտ է կատարել հոգեբանական նախապատրաստական աշխատանքներ: Դա 

կարելի է իրականացնել անհատական և խմբային ձևով: 

Չնայած ժամանակակից մարդը շնորհիվ իր մտավոր կարողությունների ու ստեղծած 

միջոցների, գտնվում է բնությունից և այլ սպառնալիքներից անհամեմատ ապահովության և 

անվտանգության վիճակում, բայց և այնպես բնական աղետների, և իր իսկ կողմից ստեղծված 

բազմաթիվ բացասական գործոնների դեմ պայքարում, դեռևս խոցելի է և անպաշտպան: Դրանք 

բոլոր բնական աղետներն են, ատոմակայանի, քիմիական գործարանների պայթյունները, 

ահաբեկչական գործողությունները, պատերազմները և այլն: 

Հոգեկան առողջության պահպանմանն ուղղված միջոցառումներն անցնում են 4 

հիմնական գործընթացի միջոցով՝  

1) հոգեճանաչում  

2) հոգեբանական կանխարգելում  

3) հոգեվերականգնում 

4) հոգեբանական ուղեկցում [1]: 

Արտակարգ իրավիճակներում ծառացած խնդիրների շուտափույթ լուծման 

անհրաժեշտությամբ անձի ֆիզիկական-օրգանական համակարգերի արդյունավետ 

համագործակցության, դրանց զգայաշարժական հնարավորությունների ներգրավման շնորհիվ 

գործի են դրվում անհրաժեշտ գործողությունների իրականացվելիք միջոցառումները: 

Արտակարգ իրավիճակներում տեղեկատվության ընդունման և հետագա մշակման գոր-

ծառույթներն իրականացվում են անձի զգայությունների, ըմբռնումների, հիշողության, պատկե-

րացումների ու մտածողության միջոցով: 

Անձի անվտանգությունը դասվում է հիմնարար պահանջմունքների շարքին և մարդկու-

թյան գոյատևման կարևորագույն պայմաններից մեկն է [4]: 

Անվտանգության հետ մեկտեղ անձն ունի հոգեբանական անվտանգության անհրաժեշ-

տություն: Անվտանգության պահանջմունքը հազվադեպ է դրսևորվում որպես ակտիվ ուժ։ Այն 

գերակշռում է միայն արտակարգ իրավիճակներում, օրգանիզմին մղելով ուժերի մոբիլիզացման՝ 

հաղթահարելու սպառնալիքները: Անվտանգության զգացողության հասնելը ելնում է 

արտակարգ իրավիճակներ հաղթահարող սուբյեկտի հնարավորություններից: 

Անվտանգությունն այնպիսի վիճակ է, առանց որի չեն կարող նորմալ զարգանալ ո՛չ անձը, 

ո՛չ սոցիալական կազմակերպությունները և ո՛չ էլ հասարակությունը [5]: 

Արտակարգ իրավիճակներում ծագող խնդիրների արագ լուծման գործընթացը կապված է 

նաև մտածողության հետ: Հոգեբանական ուժեղ լարվածության պատճառով մարդկանց 

մեծամասնության մոտ որոշումների ընդունման արդյունավետությունը խիստ նվազում է: 

Վտանգի, սպառնալիքի կանխարգելումը, անձի պաշտպանությունը պահանջում են անհրաժեշտ 

տեղեկացվածություն, որպեսզի հետագա անելիքների վերաբերյալ մարդը կարողանա ճիշտ 

կողմնորոշվել, իրավիճակին համապատասխան պլաններ, ծրագրեր մշակել: Արտակարգ 

իրավիճակների բնագավառն հոգեբանական բարձր պատրաստվածության է պահանջում 

անձից։ Արտակարգ իրավիճակների դեպքում տեղեկատվության ժամանակին և ճիշտ 
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ընկալման, վճիռների կայունացման և իրականացման ողջ գործընթացի ծանրաբեռնվա-

ծությունն ընկնում է տարբեր կառույցների արդյունավետ համագործակցության վրա: 

Անձի մասնագիտական, անհատական փորձի արդյունավետ կիրառման, կոնկրետ տեղե-

կությունների տրիապետման և իրավիճակի ճիշտ գնահատման կարողությունը ստեղծարար 

որոշումների կայացման հոգեբանական հենք է: 

Աղետների ժամանակ հոգեբանական օգնության նպատակն է օգնել տուժածներին 

հաղթահարելու հետաղետային դժվարությունները: 

Հոգեբանական օգնությունը միջոցառումների ամբողջություն է, որն ուղղված է տրավմա-

տիկ իրողության պատճառով առաջացած առաջին դիսթրեսը նվազագույնի հասցնելուն և 

հաղթահարմանը։  

Հոգեբանական օգնության նպատակն է՝ 

➢ բարձրացնել տուժածների անմիջական անվտանգությունը, ապահովել ֆիզիկական և 

հուզական կայունությունը, 

➢ տալ գործնական տեղեկատվություն տուժածներին, որոնք վերաբերում են անհետաձգելի 

կարիքները հոգալուն, 

➢ հնարավորություն ստեղծել տուժածների համար կապ հաստատելու սոցիալական 

աջակցության ծառայությունների հետ: 

 Գոյություն ունեն արտակարգ իրավիճակների տարբեր մեկնաբանություններ, որոնք բնորոշ են 

տարբեր հոգեվիճակներում հայտնված մարդկանց: 

Արտակարգ պայմաններում ինքնակարգավորման կարևորագույն նպատակն օրգանիզմի 

անհարմարվածության վիճակի հաղթահարումն է և անձի հոգեկան գործունեության 

ապահովումը: 

Տարբեր պատճառներով աղետներին առնչվող մարդկանց հոգեկան համակարգում 

պահպանվում են վտանգի, սպառնալիքի և կորստի պահին ունեցած հուզական ապրումները: 

Աղետներին առնչվող մարդկանց հոգեկան համակարգում վտանգի, սպառնալիքի ու 

կորստի պահին նրանց ունեցած հուզական ապրումները տևում են երկար: Դրանք ամբողջ 

օրգանիզմի, հոգեկան համակարգի համար հանդիսանում են որպես հետվնասվածքային 

սթրեսային խանգարումներ: Հետևաբար հետվնասվածքային հոգեվիճակների ուսումնասիրման, 

դրանց կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպման, իրականացման գործընթացն 

արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության հիմնական սկզբունքն է: 
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С.А. Арутюнян  
 

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЯХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

Основным средством противостояния кризисным ситуациям, связанным с бедствиями, является 
моделирование психологических ситуаций. Психологи и лица, предоставляющие помощь при 
чрезвычайных ситуациях, должны создать модель ощущения надежды. 

Важно помочь пострадавшим управлять стрессовыми реакциями и более эффективно преодолевать 
проблемы. Безопасность личности относится к числу базовых потребностей и является одним из важнейших 
условий выживания человечества. 

Ключевые слова: психологическая помощь, психологическая безопасность, стрессовые реакции, 
психологическая профилактика, психологическое восстановление, стрессовые нарушения, безопасность 
личности.  

 
 

S.H. Harutyunyan 
 

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN EMERGENCY SITUATIONS AND THE PERSONAL 

SECURITY 
 

The modeling of psychological situations is the main means of confrontation to crisis situations related to 
disasters. Psychologists and persons rendering support in emergency responders should create a model of a sense of 
hope. It is important to support victims to manage stress reactions and overcome problems more effectively. 

Personal safety is related to one of the basic requirements and is one of the most important conditions for 
the survival of mankind. 

Key words: psychological assistance, psychological safety, stress reactions, psychological prevention, 
psychological rehabilitation, stress disorders, personal safety. 
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Ռ.Մ. Պետրոսյան 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 

ՑՈՒՑԱԲԵՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ 
 

Բնական վտանգավոր երևույթները և արդյունաբերական, տնտեսական ու այլ գործողություններով 

պայմանավորված տեխնածին աղետները սպառնում են մարդկանց կյանքին և առողջությանը: Դրանց 

բացասական հետևանքները բնակչության մոտ կարող են հանգեցնել նյարդային և հոգեկան 

խանգարումների, որոնց ծագման մեջ էական դեր են խաղում սթրեսային ռեակցիաները, ինչպես նաև 

մարդու հոգեկան կայունության ժամանակավոր անկումը: Այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են 

սոցիալական աջակցության կորուստը, կենսակերպի փոփոխությունը, արտակարգ իրավիճակների 

հետևանքով սիրելիների կորուստը, ոչ միայն նպաստում են հոգեկան խանգարումների խորքային 

մակարդակի անցմանը, այլև հանգեցնում են այն բանին, որ բժշկական և սոցիալական հետևանքները 

զգալիորեն ավելի մեծ լինեն, քան աղետի ուղղակի հետևանքները: Ահա թե ինչու շատ կարևոր է 

նյարդահոգեբուժական խանգարումներ ունեցող տուժածներին բժշկական օգնության ժամանակին 

տրամադրումը: 

Գլխավորը այս դեպքում` հաղթահարել անհանգստությունը, վախը, կանխել խուճապը և անհա-

պաղ գործողություններով հասնել հոգևոր և ֆիզիկական ուժերի մոբիլիզացման: 

 Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, բուժհոգեբանական օգնություն, առաջին բուժօգնու-

թյուն, սթրես, հոգենյարդային խանգարումներ:  
 

Արտակարգ իրավիճակը որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում խոշոր վթարի, վտան-

գավոր բնական երևույթի, տեխնածին, տարերային կամ էկոլոգիական (բնապահպանական) 

աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի (էպիզոոտիա), բույսերի և գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի լայնորեն տարածված վարակիչ հիվանդության (էպիֆիտոտիա), զենքի տե-սակ-

ների կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակն է, որը հանգեցնում է կամ կարող է 

հանգեցնել մարդկային զոհերի, մարդկանց առողջությանն ու շրջակա միջավայրին` զգալի 

վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և մարդկանց կենսագործունեության բնականոն 

պայմանների խախտման [1]: 

Բժշկական տեսակետից արտակարգ իրավիճակների դեպքում առաջանում է խիստ 

անհամապատասխանություն տուժածների պահանջարկի և առողջապահության ուժերով ու 

միջոցներով այն բավարարելու մեջ: Դրանք կարող են նույնիսկ ճակատագրական ազդեցություն 

ունենալ ազգի բնականոն զարգացման վրա: Այս տեսանկյունից, կարևորվում է Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակների հետևանքով առաջացած 

բնակչության հոգենյարդային խանգարումների դեպքում առաջին բուժօգնության և 

բուժհոգեբանական օգնության ցուցաբերման կազմակերպումը [2]: 

Արտակարգ իրավիճակները մշտապես ուղեկցում են մարդկությանը և սպառնալիք են 

հանդիսանում մարդու կյանքի ու առողջության համար, ինչպես նաև բացասական ազդեցություն 

են թողնում մարդու առողջության, հոգեկան աշխարհի, հոգեվիճակի վրա [6]: 
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Ընդունված է, որ տարբեր արտակարգ իրավիճակներում առավել հաճախ են հանդիպում 

հոգենյարդային խանգարումները, որն ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակեր-

պության տվյալների (ԱՀԿ), վերջին տարիների ընթացքում նկատվում է մոտ 80% տուժածների 

շրջանում [5]:  

 Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ արտակարգ իրավիճակներում կարևորա-

գույն խնդիրներից է բնակչության առաջին բուժօգնության ցուցաբերումը և հետագայում 

հոգենյարդային և հուզային ազդեցության նվազեցումը:  

 Մի շարք հեղինակների ուսումնասիրությունները [5] ցույց են տվել, որ այդ հոգենյար-

դային խանգարումների առաջացման հիմքում ընկած են սթրեսային իրավիճակները և հոգե-

բանական կայունության ժամանակավոր իջեցումը: Այդ սուր և ձգձգվող հոգեբանական 

իրավիճակների գլխավոր վտանգը կայանում է նրանում, որ առաջանում են հոգեկան խանգա-

րումներ, այդ թվում նաև հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումներ, որոնք հետագայում 

կրում են քրոնիկ բնույթ:  

 Ելնելով վերը նշվածից անդրադառնանք «սթրես» հասկացության մեկնությանը, որը 

գիտական պրակտիկայում առաջին անգամ կիրառվել է կանադացի ֆիզիոլոգ Հանս Սելյեի 

կողմից 1930թ.: Ժամանակակից գիտությունն այսպես է սահմանում «սթրեսը»` օրգանիզմի 

պատասխան ռեակցիա գերլարումներին, բացասական հույզերին կամ միապաղաղությանը [5], 

որի մասին են վկայում Չերնոբիլի ԱԷԿ-ի վթարի, Սպիտակի, Նեֆտեգորսկի երկրաշարժի 

հետևանքով տուժածների մոտ առաջացած հետտրավմատիկ հետևանքները: 

 Այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են սոցիալական իրավիճակի վատթարացումը, կյանքի 

որակի փոփոխությունը, հարազատների կորուստն արտակարգ իրավիճակների հետևանքով, ոչ 

միայն բերում են հոգենյարդային իրավիճակների առաջացմանն ու հոգեկան խանգարումների 

խորացմանը, այլ նաև բժշկա-սոցիալական հետևանքների թվի աճին [7]: 

 Ուստի, արտակարգ իրավիճակների բժշկական հետևանքների վերացման հարցում 

կարևոր դեր ունեն հոգեբանները և հոգեթերապևտները [4]: Նրանք ձգտում են վերացնելու 

աղետների բացասական ազդեցությունները և լուծելու տարբեր տեսակի հոգեբանական խան-

գարումների հետագա զարգացումը: Հոգեբանական օգնությունը չի ավարտվում աղետի գոտում. 

այն ներառում է հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների վերականգնողական պրոցեսը, 

որը կարող է տևել օրեր, շաբաթներ ամիսներ: Այդ առումով արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության հոգեբանական աջակցության բաժնի համապատասխան մասնագետների 

կողմից նույնպես իրականացվում են մի շարք համալիր միջոցառումներ, որի նպատակն է 

տուժածներին հուզական աջակցության ցուցաբերումը և հոգեբանական խորհրդատվության 

տրամադրումը: Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հոգեբանական աջակցության 

բաժինը հագեցված է համապատասխան ժամանակակից սարքավորումներով, որոնք ազդում են 

անձի հոգեհուզական վիճակի վրա, հոգեհուզական լարվածության թոթափման, 

ստեղծագործական պոտենցիալի զարգացման, հոգեկան հավասարակշռության վերականգն-

ման, հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշների չափման, հետազոտվող անձի հոգեֆիզիոլոգիական 

վիճակի վերաբերյալ ցուցանիշների մշակման, զգայական ռելաքսացիայի, հոգեբանական և 

ֆիզիկական լիցքաթափման համար [2]: 
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 Նման տեխնիկական հագեցվածությունը թույլ կտա առավել զարգացնել հոգեբանական 

աջակցության բաժնի աշխատանքներն արագ արձագանքման, հոգեախտորոշիչ և վերականգնո-

ղական ուղղություններով: 

Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է բուժհոգեբանական օգնության արդիական կազմա-

կերպման հետ մեկտեղ ապահովել բնակչության համապատասխան պատրաստումը, հոգե-

բանների համար առաջին բուժօգնության դասընթացների կազմակերպումը, իրազեկումը, ծանո-

թացումը տարաբնույթ աղետների առաջացմանը, արտակարգ իրավիճակների բժշկության 

մասնագետների, հոգեբանների և հոգեթերապևտների, ինչպես նաև այլ մասնագետների 

անհատական պատրաստականությունը, կամային դաստիարակությունը, ինքնատիրապետու-

մը և բարոյահոգեբանական կայունությունը [3]: 
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Р.М. Петросян 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ И МЕДИКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЯХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

Катастрофы природного и техногенного характера, создающие угрозу жизни людей, их 

производственной, хозяйственной и другим видам деятельности и негативные последствия этой 

деятельности угрожают населению и приводят к нервным расстройствам и психическим нарушениям. В 

происхождении этих нарушений значимую роль играют стрессовые реакции, а также временное снижение 
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психической устойчивости. Такие факторы, как потеря социальной поддержки, изменение образа жизни, 

утрата родных и близких в результате ЧС, не только способствуют переходу психических нарушений на 

более глубокий уровень, но и приводят к тому, что медико-социальные последствия по своим масштабам 

значительно превосходят прямые эффекты катастрофы. Именно поэтому своевременное оказание 

медицинской помощи пораженным с психоневрологическими расстройствами является чрезвычайно 

актуальным.  

Главное преодолеть тревожность, страх, не допустить паники, немедленными действиями добиться 

мобилизации духовных и физических сил.  

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, медико-психологическая помощь, первая медецинская 

помощь, стресс, психические расстройства.  

 

 

R.M. Petrosyan 

 

SOME ISSUES OF PROVIDING FIRST MEDICAL AID AND MEDICAL-PSYCHOLOGICAL 

ASSISTANCE TO THE POPULATION IN CASE OF NEUROPSYCHIATRIC CONDITIONS AS 

A RESULT OF EMERGENCY SITUATIONS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

Natural and man-made disasters that threaten the lives of people with their industrial, economic and other 

activities, the negative consequences of this activity threaten the population and lead to nervous disorders and 

mental disorders. A significant role in the origin of these disorders is played by stressful reactions, as well as a 

temporary decrease in mental stability. Factors such as loss of social support, lifestyle changes, loss of loved ones as 

a result of emergencies, not only contribute to the transition of mental disorders to a deeper level, but also lead to 

the fact that the medical and social consequences are significantly greater in magnitude than the direct effects of 

the disaster. That is why the timely provision of medical care to those affected with neuropsychiatric disorders is 

extremely relevant. 

The main thing is to overcome anxiety, fear, prevent panic, and by immediate actions achieve the 

mobilization of spiritual and physical forces. 

Keywords: emergency, medical-psychological assistance, first aid, stress, mental disorders. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Ն.Ս. Հովսեփյան 

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

Հոդվածում քննարկվում են ճգնաժամերի (սոցիալ-հոգեբանական և սոցիալ-տնտեսական) առա-

ջացման տարբեր պատճառները։ Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացված է մարդկային կապիտալի 

վրա և թե ինչպես է ներկայիս հասարակությունը տեղեկատավական տեխնոլոգիաների զարգացման 

արդյունքում վերածվում գործիքի, ինչն էլ իր հերթին կարող է դառնալ ճգնաժամերի առաջացման 

պատճառ։ Ճգնաժամերը հաղթահարելու համար ներկայացված է հոգեբանական կապիտալի և դրա 

չափելիության կարևորությունը։ 

Առանցքային բառեր. ճգնաժամ, մարդկային կապիտալ, հոգեբանական կապիտալ, հոգեբանական 

կապիտալի չափում, տնտեսություն:  
 

Մարդկությունը 21-րդ դար անցում կատարեց բազմաթիվ հակամարտությունների միջով, 

որոնք ազդեցին տարբեր երկրների և ժողովուրդների տարաբնույթ ճակատագրերի վրա։ Սա մեծ 

ազդեցություն ունեցավ սոցիալական և հոգեբանական ոլորտի վրա: Մի կողմից, գիտական և 

տեխնոլոգիական առաջընթացի շնորհիվ, մարդկային ինտելեկտն այժմ հասել է այնպիսի 

հզորության, որը համեմատելի է բնական պրոցեսների ուժի հետ: Մյուս կողմից, ժամանակակից 

հասարակության կողմից տեխնոլոգիական արմատական վերափոխումների ժամանա-

կաշրջանն առաջացրել է բացասական փոփոխություններ սոցիալ-հոգեբանական ոլորտի 

հիմնական գործառույթներում, որի հետևանքով առաջացել են նոր խնդիրներ, մեծացել է 

տեխնոլոգիական վթարների և աղետների հավանականությունը։ Տեխնոլոգիական զարգացումը 

նպաստում է նաև տարբեր ճգնաժամերի (սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական, 

հոգեբանական և այլն) առաջացմանը։  

Ճգնաժամերը մեր կյանքի բաղկացուցիչ մասն են կազմում, որի ժամանակ շատ գործ-

ընթացներ անկանխատեսելի են: Սոցիալ-տնտեսական համակարգերի առկայությունը ցիկլային 

գործընթաց է, որը բնութագրվում է ճգնաժամերի առաջացման և լուծման կանոնավորությամբ 

[3]: Ճգնաժամը սոցիալ-տնտեսական համակարգում հակասությունների ծայրահեղ սրացումն է՝ 

սպառնալով շրջակա միջավայրում դրա կայունությանը: Այն կարելի է ընկալել նաև որպես 

սոցիալ-տնտեսական համակարգի զարգացման փուլ, որն անհրաժեշտ է դրանում 

լարվածությունն ու անհավասարակշռությունը վերացնելու համար: Ճգնաժամերը կարող են 

որոշվել դրանց դրսևորման գործոններով։ Առավել նշանակալից ցուցանիշներ են, համակարգի 

գործառույթների չափորոշիչները, դրա մեջ անհավասարակշռության առկայությունը, սուր 

հակասությունները համակարգում: Ճգնաժամը կարելի է հասկանալ որպես որոշակի 

«ստեղծողի» «գործունեության» արդյունք։ Այն ենթադրում է մի համակարգ, որը կարող է ավելի 

շուտ արձագանքել, քան այլ համակարգերը և, այդպիսով, ճնշել դրանք: Ճգնաժամը միշտ 

ավարտվում է այն իրավիճակով, որով «ճնշված» կողմի հնարավորությունն ընկնում է 

«բացարձակ» կախվածության մեջ «հարմարավետության» պայմաններից [6]:  

Սոցիալական ճգնաժամ հասկացությունը կարող է օգտագործվել լայն և նեղ իմաստով։ 

Լայն իմաստով, սոցիալական ճգնաժամը հասարակության զարգացման վրա ազդող ցանկացած 
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երևույթն է։ Նեղ իմաստով սոցիալական ճգնաժամի գաղափարը կիրառվում է հասարակության 

կոնկրետ բնագավառների սահմանազատման դեպքում: Ճգնաժամերը ներկայացված են մի շարք 

սոցիալական միջադեպերով, որոնք միմյանցից բավականին տարբեր են։ Պարտադիր չէ, որ 

դրանք մեծամասշտաբ լինեն կամ ունենան համընդհանուր տարածում և ազդեն մեծ 

սոցիալական հանրույթի վրա: Ցանկացած զարգացում՝ անձի տարիքային զարգացում, 

ավանդույթներ, գիտակցության գործունեության ոլորտ, կրոն, տեղեկատվական համակարգ, 

կարող է որոշակի պայմաններում ենթարկվել ճգնաժամի [2]: Սոցիալական ճգնաժամը ազդում է 

հասարակության բոլոր ոլորտների վրա, բայց դրա պատճառը արմատավորված է տնտեսության 

մեջ, քանի որ պետության բարդ սոցիալական կառուցվածքում որոշիչ դեր է խաղում 

տնտեսական ոլորտը: Սոցիալական դժվարությունները կարող են առաջացնել կոնֆլիկտային 

իրավիճակ մարդու կենսագործունեության տարբեր բնագավառներում։ Այնուամենայնիվ, առողջ 

տնտեսության պայմաններում դրանք սովորաբար քիչ թե շատ դժվարությամբ հաղթահարվում 

են հասարակության կողմից: Կապիտալիզմի պայմաններում սոցիալական ճգնաժամի 

պատճառը թաքնված է տնտեսական ճգնաժամի աճող կործանարարությամբ, որը խարխլում է 

հասարակության բոլոր ոլորտները և վաղ թե ուշ սկսում է սպառնալ մարդկանց գոյությանը: 

Սոցիալական ճգնաժամից ելքը, որպես կանոն, կապված է սոցիալական համակարգերում զգալի 

փոփոխությունների իրագործման հետ [8]:  

Տնտեսական ճգնաժամի պատճառները բացատրվում են տարբեր տեսանկյուններից։ 

Հիմնականում առանձնացվում է երկու մոտեցում։ Տնտեսագետների առաջին խումբը ճգնա-

ժամերը բացատրում են՝ ելնելով տնտեսական երևույթներից, հարցին մոտենալով տարբեր 

տեսանկյուններից: Այս խմբի առաջին ենթախմբի մեջ են այն հեղինակները, ում կարծիքով 

ճգնաժամի հիմնական պատճառը արտադրության և սպառման միջև առկա անհավասարա-

կշռությունն է (Թ․ Մալտուս, Ջ․Շ․ Սիսմոնդի, Դ․Ա․ Հոբսոն և այլն), որն էլ առաջացնում է 

ապրանքների թերի սպառում: Ճգնաժամը բացատրող նմանատիպ տեսությունների շարքին են 

դասվում նաև, կապիտալի կուտակման կամ խնայողությունների և ներդրումների միջև համա-

մասնությունների խախտման մոտեցումները: Երկրորդ ենթախումբը ճգնաժամը բացատրում է 

նրանով, որ արդյունաբերության արագ աճն առաջացնում է սպառողական ապրանքների գների 

իջեցում, և ըստ այդմ՝ արտադրության միջոցների պահանջարկը նվազում է, այսինքն՝ տեղի է 

ունենում արդյունաբերության աճի դանդաղում և արտադրության ծավալի անկում: Երրորդ 

ենթախումբը բաղկացած է տեսություններից, որոնցում ճգնաժամերի պատճառ հանդիսանում է 

արտադրության համար նախատեսված միջոցների արտադրության գերազանցումը 

սպառողական ապրանքների արտադրության համեմատ (Մ. Ի. Տուգան-Բարանովսկի) [4]:  

Երկրորդ խմբում Վ.Ա. Բոգոմոլովը և Ա.Վ. Բոգոմոլովան առանձնացրել են ճգնաժամային 

տեսությունները, որոնք բացատրում են տնտեսական զարգացման ցիկլային բնույթը ոչ 

տնտեսական պատճառներով: Առաջին ենթախմբում ընդգրկված են տեսություններ, որտեղ 

տնտեսական ճգնաժամի պատճառների հիմքում դրվում են բնական երևույթները: Երկրորդ 

ենթախմբում ներառված են այն հեղինակները, ովքեր բացատրում են ճգնաժամի առաջացումը 

հոգեբանական տեսություններով։ Այստեղ առանձնակի ուշադրություն է դարձվում մարդու 

էությանը և հոգեբանությանը (Վ. Պարետո, Ա.Ս. Պիգու և այլոք) [4]։  

Որքան էլ, որ ուշադրություն չի դարձվում տնտեսական ճգնաժամի հոգեբանական 

հիմքերին դրանք անտեսել չի կարելի։ Մի շարք հետազոտողներ առանձնացնում են ճգնա-
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ժամերի հոգեբանական տեսությունը, ըստ որի տնտեսական ցիկլի յուրաքանչյուր փուլը 

բնութագրվում է իր հոգեբանական պատկերով, որը ձևավորում է վերաբերմունք ներդրումների 

նկատմամբ: Շուկայական խուճապը բերում է ներդրումների լճացման։ Ի հակադրություն սրան 

սպառողի բարձրացրած տրամադրությունը շուկայական «բումի» պայմաններում խթանում է 

այսպես կոչված «սպառողական տենդի» առաջացմանը: Տնտեսական ցիկլերի և ճգնաժամերի 

մեջ Պոլ Սամուելսոնը առանձնակի տեղ է հատկացնում հոգեբանական տեսությանը, ըստ որի 

բնակչությանը պատող հոռետեսական և լավատեսական տրամադրության ալիքները մեծ դեր 

ունեն ճգաժամի առաջացման գործում։ Այս նույն ցիկլում առանձնացվում է նաև նորարա-

րության տեսությունն, որը բացատրում է արտադրության մեջ նորարարության և նորարա-

րական տեխնոլոգիաների օգտագործման ցիկլը [5]։  

Նորարարական տեխնոլոգիաները ևս ունեն իրենց ազդեցությունը մարդու հոգեբանու-

թյան վրա։ Տեխնոլոգիական զարգացումը մարդուն վերածում է գործիքի, ով դառնում է 

տեխնիկայի մի մասը, դրա կայուն աշխատանքն ապահովելու համար։ Է. Ֆրոմմը իրավացիորեն 

նշում է․ «Մեր վերաբերմունքը կյանքի նկատմամբ դառնում է ավելի ու ավելի մեխանիկական: 

Մեր հիմնական նպատակը դառնում է իրեր արտադրելը և իրերի պաշտամունքի գործընթացում 

մենք մեզ վերածում ենք ապրանքների: Մարդկանց վերաբերվում են թվերի պես: Խոսքը ոչ թե 

նրանց հետ լավ վարվելու մասին է, և նրանց լավ սնելու (իրերի հետ ևս կարելի է լավ վարվել), 

այլ այն հարցի՝ արդյո՞ք մարդիկ իրեր են, թե կենդանի արարածներ» [7]: Ըստ հեղինակի 

արևմուտքի բյուրոկրատական-արդյունաբերական քաղաքակրթությունը ստեղծել է նոր՝ 

կազմակերպության մարդուն, մարդ-ավտոմատին և սպառող մարդուն (homo consumens)։ Բացի 

այդ Ֆրոմմը մարդուն անվանում է «մարդ մեխանիզմ» (homo mechanicus), այսինքն օրգանների 

համակարգ, որը գայթակղվում է մեխանիկական ցանկացած իրով և զզվանք ապրում ցանկացած 

կենդանի բանից [7]:  

Բավականին տարօրինակ է, որ մարդկային կապիտալի հայեցակարգի բոլոր պոստու-

լատները տարիներ անց չեն հակասում Մարքսի «Կապիտալին», որտեղ ասվում է, որ մարդն 

ինքն էլ նույնքան աշխատանքի արդյունք է, որքան իր ստեղծած ցանկացած մեքենա և մեզ թվում 

է, որ տնտեսական բոլոր ուսումնասիրություններում նրան պետք է դիտարկել հենց այս 

տեսանկյունից: Յուրաքանչյուր անհատի, ով հասուն տարիքի է հասել միանգամայն տեղին է 

համարել մեքենա, որը պահանջել է 20 տարվա խնամք և զգալի նյութական ծախսեր: Հետաքրքիր 

է, որ մարդու դաստիարակության կամ որակավորման համար (հատուկ գործեր կատարելու 

նպատակով, որոնք հատուկ մասնագիտացում են պահանջում) լրացուցիչ նյութական միջոցներ 

ծախսելիս մարդու արժեքը համամասնորեն ավելանում է ինչպես դա կլիներ իրի դեպքում [1]։ 

Զարգացող երկրներում քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների հիմքը, որպես 

կանոն, «կապիտալի» ընկալումն է դրա ուղղակի իմաստով, ինչը վերլուծվում է զուտ սոցիալ-

տնտեսական ցուցանիշներով: Մարդկային կապիտալի հայեցակարգում, որը ձևակերպվել է 

Թ.Շուլցի առաջարկած տնտեսական համատեքստում, նշվում է ամբողջ երկրում կրթության մեջ 

ներդրումներ կատարելու առավելությունները հիմնավորելու անհրաժեշտությունը։ Ներկայումս 

մարդկային կապիտալի բաղադրիչների ավելի լայն մեկնաբանությունը ներառում է կյանքի 

ընթացքում կատարված բոլոր ծախսերը (ընտանիք, ուսումնական հաստատություններ, 

մշակույթ, կազմակերպություններ և պետություն) [1]:  
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Հ․Մ․ Ավանեսյանը ցիտելով Ի․Ա․ Մայբուրովային նշում է, որ երկրի տնտեսական զար-

գացումը, անհնար է առանց մարդկային կապիտալի էությունը խորությաբ հասկանալու և դրա 

համար անհրաժեշտ է նաև անդրադառնալ Կ․ Մարքսի կողմից առանձնացված «Կապիտալ» 

կատեգորիայի արմատական հատկությանը, այն է՝ դրա արժեքի ինքնուրույն աճը։ Շեշտվում է 

մարդկային կապիտալի տարբեր բաղադրիչների միջև սերտ կապը, որոնց թվում կարևորվում է 

անհատի կրթական մակարդակը բարելավելու անհրաժեշտությունը: Այս գործոնը, իր հերթին, 

լրացուցիչ խթաններ է ստեղծում առողջության, մշակույթի կապիտալը մեծացնելու համար և, 

համապատասխանաբար, մեծացնում է անձի մոտիվացիան աշխատանքային գործունեություն 

ծավալելիս: Վերջիններս կկորցնեն իրենց նշանակությունը, և մասնագետը կմնա պոտենցիալ 

ռեսուրս, եթե նա, լինելով առողջ և մոտիվացված, ընդգրկված չէ զբաղվածության գործընթացում: 

Այսպիսով, ընդգծվում է մարդկային կապիտալի զարգացման գործընթացը կառավարելու 

տնտեսական և հոգեբանական բաղադրիչների միջև հարաբերությունների կարևորությունը, 

ինչը, իհարկե, պետք է բխի հուսալի համակարգից կարիերայի աճի յուրաքանչյուր փուլում այն 

գնահատելու համար [1]:  

Դրական կազմակերպական վարքագիծը և դրա ածանցյալ հոգեբանական կապիտալը 

(PsyCap) հիմնականում բխում են պոզիտիվիստական հոգեբանության տեսական և 

հետազոտական աշխատանքներից, որը կիրառվում է աշխատավայրում: Հոգեբանական կապի-

տալը հանդիսանում է անհատի զարգացման դրական հոգեբանական վիճակ: 

Պոզիտիվիստական հոգեբանությունը չի պահանջում պարզել դրականության արժեքը, դրա 

նպատակն է տեղափոխվել ավելի հավասարակշռված մակարդակ, որտեղ հնարավոր կլինի 

հասկանալ և զարգացնել այն ինչը կնպաստի մարդկային անձնային աճին։ Հոգեբանական 

կապիտալը նկարագրվում է հետևյալ բնութագրիչներով՝ դժվարին խնդիրներ լուծելիս 

ինքնավստահությամբ, ներկայում և ապագայում հաջողության հասնելուն դրական վերաբեր-

մունքով, նպատակին հասնելու հաստատակամությամբ և անհրաժեշտության դեպքում առանց 

նպատակ փոխելու, նպատակին հասնելու նոր ուղիների որոնմամբ, խնդիրների և դժվարու-

թյունների առաջացման ժամանակ մարդու կողմից ինքն իրեն աջակցելու կարողությամբ։ Այս 

մոտեցումը մշակվել է կազմակերպությունների համար և դրական հոգեբանության շրջանակում 

[9]։  

Նոր ժամանակները պարտադրում են կազմակերպությունների ղեկավարներին ուշադրու-

թյուն դարձնել ոչ միայն աշխատակիցների գիտելիքներին, հմտություններին, կարողություննե-

րին և փորձին այլև հոգեբանական հատկություններին, որոնք անհատական բնութ են կրում։ 

Հոգեբանական կապիտալը ցույց է տալիս, թե «ով է անհատը» և «ինչ կարող է անհատը դառնալ 

դրական զարգացման արդյունքում» և սրանով տարբերվում է մարդկային կապիտալից (դու ինչ 

գիտես) և սոցիալական կապիտալից (ով ես դու)։ Լյութանսի, Յուսեֆի և Ավոլիոի կողմից 

մշակվել է հոգեբանական կապիտալի 24 հարցանի չափման սանդղակ (Psy Cap 24)։ Այս 

սանդղակը գնահատում է հետևյալ չորս ցուցիչները՝ հույսը, ճկունությունը, լավատեսությունը և 

արդյունավետությունը [9]։  

Հույսը լայնորեն կիրառվում է ամենօրյա բառապաշարում, բայց այստեղ այն ուսումնա-

սիրվում է պոզիտիվիստ հոգեբանի՝ Ռիկ Սնեյդերի տեսության և հետազոտության շրջանակ-

ներում: Սնեյդերի և գործընկերների հույսի տեսությունը լայնորեն ճանաչված է կլինիկական և 

պոզիտիվիստական հոգեբանության մեջ և ունի զգալի հետազոտական աջակցություն: Սնեյդերը 
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և նրա գործընկերները նշել են հույսը, որպես դրական շարժառիթային վիճակ, որը հիմնված է 

նպատակին հասնելու ուղղվածությամբ և նպատակներին հասնելու ուղու պլանավորմամբ:  

Ճկունությունը հաճախ բնութագրվում է դրական հաղթահարմամբ (coping) և 

հարմարվողականությամբ հաշվի չառնելով զգալի անբարենպաստությունները կամ ռիսկերը։ 

Լավատեսությունը որպես վիճակ, ներառում է օբյեկտիվ գնահատական, թե ինչ կարելի է 

իրականացնել որոշակի իրավիճակում, հաշվի առնելով այդ ժամանակ առկա ռեսուրսները, և 

հետևաբար, կարող է տարբեր կերպ դրսևորվել։ 

Արդյունավետությունը որպես անհատի հատկություն մոտիվացիայի, ճանաչողական 

ռեսուրսների մոբիլիզացման ունակությունն ու գործողությունների ուղղվածությունն է, որոնք 

անհրաժեշտ են տվյալ ենթատեքստում կոնկրետ առաջադրանքը հաջողությամբ կատարելու 

համար [9]: 

Այս սանդղակի հման վրա ստեղծվել են հոգեբանական կապիտալը չափող այլ 

սանդղակներ ևս։ 

Վերլուծելով կադրերի կառավարումից մարդկային ռեսուրսների կառավարմանն անցնելու 

առավելությունը, Անդրեևան կենտրոնանալով «մարդկային կապիտալի» հայեցակարգի վրա, 

նշում է, որ այս հայեցակարգի կառուցումը կապված է այն որակների քննարկման հետ, որոնք 

կարող են եկամտի աղբյուր դառնալ կոնկրետ անձի, ինչպես նաև ձեռնարկության, կազմակեր-

պության, և ընդհանուր առմամբ, պետության համար: Այդ իսկ պատճառով, մարդկային 

կապիտալի գնահատման հոգեբանական մոտեցումը մակրո նշանակություն ունի (պետություն), 

իսկ մարդկային ռեսուրսների գնահատումը՝ միկրո, քանի որ այն ընդգրկում է միայն կազմա-

կերպության կամ առավելագույնը՝ ինչ-որ ոլորտ [1]: 

Տեսական և փորձարարական ուսումնասիրությունը ներառում է մարդկային կապիտալի 

հայեցակարգի հիմքերի վերլուծությունը և դրա մեջ հոգեբանական բաղադրիչի դերը, ինչպես 

նաև հիմնարար տարրերի նույնականացումը մարդկային կապիտալի հոգեբանական բաղադ-

րիչների գնահատման համար ունիվերսալ և համարժեք ալգորիթմի ստեղծման նպատակով: 

Ենթադրվում է, որ մարդկային ռեսուրսների կառավարման գնահատման համակարգից 

անցումը մարդկային կապիտալի հոգեբանական գնահատմանը, թույլ կտա ընդլայնել 

ներդրումների և տնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման գործառույթը [1]։ 

Փորձը ցույց է տալիս, որ գործատուները ֆորմալ վերաբերմունք ունեն հոգեբանական 

թեստավորմանը։ Աշխատակիցներ ընտրելիս հիմնական ուշադրությունը դարձվում Է փաստա-

թղթերի և երաշխավորագրերի վերլուծությանը (ռեզյումե, ինքնակենսագրություն, դիպլոմներ, 

պատվոգրեր և այլն)։ Այս թերահավատությունը կապված է հոգեբանական թեստերի 

անցկացման բարդության հետ։ Սրանից հետևում է, որ ոչ միայն կարիք կա պատրաստելու 

թեստերի պատվիրատուներին, այլև հենց հոգեբաններին [1]։ Հոգեբանական կապիտալի 

գնահատումը կազմակերպություններում կարող է նաև տեղեկատվություն տրամադրել ավելի 

մեծ մասշտաբի գնահատումներ կատարելու համար։ Կազմակերպությունների մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման բաժինները կենտրոնացնում են մեծ քանակության տեղեկու-

թյուններ աշխատակիցների մասին, ինչն էլ օգտագործելով հնարավոր է դառնում այս 

տվյալների վերլուծությամբ գնահատել երկրի մարդկային և հոգեբանական կապիտալը [1]։  

Այսպիսով կարող ենք ասել, որ չնայած ճգնաժամերի առաջացման տարբեր պատճառ-

ներին անհրաժեշտ է բավական ուշադրություն դարձնել մարդկային կապիտալին։ Ինչպես 
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արդեն նշել ենք, ավելի վաղ մարդկային կապիտալն առանցքային դեր ունի թե՛ տնտեսական, 

թե՛ սոցիալական ճգնաժամերը հաղթահարելու գործում։ Շատ ավելի կարևոր է ուշադրություն 

դարձնել հոգեբանական կապիտալին, հասկանալու համար, թե «Ո՞վ է անահատը» և «Ի՞նչ 

կարող է անհատը դառնալ դրական զարգացման արդյունքում»։ Հոգեբանական կապիտալը 

զարգացող ավելի բարձր կարգ է, որում կազմակերպությունները կարող են ներդրումներ 

կատարել և զարգացնել իրենց աշխատուժի` իրական, կայուն աճը և բարձր կատարողականի 

հասցնել նրանց: Հոգեբանական կապիտալը կարող է նպաստել ժամանակակից աշխարհում 

մրցակցային առավելությունների կառավարմանը և կազմակերպությունում աշխատակիցների 

ճիշտ տեղաբաշխմանը, ինչը կնպաստի տեխնածին և տարերային աղետների հնարավորինս 

սահուն հաղթահարմանը և մարդկային գործոնով առաջացող ճգնաժամերի նվազեցմանը: 
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ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 
 

В статье рассматриваются различные причины кризисов (социально-психологические и 

экономические). Основное внимание уделяется человеческому капиталу и тому, как современное общество 

в результате развития ИТ сектора превращается в инструмент, что и может вызвать кризис. Представлена 

важность психологического капитала и его измеримости для преодоления кризисов. 

Ключевые слова: кризис, человеческий капитал, психологический капитал, измерение 

психологического капитала, экономика. 

 

 

N.S. Hovsepyan 
 

SIGNIFICANCE OF HUMAN AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL IN THE PROCESS OF 

OVERCOMING CRISIS 
 

The article discusses the various causes of crises (socio-psychological and economic). The main focus is on 

human capital and how modern society is becoming an instrument as a result of IT sector development, which can 

become a reason for crisis. The importance of psychological capital and its measurability for overcoming crises is 

presented. 

Keywords: crisis, human capital, psychological capital, measurement of psychological capital, economy. 
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DISASTER PREPAREDNESS AND HEALING: 

NURTURING MEANING-MAKING THROUGH THE 7-STEP INTEGRATIVE HEALING 

MODEL 
 

The article discusses the psychological readiness of disasters, analyzes the psychological manifestations of 

children and adults during the 1988 Spitak earthquake in Armenia. Nurturing meaning-making through the seven-

step integrative healing model is presented. 

Key words: disaster, earthquake, preparedness, emotionally numb, shock, integrative healing. 
 

Natural or human-made disasters can have severe negative impacts on life, property and 

livelihood. These impacts are highly disruptive and can result in permanent changes. Disaster 

preparedness becomes much more imperative as the frequency of disasters and their effects are 

increasing yearly [1]. Gaps in preparation and intervention to withstand the detrimental impacts of 

disasters due to a failure of systems can further the negative impact. In this chapter, we will discuss the 

types of disasters; the stages of disaster management; the example of Hurricane Sandy; and interventions 

that promote well-being such as the 7-step Integrative Healing Model [2]. 

Unlike an emergency, which refers to an event or situation that requires a rapid response and can 

be addressed within existing community resources, disasters are of a greater magnitude.  

The term disaster refers to an event or situation that can cause disruptions to services, requiring 

the need for people outside of the affected community to respond. The event or situation is unforeseen 

and can have serious and immediate threats to public health [3]. There are several types of disasters 

(Table 1).  

Table 1.  

Types of Disasters, as defined by Eshghi & Larson (2008) 

No Type of disaster Name of disaster 

1.  Biological disaster Epidemic/infestation 

2.  Geological disaster Earthquake 

Landslide 

Mudslide 

Volcanic eruption 

Tsunami 

3.  Meteorological disaster Avalanche 

Drought 

Famine 

Flood 

Snowstorm/storm surge 
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Heat/cold weather 

Hurricane/typhoon/tornado 

Wild fire 

4.  Human conflict Genocide 

Terrorism 

Mass casualty 

War 

5.  Technological disaster Industrial/hazardous chemicals accident 

Transportation accident 
 

The World Health Organization (WHO) defines natural disasters as an ecological disruption or 

threat that exceeds the adjustment capacity of the affected community. Human-made disasters are a 

result of situations that are caused by humans, such as war, genocide, incest or armed conflict [4].  

Disaster management usually consists of two phases, pre-disaster and post-disaster [5]. Pre-disaster 

risk-reduction consists of prevention, mitigation and preparedness whereas post-disaster recovery 

consists of response, recovery and rehabilitation [5].  

In a model proposed by Kimberly (2003), the four phases of disaster management are mitigation, 

preparation, response and recovery [6]. With mitigation and preparation forming the base, the biggest 

and most visible phase is that of response. The model places recovery at the top as it is what remains 

after the response and takes the largest amount of time and costs. 

An additional model, the proposed comprehensive model, links phases of hazard assessment, risk 

management and disaster management actions, which include mitigation, preparedness, response and 

recovery [5]. The aim of the model is to correct the limitations of pre-existing models by incorporating 

environmental conditions. 

Five psychological phases are likely to occur after a disaster [7]. According to our research in over 

forty-seven disaster ridden countries around the world, and over 25 states in the USA, these phases vary 

in length and intensity depending upon history of disaster, vulnerability, Biopsychosocial and Eco-

Spiritual development, kind of disaster, extent of physical damage, proximity to the disaster, and 

resources available [8].  

1. Initial impact phase: characterized by increased anxiety and fears. 

2. Heroic phase: survivors helping one other in efforts to deal with the catastrophe. 

3. Honeymoon phase: experiences of joy at having survived and feeling important and special for receiving aid 

from various private and governmental organizations. 

4. Disillusionment phase: increased frustration and resentment at officials and agencies for failing to provide 

assistance in a timelier and systematic fashion. 

5. Reconstitution phase: thoughts and plans for reconstruction and acceptance of the need to assume 

responsibility for personal problems. 

On Wednesday, December 7, 1988, at 11:41 AM, a devastating earthquake shook the Republic of 

Armenia (Soviet Armenia) for 40 seconds. This catastrophic destruction occurred in a zone where 

several plates of the earth’s surface converge, which occasionally results in devastating consequences 

when movement occurs. Although the quake did not come as a total surprise to American and Soviet 

experts in the field, according to Purkaru of the geological institute in Frankfurt (Sullivan, 1988), due to 
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gross unpreparedness and lack of emergency and evacuation plans, the community experienced the 

quake as a total nightmare. 

In 893 A.D., a quake in the same general area of Armenia caused 20,000 deaths. In 1667, another 

earthquake in that general region had claimed 80,000 lives and in the late 1800’s, yet another devastating 

quake had taken place there. “I have Chernobyl behind me, but I have never seen anything like this,” 

Yevgeny I. Chazov, the Soviet Health Minister, told the government newspaper Izvestia after visiting 

the scene with fellow physicians (Fein, 1988). 

Measuring 6.9 on the Richter scale, the quake occurred in an area highly vulnerable to seismic 

activity. It destroyed two-thirds of Leninakan, Armenia’s second-largest city (now Gyumri, population 

about 300,000), half of Kirovakan (population 150,000, currently Vanadzor), obliterated Spitak - the 

epicenter (a town of about 30,000), and heavily damaged some fifty-six of 150 villages and towns in the 

northwest corner of Armenia, near the Turkish border. Initial reports of casualties spoke of “thousands” 

which soon became “tens of thousands” and went on to climb day-by- day to 130,000, even though the 

official death toll was announced as 25,000. In the end, there were about 500,000 people handicapped, 

approximately 500,000 children orphaned, and over half-a-million, one sixth of Armenia’s population, 

left homeless. The exact number of human loss was very difficult to determine for several reasons: the 

uncertain number of refugees from the February 1988 massacres in the Azerbaijani cities of Baku and 

Sumgait, the poor record-keeping procedures, and, finally, the Soviet government’s covert style of 

operations. Therefore, the above estimates, or any estimates from this incident, are only provisional. 

Proportional losses in the United States would have amounted to six million dead and 40 million 

homeless. The physical damage was estimated at $20 billion (U.S.). 

Unlike other earthquakes, where there is often a prediction of occurrence, this event was largely 

unanticipated by the surviving community. It impacted a very large segment of the local population and 

caused tremendous property damage. All hospitals, schools, churches and community centers were 

severely damaged or destroyed, unlike the Mexican quake of 1986, the San Francisco quake of 1989, and 

the Los Angeles quake of 1994. Survivors were forced to head for the capital, Yerevan, to receive 

emergency medical care. This meant traveling four to six hours, instead of the usual two hours, in 

extremely crowded conditions and on roads that were partially destroyed by the quake. Therefore, the 

delay caused additional casualties. “My only brother, ten years old, died in my arms in the car going to 

Yerevan,” stated Nayiri, a sixteen-year-old female Armenian survivor from Spitak. In the earthquake 

region, survivors had no areas left intact in their community through which to seek support. In turn, 

this made relocation a necessity and created additional stress and trauma. Further trauma was caused by 

the Soviet government when it decided to relocate women and children to Yerevan and other Soviet 

Republics, while keeping the men in the earthquake zone to help “clean up.” According to Terr (1989), 

families cope better if they remain together after a trauma. Therefore, these relocations and separations 

further aggravated the trauma by shattering and displacing family units. 

Assistance from all over the world poured into Armenia. Within the first ten days, $50,000,000 

worth of goods, food and supplies were delivered to Yerevan’s airport from around the world, 

overwhelming the damaged distribution system. This airlift marked the first time since World War II 

that the Soviet government had accepted disaster assistance from the United States. In all, the American 

government spent about four million U.S. dollars, and U.S. Air Force and National Guard planes were 
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used to fly in the relief supplies. Private contributions from Americans in the first four weeks following 

the earthquake reached about 34 million dollars. The grand total given by all countries outside the 

Soviet Union reached 106 million dollars (Simon, 1989). According to U.S. Senator Simon, in view of the 

fact that the United States represents 20 percent of the world’s economy, what the US did as a nation 

was not that impressive. However, aid sent by the US government to the Soviet Union and its 

acceptance was unprecedented. When the Marshall Plan was announced in 1948, the Soviets would 

accept no American aid whatsoever. Therefore, the fact that aid was given and received was a healthy 

sign (Simon). 

The disaster response was somewhat different in Armenia compared to that seen in Florida and 

California. Overwhelming international attention was received due to the interruption of President 

Gorbachev’s visit to the United States. But this did not result in an organized rescue effort. Efforts were 

extremely disorganized, began too late and resulted in chaos. The warning system was outdated, old-

fashioned or just dysfunctional, and the rescue equipment was either broken or insufficient. 

Though assistance poured in from all around the world, Armenia’s airport was not equipped to 

deal with that volume and therefore, many planes could not land. The planes that were able to land just 

unloaded their goods on the runway. Much of the other assistance that went through Moscow did not 

make it to Armenia in its entirety. This lasted until Armenian voluntary organizations took over the 

distribution and management of the funds, as well as the goods. 

During the ten months preceding the quake, Armenia was experiencing sociopolitical tension and 

was economically drained. This was due to the conflict with neighboring Azerbaijan over Nagorno-

Karabagh, a 4,000 square kilometer enclave mostly populated by Armenians and locally ruled by 

Armenians until 1923, when Josef Stalin gave it to Soviet Azerbaijan. hi early 1988, Armenia challenged 

Gorbachev and put “Glasnost” and “Perestroika” to their first true test but failed. As a result, over 

200,000 Armenian refugees from Azerbaijan came to already overcrowded Armenia. In February 1988, 

there was yet another massacre in Sumgait, Azerbaijan, where dozens of Armenians were killed, houses 

were burned and women were raped and set on fire (Vasken Manookian (the then Prime Minister of 

Armenia), personal communication, 1991). Noteworthy is that seismologists described the quake area as 

a “structural knot,” engendered by the interaction of several rigid plates (Sullivan, 1988). Ironically, this 

paralleled the sociopolitical and emotional situation: political agitation, tension, anger, resentment, 

disappointment and mistrust, due, at least partly, to rigid attitudes. 

Psychological and behavioral symptoms were first assessed systematically six to eight weeks after 

the earthquake due to difficulties obtaining access visas. Over two hundred adults and two hundred 

adolescents and children constituted the assessment sample. The site of the assessments varied. Several 

different layers of the community were observed in their natural environments, i.e., school age children 

and adolescents in their classrooms during recess, in hospitals, shelters or in their homes; adults at their 

work places (if they were still employed), in hospitals, at government shelters or at the homes of their 

relatives. Geographically, emphasis was placed on the quake zone in Armenia: Leninakan, Kirovakan, 

Spitak and a few of the villages that were in route to the larger cities. In Southern Florida emphasis was 

placed on Homestead, Coconut Grove, Cutler Ridge, South Miami and other areas in Dade, Broward and 

Collier Counties. In California emphasis was placed on Northridge, Van Nuys, Hollywood and Glendale. 

Data from the assessment was used for this analysis. 
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The most common psychological and behavioral symptoms detected in children up to seven years 

of age are mentioned above. Eighty-six percent of the children interviewed or observed (N=122, F=60%), 

displayed at least four of the following ten symptoms: separation anxiety intensified during the night; 

refusing to go to school; refusing to sleep or to be left alone; conduct disorders; sleep disturbances 

manifested by bad dreams, frequent awakenings, difficulty falling asleep; regressive behavior manifested 

by thumb sucking, enuresis and clinging behaviors; hyperactivity; withdrawal; inability to concentrate, 

and somatic complaints. Utilizing the Reaction Index Scale (Frederick, 1986), 82.8% of the adolescents 

interviewed (N=62, F=55%) scored over fifty, indicating severe levels of Post-traumatic Stress Disorder 

(PTSD). The most common psychological and behavioral symptoms observed in adolescents were as 

follows: withdrawal, lack of concentration, aggressive tendencies, nightmares, unusually poor grades in 

courses in which they had excelled prior to the earthquake, irritability and increased reports of episodic 

daydreaming. 

Assessment of Adolescents 

Responses of adolescents differ somewhat from those exhibited by children and adults. Although a 

few research findings indicate the short-lived nature of responses by adolescents to disaster, very few 

studies focus on the frequency and the intensity of those responses. Milgram and colleagues (1988) 

studied seventh graders nine months after a school bus disaster and found they had very few 

psychological symptoms. Nader et al. (1990) assessed children and adolescents after a sniper attack at 

their school and similarly found their Post-traumatic stress symptoms decreased within 14 months after 

the trauma. 

Adolescent disaster stress response differs from those of adults and children. Developmentally, 

adolescents are in a unique and inherently stressful stage, with distinct emotional and psychological 

needs (Rutter, Izard, & Read, 1986). In addition, adolescents do not have the advantage of increased age 

and multiple life experiences to rely on, as do adults. In the one-to-one interviews with the adult 

survivors of Hurricane Andrew, there was a repeated theme of benefiting from previous experiences. 

Gleser, Green, and Winget (1981) studied white children and adolescents one-year-and-a-half to two 

years after the Buffalo Creek disaster and found that disaster stress increased from childhood to 

adolescence. They also found that 20% adolescents (N=82) 12 to 15 years of age reported anxiety; 30% 

reported depression. Prior healthy coping experiences, a viable family support system and low level of 

life event stress are considered to be prerequisites to a healthy adolescent response to a disaster 

(Andrews et al., 1978). According to Andrews et al., those meeting the above-mentioned prerequisites 

had a 13% risk for psychiatric difficulties, while those not meeting the prerequisites exhibited a 43% rate 

of psychiatric complications. 

According to Hardin et al. (1994), who studied 1482 South Carolina high school students a year 

after Hurricane Hugo, as exposure to the hurricane increased, so did symptoms of psychological distress. 

However, the study by Hardin et al. was limited, as are almost all the studies on natural disasters, by its 

inability to compare the baseline psychological distress scores of adolescents before and after the 

disaster. The study revealed that social support and self-efficacy are inversely related to psychological 

distress, which reinforced studies of Baum, Fleming, and Davidson (1983), Fleming et al. (1982) and 

Murphy (1987). Social support was even a better protector against psychological distress than self- 
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efficacy, reinforcing studies by Fleming et al., Berndt and Ladd (1989), and others, who found peer 

support to be essential for teens in distress. 

Assessment of Adults 

Two hundred twelve adults (62% female) were interviewed or assessed in Armenia. The Reaction 

Index Scale was utilized. Over eighty percent (80%) scored in excess of 50 on the Reaction Index Scale, 

indicating severe levels of Post-traumatic Stress Disorder (PTSD). Over eighty percent (80%) of those 

interviewed admitted to having at least five of the psychological symptoms listed. 

Meaning in Trauma 

According to another research study conducted by the first author six weeks after the earthquake 

in Armenia where survivors were asked an open-ended question eliciting the meaning they had 

attributed to the earthquake, twenty percent (20%) attributed a positive value and meaning to the 

disaster (Kalayjian, 1991b). This is congruent with Quarantelli’s (1985) notion that disaster survivors are 

primarily attempting to cope with the meaning of the trauma and with Frankl’s (1978) assertion that 

meaning is available under any condition, even the worst conceivable one. This is somewhat contrary to 

Figley’s (1985) belief that one of the fundamental questions a victim needs to answer in order to become 

a survivor is “Why did it happen?” The first author’s research findings indicated that a question of that 

type forced the survivor to remain in the past, in the role of a victim, without a rational or satisfactory 

answer. It also left the survivor filled with feelings of self-induced guilt and therefore, trapped in a cycle 

of destructive behavior. Viktor Frankl, the author of Man’s Search for Meaning, in a personal 

communication, labeled this type of “why” question as the “wrong question.” Any question that begins 

with a “why” has a built-in presumption that there is someone responsible for the incident. In this case, 

it was the natural disaster. Those survivors from Armenia were preoccupied with the question of “Why 

did this happen?” were dissatisfied with the scientific answer that “the plates moved, pressure was built 

up and finally the tension was released.” Interestingly, these were the survivors who remained helpless, 

more depressed and showed higher scores on the PTSD Reaction Index Scale. 

In Armenia, those survivors who were preoccupied with the “why’s” were uninterested in the 

scientific explanation. They countered with the questions, “Why us? What have we done to deserve 

this?” This question “Why was my child, my parents or my school affected?” implied that trauma and 

disaster happen to bad, sinful or unworthy people, attributing a negative meaning to the disaster. 

Survivors who attributed a positive meaning focused instead on the present moment and the 

meaningful experiences they had gained by helping or receiving help from one another and from the 

world. As one survivor from Armenia stated, “Look at how the world has come to help us (the 

Armenians), the closed Soviet system has opened its doors, there is more communication, caring and 

sharing.” 

According to the first author’s research findings (1991b), twenty percent (20%) of the survivors in 

Armenia were convinced that they were indomitable, echoing the words of Nietzsche (1956), who said, 

“That which does not kill me makes me stronger.” 

On October 22, 2012, an estimated 60 million people across 24 states experienced the impact of 

Hurricane Sandy, with more than 8 million residents suffering from power outages [9]. In New York 

City, the subway system and tunnels were flooded, major fires triggered by the storm destroyed homes, 

communications were disrupted, and shortages of food and gasoline [9].  
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Prior to the storm’s landing, there were mixed behaviors observed in the community. While the 

media was obsessively warning people about the importance of getting ready for Hurricane Sandy, 

public preparation seemed low. This was going to be a category 4 hurricane, hitting a 300-mile zone 

starting from Virginia and stretching all the way to New England.  

The lack of caution and preparation was evident in our own daily lives as well. Our non-profit 

international organization, Meaningful world, had scheduled an autumn foliage hot air balloon trip for 

Sunday morning, and rescheduled it to Saturday instead. We were able to fly and had a great time in 

spite of all the concerns, fears, and threats of inclement weather. 

The Hurricane did hit as strong as they expected in the South Jersey area. In Northern New Jersey, 

we received a hard hit with high winds, but not as much rain as was predicted. We received mostly high 

winds, lots of trees fallen, electrical polls down, trash cans flying, as well as the foliage piled up all 

around. We were grateful for what we had, as we were not sure we would be able to cope with any 

catastrophes in our area. There seemed to be no community-wide evacuation plans in place as there had 

not been any emergency evacuation drills conducted prior to the storm. 

People’s reactions in the preparation phase of disaster management were incredibly varied, with 

there being three observable categories: 

A. Those who obsessively over bought everything they needed or did not. Such as a trunk full of 

batteries, even for sizes that they had no need like AAA. They bought groceries, including a lot of meat 

(not thinking what they will do without electricity?) blankets, and left shelves at the supermarket totally 

empty;  

B. Those who did absolutely nothing, reassuring themselves that in fact we had never had a 

category 4 hurricane, and that it would be a light storm and nothing to worry about. They reassured 

themselves that we have never had a hurricane except the previous year’s Hurricane Irene, which was 

not bad at all, and we still had electricity in our area; and  

C. Those who put all their kids and pets in their vehicles and drove away, some to Florida, some to 

Arkansas, others to Catskills, or wherever they could run away and still have electricity and daily 

comfort. 

Group B then began panicking after Monday night when in fact the hurricane hit so hard, from 

Cape May, Sandy Hook, all the way up north to Connecticut, flooding the area, ripping electrical posts 

as well as over 100 years old trees from their roots, killing some people in their own bedroom while they 

were watching TV, others washed out in the shore. Pieces of boardwalks were found ten blocks in land, 

and hospitals by the Hudson and East Rivers had to be evacuated both in New York and New Jersey. 

This group began on a search spree for a generator, gasoline, batteries, and candles; now paying double 

prices for all. The lines for the generator were over hundreds of people, with fights erupting, the waiting 

lists were up to 500 people in the Paramus town’s Home Depot, in New Jersey.  

While some of them were waiting for generators, other family members were waiting for gas, as 

the generator could not run without gasoline. Gas stations were closed from Bergen County all the way 

down south in Hudson County, New Jersey. Any remaining gas at stations was put on hold for 

emergency services and police vehicles. Then they got an SMS that there was some gas in North Bergen, 

everyone rushed there, to find 50 people online and another 50 cars as well wrapped around four city 
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blocks. While in this panic, Group B was driving recklessly, and cursing their luck, and wishing that 

they had paid attention and gotten ready before the hurricane.  

Those few who were fortunate and still had electricity were diligently sending SMS messages and 

inviting their friends to come and have some hot showers, charge their phones and laptops, and drink 

hot tea. This invitation was so appreciated, as without communication it is difficult to know how your 

loved ones are doing, if they need help, etc. We were so happy when our friends texted us with an 

invitation and ran to Ridgefield to watch the news while charging our phones, and other phones of 

friends and neighbors. We saw eyewitnesses from Seaside crying while describing what they had 

witnessed and experienced. There was no longer a board walk, and there was extreme helplessness, 

despair and resignation in their expressions. “You build for years and then in 2 hours everything is gone, 

destroyed, transformed into a pile of debris and sand.”  

Though disasters differ in their intensity, impact, and experience, our research finds these are 

universal reactions to disasters (Kalayjian, 1995): 

1) Shock and disbelief: In stage one, survivors are in shock, emotionally numb, and in some cases denial, 

because the pain is too severe for any human being to bear. 

2) Strong emotional response: In the second stage, the survivor is emotionally aware of the problem and feels 

overwhelmed and unable to cope with it.  

Common Reactions in Children: 

1. Separation anxiety 2. Refusing to sleep or be left alone 3. Conduct disorder 4. Regressive 

behaviors: thumb-sucking, enuresis, or clinging behavior 5. Hyperactivity 6. Withdrawal 7. Somatic 

complaints: stomachache, headache, joint aches, etc. 8. Sleep disturbances.  

Common Reactions in Adolescents:  

1. Withdrawal, 2. Anger 3. Increased aggression 4. Regression 5. Sleep disturbances 6. Nightmares 

7. Increased daydreaming 8. Inability to concentrate 9. Irritability. 

Common reactions in Adults:  

1. Uncertainty and fear 2. Anger expressed toward builders and government officials 3. Feeling tense, 

edgy and jumpy 4. Loss of appetite 5. Sleep disturbances and nightmares 6. Withdrawal 7. Loss of 

concentration 8. Inability to make decisions 9. Aggression: domestic violence, increased 

alcohol/drug use, etc.  

2. Acceptance: In this stage, the survivor begins to accept the magnitude of the disaster and makes an 

appropriate effort to address it. Survivors feel more hopeful and goal oriented. At this time, 

survivors may take more specific actions to help themselves and their families. 

3. Recovery: Last but not least is the recovery stage, in which survivors feel they have returned to 

their pre-disaster level of functioning. A sense of adjustment and well-being is restored, and 

realistic memories of the traumatic experience are developed. 

We began helping people in my neighborhood, providing gasoline, candles or batteries. While 

driving through the streets in Bergen and Hudson Counties in New Jersey, where the traffic lights are 

not functioning, there were once again three types of drivers: 

a. Those who just drove through, as if they had the green light, without consideration to others; 

b. Those who stopped for a long time letting everyone else drive through while having frustrated 

motorists pile up behind them; 
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c. And those who stopped, got out, helped direct the traffic, helped others as well as the elderly to 

cross the street safely. 

We at home welcomed Hurricane Sandy with a potluck dinner and live music. Our friends, who 

live in proximity, gathered around, ate, played the guitar and the accordion, others sang and joined in 

with percussions. We remembered the Armenian song “I don’t care about palaces, caviar, and diamonds, 

my best friends are priceless jewels for me.” We created joy within and released it and expressed it to 

each other, multiplying the joy was amazing. It reminded us of our Meaningfulworld motto: “Shared 

sorrow is half sorrow, while shared joy is double joy.”  

The following morning it was unbelievable to witness the extent of the damage. It reminded us of 

Hurricane Andrew in Southern Florida, where our organization went to help. There too, many people 

did not evacuate, thinking it would not be a strong hurricane and then were left devastated. We would 

not recommend complacency or disbelief as one never knows how strong and how long a hurricane 

would hit. We can never know with full certainty whether it’s going to rain, how hard it’s going to rain, 

how many inches of rain we will get, and which direction is the wind going to blow.  

In these difficult days, we were pleasantly surprised receiving calls of concern from friends, 

colleagues, and family from around the world: Armenia, California, Pakistan, Syria, Germany, England, 

Virginia and all around the world. It was refreshing to feel that people cared not only nationally but 

internationally.  

While we had no electricity, it was so enlightening to feel the serenity after 7 PM when 

everything was dark, no electricity, no computers nor any appliances running. The darkness silenced 

people, as they began whispering, slowing down, staying indoors, even changing our circadian rhythm, 

our inner biological clocks. We noticed people slept earlier and woke up earlier with the sunrise. Our 

desktops, laptops, or other electronic devices were just useless without electricity, Wi-Fi, or connection. 

Instead we had time to heal and use our inner skills to entertain ourselves. We planned events with one 

another, such as walks, and while walking we helped people in need in our neighborhood, doing yoga 

with friends, gathering around candle lights and telling jokes, and stories. 

Kids and teenagers were not functioning well without their electrical and internet gadgets. They 

could not fathom life without electricity. We sat a few of them down and had generational story telling 

nights, telling them how people in the past lived without electricity, with no refrigerator, nor computer. 

We also told them how in Africa, and other parts of developing countries, people live without the 

comforts that we are spoiled with. The youth had lost the ability to talk and tell stories, they were 

depressed with what had happened around them.  

This was an incredible learning experience for us all, individually, family wide, community wide, 

as well as on state and government levels. Despite the numerous articles that are written indicating that 

New York City is not ready for any natural disasters, no one, including government officials, had 

incorporated disaster preparedness as a priority. Planning does not start 4 days before the hurricane, it 

starts today, and it continues until there is a disaster pending.  

Multilevel Interventions 

United Nations 

Disaster risk management can be used to refer to both risk reduction (prevention, preparedness 

and mitigation) and humanitarian action (response, relief and reconstruction) [10] (Schipper & Pelling, 
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2006). Despite the increasing frequency of disasters over the past few years, disaster risk reduction is 

treated as a lower priority in comparison to emergency relief, debilitating the response of non-

governmental organizations [1]. The work of non-governmental organizations, and the United Nations 

(UN), is to complement government efforts in bringing rapid relief to those affected [11]. The United 

Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) works towards reducing disaster risk and losses, 

and as a result, support a sustainable future [12].  

The UNDRR works at different levels of disaster response, including the International 

Telecommunication Union (ITU), the Bureau for Crisis Prevention and Recovery, and the UNDRR. The 

ITU aids governments in information and communication technologies, with its goal centered on 

strengthening emergency communications for disaster prevention and mitigation [12]. The Bureau for 

Crisis Prevention and Recovery works to enhance conflict prevention and disaster risk management, 

ensure improved government functions post crisis, and restore foundations for local development [12]. 

The UNDRR, established in 1999, has been mandated to serve as the system disaster reduction in 

the United Nations, and to ensure cooperation and coordination among the United Nations System and 

regional organization [12]. Its mission is producing evidence for disaster risk reduction, mobilize 

decision makers, and support the resilience of nations and communications in the face of disasters [12]. 

Hurricane Sandy not only impacted the east coastline of the United States, it also had detrimental 

effects in the Caribbean, Haiti, Cuba, Jamaica, the Dominican Republic and the Bahamas. Immediately 

after the storm, the United Nations Central Emergency Response Fund (CERF) allocated $5 million to 

Cuba and $4 million to Haiti for response and reconstruction [13]. 

7-Step Healing Model for Recovery 

Hurricane Sandy served as a grave reminder that a disaster can come without warning and 

therefore, our mitigation and preparation must always be ready in order to strengthen our response. The 

storm resulted in an excess of $50 billion in damages, with thousands displaced from their homes [14]. 

The response efforts indicated quite clearly the gaps that remain in our disaster preparedness. The storm 

impacted at both macro and micro levels, disrupting fuel distribution which then resulted in severe gas 

shortages, affecting medical and public health forces [14]. 

With the gaps that existed and hampered the disaster preparedness that should have been ready in 

time for the storm, the brunt of responsibility falls on post-disaster recovery. The impact of the storm 

was massive, resulting in 97 deaths in the New York City area [14]. The need to address the emotional 

recovery post-disaster becomes incredibly critical, especially when response efforts pre-disaster was 

unsuccessful. Our organization’s 7-Step Healing Model is a tool through which traumatic experiences are 

assessed, identified, explored, described, processed and reintegrated [2]. The model builds from the 

integration of multiple theories including psychodynamic (Freud, 1910), interpersonal (Sullivan, 1953), 

existential and humanistic [14], [2], Electromagnetic Field Balancing [15], adult learning theories, 

Flower Remedies (FesFlowers.com), mindfulness, and meditation.  

The seven steps of the model include: 1) assessing levels of distress, disagreement or conflict; 2) 

encouraging expression of feelings; 3) providing empathy and validation; 4) encouraging discovery and 

expression of meaning; 5) providing information; 6) nurturing Mother Earth; and 7) learning deep 

breathing, movement-centered healing, mindfulness, and meditation. The aim of the model is to aid the 

individual in meaning-making and forgiveness following trauma. One of the central components in 
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healing from a disaster is the ability to find meaning in a traumatic event and to cultivate a sense of 

purpose in one’s life [15], [17]. Meaning-making has been linked to better adjustment following stressful 

life events and lower severity of post-traumatic symptoms [18], [19], [20].  
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Ա.Գ. Գալայճեան 
 

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄ. ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՄԱՆ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒՄԸ ԲՈՒԺՄԱՆ ՅՈԹ ՔԱՅԼԱՆՈՑ ԻՆՏԵԳՐԱՏԻՎ ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել աղետների հոգեբանական պատրաստվածությանը, 

վերլուծվել են Հայաստանի 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ մանուկների և հասուն 

մարդկանց մոտ հոգեբանական դրսևորումները: Ներկայացվել է անձի կյանքի իմաստավորմանն ու 

հոգեբանական առողջությանն ուղղված յոթ աստիճանի ինտեգրալ բուժման մոդելը: 

Առանցքային բառեր. աղետ, երկրաշարժ, պատրաստվածություն, էմոցիոնալ թմրություն, ցնցում 

(շոկ), ինտեգրատիվ բուժում: 
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ГОТОВНОСТЬ К СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ И ИСЦЕЛЕНИЕ: ВОСПИТАНИЕ 

СМЫСЛА С ПОМОЩЬЮ СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ МОДЕЛИ ИНТЕГРАТИВНОГО 

ИСЦЕЛЕНИЯ 
 

В статье обсуждается психологическая готовность к стихийным бедствиям, анализируются 

психологические проявления детей и взрослых во время Спитакского землетрясения 1988 года в Армении. 

Представлено воспитание смысла через семиступенчатую интегративную модель исцеления.  

Ключевые слова: катастрофа, землетрясение, готовность, эмоциональное онемение, шок, 

интегративное исцеление. 
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М.А. Миронова, В.С. Гукасян  
 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ АРМЕНИИ И РОССИИ 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ «COVID-19» 
 

Цель данной статьи: проследить взаимосвязь уровня личной и ситуативной тревоги у студентов 

Армении и России во время пандемии при разных обстоятельствах. Всего в тестировании приняло 150 

респондентов, которые составили три группы. Это студенты Армении в условии самоизоляции, студенты 

России, находящиеся на обучении и проживающие в общежитии, а в последующем переведенные на 

домашнее обучение в условиях самоизоляции и студенты России, которые всегда находятся в условиях 

частичной изоляции в процессе восприятия информации (студенты с ограниченными здоровья по слуху). 

Студенты Армении, находящиеся в условиях самоизоляции (при объявлении режима ЧС) оказались более 

тревожными (20,4% респондентов), чем студенты России, которые также находились в условиях 

самоизоляции (без объявления режима ЧС). Режим самоизоляции снизил уровень ситуативной тревоги у 

студентов России на 5 %. Гипотеза о том, что существует взаимосвязь между ситуативной и личностной 

тревожностью в условиях адаптации к условиям чрезвычайной ситуации не подтвердилась в рамках 

данного исследования. Вторая гипотеза о том, что условие самоизоляции снижает уровень личной 

тревожности, нашла подтверждение.  
Ключевые слова: пандемия, ситуативная и личностная тревожность, психологически устойчивая 

личность, психоэмоциональное благополучие. 
  

Пандемия «COVID-19» затронула все слои населения. Сложность ситуации в массовости, 

доступности обилия недостоверной информации, объявления режима чрезвычайной ситуации в 

Армении, условии самоизоляции, отсутствии опыта проживания подобных ситуаций населением. 

Влияние внешних факторов на приспособление молодого поколения к новой социальной 

реальности, различных изменениях в образе жизни, мышлении и способах преодоления сложных 

жизненных ситуаций приобретают особую важность в условиях пандемии 21 века.  

Чрезвычайная ситуация может вызвать стресс у каждого человека, вне зависимости от его 

жизненного и профессионального опыта, социального положения, и это затрагивает не только 

пострадавших, находящихся в центре событий, специалистов, которые оказывают им помощь, а 

также всех «очевидцев событий». Чрезвычайная ситуация с точки зрения личностного 

восприятия – это обстановка, которая выходит за пределы жизненного опыта личности, приводит 

к нарушениям внутренней самоидентичности, затрудняет адекватное отражение 

действительности в результате экспозиции страданий, а иногда и смерти, значительных 

материальных потерь и нарушений условий жизнедеятельности людей. Пандемия “COVID-19” 

затяжного характера с неизвестной развязкой в условиях теле- и интернета-мании - сложное 

испытание для населения в целом и для молодежи в частности. 

Авторы статьи, наблюдая за поведением студентов в период развития пандемии, сделали 

выводы, что у молодых людей в сложившейся обстановке наблюдаются самые разнообразные 

реакции от умеренной тревожности до ярких вспышек паники. Нам известно, что реактивная 

тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: 

напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как 



149 

 

эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и 

динамичности во времени. Являются ли эти реакции в конкретном случае результатом внешних 

воздействий (средств массовой информации, например) или это обусловлено личными 

характеристиками индивида?  

В понимании природы тревожности (в английском языке тревога и тревожность 

обозначаются одним словом anxiety) у различных авторов можно проследить два подхода - 

понимание тревожности как изначально присущее человеку свойство, и понимание тревожности 

как реакцию на враждебный человеку внешний мир. Э. Фромм подчеркивал, что основным 

источником тревожности, внутреннего беспокойства является переживание отчужденности, 

связанное с представлением человека о себе как об отдельной личности и чувствующей в связи с 

этим свою беспомощность перед силами природы и общества [1].  

К. Роджерс представляет личность, как результат освоения общепринятых форм поведения 

и мышления. По его мнению, явления, которые лежат ниже уровня сознания, являются одним из 

основных источников тревожности. Если такие явления носят угрожающий характер, то они 

воспринимаются подсознательно еще до момента осознания. Вследствие этого наблюдается 

ответная реакция организма: учащение дыхания, сердцебиение. Причем сознательно такое 

состояние будет восприниматься как волнение или тревога, но причины своего беспокойства 

человек не может определить. Тревожность воспринимается как беспричинное явление. 

К. Роджерс выводит формулу тревожности через соотношение двух систем личности: 

сознательной и бессознательной. В случае, если наблюдается полное согласие систем, человек 

находится в хорошем расположении духа, он доволен собой и умиротворен. В случае 

«конфликтного состояния» между сознательным и бессознательным, возникают беспокойство и 

тревожность [4]. В.В. Суворова определяет тревожность, как психическое состояние внутреннего 

беспокойства, неуравновешенности и в отличие от страха может быть беспредметной и зависеть от 

чисто субъективных факторов, приобретающих значение в контексте индивидуального опыта, и 

относит тревожность к отрицательному комплексу эмоций, в которых доминирует 

физиологический аспект [5]. По мнению Р.С. Немова, тревожность определяется, как свойство 

человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в 

специфических социальных ситуациях [3]. 

Адекватный уровень тревожности играет важную роль в эмоционально – волевой регуляции 

и в целом является существенным внутренним фактором, обуславливающим формирование 

адаптивного ресурса зрелой личности к постоянно изменяющимся условиям. Но бытует мнение, 

что именно с высоким уровнем тревожности связаны трудности социально – психологической 

адаптации, поэтому в рамках данного исследования нами были сформулированы следующие 

гипотезы: 

➢ существует взаимосвязь между ситуативной и личностной тревогой, которая в условиях 

адаптации к условиям чрезвычайной ситуации проявляется следующим образом: чем выше 

уровень личностной тревожности, тем сильнее переживания в конкретной ситуации (в 

данном случае переживания, связанные с COVID-19»); 

➢ условие домашней изоляции в условиях пандемии «COVID-19» благотворно влияет на 

студентов, снижая ситуативную тревогу. 
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Мы разделили респондентов, возраст которых от 18 до 26 лет, на группы: 

1. студенты из Армении, находящиеся в домашней изоляции. 

2. студенты из России, находящиеся в условиях обучения и проживающие в общежитии, а 

впоследствии – в условиях обучения он-лайн в условиях домашней изоляции (контрольная 

группа). 

3. студенты из России с ограниченными здоровья по слуху. 

Нами была выбрана Шкала тревоги Спилбергера в модификации Ханина. Исследователи 

утверждают, что люди с повышенной личностной тревожностью в условии адаптации также 

проявляют повышенную ситуативную тревогу [7]. Нам хотелось проверить это утверждение 

относительно адаптации людей в чрезвычайной ситуации. 

В Армении введен режим ЧС и в связи с этим - ограничения по передвижению. В стране 

закрыты не только все образовательные учреждения, но и двери домов для ближайших 

родственников, а также метро и весь общественный транспорт. Многие люди лишились своего 

бизнеса и работы, что меняет привычный образ жизни и требует быстрой адаптации людей. 

Новые условия можно охарактеризовать как кризисную ситуацию для каждого человека. 

Кризисная ситуация — это ситуация, требующая от человека значительного изменения 

представлений о мире и о себе за короткий промежуток времени. Эти изменения могут носить как 

позитивный, так и негативный характер. Стоит отметить, что кризис задевает внешние и 

внутренние аспекты жизни. Безусловно мы находимся в стадии аномии – когда старые нормы уже 

не работают, а новые еще не выработаны. В России пока не введен режим ЧС, но ограничения по 

передвижению и условия соблюдения “карантина” такие же, как и в Армении. Именно такие 

условия авторы статьи сочли адекватными для выявления уровня тревоги, связанные с адаптацией 

в условиях чрезвычайной и кризисной ситуациях. Тестирование студентов Армении и студентов 

России с ограниченными возможностями по слуху проводилось только дистанционно, а студентов 

контрольной группы – очно и дистанционно. 

Результаты тестирования опровергли основную гипотезу, сформулированную авторами 

статьи. У всех 3 групп не прослеживается взаимосвязи личностной и ситуативной тревоги в 

условиях ЧС. У респондентов с умеренным и высоким уровнем личностной тревоги степень 

ситуативной тревожности снижается в условиях домашней самоизоляции, что подтверждает 

вторую гипотезу.  

Теперь мы с уверенностью можем говорить, что условие домашней изоляции в условиях 

пандемии «COVID-19» благотворно влияет на студентов, снижая ситуативную тревогу (рис. 1, 2, 3, 

4).  
 

Уровни личностной и реактивной (ситуативной) тревожности у группы № 1  

(студенты Армении Рис. 1). 
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На графике обозначено, что реакция на конкретную ситуацию выражается в понижении 

высокого уровня тревожности и увеличении умеренного уровня тревожности. Студентов с низким 

уровнем тревожности не выявлено. Тестирование проводилось в он-лайн режиме, так как они 

находились на самоизоляции, а в Армении был введен режим ЧС. 

Рис. 1. Студенты Армении 
 

Уровни личностной и реактивной (ситуативной) тревожности у группы №2 

(студенты из России Рис. 2).  

На графике обозначено, что высокий уровень личностной тревожности (16%) в два раза 

выше реактивной тревожности (8%). Уровень умеренной ситуативной (35%) тревожности 

оказался чуть выше личностной (30%).  

Рис. 2. Студенты из России 

Также были выявлены студенты с низким уровнем тревожности, который проявлялся у 

студентов по-разному: у одних – личностной, у других – ситуативной тревоги. Тестирование этой 
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группы проводилось в обычном режиме после занятий в общежитии. У тех студентов, у которых 

выявлен высокий уровень личностной тревожности, наблюдается умеренный уровень 

ситуативной тревожности. Это может быть связано с тем, что среди этих студентов есть 

иностранцы, для которых адаптация к условиям обучения и проживания проходит достаточно 

сложно, и именно это вызывает у них напряжение.  

На графике обозначено, что наблюдается идентичный уровень личностной тревожности 

(умеренной, низкой и высокой) по сравнению с рис. 2, а также снижение уровня реактивной 

высокой тревожности и повышение уровня низкой тревожности. Тестирование студентов 

проводилось в онлайн режиме. 
 

Рис. 3. Студенты из России в период домашней самоизоляции. 
 

Уровни личной и реактивной (ситуативной) тревожности у группы №3 (студентов с 

ограничением здоровья по слуху из России Рис. 4).  
  

На графике можно увидеть, что у студентов с ограничением здоровья по слуху самый 

высокий показатель личностной тревожности (45%), но при этом реактивная тревожность во 

время пандемии низкая (20%). В эту группу вошли и глухие, и слабослышащие студенты, 

адаптация которых к учебному процессу и социализация являются большим стрессом из-за 

трудности получения информации и взаимодействия с миром слышащих. У нас есть 

предположение, что минимизация получения информации в данном случае могла сыграть 

немаловажную роль в сохранении спокойствия и минимизации тревожности. 
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Рис. 4. Студенты с ограничением здоровья по слуху из России 

 

Уровень ситуативной и личностной тревожности у студентов первой группы выше чем у 

второй. Студенты 1 группы были опрошены в период полной домашней самоизоляции, а также 

они рождены во время военного положения и живут в условиях угрозы войны. Также мы должны 

отметить, что среди респондентов и их близкого круга не было людей, которые напрямую 

сталкивались с вирусом COVID-19 и всю информацию о данном вирусе они получают 

посредством средств массовой информации. 

 В процессе исследования, нами было принято решение определить самые опасные 

социальные сети по степени дезинформации пользователей о коронавирусе. И мы провели 

социальный опрос среди граждан РФ и РА. В опросе приняли участия 100 человек из каждой 

страны. По результатом социального опроса, наши студенты из России и Армении сошлись во 

мнениях, что на первом месте по индофемии, это социальная сеть Инстаграм (55%), второе место 

Фейсбук (25%), третье место Ютуб (12%) и 8% прочие социальные сети (рис. 5). 

 
Рис. 5. Предпочитаемые социальные сети 
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Проанализировав многочисленные видеоролики и статьи на тему пандемии, оказалось, что 

ситуация с социальными сетями более опасная, чем с телевидением, так как многие блогеры 

выставляют вирусные видео, которые не имеют отношения к реальности. И это явление уже 

получила свое название - “индофемия”. Дезинформация не является смертельным оружием и не 

может убить человека. Но индофемия распространяется быстрее и гораздо проще, чем сам вирус и 

последствия данного явления, как агрессия, паника, отрицание, страх и т.д не менее опасны, чем 

COVID-19.  

Наблюдения за респондентами контрольной группы показали, что высокий уровень 

личностной тревожности студентов был следствием их сложной адаптации (40 % из них – 

иностранные студенты) к условиям обучения и проживания в общежитии. Но у этих же студентов 

ситуативная тревожность оказалась в рамках средних значений. В связи с этим хочется понять, 

почему в условиях кризисной и чрезвычайной ситуациях высокий уровень ситуативной тревоги 

не является следствием личностной тревоги. В ряде работ по изучению тревожности отмечено, 

что психологическая устойчивость личности напрямую связана с психоэмоциональным 

благополучием. Психоэмоциональное благополучие описывается как отсутствие негативных 

симптомов и соотносится с адаптированностью личности. Авторы данных исследований 

предположили, что тревожность как базовая, системная характеристика человека может 

в определенной степени включаться в структуру психоэмоционального благополучия и, 

возможно, являться предиктором для некоторых его сторон [6]. Выявив взаимосвязи тревожности 

и эмоциональных устойчивых состояний с психоэмоциональным благополучием как 

совокупностью субъективного и психологического благополучия, исследователи пришли к 

выводу, что разные компоненты психологического благополучия по-разному участвуют в 

активизации и регуляции эмоциональных состояний. Такие компоненты, как автономность, 

личностный рост и самопринятие, в большей степени отражают направленность личности на 

себя и, вероятно, больше участвуют в регуляции эмоциональных состояний. А компоненты, 

направленные вовне, на взаимодействие со средой, такие как компетентность и позитивные 

отношения, в большей степени связываются с устойчивыми позитивными эмоциональными 

состояниями и снижением тревожности [6].  

Исследование, проведенное авторами данной статьи и теоретические данные отечественных 

и зарубежных авторов, помогают в понимании того, что общая удовлетворенность человека 

жизнью делает его менее уязвимым к трудностям в сложных жизненных ситуациях; дает 

понимание механизма снижения тревоги как в кризисных, так и чрезвычайных ситуациях, а также 

понимание возможности улучшения психоэмоционального состояния как залога 

психологической устойчивости личности. 
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Մ.Ա. Միրոնովա, Վ.Ս. Ղուկասյան 
 

«COVID-19» ՊԱՆԴԵՄԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏԱԳՆԱՊԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հոդվածի նպատակը պանդեմիայի ընթացքում տարբեր հանգամանքներում Հայաստանի և 

Ռուսաստանի ուսանողների անձնային և իրավիճակային տագնապների (անհանգստության) 

մակարդակի փոխկապակցվածության բացահայտումն է։ Հարցմանը մասնակցել են ընդամենը 150 

ուսանող, որոնք կազմվել են երեք խմբից՝ ինքնամեկուսացված հայ ուսանողներ, ռուս ուսանողներ, ովքեր 

ապրում են հանրակացարանում և ինքնամեկուսացման արդյունքում տեղափոխվել են տնային 

ուսումնառության և ռուս ուսանողներ, որոնք ընկալման գործընթացով պայմանավորված, միշտ գտնվում 

են մասնակի մեկուսացման մեջ (լսողության խանգարումներ ունեցող ուսանողներ)։ Արտակարգ 

դրություն հայտարարելու ընթացքում մեկուսացման մեջ գտնվող հայ ուսանողներն առավել տագնապալի 

են հանդիսացել (20.4%), քան ռուս ուսանողները, որոնք նույնպես մեկուսացման մեջ են գտնվել (առանց 

արտակարգ դրություն հայտարարելու)։ Ինքնամեկուսացման ռեժիմը, ըստ արդյունքների, իջեցրել է 

իրավիճակային տագնապի մակարդակը ռուս ուսանողների շրջանում 5%-ով։ Տվյալ ուսումնասիրության 

շրջանակներում չի հաստատվել այն վարկածը, թե արտակարգ իրավիճակներին հարմարվելու 

պայմաններում փոխկապակցվածություն կա իրավիճակային և անձնային տագնապների միջև։ Երկրորդ 

վարկածը, ըստ որի ինքնամեկուսացման պայմանը նվազեցնում է անձնային տագնապի մակարդակը, 

հաստատվել է։ 

Առանցքային բառեր. պանդեմիա, իրավիճակային և անձնային տագնապ, հոգեբանորեն կայուն 

անհատականություն, հոգե-հուզական բարեկեցություն: 

 

 

about:blank
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M.A. Mironova, V.S. Ghukasyan 

 

STUDY OF ANXIETY AT STUDENTS OF ARMENIA AND RUSSIA DURING  

THE «COVID-19» PANDEMIA 
 

The purpose of this article: to trace the relationship between the level of personal and situational anxiety 

among students of Armenia and Russia during a pandemic in different circumstances. In total, 150 respondents 

took part in the testing, which made up three groups. These are Armenian students in self-isolation conditions, 

Russian students who were studying and living in a hostels, and subsequently transferred to home school in self-

isolation conditions, and Russian students who are always partially isolated in the process of perceiving 

information (students with hearing impairments) Armenian students who were in isolation (when an emergency 

were declared) had been more anxious (20.4% of respondents) than Russian students who were also in isolation 

(without declaring an emergency). The self-isolation regime reduced the level of situational anxiety among Russian 

students by 5%. The hypothesis, that there is a corelation between situational and personal anxiety in conditions of 

adaptation to emergency situations was not confirmed in the framework of this study. The second hypothesis, that 

the condition of self-isolation reduces the level of personal anxiety has been confirmed. 

Key words: pandemic, situational and personal anxiety, psychologically stable personality, psycho-emotional 

well-being. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Դ.Յ. Սարգսյան, Ա.Մ. Զուրաբյան  
 

 ԿԻԲԵՐԲՈՒԼԼԻՆԳԸ ՈՐՊԵՍ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌ 
 

Համացանցի տարածման հետ մեկտեղ առաջ են գալիս վերջինիս օգտագործման տարաբնույթ 

մոտեցումներ և, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, դրանց հիմնական մասն ունենում են 

ողբերգական ավարտ, որոնք միտված են ներառվելական բնույթ ունեցող արտակարգ իրավիճակներ 

առաջացնող գործոնների ցանկում: Ցավալի է այն փաստը, որ նման երևույների (կիբերբուլլինգի) 

գրանցված դեպքերի ճնշող մեծամասնությունն ուղղված են կրտսեր դեռահասներին, որոնք չունեն 

համացանցից օգտվելու համապատասխան փորձ: Մեր կողմից կատարված հետազոտության նպատակն 

էր պարզաբանել դեռահասների շրջանում կիբերиուլլինգի կիրառման միտվածությունը, որն ըստ մի շարք 

կատարված հետազոտությունների ուղիղ համեմատական կապ ունի ագրեսիայի հետ: 

Առանցքային բառեր․ կիբերբուլլինգ, ագրեսիա, համացանց, բռնություն, ինքնասպանություն: 
 

Դպրոցական բռնությունները, ճնշումները և հալածանքները (травля) ներկայումս միջազ-

գային մակարդակով շարունակում են անհանգստացնել հոգեբաններին, և նույնիսկ սկսել են 

արժանանալ առանձնահատուկ ուշադրության ուսուցիչների և կրթական ոլորտում գործունեու-

թյուն ծավալող հոգեբանների կողմից։ Ինչպես հայտնի է, բռնությունները և ճնշումները 

հաճախակի հանդիպող երևույթներ են աշակերտների շրջանում, որոնք սովորաբար իրենցից 

ներկայացնում են հարաբերությունների բնականոն դինամիկայի խախտում: Դրա արդյունքում 

ֆիզիկապես կամ հոգեբանական տեսանկյունից ավելի ամուր աշակերտը հաճույք է ստանում 

ճնշումների ենթարկելով իր շրջապատի անդամ հանդիսացող թույլ անձին, որը կարող է 

արտահայտվել ֆիզիկական ցավ պատճառելով կամ հոգեբանական տրավմա հասցնելով։ 

Բռնության համատեքստում կարելի է առանձնացնել «ագրեսիվ վարք  կամ «ագրեսիա  

հասկացությունները, որոնք որոշ գիտնականների կողմից մեկնաբանվում են որպես մտադրու-

թյան առկայություն, ինչն իր հերթին մեկնաբանվում է որպես գործողություն, և որի նպատակն է 

վնասել դիմացինին։ Բազմակողմանի դիտարկման ենթարկելով տվյալ հասկացությունները, 

հարկ է նշել, որ վերջիններիս իմաստի շուրջ իր ենթադրությունն է հղել Լ. Բենդերը։ Նա 

նկարագրում է ագրեսիան որպես օբյեկտին մոտենալու կամ նրանից հեռանալու միտում, իսկ Ֆ. 

Ալանը դիտարկում է այն, որպես ներքին ուժ, որը տալիս է մարդուն հնարավորություն 

հակազդելու արտաքին ազդեցություններին, և իր հերթին չի բնորոշում հակազդման առանձնա-

հատկությունը կամ ուղղվածությունը [1]։ 

Ուշարդրություն դարձնելով 21-րդ դարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասսա-

յական տարածմանը և հասարակության անդամների միջև տարաբնույթ առցանց և «ռեալ» 

կապերի առկայությանը, հարկ է նշել, որ առցանց իրականությունը ստեղծել է ագրեսիայի 

ցուցաբերման նոր մոտեցումներ, որոնք վերջին տարիներին ակտիվ կիրառություն են գտել 

ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Եվրոպայում և անվանվել են կիբերբուլլինգ։ EU Kids 

Online II հետազոտական ծրագրի արդյունքում ստացված (միջինացված) տվյալների հիման վրա 

Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող և համացանցից օգտվող երեխաների 25% եղել են 

կիբերբուլլինգի կամ դրա դասական տարբերակի զոհ: Նմանատիպ տվյալներ են նշվում 
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Եվրոպայում՝ 19%-ը, իսկ ԱՄՆ-ում՝ 30%-ը: Ծրագրի շրջանակներում կատարված ուսումնասի-

րությունները նշում են, որ նման երևույթի մեջ ներգրավվելու դեպքում աշակերտները դառնում 

են պարփակված, առաջանում է դեպրեսիա, բարձրանում է տագնապայնությունը, առաջանում է 

անքնություն, գլխացավեր և այլն: Վերոնշյալը դառնում է ամուր հիմք ինքնասպանության 

հակումերի առաջացման համար [13, 14]: 

Համացանցի կիրառման հետ կապված երևույթների մասին խոսելիս հարկ է մի կողմ 

թողնել անձի նույնականացման և նրա կողմից տարածաժամանակային սահմանափակումների 

հաղթահարման գործոնները, քանի որ անհատի աշխարհընկալման տեսանկյունից դրանք ունեն 

ներգործության յուրահատուկ մեխանիզմներ։ Սակայն Կ. Բլայան իր աշխատության մեջ 

անդրադառնալով կրտսեր դեռահասների շրջանում կիբերբուլլինգի ազդեցությանը նշել է, որ 

բռնության և ագրեսիայի ցուցաբերման դեպքում կիբերբուլլինգի ենթարկող անձը չի տեսնում 

«զոհի  արձագանքը տվյալ երևույթի վերաբերյալ, ինչը, վերջինիս մոտ, բացառում է 

խղճահարության զգացման առաջացումը [3]: Հարկ է նշել, որ կիբերբուլլինգի կամ դրա 

դասական տարբերակի կիրառման ժամանակ, գրեթե անհնար է կանխատեսել հակազդեցու-

թյան ուղղվածությունը, որը կարող է դրսևորվել կամ աուտոագրեսիայի կամ դեպի սոցիում 

ուղղված ագրեսիայի ցուցաբերմամբ [9]: 

EU Kids Onlinе ծրագրի շրջանակներում կատարված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ 

կիբերբուլլինգի ենթարկվող անձանց զգալի մասը պատասխան արձագանք են ցուցաբերում և 

բռնություններ ու ագրեսիա կիրառող անձանց 57% դառնում են իրենց «զենքի  զոհ [14]: 

Եթե փորձենք մեկնաբանել կիբերբուլլինգ հասկացության իմաստը, ապա հարկ կլինի նշել 

Մակարովաին և Մախրինաին, որոնք իրենց աշխատության մեջ բերում են բուլլինգ 

հասկացության մեկնաբանությունը, ըստ որի բուլլինգը դա որոշակի ժամանակահատվածում 

կրկնվող, ըստ բնույթի բացասական ուղղվածություն ունեցող երևույթ է, որը կարող է ներառել 

բացասական բնույթ ունեցող կրկնվող գործողություններ, վիրավորական արտահայտություն-

ներ, սպառնալիքներ և այլն։ 

Վերոնշյալը հաշվի առնելով, կարելի է առանձնացնել բուլլինգի դրսևորման մի քանի 

ուղղվածություն, դրանք են [11, 15]. 

➢ ֆիզիկական. 

➢ վերբալ. 

➢ սեռական: 

Ուղղվածություններից մանրամասումներ կատարելով կարելի է առանձնացնել կիբերբուլ-

լինգի հետևյալ տեսակները. 

1. ֆլեյմինգ (կարճաժամկետ հուզական բախումներ). 

2. «հարձակումներ  (համակարգային վիրավորանքներ). 

3. զրպարտություն. 

4. գաղտնի (հիմնականում անձնական) ինֆորմացիայի շորթում և տարածում. 

5. առցանց օտարացում. 

6. կիբերհետապնդում. 

7. հափիսլեփինգ (բռնությունների դրվագներ պարունակող տեսահոլովակների հրապարա-

կումը համացանցում) [4]: 
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Կիբերբուլլինգի առանձնահատկությունների ուսումնասիրման աշխատանքները սկսվել 

են 1997 թվականից, երբ ԱՄՆ-ում ընդունվեցին մի շարք դրույթներ, որոնք կոչված էին պայքա-

րել դպրոցական բռնության դեմ [12]: 

Համացանցի տարածման հետ մեկտեղ կիբերբուլլինգի դաշտն ավելի է ընդլայնվել։ Դրա 

մասին է խոսում Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի կողմից հրատարակված հատուկ 

ժողովածուն, որը ամբողջությամբ նվիրված էր «Կոլումբյան  դպրոցում տեղի ունեցած ողբեր-

գությանը, որը խլել էր 50 անձի կյանք։ Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ողբերգության 

պատճառ հանդիսացած աշակերտները դպրոցում սովորելու ժամանակ որոշակի ժամանակա-

հատվածում ենթարկվել են նվաստացումների և կիբերբուլլինգի, իրենց կողմից ստեղծված 

կայքում։ Բացի այդ, Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում հայտնաբերվել է լայն ցանց, որը 

զբաղվում էր կիբերբուլլինգով և սովորաբար ունենում էր հատուկ պահանջներ «զոհերի 

նկատմամբ  [7]: Դիտարկումները և տվյալների վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ երեխաների 

և երիտասարդների շրջանում ռիսկի խումբ են կազմում կրտսեր դեռահասները, որոնք դեռ նոր 

են սովորում օգտվել համացանցի ամբողջական հնարավորություններից, բայց չեն գիտակցում 

վտանգները [2]: Բացի այդ, նկատվել է նաև այն փաստը, որ կիբերբուլլինգի ենթարկվող 

դեռահասները չեն շտապում տեղեկացնել այդ մասին ծնողներին, քանի որ իրենց մոտ առկա է 

համացանցից օգտվելու հնարավորության սահմանափակման մտավախություն: 

Հաշվի առնելով, որ վերոնշյալ երևույթը կարելի է դիտարկել երկու տեսանկյունից 

(բուլլինգի ենթարկող և զոհ), հարկ է նշել, որ առանձնացվում են վարքային և սոցիալական 

շեղում հասկացությունները, որոնց կոնտեքստում տեղ է գտնում կիբերբուլլինգը։ «Շեղվող  

վարքագիծ տերմինը նշանակում է հասարակության մեջ ընդունված նորմերին և դերային 

սահմաններին չհամապատասխանող վարքագիծ: «Շեղվող  վարքագիծը վերջին շրջանում 

անվանում են դևիանտային (լատ. devianto – շեղում) կամ դելինկվենտային (լատ. delin-guens – 

օրինախախտ): Դևիանտային վարքագիծ ասելով, հասկանում են արարքների համակարգ կամ 

առանձին արարքներ, գործողություններ, որոնք հասարակության մեջ ընդունված նորմերից 

շեղվում են: Ամենից հաճախ, դևիանտային վարքագիծ հասկացությունը մարդու վարքագծի 

բացասական շեղումն է, որը հակասում է հասարակության մեջ ընդունված իրավական և բարո-

յական նորմերին [8]: Իսկ իր հերթին, սոցիալական շեղումը կախված է հասարակության հետ 

անձի փոխհարաբերություններից և ժամանակային գործոններից, որոնք որոշ դեպքերում 

կարելի է կառավարել: Այս դևիացիայի տիպը բացատրելու համար Է. Դյուրկհեյմն առաջարկել է 

«Անոմիայի հայեցակարգը : Անոմիա տերմինը ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է 

օրենքի բացակայություն: Սա այն դեպքն է, երբ հին օրենքները չեն համապատասխանում 

իրական հարաբերություններին, իսկ նորը դեռ չի հիմնավորվել: Օրինակ՝ ինքնասպանու-

թյունների քանակը կախված է ոչ միայն անհատի ներքին հատկանիշներից, այլև՝ արտաքին 

պատճառներից: Այսպիսով, Է. Դյուրկհեյմը դիտարկում էր սոցիալական շեղումները որպես 

հասարակության նորմատիվ-արժեքային հակաինտեգրացիա [10]: 

Մի շարք հետազոտություններ կիսելով այն գաղափարը, որ տրավմատիկ փորձը 

բնութագրվում է անհայտության իմաստների ներխուժմամբ (вторжением смыслов небытия), որը 

բերում է հոգեբանական ապարատի գործունեության շեղումների: Նշվում է այն փաստը, որ 

երեխաները, որոնք նախկինում ենթարկվել են բռնության հակված են ցուցաբերել անհամեմատ 
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ճկունություն և հարմարվողականություն, քան այն անձինք, որոնք նման ազդեցության ներքո 

չեն եղել [5, 6, 16]:  

Մեր կողմից իրականացվել է հետազոտություն 13-15 և 15-17 տարիքային խմբերին 

պատկանող 30 հոգու հետ: Հետազոտության նպատակով, մեր կողմից կիրառվել են Բասս-

Պերիի ագրեսիվության ախտորոշման մեթոդիկան և Այզենկի՝ հոգեկան վիճակի ինքնագնա-

հատման մեթոդիկան: Մեթոդիկաների հետ մեկտեղ իրականացվել է առցանց հարցում սոցիա-

լական կամ այլ նման բնույթ կրող ցանցերից օգտվելու մակարդակը պարզաբանելու համար: 

Մեր կողմից կատարված հետազոտության նպատակն էր պարզաբանել դեռահասների շրջանում 

կիբերգուլլինգի կիրառման միտվածությունը, որն ըստ մի շարք հետազոտությունների ուղիղ 

համեմատական կապ ունի ագրեսիայի հետ: Մեր կողմից իրականացված հետազոտությունը 

ցույց տվեց, որ վերոնշյալ տարիքային խմբի անդամների մոտ ֆիզիկական ագրեսիայի և 

տագնապայնության միջև կոռելացիոն կապը բացակայում է, բայց վերբալ ագրեսիայի և 

կարկամվածության միջև դրական կոռելացիոն կապը առկա է: Վերոնշյալ տարիքային խմբի 

ներկայացուցիչների մոտ տագնապայնության և թշնամանքի, տագնապայնության և վերբալ 

ագրեսիայի, կարկամվածության և զայրույթի, թշնամանքի միջև առկա է դրական կոռելացիոն 

կապ: Այս ամենից հետևում է, որ 13-15 տարիքային խմբի անդամներից արական սեռի 

ներկայացուցիչների մոտ ագրեսիվությունն արտահայտվում է թույլ՝ միջինի միտումով, իսկ 

իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ ագրեսիվությունն արտահայտվում է միջին 

մակարդակով: 

15-17 տարիքային խմբի ներկայացուցիչների մոտ՝ 

1. ֆիզիկական ագրեսիայի և տագնապայնության, վերբալ ագրեսիայի և կարկամվածության 

միջև կոռելացիան բացակայում է. 

2. զայրույթի և ֆրուստրացիայի միջև կոռելացիան առկա է. 

3. ֆրուստրացիայի և թշնամանքի, կարկամվածության և ֆիզիկական ագրեսիայի, կարկամ-

վածության և զայրույթի միջև կոռելացիան բացակայում է. 

4. ֆրուստրացիայի և վերբալ ագրեսիայի, տագնապայնության և զայրույթի, տագնապայ-

նության ու թշնամանքի միջև կոռելացիան առկա է. 

5. տագնապայնության և վերբալ ագրեսիայի, ֆրուստրացիայի և ֆիզիկական ագրեսիայի, 

կարկամվածության և թշնամանքի միջև կոռելացիան նույնպես առկա է: 

Վերը նշվածից հետևում է, որ 15-17 տարիքային խմբի ներկայացուցիչների մոտ ագրեսի-

վության մակարդակը բարձր է: 

Միջինացված տվյալներով, հարցմանը մասնակցած աշակերտների միայն 20%-ն ունեին 

անձնական էջ facebook սոցիալական ցանցում, 50%-ը՝ instagram կայքում, իսկ 30%-ն այլ 

հարթակներում (tiktok, տարաբնույթ ֆորումներ և այլն): Հարցման տվյալների վերլուծության 

արդյունքում պարզ դարձավ, որ աշակերտների 40%-ի անձնական էջերն ունեն անձնական 

տվյալների ցուցադրման սահմանափակումներ, 20%-ը գրանցված են ոչ իրենց անվամբ, ունեն 

այսպես կոչված fake էջեր և չեն նախընտրում հրապարակել անձնական տվյալներ, իսկ 40%-ը 

օգտագործում են բաց անձնական էջեր և ակտիվ տեղադրում են անձնական տվյալներ: Բացի 

այդ, հարցումները ցույց տվեցին, որ աշակերտների զգալի մասն (մոտ 60%) ունեն տարական 

պատկերացում համացանցում ապահովության կանոնների վերաբերյալ, իսկ 40%-ը ծանոթ են 

վերոնշյալ կանոններին մասամբ: 
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Ընդհանրացնելով կարելի է նշել, որ համացանցի տարածվածությունը և վերջինից 

օգտվելու կանոնների իրազեկվածության ցածր մակարդակը ստեղծում է պարարտ հող 

դեռահասների շրջանում կիբերբուլլինգի ենթարկման համար: 
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Д.Ю. Саргсян, А.М. Зурабян 
 

КИБЕРБУЛЛИНГ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ  
 

С развитием интернета стали появляться различные подходы его использования и, как показывают 

исследования, основная их часть имеет трагические последствия и нацелена на включение в список 

причин, вызывающих возникновение чрезвычайных ситуаций социального характера. Трагичен тот факт, 

что подавляющее большинство подобных явлений (кибербуллинг) направлено на младших подростков, у 

которых отсутствуют базовые знания использования интернета. Цель нашего исследования определить 

тенденцию применения кибербуллинга, которая, ссылаясь на разные исследования, имеет прямую связь с 

агрессией.  

Ключевые слова: кибербуллинг, агрессия, интернет, насилие, самоубийство 

 

 

D.Y. Sargsyan, A.M. Zurabyan 
 

CYBERBULLYING AS A REASON FOR PROMOTION FOR EMERGENCY SITUATION OF 

SOCIAL ISSUE AMONG TEENAGERS 
 

With the development of the Internet, various approaches to its use began to appear and, as studies show, 

the bulk of them have tragic consequences and are aimed at including in the list of reasons that cause emergencies 

of a social nature. It is tragic that the vast majority of such phenomena (cyberbullying) are aimed at younger 

adolescents who lack basic knowledge of using the Internet. The purpose of our study is to determine the trend in 

the use of cyberbullying, which, referring to various studies, has a direct relationship with aggression. 

Key words: cyberbullying, aggression, internet, violence, suicide 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Հ.Հ. Պետրոսյան, Հ.Հ. Պետրոսյան 
 

ՄԱՐԴՈՒ ՎԱՐՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 
 

Հոդվածում հեղինակները ներկայացնում են արտակարգ իրավիճակներում մարդու վարքի հոգեբա-

նական հիմունքները և բնակչությանը վարքի կանոնների մասին իրազեկելու անհրաժեշտությունը: 

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, վթար, աղետ, հուզական պոռթկում, հոգեբանական 

լարում, սթրես, վախ, հոգեբանական պատրաստվածություն: 
 

Ժամանակակից ամենաարդիական հիմնախնդիրներից է բնակչության պաշտպանության 

և անվտանգության ապահովումն արտակարգ իրավիճակներում, որոնց կառուցվածքը և բնույթը 

վերջին տասնամյակների ընթացքում էապես փոխվել է կապված պարբերաբար տեղի ունեցող 

տարերային աղետների հետ մի կողմից, ահաբեկչական և դիվերսիոն գործողությունների 

մասշտաբների աճի, տեխնածին աղետների հետ մյուս կողմից [2]: 

Այդ տեսանկյունից, առանձնահատուկ կարևորություն է ձեռք բերում արտակարգ 

իրավիճակներում մարդու վարքի հոգեբանության ուսումնասիրությունը և բնակչությանը 

վարքի կանոնների մասին իրազեկելը:  

Նախքան արտակարգ իրավիճակներին բնակչության արձագանքման և վարքի մասին 

խոսելը դիտարկենք այդ իրավիճակների էական բնութագրերը: 

Արտակարգ իրավիճակը որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում խոշոր վթարի, վտան-

գավոր բնական երևույթի, տեխնածին, տարերային կամ էկոլոգիական (բնապահպանական) 

աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի (էպիզոոտիա), բույսերի և գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի լայնորեն տարածված վարակիչ հիվանդության (էպիֆիտոտիա), զենքի տե-սակ-

ների կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակն է, որը հանգեցնում է կամ կարող է 

հանգեցնել մարդկային զոհերի, մարդկանց առողջությանն ու շրջակա միջավայրին` զգալի 

վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և մարդկանց կենսագործունեության բնականոն 

պայմանների խախտման [1]: 

Յուրաքանչյուր ոք կարող է հայտնվել արտակարգ իրավիճակում, իսկ նման իրավիճա-

կում առաջանում է սթրեսային վիճակ, որն առաջացնում է մարմնի բոլոր համակարգերի լարում 

և էական ազդեցություն ունենում մարդու վիճակի, վարքի ու աշխատունակության վրա: 

Արտակարգ իրավիճակներն անկախ ծագման վայրից հանգեցնում են հոգեհուզական գերլար-

ման, որի հիմնական բնութագրերն են՝ 

1. արտակարգ իրավիճակը մարդու համար ծայրահեղ իրավիճակ է, որի ազդեցության ուժը 

գերազանցում է մարդկային հնարավորությունները. 

2. արտակարգ իրավիճակն առաջացնում է գործունեության բարդ պայմաններ, որոնք 

մարդու կողմից ընկալվում են սուբյեկտիվ և գնահատվում բարդ, վտանգավոր և այլն. 

3. սուբյեկտի իրավիճակն առաջացնում է մտավոր, հոգեկան լարվածություն. 

4. արտակարգ իրավիճակը բերում է դինամիկ անհամապատասխանության վիճակի և 

պահանջում մարմնի ռեսուրսների առավելագույն մոբիլիզացիա. 
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5. արտակարգ իրավիճակն առաջացնում է բացասական ֆունկցիոնալ վիճակներ, գործու-

նեության հոգեկան կարգավորման խանգարումներ՝ նվազեցնելով գործունեության 

արդյունավետությունն ու հուսալիությանը. 

6. մարդը բախվում է իր ձգտումներն ու հետաքրքրություններն իրականացնելու անհնարի-

նությանը [3]: 

Եթե մարդը հայտնվում է արտակարգ իրավիճակում նրա մոտ առաջանում է հուզական 

պոռթկում և հոգեբանական լարում: Մարդկանց արձագանքը լինում է տարբեր: Ոմանց մոտ 

կենտրոնանում են կենսական բոլոր ռեսուրսները, ոմանց մոտ ընդհակառակը, դիտվում է 

աշխատանքային կարողությունների նվազում և որևէ գործողություն կատարելու լիակատար 

բացակայություն: Նման տարբեր արձագանքները բացատրվում են մարդու օրգանիզմի անհա-

տական հատկություններով, նրա դաստիարակությամբ, իրազեկվածությամբ, բարոյական 

կոփվածությամբ և հոգեկան վիճակով վտանգի աստիճանի գիտակցմամբ: Դրանցով էլ որոշվում 

է տվյալ իրավիճակում համապատասխան գործողությունների պատրաստության աստիճանը: 

Որպես կանոն, աղետների և վթարների ժամանակ մարդն ապրում է ուժեղ հուզական 

լարում, որին դիմակայելու հարցում օգնում է հոգեկան կայունությունը, վճռականությունը, 

տուժածներին օգնելու ունակությունն ու ցանկությունը: 

Համապատասխան հոգեբանական պատրաստվածություն չունեցող անձանց մոտ ծագում 

է ուժեղ վախի զգացողություն և վերահաս վտանգից թաքնվելու ցանկություն, կարող է 

առաջանալ հոգեբանական ցնցում, որն առաջացնում է անշարժություն, մարդը կորցնում է 

նորմալ մտածելու և իր զգացմունքներն ու գիտակցությունը վերահսկելու կարողությունը: Անձի 

նման արձագանքն արտակարգ իրավիճակին կարող է տևել մինչև մի քանի օր: 

Մարդիկ իրենց այդպես են պահում մի շարք պատճառներով՝ նրանց վախեցնում է վտան-

գի հանկարծահաս լինելը, անփորձության պատճառով դրան դիմակայելու անկարողությունը, 

համապատասխան բարոյահոգեբանական պատրաստվածության բացակայությունը և այլն: 

Որպեսզի բացասական ազդեցությունը հասցվի նվազագույնի, մարդուն պետք է նախօրոք 

պատրաստել արտակարգ իրավիճակներին՝ կոփել հոգեկանը և մարզել կամքը: Անձի առաջին 

արձագանքը մոտալուտ վտանգին, առավել հաճախ, վախն է: Վախի զգացումը առաջացնում է 

բացասական զգացողություններ, միաժամանակ վախը զգուշացնում է պաշտպանվելու մասին, 

այդ պատճառով մարդու համար հիմնական հարցն իր կյանքը փրկելն է: 

Պետք է հաշվի առնել, որ ցանկացած արտակարգ իրավիճակում ամենակարևոր գործոնը 

մարդկանց հոգեբանական պատրաստվածության մակարդակն է: Եթե, հայտնվելով արտակարգ 

իրավիճակում, մարդը վախենում և շփոթվում է, ապա դա կարող է ինքնին հասցնել լուրջ և 

անուղղելի հետևանքների: Այդ իսկ պատճառով, խիստ կարևոր է ուսումնասիրել մարդու վարքի 

հոգեբանությունն արտակարգ իրավիճակներում: Առօրյա կյանքում, արտակարգ իրավի-

ճակներում մարդն անընդհատ ստիպված է լինում հաղթահարել իր գոյությանը սպառնացող 

վտանգները, ինչը ծնում է վախ՝ այսինքն իրական կամ երևակայական վտանգներով պայմա-

նավորված կարճատև կամ երկարատև հուզական գործընթաց: Արտակարգ իրավիճակները, 

որոնցում կարող է հայտնվել մարդը, որպես կանոն, նրա մոտ ծագում է հոգեբանական և 

հուզական լարվածություն: Արդյունքում, ոմանց մոտ դա ուղեկցվում է ներքին ռեսուրսների 

մոբիլիզացմամբ, մյուսների մոտ՝ աշխատունակության նվազումով կամ նույնիսկ խափանումով, 

առողջության վատացումով, ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական սթրեսային երևույթներով: Դա 
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կախված է օրգանիզմի անհատական առանձնահատկություններց, աշխատանքային պայմաննե-

րից և դաստիարակությունից, տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին տեղեկացվածու-

թյունից և վտանգի աստիճանի գիտակցումից: Բնական և տեխնածին աղետալի երևույթները, 

խոշոր վթարները, դրանց ողբերգական հետևանքները մարդկանց մոտ առաջացնում են 

հուզական մեծ լարում, որոնք պահանջում են բարձր բարոյահոգեբանական կայունություն, 

դիմացկունություն և վճռականություն, տուժածներին օգնելու և նյութական արժեքները փրկելու 

պատրաստակամություն: 

Հոգեբանորեն անպատրաստ, չկոփված մարդկանց մոտ երևան է գալիս վախի զգացում և 

վտանգավոր տեղից փախչելու ցանկություն, մյուսների մոտ՝ մկանների թմրությամբ ուղեկցվող 

հոգեբանական ցնցում: Այդ պահին խաթարվում է նորմալ մտածողության գործընթացը, 

թուլանում կամ ամբողջովին բացակայում է գիտակցության վերահսկողությունը 

զգացմունքների և կամքի նկատմամբ: Նյարդային գործընթացները (գրգռում կամ արգելակում) 

դրսևորվում են տարբեր ձևերով: Օրինակ՝ մարդու մոտ բիբերն են լայնանում, խախտվում է 

շնչառությունը, սկսվում է սրտի արագ բաբախյուն, փոխվում է ձայնը, երբեմն էլ կորցնում է 

խոսքը և այլն: Նույնիսկ հայտնի են հանկարծակի վախի ժամանակ մահվան դեպքեր 

սրտանոթային համակարգի աշխատանքի կտրուկ խախտման հետևանքով: 

Մեր սերունդը մշտապես ապրում է գլոբալ և իրական ու երևակայական, կայուն ու անցո-

ղիկ վտանգներով և սպառնալիքներով շրջապատված: Իսկ յուրաքանչյուր մարդ իր առօրյա 

կյանքում և գործունեության ընթացքում ամեն օր աշխատանքի ժամանակ, տրանսպորտում, 

փողոցում, նույնիսկ սեփական տանը երթարվում է վտանգների: Բազմաթիվ վտանգներից 

յուրաքանչյուրը հանդիսանում է արտակարգ իրավիճակի աղբույր, և որոշակի պայմաններում 

կարող է վերածվել արտակարգ իրավիճակի: Հետևաբար, յուրաքանչյուր մարդ պետք է իմանա, 

թե ինչ է արտակարգ իրավիճակը, որոնք են դրա առաջացման պատճառները և ինչպես կանխել, 

մեղմել, վերացնել այդ իրավիճակը, ինչպես նաև պաշտպանվել դրանցից: Իսկ այդ վիճակը 

կարող է լինել բավականին տևական` մի քանի ժամից մինչև մի քանի օր: Երկրաշարժերի ու 

պատահարների հետևանքները վերացնելիս, երբեմն պետք է լինում դիտել մարդկանց, ովքեր 

գտնվում են հոգեկան ընկճվածության վիճակում և հնարավոր է երկար ժամանակ աննպատակ 

թափառեն փլատակների վրա: Իսկ մարդու այդպիսի վարքի պառճառներ կարող են լինել 

վտանգի ծագման անսպասելիությունը, աղետի կամ վթարի հնարավոր հետևանքների և բնույթի, 

այդ իրավիճակում վարքի կանոնների չիմացությունը, աղետներին դիմակայելու փորձի ու 

հմտությունների բացակայությունը, բարոյահոգեբանական ոչ պատշաճ պատրաստվածությունը 

և այլն: 

Վտանգների սպառնալիքի օբյեկտն անհատն է, հասարակությունը և պետությունը, որը 

անբաժանելի համակարգ է: Անհատն այդ համակարգում պետության հասարակական-քաղա-

քական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման բարձրագույն նպատակն է: 

Պետք է հիշել, որ ոչ մի բնական աղետալի երևույթ չի առաջանում անսպասելիորեն, և ինչ-

որ ձևով նախազգուշացնում է իր գալուստի մասին: 

Եվ այստեղ տեղին է նշել արտակարգ իրավիճակների դեպքում բնակչության վարքի 

կանոնների և գործողությունների մասին՝ 

➢ ցուցաբերել ամբողջական ինքնատիրապետում և ինքնավստահություն,  
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➢ խուճապի առաջացումը կանխելու նպատակով անձնական օրինակով և խոսքով ազդել 

ուրիշների վրա,  

➢ ցուցաբերել օգնություն երեխաներին, հիվանդներին և տարեցներին, 

➢ երկրաշարժի դեպքում հնարավորինս շուտ հեռացեք շենքից, եթե դա անհնար է կանգնեք 

դռան կամ պատուհանի խոռոչում, 

➢ եթե փողոցում եք, շտապ հեռացեք շենքերից և կառույցներից և այլն: 

➢ արեք հնարավոր ամեն ինչ վնասակար հետևանքները նվազեցնելու համար [4, 5]: 

Արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց խմբային պահվածքը, դա խմբի մեծամաս-

նության վարքն է, երբ նրանք բախվում են հանկարծահաս և վտանգավոր իրավիճակի կամ 

այնպիսի իրավիճակային սպառնալիքների հետ, որոնք ազդում են բոլոր մարդկանց շահերի 

վրա: Դա կապված է իրական կամ հավանական նյութական կորուստների, մարդկային զոհերի 

հետ և բնութագրվում է հասարակական կարգի նկատելի անկազմակերվածությամբ: 

Մարդկանց խմբային պահվածքը կապված է նույն արտաքին իրավիճակի հետ և կախված 

է այնպիսի հուզական գործոններից, որոնց հիմքում խմբային մտածելակերպն է, և ոչ թե 

առանձին մարդու անհատական հոգեկան հատկությունները: Դրա մասին են վկայում աղետ-

ների վիճակագրությունը, տուժողների ճակատագրերը, փրկարարների գործողությունները և 

շրջապատող բնակչության պահվածքը, որոնք չեն տուժել արտակարգ իրավիճակներից: 

Արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց պահվածքը դիտարկվում է որպես՝  

1. մարդու վարքի բնական և հարմարվողականության դեպքեր՝ հոգեկան վերահսկողության 

ու վարքի հուզական վիճակի կառավարման միջոցով:  

Մի շարք արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց պաթոլոգիական վարք չի 

արձանագրվել, նկատվել է մարդկանց իրավիճակին հարմարվելու և հանդարտություն 

պահպանելու երևույթ, ձեռնարկվել են պաշտպանական, փոխօգնության, կյանքի 

խաթարված իրավիճակը վերականգնելու միջոցառումներ: Արտակարգ իրավիճակներում 

այսպիսի պահվածքը ցուցումների և հրահանգների ճշգրիտ կատարման արդյունք է: Պետք 

է հիշել, որ հրահանգների և ցուցումների կատարումը կանխում է տագնապների և 

անհանգստության տարածումը, և միաժամանակ, չի խանգարում անձնական պաշտպա-

նական նախաձեռնության դրսևորմանը: 

2. Բացասական, պաթոլոգիական բնույթի դեպքեր, որոնք բնութագրվում են իրավիճակին 

հարմարվելու բացակայությամբ, երբ մարդիկ իրենց անբնական և այլոց համար 

վտանգավոր գործողություններով մեծացնում են զոհերի թիվը և ապակայունացնում 

հասարակական կարգը: Այս դեպքում կարող է ծագել «ցնցումային արգելակում», երբ 

մարդկանց մի ստվար զանգված կորցնում է ինքնատիրապետումը և դառնում չնա-

խաձեռնող, հաճախ նույնիսկ անկարող: Մասնավորապես, «ցնցումային արգելակում»-ը 

կարող է դրսևորվել որպես խուճապ, երբ մարդկանց խմբին տիրում է վտանգից առաջացող 

վախը: Սովորաբար խուճապը դրսևորվում է որպես անկանոն փախուստ, երբ մարդկանց 

ղեկավարում է ընդհուպ մինչև պարզունակ մակարդակի իջած գիտակցությունը (վախից 

մարդու պարզունակ ռեակցիա) [5]:  

Խուճապային արձագանքներ կարող են նկատվել նաև փակ սենյակներում գտնվող խմբերի 

մարդկանց մոտ անհայտ իրավիճակների հետ կապված, երբ մարդը զգում է սպառնալիք իր 

կյանքի նկատմամբ: Այդ պայմաններում շատերը կարծում են, որ փրկվելը գրեթե անհնար է, 



167 

 

անմիջապես ենթարկվում են զանգվածային վախի զգացման, հատկապես, եթե խմբում կան 

անհավասարակշիռ մարդիկ: Հոգեբանական տեսանկյունից խուճապը շատ վարակիչ է, քանի որ 

այն կապված է «երամային բնազդի» դրսևորման հետ:  

Անհրաժեշտ է իմանալ, որ նախապես ձեռնարկված նախազգուշական միջոցառումները 

լիովին չեն կարող բացառել խուճապի առաջացման հավանականությունը, բայց կարող են 

զգալիորեն նվազեցնել, այդ պատճառով էլ նման միջոցառումների իրականացումը պարտադիր 

է: 

Խուճապային ռեակցիաների կանխարգելումը ենթադրում է, որ՝ 

1. ցանկացած հոգեբանական երևույթի կանխարգելման հիմքն անհատական և կոլեկտիվ 

վախի (խուճապ) նկատմամբ ռեակցիաների տարբեր ձևերի ծագման և ընթացքի 

առանձնահատկությունների վերլուծությունն է:  

2. Վտանգավոր աշխատանքի համար մարդկանց և հատկապես արտադրական խմբերի 

ղեկավարների մասնագիտական ընտրությունը (կան ռիսկի բարձր մակարդակ ունեցող 

անձինք): Արտակարգ իրավիճակների ուսումնասիրման ոլորտում կուտակված փորձը 

թույլ է տալիս փաստել վտանգավոր իրավիճակներ ստեղծելու և վտանգավոր 

իրավիճակներում ոչ համապատասխան գործողությունների հակում ունեցող անձաց 

(հոգեվիճակ, նյարդայնություն) գոյությունը: 

3. Անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրների ուսուցում և մարդկանց գիտակցության 

մեջ զգուշության ձևավորման, վտանգների կանխարգելման, վթարային և արտակարգ 

իրավիճակներում ողջամիտ վարքի դրսևորման ուղղությամբ դաստիարակչական աշխա-

տանք: Վտանգավոր արդյունաբերություններում աշխատող անձիք պետք է՝ 

➢ իմանան իրենց պարտականություններն արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման 

ուղղությամբ և պատասխանատու լինեն ոչ միայն դժբախտ պատահարների առաջացման 

համար, այլև հրդեհների և այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքերի դեպքում 

զանգվածների կառավարման գործում սեփական գործողությունների բնույթի համար,  

➢ ունենան արտակարգ իրավիճակներում գործելու հոգեբանական պատրաստակամություն, 

գիտակցեն, որ պայթյունը, հրդեհը կամ այլ վտանգավոր երևույթները իրական վտանգ են և 

պատրաստ լինել ոչ միայն այն կանխելուն կամ դադարեցնելուն, այլև մարդկանց 

զանգվածները կառավարելուն,  

➢ իմանան արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների օրինաչափությունը,  

➢ մասնակցեն ոչ միայն գործնական խաղերին, այլև մասնագիտական իրավիճակային 

խաղերին, ինչը նպաստում է հիմնախնդրի գիտակցմանը և արտակարգ իրավիճակներում 

գործողությունների իրականացման հմտությունների ձևավորմանը: 

4. Արտակարգ իրավիճակներում և աղետների ժամանակ հիմնական խնդիրը մարդկանց 

կողմից հանդարտության պահպանումն է և արագ ողջամիտ գործունեությունը: Դրան 

հասնում են տեղեկատվության միջոցներով և շրջապատող մարդկանց գործողությունների 

օրինակով: 

5. Մարդկային զանգվածի առաջնորդումը խուճապի կանխարգելման հիմք է: Խուճապային 

իրավիճակը վախի արձագանքն է, երբ գիտակցված առաջնորդության մակարդակի 

կորուստը և վախի մեջ գտնվող ու անգիտակցաբար գործող մարդկանց «ղեկավարման» 

պատահական ստանձնումը որևէ անձի կողմից տեղի է ունենում ինքնաբերաբար: Այդ 
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անձինք գործողությունների և խոսքի պայծառությամբ (գոռում են) ազդում են շրջապատող 

մարդկանց վրա և փաստացի իրենց հետևից տանում նրանց, որոնց գիտակցությունը 

կաշկանդված է վախի պատճառով և ինքնաբերաբար գործում են առանց առկա 

իրավիճակը գնահատելու: Վախի ազդեցության տակ մարդիկ հեշտությամբ ենթարկվում 

են կառավարման և կարող են գտնվել անվտանգ և օբյեկտիվ գործունեության պայ-

մաններում: Եթե զանգվածների ղեկավարումն իրականացնում է գիտակից անձը, ապա 

մարդիկ պահպանում են գիտակցաբար գործողություններ կատարելու և իրենց կյանքը 

պաշտպանելու ունակությունը: 

6. Վախի կանխարգելման գործում հատուկ դերակատարություն ունի անձի աշխատանքային 

զբաղվածությունը (դիրքը) և շրջապատող մարդկանց գործողությունների կազմակերպ-

վածության ցուցադրումը: Ինչպես նշել է Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերին «Գործողու-

թյունը փրկում է վախից: Դա փրկում է և՛ վախից, և՛ թուլությունից, և՛ նույնիսկ ցրտից ու 

հիվանդությունից»:  

7. Ծայրահեղ կամ սպառնացող իրավիճակում անհրաժեշտ է սևեռակել այն մարդկանց, 

ովքեր կարող են վախ հարուցել և ներգրավել գործողությունների մեջ: Նրանց ազդե-

ցությունը մյուսների վրա պետք է դադարեցվի, քանի որ նրանց գործողությունները կարող 

է փոխանցվել զանգվածներին: 

8. մարդկանց զանգվածի առաջնորդության կառույցում մեծ դեր է խաղում նախազգուշացման 

համակարգը՝ բարձրաձայն նախազգուշացում, շարժման ուղղությունների ու այլ 

միջոցների լուսային և ձայնային ազդանշաններ, ելքի ցուցիչներ և այլն: 

Այսպիսով, նորմալ վիճակը հանդիսանում է ամբողջ հոգեկան կարգավորման էական մաս 

և կարևոր դեր է խաղում ցանկացած գործունեության և վարքի մեջ: Այդուամենայնիվ, հոգեկան 

վիճակների տեսությունը հեռու է ամբողջական մշակումից, հոգեկան վիճակների շատ կողմեր 

դեռևս ամբողջությամբ ուսումնասիված չեն:  

Մարմնի վրա հուզական լարման ազդեցության վերլուծությանը նվիրված են սոցիոլո-

գիայի, հոգեբանության և ֆիզիոլոգիայի բնագավառի` մասնագետների հետազոտությունները: 

Նման իրավիճակներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ֆրուստրացիաներին հարմարվելու 

դրական հնարավորությունը: 

Մարդը, հաճախ գտնվելով արտակարգ իրավիճակներում, կարողանում է զարգացնել 

համապատասխան հմտություններ և առավել ճիշտ մոբիլիզացնել իր ուժերը: Վախի հաղթա-

հարումն ուսուցանել հնարավոր է տարբեր եղանակներով: Կարևոր է դրական փորձի դերը, 

առաջադրանքի կատարման հետ կապված բավարարվածության զգացումը: Այս ամենը հան-

գեցնում է ինքնավստահության աճի, որը նպաստում է արտակարգ իրավիճակների արդյունքում 

ծագող արտակարգ իրավիճակներին ավելի հեշտ հարմարվելուն: 

Ամփոփելով, կարող ենք եզրակացնել, թե ինչ պետք է արվի արտակարգ իրավիճակում 

գտնվող մարդկանց հանկարծահաս իրավիճակներից խուսափելու համար: Պետք է հիշել, 

հոգեկան ծանր տրավմայի ենթարկված մարդը շատ ավելի արագ է վերականգնում հոգեկան 

հավասարակշռությունը, եթե ներգրավվում է որևէ ֆիզիկական աշխատանքում: Անձի վրա 

բացասական ազդեցությունը թուլացնելու համար անհրաժեշտ է արտակարգ իրավիճակներում 

գործողությունների մշտական նախապատրաստում, հոգեկան կայունության ձևավորում և 

կամքի դաստիարակում: Ահա թե ինչու հոգեբանական պատրաստության հիմնական բովանդա-
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կությունը պետք է լինի հոգեկան հատկությունների ձևավորումն ու ամրապնդումը: Էապես 

կարևորվում է բնակչության կայունության բարձրացման, հոգեկան բեռնվածության, ինքնա-

տիրապետման, իրենց առջև դրված խնդիրները լուծելու, փոխօգնության և փոխգործակցության 

նախաապատրաստումը: 

Բնակչության հոգեկան պատրաստվածության մակարդակը կարևորագույն գործոն է: 

Աղետալի երևույթի ծագման սկզբում կամ զարգացման ընթացքում վախի և խառնաշփոթության 

թեթև դրսևորումն անգամ կարող են հանգեցնել ծանր, իսկ երբեմն նաև անուղղելի 

հետևանքների: Դա առաջին հերթին վերաբերում է այն ղեկավարներին, ովքեր պարտավոր են 

անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել կոլիկտիվը մոբիլիզացնելու համար, միաժամանակ ցուցա-

բերելով անձնական կարգապահություն և կայունություն: 
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В статье автор описывает основы поведения человека в чрезвычайных ситуациях и необходимость 

информирования общественности о правилах поведения. 
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In the article, the author describes the basics of human behavior in emergency situations and the need to 

inform the public about the rules of behavior. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Դ.Ռ. Թադևոսյան 
 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ «ԱՐՏԱԿԱՐԳ 

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
 

Հոդվածում դիտարկված և բացահայտված է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

«Արտակարգ իրավիճակների հիմունքներ» առարկայի դասավանդման գործընթացում ուսուցման ժամա-

նակակից տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները: 

Առանցքային բառեր. ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ուսուցման մեթոդներ, 

արտակարգ իրավիճակ: 
 

Ընդհանուր կրթության ժամանակակից միտումները պահանջում են դասավանդողի 

գործունեության մոդելը կառուցել բազմատարբերակ կրթական տարածությունում: Դրանից էլ 

ուղղակիորեն կախված է դասավանդողի՝ որպես սոցիալական պատվեր կատարողի, աշխա-

տանքի կատարման արդյունավետությունը, իսկ սոցիալական պատվերի պահանջն է պատրաս-

տել մասնագետներ, որոնք կկարողանան տարբեր իրավիճակներում իրականացնել անվտանգ 

գործունեություն: Մանկավարժական տեխնոլոգիաների գնահատման գլխավոր չափանիշը 

հանդիսանում է դրանց արդյունավետությունը [1]:  

Կրթական տեխնոլոգիան մանկավարժական տեխնոլոգիաների համար համընդհանուր 

ընդունված տերմին է: Ժամանակակից մանկավարժական գիտության մեջ «կրթական տեխնո-

լոգիա» հասկացությունը ներկայացված է տարբեր տեսանկյուններով, որոնցից հիմնականները 

ներկայացված են ստորև՝ 

1) կրթական տեխնոլոգիան ուսուցման ողջ գործընթացի պլանավորման, կիրառման, 

գնահատման և մարդկային ու տեխնիկական ռեսուրսների կիրառման և դրանց միջև 

փոխգործակցության միջոցով գիտելիքների յուրացման համակարգված մեթոդ է, որի 

նպատակը կրթության առավել արդյունավետ ձևին հասնելն է, 

2) կրթական տեխնոլոգիան ուսումնական գործընթացի կառավարման ընթացքում հստակ 

առաջադրված նպատակներին հասնելուն միտված դիդակտիկական խնդիրների լուծումն 

է, որոնց հասնելու համար պետք է տրվեն հստակ նկարագրություններ և ձևակերպումներ,  

3) կրթական տեխնոլոգիան կրթական գործընթացի լավարկման սկզբունքների բացահայ-

տումն ու լավարկմանը միտված հնարքների մշակումն է գործոնների վերլուծության 

ճանապարհով, որը բարձրացնում է կրթության արդյունավետությունը սահմանված և 

կիրառված հնարքների ու նյութերի օգնությամբ, ինչպես նաև կիրառվող մեթոդների 

հետևանքով:  

Ըստ Մ.Ե. Բերշադսկու և Վ.Վ. Գուզեևի կրթական տեխնոլոգիաների կառուցվածքային 

բաղադրիչներն են՝ 

➢ ուսանողի նախնական վիճակի մոդելը՝ նախապես տրված բազմաթիվ հատկություններով, 

որոնց առկայությունն անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական գործընթացն իրականացնելու 

համար, 

➢ ուսուցման պլանավորվող արդյունքների վերլուծական և գործառնական պատկերացում-

ները (ուսանողի վերջնական վիճակի մոդելը), 
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➢ ընթացիկ վիճակի վերլուծության միջոցները և համակարգի առաջիկա զարգացման 

(մշտադիտարկման) միտումների կանխատեսումը, 

➢ ուսուցման մոդելների լրակազմը, 

➢ տվյալ կոնկրետ պայմանների համար ուսուցման օպտիմալ մոդելների ընտրության կամ 

կառուցվածքի չափանիշները, 

➢ հետադարձ կապի մեխանիզմը, որն ապահովում է վերլուծության տվյալների և ուսուցման 

մոդելի ընտրության միջև փոխներգործությունը համաձայն ստացված տվյալների: 

Ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաները դասակարգվում են 4 խմբի՝ 

1. ավանդական մեթոդներ, 

2. մոդուլաբլոկային տեխնոլոգիաներ, 

3. ամբողջական բլոկային տեխնոլոգիաներ, 

4. ինտեգրալային տեխնոլոգիաներ: 

Գոյություն ունեն կրթական տեխնոլոգիաների տարբեր դասակարգումներ: Ըստ Վ.Վ. 

Գուզեևի կրթական տեխնոլոգիաների բնագավառի առավել արդյունավետ հետազոտություն-

ները կենտրոնացվում են չորս հիմնական գաղափարների շուրջ` 

1) դիդակտիկ միավորների խոշորացում, 

2) ուսուցման արդյունքների պլանավորում և կրթության տարբերակում (դիֆերենցիացիա), 

3) կրթական գործընթացի հոգեբանայնացում, 

4) ուսումնական գործընթացի համակարգչայնացում: 

Վ.Վ. Գուզեևի ինտեգրալային կրթական տեխնոլոգիան համարվում է այս ուղղություն-

ներով արված աշխատանքներից ստացված արդյունքների սինթեզի օրինակ:  

Վ.Մ. Մոնախովի դասակարգումը (ակադեմիկոս Վ.Մ. Մոնախովի մանկավարժական 

տեխնոլոգիաների համակարգ) հիմնված է հետևյալ մանակավարժական օբյեկտների դասա-

կարգման վրա` հետագիծ, գործընթաց, դիդակտիկական պայմաններ, իսկ վերջիններս էլ 

որոշում են կրթական տեխնոլոգիաների հետևյալ դասերը`  

1. ուսուցման և դաստիարակության հետագծերի տեխնոլոգիաներ (տարբեր կրթական 

հաստատությունների համար), 

2. ուսումնական գործընթացի տեխնոլոգիաներ (ցանկացած ուսումնական առարկայի 

համար), 

3. ուսուցման մեթոդական համակարգի տեխնոլոգիաներ (ցանակացած առարկայից), 

4. դիդակտիկական պայմանների տեխնոլոգիաներ (ուսումնական ծրագրի, ձեռնարկի 

կրկնություն, ուսումնական պլանի, շտկման աշխատանքների հաջորդականություն և 

այլն):  

Օ.Բ. Եպիշևան, ում առաջարկած տեխնոլոգիան հիմնված է ուսուցման նկատմամբ 

գործունեական մոտեցման վրա, գոյություն ունեցող ուսուցման տեխնոլոգիաները դասակարգել 

է ըստ այս կամ այն չափով իրենց հատուկ հետևյալ ընդհանուր բնութագրիչ նշաններով` 

1. ուսումնական գործունեության տեսություն որպես տեխնոլոգիայի հոգեբանական հիմք 

(ակնհայտ կամ ոչ ակնհայտ), որի համաձայն ուսանողը պետք է սովորի ինքնուրույն, իսկ 

դասախոսը` ստեղծի դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ: Առանձնացվում են ուսանողի 

և դասախոսի գործունեության ձևերը, որոնց հաջորդական կատարումը հանգեցնում է 

դրված նպատակի կատարմանը, 
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2. դիագնոստիկական նպատակադրում` որպես տեխնոլոգիաների նախագծման առավել 

կարևոր փուլ, 

3. ուսուցման գործընթացում ինքնուրույն աշխատելու համար անձի զարգացմանը միտված 

ուսուցման ուղղորդվածություն, որը հանգեցնում է բազմամակարդակ (դիֆերենցված, 

անձնային-ուղղորդված) ուսուցմանը, 

4. ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի համար ուսումնական նյութերի կազմում` 

դիդակտիկական մոդուլներ, բլոկներ կամ ցիկլեր (տեխնոլոգիական քարտեզներ, 

ուսումնական փաթեթներ և այլն), 

5. պատրաստի ուսումնական նյութերով դասընթացների կազմակերպում, ինչը համապա-

տասխանում է ուսուցման նպատակներին, շեշտը դնելով դիֆերենցված ինքնուրույն 

աշխատանքների վրա, 

6. մեթոդական գործիքակազմ` (ուսուցման մեթոդներ և միջոցներ) - առաջին հերթին 

ուսուցման ակտիվ մեթոդներ, մանկավարժական թեստավորումներ, վարկանիշ (ավելի 

շատ կապված մոդուլային տեխնոլոգիաների հետ) և այլն: Ուսանողի պատրաստվածու-

թյան մակարդակի ստուգման հիմնական միջոցը թեստավորումն է, և այլ ժամանակակից 

ուսուցման միջոցները,  

7. նյութի յուրացման վերահսկողության երեք ձևեր` մուտքային (սկզբնական կամ 

նախնական), ընթացիկ և հանրագումարային (եզրափակիչ), 

8. թեստավորման միջոցով գիտելիքների գնահատում՝ ավանդական գնահատման հինգ 

բալանոց համակարգի փոխարեն կիրառելով գնահատման առավել ճկուն ռեյտինգային 

(տաս բալանոց, քսան բալանոց և այլն) սանդղակներ, 

9. ուսանողների զարգացման մակարդակի և դաստիարակվածության մակարդակի որոշում 

տարբեր եղանակներով, 

10. ուսուցման գործընթացի ստանդարտացում և այստեղից բխող այլ (տրված) պայմաններում 

դրա վերաստեղծման հնարավորության միասնականացում [2]: 

Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաները նպատակներին հասնելու գործի-

քակազմեր են, որոնք կանխորոշում են ուսուցանվողների ակտիվության կիրառումը [1]:  

Այս մեթոդների կիրառման փորձը փաստում է դրանց կիրառման անհրաժեշտության 

մասին, ինչը բարձրացնում է ուսուցանվողների ակտիվությունը և հնարավորություն է տալիս 

առավել լավ ընկալել ու հիշել «Արտակարգ իրավիճակների հիմունքներ  առարկայի նյութերը, 

միևնույն ժամանակ ավելի անկաշկանդ ու հարմարավետ դարձնել ուսման գործընթացը: 

Այսպիսի մեթոդների հիմքում ընկած են դասավանդման ակտիվ մեթոդները` դասավանդման 

ինտեգրված մեթոդները, որոնց հիմքում ընկած են միջառարկայական կապերը:  

Պետք է նշել, որ մարդու անվտանգությունը սկսվում է այն ելակետային փաստի 

գիտակցումից, որ մարդն ինքն է հանդիսանում իր և մյուսների անվտանգության ապահովման 

ակտիվ մասնակիցը: 21-րդ դարում անվտանգության տիրույթում յուրաքանչյուր մարդու իր կամ 

մյուսների փոխարեն գործելու կարողությունը համարվում է անվտանգությանը վերաբերող նոր 

մոտեցումների կարևորագույն առանձնահատկություն [3]:  

«Արտակարգ իրավիճակների հիմունքներն» առարկա է, որն ուսումնասիրում է մի շարք 

հարցեր, որոնք համարվում են միջառարկայական կամ ինտեգրալային (ամբողջական): 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում այս առարկայի դասավանդման կարևորա-
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գույն նպատակն ապագա մասնագետների մեջ անվտանգության մշակույթի ձևավորումն է, որը 

մարդու մոտ պետք է զարգացնել մանկական տարիքում, իսկ ամրապնդել և կատարելագործել 

ողջ կյանքի ընթացքում [4]:  

«Արտակարգ իրավիճակների հիմունքներ» առարկայի դասընթացի հիմնական նպատակն 

է ուսանողներին ուսուցանել վտանգների, վտանգավոր երևույթների, արտակարգ իրավի-

ճակների, դրանց էության, դասակարգման, ծագման պատճառների, առաջացման աղբյուր 

հանդիսացող գլոբալ հիմնահարցերի, աղետների առաջացման, դրանց ռիսկերի նվազեցման, 

կանխման և կանխարգելման միջոցառումների, հետևանքների մեղմացման կամ վերացման 

պետական քաղաքականության, աղետների ռիսկի կառավարման և արտակարգ իրավիճակ-

ներում բնակչության պաշտպանության բնագավառների մասին: Վերը նշված գիտելիքներն 

ուսանողի մոտ կձևավորեն բարձր բարոյական որակներ, վտանգների և արտակարգ իրավի-

ճակների ժամանակ հոգեբանական կայունություն, շրջակա միջավայրի և ապրելակերպի 

նկատմամբ բարձր պատասխանատվություն: Պակաս կարևոր չէ նաև ուսանողների մոտ 

ձևավորել վստահություն տարատեսակ արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման 

աշխատանքներում իրենց իսկ մասնակցության արդյունավետության հարցում: Ժամանակակից 

կրթական համակարգում մեծանում է «Արտակարգ իրավիճակների հիմունքներ» առարկայի 

դերն ու նշանակություն, քանի որ տեխնոլորտի անվտանգության վիճակն ավելի ու ավելի 

ուժգին է ազդում աշխարհում տնտեսական և ժողովրդագրական խնդիրների վրա: 

Ներկայումս առկա են մեծաքանակ նյութեր, որոնք բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության ուսանողին հնարավորություն կտան յուրացնել «Արտակարգ իրավիճակների 

հիմունքներ» առարկայի նյութը: Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային 

կառավարման պետական ակադեմիայի ճգնաժամային կառավարման ամբիոնում մշակված են 

առարկայի ուսումնամեթոդական և դասախոսությունների նյութեր, աշխատանքային ծրագրեր, 

ուսումնական ձեռնարկներ, տեսաձայնային և այլ նյութեր: Ուսուցման գործընթացը կազմա-

կերպվում է լսարանային (ներառում է դասախոսություններ) և գործնական պարապմունքների, 

ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատանքների միջոցով: Ուսումնական գործընթացի արդյունքում 

ուսանողի մոտ ձևավորվում են նաև տարբեր կարողություններ: 

Գործնական պարապմունքների ժամանակ ցուցադրվում են տեսանյութեր, լուծվում 

իրավիճակային խնդիրներ, թեստային առաջադրանքներ և ուսուցանողի ղեկավարությամբ 

իրականացվում են ինքնուրույն աշխատանքներ: Դասախոսությունների ընթացքում տրված 

առավել բարդ հարցերն խորապես ընկալելու և ստացված գիտելիքներն ամրապնդելու 

նպատակով իրականացվում են ստեղծագործական բանավեճեր: Գործնական և սեմինար 

պարապմունքների նպատակն է ուսուցման մասնագիտական ուղղվածության կիրառական 

կողմի ապահովումը, որը բակալավրի կրթական ծրագրում տեսական և գործնական մասերի 

համար կապող տարր է հանդիսանում: Յուրաքանչյուր գործնական պարապմունք ունի 

սահմանված նպատակ, փորձարարական հետազոտություններին վերաբերող ընդհանուր 

տեղեկություններ, ստացված գիտելիքների ինքնավերահսկողության համար բաց հարցերի և 

թեստերի տեսքով կազմված առաջադրանքներ:  

Դասավանդողի անմիջական ղեկավարությամբ անցկացվող ինքնուրույն աշխատանքը 

համարվում է լսարանային աշխատանքի ձևերից և միտված է նոր նյութերի ուսումնասիրմանը, 
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գիտելիքների ամրապնդմանը և կրթական ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադ-

րանքների կատարմանը: 

Պարապմունքների ժամանակ ուսանողների նախնական գիտելիքների մակարդակի 

ստուգումն իրականացվում է բանավոր հարցումների միջոցով: Առարկայի նյութի յուրացման 

ընթացիկ վերահսկողությունն իրականացվում է դասընթացների ընթացքում կատարվող 

գրավոր հարցումների միջոցով՝ տիպային իրավիճակային առաջադրանքների կամ թեստային 

առաջադրանքների կատարման ընթացքում: Ուսումնական ծրագրի յուրաքանչյուր բաժնի 

ավարտին իրականացվում է գիտելիքների ստուգում՝ թեստավորման, իրավիճակային 

առաջադրանքների լուծման կամ գործնական կարողությունների ստուգման միջոցով: 

Ուսուցման ակտիվ եղանակների և ձևերի մեջ լայնորեն կիրառվում է դերային խաղը [5]: 

«Արտակարգ իրավիճակների հիմունքներ» առարկայի դասավանդման գործընթացում դերային 

խաղն անց է կացվում միասնական համալիր առաջադրանքի արդյունքում, որում հորինվում է 

իրական արտակարգ իրավիճակի պայմաններին մոտեցված որոշակի մարտավարական 

իրադրություն: Դասընթացի անցկացման այս ձևը նպաստում է ուսանողների մոտ ստեղծա-

գործական մտածողության արմատավորմանը, մարտավարական խնդիրների լուծմանը, իրադ-

րության գնահատմանը, ճիշտ և ժամանակին որոշումների կայացման գործնական կարողու-

թյունների զարգացմանը:  

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական 

ակադեմիայում ապագա մասնագետների պատրաստման գործընթացը բախվում է այնպիսի 

որոշակի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնույթի խնդիրների հետ, ինչպիսիք են՝ ուսումնական նյութերի 

մեծ ծավալները, դասախոսական և գործնական նյութերի տիրապետման ցածր մոտիվացիան, 

հատկապես ցածր կուրսերում ուսանողների զգալի մասի մոտ մասնագիտական-անձնական 

կարողությունների ավելացման գիտակցված ձգտման ցածր մակարդակը:  

Դասավանդման կիրառվող այս մեթոդները և ստուգարքների կամ քննությունների 

ժամանակ ուսանողների ցուցաբերած գիտելիքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ 

դիտարկված ծրագրի շրջանակներում ուսանողները հիմնականում յուրացնում են տեսական 

նյութերն ու ձեռք են բերում անհրաժեշտ գործնական հմտություններ: 

Ժամանակի առաջընթացին զուգահեռ ծագում են նոր վտանգներ ու գաղափարներ: Այսօր 

օրակարգում է անվտանգության մասին գիտելիքների առավել ընդհանուր շրջանակի 

ստեղծումն, ինչպես առանձին անհատի կյանքի և գործունեության ցանկացած պայմանների 

համար, այնպես էլ տիեզերական վտանգների, երկրային համաղետների և միջուկային զենքի 

վտանգների հետ կապված մարդկության քաղաքակրթության ամբողջության համար: Խոսքը 

գնում է գլոբալ անվտանգության մասին, որն առավել լայն հասկացություն է, քան տեխնո-

լորտային անվտանգությունը և որն ընդգրկում է բոլոր հայտնի և մարդու կողմից ոչ միշտ կան-
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Հ.Լ. Կիրակոսյան 
 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՐԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 
 

Հոդվածում ներկայացված է արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչության հոգեբանական 

պատրաստվածության հիմնախնդիրը։ Այս թեման խիստ արդիական է, քանի որ, ֆիզիկապես ու 

գործնականորեն պատրաստված լինելով հանդերձ, մարդիկ հաճախ չեն կարողանում ծայրահեղ 

իրավիճակներում արդյունավետ գործել։ Հոդվածում խոսվում է այնպիսի հոգեվիճակների մասին, որոնք 

կարող են բերել անցանկալի հետևանքների։ Մանրամասն տրված են այն անհրաժեշտ քայլերն ու 

հոգեբանական մեխանիզմները, որոնց մարզումը կնպաստի արտակարգ իրավիճակներում հոգեբա-

նական պատրաստվածությանը։ 

Առանցքային բառեր. հոգեբանական մեխանիզմներ, հոգեվիճակ, արտակարգ իրավիճակ, 

ծայրահեղ իրավիճակ, ֆիզիկական ու գործնական պատրաստվածություն, հոգեբանական պատրաստ-

վածություն։ 
  

Աղետները հասարակության պատմությանն ուղեկցող անխուսափելի երևույթներ են։ 

Դրանք իրենց ծագումով, ինտենսիվությամբ և բնույթով բազմաթիվ ու տարատեսակ են, և կարող 

են կործանարար հետևանքներ ունենալ ցանկացած հասարակարգի համար։ Աղետները, որոնք 

ըստ ծագման լինում են բնական կամ տեխնածին, իրենց առաջացրած արտակարգ 

իրավիճակներով ոչ միայն խաթարում են հասարակության զարգացման բնականոն ընթացքը, 

այլև խոր հետք են թողնում այդ հասարակության առանձին շերտերի տարիքային բոլոր խմբերի 

ու խմբավորումների, նաև անհատների վրա՝ անդառնալիորեն վատթարացնելով նրանց 

կենսակերպը, վտանգելով նրանց հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը [2; 3]։ Մարդկանց 

մեծամասնությունը բնակվում են տարածքներում, որտեղ սպառնում են տարատեսակ բնական 

վտանգավոր երևույթները՝ լինի դա հրդեհ, ջրհեղեղ, ուժեղ փոթորիկ, երաշտ, ցիկլոն կամ 

երկրաշարժ: Այս իրավիճակները վտանգ են ներկայացնում ինչպես մարդու ֆիզիկական, 

այնպես էլ հոգեկան առողջության համար: Արտակարգ իրավիճակը կարող է հանկարծակի 

առաջանալ, օրինակ, բնական կամ մարդածին երևույթների հետևանքով: Նման իրավիճակների 

տարբերակման չափանիշներ կարող են լինել ծայրահեղությունը, զարգացման արագությունը, 

առաջացման հավանականությունը, հետևանքների վերացման դժվարությունը և, ամենակա-

րևորը, առաջացման հանկարծակիությունն ու անսպասելիությունը [9, 10, 11]: Համապատաս-

խան մասնագետների կողմից մշակած գրականությունը օգտակար տեղեկություններ է տալիս 

այն մասին, թե ինչպես կարելի է պատրաստվել և ինչ անել արտակարգ իրավիճակներում՝ 

կյանքը, տունը և ունեցվածքը պաշտպանելու համար: 

Ֆիզիկապես ու գործնականորեն պատրաստված լինելու վերաբերյալ գիտելիքից բացի, 

շատ օգտակար է, որ մարդիկ իմանան, թե ինչպես պետք է հոգեբանորեն պատրաստված լինեն 

աղետներին և, թե ինչպես հուզականորեն հաղթահարեն աղետի ժամանակ կամ դրանից հետո ի 

հայտ եկող բացասական հոգեվիճակները: Հանկարծակիությունն ամենաուժեղ հոգեվնաս 

գործոնն է, քանի որ պահանջում է արագ հարմարում նոր փոխված պայմաններին, իսկ մարդը, 

որպես միասնական հոգեֆիզիոլոգիական համակարգ, պատրաստ չի լինում նման 
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իրավիճակում գործելու [2]: Ժամանակից շուտ իմանալով, թե ինչպիսին կարող է լինել աղետալի 

իրավիճակը, մարդկանց մոտ կարելի է նվազեցնել անհանգստության ու տագնապի 

մակարդակը, ընդհանուր բացասական հոգեբանական ռեակցիաները: Հոգեբանորեն պատ-

րաստվածությունն աղետի սպառնալիքի դեպքում, մարդկանց օգնում է դառնալ ավելի ինքնա-

վստահ, վերահսկել և արդյունավետ կատարել արտակարգ իրավիճակներում նախատեսված 

գործողությունները: Այն կարող է նաև օգնել նվազեցնել հոգեբանական ցնցումները և հոգեկան 

առողջության երկարաժամկետ խնդիրները, որոնք հնարավոր է առաջանան աղետի Ժամանակ: 

Իհարկե, արտակարգ իրավիճակների համար հոգեբանական պատրաստվածության առաջին և 

կենսական նշանակություն ունեցող մասը ֆիզիկապես պատրաստվածությունն է: 

Կյանքի համար վտանգավոր ցանկացած արտակարգ իրավիճակում հայտնվելը կարող է 

սարսափելի լինել յուրաքանչյուրի համար: Մարդիկ հաճախ չունեն նման իրավիճակում 

գտնվելու նախնական փորձ և գիտեն, թե որքան սթրեսային այն կարող է լինել: Ցանկացած 

իրավիճակ, որը ներառում է լարվածություն, պայմանների դժվարություն, ենթադրում է 

իրավիճակի զարգացման առաջշարժում, որն էլ անձին ներկայացնում է պահանջներ և դրդում 

վարքի հարմարողական մեխանիզմների իրականացման [4, 8, 5]: Երբ մարդիկ գտնվում են ծանր 

սթրեսի ազդեցության տակ, նրանք սովորաբար ի վիճակի չեն լինում հստակ մտածել, ինչպես 

սովորաբար, և դա կարող է ազդել որոշումների և ռեակցիաների վրա: Սրանք նորմալ են, չնայած 

միշտ չէ, որ օգտակար են: Երբ մարդիկ ավելի լավ են գիտակցում իրենց հավանական 

հոգեբանական արձագանքներն արտակարգ իրավիճակներում, դա օգնում է նրանց վերահսկել 

իրենց հույզերը և կարողանալ հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը: Հոգեբանորեն 

պատրաստված լինելը օգնում է մարդկանց ավելի հստակ մտածել, և նվազեցնում է կյանքի, 

առողջության կամ ունեցվածքի կորստի ռիսկը: Ավելին՝ սառնասիրտ, հանգիստ և հավաքված 

լինելը օգտակար է նաև ընտանիքի անդամների և այլոց համար, ովքեր գուցե այնքան էլ 

հոգեբանորեն պատրաստված չեն: Իհարկե, անիրատեսական է մտածել, որ մարդիկ կարող են 

լիովին հուզականորեն պատրաստվել այնպիսի սթրեսային իրավիճակների, ինչպիսիք են 

աղետները: Այնուամենայնիվ, հոգեբանորեն պատրաստված լինելն օգնում է հաղթահարել 

իրավիճակային դիսթրեսը և նվազեցնում աղետից հետո ի հայտ եկող հոգեբանական 

խնդիրները: Սա չի նշանակում, որ մարդիկ կարող են լիովին պատրաստ լինել այն ամենին, ինչը 

հնարավոր է տեղի ունենալ, կամ որ հոգեբանորեն պատրաստվածությունը նշանակում է լինել 

հուզականորեն «անխոցելի»: 

Ի՞նչ է ենթադրում հոգեբանորեն պատրաստվածությունը: 

Հոգեբաններն օգտագործում են «սթրեսային պատվաստում» տերմինը՝ օգնելու մարդկանց՝ 

հոգեբանորեն նախապատրաստվել արտակարգ իրավիճակներին, ինչը նշանակում է 

նախապես կանխատեսել սթրեսից առաջացող հավանական հոգեբանական ռեակցիաները և 

մշակել ռազմավարություն դրանք հաղթահարելու համար: Այս ռազմավարության շնորհիվ 

սովորեցնում են մարդկանց հնարավորինս կառավարել չափազանց տագնապած կամ ճնշված 

հուզական ռեակցիաները և օգնում կանխարգելել արտակարգ իրավիճակում առաջացող ոչ 

օգտակար‘ վնասակար մտածողությունը: Ակնհայտ է, որ այս մոտեցումը լավ կաշխատի աղե-

տալի որոշ իրադարձությունների ժամանակ, որոնք կարող են լինել հաճախակի և որոշ չափով 

կանխատեսելի, բայց հոգեբանական սկզբունքները կարող են կիրառվել ցանկացած արտակարգ 

իրավիճակի համար [12]: 
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Արտակարգ պայմանները բնութագրվում են տեղեկատվական կառուցվածքի փոփոխու-

թյամբ, սոցիալ-հոգեբանական սահմանափակումներով և վտանգի առկայությամբ. անձը 

հայտնվում է պսիխոգեն գործոնների ազդեցության տակ, որոնք անբավարար պատրաստվա-

ծության պայմաններում բերում են նյարդահոգեկան պոռթկման [3, 6]: Այսպիսի պայմաններում 

մարդու վրա ներգործում են հոգեբանական սթրեսածին հետևյալ հիմնական գործոնները՝ 

միալարություն (մոնոտոնություն), ժամանակատարածային փոփոխություններ (խախտումներ), 

անձնային նշանակության տեղեկույթի սահմանափակում (տեղեկատվության պակաս կամ 

գերհագեցվածություն, անորոշության հոգեվիճակ), միայնակություն, խմբային մեկուսացում 

(հաղորդակիցների շրջանում դրսևորվող տեղեկատվական հյուծում, մշտական հասարակու-

թյուն, բախումնային իրավիճակ և այլն), կյանքի նկատմամբ անմիջական վտանգի առկայու-

թյուն: Այս գործոնները հիմնականում ունեն համալիր ազդեցության բնույթ [1, 7]: Սթրեսային 

իրավիճակներում, թե ինչ հուզական ապրումներ կունենան մարդիկ, մեծ մասամբ կախված է 

նրանց ֆիզիկական զգացողություններից (օրինակ՝ սրտի բաբախում, շնչառության հաճախա-

կանություն) և իրենց ունեցած մտքերից (օր.՝ «Ես չեմ կարող հաղթահարել», «Մենք շատ 

կվնասվենք»): Այս ռեակցիաները և մտքերը կարող են ստիպել մարդկանց զգալ անհանգստու-

թյուն, հուսահատություն կամ նույնիսկ զայրույթ, և մինչդեռ այդ զգացողությունները 

հասկանալի են, բայց դրանք արտակարգ իրավիճակներում վտանգավոր են: Հոգեբանորեն 

պատրաստվածությունը ենթադրում է կանխատեսել սթրեսի բնական ռեակցիաները և օգնել 

մարդկանց նման իրավիճակներում իրենց զգալ վերահսկող և վստահ: 

Հոգեբանորեն պատրաստվածության երեք հիմնական քայլերը (աղ. 1). 

1. Կանխատեսել այն անհանգստությունն ու մտահոգությունները, որոնք կառաջանան 

արտակարգ իրավիճակի ժամանակ: 

1. Բացահայտել խանգարող մտքերն ու զգացմունքները, որոնք կարող են առաջացնել տագնապ 

ու անհանգստություն: 

2. Կառավարել ռեակցիաներն այնպես, որ հնարավոր լինի արդյունավետ հաղթահարել 

սթրեսային իրավիճակը: 

Աղյուսակ 1. 

Հոգեբանորեն պատրաստվելու երեք քայլ [12] 

1.  Կանխատեսեք, որ կզգաք տագնապ կամ անհանգստություն և հիշեք, որ դրանք նորմալ 

են, չնայած միշտ չէ, որ օգտակար են կյանքին սպառնացող իրավիճակին տրվող 

ռեակցիաների ժամանակ 

2.  Բացահայտեք, թե որ ֆիզիկական զգացողություններն են կապված տագնապի և 

անհանգստության հետ, արդյոք կան մտքեր, որոնք ավելացնում են վախի 

զգացողությունը 

3.  Կառավարեք ձեր ռեակցիաները`օգտագործելով շնչառության հատուկ տեխնիկան և 

խոսեք ինքներդ ձեզ հետ, որպեսզի հնարավորինս հանգիստ մնաք և կարողանաք 

կենտրոնանալ գործնական խնդիրների վրա 
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Քայլ 1. Արտակարգ իրավիճակից առաջացող հոգեբանական ռեակցիաների 

կանխատեսում. 

Կան բնական երևույթներ (հրդեհներ, ցիկլոններ, ջրհեղեղներ, ուժեղ փոթորիկներ և այլն), 

որոնց մասին սովորաբար լինում են նախազգուշացումների շարք՝ ռադիոյով, հեռուստատեսու-

թյամբ, թերթերում և այլն: Օրինակ՝ կարող են լինել կրկնակի հիշեցումներ ջրի, էլեկտրականու-

թյան, գազի վթարների և անգամ սննդի պատշաճ մատակարարում ապահովելու անհնարինու-

թյան վերաբերյալ: Արտակարգ իրավիճակում նախազգուշացումներն ու անորոշությունը հոգե-

բանորեն ազդում են մարդկանց վրա: Հաճախ տրվում են ռիսկային հաղորդագրություններ և 

վախեցնող պատկերներ ու հնչյուններ, որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն ռիսկի մակարդակը: 

Սա կարող է մարդկանց մոտ առաջացնել անհանգստություն, անօգնական կամ շփոթված 

վիճակ: Հաճախ արտակարգ իրավիճակը ստեղծում է այնպիսի պայմաններ, որոնցում անձի 

դրսևորած վարքը խիստ դժվար է լինում մեկնաբանել: Կախված իրավիճակի էքստրեմալության 

աստիճանից՝ վարքը փոխակերպվում է և շեղում մարդուն սովորական 

կենսագործունեությունից, ստիպում նրան անհապաղ հարմարվել ստեղծված պայմաններին: 

Արտակարգ գործոնների տարաբնույթ լինելը և իրավիճակի բարդությունը, որոնք առաջացնում 

են հոգեկան լարվածություն, պահանջում են հոգեբանական մանրակրկիտ վերլուծություն [1]։ 

Ինչպե՞ս կանխատեսել հնարավոր ռեակցիաները. 

➢ Պատրաստվել հնարավոր արտակարգ իրավիճակին, փորձելով կանխատեսել հավանական 

հոգեբանական ռեակցիաները: 

➢ Պետք է ակնկալել, որ իրավիճակը խիստ սթրեսային կարող է լինել և մտածել այն մասին, թե 

սովորաբար ինչպես են սթրեսին արձագանքում: Չնայած այս ռեակցիաները շատ բնական են, 

սակայն դրանք կարող են խանգարել անհրաժեշտ քայլերի իրականացմանը: 

➢ Մշակել ուղիներ՝ ավելի լավ պատրաստվելու համար եթե հասկանալի են հնարավոր 

ռեակցիաները: 
 

Քայլ 2. Հույզերի և մտքերի բացահայտում. 

Մարդկանց համար կարևոր են այն հույզերի ու մտքերի գիտակցումը, որոնք ի հայտ են 

գալիս աղետների ժամանակ։ Գիտակցումը կօգնի գտնել վերջիններիս ղեկավարման ուղիները: 

Մարդիկ խիստ սթրեսային իրավիճակներում սովորաբար դառնում են դյուրագրգիռ և 

ունենում տարաբնույթ սոմատիկ գանգատներ:  

Ընդհանուր ֆիզիկական ախտանշաններ են. 

➢ սրտի ռիթմի արագացում.  

➢ շնչահեղձություն և գլխապտույտ. 

➢ մկանային լարվածություն. 

➢ հոգնածություն կամ ուժասպառություն. 

➢ սրտխառնոց. 

➢ կծկում կամ թմրածություն. 

➢ գլխացավեր: 

Երբ սթրեսի ֆիզիկական ռեակցիաները սկսվում են, դրանք սովորաբար սթրեսային 

մտքեր են առաջացնում, ինչպիսիք են. 

➢ Ես չեմ կարող հաղթահարել: 
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➢ Ես շատ եմ վախենում: 

➢ Ես խուճապի եմ մատնվում: 

➢ Չգիտեմ ինչ անել: 

Ինչպես բացահայտել սեփական հույզերն ու մտքերը. 

➢ Պետք է ուշադրություն դարձնել այն ֆիզիկական զգացողություններին, որոնք բերում են 

անհանգստության ու տագնապի: 

➢ Պետք է կարողանալ կենտրոնանալ այն մտքերի վրա, որոնք ավելացնում են վախի 

զգացողությունը: Նման դեպքերում ի՞նչ եք ասում ինքներդ ձեզ: Ձեր մտքերը օգնում են ձեզ, 

թե բարդացնում իրավիճակը: Ստուգեք՝ արդյո՞ք չեք շտապում եզրակացություններ 

անելիս: 

➢ Հիշեք, որ ուժեղ մարմնական զգացողությունները և վախեցնող մտքերը սթրեսի նորմալ 

արձագանք են, բայց դրանք չեն օգնում հանգիստ և հստակ մտածելուն: Պետք չէ 

ինքնաքննադատությամբ զբաղվել: 
 

Քայլ 3. Սթրեսային ռեակցիաների կառավարում. 

Սթրեսային իրավիճակում մարդիկ կարող են իրենց ավելի լավ զգալ օգտագործելով երկու 

ռազմավարություն. 

➢ Շնչառության դանդաղեցումը` ֆիզիկական վիճակը հանգստացնելու համար: 

➢ Վախեցնող մտքերը փոխարինել ավելի օգտակարով:  

➢ Սովորել շնչել և ավելի հանգիստ մտածել: 

➢ Շնչառությունը դանդաղեցնելու համար պետք է փոքր շունչ քաշել և դանդաղ արտաշնչել 

ու հաշվել մինչև երեքը՝ նախքան հաջորդ շունչը: Երբեմն մարդիկ այդպես շնչում են քթի և 

բերանի միջոցով: 

➢ Դանդաղ արտաշնչելիս պետք է կրկնել հետևյալ բառերը «Ես հանգիստ եմ», կամ «Ամեն ինչ 

նորմալ է, ես գլուխ կհանեմ այս իրավիճակից»: Այս բառերը կապված են հանգստանալու և 

ինքնակառավարման հետ ու դրական ազդեցություն ունեն: 

➢ Փորձեք չկենտրոնանալ վատ բաների վրա, որոնք կարող են պատահել, այլ փոխարենը 

մտածեք, որ որքան հանդարտ լինեք, այնքան ավելի լավ կղեկավարեք ինքներդ ձեզ: 

➢ Հիշեք, որ դուք պետք է կարողանաք օգտվել ձեր սեփական ուժերից, ինչպես նաև սթրեսի 

հաղթահարման ձեր հնարավորություններից: Կարևոր է թույլ չտալ, որ բացասական 

հույզերն ու մտքերը խանգարեն և թույլ չտան լավ պլանավորված գործողությունների 

կատարմանը: 

➢ Հիշեք, որ սա արտակարգ իրավիճակ է, և բնական է, որ դուք անհանգստացած եք և սթրես 

եք ապրում: Դուք չեք կարող ուղղակիորեն վերահսկել կատարվածը, բայց կարող եք 

կառավարել ձեր ռեակցիաներն արտակարգ իրավիճակներում և ազդել ձեր և ձեր 

ընտանիքի վրա: 
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➢  

Հոգեբանական որոշ «թակարդներ». 

Կան մի շարք սովորական «թակարդներ», որոնց մեջ ի պատասխան սպառնալից աղետին 

մարդիկ կարող են հայտնվել: Իմանալով, որ սրանք սովորական ռեակցիաներ են, կարելի է 

օգնել մարդկանց հասկանալ և ավելի լավ պատրաստվել, եթե հանկարծ իրենց այսպես զգան 

(աղ. 2). 

Աղյուսակ 2. 

Հոգեբանական «թակարդներ» 
 

1.  Տագնապ ու 

անհանգստություն են 

հարուցում աղետին 

նախապատրաստական 

աշխատանքները 

✓ Երբ մարդիկ նախապատրաստվում են աղետին, նրանք 

կարող են տագնապի ու անօգնականության հանկարծակի և 

անսպասելի զգացողություններ ունենալ, քանի որ սպասվող 

աղետն ու հնարավոր հետևանքները հանկարծ դառնում են 

իրական: 

 

✓ Ինչ է տեղի ունենում. անհանգստությունը հաճախ 

խանգարում է մարդկանց անել այն, ինչ պետք էր, և չեն 

ավարտում նախապատրաստական աշխատանքները: 

 

✓ Ի՞նչ անել. պետք է շարունակել նախապատրաստական 

աշխատանքները ՝ իմանալով, որ նորմալ է, երբ մարդիկ 

զգում են տագնապ ու անհանգստություն, երբեմն մատնվում 

են խուճապի: Դա հաճելի չէ, բայց կարելի է հաղթահարել 

այն: 

2.  Անկառավարելիության 

զգացում  

✓ Անհանգստության և անօգնականության զգացման ևս մեկ 

պատճառ է հանդիսանում այն միտքը, որ աղետը 

սարսափելի և անվերահսկելի երևույթ է` Աստծո պատիժ 

կամ բնության արհավիրք: 

 

✓ Ինչ է տեղի ունենում. անօգնականության և 

ապարդյունության զգացողությունները կարող են 

մարդկանց ստիպել ոչինչ չանել: 

 

✓ Ի՞նչ անել. հիշեք, որ չնայած դուք չեք կարող ուղղակիորեն 

ղեկավարել աղետը, բայց դուք անօգնական չեք ու կարող եք 

ձեզ և ձեր ընտանիքին պաշտպանել աղետի հետևանքներից:  
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3.  Կուրորեն հետևելով 

մյուսներին 

✓ Երբ մարդիկ վախեցած և անհանգստացած են, ապա հեշտ է 

ընկճվել ու շփոթվել, և անել այն ինչ-որ մեկ ուրիշն է անում ՝ 

առանց մտածելու դրա մասին: 

 

✓ Ինչ է տեղի ունենում. անորոշությունը, ինչպես նաև 

հրատապության զգացումը, որ ինչ-որ բան պետք է արվի, 

կարող է հանգեցնել ուրիշի անհանգստացնող վարքի 

կուրորեն հետևելուն: 

 

✓ Ինչ անել. եթե կարծում եք, որ հենց դա պետք է անել, ուրեմն 

պետք չէ վախենալ պատասխանատվություն ստանձնելուց: 

Կարևորն այն է, որ գիտեք, թե ինչ է անհրաժեշտ անել: 

4.  Աղետն անիրական է 

թվում 

✓ Քանի դեռ մարդիկ չեն ապրել աղետ, դժվար է 

պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի այն, և ինչպիսին կարող 

են լինել վախի և խուճապի զգացողությունները: Որոշ 

մարդիկ այս երևույթին վերաբերում են այնպես, կարծես այն 

իրական չէ: 

 

✓ Ինչ է տեղի ունենում. անիրականության այս զգացումը 

կարող է խանգարել աղետների նախապատրաստմանը` 

միջամտելով անհրաժեշտ գործնական ծրագրերին: 

 

✓ Ինչ անել. պետք է անընդհատ կրկնեք, որ տեղի ունեցածը 

շատ իրական է և պահանջում է խելամիտ վարք: 

5.  Զգուշացումները 

կորցնում են իրենց 

ազդեցությունը 

✓ Երբ մարդիկ լսում են մի շարք նմանատիպ 

նախազգուշացնող հաղորդագրություններ, նրանք կարող են 

սկսել ակնկալել, որ ոչ մի լուրջ բան տեղի չի ունենա: 

Հաղորդագրությունները կարող են կրկնվել, և հնարավոր է, 

որ դրանք պարզապես ահազանգի ձևով էլ մնա և աղետը 

տեղի չունենա: 

 

✓ Ինչ է տեղի ունենում. կրկնվող նախազգուշացումները 

կորցնում են իրենց ազդեցությունը, և մարդկանց թվում է, որ 

դրանք անիրական են, կամ որ ռիսկն այնքան էլ մեծ չէ, 

որքան իրականում կա: 

 

✓ Ինչ անել. զգուշացեք, քանի որ այդ իրավիճակում կարող եք 

բաց թողնել նոր կարևոր տեղեկատվությունը և սկսեք 

վարվել այնպես, կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է: 
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6.  Անվտանգության կեղծ 

զգացողություն 

✓ Հնարավոր է, որ մարդիկ ունենան անվտանգության կեղծ 

զգացողություն՝ ի պատասխան աղետների 

նախազգուշացման, քանի որ նրանք կարող են մտածել, որ 

ժամանակակից տեխնոլոգիաները, կառավարությունը կամ 

շտապ օգնության ծառայությունները թույլ չեն տա նման 

դեպք տեղի ունենալ: 

 

✓ Ինչ է տեղի ունենում. մարդիկ կարծում են, որ նրանք 

անվտանգ են, քանի որ մենք այժմ ապրում ենք ավելի 

անվտանգ տներում և շատ ճշգրիտ կարող ենք «հետևել» այն 

ամենին, ինչ տեղի է ունենում: Սա հանգստացնող է, բայց 

կարող է նաև լինել շատ վտանգավոր: Քարտեզի վրա 

գտնվելու վայրը չի նշանակում, որ կա գիտական 

վերահսկողություն իրադարձության վերաբերյալ, կամ 

ճշգրիտ կանխատեսումներ: 

 

✓ Ինչ անել. միշտ սթափ գնահատեք իրական վտանգը, 

որպեսզի կարողանաք իրատեսորեն և պատասխանատու 

արձագանքել՝ նվազագույնի հասցնելով ռիսկը ձեր անձի և 

ընտանիքի համար: 
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

В статье представлена проблема психологической поготовленности населения к чрезвычайным 

ситуациям. Эта тема чрезвычайно актуальна, потому что, даже будучи физически и практически 

подготовленными, люди часто не могут эффективно функционировать в экстремальных ситуациях. В статье 

рассматриваются психические состояния, которые могут привести к нежелательным последствиям. 

Подробно описаны шаги и психологические механизмы, необходимые для их подготовки к 

психологической готовности в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: психологические механизмы, психическое состояние, чрезвычайная ситуация, 

экстремальная ситуация, физическая и практическая поготовленность, психологическая поготовленность. 
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Վ.Հ. Միքայելյան, Մ.Կ. Նաղդալյան 
 

ՔՈՓԻՆԳԸ` ՈՐՊԵՍ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔ  
 

Արտակարգ և սթրեսածին իրավիճակներում տեղի է ունենում մարդկանց սովորական վարքի 

կտրուկ փոփոխություն, որը կարող է ինչպես օգնել նրանց այդ իրավիճակից դուրս գալ, այնպես էլ 

խանգարել և դառնալ խոչընդոտ։ Հոդվածը նվիրված է հոգեբանական գրականության մեջ «քոփինգ» 

անվանումը ստացած` վարքի այդ փոփոխությունների վերլուծությանը։ Քոփինգի հասկացումը թույլ է 

տալիս մշակել արտակարգ իրավիճակներում դրա կառավարման ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ։ 

Առանցքային բառեր. քոփինգ, քոփինգ մեխանիզմներ, վարքային մարտավարություն, սթրեսածին 

գործոններ։ 
 

Այն իրավիճակներում, որտեղ վտանգվում է անհատի ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ 

հոգեբանական անդորրը, նրա մոտ սկսում են գործել որոշակի վարքային մարտավարու-

թյուններ և մեխանիզմներ, որոնք հոգեբանական գրականության մեջ ստացել են «քոփինգ» 

ընդհանրական անվանումը։ Քոփինգի հասկացումը թույլ է կանխատեսել մարդկանց վարքն 

արտակարգ իրավիճակներում և մշակել դրա կառավարման ավելի արդյունավետ 

մեխանիզմներ։ 

Սկսած 1960-ական թվականներից` «քոփինգ» հասկացությունը, որը կիրառվում էր նաև 

«սթրեսի կառավարում» անվամբ, ի սկզբանե օգտագործվում էր հոգեբանական պաշտպա-

նության որոշ մեխանիզմների նկարագրման համար։ Այս մոտեցման տարբերակիչ առանձնա-

հատկությունն է հաղթահարման դիտարկումն անձի զարգացման և կյանքի պատմության 

տեսանկյուններից։ Ըստ որոշ հեղինակների` հենց անգիտակցական սովորած պաշտպանական 

մեխանիզմներն են պատասխանատու հուզական վիճակի կարգավորման համար և ուղղված են 

անձի հոգեկան հոմեոստազի և ամբողջականության պահպանմանն արտաքին 

ազդեցությունների վնասակար ներգործությունից։ Հոգեվերլուծական թեքում ունեցող հետազո-

տողների մոտ քոփինգը հասկացվում է որպես պաշտպանության տեսակ [5]։ 

Ջ. Վաիլլանթն այնպիսի «հասուն» պաշտպանական մեխանիզմները, ինչպիսիք են 

ալտրուիզմը, սուպրեսսիան, անտիցիպացիան և հումորը, դասում է հասուն ադապտատիվ 

ոճին, որը դրսևորվում է կոնֆլիկտների բավարարող լուծման մեջ [6]։  

Հետաքրքրական է այն, որ հեղինակի կողմից նշվող հասուն պաշտպանությունները 

բովանդակությամբ նման են Ռ. Լազարուսի կողմից որպես քոփինգային պատասխաններ 

որակվող վարքային մարտավարություններին, ինչին հետագայում մանրամասն անդրադարձ 

կկատարվի։ 

«Քոփինգ» հասկացությունն իր ներկայիս իմաստով առաջին անգամ օգտագործվել է 1962թ. 

Լ. Մերֆիի կողմից։ Նա, ուսումնասիրելով նախադպրոցական երեխաների պահանջների 

հաղթահարման հետ կապված վարքը, առանձնացնում է սթրեսային իրավիճակներում 

հարմարման գործընթացում անհատի վարքի բնածին և ձեռքբերովի (դիֆերենցված) ձևեր։ Ըստ 

Լ. Մերֆիի սահմանման` «քոփինգ» հասկացությունը նշանակում է «նոր իրավիճակ ստեղծելու 

որոշակի փորձ, կլինի այդ իրավիճակը սպառնալից, վտանգավոր, անհարմար դրության մեջ 

դնող, թե ուրախ և բարենպաստ» [4]: Ընդ որում` քոփինգը հասկացվում է որպես անհատի 
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կողմից որոշակի խնդրի լուծման ձգտում, որը մի կողմից հանդիսանում է վարքի բնածին ձև 

(ռեֆլեքս, բնազդ), իսկ մյուս կողմից` վարքի ձեռքբերովի, դիֆերենցված ձև (ինքատիրապետում, 

զսպվածություն, ինչ-որ բանի հակում)։ Փաստացի, Մերֆին քոփինգի ուսումնասիրման դեռևս 

նախնական փուլում ուշադրություն է դարձրել անձի անհատական, տիպոլոգիական 

առանձնահատկությունների և սթրեսային իրավիճակների հաղթահարման նախկին փորձի` 

քոփինգի հետ կապի վրա։ Ինչպես նաև առանձնացրել է քոփինգ-մեխանիզմի երկու բաղադրիչ` 

կոգնիտիվ և վարքային։ 

Քոփինգ գործընթացների հիմնական դրույթները մշակվել են Ռ. Լազարուսի կողմից, և 

դրանց շնորհիվ աստիճանաբար սկսում է փոխվել սթրեսի` Հ. Սելյեի կողմից մշակված մոդելը։ 

Քոփինգը դիտարկվում է որպես սթրեսի կենտրոնական օղակ, այսինքն` կայունացնող գործոն, 

որը կարող է օգնել անձին պահպանել հոգեսոցիալական ադապտացիան սթրեսի ազդեցության 

ժամանակ։ 

Ռ. Լազարուսը քոփինգը սահմանում է որպես «խնդիրների լուծման ձգտում, որը 

ձեռնարկում է անհատը, եթե պահանջներն ունենում են հսկայական նշանակություն նրա լավ 

ինքնազգացողության համար (ինչպես իրավիճակներում, որոնք կապված են մեծ վտանգի հետ, 

այնպես էլ` իրավիճակներում, որոնք ուղղված են մեծ հաջողությանը), քանի որ այդ 

պահանջներն ակտիվացնում են ադապտատիվ հնարավորությունները [2]։ Այսպիսով, քոփինգը 

դիտարկվում է որպես անձի գործունեություն, որն ուղղված է միջավայրի պահանջների և այդ 

պահանջները բավարարող ռեսուրսների միջև հավասարակշռության պահպանմանը [1]: 

Ռ. Լազարուսի տրանզակցիոն տեսությունը սթրեսի տիրապետումը դիտարկում է որպես 

գործընթաց և միևնույն ժամանակ շեշտում է որոշակի իրավիճակների նկատմամբ նրա 

յուրահատկությունը։ Անձնային բնութագրիչները միայն սահմանում են իրավիճակի պահանջ-

ների` որպես սթրեսածին ընկալումը։ 

Սթրեսի տիրապետումը դինամիկ գործընթաց է, որի միջոցով անհատը մի դեպքում 

գլխավորապես օգտագործում է տիրապետման մեկ ձևը, օրինակ` պաշտպանական 

մարտավարությունները, իսկ մյուս դեպքերում՝ դիմում է «անձ-միջավայր» փոխհարաբերության 

փոփոխման ճանապարհով խնդրի լուծման մարտավարություններին։ 

Չբացառելով այն, որ դիսպոզիցիոնալ գործոնները որոշակի դեր են խաղում սթրեսի 

հաղթահարման մեջ` Ռ. Լազարուսը և Ս. Ֆոլկմանը դիտարկում են տիրապետումը որպես 

անընդհատ փոփոխվող կոգնիտիվ և վարքային ճիգեր` ուղղված յուրահատուկ արտաքին և/կամ 

ներքին պահանջներին, որոնք գնահատվում են անհատի ռեսուրսներին համապա-

տասխանության տեսանկյունից [2]։ 

Սթրեսային իրավիճակին բախման ժամանակ տեղի է ունենում կոգնիտիվ գնահատման, 

գերագնահատման, տիրապետման և հուզական մշակման զարգացող, դինամիկ գործընթաց։ 

Սակայն քոփինգի գործընթացային բնույթի այս ընդգծումը չի նշանակում, որ անհատի կողմից 

յուրացված կոգնիտիվ գնահատման և տիրապետման պատեռնների վրա չեն կարող ազդել 

դիսպոզիցիոնալ գործոններ։ Այսինքն` Ռ. Լազարուսը և Ս. Ֆոլկմանը գտնում են, որ 

դիսպոզիցիոնալ դասակարգումները կոպտորեն պարզեցնում են վարքի բարդ պատեռնները։ 

Այսպիսով, Ռ. Լազարուսի քոփինգի տեսության մեջ քոփինգը հանդես է գալիս որպես 

դինամիկ գործընթաց, որը բնորոշվում է իրավիճակի ապրման սուբյեկտիվությամբ և բազում այլ 

գործոններով։ Հոգեբանական հաղթահարումը բնորոշվում է որպես անձի կոգնիտիվ և 
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վարքային ճիգ, որն ուղղված է սթրեսի ազդեցության նվազեցմանը։ Նրա առաջարկած մոդելի 

շրջանակներում հոգեբանական ադապտացիան ապահովվում է անձնային-միջավայրային 

փոխազդեցության միջոցով, որի ընթացքում առաջանում են անհատական միտումներ, որոնք 

ակտուալացվում են սթրեսային իրավիճակներում անձի կազմակերպման (քոփինգ վարքի) 

կոգնիտիվ, հուզական և վարքային մակարդակներում։ 

Անձի և միջավայրի փոխազդեցությունը կարգավորվում է երկու առանցքային 

գործընթացներով` կոգնիտիվ գնահատականով և քոփինգով։ Կոգնիտիվ գնահատականը 

սթրեսի հաղթահարման Ռ. Լազարուսի մոտեցման մեջ ունի կենտրոնական դեր, քանի որ, ըստ 

նրա, շատ բան կախված է սթրեսորի կոգնիտիվ մեկնաբանումից։ Առանձնացվում են կոգնիտիվ 

գնահատականի հետևյալ փուլերը` առաջնային և երկրորդային։ Սթրեսածին ազդեցության 

առաջնային գնահատականը կայանում է նրանում, թե ինչ է նշանակում դա հենց անհատի 

համար անձնապես։ Սթրեսն ընկալվում և գնահատվում է այնպիսի սուբյեկտիվ չափանիշներով, 

ինչպիսիք են իրադարձությանը վերագրվող վտանգի կամ վնասման չափերը, կամ էլ 

իրադարձության ազդեցության մասշտաբները։ Երկրորդային կոգնիտիվ գնահատականը 

սեփական ռեսուրսների և խնդրի լուծման հնարավորությունների դիտարկումն է, և այն 

արտահայտվում է «ի՞նչ կարող եմ ես անել» հարցադրմամբ։ Հետագայում ներառվում են նաև 

վարքի կարգավորման ավելի բարդ գործընթացներ` նպատակները, արժեքները և բարոյական 

դրվածքները։ Արդյունքում, անձը գիտակցաբար ընտրում և նախաձեռնում է սթրեսային 

իրադրության հաղթահարման իր գործողությունները [7]: 

Ի վերջո, Ռ. Լազարուսը և Ս. Ֆոլկմանը տալիս են քոփինգային պատասխանների 

դասակարգում, որտեղ անհատի կողմից օգտագործվող քոփինգ մարտավարությունների ողջ 

բազմազանությունը բաժանվում է երկու խմբի`  

1. գործողություններ, որոնք ուղղված են սեփական անձին,  

2. գործողություններ, որոնք ուղղված են շրջապատող միջավայրին։ 

Սեփական անձին ուղղված մարտավարությունների խումբը մեծ մասամբ կազմված է 

տիրապետման կոգնիտիվ և ինտրոհոգեկան միջոցներից. 

1) տեղեկատվության փնտրում. ուշադրության կենտրոնացում, վիզուալիզացիա, մտապա-

հում և այլն։ Կախված սթրեսային իրավիճակի բնույթից` տեղեկատվության փնտրումը 

կարող է ուղղված լինել իրադարձության բոլոր հատկանիշների ուսումնասիրմանը կամ 

մարդու վիճակին և բարեկեցության վերականգնման նրա հնարավորությանը։ 

2) Տեղեկատվության ճնշում. ուշադրության շեղում, տեղեկատվության աստիճանական 

«անհետացում», շեղող մտքերի և զբաղմունքների փնտրտուք։ 

3) Գերագնահատում. գնահատականների փոփոխություն և փոխարինում, ուրիշների հետ 

համեմատություն, տեղի ունեցող իրադարձություններում նոր պատկերացումների 

բացահայտում։ 

4) Մեղմացում. վարքի մեղմացնող ձևեր, որոնք ուղղված են կոգնիտիվ ճիգերով հույզերի 

հարթեցմանը, կամ գործիքային վարքային գործողություններ (հուզական լիցքաթափում 

ալկոհոլի, ծխախոտի կամ հոգեմետ դեղերի միջոցով): 

5) Ինքնամեղադրանք. ինքնախարազանող կոգնիտիվ վարք, այսինքն` ներքին ակտիվու-

թյուն, որն ուղղված է ինքնամեղադրմանը, ինքնաքննադատությանը կամ սեփական անձի 

հանդեպ խղճահարությանը։ Ինքնապատժումը կարող է լինել ինչպես քիչ արտահայտված` 
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պատասխանատվության ընդունման տեսքով, այնպես էլ` սուր արտահայտված` 

աութոագրեսիվ ֆանտազիաներով։ 

6) Էքստրապունիատիվ ռեակցիաներ. այլ մարդկանց, իրադարձությունների ագրեսիվ 

մեղադրում, զայրույթի դրսևորում։ 

Մարտավարությունների երկրորդ խումբը տիրապետման գործիքային փորձեր են, որոնք 

ուղղված են արտաքին միջավայրին. 

1) Տիրապետման մարտավարություններ այնպիսի պայմաններում, որոնք ստեղծում են անձի 

հոգեբանական բարեկեցության վտանգ կամ ոչ միանշանակ են։ 

2) Տիրապետման մարտավարություններ ինչ-որ բանի կորստի իրավիճակներում [3]։ 

Ընդհանրացնելով` կարելի է ասել, որ քոփինգը, մարդու բնածին և ձեռքբերովի 

առանձնահատկություններով պայմանավորված, սթրեսածին իրավիճակում դրսևորվող վար-

քային մարտավարություն է, որը նպատակ է հետապնդում առկա ռեսուրսներին համապա-

տասխան մեղմացնել այդ ազդեցությունը։ Քոփինգ մարտավարությունները բազմազան են, 

սակայն դրանք բոլորն էլ կախված են անհատի կողմից իրավիճակի յուրահատուկ մեկնա-

բանությունից (ինտերպրետացիայից)։ 
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В.А. Микаелян, М.К. Нагдалян 
 

КОПИНГ - КАК РЕАКЦИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ 
 

В чрезвычайных и стрессогенных ситуациях происходит резкое изменение поведения людей, которое 

может помочь им, как выбраться из этой ситуации, так и стать препятствием. Статья посвящена анализу этих 

поведенческих изменений, которые в психологической литературе называются копингом. Понимание 
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копинга позволяет нам разрабатывать более эффективные механизмы управления им в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ключевые слова. копинг, копинг-механизмы, поведенческая стратегия, стрессогенные факторы. 

 

 

V.A. Mikayelyan, M.K. Naghdalyan 
 

COPING - AS A RESPONSE TO AN EMERGENCY SITUATION 
 

In emergency and stressful situations, there is a sharp change in people's behavior, which can help them 

both get out of this situation and become an obstacle. The article is devoted to the analysis of these behavioral 

changes, which are called coping in the psychological literature. Understanding coping allows us to develop more 

effective mechanisms for managing it in emergency situations. 

Key words. coping, coping mechanisms, behavioral strategy, stress factors. 

 

 

Միքայելյան Վլադիմիր Հակոբի - հոգ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ (ԵՊՀ). 

Նաղդալյան Մհեր Կարենի – մագիստրոսի կրթական ծրագրի II կուրս (ԵՊՀ). 

 

 

 

 
Ներկայացման ամսաթիվը՝ 12.03.2020 

Գրախոսման ամսաթիվը՝ 12.03.2020 



191 

 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Հ.Լ. Պետրոսյան 
 

ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  

ԵՎ ՀՈԳԵԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 

Հոդվածում ներկայացված է հիմնախնդիր, որի արդիականությունը պայմանավորված է այն 

գործոնով, որ արտակարգ իրավիճակներում տուժածներին ցուցաբերվող հոգեբանական օգնությունը ոչ 

պակաս կարևոր է, քան ֆիզիկական վնասվածքների ապաքինումը: Արտակարգ իրավիճակներում 

կարևոր դեր է խաղում անձի հոգեկան վիճակը: Վախը հանդիսանում է տագնապի նշան նման 

իրավիճակներում և անձի մոտ ծնում է տհաճ զգացողություններ: Նման դեպքերում արդյունավետ են 

խաղային թերապիան և արտ-թերապիան: Խաղը երեխաների հետ աշխատանքում համարվում է կարևոր 

գործիք, որն օգնում է հաղթահարել հոգեվնասվածքային իրադարձությունները: Արտ-թերապիան 

հոգեթերապևտիկ ուղղություն է, ունի հոգեկարգավորող գործառույթ և հիմնված է ստեղծագործական 

հիմքով պարապմունքների վրա:  

Առանցքային բառեր. հոգեբանական վիճակ, հոգեբանական կայունություն, արտակարգ իրավիճակ, 

վախ, հոգեթերապիա, արտ-թերապիա: 
 

Արտակարգ իրավիճակները, որոնցում կարող է հայտնվել անձը, ծնում են նրա մոտ 

հոգեբանական և հուզական լարվածություն: Յուրաքանչյուրն այն ապրում է տարբեր կերպ: 

Ոմանց մոտ դա ուղեկցվում է ներքին ուժերի մոբիլիզացմամբ, մյուսների մոտ՝ աշխա-

տունակության իջեցմամբ կամ պոռթկմամբ, առողջության վատթարացումով, ֆիզիոլոգիական և 

հոգեբանական սթրեսային երևույթներով: Անձի վարքագիծը կախված է օրգանիզմի 

անհատական առանձնահատկություններից, սոցիալական միջավայրից, դաստիարակությունից, 

ընթացող իրադարձությունների և դրանց վտանգավորության աստիճանի գիտակցման չափից: 

Որոշիչ դեր է խաղում նաև բարոյական և հոգեբանական վիճակը՝ որոշելով գիտակցված և 

հաշվարկված գործողությունների պատրաստվածության աստիճանն արտակարգ 

իրավիճակներում [1]: Հետևաբար, հոգեբանական գրականության մեջ մեծ նշանակություն է 

տրվում հոգեբանական կայունության հիմնախնդրին արտակարգ իրավիճակներում: Անձի 

հոգեբանական կայունությունը համարվում է ամենաբարդ անձնային որակը, որում միավորված 

են ունակությունների, տարաբնույթ երևույթների մի ողջ համալիր (հաստատունություն, 

հավասարակշռություն, դիմադրություն): Հետևաբար, հոգեբանական կայունությունը 

բնութագրվում է դժվարություններին դիմակայելու իրավիճակի դրական ելքի հավատով, 

դժվարին իրավիճակներում ապրելու համար մղվող պայքարով, սեփական ուժերի նկատմամբ 

հավատը պահպանելու կարողությամբ, շրջապատող միջավայրի պայմաններին հարմարվելու, 

հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ պահպանելու կարողությամբ [6]: Այսպիսով, 

հոգեբանական կայունությունը օգնում է անձին դիմակայել կյանքի դժվարություններին, 

հանգամանքների անբարենպաստ ճնշմանը՝ պահպանելով հոգեկան առողջությունը, 

աշխատունակությունը տարբեր իրավիճակներում: 

Արտակարգ իրավիճակներում անձի հոգեբանական վիճակն անցնում է մի քանի փուլ. 

1. սուր հուզական շոկ, ցնցում, որը բնութագրվում է ընդհանուր հոգեկան լարվածությամբ, 

վախի և հուսահատության զգացումքով: 
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2. Հոգեֆիզիոլոգիական թուլացում, ինքնազգացողության և հոգեհուզական վիճակի կտրուկ 

վատացում, խուճապային ռեակցիա, շփոթվածություն, դեպրեսիվ վիճակներ (կախված ոչ 

միայն արտակարգ իրավիճակի հանկարծակիությունից և տևողությունից, այլ նաև 

տուժողի անձնային առանձնահատկություններից):  

3. Լուծման փուլ, որում աստիճանաբար կարգավորվում է տրամադրությունը, ինքնազգա-

ցողությունը, սակայն դեռևս պահպանվում է ցածր հուզական ֆոնը և շրջապատի հետ 

սահմանափակ շփումը. ընթանում է իրավիճակի բարդ հուզական և ճանաչողական 

մշակում, սեփական ապրումների գնահատում:  

4. Վերականգնում. ակտիվանում է միջանձնային շփումը, կարգավորվում են հոգեֆի-

զիոլոգիական և հոգեհուզական ֆունկցիաները [2]: 

Ինչպես արդեն նշվեց, արտակարգ իրավիճակներում անձն ապրում է հուզական ցնցում, 

վախ, որի դրսևորման ձևերից է խուճապը: Վերջինս բացառում է իրավիճակի իրատեսական 

գնահատումը, վարքագծի այս տեսակը բացասական է և ունի չորս աստիճան.  

1) օրգանիզմի ներքին ուժերի մոբիլիզացում, որը ծնվում է ի պատասխան գոյություն ունեցող 

կամ հնարավոր իրավիճակի: Բարձրանում է մկանային տոնուսը, նյութափո-

խանակությունն ակտիվանում է՝ խթանելով նյարդային և սրտամկանային համակարգերի 

ակտիվությունը:  

2) Իրավիճակը գնահատվում է որպես ծայրահեղ, որը պահանջում է ուժերի և էներգիայի 

մոբիլիզացում: Ուղեկցվում է օրգանիզմի բոլոր համակարգերի գործունեության առավե-

լագույն ուժեղացմամբ. օրգանիզմը «պատրաստվում է ամենավատին»: Ի տարբերություն 

նախորդ աստիճանի, որում ներքին ուժերն օգտագործվում էին իրատեսական (ռացիոնալ) 

ձևով, այստեղ օրգանիզմի ուժերի մոբիլիզացումն ընթանում է պահանջվածից ավել և ոչ 

համապատասխան իրավիճակին:  

3) Օրգանիզմի ռեակցիա այն իրավիճակին, որը գնահատվում է արտակարգ և որի լուծման 

համար օրգանիզմի սեփական ուժերը բավարար չեն: Դրա հետևանքով օրգանիզմը 

ճնշվում է, նկատվում է գլխուղեղի գործունեության արգելակում, մտավոր և ֆիզիկական 

աշխատունակության կտրուկ իջեցում, որոշումներ ընդունելու և գործելու անկարողու-

թյուն, հիշողության և մտավոր գործունեության խախտում: Հնարավոր են նաև ակտիվ, 

վտանգավոր գործողություններ (ախտահարվում են միայն մտավոր գործընթացները և 

դիտվում է շարժողական ակտիվության ուժեղացում):  

4) Նկատվում է գրգռման և արգելակման գործընթացների հավասարակշռության խախտում, 

վարքագծային շեղումներ, աշխատունակության իջեցում, ներքին օրգան-համակարգերի 

խախտում՝ մի շարք հիվանդությունների ուղեկցությամբ [7]: 

Վերականգնողական աշխատանքները՝ կապված արտակարգ իրավիճակների հետևանք-

ների հետ, կազմակերպվում են ոչ միայն երկարատև, այլ նաև կարճատև հոգեթերապևտիկ 

ծրագրերով: Բազմաբնույթ հոգեթերապևտիկ զինանոցում արդյունավետ են հատկապես 

խաղերը և արտթերապիան: 

Խաղաթերապիան նպաստում է լարվածության, տագնապայնության թուլացմանը, 

վախերի նվազեցմանը և ինքնավստահության բարձրացմանը: Խաղերն արդյունավետ գործիք 

են, հատկապես երեխայի հետ աշխատանքում, օգնում են հաղթահարել հոգեվնասվածքային 

իրավիճակները, դրանց արդյունքում դրսևորված տագնապները և վախերը [3]: Հոգեախտո-
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րոշման և հոգեկարգավորման նպատակով խաղերը կիրառվել են Ջ. Տաֆտի, Դ. Լևիի, Ի. 

Դոբրյակովայի, Ա. Զախարովի կողմից: Հոգեբանը խաղի ընթացքում ստեղծում է այնպիսի 

ապահով պայմաններ, որոնցում երեխան կարող է ինքնաիրականացնել վնասվածքային 

ապրումները: Ղեկավարելով իր կողմից խաղարկվող դրամատիկ սցենարը, երեխան 

բացահայտում է իր մեջ ուժեր, ռեսուրսներ, որոնք թույլ են տալիս նրան արդեն խաղի 

ընթացքում դուրս բերել խնդրահարույց իրավիճակի տիրապետման մակարդակ, ձեռք է բերում 

վերահսկողության զգացում, որը նա ապա փոխադրում է իրական աշխարհ: Հոգեկարգավորող 

նպատակով խաղերը կիրառվում են ոչ միայն երեխաների, այլ նաև մեծահասակների հետ 

(խմբային հոգեթերապիա, սոցիալ-հոգեբանական խաղ-վարժանք) [5]: Խաղաթերապիայի 

հիմնական սկզբունքը վախի կրկնակի վերապրումն է, որը հանգեցնում է հետվնասվածքային 

թուլացման: Երեխաների հետ աշխատանքում առավելապես կիրառվում են դերային, դիդակտիկ 

խաղեր, խաղ-բեմականացում, շարժախաղ:  

Արտ-թերապիան օգնում է հոգեկարգավորող և վերականգնող ազդեցություն ունենալ: Այն 

հիմնված է ստեղծագործական արվեստի վրա: Նպաստում է վախերի արդիականացմանը, 

ինքնավստահության բարձրացմանը, տագնապայնության նվազեցմանը՝ վախի կերպարը 

արտացոլելու և այն արտամղելու միջոցով: Արտ-թերապիան իր մեջ ներառելով արվեստի 

տարբեր ճյուղեր՝ իզոթերապիա (նկարչական), հեքիաթաթերապիա, պարաթերապիա, ավազա-

թերապիա, երաժշտաթերապիա, լայն հնարավորություն է ստեղծում երեխայի համար 

արտահայտելու սեփական ապրումները: Մեթոդն արդյունավետ է հատկապես բոլոր այն 

դեպքերում, երբ խոսքային շփման միջոցով երեխան դժվարանում է բացատրել իր հոգեվիճակը, 

բնութագրել վախերը [4]: 

Այսպիսով, արտակարգ իրավիճակներից խուսափել հաճախ հնարավոր չէ, սակայն հնա-

րավոր է սովորել դրանց դիմակայել և պահպանել հոգեկան առողջությունը՝ բարձրացնելով 

անձի հոգեբանական կայունությունը և կիրառելով հոգեբանական մասնագիտական 
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В статье представлена проблема, актуальность которой обусловлена тем фактором, что 

психологическая помощь пострадавшим является не менее вaжнoй, чем помощь в устранеии физических 

повреждениий. В чрезвычайных ситуациях значительную роль играет психическое состояние человека. 

Страх – это сигнал тревоги, который вызывает у человека неприятные ощущения. В таких ситуациях хорошо 

работают игры и арт-терапия. Игра является эффективным инcтрументом для работы с детьми, пережившим 

психотравмирующие события. Арт-терапия – это направление в психотерапии, психокоррекция, основанное 

на занятиях клиентов изобразительным творчеством. 

Ключевые слова: психологическое состояние, психологическая устойчивость, чрезвычайная 

ситуация, страх, психотерапия, арт-терапия. 

 

 

H.L. Petrosyan 
 

PSYCHOLOGICAL STATE OF A PERSON IN EMERGENCY SITUATIONS AND PSYCHO-

REGULATING METHODS 
 

This article presents the actual problem about the provided psychological aids to the injured in emergency 

situations which is not less important than medical help. In emergency situations fear arises and art-therapy or 

games are effective strategies to overcome it. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Ռ.Գ. Ղարիբյան 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

 

Օրհնված է նա, ով սովորել է սովորել: 

 Անգրագետ մարդը տեսնող կույր է: 

Մենանդրոս 
 

Դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացմամբ կրթությունը պետության կարիքների 

բավարարմանն ու ազգային անվտանգության ապահովմանն ուղղված ազգային ռազմավարական նպա-

տակների առաջնահերթություններից է և կարևոր սոցիալ-մանկավարժական գործընթաց: Դպրոցականի 

անվտանգության մշակույթի զարգացման սոցիալ-մանկավարժական գործունեությունը մասնագիտական 

գործունեության տեսակ է՝ ուղղված սոցիալականացման գործընթացում նրան օգնության ցուցաբերմանը, 

նրա կողմից անվտանգության սոցիալ-մշակութային փորձի յուրացմանը և հասարակության մեջ նրա 

ինքնիրացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը: 

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, դպրոցականի անվտանգության մշակույթ, սոցիալ-

մանկավարժական գործընթաց: 
 

Մարդկության զարգացման ներկա փուլում, երբ առկա են բնակլիմայական, սոցիալ-

տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական աննախադեպ իրողություններ՝ համաշխարհային հանրակ-

ցության ճգնաժամ, խոշորամասշտաբ վտանգավոր բնական երևույթ, տեխնածին, տարերային 

կամ էկոլոգիական (բնապահպանական) աղետներ, անձի հոգեբանական ռեսուրսների և 

ադապտացիոն ներուժի ձևավորման, պահպանման և ամրակայման հիմնախնդիրները դառնում 

են օրակարգային: 

Անվտանգության մշակույթը մարդու զարգացման վիճակ է, որը բնութագրվում է 

անվտանգ կյանքն ու աշխատանքն ապահովելու նկատմամբ տեսական վերաբերմունքով և 

վտանգավորության մակարդակը նվազեցնելու գործնական գործողություններով: 

Դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացմամբ կրթությունը նպաստում է 

պետականության ամրապնդմանը, երկրի ինքնիշխանությանը, ազգային անվտանգության 

ապահովմանը, պետության ռազմական պատրաստվածությանը: Հարկ է նշել, որ ազգային և 

կրթական անվտանգության համակարգերը սերտորեն փոխկապակցված են պայմանավորված 

այն հանգամանքով, որ հասարակության կենսագործունեության ցանկացած բնագավառ կարևո-

րագույն դերակատարություն ունի ազգային անվտանգության պաշտպանության գործընթացում 

[8]: 

«Սոցիալական» հասկացությունն ունի լատինական ծագում` socialis , որը նշանակում է 

«ընդհանուր», «հասարակական»: «Սոցիալական» հասկացությունը միավորում է այն ամենը, 

ինչը կապված է մարդկանց համատեղ կյանքի հետ` նրանց համագործակցությանն ու 

հաղորդակցմանը տարբեր ձևերով: Եվ եթե մանկավարժությունը գիտություն է մարդու (աճող 

սերնդի) դաստիարակության, կրթության և զարգացման մասին, ապա սոցիալական մանկա-

վարժությունը մարդու դաստիարակության և կրթության գործընթացներում առանձնացնում է 

այն հայեցակետերը, որոնք կապված են երեխային հասարակությունում համատեղ կյանքին 
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ներառելու հետ, մեկ խոսքով` երեխային հասարակության մեջ ներառման (ինտեգրումը) հետ: 

Այն գործընթացը, որի ընթացքում երեխան ձեռք է բերում որոշակի սոցիալական փորձ 

(գիտելիքներ, արժեքներ, վարքագծային նորմեր, կանոններ), կոչվում է սոցիալականացում [6]:  

Դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացման ներքո հասկացվում է այն 

սոցիալ-մանկավարժական գործընթացը, որի բաղադրիչ մասերն են նպատակների ու խնդիր-

ների սահմանումը և ճշգրտումը, անվտանգության մշակույթի ձևավորման հիմնական մեթոդնե-

րի և ուղղությունների մշակումը, կարգավորող, կրթական ու մեթոդաբանական բազայի 

մշակումը և այլն: 

Դպրոցականների անվտանգության մշակույթի զարգացումը պետական ու հասարա-

կական անվտանգության պահանջ է: Այն ավելի թիրախային պետք է լինի կրթության մեջ 

ընդգրկված բոլոր դպրոցականների համար: 

Անվտանգության մշակույթի ձևավորման և զարգացման նպատակների հիմնախնդիրն իր 

արտահայտությունն է գտել անվտանգություն հիմունքների ուսուցման տեսության մեջ: Մանկա-

վարժ Տ.Ն. Ակբաշևը գրում է` ‹‹Ես տեսնում եմ կրթության մեկ նպատակ` դա պատրաստակա-

նությունն է դիմակայելուն››, իսկ հենքային արժեքների վերլուծության հիման վրա Ե.Վ. Բոնդա-

րևսկայան և Ս.Վ. Կուլնևիչը ձևակերպել են ‹‹անվտանգ անձի›› դաստիարակության գաղափարը, 

անձ, որը չի կարող վնաս պատճառել ո՛չ մարդկանց, ո՛չ բնությանը և ո՛չ էլ իրեն [5]: 

Արտակարգ իրավիճակներում դպրոցականի անվտանգության մշակույթ ձևավորելու 

գործընթացը ներառում է նպատակներ, բովանդակություն, ուսուցման գործիքներ, դիագնոստիկ 

չափանիշներ. այն տեղեկատվություն է տալիս անվտանգության գործընթացի, մանկավարժորեն 

հարմարեցված կամ ընդօրինակված սոցիալական և բնական միջավայրի տարրերի մասին, 

որոնցում զարգանում և իրականանում է անվտանգ կյանքը (վտանգավոր և վնասակար 

գործոններ, արտակարգ իրավիճակներ, ապակառուցողականության հակակուլտուրա, ան-

վտանգության հոգեբանություն և այլն) [7]: 

Կյանքի անվտանգությունը ինտեգրում է հետևյալ գիտությունների և գիտական ուղղու-

թյուններ նվաճումները՝ աշխատանքի պաշտպանություն, քաղաքացիական պաշտպանություն, 

շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, քիմիա, կենսաբանություն, էկոլոգիա, բժշկություն, 

հոգեբանություն, իրավունք, էրգոնոմիկա, ֆիզիոլոգիա, հիգիենա և այլն: 

Անվտանգության մշակույթի ձևավորման գործընթացը հանդիսանում է նպատակների 

իրականացման ձև (տարբեր վտանգների կանխարգելում և արտակարգ իրավիճակներում 

գրագետ գործողությունների նախապատրաստում), բովանդակություն (գիտելիքների համա-

կարգ և տարբեր տեսակի վտանգավոր իրավիճակներում գործունեության մեթոդներ), միջոցներ 

(հարցեր, առաջադրանքներ, խաղեր վարժություններ՝ հիմնվելով տարբեր տեսակի և 

բովանդակության վտանգավոր իրավիճակների վրա, որոնք պահանջում են անվտանգ կյանքի 

գիտելիքների և հմտությունների կիրառում), դիագնոստիկ չափանիշներ (կանխարգելիչ գործո-

ղությունների հաջողության մակարդակ) և վտանգավոր իրավիճակները հաղթահարելու 

համար): 

Արդի հասարակական ձևափոխումների, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամերի, հետպատե-

րազմական հոգեբանության, բնական աղետի թողած հետևանքների, մշակութային ու ազգային 

արժեքների պահպանման պայմաններում մեր հասարակությունում տեղի ունեցող փոփոխու-
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թյունները վերջին տասնամյակներում առաջ են բերել դպրոցում հրատապ լուծում պահանջող 

նոր հիմնախնդիր, այն է` դպրոցականների սոցիալականացման համապատասխանեցումը 21-

րդ դարի պահանջներին: Սա ամբողջովին վերաբերվում է նաև արտակարգ իրավիճակներում 

դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացմանը՝ որպես սոցիալ-մանկավարժական 

գործընթաց:  

Այսօր մեր դպրոցներում իրականացվում է ներառական կրթություն: Սահմանափակ 

կարողություններով երեխաները ներառվում են հանրակրթական դպրոց, իսկ այդ երեխաները 

հաղորդակցական խնդիրներ ունեն, որովհետև նրանք տարբեր կարիքների տեր են, հետևաբար 

այստեղ դարձյալ առկա է սոցիալական մանկավարժական գործընթացի կարիք, որպեսզի 

երեխաների համատեղ ուսումնական գործունեությունը դառնա դյուրին, այդ թվում՝ նաև 

անվտանգության մշակույթի զարգացման նպատակով: 

Սոցիալականացումը երկար և բարդ գործընթաց է: Դպրոցը իր կառուցվածքով տարբեր 

սոցիալական խմբերի միավորում է, որոնք միմյանց հետ փոխկապվածության և փոխհամա-

ձայնության մեջ են: Դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացումը, որպես սոցիալ-

մանկավարժական գործընթաց սոցիալականացման մեկ բաղկացուցիչն է [1]:  

Դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացումը, որպես սոցիալ-մանկավարժա-

կան գործընթաց, ներկայանում է անվտանգության մշակույթ ստեղծելու խնդրի համապարփակ 

լուծման ընթացքում ընդհանուր դպրոցական և լրացուցիչ կրթության հաստատությունների 

միջև փոխգործակցության անհրաժեշտություն:  

Երեխայի արդյունավետ սոցիալականացման համար կարևոր նշանակություն ունի նաև 

կրթությունը: Կրթության միջոցով նույնպես երեխան շփվում և հաղորդակցվում է այն արժեք-

ների հետ, որոնք տիրում են այդ հասարակությունում: Ուսումնական գործընթացում ձեռք 

բերելով գիտելիքներ` նա ոչ միայն զարգանում է, այլ նաև՝ հարմարվում հասարակության 

կյանքին [2]: 

Անվտանգության մշակույթի ձևավորումը պետք է հանդիսանա այս գործընթացի կարևոր 

մասը [6]:  

Առդի ժամանակաշրջանում սրվել է մարդ-հասարակություն հակամարտությունը, անձ-

միջավայր համագործակցությունը: Տեղի է ունենում դպրոցականի ակտիվ սոցիալականացումն 

ընտանեկան, քաղաքացիական, կրոնական և իրավական դաստիարակության ոլորտում: 

Միջավայրի այսպիսի նպատակասլաց ներգործությունն էլ մարդու վրա կոչվում է սոցիալական 

դաստիարակություն: 

Սոցիալական դաստիարակություն ասելով` հասկանում ենք այն նպատակասլաց գործըն-

թացը, որի ընթացքում տեղի է ունենում դպրոցականի անձի սոցիալական կարևոր հատկու-

թյունների ձևավորումը, որոնք նրան անհրաժեշտ են արդյունավետ սոցիալականացման, այդ 

թվում և անվտանգության մշակույթի դաստիարակության, ձևավորման և զարգացման համար: 
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Նկ. 1. Երեխայի մուտքը հասարակություն սոցիալական ինստիտուտներով`  

ըստ Մ. Գալագուզովայի [6] 

 

Դպրոցականի անվտանգության մշակույթի ձևավորումը որպես սոցիալ-մանկավարժա-

կան գործընթաց ընդգրկում է հետևյալ տեսանկյունները. 

➢ էական կարողությունների և հմտությունների ձևավորում (գործունեության տեսակներ, 

որոնք իրականացվում են ոչ միայն անվտանգ պայմաններում, այլև ռիսկի պայմաննե-

րում).  

➢ անվտանգ կյանքի հատուկ տեսական նախապատրաստություն (ռիսկի, անվտանգության, 

վտանգի և այլն) ընդհանուր խնդիրների ընկալում. 

➢ հոգեբանական պատրաստություն (քաջության, վճռականության, ողջամիտ ռիսկի պատ-

րաստման և այլն). 

➢ անվտանգ կյանքի համար անհրաժեշտ անհատականության գծերի զարգացում (խորաթա-

փանցություն, կանխատեսում, մարդասիրություն, լավատեսություն և այլն): 

Դպրոցականի անվտանգության մշակույթի ձևավորման որակի ապահովման համար 

անհրաժեշտ է պահպանվեն հետևյալ սկզբունքները՝ 

➢ կրթությունը պետք է ուսուցչակենտրոնից վերածվի աշակերտակենտրոնի և հաշվի 

առնվեն աշակերտական միջավայրի առանձնահատկությունները, 

➢ կրթության համակարգերը պետք է դառնան ներառական, ոչ խտրական, ճկուն և պետք է 

խուսափել բոլորի համար պարտադրվող մեկ ձևի կրթությունից, 

➢ կրթական գործընթացը պետք է դիտարկվի ոչ թե մեկանգամյա, այլ ողջ կյանքի ընթացքում 

շարունակվող գործընթաց, որտեղ անձը շարունակաբար զարգացնելու է անվտանգ 

կյանքի իր գիտելիքներն ու ունակությունները և հարմարվի փոփոխվող աշխարհի 

պահանջներին, մշակույթին, հասարակությանը: 

Անվտանգության մշակույթի ձևավորման ելակետը գործընթացի տարրերի կանխորոշումն 

է և դպրոցականներին անվտանգ կյանքի նախապատրաստելու առաջնահերթությունը: 

Առաջնահերթության որոշման արդյունքների հիման վրա (և հաշվի առնելով անվտանգության 

մշակույթ ձևավորելու նպատակները) իրականացվում է սոցիալ-մանկավարժական գործընթա-
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ցի (դրա բովանդակության ու միջոցների) պլանավորումը, կազմակերպումը և ուղղորդումը: 

Կրթության այս բաղադրիչները գործում են որպես հենանիշային մասեր, եթե դրանք իրա-

կանացվում են որպես անվտանգության մշակույթի զարգացման փուլեր [3]:  

Միաժամանակ, այս բաղադրիչները հանրակրթության գործառույթներն են, եթե դրանք 

իրականացվում են միջառարկայական կրթության այլ փուլերում: Օրինակ՝ ֆիզիկայի 

դասընթացներում դպրոցականները սովորում են մարդու օրգանիզմի վրա ծխախոտի ծխի 

կործանարար ֆիզիկական ազդեցության մասին, դրանով իսկ իրականացնելով անվտանգ 

վարքի խթանող գործառույթ, որը նպաստում է աշակերտների մոտիվացիոն պատրաստակա-

մության ձևավորմանը՝ կանխելու տարբեր վնասակար և վտանգավոր գործոններ [8]: 

Մեր կարծիքով, անվտանգության մշակույթ ձևավորելու դինամիկան (տարրականից մինչև 

ավագ դպրոց) դրսևորվում է հիմնականում դպրոցականների կողմից յուրացված գիտելիքների և 

կարողությունների բովանդակության փոփոխության մեջ:  

 Անվտանգության մշակույթի ձևավորման գործում սոցիալ-մանկավարժական գործընթա-

ցի համակարգը պետք է ունենա հետևյալ փոխկապակցված հատկությունները. 

1. տարբեր տեսակի վտանգավոր իրավիճակների լուծման մանկավարժական առաջադ-

րանքներն անվտանգության մշակույթի ձևավորման նպատակների կառուցման և իրակա-

նացման ձև կարող են հանդիսանալ հետևյալ ուղղությունների համար՝ 

➢ օպերատիվ գործունեության զարգացում (ունակությունները և անձնական հատկություն-

ները, որպես տարբեր վտանգավոր իրավիճակներում համարժեք գործողությունների 

պատրաստման հիմք),  

➢ բովանդակություն (հիմնականում աշխարհայացք, վնասակար և վտանգավոր գործոնների 

կանխարգելման բարոյահոգեբանական և ֆիզիկական պատրաստվածություն, ստեղծված 

վտանգների հաղթահարում, հետևանքների հասցնում նվազագույնի),  

➢ կրթական գործիքներ (վտանգավոր իրավիճակների լուծման հմտությունների ձևավորման 

նպատակով հարցերի, առաջադրանքների, իրավիճակային խաղերի, վարժությունների և 

այլնի կիրառում),  

➢ անվտանգության մշակույթի ձևավորման դիագնոստիկ չափանիշներ (վտանգավոր իրա-

վիճակները կանխելու և հաղթահարելու հաջող գործողությունների չափորոշիչներ և 

ցուցիչներ): 

2. Մանկավարժական առաջադրանքների համակարգ կառուցելիս պետք է օգտագործել 

մեթոդաբանական կառուցվածքի տարրերը՝ անվտանգության մշակույթի օբյեկտիվացման 

ձևեր (առաջադրանքների ներկայացման տարբեր եղանակներ և այլն), դիդակտիկ տարրեր 

(նպատակներ, առարկա, եղանակներ, միջոցներ, ձևեր, դպրոցականի գործունեության 

արդյունքներ), հոգեբանական տարրեր (դպրոցականների համար անվտանգության 

մշակույթի ձևավորման գործընթացի անձնական նշանակությունը, դրա խնդրահարույց 

մասերը): 

3. Մանկավարժական առաջադրանքների համակարգը պետք է ներառի առաջադրանքների 

այն տեսակները, որոնց ընտրության հիմքն են՝ 

➢ վտանգավոր իրավիճակի բնույթը (ներուժային, տեղեկատվական, իմիտացիոն և այլն).  

➢ ռիսկային գործոններ, որոնց համար նախապատրաստվում է տվյալ առաջադրանքը, 

անսպասելի դժվարություններ առաջացնող առաջադրանքի առկայությունը և այլն, 
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➢ սպառնացող վտանգների ռիսկի գործոնի բովանդակությունը, ու՞մ է սպառնում այն, 

➢ դպրոցականի կողմից օգտագործվող պաշտպանական գործոնները՝ անվտանգություն 

ապահովելու եղանակներ, դպրոցի անվտանգության առանձնահատկություններ, 

➢ վտանգների դեմ պայքարի տարրերի առկայությունը՝ դրանց իրականացման ժամկետների 

առկայություն:   

Անվտանգության մշակույթի կրթության համապարփակ գործընթացի մոդելը՝ 

➢ բացահայտում է նպատակների, բովանդակության, ուսուցման գործիքների, անվտանգ 

կյանքի պատրաստվածության դիագնոստիկ չափորոշիչների փոխհարաբերությունները, 

որոնք իրականացվում են որպես տարբեր հնարավոր վտանգավոր իրավիճակների համա-

կարգի, ներառյալ սոցիալական և բնական միջավայրի հարմարեցված մանկավարժական 

մոդելավորված տարրերը (բնական, վտանգավոր գործոններ, պաշտպանության 

գործոններ և այլն), ներգրավելով աշակերտների կողմից անվտանգության մշակույթի 

հիմնական բաղադրիչների օգտագործելը. 

➢ որոշում է դաստիարակության բաղադրիչների և գործառույթների կայունությունը և 

նախադրյալները (վտանգավոր իրավիճակների տարրերը, որպես օբյեկտիվ հիմք` ռիսկի 

գործոններով դաստիարակության) տարբեր գործողությունների կարգի և համարժեքու-

թյան ազդեցությունն անվտանգության մշակույթը դաստիարակելու գործընթացի ամբող-

ջականության վրա. 

➢ բացահայտում է մանկավարժական առաջադրանքների դինամիկայի բովանդակությունը 

(հիմնված տարբեր մեթոդների օգտագործման, փոփոխման, բազմազան վտանգավոր 

իրավիճակների համադրման, ռիսկի գործոնների, պաշտպանության գործոնների, ան-

վտանգության մշակույթի բաղադրիչների, ապակառուցողականության հակակուլտուրայի 

դրսևորումների և այլնի վրա).  

➢ ստեղծում է փոփոխությունների նախադրյալներ (ուսումնական գործընթացը կառավա-

րելու համար գործոնների իրականության մակարդակը, առկա ռիսկ, տարբեր վտանգների 

և բարդությունների մակարդակ և դպրոցականների գործունեության խելամիտ 

անկախություն արտակարգ իրավիճակներում): 

 Անվտանգության մշակույթ ձևավորելու համապարփակ գործընթացի մոդելի իրականա-

ցումը կօգնի վերացնել մանկավարժական պրակտիկայում առկա հակասությունները, որոնք 

խոչընդոտում են դպրոցականներին անվտանգ կյանքի արդյունավետ նախապատրաստմանը, և 

միևնույն ժամանակ հանգեցնում է երկրորդական հակասությունների (ուսանողների ինքնա-

զարգացման պատրաստվածության և անվտանգության բնագավառում ինքնազարգացման 

պահանջների միջև, անվտանգության մասին դպրոցականների առօրյա գիտելիքների և ան-

վտանգ կյանքի մասին օրենքների վերաբերյալ տեղեկատվության միջև, դպրոցի աշակերտների 

գործնական պատրաստվածության մակարդակի և տարբեր վտանգավոր իրավիճակներում 

վտանգների կանխարգելման, ռիսկի գործոնների նվազեցման հմտությունների միջև և այլն): 

Մոդելի իրականացումը կօգնի դպրոցականներին ակտիվացնել անվտանգության մշա-

կույթ զարգացնելու գործում՝ նպաստելով ողջ ուսումնական գործընթացի արդյունավետության 

բարձրացմանը [8]: 
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Արտակարգ իրավիճակներում դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացումը 

բազմամակարդակ գործընթաց է, գիտելիքների, վարքագծային նորմերի, դպրոցում, հասարա-

կությունում անվտանգության ապահովման իմացության նպատակով, որի խնդիրն է ձևավորել 

քաղաքացիական անձ` ինքնուրույն, ստեղծագործող, մարդկանց հետ դրական հարաբերու-

թյունների ունակ, պատասխանատու` արտակարգ իրավիճակներում իր և ուրիշների անվտան-

գության, առողջության պահպանման համար: 

Անվտանգության մշակույթի զարգացմանը միտված կրթությունը և դաստիարակությունը 

(լայն տեսանկյունից)` դպրոցականների պատրաստվածության ձևավորման գործընթացն է 

տարբեր տեսակի գործունեության համար (ճանաչողական, ֆիզիկական, հաղորդակցական և 

այլն), սոցիալական գործառույթների իրականացում (քաղաքացի, արտադրող, սպառող և այլն), 

մշակույթի տարբեր տեսակների յուրացում (աշխարհայացք, բարոյական, գեղագիտական և 

այլն) [4]: 

Անվտանգության մշակույթի կրթությունը (նեղ տեսանկյունից) դպրոցականների կողմից 

մշակութային բաղադրիչների յուրացումն է, որի հիմնական գործառույթը մարդու և հասարա-

կության անվտանգության ապահովումն է: Այս առումով, անվտանգության մշակույթի կրթու-

թյունը դպրոցականների հատուկ տեսական, հոգեբանական և անհատական նախապատրաս-

տություն է կյանքի անվտանգություն յուրացմանը, որն իրականացվում է վտանգավոր և 

ծայրահեղ իրավիճակներում վարքի կանոնների պահպանմամբ: Անվտանգության մշակույթի 

զարգացման արդյունքն ընդհանրացված է բնույթով և հնարավորություն է տալիս ապահովել 

անվտանգություն տարբեր տեսակի գործունեության մեջ: 

Անվտանգության մշակույթի զարգացումը պետք է դիտարկել որպես անկախ բաղադրիչ, և 

առանձին փուլ մանկավարժական գործունեության համալիրի մեջ: 

Անվտանգության մշակույթի զարգացումն ու դաստիարակությունը օգնում են ձևավորել 

անվտանգ գործունեություն իրականացնելու պատրաստականություն անկանխատեսելի (նե-

րառյալ վտանգավոր և ծայրահեղ) իրավիճակներում, ապահովելով շարունակական ինքնա-

զարգացման հնարավորություններ: Կրթական գործընթացում նման բաղադրիչը, որպես կանոն, 

տարբեր ուսումնական դասընթացներ են (ռազմագիտություն, շրջակա միջավայր, 

բնապահպանություն, աշխարհագրություն և այլն), որոնց հիմնական բովանդակությունն է նաև 

անվտանգության մշակույթի զարգացումը, ինչը ինտեգրում և համատեղում է բոլոր ուսուցիչնե-

րի ջանքերը տարբեր վտանգավոր գործոնների կանխարգելմանն ու հաղթահարմանը դպրոցա-

կանի պատրաստության համար: Անվտանգության մշակույթի կրթությունը մանկավարժական 

գործընթացի կարևոր փուլ է, որն աշակերտների շրջանում ձևավորում է անվտանգության 

մշակույթ: Սա աշակերտների կյանքի բավականին հստակ, ժամանակային, հատուկ կազմա-

կերպված ժամանակահատված է, որի ընթացքում հիմնական նպատակն անվտանգության 

մշակույթի զարգացումն է: Նման փուլի օրինակը կարող է հանդիսանալ դպրոցականների 

յուրաքանչյուր նախաձեռնում, որի նպատակը հասարակության նոր լիարժեք անդամների 

պատրաստումն է հասուն տարիք մուտք գործելու համար [5]: 

Մեր կարծիքով, գլխավոր ուշադրությունը պետք է հատկացվի սոցիալ-մանկավարժական 

գործընթացի ուսումնադաստիարակչական բաղադրիչի հետևյալ հատկանիշներին`  

➢ բնական վտանգավոր երևույթների և մարդածին աղետների մասին գիտելիքների ծավալին 

և որակին,  
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➢ արտակարգ իրավիճակներում գործելու գործնական ունակությունների և հմտությունների 

ծավալին և որակին,  

➢ գիտելիքների և ունակությունների համակարգմանը,  

➢ տեսությունն արտակարգ իրավիճակներում կիրառելու ունակությանը,  

➢ դպրոցականների գործունեության և մտածողության եղանակներին,  

➢ աշակերտների, որպես անվտանգության մշակույթ կրողի դաստիարակվածությանը և 

այլն: 

Անվտանգության մշակույթ ձևավորելու համար ուսուցիչը կարող է աշխատել երկու 

ուղղություններով՝ 

1. դպրոցականի անվտանգ պահվածքի դրդապատճառների ուսուցում, 

2. դպրոցականների մոտ՝ 

➢ վտանգի աղբյուրների և դրանց կանխարգելման ու դրանց հաղթահարման միջոցների 

մասին գիտելիքների համակարգի ձևավորում, 

➢ անվտանգ վարքի կոմպետենցիաների ձևավորում, 

➢ վտանգավոր իրավիճակները հաղթահարելու ֆիզիկական պատրաստականության 

հմտությունների ձևավորում ըստ առողջական վիճակի, 

➢ անվտանգ վարքագծի հոգեբանական պատրաստականության ձևավորում: 

Դպրոցականի անհատական անվտանգության մշակույթի ձևավորման գործընթացը պետք 

է ներառի՝ 

➢ տարբեր գործունեության բաղադրիչները (անվտանգության դրդապատճառներ, անվտան-

գություն ապահովելու գիտելիք և հմտություններ, անվտանգության խնդիրները 

ստեղծագործական լուծում տալու փորձ, անվտանգ կենսապայմանների ապահովման 

նպատակով ինքնատիրապետման փորձառություն),  

➢ անձնական հատկությունները (արժեքային կողմնորոշումները, վերաբերմունք և համոզ-

մունքները, որպես անվտանգ կյանքի հիմք),  

➢ անձի հիմնարար մշակույթի ուղղությունները (առաջին հերթին աշխարհայացք, բարոյա-

կան, անվտանգ կյանքի համար հոգեբանական պատրաստակամություն): 

Անվտանգության մշակույթի ձևավորումը, բնականաբար, մանկավարժական գործընթացի 

մի մասն է, որն իրականացվում է պրակտիկայում՝ որպես մանկավարժական գործընթացի 

բաղադրիչ և գործառույթ: Դպրոցականների համար անվտանգության մշակույթի կրթության 

տրամաբանական բնույթը պետք է ճանաչվի որպես մանկավարժական սկզբունք, որն ուղղված է 

նրանց անվտանգ կյանքի ապահովմանը [9]:  

 Աղետների ռիսկի նվազեցման ուսուցման թեմաներն ընդգրկվել են հանրակրթության 

պետական կրթական չափորոշիչներում, որը հնարավորություն է տալիս աղետների ռիսկի 

նվազեցման կրթությունն իրականացնել նաև տարրական և միջին դպրոցներում, ինչպես նաև 

նախադպրոցական հաստատություններում: ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունը, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառա-

վարման պետական ակադեմիայի հետ համատեղ իրականացնում է աղետների ռիսկի նվազեց-

ման և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով ուսուցման կազմակերպումը հանրապե-

տության բոլոր ուսումնական հաստատություններում, ապահովում է ուսուցման գործընթացի 

անընդհատությունն ու շարունակականությունը, համակարգում է ուսումնական հաստատու-
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թյուններում աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանների 

ներդրման, հանրապետության կրթության համակարգում աղետների ռիսկի նվազեցման 

ուսուցման և կրթության ոլորտում իրականացվող ծրագրերում աղետների ռիսկի կառավարման 

բաղադրիչի ներառման գործընթացներն, իր ենթակայության կազմակերպություններում 

պարբերաբար կազմակերպում է աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգաց-

մանն ուղղված միջոցառումներ: 

 Այդուամենայնիվ, առկա են մի շարք չլուծված հարցեր, մասնավորապես. 

➢ սոցիալականացման գործընթացում դպրոցականների համար անվտանգության մշակույ-

թի ձևավորման, 

➢ ներդպրոցական արդյունավետ կառավարման` որպես դպրոցականների համար ան-

վտանգության մշակույթի կրթությունն օպտիմալացնելու գործոն, 

➢ անվտանգության մշակույթի ուսուցման մանկավարժական գործընթացում ուսուցիչների 

պատրաստման արդյունավետ տեսության և մեթոդաբանության, 

➢ լրացուցիչ արտադպրոցական կրթության հաստատություններում դպրոցականների հա-

մար անվտանգության մշակույթի զարգացման, 

➢ աշակերտների անվտանգության մշակույթի կրթության գործընթացում ուսուցիչների և 

ծնողների փոխգործակցության, 

➢ ուսումնական գործընթացում անվտանգության մշակույթի զարգացման մեթոդիկայի. 

➢ դասղեկի գործունեության ընթացքում դպրոցականների համար անվտանգության մշա-

կույթի ձևավորման մեթոդաբանության. 

➢ տարբեր տարիքի դպրոցականների համար անվտանգության մշակույթի զարգացման 

առանձնահատկությունների բացահայտման և այլն: 

Այսպիսով, դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացման սոցիալ-մանկավար-

ժական գործունեությունը մասնագիտական գործունեության տեսակ է, և ուղղված է սոցիա-

լականացման գործընթացում նրան օգնության ցուցաբերմանը, նրա կողմից անվտանգության 

սոցիալ-մշակութային փորձի յուրացմանն ու անվտանգության մշակույթի ձևավորմանը: 
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Р.Г. Гарибян 
 

РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКА В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУЦИЯХ, КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Развитие культуры безопасности школьника является одним из приоритетов национальных 

стратегических целей по удовлетворению потребностей государства и обеспечению национальной 

безопасности и является важным социально-педагогическим процессом. Социально-педагогическая 

деятельность по развитию культуры безопасности школьника - это вид профессиональной деятельности, 

направленной на содействие процессу социализации, приобретение социокультурного опыта безопасности 

и создание условий для его самореализации в обществе. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, культура безопасности, школьника социально-

педагогический процесс. 

 
 

R.G. Gharibyan 
 

DEVELOPMENT OF SCHOOL SECURITY CULTURE IN EMERGENCY SITUATIONS AS A 

SOCIAL-TEACHING PROCESS 
 

Developing a school safety culture is one of the priorities of national strategic goals to meet the state's needs 

and ensure national security and is an important socio-pedagogical process. The social-pedagogical activity of the 

development of school security culture is a type of professional activity aimed at assisting in the process of 

socialization, acquiring social-cultural experience of security and creating conditions for its self-realization in 

society. 

Keywords: emergency, school safety culture, socio-pedagogical process. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16)  
 

Ա.Հ. Մատինյան 
 

ԻՆՔՆԱՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՓՐԿԱՐԱՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇ 
 

Ինքնավստահությունն ինքն իրեն ապավինելու ունակությունն է,  

դա խիզախությունն է գործողություններում, մտքերում և զգացմունքներում 

Պ. Վայնցվայգ 
 

Կյանքում և աշխատանքում անվստահությունն առաջ է բերում տարբեր տիպի կասկածներ, 

տառապանք, տագնապ, վախեր, որոնք էլ հանգեցում են մտքերի անորոշ ուղղվածության, աշխատանքում՝ 

անարդյունավետության: Փրկարարի մասնագիտական գործունեության մեջ մեծ դեր են խաղում ոչ միայն 

խառնվածքը, այլև ինքնագնահատականն ու ինքավստահությունը՝ դժվարին և ոչ սովորական 

իրավիճակներում գործելու համար: Հոգեբանական այդ հատկանիշներից շատերը զարգանում են ոչ 

միայն կրթական, մասնագիտական փորձառության հիման վրա, այլև դեռ վաղ մանկությունից, երբ 

սահմանափակվում է սիրո վրա հիմնված մտքի և հոգու ազատությունը, հաճախակի դիտողություններից 

առաջանում է ինքնագնահատականի անկում:  

Առանցքային բառեր. ինքնավստահություն, վճռականություն, դիմացկունություն, սիբարիտիզմ, 

ինքնագնահատական, նպատակասլաց, հուսահատություն, կայունություն, հմտություններ, բուլինգ: 

 

Ժամանակակից աշխարհում, համամարդկային հիմնախնդիրների ազդեցությամբ, ավելի 

հաճախ են առաջանում տարաբնույթ արտակարգ իրավիճակներ և ճգնաժամեր, որոնց 

դիմակայման գործում կարևոր դեր ունի մարդու անձնային հատկանիշները, մասնավորապես 

անդրադառնանք ինքնավստահության թեմային:  

Արտակարգ իրավիճակներում աշխատող փրկարարների հոգեբանական պատրաստ-

վածությունը կարող է նպաստել խոցելիության նվազեցմանը: Իսկ այդ ուղղությամբ հոգեբա-

նական գրականության մեջ բազմաբնույթ օգնության մեթոդներ են նախատեսվում: Մասնա-

գիտական գործունեության ընթացքում՝ արտակարգ իրավիճակներում աշխատողները, հաճախ 

են առնչվում վտանգավոր և սթրեսածին իրադրությունների:  

Փրկարարական աշխատանքների ընթացքում բարձր է ֆիզիկական ու հոգեբանական 

սպառնալիքների մակարդակը: Այս պարագայում, ավելի քան կարևորվում են փրկարարների 

հոգեբանական պատրաստվածության և հոգեբանական գիտելիքներին տիրապետելու 

անհրաժեշտությունը: Աշխատանքներն ավելի արդյունավետ են կատարվում, երբ փրկարար-

ներն ունեն այնպիսի հոգեբանական հատկանիշներ, ինչպես՝ հուզական կայունություն, պա-

տասխանատվության զգացում, խիզախություն, կողմնորոշում, ամուր բնավորություն, կամքի 

ուժ, ինքնավստահություն, ճիշտ որոշումներ կայացնելու կարողություն և այլն [3]: Հուզական 

կայունությունն օգնում է սթրեսների հաղթահարման, սառնասրտորեն և ինքնավստահ 

որոշումներ կայացնելու գործում:  

Հոգեբան և բժիշկ, պրոֆեսոր Վ.Ա. Պոնոմարենկոն կարևորել և առանաձնացրել է այն 

պահանջները, որոնց պետք է բավարարեն «վտանգավոր գործողություններով» զբաղվող 

մասնագետները: Արտակարգ իրավիճակներում աշխատող փրկարարների մասնագիտական 

գործունեության հիմնական հատկանիշներն են՝ արտակարգ իրավիճակներում աշխատելու 
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հոգեբանական պատրաստվածությունը, բավականաչափ արտահայտված բնածին առանձնա-

հատկությունների առկայությունը, նյարդային համակարգի ճկունությունը, հավանական սպաս-

վելիքի և կանխատեսման գործընթացներին տիրապետելը, այսինքն՝ վարքի ոչ կարծրա-

տիպային գործողությունները, որոնք ապահովում են գոյատևումն արտակարգ իրավիճակում 

[11]: 

Գոյություն ունեն այնպիսի հատկանիշներ, առանց որոնց հաջողությունն անհնար է 

տարբեր բնագավառներում: Այդ հատկանիշներից մեկն ինքնավստահությունն է: Ինքնավստա-

հություն նշանակում է հավատ ինքն իր հանդեպ, որտեղ առկա է բավականաչափ ուժ և 

ունակություններ՝ ծառացած ցանկացած խնդիր լուծելու համար: Դա այն գիտակցումն է, որ 

փրկարարն իրեն շրջապատող մարդկանց աչքերում արժանավայել է դիտվում: Ինքնավստահ 

մարդը գիտի, որ իր ցանկությունները կարող են իրականանալ, գիտի, որ իր ունակություններն 

ու էներգիան բավարար են նպատակին հասնելու համար: Առանց ինքնավստահության դժվար է 

հասնել ցանկալի արդյունքների: Դժվար է գնալ որևէ քայլի, եթե գլխում առաջանում են այնպիսի 

մտքեր, ինչպիսիք են՝ «Իսկ արդյոք ես կարո՞ղ եմ դա անել: Արժանի՞ եմ ես արդյոք դրան: Արդյո՞ք 

դրված խնդիրն ավելի մեծ չէ, քան իմ ուժերն են»: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 

այն, ինչին հասնում է մարդը, հաճախ կախված է ոչ թե նրա ընդունակություններից և 

տաղանդից, այլ ինքնավստահության ուժից: Ինքնավստահությունը տալիս է գործողությունների 

ազատություն, ռիսկի դիմելու և հաղթելու արիություն, սեփական անձը, կարծիքը, 

ապրելակերպը և հետևաբար՝ բոլոր ձեռնարկումներում հաջողությունը պաշտպանելու ուժ: 

Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր Ռ. Էնթոնին «Ինքնավստահության գաղտնիքները» 

գրքում նշում է, որ միայն ինքնավստահ մարդը կարող է երջանիկ լինել: Վստահությունն այն 

անհրաժեշտ զգացումն է, որ նա սովորեցնում է իր ընթերցողներին, թե ինչպես ձեռք բերել: Նա 

բացահայտում է բազմաթիվ գաղտնիքներ, որոնցից մի քանիսը կարծես թե ինչ-որ սովորական 

խորհուրդներ են, իսկ որոշ դիտարկումներ էլ ստիպում են մարդկանց փոխել իրենց աշխարհա-

յացքը [14]: 

Ինչպես նշում է Ֆ. Լարոշֆուկոն «Ինքնավստահությունը՝ դա մեր վստահության հիմքն է 

ուրիշների հանդեպ», իսկ Ֆ. Շիլլերի կարծիքով «Ինքնավստահությունը հիմք է հանդիսանում 

կյանքը վայելելու և գործելու ուժ ունենալու համար»: 

Գրեթե բոլոր ոլորտներում հաջողությունը մեծապես կախված է ինքնավստահությունից: 

Որքան մարդը վստահ լինի, այնքան նա պատրաստ է պաշտպանելու իր իրավունքները, այնքան 

ավելի մեծ հավակնություններ ունի, այնքան նա ի վիճակի է հասնել իր առջև դրված 

նպատակներին: Առաջին անգամ ինչ-որ բան կատարելը կարող է դժվար լինել, բայց երբ անձը 

փորձառու է և վստահություն է ձեռք բերում, այն դառնում է ավելի դյուրին: 

Ս. Իվաշչենկոն «կյանքը» նկարագրում է հետևյալ կերպ. «Այն ինչ կատարվում է անձի 

կյանքում՝ 10%-ն է, մնացած 90%-ն այն է, թե նա ինչպես է կատարվածն ընկալում, կարգավո-

րում» [3]: 

Ինքնավստահությունն անհատական որակ է, որի հիմքում դրված է անհատի կողմից իր 

սեփական հմտությունների և ունակությունների դրական գնահատականը, ինչը բավարար է իր 

նպատակներին հասնելու և կարիքները բավարարելու համար: Այն յուրաքանչյուր մարդու 

հաջողության գրավականն է և ձևավորվում է մանկության տարիներից։ Սակայն, եթե այն չի 

զարգացել փոքրուց՝ տանը՝ հաճախակի ու անհարկի դիտողությունների, քննադատության, 
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գերուշադրության, ինչպես նաև բուլինգի պատճառով, ապա հետագայում մարդու մոտ առկա է 

լինում ինքնագնահատականի անկում, անինքնավստահություն, թերարժեքության բարդույթ: 

Ցածր ինքնագնահատականի արդյունքում առաջանում են տարբեր բնույթի նևրոզներ: Մասնա-

վորապես, ինքնուրույնությունը, ինքնավստահությունը ձևավորվում են՝ երեխայի հետ ծնողնե-

րի, միջավայրի ճիշտ մոտեցման արդյունքում: Երբեմն ծնողները երեխային զերծ են պահում 

անհայտ վտանգներից, թույլ չեն տալիս, որ նա ձեռք բերի վստահություն, ինքնուրույն վարք, 

սեփական փորձ` մարդկանց հետ հարաբերվելու միջոցով։ Ծնողների` չափն անցնող խնամա-

կալությունը հանգեցնում է հետագայում երեխայի անկարողությանն ու անվստահությանը։  

Ինքնավստահ երեխան հեշտությամբ է նոր ընկերներ գտնում, ադապտացվում նոր 

միջավայրում և շփվում թե' հասակակիցների, և թե' մեծահասակների հետ: Նա հումորով է, 

նեղացկոտ չէ, չի վախենում պարտվել և անկեղծորեն ուրախանում է իր և ուրիշների 

հաջողություններով: Երեխայի մեջ ինքնուրույն պահվածք ձևավորելով` մեծահասակը նրան 

օգնում է վստահել սեփական ուժերին և չվախենալ ուրիշներից, օգնում է դառնալ հաջողակ ու 

երջանիկ։ Իզուր չեն ասում, որ իսկապես ինքնավստահ, ինքն իրեն գնահատող և արժևորող 

մարդը կարող է սարեր շուռ տալ։ 

Օրինակ, ֆինանսապես անկախ անձն ինքնավստահ է, քանի որ գիտի, որ պատրաստ է 

տարբեր իրավիճակներում հայտնվել այնտեղ, որտեղ գումար ծախսելու անհրաժեշտություն կա: 

Նա, ով ավելի շատ բժշկական գիտելիքներ ունի, ավելի ինքնավստահ է մտնում բժշկի մոտ, 

քանի որ կարող է հասկանալ այն, ինչի մասին բժիշկը նրան ասելու է [4]: 

Շատերն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում անհարմարություններ են ունենում, քանի որ 

ինքնավստահ չեն: Ոմանց թվում է, թե դա բնավորություն է և հնարավոր չէ ոչինչ փոխել: Այդպես 

չէ: Ինքնավստահությունն անհատական հատկանիշ է, որը կարելի է զարգացնել՝ ինքն իր վրա 

աշխատելով, պատրաստվելով: Եթե մանկուց չի ձևավորվել այն, ապա հետագայում ձեռք 

բերված այդ հատկանիշը դրսևորվում է այսպես՝ ինքնավստահ մարդն ամենուր չէ, որ 

ինքնավստահ է՝ նա ինքնավստահ է այնտեղ, որ բնագավառում պատրաստված է և գիտելիք 

ունի: Մարզիկը կամ գործարարն ինքնավստահ չեն զգա ատոմային պայթյունի կամ երկրաշար-

ժի ժամանակ, եթե դրան պատրաստ չեն [9]: Հայաստանում շփման մեջ ինքնավստահ 

երիտասարդն իրեն ինքնավստահ չի զգա շփման այլ մշակույթ ունեցող երկրում՝ եթե չունի 

համապատասխան գիտելիքներ և դրան պատրաստ չէ:  

Փրկարարների ինքնավստահության հիմքը գիտելիքներով և փորձող պատրաստված 

լինելն է: Նա ինքնավստահ է, եթե գիտի, որ տվյալ իրավիճակում հայտնվելով՝ ճիշտ կկողմնո-

րոշվի: Փրկարարի ինքնավստահության զգացումը գալիս է ոչ միայն իր գիտելիքներից, կարո-

ղություններից, հմտություններից, այլ նաև իր անձնային հատկություններից: Փրկարարի մոտ 

ինքնավստահության աճի հետ նվազում է վախի զգացողությունը և առաջանում է ռիսկային 

վարք դրսևորելու հակում: Այն փրկարարն, ով չափազանց վստահ է իր կարողությունների ու 

հմտությունների վրա, կարող է նվազեցնել ռիսկերը և անտեսել սպառնալիքները: 

Փրկարարների շրջանում անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքում կարելի է 

առանձնացնել հետևյալ կարծիքները՝  

➢ ինքնավստահությունը ձեռք է բերվում ժամանակի ընթացքում։ Փորձառու փրկարարը չի 

կարող չլինել ինքնավստահ, թերի գիտելիքները և անփորձությունը կարող են պատճառ 

լինել անինքնավստահության. 
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➢ փրկարարի ինքնավստահ լինելուն առաջին հերթին կարող է խոչընդոտել գիտելիքի, 

փորձի և հմտությունների պակասը, սխալ գործելու վախը` հատկապես ոչ ստանդարտ 

իրավիճակներում։ Ինքնավստահությանը խոչընդոտող գործոն կարելի է համարել նաև 

պետության կողմից հովանավորված չլինելու զգացումը։ Որոշ պարագաներում էլ ինքնա-

վստահության վրա էական ազդեցություն կարող են ունենալ հասարակության մեջ «հեղի-

նակություն  հանդիսացող անձինք, ովքեր եսասիրական մղումներից ելնելով կարող են 

խոչընդոտել փրկարարների պարտականությունների կատարմանը (օրինակ` այդ «հեղի-

նակությունը  իր սեփականության փրկությունն ավելի կարևորի, քան այնտեղ աշխատող 

անձանց կյանքն ու առողջության փրկությունը` այդպիսով ճնշում գործադրի ուղղորդելով 

փրկարարներին աշխատանքներն առաջին հերթին ուղղել իր ունեցվածքի փրկությանը, 

ապա նոր միայն այլ անձանց կյանքի, առողջության և ունեցվածքի փրկությանը). 

➢ ավելի շատ տեխնիկայի և ապահովության բացակայությունը. 

➢ փրկարարական աղքատ տեխնիկան ու սարքավորումները, վատ համազգեստը, 

գիտելիքների պաշարի և փորձի պակասը. 

➢ ցուցադրական ինքնավստահ են, իսկ ներքուստ ոչ, ինքնավստահության պակասը գալիս է 

գիտելիքների պակասից, պետք է միշտ ինքնակրթվել ու լինել հմուտ մասնագետ, այդ 

ժամանակ ինքնավստահ կլինի ու չի կաշկանդվի, որ ինչ-որ բանում կթերանա: 

Երբեմն փրկարարական աշխատանքներին մասնակցելուն խանգարում է վտանգների 

պատճառով ռիսկի չդիմելը և նահանջելը, նույնիսկ եթե թվում է, որ օգնությունը տվյալ պահին 

խիստ անհրաժեշտ է: Դա հաճախ դիտարկվում է բացասական տեսանկյունից, որպես 

անորոշություն, բայց միշտ իրավիճակները զարգանում են այնպես, որ ինքնավստահության 

արդյունքում ռիսկի դիմողը հաղթում է:  

Կալիֆորնիայի համալսարանի սոցիոլոգ Ջեյմս Հ. Ֆոուլերը և Էդինբուրգի համալսարանից 

Դոմինիկ Դ. Ջոնսոնը, անցկացրել են լայնածավալ հետազոտություններ՝ հասկանալու համար, 

թե տարբեր իրավիճակներում ինքնավստահությունը և սեփական ուժերի գերարժևորումն ի՞նչ 

դեր են խաղում: ՈՒսումնասիրություններում ընդգրկել են ամենատարբեր իրավիճակներ` 

սկսած ֆինանսական ճգնաժամերից մինչև արտակարգ իրավիճակներ [6]: 

Հետազոտությունների տվյալների հիման վրա ստեղծվել է իրավիճակային մոդել: Որպես 

օրինակ վերցվել է այնպիսի իր, որն անհրաժեշտ կլինի հետազոտվող երկու անձանց համար: 

Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է որոշեր, թե արժե՞ պահանջներ ներկայացնել հակառակ 

կողմին: Եթե երկուսն էլ մերժեն, կամ դա անհրաժեշտ համարի նրանցից մեկը, ապա արդյունքն 

ակնհայտ կլինի: Եթե երկուսն էլ փորձեն ձեռք բերել այդ իրը, ապա կսկսվի հակամարտություն, 

որի արդյունքում երկուսն էլ կարող են տուժել: Հակամարտության մեջ հաղթում է ավելի 

խելամիտը, բայց երկուսի մոտ էլ առաջանում է որոշակի անինքնավստահության զգացում այն 

հարցում, թե հակառակորդն իրականում ինչո՞վ էր իրենից առավել [6]: 

Ջեյմս Ֆաուլերն այդ օրինակով ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում ինքնավստահությունն է 

ապահովում հաղթանակը: Որքան մարդը կասկածում է իր ուժերին, այնքան ավելի դժվար է 

հավատում իր ուժեղ և հաղթելու կարողություններին:  

Դ.Ռ. Մերզլյակովան այսպես է մեկնաբանել այդ թեմայով կատարված իր ուսումնասիրու-

թյան արդյունքները՝ «Չափազանց շատ ինքնավստահությունը էվոլյուցիոն գաղտնիք է: Այն 

իրականում մեծացնում է հաջողության հավանականությունը: Սակայն նկարագրված բոլոր 
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առավելություններով հանդերձ, երբեմն առաջ է բերում նաև էական ռիսկեր՝ իրավիճակի սխալ 

գնահատում, անիրատեսական սպասումներ և որոշումներ: Անկանխատեսելի միջավայրում 

պայքարի մեջ ներգրավվելը կարող է ձախողված ռազմավարություն լինել: Բայց, ինչպես ասված 

է հայտնի տեսության մեջ, եթե ռիսկի չդիմեյին, ապա ոչ ոք այլևս չէր կռվի, եթե նախապես 

հայտնի լիներ, թե ով կհաղթի» [8]: 

Հետազոտությունները և կատարված ուսումնասիրությունները վերլուծությունների ժամա-

նակ օգնում են հասկանալ և հաշվի առնել այդ դիրքորոշումները, որպեսզի ինքնավստահ անձը 

սթափ, ճիշտ գնահատի ստեղծված իրավիճակը և ավելորդ ինքնավստահությամբ վտանգավոր 

իրադրություններ չառաջացնի: Ամեն դեպքում, չպետք է մոռանալ, որ ավելորդ ինքնավստահու-

թյունը կարող է պատճառ հանդիսանալ իրավիճակի ոչ ճիշտ գնահատմանը: 

Երբեմն ուրիշներին գոհացնելու ցանկությունը՝ թեկուզ ինքն իրեն վնաս պատճառելով, 

քրոնիկ անհանգստությունն ու անինքնավստահությունը, ցածր ինքնագնահատականը, անհան-

գստությունն այն հարցով, թե ինչ են մտածում մյուսները, այնքան տարածված են 

ժամանակակից տղամարդկանց և կանանց շրջանում, որ սա կարելի է համարել 21-րդ դարի 

համաճարակ [1]: Չնայած այն հանգամանքին, որ այս բոլոր խնդիրները որակազրկում են 

մարդու կյանքը, հազվադեպ է ուշադրություն դարձվում այդ հարցերին, քանի որ կարծիք կա, որ 

դրանք պարզապես անձնային առանձնահատկություններ են, որոնք փոխել չի կարելի: 

Եթե անձը կարողանա հաղթահարել իր անինքնավստահությունը, ապա շատ դեպքերում 

նա կարող է հասնել իր ցանկալի արդյունքին, քանի որ մրցակիցը վախենում է այդ 

ինքնավստահությունից և հանձնվում: Որքան բարձր է հաղթանակի գինը, այնքան ավելի 

կարևորվում է ինքնավստահությունը: 

Ռ. Նյուջենթի կարծիքով՝ իրական ինքնավստահությունը բավականին համեստ անձնային 

որակ է: Այն չի ենթադրում տիրել իրավիճակին և ուշադրություն գրավել, ավելի շուտ, 

հակառակը՝ օգնում է կիսվել ուրիշների հետ: Ոմանց համար նման դիրքը կարող է խոցելի թվալ, 

բայց չպետք է մոռանալ, որ իսկապես ինքնավստահ մարդիկ այդպիսին են նույնիսկ ոչ 

հարմարավետ իրավիճակներում: Եթե անձի ինքնագնահատականը, սիբարիտիզմի (մեծամտու-

թյան, հղփացածության) և սեփական էգոյին անձնատուր լինելու զգացումը վերածվում է 

մտածելակերպի, ապա պետք է իմանալ, որ դա ինքնավստահություն չէ, այլ՝ ամբարտավա-

նություն, հարկավոր է «մի քայլ հետ կատարել»: Ամբարտավանությունն ինքնավստահության 

թշնամին է [10]: 

Ինքնավստահ մարդն անկախ է, նա համոզված է, որ ինչպես յուրաքանչյուր մարդ, ինքն էլ 

նույնպես առանձնահատուկ է: Բացի այդ, ինքնավստահությունը ենթադրում է, որ յուրա-

քանչյուր անձ կարող է խնդրանքին մերժումով պատասխանել՝ առանց խղճի խայթ զգալու, 

հետևել սեփական համոզմունքներին՝ բացեիբաց և ազնվորեն արտահայտելով սեփական 

զգացմունքներն ու կարծիքները: Նման մարդկանց, շրջապատողները գնահատում են՝ շփման 

մեջ անմիջականության, բնականության, հումորի զգացում ունենալու և անկաշկանդության 

համար:  

Ինքնավստահությունը բնորոշվում է հետևյալ հատկանիշներով՝ 

1. Իրազեկվածությամբ: Հարկավոր է տեղեկացված լինել այն հարցերի վերաբերյալ, որոնցով 

զբաղվում եք: Որքան խորացված են գիտելիքները, այնքան բարձր է ինքնավստա-

հությունը:  
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2. Պահելաձևով: Մարդկանց հետ շփման ընթացքում կարելի է հասկանալ, թե արդյո՞ք այս 

կամ այն մարդն ինքնավստահ է: Դա երևում է նրա հայացքից, կեցվածքից ու խոսքից: 

Մարդու ներքին ինքնավստահությունն արտացոլվում է նրա պահվածքի մեջ: 

3. Ժեստերով, երբ մարմնի դիրքը բաց է, ժեստերը համապատասխանում են խոսքին՝ իրենց 

տեմպով և բնույթով, խոսքը հարթ է, առանց շտապողականության և սայթաքումների, 

ուղղված զրուցակցին, ձայնի բավարար բարձրությամբ, հայացքը բաց է, ուղղված 

զրուցակցին:  

4. Արտաքին տեսքով: Եթե դուր չի գալիս արտաքին տեսքն, ապա պետք է զբաղվել այն 

կարգի բերելով, ինչը դրականորեն կազդի ինքնավստահության վրա:  

5. Ընդօրինակմամբ: Արդյունավետ միջոցներից է իրական օրինակների վրա սովորելը: 

Ընդօրինակեք բարձր ինքնավստահություն ունեցող մարդուն: Դա կարող է լինել ծանոթ 

կամ անծանոթ: 

6. Ակտիվությամբ: Ինքնավստահության ամրապնդման համար քիչ բան կարող է համեմատ-

վել սեփական ակտիվ գործունեության դրական արդյունքների հետ: Ցանկալի արդյունքին 

հասելու համար ակտիվություն է պետք ցուցաբերել: Կարևոր է ճիշտ գնահատել ռիսկերն 

ու հնարավորությունները: Բացասական արդյունքները միշտ էլ դրականներից ավելի շատ 

կլինեն, բայց դա չպետք է վհատեցնի: Բացասական արդյունքը պետք է դաս լինի: Կարևոր 

է վերլուծել սեփական անհաջողությունները, եզրակացություններ անել, փոխվել և նոր 

փորձեր ձեռնարկել:  

7. Ուրիշների հանդեպ վերաբերմունքով: Ուշադիր եղեք ուրիշների հանդեպ: Եթե տեսնում 

եք, որ Ձեր զրուցակիցն անվստահ է իրեն պահում, փորձեք ոգևորել նրան: Նման 

վերաբերմունքը Ձեզ թույլ կտա ավելի ինքնավստահ դառնալ [9]: 

Ցանկացած մարդու կյանքում էլ երբեմն լինում են իրավիճակներ, երբ ամեն ինչ «շատ վատ 

է», գործերն առաջ չեն գնում, տրամադրություն չկա, հավատ չկա վաղվա հանդեպ: Եթե մարդը 

հայտնվել է նմանատիպ իրավիճակում՝ Դ. Քարնեգին առաջարկում է հետևել ԱՄՆ 26-րդ 

նախագահ Թ. Ռուզվելտի օրինակին: Երբ վերջինս հուսահատվում էր, նայում էր Ա. Լինքոլնի 

դիմանկարին և ինքն իրեն հարցնում, թե ինչպես կվարվեր նա նմանատիպ իրավիճակում [5]: 

Այսինքն, հուսահատությունից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է ընտրել որևէ դերային 

կերպար, օրինակ, դա կարող է լինել պատմական, գրքային, ֆիլմի հերոս կամ հարազատ անձ՝ 

ով ինքնավստահություն է ներշնչում և հիացնում, փորձել ստեղծված իրավիճակը դիտարկել՝ 

տեսնել հենց կերպարի աչքերով: Եվ երբ գիտակցության մեջ նշմարվում են կերպարի 

«վերաբերմունքն այդ իրավիճակին», ապա հարկ է հետևել կերպարի օրինակին՝ ինչպես 

կվարվեր նա այդ իրադրության մեջ: 

Այժմ անդրադառնանք ամենակարևոր հարցին՝ ինչպես դառնալ ինքնավստահ:  

Չնայած վերը նշեցինք, որ ինքնավստահության զարգացման հիմքը դրվում է դեռ վաղ 

մանկության տարիներին, բայց հետագայում էլ որոշ մտավարժանքներ, կարող են նպաստել այդ 

հատկանիշի զարգացմանը: Դա կարելի է իրականացնել ամրապնդելով հոգեկան հատկանիշ-

ները, բարձրացնելով ինքնագնահատականը` օգտագործելով ինքնաներշնչման տարբեր 

մեթոդներ, այդ թվում նաև փորձառության և տեղեկացվածության միջոցով: Դրանք են՝  

1. ճանաչել սեփական ուժեղ, թույլ կողմերը և դրանց համապատասխան ձևավորել 

նպատակները. 
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2. չհամեմատվել ուրիշների հետ. 

3. մոռանալ անցյալի անհաջողությունները. 

4. մտածել հաղթողի նման և դրական ուղղվածությամբ. 

5. լինել հանգիստ, բարի և գտնել համախոհներ. 

6. խուսափել անգործությունից և առանձնանալուց. 

7. ընտրել նպատակ և ձգտել հասնելու դրան. 

8. գովել, իրականացնել սեփական առաքելությունը [7]:  

Ինքնավստահություն ունենալու լավագույն միջոցներից է նաև, երբ անձն ինքն իր 

նկատմամբ անկեղծ ու անաչառ է, երբ 

➢ ընդունում է իր ուժեղ և թույլ կողմերը,  

➢ որոշում է, թե ի՞նչն է իր համար թանկ, ինչպես կցանկանար, որ լիներ իր կյանքը, 

վերլուծում է իր անցյալը, պարզում, թե ինչն է հասցրել տագնապային հոգեվիճակին: 

Հասկանում և ներում է նրանց ում մեղքով դարձել է այդպիսին, ովքեր չեն օգնել: Ներում է 

ինքն իր սխալները, հիմնովին մոռանում և այլևս չի վերադառնում այդ հիշողություններին, 

հիշում է միայն հաջողությունները, 

➢ թույլ չի տալիս, որ ամոթի և մեղքի զգացումներն իշխեն իրեն, 

➢ իր վարքի պատճառները փնտրում է ոչ թե անհատական թերություններում, այլ սոցիա-

լական, քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում, 

➢ հանդուրժող է, և յուրաքանչյուր իրադարձություն գնահատում է տարբեր տեսանկյուն-

ներից, 

➢ իր մասին երբեք վատ չի խոսում և բացասական գծեր չի վերագրում` «հիմար եմ, 

անճարակ եմ, բախտս չի բերում, անուղղելի եմ և այլն», 

➢ օգտվում է իր գործողություններին վերաբերող կառուցողական քննադատությունից և 

շտկում իր վարքն ու արարքները, 

➢ անձը դադարում է գտնվել այնպիսի գործունեության, հանգամանքների և մարդկանց 

շրջանում, ովքեր անվստահություն և սեփական թերարժեքության զգացում են 

առաջացնում, 

➢ ժամանակ առ ժամանակ հնարավորություն է ստեղծում խաղաղվելու` տրվելու իր 

մտքերին, զբաղվելու սիրած գործով: Դա հնարավորություն է ստեղծում ավելի լավ 

ճանաչել ինքն իրեն [15]: 

Ինքնավստահության զարգացմանն է նպաստում հետևյալ խաղը՝ յուրաքանչյուրն ասում է 

մե՛կ իր բացասական կողմերը, մեկ` իր դրական կողմերը: Այսպես հերթագայելով մարդը 

ձերբազատվում է տարբեր տեսակի բարդույթներից [12]: 

Վերը նշված միջոցները զարգացնելու համար անհրաժեշտ է համառություն, 

համբերություն, քանի որ ամեն ինչ անմիջապես չի տրվում: Անձը կսկսի իրեն ճանաչել 

աշխատանքում և այլ խմբային միավորումներում: Ոչ միայն ունակությունների ու տաղանդի, 

այլև ջանասիրության, կարգապահության և համբերության շնորհիվ որոշակի արդյունքի 

հասնելուց հետո, կհավատա ինքն իր ուժերին, որ իրականում կարող է հասնել ամեն ինչին, եթե 

անհրաժեշտ ջանքեր գործադրի: Այնուամենայնիվ, չմոռանալ, որ բոլորն ունեն տարբեր 

հնարավորություններ: Ինքնաճանաչումը նպաստում է, հասկանալու, թե ո՞րն է անձի 

հնարավորությունները, ո՞րն է ուժեղ և թույլ կողմերը:  
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Թ. Պրեմուզիկը գտնում է, որ հարկավոր է սկսել գործել հենց հիմա, սկսել կատարել այն, 

ինչը երբեք չէիք կատարել, չէիք համարձակվել՝ տագնապի, վախի և անիմաստ անորոշության 

պատճառով և ինքնավստահությունն ինքստինքյան կառաջանա: Պետք է հիշել, որ այն միշտ 

գտնվում է անձի ներհոգեկանում, պետք է միայն արթնացնել, որպեսզի նա օգնի զգալ 

անսահման հնարավորությունները և կարողանալ գիտակցել ներքին պոտենցիալ ներուժը [13]: 

Այսպիսով՝ եթե անձի մոտ մանկության տարիներին չի ձևավորվել բավարար 

ինքնավստահություն, ապա դատավճիռ չէ: Երբեք ուշ չէ այն ձևավորելու, զարգացնելու համար, 

ուղղակի պետք է անցնել նպատակաուղղված գործունեության, որը պայմանավորված է 

գիտելիքներով, փորձառությամբ, ինքնաճանաչողությամբ և ինքնաընդունմամբ: 
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А.А. Матинян 
 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, КАК ЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ СПАСАТЕЛЯ 
 

 Уверенность в себе – это способность полагаться на себя, 
это отвага мыслей, чувств и поступков 

П. Вайнцвайг 

Неопределенность в жизни и в работе порождает сомнения, страдания, беспокойство, страхи разных 

типов, которые ведут к неопределенному направлению мышления и неэффективности на работе. Не только 

темперамент, но и самооценка и уверенность в себе играют жизненно важную роль в профессиональной 
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деятельности спасателей для действий во время сложных и чрезвычайных ситуаций. Многие из этих 

психологических особенностей развиваются не только на основе образовательного, профессионального 

опыта, но также и с раннего детства, когда свобода мысли и души, основанная на любви, ограничена, а 

самооценка снижается от частых наблюдений.  

Ключевые слова: уверенность в себе, риск, решительность, выносливость, сибаритизм, самооценка, 

целеустремленность, уныние, стабильность, навыки, булинг. 

  

. 

A.H. Matinyan 
 

SELF-CONFIDENCE AS A PERSONAL QUALITY OF RESCUER 
  

Self-confidence is the ability to rely on own self, it is courage in actions, thoughts and feelings 

P. Weinzweig 
 

Unconfidence in life and work brings different doubts, suffering, anxiety, fears that lead to uncertain 

direction of thought, inefficiency at work. Not only the temperament but also the self-esteem and self-confidence 

of the rescuers play a vital role in the rescuers' professional activities in dealing with difficult and unusual 

situations. Many of these psychological traits develop not only on the basis of educational, professional experience, 

but also from early childhood, when the freedom of thought and soul based on love is restricted, often lead to a 

decline in self-esteem. In particular, independence and self-confidence are formed through the right approach of 

parents and the environment to children.  

Keywords: self-confidence, endurance, sybaritism, self-esteem, purposeful, desperation, stability, skills, 

bullying. 
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  Ներկայացման ամսաթիվը՝ 03.03.2020 
Գրախոսման ամսաթիվը՝ 03.03.2020 



214 

 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Ս.Հ. Հարությունյան 
  

ՑԱՎԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱԶՄԱՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 
  

 Հոդվածում ներկայացված է ցավի սահմանումները տարբեր մասնագետների տեսանկյունից: 

Ամփոփ անդրադարձ է արվել ցավի վերաբերյալ հնագույն ժամանակներից մինչ հիմա առկա տեսակետ-

ներին: Հաշվի առնելով, որ ցավը մշտապես հետաքրքրություն է վայելել, միևնույն ժամանակ աչքի է ընկել 

իր տարածվածությամբ, և ներկայումս էլ շարունակում է արդիական հիմնախնդիր լինել, ուստի և 

նպատակահարմար է հավաքագրել ամենատարբեր լուսաբանումները, փորձել` բազմամասնագիտական 

լուծումներ գտնել:  

 Առանցքային բառեր. ցավ, հոգեմարմնական, հոգեծին ցավ, բազմամասնագիտական մոտեցում, 

սահմանում: 
 

Կյանքը հագեցած է տարբեր իրադարձություններով, որտեղ յուրաքանչյուրն ունենում է իր 

անհատական մասնակցությունը, ընկալումը, գնահատումը և հակազդումը: Անցնելով սթրե-

սային, կոնֆլիկտային, ճգնաժամային իրավիճակներով` անձը կարող է հոգեհուզական 

լարվածության «զոհ» դառնալ: Իսկ, քանի որ հոգեկանն ու մարմնականը միասնություն են, 

ուստի հոգեբանական անբարեհաջողությունները կարողանում են մարմնականանալ: Այդպիսի 

հոգեմարմնական փոխկապվածության ակնհայտ դրսևորումներից է ցավը:  

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) տվյալներով՝ ցավը 

բժշկին դիմելու գլխավոր պատճառներից է (11-40%)` առաջնային բժշկական օգնության համա-

կարգում: Ցավի հիմնախնդրի արդիականությունը հիմնավորվում է և՛ տարածվածությամբ, և՛ 

ախտորոշման դժվարություններով: Այն բազմամասնագիտական հիմնախնդիր է [1]:  

Ցավի մասին խոսել ու գրել են ոչ միայն բժիշկներն ու ֆիզիոլոգները, այլ նաև պետական 

գործիչները, փիլիսոփաները, իրավաբանները, ուսումնասիրել են գիտնականները, պատկերել 

են քանդակագործները, նկարիչները [6]:  

Արիստոտելի ժամանակներից մինչ մեր օրերը ցավի էության մասին գոյություն ունեցող 

տեսակետները բազմիցս փոփոխվել են: Նախկինում ցավը գնահատել են որպես «հոգեկան 

տառապանք», «տհաճության զգացում», «ապրում», այլ ոչ թե որոշակի ֆիզիոլոգիական գործըն-

թաց, որը կարելի է հետազոտել ժամանակակից մեթոդներով: Օրինակ՝ Սպինոզան ցավը 

դիտարկել է որպես «թախիծ», որը պարտության է մատնում մարմնի այս կամ այն հատվածին: 

Ըստ նրա, եթե թախիծը տարածվում է նաև հոգու վրա, ապա այն հանգեցնում է մելամաղ-

ձության (մելանխոլիայի) [1]:  

Դեռևս 20–րդ դարում վիճելի էր` ցավը զգացո՞ւմ է, թե՞ հաճույքին հակառակ հուզական 

վիճակ: Ցավի հիմնախնդրով հետաքրքրված Ռ.Մելզակը նույնիսկ իր գրքի նախաբանը սկսում է 

հետևյալ բազմիմաստ նախադասությամբ. «Հաճույքն ու ցավը գործելու առաջնային մոտիվներն 

են» [1]:  

 Եվ չնայած նրան, որ ցավը գրեթե միշտ տանջալից է, ճնշող և իջեցնում է աշխատունա-

կությունը, այն անհրաժեշտ է և որոշ դեպքերում` օգտակար: Ինչպես Հին Հունաստանում էին 

ասում. «Ցավն առողջության պահապան շունն է»: Հատկապես, ցավն է մարդուն սովորեցնում 
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զգուշություն, ստիպում հոգ տանել մարմնի մասին` նախազգուշացնելով սպասվող վտանգի և 

ազդանշելով հիվանդության մասին [6]:  

Լ. Շեպուտոյի կարծիքով «ցավ» հասկացության սուբյեկտիվությունն ամփոփվում է մարդու 

կողմից ցավին տրվող երանգի և բնութագրի մեջ: Ցավի զգացողության մեջ միահյուսված են 

սուբյեկտիվն ու օբյեկտիվը, հոգեբանականն ու ֆիզիոլոգիականը [4]: 

Անգլիացի ֆիզիոլոգ Թ. Լյուիսը՝ ցավի հիմնախնդրի ամենահայտնի ուսումնասիրողներից 

մեկը, խոստովանել է, որ ինքը հեռու է ցավը համոզիչ կերպով բացատրելու հնարավորությունից 

[4]:  

Նույնիսկ ֆրանսիացի հայտնի վիրաբույժ Ռ. Լերիշը գրել է, որ եթե մենք հստակ իմանանք, 

թե ցավն ինչ է, ապա բուժման ընթացքում անհաջողություններն ավելի քիչ կլինեն: Իսկ 

անգլիացի հայտնի ֆիզիոլոգ Չ. Շերինգթոնի կարծիքով «ցավը նորմայի սահմաններում 

նպատակահարմար է» [4]: 

Չնայած ցավի պաշտպանական դերը մեծ է մարդու և կենդանի օրգանիզմների կյանքում, 

այնուամենայնիվ պետք չէ այն չափազանցնել: Քանի որ մարդը ծնված առաջին իսկ օրվանից 

ձգտում է հաղթահարել ցավը, ուստի նա չի ցանկանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ ցավն 

օգտակար է, անհրաժեշտ օրգանիզմի համար: Նա կարծում է, որ այն տառապանք է, որից 

անհրաժեշտ է ազատվել [4]: 

Ցավն ախտաբանական երևույթ է, նվազեցնում է աշխատունակությունը և հաճախ լուրջ 

հիվանդության ախտանիշ է: Միևնույն ժամանակ այն ազդակ է, որը ծառայում է օրգանիզմի 

փրկությանը (Ի.Վ. Դավիդովսկի, 1956թ.): 

Ցավը բարդ ֆենոմեն է, օրգանիզմի ամբողջական հակազդում, որը ներառում է մարմ-

նական զգացողություններ և հոգեկան ապրումներ: Նրանում միահյուսված և փոխկապված են 

մարդու հոգեֆիզիոլոգիայի բոլոր բաղադրամասերը` գիտակցությունը, ընկալումը, աֆեկտիվու-

թյունը, հիշողությունը, մոտիվացիան և վարքային հակազդումները (Բ.Դ. Կարվասարսկի, 2007): 

Ցավը կարելի է սահմանել որպես յուրահատուկ ազդանշան, որը մատնանշում է օրգա-

նիզմի և շրջապատող միջավայրի միջև սահմանների ամբողջականության խաթարումը կամ 

խաթարման վտանգը մեկ կամ մի քանի մակարդակներում` ֆիզիկական (մարմնական), 

հոգեկան (հուզական), էքզիստենցիալ (փոխհարաբերություններ այլ մարդկանց հետ) [8]: 

Ըստ Ռ. Լերիշի՝ «Մենք հավասար չենք ցավի առջև» նշանակում է, որ տարբեր մարդկանց 

հակազդումը միևնույն ցավային գրգռիչին տարբեր է: Ցավի գրգռիչին տրվող մարդու վարքային 

պատասխանը պայմանավորված է բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպով: Թույլ 

նյարդային համակարգի տիպով մարդկանց շրջանում, որոնց Ի.Պ. Պավլովը վերագրում էր 

Հիպոկրատի մելանխոլիկներին, ցավի ժամանակ նյարդային համակարգն արագ է հյուծվում, 

իսկ երբեմն, եթե ժամանակին ի հայտ չի գալիս պաշտպանական արգելակումը, նկատվում է 

բարձրագույն նյարդային համակարգի բաժինների խանգարում: Գրգռվող մարդկանց դեպքում 

ցավին տրվող արտաքին անզուսպ հակազդումը կարող է ընդունել չափազանց բուռն, աֆեկտիվ 

բնույթ: Թույլ արգելակման գործընթացից մեծ կիսագնդերի բջիջների աշխատունակության 

սահմանը փոփոխվում է: Ուժեղ, հավասարակշռված նյարդային համակարգի տիպով մարդիկ 

հեշտ են ճնշում հակազդումները և կարողանում են «հաղթել» ծանր ցավային գրգռիչներին [6]: 

Հիվանդությունների միջազգային դասակարգման (ՀՄԴ-10) մեջ «Նևրոտիկ, սթրեսով 

պայմանավորված և սոմատոֆորմ խանգարումներ» խորագրով (F40-F48) ներկայացված են 



216 

 

«քրոնիկական սոմատոֆորմ ցավային խանգարումները» (F45.4), որոնց ախտորոշման համար 

առաջնային գանգատը մշտական, հոգեպես ճնշող ցավն է, որը չի կարող բացատրվել միայն 

ֆիզիոլոգիական խանգարմամբ: Այն դրսևորվում է հուզական կոնֆլիկտի կամ հոգեսոցիալա-

կան հիմնախնդիրների զուգակցմամբ, որոնք կարող են գնահատվել որպես գլխավոր պատճառ-

ներ [2]: 

Հոգեբանության տեսանկյունից մեծ հետաքրքրության են արժանացել հատկապես հոգե-

ծին ցավերը: Հոգեծին ցավն ախտորոշվում է օրգանական հիվանդության բացակայության 

դեպքում կամ այն դեպքում, երբ վերջինս չի կարող բացատրել ցավի բնույթն ու արտահայտ-

վածությունը: Այն միշտ ունի քրոնիկական բնույթ: Հոգեծին ցավի պատճառ կարող են լինել` 

տագնապը, սթրեսը, դեպրեսիան, թաքնված կոնֆլիկտը, մեղքի զգացումը, կորուստը կամ 

կորստի վտանգը, վիրավորանքը, ագրեսիվ հակումների արգելքը [1]:  

Հոգեմարմնական տեսությունը (Էնգել Գ., 1959թ.) հիմնավորում է, որ ցավը կարող է 

գոյություն ունենալ որպես «զուտ հոգեկան ֆենոմեն»՝ առանց ծայրամասից ստացվող ցավային 

ազդակի: Ծայրամասային գործոնը կարող է նշանակություն ունենալ կամ չունենալ: Եթե այն 

նշանակություն ունի, ապա ոչ միշտ է պայմանավորում ցավի զգացողությունը: Նրա կարծիքով, 

որոշ պացիենտների մոտ ցավը մեղքի զգացումը թուլացնելու միջոց է, մյուսների մոտ` ուժեղ 

ագրեսիվ հակումների առկայությունն արգելքի հանդիպելով, հանգեցնում է ցավի դրսևորման: 

Կորստի կամ կորստի վտանգի դեպքում երբեմն առաջանում է ցավ՝ «փոխակերպման» մեխա-

նիզմով: Որոշ դեպքերում ցավի դրսևորումը և սիրո օբյեկտի հետ կոնֆլիկտի առկայությունը 

համընկել են: Տվյալ տեսության մեջ ցավը բացառիկ կարևոր դեր է կատարում անհատի 

հոգեբանական կյանքում: Այս իմաստով Ա. Մենեգետտին (2005թ.), ցավը համարում է 

կատարսիս, հոգևոր դեղամիջոց: Նա առանձնացրել է հոգեմարմնական գանգատների զարգաց-

ման երեք փուլ [7]. 

I. «Ես»-ը ամբողջությամբ խորասուզվելով էքզիստենցիալ հիմնախնդրի մեջ և չկարողանա-

լով լուծել այն՝ փորձում է մոռանալ, այսինքն՝ ամբողջությամբ արտամղում է հիմնախնդի-

րը: 

II. սուբյեկտը ոչ միայն մոռացել է հիմնախնդրի մասին, այլև նույնիսկ հեռացնում է այն բոլոր 

արտաքին աղբյուրները, որոնք կարող են հիշեցնել կատարված փաստի մասին: 

Հիշողության մեջ վերքը սպիանում է, և սուբյեկտն այդ հիմնախնդրի նկատմամբ իր համար 

մշակում է անընկալունակություն, քանի որ դրա արդիականության պահպանումը 

կհանգեցնի մշտական սթրեսի: Նրա համար հիմնախնդիրն այլևս չկա, սակայն որպես 

կատարված փաստ մարմնականացվում է: Ինքնապաշտպանման և գոյատևման բնական 

օրենքների համաձայն` հիմնախնդիրն արտամղվում է գիտակցականից և աստիճանաբար 

հանգեցնում է հուզական կամ կենսաբանական փոփոխությունների: 

III. երկու օր կամ երեսուն տարի անց սուբյեկտի համար անգիտակցական դարձած 

հիմնախնդիրը մարմնականացվում է: Այս առումով, ըստ Մենեգետտի, հիվանդությունը 

մտքի սխալի արտաքին վկան է [7]: 

Գեշտալտ մոտեցման համաձայն, ցավի տարբեր տեսակների դրսևորումը կապված է 

այցելուի անձնական կյանքի համապատասխան մետա-պահանջմունքների ֆրուստրացիայի 

հետ, ինչը ճգնաժամային իրադրություններում հանգեցնում է անտանելի հոգեկան ցավի: 

Հետևաբար, ցավի նկատմամբ հանդուրժողականությունը կապված է մարդու անձնական 
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պատմության ընթացքում երեք հիմնական մետա-պահանջմունքների (անվտանգության, 

նվիրվածության, նվաճումների) հաջող կամ անհաջող ապրելու հետ [8]:  

Անտանելի հոգեկան ցավը, որը հանգեցնում է տառապանքի, առաջանում է օտարվա-

ծության, միայնակության, ազատության և մահվան իրավիճակների հետ բախումից, և կյանքի 

իմաստի կորստի արտահայտչաձև է հանդիսանում [8]:  

Ժամանակակից սուիցիդոլոգիայի հիմնադիրներից մեկը` հոգեբան Է. Շնեյդմանը, որպես 

ինքնասպանության առավել ընդհանուր ազդակի, հատուկ ուշադրություն է հատկացրել 

անտանելի հոգեկան ցավերին: Միևնույն ժամանակ, հոգեկան ցավը համարվում է ընդհանուր և 

բավական տարածված ապրում մարդկանց մեծամասնության համար: Աշխարհում չկա, 

հիրավի, գոնե մեկը, ով իր կյանքի ճգնաժամային փուլերում, օրինակ` կորստի իրավիճակում, 

ընդհանրապես չզգա խոր և հիվանդագին զգացմունքներ, որոնք ուղեկցվում են «լինել, թե` 

չլինել» էքզիստենցիալ հիմնահարցով [8]:  

Գերմանացի փիլիսոփա Է.Յունգերի կարծիքով (2000), գոյություն ունեն մի քանի հզոր և 

անփոփոխ չափանիշներ, որոնք բացահայտում են մարդու նշանակությունը: Այդպիսին է նաև 

ցավը` ամենադաժան փորձությունն այն փորձությունների օղակում, որը սովորաբար անվանում 

են կյանք: Այդ պատճառով, այն, հանրամատչելի չէ... Հեղինակը նշում է, որ ցավը այն բանալի-

ներից մեկն է, որը բացում է մուտքը դեպի աշխարհ: Երբ մարդն ընդունակ է հաղթահարել կամ 

շրջանցել ցավը, այդ ժամանակ հնարավոր է մուտք գործել նրա իշխանության ակունքներ և 

բացել այն գաղտնիքը, որը թաքնված է նրա տիրապետության տակ: 

Ցավն ուսումնասիրող միջազգային ասոցիացիայի սահմանումը մասնագիտական գրա-

կանության մեջ ամենակիրառելին է. «ցավը զգայական և հուզական տհաճ ապրում է, որը 

պայմանավորված է հյուսվածքի իրական կամ պոտենցիալ վնասվածքով, կամ նկարագրվում է 

այդպիսի վնասվածքի տերմիններով»: Այդուհանդերձ ընդգծվում է, որ ցավը միշտ սուբյեկտիվ է, 

պայմանավորված է կյանքի փորձով և բազմաթիվ անհատական առանձնահատկություններով 

[1]: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ ցավի ֆենոմենի տարբեր լուսաբանումներ 

պայմանավորված են ցավի սահմանման հիմքում դրված տարբեր սկզբունքներով և տեսական 

մոտեցումներով: Հատկանշական է, որ ժամանակի ընթացքում ակնհայտ է դարձել հոգեբա-

նական գործոնների նշանակալի դերը ցավի առաջացման, զարգացման, հասկացման գործում: 

Գաղտնիք չէ, որ ցավը ոչ միայն սթրես, այլ առօրյա մի շարք դժվարություններ է առաջացնում, 

ազդելով պացիենտի կյանքի գրեթե բոլոր ասպեկտների վրա:  

Հետևաբար, ցավի հիմնախնդիրը լիովին հասկանալու և արդյունավետորեն հաղթա-

հարելու համար անհրաժեշտ է ընդհանրացնել գոյություն ունեցող մոտեցումները: 
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С.Г. Арутюнян 
 

БОЛЬ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

 В статье представлены определения боли с точки зрения разных специалистов. Краткое изложение 
взглядов на боль с древних времен до наших дней было обобщено. Учитывая, что боль всегда была 
интересной, в то же время распространенной проблемой и по-прежнему актуальна, поэтому целесообразно 
обобщить различные материалы и пытаться найти междисциплинарные решения. 

Ключевые слова: боль, психосоматика, психогенная боль, междисциплинарный подход, определение. 

 
 

S.H. Harutyunyan 
 

PAIN AS A MULTIDISCIPLINARY PROBLEM 
 

 The article presents definitions of pain from the perspective of different professionals. A summary of the 
views on pain from ancient times until now has been summarized. Given that pain has always been of interest, at 
the same time it has become popular, and is still a topical issue, so it is expedient to collect various coverage and try 
to find multidisciplinary solutions. 

Keywords: pain, psychosomatic, psychogenic pain, multidisciplinary approach, definition.  
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КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 2020. No 1 (16) 
 

В.Г. Крбекян 
 

ВЛИЯНИЕ ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

И ГЕНОЦИДА НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  

МЫШЛЕНИЯ У АРМЯН 
   

В многовековой истории Армении проблема геноцида армян в Османской империи является узловой. 

На Земле не много народов, прошедших сквозь подобные бедствия вселенского масштаба. Это испытание 

оставило свой глубокий след не только в памяти народной, но безусловно повлияло на психику жертв и их 

потомков, во многом сформировав их будущую психологию и отношение к жизни.  

В статье рассматриваются некоторые аспекты историко-психологических факторов, повлиявших на 

формирование национального мышления у армян. Отдельно представлена тема геноцида и его 

психологические истоки.  

Ключевые слова: геноцид, христианство, социальность, нравственность, агрессия, цивилизация.  

 

В истории Армении принятие христианства в качестве государственной религии в 301 г. и 

геноцид армян в Османской империи 1915-1922 гг. являются определяющими. Не случайно, во 

время опросов, проводимых автором среди студентов ГАКУ МЧС РА по поводу наиболее 

значимых для них дат в истории армянского народа, наиболее часто приводятся именно они. 

Однако, есть еще две даты, которые вспоминаются почти что наравне с ними. Это 451 и 1918 годы. 

Первая – дата Аварайрского сражения во время армяно-персидской войны V в. – одна из первых 

войн за Христа в мировой истории, связана с сохранением самости народа, его веры. Вторая – дата 

рождения Первой Республики Армения (1918-1920), связана с Сардарапатской битвой, с защитой 

физического существования армян, когда турецкие полчища намеревались путем повторения 

геноцида в Восточной Армении дать окончательное решение Армянского вопроса. Студенты 

также чаще других вспоминают 405 г. – дату создания армянского алфавита, и, как наиболее 

близкие во времени и известные в историческом смысле, события Спитакского землетрясения 

1988 г. и годовщину обретения независимости 1991 г. Опросы показывают какие исторические 

даты больше всего запомнились современному поколению и свидетельствуют об их важности в 

психологическом плане. Они и стали поводом для подготовки данной статьи, в которой автор 

попытался остановиться на двух первых датах, как наиболее часто упоминаемых студентами 

Академии, и представить некоторые аспекты их психологического воздействия. Результаты 

проводимых опросов можно представить в виде следующей таблицы:  



220 

 

 
Таблица 1.  

Данные опроса среди студентов ГАКУ МЧС РА об исторических датах 
 

Событие Контекст события Знания о событии Упоминания 

301 г. Принятие христианства 95 % всегда 

1915 г. Геноцид армян 95 % всегда 

451 г. Аварайрская битва 90 % всегда 

1918 г. Рождение Первой республики 85 % всегда 

405 г. Создание алфавита 80 % всегда 

1988 г. Землетрясение в Спитаке 75 % всегда 

1991 г. Обретение независимости 70 % всегда 
   

В контексте современных геополитических реалий стратегия разрешения проблем, стоящих 

перед армянским народом и армянской государственностью, должна опираться на реализацию 

внутренней и внешней политики, исходящей из приоритета общенациональных интересов. 

Осуществление подобной политики, с одной стороны, диктует сохранение национальной самости 

и национальной государственности, с другой, – эффективную интеграцию в мировые процессы. 

Продуктивность этих, во многом противоположных, но вместе с тем двуединых, процессов 

безусловно требует глубокого знания национального менталитета, исторически сформированного 

на основе национальной психологии и национального самосознания. 

Исторически торговые пути, соединяющие запад и восток, проходили через Армению, что в 

конечном итоге определяло ее военно-политическое значение. Стратегическое положение 

Армянского нагорья, с одной стороны, являлось причиной эскалации противостояния Восток-

Запад, с другой, способствовало формированию у аборигенного населения естественного 

стремления к смягчению этого противостояния и к гармонизации взаимоотношений между 

внешними факторами. Армяне испокон веков выполняли функцию медиаторов Передней Азии, 

являлись посредниками между востоком и западом, севером и югом, стремясь, по-возможности, 

сгладить антагонистические противоречия между цивилизациями. Возможно это и стало одной из 

причин Христианского выбора Армении в IV в н.э. Этим судьбоносным шагом армянский народ 

избрал путь Спасителя, венцом которого стала Голгофа 1915 года.  

Отсутствие на протяжении столетий государственности и пребывание под не только 

чужеземным, но и чуждым в цивилизационном смысле игом, является еще одним из важнейших 

факторов, формирующих армянский менталитет. Вместе с тем принятие христианства не означало 

автоматического отказа народа от борьбы за свободу, за сохранение своей самости. Эта 

многовековая и неравная борьба с превосходящими силами жесточайших завоевателей всех 

времен и народов, явившая миру бесконечное множество героев и мучеников, под конец 

обескровила армян, но не прекратилась с потерей государственности, а лишь перетекла во многом 

из политической в духовную сферу.  

Отсутствие государственности, порабощенное состояние и, наконец, геноцид, результатом 

которого явилась утрата большей части своей исторической родины и рассеивание по всему свету, 

оставило свой безусловный след на менталитете армян. Как справедливо писал Гегель: “Дух 
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народа, его история, религия, степень политической свободы внутренне взаимосвязаны и 

находятся во взаимодействии. И, если у отдельного человека формулирование нравственности 

является частным делом религии, родителей, собственных усилий и обстоятельств, то 

формирование духа народа частично является делом национальной религии, частично – 

политических условий” [1]. 

Порой у стороннего наблюдателя, как и у многих армян, возникает представление, что из 

менталитета армян, из самосознания народа, перипетии истории выветрили идеи 

государственности и государственного мышления, полностью уничтожили стремление к 

достойной жизни и заменили психологией выживания. И, что в этом, во многом повинно 

Христианство, с его идеей непротивления злу насилием и любовью к ближнему. Все это было бы 

справедливо в случае незнания или недопонимания самого принципа бытия армянского народа в 

инородном окружении. Армяне обладают редким даром многовекового сохранения идеи 

государственности и ее переодического возрождения из пепла, словно птица Феникс. Об этом 

свидетельствуют восстановление армянской государственности при Багратидах и рождение 

Первой Республики Армения, в первом случае спустя 457 лет после ее утраты, а во втором – через 

873 года. Так, каким же образом, благодаря какому институту на протяжении 1330 лет народу 

удалось сохранить свою историческую память о государстве, не атомизироваться в чужеродных 

этносах? Это при том, что в период татаро-монгольских нашествий XIII века, основной носитель 

идеи государственности – армянская аристократическая элита в лице нахарарских родов либо 

погибла в неравной борьбе, либо ассимилировалась, либо покинула пределы исторической 

Родины. Ответ очевиден. Это великое подвижничество, вкупе с сохранением веры, культурно-

исторических и нравственных ценностей, образования и сохранения национальной самости взяла 

на себя Армянская Апостольская церковь. Вместе с тем, на протяжении столетий армянское 

священство было вынуждено нести не свойственные своему призванию политические, 

дипломатические, а порой и военные функции. Все это, естественно, должно было привести к 

усилению в церкви мирской составляющей, когда в лице церковнослужителя молитвенник 

уступал место политику, дипломату и воину, что не могло не сказаться на духовном состоянии 

церкви, да и самого общества.  

Судьбоносным событием, определившим национальный менталитет армянина, стал 

геноцид. Геноцид армян был запланирован и осуществлен, преследуя цель сокрушить, а, если 

возможно, то и уничтожить армянскую культурную самость, базисным фундаментом которой 

было и остается христианство. Однако, геноцид, как и любое историческое действо, не имел 

однозначных последствий. С одной стороны, он вызвал у народа чувства апатии, безысходности и 

апокалиптической обреченности, с другой, разбудил невиданный порыв к творчеству, стал 

стимулом к созиданию добра и красоты, как самого главного и сокрушительного ответа на 

злодеяния. О чем свидетельствует расцвет национальной культуры и блестящая плеяда армянских 

деятелей искусства подаривших миру свои удивительные шедевры в XX веке.  

Отдельный интерес представляет вопрос возникновения такого чудовищного проявления 

нетерпимости, как геноцид, о его истоках и о его безусловном влиянии на психологию не только 

жертв и их потомков, но и самих устроителей и их потомков.  
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Этническая нетерпимость дойдя до вершины совего внутреннего развития, начинает 

выступать уже в виде конкретных поведенческих проявлений, наиболее ужасным из которых есть 

насилие. Насилиe является таким поведенческим комплексом, в котором отсутствует 

нравственность, способность воспринимать ближнего как равного себе. Здесь парадокс 

заключается в том, что нравственность присуща лишь человеку, составляет сущность и 

содержание “Сверх Я”, вместе с тем и само насилие, находящееся вне нравственности, присуще 

только человеку и человеческому сообществу, в то время как в животном мире царствует 

инстинктивная необходимость, которую ни в коем случае нельзя обозначить как нравственную 

котегорию. В целом агрессия человека по отношению к другому человеку может быть объяснена 

как регресс к более ранним, инстинктивно-родовым типам поведения [2].  

Агрессивность и нравственность не являются взаимоисключающими понятиями. Хотя с 

другой стороны, защита самого себя и себе подобных от агрессии и насилия других, должна 

восприниматься как чисто нравственная форма. Только в этом случае подобная активность 

(агрессия) оправданна необходимостью и нравственным долгом. 

Социальность – отличительная черта цивилизованного общества, для достижения которой 

необходимо в психическом развитии преодолеть ступень животности. Именно поэтому в насилии, 

тем более в массовом ее проявлении и, в особенности, в геноциде, наблюдается откат к 

первобытной дикости. В этом плане не каждый этнос и не каждое общество может претендовать 

на социальность и называться цивилизованным. Этническая общность, которая способна на 

геноцид, страдает нравственным идиотизмом, и находится в состоянии нравственного тупика. 

Это, в частности, свидетельствует, об отсутствии сострадательного начала, и в целом, об 

отсутствии способности самоидентификации с видом “homo sapiens”. Эта патология выходит из 

рамок, характеризующих агрессию, поскольку это не только агрессия. Она ориентирована против 

целой группы себе подобных, против своего вида, и при этом имеет тенденцию к уничтожению 

своего же вида.  

Геноцид, по всей видимости, является тем единственным и крайним явлением, которое, с 

одной стороны, есть воплощение бесчеловечности, с другой же присуще исключительно 

человеку. Общество, которое ставит перед собой задачу ликвидации целого этноса, культуры, на 

создание которой ушло не одно тысячелетии и при этом продолжает именоваться человеческим 

… Кажется, что же может быть алогичнее?  

Термин «геноцид» (от греч. γένος – род, племя и лат. caedo – убиваю) был впервые введeн в 

обиход польским юристом еврейского происхождения Рафаэлем Лемкиным (1900-1959). В 1933 

году Р. Лемкин, потрясенный событиями массового уничтожения армянского населения 1915 г. 

на территории Османской империи, на международной конференции по унификации 

международного права в Мадриде предложил разработать международную конвенцию против 

геноцида, а также выделил следующие его признаки: 

➢ Разрушение культурных ценностей и исторического наследия посредством передачи детей 

одной этнической группы в другую, принудительного и систематического изъятий 

цивилизационно-культурных элементов, запрета на использование родного языка, 

систематического уничтожения книг на родном языке этой группы, разрушения объектов 
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исторического и культурного наследия (памятников, религиозных учреждений, музеев и т. 

д.). 

➢ Акты жестоких агрессий в отношении отдельных физических и социальных лиц; 

насильственное вторжение в частную жизнь представителей конкретных групп; 

целенаправленное уничтожение исторической, культурной и экономической основ этих 

групп [3].  

Впоследствии именно Рафаэл Лемкин стал одним из разработчиков Резолюции ООН по 

геноциду. С 1948 г. геноцид признаётся в ООН международным преступлением по отношению к 

человеческой группе, в результате которого происходят: 

➢ убийства членов этой группы; 

➢ причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой 

группы; 

➢ мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; 

➢ насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую; 

➢ предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 

физическое уничтожение этой группы [4]. 

В основе геноцида лежит также психологический процесс, когда ненависть по отношению к 

другой группе объясняется и рационализируется тем, что последняя ненавидит первую. 

Этим параноидальным стремлением делается попытка избежать собственной 

ответственности. Согласно психодинамическому процессу в основе любой агрессии лежит страх 

самоагрессии, страх, что агрессор уничтожит сам себя; тем самым, уничтожая других, он 

пытаетается освободиться от стремления к самоуничтожению. На уровне этноса он проявляется в 

деконструктивности, в прилипчивом, бессознательном страхе самоуничтожения. Это означает, что 

в попытках суицида спрятано и скрытое бессознательное желание убийства другого. Уничтожая 

других, человек бессознательно стремится избежать самоуничтожения. Это становится 

бессознательным механизмом межличностной и этнической агрессии.  

Психологический анализ проблемы приводит к выявлению еще одного механизма агрессии 

– чувства собственной ущербности. Ущербность, по сравнению с другими эмоциональными 

чувствами, проявляется наиболее интенсивно. И здесь проблема не в том, что человек не хочет 

освободиться от этого гнетущего чувства. Проблема в том, что человек уничтожает себе подобного 

потому, что ощущает полноценность другого, и в особенности то, что этот другой является живым 

свидетелем его ущербности, а может быть и причиной. Человек смотрит на другого и видит 

собственную ущербность. У него возникает стремление уничтожить это социальное зеркало, 

которое ему постоянно напоминает собственную непригодность.  
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 Терлемезян и Комитас 

В воспоминаниях знаменитого 

армянского художника Паноса Терлемезяна 

есть один любопытный эпизод, в котором он 

повествует о посещении церемониалмейстера 

султана Абдул Гамида II (1876-1909) его 

квартиры. В связи с вышесказанным приведем 

этот эпизод почти полностью: “Однажды, когда 

я был в своей мастерской, повар сообщил, что у 

входа стоит позолоченная карета и, что меня 

хотят видеть. Я спустился и увидел 

церемониалмейстера султана Исмаила Джанани 

бея, который выразил желание посмотреть мои 

картины. Мы поднялись на второй и третий 

этажи нашего дома, и он внимательно осмотрел 

все работы.  

Спускаясь вниз, когда мы проходили рядом с комнатой Комитаса, я поинтересовался, не 

желает ли он познакомиться с Комитасом эфенди. На что он ответил: “Хотелось бы, но возможно я 

его потревожу”. Я ответил: “Отнюдь”, и мы постучали в дверь. Они познакомились, и 

церемониалмейстер осмотрел мои картины, висящие в его квартире. После кофе, он вполголоса 

обратился ко мне: “Если бы я осмелился, то попросил бы Комитаса эфенди сыграть или спеть нам 

что-нибудь”. Комитас, услышав эту тихую фразу, произнесенную по-французски, сразу же встал, 

подошел к пианино и, перебирая аккорды, настолько глубоко и чувственно исполнил Шуберта, 

что мы окаменели и довольно долго просидели молча, как вдруг турецкий дипломат стукнул по 

столу и в сердцах воскликнул: “Sapristi (черт подери), имеем 800-летнее государство, но по сей 

день такого храма искусства и искусствоведов не создали”. И дипломат, ведающий делами 

султана, ушел удрученным” [5].  

Современный социальный мир только по определению социален, но отнюдь не по своей 

сути. Наш современный мир социальным можно назвать лишь при очень богатом воображении. 

Что же мы понимаем под словом “социальнօсть”? Многие под ним понимают то общество, в 

котором они живут и которое допускают за неимением лучшего. Социальность воспринимается 

как способность жить в таком обществе, считать свой мир лучшим из миров и взаимодействовать с 

себе подобными. Говоря более строго, социальность есть косметическая форма фарисейства, когда 

все всем довольны, но, вместе с тем, постоянно выражают недовольство тем, чем довольны. Быть 

социальным означает желать мира и добра окружающим и ожидать от них того же. Заметим, что 

желание добра другим не совсем бескорыстно, оно формируется благодаря тому, что мы ожидаем 

такого же отношения и от других.  

В христианском мировоззрении это условие не представляет ценности, в нем реальную 

ценность имеет умение прощать и ожидание прощения. Мы становимся социальными потому, что 

живем в социуме, а не потому, что наши мысли, чаяния и поведение полностью осознаны нами. И 
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нисколько не потому, что мы свободны от эгоизма. Ведь именно “эгоизм” яляется источником 

человеческих зол. Следовательно, мы живем в обществе зла, замаскированном под личиной 

социальной двуличности. 

Историческое развитие человека происходит параллельно с его духовным развитием. Более 

того, именно духовная эволюция задает направление историческому развитию человека. Весь 

вопрос в том, что духовное и историческое развитие человека происходят разными темпами. В 

духовной эволюции человека, как и в его историческом развитии, присутствует принцип 

поэтапности. В целом эти две ветви развития составляют смысловое единство. Поэтапность 

духовного развития проявляется особенностями развития сознания, а более конкретно вся 

человеческая духовность, в процессе всей эволюции проходит путь дифференциации личностного 

сознания от группового, которое присуще в особенности досоциальному периоду дикости. 

Психика дикаря несет печать коллективизма и неотделима от групповой психики. Для дикаря 

между различными членами группы нет психологических различий ни в поведении, ни даже в 

эмоциях, и тем больше в мышлении, которое имеет тот же групповой характер. Люди духовно 

связаны мышлением, чувствами и поведением. Здесь пока нет личностного сознания, поскольку 

индивидуальное, отличное от других, осознание собственного я пока отсутствует. Социализация 

чувств, мышления и поведения в первобытном осмыслении мира пока еще находятся на этапе 

потенциального открытия. В поведении первобытного человека вместо рациональности 

превалирует эмоциональность. Однако эмоциональная дикость куда более социальна, чем 

рациональная дикость современного человека. Сверхэмоциональность первобытного человека 

была необходимым этапом на пути адаптации к среде. Агрессия, проявляемая первобытным 

человеком, своей психологической значимостью нельзя считать деструктивной. Изначальная 

эмоциональность первобытного человека находится в прямой связи с его незнанием дальнейшего 

хода происходящих событий. И насколько высок уровень прогнозирования человеком своего 

будущего, настолько более приспособленными бывают его действия. Каждей человек, 

переживший трагедию, неадекватно прогнозирует свое будущее. То же самое относится и к 

этносам. Насколько более далеким остается этнос от правильного восприятия реальности, 

настолько более несоответственным становится его поведение. Иначе говоря, насколько более 

широко в этнической психологии задействован механизм приписывания, настолько высока 

вероятность того, что данный этнос будет подвергнут серьезным потрясениям. Армяне Западной 

Армении не могли себе допустить даже мысли о геноциде, они приписывали туркам совершенно 

иные намерения и поплатились слишком высокой ценой за свои искаженные представления. То 

же самое можно отнести и к евреям. 

Очень часто, в особенности в среде политологов, можно встретить утверждение, что 

межнациональная агрессия, войны могут расцениваться как средства политической борьбы. Если 

мы попробуем применить данный подход в вопросе геноцида, то окажемся в ситуации 

абсолютного абсурда и всеобщей безнравственности. Хотя никто и не пытается приписать 

политическую активность человека к нравственности. Любое действие, преследующее личные 

цели и содержащее насилие по отношению к другому человеку является преступлением по 

отношению к человеку, любые насильственные действия по отношению к этносу являются 
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преступлением по отношению к человечеству. Любое преступление можно рассматривать как 

патологию человеческой совести или “Сверх Я”, как патологию ответственности. Преступления, 

носящие массовый характер, свидетельствуют об отсутствии ответственности. Там, где нет личной 

ответственности, не может быть и личной нравственности. Еще Гюстав Лебон и Габриэль Тард 

прекрасно представили умопомешательство масс и безнравственность [6, 7]. Стремление вывести 

запланированное преступление на массовый уровень является средством избежать личной 

ответственности. Современные лидеры, планирующие массовые убийства и геноцид, прекрасно 

осведомлены, что их проекты найдут своих исполнителей в лице сформированной животными 

инстинктами и направляемой толпы. Современный лидер порождает в толпе деструктивные силы 

и толпа выражает благодарность за воможность безнаказанно творить преступления. 

Эмоциональная “безграмотность” масс становится тем прекрасным благодатным полем, на 

котором произрастает ненависть по отношению к человеку. 

Таким образом, опросы проводимые автором среди студентов ГАКУ МЧС РА вначале 

каждого учебного года выявили, что в психологии современного армянина, в формировании его 

исторических представлений определяющими являются события, относящиеся к IV, V и XX 

векам. И хотя первые события отделены от последних не менее полуторами тысяч лет, их можно 

сгруппировать по семи определяющим категориям: вера, культура, свобода, независимость, 

государственность, память и право. Некоторые аспекты данных категорий и были рассмотрены в 

представленной статье. На взгляд автора поднятые вопросы представляют несомненный интерес и 

нуждаются в дальнейшем исследовании.  
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Հայաստանի բազմադարյան պատմության ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում Հայոց Մեծ 

եղեռնի խնդիրը հանգույցային է: Երկրի երեսին շատ չեն այն ժողովուրդները, որոնց վիճակվել է անցնել 

տիեզերական ծավալի նման աղետների միջով: Այդ փորձությունն իր խորը հետքն է թողել ոչ միայն 

ժողովրդական հիշողության մեջ, այլ նաև աներկբա ազդել է զոհերի և նրանց ժառանգների 

հոգեկերտվածքի վրա, մեծամասամբ ձևավորելով նրանց հետագա հոգեբանությունը և վերաբերմունքը 

կյանքին: 

Հոդվածում դիտարկվում են հայության ազգային մտածողության ձևավորման վրա ազդած 

պատմահոգեբանական գործոնների որոշ հայեցակետերը: Առանձին ներկայացված է եղեռնը և նրա 

հոգեբանական ակունքները: 

Առանցքային բառեր. եղեռն, քրիստոնեություն, սոցիալակայնություն, բարոյականություն, 

ագրեսիա, քաղաքակրթություն:  
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In the centuries-old history of Armenia, the problem of the Armenian genocide in the Ottoman Empire is a 

key one. There are not many nations on Earth, that have gone through similar universal calamity. This expetince 

left its deep mark not only in the people's memory, but certainly influenced the psyche of the victims and their 
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national thinking among Armenians. The topic of genocide and its psychological sources are presented separately. 

Key words: genocide, Christianity, sociality, morality, aggression, civilization. 

 

Крбекян Ваагн Геворкович – кандидат исторических наук, доцент (ГАКУ МЧС РА). 

  
 

Дата представления: 06.03.2020 

Дата рецензии: 06.03.2020 

 ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Ա.Գ. Գևորգյան 

 

ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ 

 

Հոդվածում քննարկվում են իրավապահ մարմիններում մասնագիտական հոգեբանական պատ-

րաստվածության հայեցակետերը: Ուսումնասիրվել են մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

հոգեբանական պատրաստվածության հիմնական բաղադրիչները: 

Հեղինակի կողմից վերլուծության են ենթարկվել ծայրահեղ և լարված իրավիճակներում իրավա-

պահ մարմինների ապագա աշխատակիցների մասնագիտական-հոգեբանական կայունության ձևավոր-

ման մակարդակի բացահայտմանն ուղղված հետազոտության արդյունքները:  
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Առանցքային բառեր. մասնագիտական հոգեբանական պատրաստվածություն, պատրաստվածու-

թյան բաղադրիչներ, զարգացում, կայունություն, հուսալիություն:  

 

Մասնագիտական-հոգեբանական պատրաստվածությունը հանդես է գալիս որպես իրա-

վապահ մարմինների գործունեության կատարելագործման առաջնահերթ ուղղություններից 

մեկը: Ներկայումս մեծ նշանակություն է տրվում հոգեբանական պատրաստվածության 

խնդիրներին ծառայողական գործունեության արդյունավետության բարձրացման մեջ դրանց 

ահռելի դերի առնչությամբ:  

Իրավապահ մարմիններում հոգեբանական պատրաստվածությունը, որն իրենից ներկա-

յացնում է աշխատակիցների գործունեության հոգեբանական ապահովության յուրահատուկ 

տեսակ, առաջին անգամ գործածվել է 1970-ական թվականների կեսերին: Պրակտիկայում 

հաճախ կիրառվում է «մասնագիտական-հոգեբանական պատրաստվածություն»՝ հոգեբանա-

կան պատրաստվածության մասնագիտական ուղղվածության տեսանկյունից: Գիտնականները 

տալիս են տարատեսակ սահմանումներ հոգեբանական պատրաստվածության վերաբերյալ 

(աղ. 1): 

 Աղյուսակ 1. 

«Հոգեբանական պատրաստվածություն» հասկացության սահմանումները 

Հեղինակ Սահմանում 

Ա.Մ.Ստոլյարենկո 

Հոգեբանական պատրաստվածությունը ծառայողական խնդիրների 

լուծման վերաբերյալ աշխատակիցների հոգեբանական կայուն մակարդակի 

ձևավորման, ամրապնդման և պահպանման գիտականորեն կազմակերպված և 

արդյունավետ իրականացվող գործընթացն է [13] 

Մ.Ի.Մարյին 
Հոգեբանական պատրաստվածությունն ուղղված է աշխատակիցների 

անձնական հոգեբանական բնութագրերի վերականգմանը և պահպանմանը [9] 

Վ.Մ.Պոզդնյակով 

Հոգեբանական պատրաստվածությունն իրենից ենթադրում է աշխատակցի 

հոգեբանական հետևյալ բաղադրիչների մասնագիտական զարգացման 

մակարդակը. դրդապատճառային, ճանաչողական-կանխատեսման, հուզակա-

մային և հոգեդինամիկ [11] 

Այսպիսով, գիտնականների շրջանում գոյություն ունեն բազմաթիվ մոտեցումներ հոգեբա-

նական պատրաստվածության հասկացության սահմանման վերաբերյալ, սակայն նրանք բոլորը 

նշում են, որ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների հոգեբանական պատրաս-

տվածությունը՝ աշխատակցի համապատասխան որակների ձևավորմանը, զարգացմանը և 

ակտիվացմանն ուղղված միջոցառումների հատուկ համալիր է, որն ուղղված է իրավապահ 

մարմիններում աշխատակիցների ծառայողական խնդիրների արդյունավետ լուծմանը: 

Անցկացված տեսական վերլուծության արդյունքում տեսնում ենք, որ Ն.Լ. Մարտիլովայի 

[8], Ա.Ս. Դուշկինայի [12], Վ.Լ. Ցվետկովայի [14] և այլոց աշխատություններում ներկայացված են 

մասնագիտական այն որակները, որոնց պետք է տիրապետեն իրավապահ մարմինների 

աշխատակիցները, մասնավորապես. 

➢ արտաքին տեսքը և մարդու վարքագիծը մտապահելու ունակություն, 
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➢ հավասարակշռություն, սթրեսային գործոնների ազդեցության տակ աշխատունակությու-

նը պահպանելու ունակություն, 

➢ նոր մարդկանց հետ կապերի արագ հաստատման ունակություն, համակրանք առաջաց-

նելու ունակություն, 

➢ կոնֆլիկտները բացահայտելու, նախազգուշացնելու և լուծելու ունակություն, 

➢ գիտակցաբար որոշումներ ընդունելու և ինքնուրույն գործելու ունակություն, 

➢ սեփական տեսակետը պաշտպանելու ունակություն, 

➢ վերլուծական ունակություններ, 

➢ բանավոր նկարագրմամբ կերպարի վերարտադրման ունակություն, 

➢ տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման և հակասական տեղեկություններից եզրա-

կացություններ կատարելու ունակություն:  

Իրավապահ մարմինների՝ մասնավորապես ոստիկանության օպերատիվ-հետախուզա-

կան բաժնի աշխատակիցների արդյունավետ գործունեության կատարումը ենթադրում է 

հետևյալ մասնագիտական հատկությունների առկայություն. 

➢ ինտելեկտ (օպերատիվ տեղեկության ադեկվատ գնահատում), 

➢ ժամանակի սղության և տեղեկատվական անորոշության պայմաններում գիտակցաբար 

որոշուներ ընդունելու, արդյունքների հասնելու, ծառայողական գործունեության արտա-

կարգ իրավիճակներում խնդիրներ լուծելու ունակություններ, 

➢ շեղվող վարք ցուցաբերող անձանց հետ ինտենսիվ միջանձնային կապերի հաստատման 

ունակություններ, 

➢ կոնֆլիկտները բացահայտելու, նախազգուշացնելու և լուծելու ունակություն, 

➢ կոլեկտիվի մեջ ներգրավվման ունակություն, հանուն արդյունավետ ծառայության սեփա-

կան շահերի զոհաբերման պատրաստակամություն, 

➢ աշխատանքի ծավալը ճիշտ բաշխելու, սթրես-գործոնների ազդեցության դեպքում աշխա-

տունակության պահպանման ունակություն, 

➢ դերային փոխակերպման, իրավիճակին համապատասխան ստեղծարարական ունակու-

թյուն, 

➢ խոսքի հնարամտություն, այլ անձանց ծայրահեղ իրավիճակն արագ և հստակորեն 

բացատրելու ունակություն՝ ընդ որում թաքցնելով իրական մտադրությունները [7]: 

Հետաքննության և նախաքննության բաժանմունքների աշխատակիցները պետք է 

առանձնացվեն հետևյալ հատկանիշներով. 

➢ ճանաչողական որակների բարձր մակարդակ (մտածողության ճկունություն, մասնագի-

տական դիտողություն, կանխատեսման ունակություն, զարգացած ինտուիցիա և հիշողու-

թյուն, օպերատիվ տեղեկատվությունը գնահատելու ունակություն, նշանակալի տեղե-

կատվությունը ոչ էականից տարբերելու ունակություն), 

➢ ձեռքբերումների հանդեպ զարգացած մոտվացիա, 
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➢ հոգեբանական կապերի հաստատման և պահպանման համար շփման միջոցների գրագետ 

կիրառման ունակություն, շփման ընթացքում զրուցակցի վիճակի հաշվառման 

ունակություն [4, 5, 6], 

➢ շփման ընթացքում իրավիճակին համապատասխան արձագանքելու ունակություն, 

➢ ծառայողական գործունեության առօրյա և արտակարգ իրավիճակներում նպատակա-

ուղղված և վստահ գործելու ունակություն,  

➢ ծառայողական խնդիրների լուծման բարձր մակարդակին հասնելու ձգտում, 

➢ գրավոր և բանավոր տեսքով սեփական մտքերը հստակ և պարզ արտահայտելու 

ունակություն, 

➢ ինքնուրույնություն և անկախություն: 

Հասարակական կարգի և անվտանգության պաշտպանության գործունեության համար 

աշխատակիցները պետք է տիրապետեն այնպիսի հատկությունների, ինչպիսիք են. 

➢ մարդու, նրա ապրումների հանդեպ հետաքրքրություն, կարեկցանքի ունակություն, 

➢ ինքնավստահություն, հաստատակամություն, օրինախախտին հակազդելու ունակություն, 

➢ լավ ֆիզիկական հատկություններ,  

➢ թիմում ինտեգրվելու ունակություն, հանուն ստորաբաժաման իր շահերից հրաժարվելու 

պատրաստակամություն, 

➢ շփման ընթացքում իրավիճակին համապատասխան արձագանքելու ունակություն՝ հաշվի 

առնելով իրավիճակը, 

➢ որոշման ընդունման մեջ օպերատիվություն, 

➢ նպատակաուղղված գործելու և ծառայողական խնդիրների լուծման բարձր որակին 

հասնելու ունակություն [15]: 

Այսպիսով, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների գործունեության յուրահատկու-

թյունը հատուկ պահանջներ է ներկայացնում աշխատակցի անձի նկատմամբ: Աշխատակցի 

կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարման արդյունավետությունը պայմանա-

վորված է անձի մասնագիտական հատկությունների զարգացման մակարդակով:  

Իրենց աշխատանքներում Լ.Ն.Կոստինան, Ի.Բ.Լեբեդևը, Ի.Ա.Պարշուտինը, 

Ա.Յու.Ֆեդոտովը, արտացոլելով միջառարկայական հոգեբանամանկավարժական մոտեցումը, 

առանձնացրել են հոգեբանական պատրաստվածության հետևյալ տեսակները. դաստիարակու-

թյուն, համապատասխան որակների ձևավորում, ուսուցում, պարապմունք և այլն [7]: 

Հոգեբանական պատրաստվածության նպատակը ծառայողական գործունեության արդյու-

նավետության բարձրացումը և ՀՀ իրավապահ մարմիններում հոգեբանական աշխատանքի 

կազմակերպման կատարելագործումն է [1]: Իրավապահ մարմինների աշխատակիցների 

մասնագիտական-հոգեբանական պատրաստվածությունն ուղղված է. 

➢ զինել աշխատակիցներին գործունեության ծայրահեղ պայմաններում աշխատելու համար 

անհրաժեշտ գիտելիքներով, 

➢ զարգացնել ռիսկի աստիճանը և իրականացվող ծառայողական խնդիրների հասարա-

կական նշանակությունը գնահատելու ունակությունը, 
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➢ ստեղծել պայմաններ աշխատակիցների կողմից ծայրահեղ պայմաններում հոգեֆիզիոլո-

գիական առողջության պահպանման և արդյունավետ գործելու ունակության ձևավորման 

համար, 

➢ զարգացնել արդյունավետ գործունեության կազմակերպման մասնագիտական կարևորա-

գուն որակները:  

Հոգեբանական պատրաստվածության հիմնական խնդիրներն են հանդիսանում. 

➢ սթրեսային իրավիճակներում իրավապահ մարմինների աշխատակիցների հոգեբանական 

կայունության բարձրացումը, 

➢ աշխատակիցների մոտ հոգեբանական հատկությունների զարգացում, հատուկ ունակու-

թյունների ձևավորում, որոնք նպաստում են օպերատիվ-ծառայողական գործունեության 

բարդ և վտանգավոր պայմաններում մասնագիտական գործունեության իրականացման 

արդյունավետության ապահովմանը: 

Հոգեբանական պատրաստվածությունը հանդիսանում է աշխատակիցների մասնագի-

տական հմտությունների ձևավորման կարևորագույն բաղադրիչ: Այն իրենից ներկայացնում է 

աշխատակցի ձևավորված և զարգացած հոգեբանական բնութագրիչների համալիր, որոնք 

համապատասխանում են ծառայողական գործունեության յուրահատուկ հոգեբանական 

առանձնահատկությունների պահանջներին և հանդիսանում են այն իրականացնելու անհրա-

ժեշտ նախապայմաններից մեկը: 

Հոգեբանական պատրաստվածությունն իր մեջ է ներառում բաղադրիչների չորս խումբ. 

1. աշխատակցի մասնագիտական-հոգեբանական զգայունակություն, այսինքն ձգտում, 

հետաքրքրություն և ունակություն՝ գիտակցելու համար իրավիճակների և մարդկանց 

հոգեբանական բնութագրիչները, 

2. աշխատակցի պատրաստվածությունը մասնագիտական գործողությունների և մարտա-

վարության արդյունավետության հոգեբանական ասպեկտների վերաբերյալ, որն 

արտահայտվում է մասնագիտական գործողությունների արդյունավետության հոգեբանա-

կան պայմանների ընկալման և դրանց իրականացման ապահովման ունակության մեջ, 

մասնագիտական գործողությունների ապահովման հոգեբանական բոլոր այն միջոցների 

հմուտ կիրառում, որոնք ապահովում են օպերատիվ-ծառայողական գործունեության 

ավելի բարձր արդյունավետություն, 

3. աշխատակցի զարգացված հիշողություն, որը ներառում է մասնագիտական գործունե-

ության արդյունավետության բարձրացման նպատակով հոգենաբանական հիմնավորված 

միջոցների և մեթոդների օգտագործման ունակություն, զարգացած մասնագիտական 

ուշադրություն, զգայարանների և ընկալման զարգացում, արագ, մանրամասն և ճշգրիտ 

մտապահման, հիշողության մեջ ամուր պահպանման և անհրաժեշտության դեպքում ճիշտ 

վերարտադրման վարժեցում [16],  

4. հոգեբանական կայունություն, ինչը թույլ է տալիս աշխատակցին գործել հանգիստ և 

վստահ օպերատիվ-ծառայողական գործունեության հոգեբանորեն բարդ, հուզականորեն 

լարված, վտանգավոր և պատասխանատու իրավիճակներում: 
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Հանցավորության դեմ պայքարում հոգեբանական պատրաստվածության ձևավորումը 

հանդիսանում է հոգեբանական պատրաստվածության գլխավոր բաղադրիչ: Ծայրահեղ կարևոր 

է աշխատակիցների մասնագիտական ուղղվածության զարգացումը, նրանց գործունեության 

հանդեպ կայուն մասնագիտական հետաքրքրությունների ձևավորումը: Այն ենթադրում է 

աշխատակիցների մոտ օրինախախտների վերաբերյալ անհանդուրժողականության ձևավո-

րում, իրավական նորմերի անվերապահ կատարում, ճշմարտության, արդարության և օրինա-

կանության սուր զգացողություն [10]: 

Իրավապահ մարմինների աշխատակցի մասնագիտական իրավասության կարևոր 

բաղադրիչ են հանդիսանում օպերատիվ-ծառայողական գործունեության բոլոր հնարավոր 

իրավիճակներում դերային պահվածքի ունակությունները, դրանք կիրառվում են հանցագոր-

ծության բացահայտման կամ կանխարգելման համար անհրաժեշտ տեղեկության ստացման 

համար [2]: Այդ կապակցությամբ հոգեբանական պատրաստվածության ընթացքում իրավապահ 

մարմինների աշխատակիցները պետք է զարգացնեն իրենց պատկանելիության քողարկման 

ունակությունը, պետք է թաքցնեն շփման նպատակները: 

Հոգեբանական կայունությունը, օպերատիվ-ծառայողական գործունեության սթրեսային 

իրավիճակներում ինքնատիրապետումը, իրենցից ներկայացնում են հոգեբանական պատ-

րաստվածության հիմնական ցուցանիշներից մեկը, որն արտահայտվում է բացասական 

հանգամանքների ազդեցությանը չենթարկվելու աշխատակիցների ունակությամբ [3]: 

Անձի դրական հուզակամային հատկությունների ձևավորումը, ինքնակարգավորման և 

ինքնակառավարման մեթոդների հետ աշխատակիցների ծանոթացումը նույնպես իրենից 

ներկայացնում է հոգեբանական պատրաստվածության անբաժանելի մաս: 

Հոգեբանական կայունության և սթրեսային իրավիճակում ինքնատիրապետման ունակու-

թյան կատարելագործումը ենթադրում է աշխատակիցների մոտ անձի հուզակամային որոշակի 

հատկությունների զարգացում, ինչպիսիք են. պատասխանատվություն, ձախողման դիմացկու-

նություն, ռիսկի դիմակայություն, ինքնատիրապետում, դիմացկունություն և այլն: Դասընթաց-

ների և պարապմունքների ընթացքում աշխատակիցները պետք է տիրապետեն ինքնակարգա-

վորման, նյարդային լարվածությունից ազատվելու միջոցներին: 

Այսպիսով, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների հոգեբանական պատրաստվա-

ծության հիմնական տարրերը հանդիսանում են. աշխատակցի մասնագիտական-հոգեբանական 

կողմնորոշվածությունը և զգայունակությունը, մասնագիտական գործողությունների և ռազմա-

վարության արդյունավետության հոգեբանական ասպեկտների վերաբերյալ աշխատակիցների 

պատրսատակամությունը, աշխատակցի զարգացած հիշողությունը, հոգեբանական 

կայունությունը:  

2019–2020 ուսումնական տարում ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում մեր կողմից 

իրականացվել է ծայրահեղ իրավիճակների վերաբերյալ իրավապահ մարմինների ապագա 

աշխատակիցների մասնագիտական-հոգեբանական կայունության ձևավորման մակարդակի 

հետազոտություն: Հետազոտության ընթացքում մասնակցություն են ունեցել չորրորդ կուրսի 84 

սովորողներ: Կիրառվել է հոգեբանական մեթոդների համալիր, մասնավորապես. 
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➢ Ե.Յա. Իլյինայի «Ակտիվության պահանջի սահմանում» գրաֆիկական թեստ, 

➢ լավատեսության սանդղակ - անձի ակտիվություն, 

➢ սոցիալ-հոգեբանական ակտիվության մոտիվացիայի ախտորոշում, 

➢ արժեքային կողմնորոշվածության ուսումնասիրության հարցաթերթիկ (Մ. Ռոկիչի մեթո-

դաբանության փոփոխություն): 

Անցկացված ախտորոշիչ հետազոտությունները և դրանց վերլուծությունը թույլ տվեցին 

բացահայտել ոչ միայն սովորողների մասնագիտական-հոգեբանական կայունության ձևավոր-

ման ընդհանուր մակարդակը, այլ նաև բնութագրել դրա կառուցվածքային տարրերի համա-

կարգը կազմող բաղադրիչներ. ակտիվացնող, մոտիվացնող, զգացմունքային, դրդապատճառա-

յին և կամային:  

Անցկացված հետազոտությունը ցույց տվեց, որ հետազոտվողների մեծամասնության մոտ 

դեռևս ոչ ամբողջությամբ է ձևավորված պահանջվող մակարդակում մեր կողմից առանձնացված 

մասնագիտական-հոգեբանական կայունության տարրերը, ինչը հաստատում է արտակարգ 

իրավիճակների վերաբերյալ մասնագիտական-հոգեբանական կայունության ձևավորման 

հատուկ ծրագրի մշակման և ներառման անհրաժեշտությունը: 

Այսպիսով, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների հոգեբանական պատրաստվածու-

թյունն իրենից ներկայացնում է միջոցառումների շարք, որոնք ուղղված են աշխատակիցների 

համապատասխան բնութագրերի զարգացմանը:  

Ստացված արդյունքները և հետևությունները թույլ են տալիս առանձնացնել հետևյալ 

ուղղությունները` քննարկվող խնդրի հետագա ուսումնասիրության համար. 

➢ իրավապահ մարմինների մասնագիտական գործունեության ընթացքում հոգեբանական 

պատրաստվածության կոնկրետ բաղադրիչների ուսումնասիրում, 

➢ ծայրահեղ իրավիճակների վերաբերյալ մասնագիտական-հոգեբանական կայունության 

համատեքստում իրավապահ մարմինների աշխատակիցների մասնագիտական պատ-

րաստվածության և մասնագիտական գործունեության հոգեբանական ուղղորդման 

համակարգի կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում: 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

В статье идет речь об аспектах профессиональной психологической подготовки в органах внутренних 

дел. Раскрываются основные компоненты психологической подготовки в процессе профессиональной 

деятельности. Рассматриваются результаты проведенного исследования уровня сформированности 

профессиональной психологической устойчивости будущих сотрудников органов внутренних дел к 

экстремальным ситуациям. 

Ключевые слова: профессиональная психологическая подготовка, компоненты подготовки, развитие, 

готовность, устойчивость, надежность. 
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The article considers the aspects of the professional psychological training in the law enforcement bodies. 

The main components of psychological training in a process of the professional activity are revealed. The results of 

the conducted formation’s level research of the professional psychological stability of the future law enforcement 

bodies’ employees to the extreme situations are considered.  

Keywords: professional psychological preparation, training components, development, readiness, stability, 

reliability. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԵՎՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Ա.Վ. Վահանյան 
 

ԵՐԵԽԱՅԻ ՏԱԳՆԱՊԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 
 

Ծնողները սիրում են իրենց երեխաներին տագնապալի ու  
Ներողամիտ սիրով, որը փչացնում է նրանց։ Կա մեկ այլ սեր, 

Ուշադիր և հանգիստ, որը նրանց ազնիվ է դարձնում...  

ԴենիԴիդրո 
 

 Հոդվածում դիտարկվում են արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության և մանկան հոգեբանու-

թյան միջդիսցիպլինար տիրույթում հայտնված հիմնահարցեր. երեխայի հուզական ոլորտի բնորոշ 

առանձնահատկությունները, տագնապայնության ֆենոմենի դիտարկումը՝ որպես արտակարգ իրավի-

ճակներում դրսևորվող անձնային բնութագրիչ: Հատկապես կարևորվում են երեխաների տագնապայ-

նության սոցիալ-հոգեբանական պատճառականությունը և տիպային վարքային ձևերի բնորոշումն 

արտակարգ իրավիճակներում:  

Առանցքային բառեր. արտակարգ իրավիճակ, տագնապայնություն, հիմնական տագնապ, 

իրավիճակային տագնապ, անձնային տագնապ, բաժանման տագնապ, ծնողական սպասումներ ու 

պահանջներ, վախ, սթրեսային իրավիճակ, նևրոզներ: 
 

 Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված խոցելի խմբերից ամենաանպաշտպանը, 

թերևս, երեխաներն են, ովքեր հայտնվելով աղետի գոտում, կարող են ենթարկվել ֆիզիկական 

և հոգեկան առողջության համար վտանգավոր տարաբնույթ ազդեցությունների: Երեխայի 

անօգնականությունը, սոցիալական և կենսական հմտությունների պակասը, ինքնակարգա-

վորման հոգեբանական մեխանիզմների բացակայությունը կարող են հանգեցնել հոգեմարմնա-

կան և մարմնահոգեկան անառողջ փոփոխությունների, ինչի արդյունքում դանդաղում կամ 

դեֆորմացվում են երեխայի հոգեկան զարգացման և սոցիալ-հոգեբանական հարմարման 

գործընթացները: Տագնապայնության ֆենոմենի ուսումնասիրումն օնտոգենեզի վաղ փուլերում 

հնարավորություն է տալիս արտակարգ իրավիճակներում դրսևորվող վարքային դրսևորում-

ները հարաբերականորեն կանխատեսելի դարձնել՝ պլանավորելով այն միջոցառումների 

շարքը, որոնք անհրաժեշտ են առաջին հոգեբանական օգնության գրագետ տրամադրման 

համար: Առաջին պլան են մղվում մասնագետի կողմից ոչ միայն երեխայի անհատական, այլ 

նաև տարիքային առանձնահատկություններով պայմանավորված տիպային ռեակցիաների և 

նյարդահոգեկան դրսևորումների իմացությունը և վերահսկումը: 

 Տագնապայնությունը, որպես վտանգի ազդանշան, գրավում է մարդու ուշադրությունը 

հնարավոր խոչընդոտների և նպատակին հասնելու անհնարինության տանող իրավիճակների 

դեպքում: Հոգեբանական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել տագնապային վիճակների 

հասկացության տարբեր բնորոշումների: Ժամանակակից հոգեբանության մեջ տագնապը 

դիտվում է որպես այնպիսի հուզական ֆենոմեն, որի մեջ մտնում են վիշտը, զայրույթը, ամոթը 

և այլն:  

 «Տագնապ» հասկացությունն առաջին անգամ կիրառվել է հոգեվերլուծողների և 

հոգեբույժների կողմից: Հոգեվերլուծության ներկայացուցիչները տագնապ հասկացությունը 

դիտում են որպես անհատի բնածին հատկանիշ, որպես մարդկային բնածին վիճակ: Տագնապի 
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մասին ուրույն և հետաքրքրական տեսակետ է հայտնել հոգեվերլուծության հիմնադիր Զ. 

Ֆրոյդը: Տագնապը նա կապում էր վտանգի և սարսափի (վախի հետ): Նա պնդում էր, որ մարդն 

ունի մի քանի բնազդներ, որոնք համարվում են մարդու վարքի շարժիչ ուժը, որոշելով նրա 

գերիշխող տրամադրությունը: Կենսաբանական բնազդները հանդիպելով սոցիալական 

արգելքների հետ ծնում են նևրոզներ և տագնապներ: Սկզբնական բնազդները մարդու 

հասունանալու հետ մեկտեղ ձեռք են բերում դրսևորման նոր ձև (Զ. Ֆրոյդ 1989): Սակայն նոր 

ձևի մեջ դրանք բախվում են քաղաքակրթության արգելքների հետ, և մարդը ստիպված է լինում 

զսպել ու թաքցնել իր ապրումները: Անհատի կյանքի դրաման սկսվում է իր ծնունդից ու 

շարունակվում ամբողջ կյանքի ընթացքում: Այս իրավիճակի իրական ելքը Զ. Ֆրոյդը տեսնում 

էր «լիբիդոյի էներգիայի» սուբլիմացիայի մեջ: Բարեհաջող սուբլիմացիան ազատում է 

անհատին տագնապայնությունից:  

 Անհատական հոգեբանության ներկայացուցիչ Ա. Ադլերը նոր տեսակետ է առաջարկում 

նևրոզների առաջացման հայեցակետում [1]: Ըստ Ա.Ադլերի, նևրոզների հիմքում ընկած են 

այնպիսի մեխանիզմներ, ինչպիսիք են՝ վախը, կյանքի հանդեպ վախը, դժվարությունների 

նկատմամբ վախը, մարդկային խմբում որոշակի դիրքի գրավելու ձգտումը, որին անձը չի 

կարողանում հասնել անհատական առանձնահատկությունների կամ սոցիալական պայման-

ներից ելնելով: Այսինքն, տեսանելի է դառնում, որ նևրոզի հիմքում ընկած է իրավիճակ, որն իր 

մեջ պարունակում է տագնապայնության զգացում: Անլիարժեքության զգացումը կարող է 

առաջանալ ֆիզիկական թուլության սուբյեկտիվ զգացումով, օրգանիզմի որևէ թերությունով, 

կամ անհատի այն հոգեկան բնութագրիչներով, որոնք խանգարում են բավարարել 

պահանջմունքները և շփումը: Անլիարժեքության, անկարողության զգացումը մարդուն որոշակի 

տառապանք է պարգևում, և նա փորձում է ազատվել դրանից կամ փոխհատուցման միջոցով, 

կամ ցանկությունների ժխտումով: Առաջին եղանակով անհատն ուղղում է իր ամբողջ էներգիան 

անլիարժեքության զգացումը հաղթահարելուն: Ձգտելով կատարելության, անհատն ընտրում է 

կյանքի ուղին և վարվելակերպը: Անհատի հետագա զարգացումը կախված նրանից, թե ինչպես է 

նա հաղթահարում այս հակասությունը: Տագնապայնության խնդիրը նեոֆրեյդիստների կողմից 

ուսումնասիրման առարկա է դարձրել Կ. Հորնին: 

 Կ.Հորնիի տեսության մեջ նշում է, որ անհատի տագնապայնության և անհանգստության 

աղբյուրները հանդիսանում են ոչ թե կոնֆլիկտը կենսաբանականև սոցիալական արգելքների 

միջև, այլ սխալ մարդկային հարաբերությունները: Նա զարգացնելով Ա.Ադլերի գաղափարները, 

որպես հիմնական երևույթ առանձնացնում է հիմնական տագնապը, որը հատուկ է մարդուն և 

զարգանում է հիմնական չարիքի հենքի վրա, այսինքն սխալ փոխհարաբերությունների ձևով, 

որով ծնողները երեխաններին ֆրուստրացիայի ենթարկելով՝ բավարարում են իրենց 

անվտանգության պահանջմունքը: «Մեր ժամանակների նևրոտիկ անձը» աշխատության մեջ 

Կ.Հորնին [8] առանձնացնում է տասնմեկ նևրոտիկ պահանջմունքներ. 

1. նևրոտիկ պահանջմունք կապվածության և հաստատման միջև, որը ցանկությունն է դուր 

գալ մյուսներին, լինել ցանկալի. 

2. նևրոտիկ պահանջմունք «գործընկերոջ» նկատմամբ, որը կկատարի բոլոր ցանկություն-

ները, սպասելիքները.  

3. նևրոտիկ պահանջմունք սահմանափակել իր կյանքը նեղ սահմաններով, լինել աննկատ. 
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4. իշխանության նևրոտիկ պահանջմունք, առաջ անցնել ուրիշներից խելքով, հեռատեսու-

թյամբ. 

5. նևրոտիկ պահանջմունք շահագործել ուրիշներին, ստանալ նրանցից լավագույնը. 

6. սոցիալական ճանաչման և հարգանքի պահանջմունք. 

7. սեփական պաշտամունքի պահանջմունք. ուռճացրած սեփական պատկեր. 

8. սեփական ձեռք բերումների նևրոտիկ ձգտում, ուրշներին անցնելու պահանջմունք. 

9. ինքնաբավարարվածության և անկախության նևրոտիկ պահանջմունք, ոչ մեկից կախված 

չլինելու անհրաժեշտություն. 

10. սիրո նևրոտիկ պահանջմունք. 

11. գերազանցության, կատարելության նևրոտիկ պահանջմունք: 

Կ. Հորնին գտնում էր, որ այս պահանջմունքները բավարարելով, անհատը ձգտում է 

ազատվել տագնապի զգացումից, սակայն նևրոտիկ պահանջմուքներն ամբողջովին բավարարել 

հնարավոր չէ, հետևաբար տագնապից ազատվելու ճանապարհ չկա: Այս առումով, Կ.Հորնիի և 

Ս. Սալիվանի տեսակետները, ինչ-որ չափով նման են: 

Ս. Սալիվանը հայտնի է որպես «միջանձնային տեսության» հիմնադիր [7]: Միջանձնային 

հարաբերություններում անհատը չի կարող լինել մեկուսացած այլ մարդկանց կողմից: Երեխան 

լույս աշխարհ գալու առաջին օրվանից փոխհարաբերության մեջ է արտաքին աշխարհի, և 

առաջին հերթին, մոր հետ: Անհատի հետագա զարգացումը և վարքը միջնոդավորված է միջ-

անձնային հարաբերություններով: Նա գտնում է, որ մարդն ունի անհանգստություն, տագնապ, 

որը համարվում է միջանձնային հարաբերությունների արդյունք: Ս.Սալիվանը օրգանիզմը 

դիտում էր որպես լարված էներգետիկ համակարգ, որը կարող է տատանվել երկու սահման-

ներում. հանգստի, թուլացման վիճակից մինչև ծայրահեղ լարված վիճակ: Լարվածության 

աղբյուրը համարվում է օրգանիզմի տագնապայնության պահանջմունքը: 

 Ս.Սալիվանը, ինչպես և Կ.Հորնին տագնապայնությունը դիտում է ոչ միայն որպես անձի 

հիմնական բնութագրիչ, այլև որպես նրա զարգացումը որոշող գործոն: Տագնապայնության 

զգացումը մարդուն ուղեկցում է ամբողջ կյանքի ընթացքում: Այդ անհանգստության զգացումից 

ազատվելու համար անհատի մոտ այն դառնում է, որպես «կենտրոնական պահանջմունք»: 

Մարդն ընտրում է տարբեր մեխանիզմներ, որոնք համարվում են միջոց՝ այդ տագնապի և վախի 

զգացումից ազատվելու համար: 

 «Վախ» հասկացության հետ առավել հաճախ կիրառվում է նաև «տագնապ» հասկացու-

թյունը: Վախի և տագնապի ընդհանրությունը հուզական բաղադրիչն է՝ անհանգստության 

զգացման տեսքով, այսինքն, երկու հասկացություններում էլ արտացոլվում է վտանգի 

ընկալումը կամ անվտանգության զգացման բացակայությունը: Տագնապը վտանգի կանխազգա-

ցումն է, անհանգստության վիճակը: Առավել հաճախ տագնապը դրսևորվում է ինչ-որ 

իրադարձության ակնկալիքով, որը դժվար է կանխատեսել և կարող է սպառնալ անցանկալի 

հետևանքներով: Տագնապն առավել բնորոշ է պարտքի, պատասխանատվության բարձր 

զգացում ունեցող, շրջապատում իր զբաղեցրած դերի և դրա ընդունման նկատմամբ գերզգայուն 

մարդկանց: Տագնապը հուզական վիճակ է, որն ի հայտ է գալիս անորոշ վտանգի 

իրադրությունում և արտահայտվում է անբարենպաստ իրադրությունների զարգացման 

սպասումով: Ի տարբերություն վախի, որը կոնկրետ սպառնալիքի, վտանգի նկատմամբ 

հակազդում է, տագնապը գեներալիզացված, դիֆուզ, անառարկա վախն է: Տագնապը կապված է 
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սոցիալական փոխազդեցություններում կանխատեսվող անհաջողությունների հետ, դրա 

բնութագրիչներն են՝ անօգնականության, անվստահության զգացումը, պոտենցիալ վտանգի 

նշանակության մեծացումը: 

Ա.Մ. Պրիխոժանը ցույց է տալիս, որ տագնապային վիճակը հուզական անհարմարվա-

ծության ապրում է՝ կապված սպասողական անհաջողությունների հետ, կանխազգացողության 

սպասման վտանգի հետ [6]:  

Նա նաև նշում է, որ տագնապայնությունը հուզականան անբարեհարմարության զգացո-

ղությունն է, կապված դժվարությունների ակնկալիքի և վերահաս վտանգի նախազգացման հետ: 

Տագնապայնությունը դիտարկվում է, որպես հուզական հոգեվիճակ, խառնվածքին կամ անձի 

բնավորության բնորոշ կայուն գիծ: 

Ըստ Ռ.Ս. Նեմովիտագնապայնությունը մարդու մշտական կամ իրադրային դրսևորվող 

հատկություն է, որը յուրահատուկ սոցիալական իրավիճակներում առաջացնում է ան-

հանգստության, վախի և տագնապի զգացում [5]: 

Տագնապայնության ֆենոմենի ժամանակակից հետազոտություններն ուղղորդված են 

դեպի. 

➢ իրավիճակային տագնապայնության ուսումնասիրությանը, որը կապված է հստակ արտա-

քին իրավիճակի հետ, 

➢ անձնային տագնապայնությանը, որը հանդիսանում է անձի կայուն հատկանիշի տարան-

ջատման բնորոշումը, 

➢ տագնապայնության վերլուծության համար նախատեսված մեթոդների մշակմանը, որը 

կուսումնասիրի անձի և միջավայրի փոխազդեցության արդյունքում ձևավորված տագնա-

պայնությունը:  

Առանձնացվում են տագնապային վիճակի երկու հիմնական ձևեր. 

1. Իրավիճակային տագնապ - ծնված մի քանի կոնկրետ իրավիճակից, որը օբյեկտիվորեն 

կոչվում է անհանգստություն: Տվյալ վիճակը կարող է առաջանալ յուրաքանչյուր մարդու 

մոտ՝ հնարավոր անհաջողության և կյանքի բարդությունների նախաշեմին: Այդ 

իրավիճակը ոչ միայն համարվում է նորմալ, այլ նաև խաղում է իր դրական դերը: Նա 

հանդես է գալիս ինքնատիպ տեղաշարժվող մեխանիզմով` թույլ տալով մարդուն լուրջ և 

պատասխանատու մոտենալ առաջացած պրոբլեմի որոշմանը: Ոչ նորմալ է համարվում 

ավելի շուտ տագնապային իրավիճակի իջեցումը, երբ մարդը լուրջ պարագայում 

ցուցաբերում է անպատասխանատվություն, որը հաճախ վկայում է նրա ծույլ կյանքի 

տեսակետը` ձևավորելով չբավարարող ինքնագիտակցությունը: 

2.  Անձնային տագնապ - կարող է դիտվել որպես անձի բնավորության տիպային գիծ` 

վերածվելով տագնապային ապրումների, այդ թվում այնպիսիներին, որոնք օբյեկտիվ չեն 

վերաբերվում դրանց: Նա բնութագրվում է չնորմավորված վախի իրավիճակով, անորոշ 

վտանգի զգացողությամբ:  

Վերջին տարիներին, հոգեբանական գրականության ուսումնասիրությունը հնարավո-

րություն է ընձեռում տագնապայնությունը վերլուծել տարբեր տեսանկյուններից, թույլ տալով 

հաստատել այն փաստը, որ բարձր տագնապայնությունը ծագում և իրականանում է կոգնի-

տիվ, հուզական և վարքային բարդ փոխազդեցությունների արդյունքում՝ տարբեր սթրեսային 

իրավիճակների հրահրման ներքո [2]: 
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Երեխաների տագնապայնության ձևավորման պատճառների, գործոնների և դրսևորում-

ների վերլուծությունն անմիջականորեն կապված է նրա հուզական ոլորտի առանձնահատկու-

թյունների բնորոշման հետ: Մասնավորապես, նախադպրոցականների հուզական ոլորտը բնու-

թագրվում է. 

1. Տեղի ունեցող իրադարձությանը թեթև զգայունությամբ և ընկալման գունավորմամբ, 

երևակայությամբ, մտավոր և ֆիզիկական գործողություններով, հուզականությամբ: 

2. Իրենց ապրումների անմիջականությամբ և բացությամբ, ուրախությամբ, տխրությամբ, 

վախով, հաճույքով կամ տհաճությամբ: 

3. Վախի աֆեկտի պատրաստականությամբ, ուսուցման ընթացքում երեխան վախ է 

ապրում՝ ինչպես տհաճության, անհաջողությունների, սեփական ուժերի հանդեպ 

անվստահության նախազգացում: 

4. Մեծ հուզական անկայունությամբ, տրամադրության հաճախակի փոփոխությամբ՝ դեպի 

կարճատև բուռն աֆեկտների հակումով: 

5. Ավագ նախադպրոցականներ համար էմոցիոնալ ֆակտոր են հանդիսանում ոչ միայն 

խաղերը և հասակակիցների հետ շփումը, այլև մեծահասակների ու հասակակիցների` այդ 

հաջողությունների տված գնահատականները: 

Այսպիսով, երեխաների հուզական գործընթացների համար ազդակներ են հանդիսանում 

անգամ ամենափոքր թվացող երևույթները, որոնց ժամանակին չկանխարգելելը կարող է 

հանգեցնել առավել լուրջ խնդիրների:  

Մեր օրերում տագնապայնությունը գնալով աճում է երեխաների շրջանում, ինչը հանգեց-

նում է անինքնավստահության և հուզական անհավասարակշռության։ Յուրաքանչյուր տարի-

քային շրջանի համար գոյություն ունեն առանձին սահմաններ, իրականության օբյեկտներ, 

որոնք բերում են անհանգստության բարձրացմանը երեխաների մեծամասնության մոտ անկախ 

սպառնալիքի կամ անհանգստության կոնկրետ առկանության՝ որպես կանոնակարգված 

ազդեցություն։ Հոգեբանական հետազոտությունների վերլուծությունը թույլ է տալիս մանկական 

տագնապայնության դրսևորման գործոնները դիտարկել, մի կողմից որպես բնածին, 

հոգեդինամիկ ֆենոմեն և մյուս կողմից՝ որպես սոցիալականացման պայման և հետևանք [6]: 

Այսինքն, երեխայի տագնապայնության պատճառականությունն ունի կենսահասարակական 

բնույթ: 

 Տագնապայնությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում ինչպես նորմալ, այնպես էլ ախտաբանա-

կան բնույթ ունեցող հոգեդինամիկայում։ Տագնապը հաճախ զուգակցվում է ֆիզիկական 

զգացողությունների հետ։ 

Հարկ է նշել նաև, որ յուրաքանչյուր տարիքի զարգացման ընթացքում բնորոշ է որոշակի 

տարիքային վախերի ի հայտ գալը, որոնք երեխայի հոգեկանի զարգացման համար նորմալ են և 

բնականոն: Երեխան ներառում է այդ մթնոլորտը, փոխառում է ծնողների՝ արտաքին աշխարհին 

հակազդելու ոչ այնքան առողջ այս մոդելը: Դե, իսկ այն դեպքերում, երբ ծնողները հակված չեն 

տագնապային հակազդումների, իսկ երեխայի մոտ դրանք առկա են, ամենայն 

հավանականությամբ, գործ ունենք դաստիարակության կամ ծնող-երեխա հարաբերությունների 

այնպիսի մոդելի հետ, երբ երեխային ներկայացվում են չափից դուրս բարձր պահանջներ, 

ինչպես երեխայի պահվածքի, այնպես էլ ձեռքբերումների իմաստով: Նրանք հստակ գիտեն, թե 

ինչ սպասելիքներ ունեն երեխայից, պարզապես հաճախ այդ սպասելիքներն իրոք գերազանցում 
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են երեխայի հնարավորություններն, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ բարոյահոգեբանական 

իմաստով: Արդյունքում, երեխան անվերջ լարված սպասման մեջ է, փորձում է կռահել, թե 

որքանով է համապատասխանում ծնողական պահանջներին, սպասելի են արդյոք պատիժներ և 

նախատինքներ: Իրավիճակը կարող է խորանալ, եթե այս ամենի հետ մեկտեղ ծնողական 

սպասումներն ու պահանջներն իրարամերժ են և փոփոխական: Տագնապայնության 

առաջացման և զարգացման մեջ իրենց դերը կարող են ունենալ նաև հեքիաթային բացասական 

հերոսները:  

 Հատկապես վտանգավոր է, երբ մեծահասակները վախեցնում են երեխային և 

օգտագործում նրա վախը «դաստիարակչական» նպատակներով: 

Այսպիսի երեխաները կարող են. 

➢ վախենալ տանը մենակ մնալուց 

➢ կպչուն լինել 

➢ չափից դուրս շատ անհանգստանալ ծնողների կամ իրենց համար 

➢ ստվերի պես ման գալ մոր կամ հոր հետևից 

➢ դժվարությամբ քնել 

➢ գիշերային մղձավանջեր ունենալ 

➢ չափազանց վախենալ կենդանիներից, գողերից 

➢ վախենալ մենակ մթության մեջ մնալուց 

➢ մեծ աղմուկ-աղաղակ բարձրացնել եթե նրանց ստիպեն գնալ մանկապարտեզ: 

Այսպիսի վախերը շատ հաճախ են հանդիպում բաժանման տագնապով տառապող 

երեխաների մոտ: Տագնապային երեխաներն առանձնանում են անհանգստության և տագնապի 

հաճախակի դրսևորումներով, կոնկրետ վախերի մեծ քանակով, ընդ որում վախն ու տագնապն 

ի հայտ են գալիս այնպիսի իրավիճակներում, որոնք իրենք իրենցով վտանգավոր չեն: Օրինակ, 

գտնվելով մանկապարտեզում, երեխան կարող է անդադար վախենալ, որ մայրիկի հետ մի վատ 

բան է կատարվում: Տագնապային երեխաների մոտ հիմնականում առկա է ցածր 

ինքնագնահատական, ինչի հետ կապված կան տհաճ իրավիճակների հանդեպ անվերջանալի 

սպասումներ, որոնք կարող են կապված լինել այլ մարդկանց հետ: Սա հատկապես բնորոշ է այն 

երեխաներին, որոնց առաջ ծնողները բարձր պահանջներ են դնում: Հաճախ երեխան իրոք 

դժվարանում է համապատասխանել այդ պահանջներին, ինչին հաջորդում են պատիժներ կամ 

երեխայի անձը վիրավորող արտահայտություններ: Տագնապային երեխաները շատ զգայուն են 

սեփական անհաջողությունների հանդեպ, պատրաստ են հրաժարվել գործունեության այնպիսի 

ձևերից, որոնց շրջանակներում դժվարություններ ունեն: Այս երեխաների վարքագծում նկատելի 

տարբերություն կա, երբ նրանք ինչ-որ պարապմունքի են մասնակցում կամ երբ ազատ խաղում 

են: Եթե ազատ ժամանակ նրանք իրենց դրսևորում են՝ որպես ակտիվ, անմիջական և ուրախ 

երեխաներ, ապա պարապմունքների ժամանակ դառնում են լարված և կաշկանդված, հարցերին 

պատասխանում են անինքնավստահ, ցածր ձայնով, անգամ կարող են կակազել: Խոսքը կարող է 

նաև շատ արագացված լինել, ինչը թելադրված է ներքին լարված և գրգռված վիճակով: Այս 

լարվածությունը դրսևորվում է նաև ոչ վերբալ ձևով: 

Տագնապային երեխաները նևրոտիկ բնույթի վատ սովորություններ են ունենում՝ կրծում 

են եղունգները, ծծում մատները, պոկում մազերը և այլն: Խնդիրը նրանում է, որ տագնապի 

առաջացմանը զուգահեռ, երեխայի հոգեկան աշխարհում ի հայտ են գալիս պաշտպանական 
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մեխանիզմներ, որոնք ծանր ապրումները «վերամշակում» և վերածում են մեկ այլ բանի: Հաճախ 

նման գործընթացի արդյունքում ձևավորվում են կոնկրետ վախեր, քանի որ ավելի հանգիստ է, 

երբ կա մի կոնկրետ վախի օբյեկտ, որից կարելի է խուսափել և այդպես ձեռք բերել 

պաշտպանվածության զգացում, քան անվերջ գտնվել տագնապային անորոշ վիճակում: Հարկ է 

նշել, որ որքան մեծ է երեխան, այնքան քիչ են նրա մոտ կոնկրետ վախի հստակ դրսևորումները 

և գործի են դրվում հոգեբանական պաշտպանության այլ մեխանիզմներ:  

Տագնապից փախչելու մեխանիզմ է երևակայական աշխարհը: Տագնապային երեխաների 

մոտ այն տարբերվում է նրանով, որ չի դառնում գործողության հրահրիչ, չի նպաստում ներքին 

պլանավորմանը, այլ պարզապես իրականությունից փախչելու մի վայր է, դեպի ուր երեխան 

անդադար ներքին ձգտում է զգում: Նման ձևով, երեխան կարող է նաև կենտրոնանալ և 

հետաքրքրվել միայն մեկ բանով, ինչը լավ է ստացվում, և լիովին անտեսել զբաղմունքի 

ցանկացած այլ տեսակ: Այս կենտրոնացվածությունը նաև «փախչելու» վայր է արտաքին 

աշխարհից, որից էլ երեխան հենց տագնապում է: Տագնապից պաշտպանվելու մեխանիզմ է 

երեխայի ագրեսիան: Երեխան ինքն է դառնում վախի աղբյուր: Այս երեխաները մի կողմից 

ագրեսիայի միջոցով փորձում են լուծել իրենց ներքին խնդիրները, մյուս կողմից միայն 

խորացնում են դրանք և ձեռքբերում նորերը: 

Տագնապից խուսափելու հոգեբանական ձև է նաև ապատիան: Տարբեր ներքին ձգտումնե-

րի հակասականությունը լուծվում է այդ ձգտումներից առհասարակ հրաժարվելու ճանապար-

հով: Երեխան դառնում է անտարբեր, կորցնում է իր հետաքրքրություններն ամեն ինչի 

նկատմամբ: Հիմնականում ապատիան ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ անհաջողության են 

մատնվում վերը նշված այլ մեխանիզմները:  

 Տագնապային երեխաներն ունեն անկայուն ինքնագնահատական: Մշտապես վախի 

զգացումն անհայտի նկատմամբ բերում է նրան, որ նրանք հազվադեպ են իրենց վրա վերցնում 

նախաձեռնությունը։ Լինելով ենթարկվող՝ նրանք նախընտրում են չգրավել իրենց վրա 

շրջապատի ուշադրությունը, դրսևորում են իրենց մոտավորապես և տանը, և մանկապար-

տեզում, ջանում են ճիշտ կատարել ծնողների և դաստիարակների պահանջները, չեն խախտում 

կարգապահությունը։ Այդպիսի երեխաներին հաճախ անվանում են համեստ կամ ամաչկոտ։ 

Սակայն նրանց կարգապահությունը կարծրատիպային է, ունեն պահպանողական 

բնավորություն, երեխան անում է ամեն ինչ, որպեսզի խուսափի անհաջողություններից։ 

Երեխան չի կարողանում կառավարել իր հույզերն ու զգացմունքները: Շատ հաճախ խախտվում 

է երեխաների քունը, նրանք դժվարանում են քնել, գիշերային ժամերին անհանգիստ են լինում, 

աչքի են ընկնում գերզգայունությամբ, գրգռվածությամբ կամ երկչոտությամբ, ընդգծված 

դանդաղկոտությամբ, կարող է նկատվել բացարձակ անտարբերություն, թույլ կամայականու-

թյուն, անհավասարակշռվածություն: 

Գ.Մ. Բրեսլավը երեխաների հուզական ոլորտի խնդիրներին վերագրում է [2]. 

➢ Հուզական կենտրոնացման բացակայություն, երբ երեխան ունակ չէ ապրումներ ունենալու 

ոչ իրական իրավիճակներում, ոչ էլ գրական ստեղծագործություններ լսելիս, 

➢ Հուզական սինտոնիայի բացակայություն, երբ երեխան ունակ չէ արձագանքելու այլ 

մարդկանց հուզական վիճակին, 

➢ Հուզական ինքնակառավարման հատուկ ֆենոմենի բացակայություն, երբ երեխան չի 

ունենում մեղքի զգացում` կապված ինքնագիտակցության նոր փուլի և հուզականորեն 

անցյալ վերադառնալու կարողության հետ: 
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Յու. Մ. Միլանիչը տագնապային երեխաներին բաժանում է երեք խմբի [4]. 

➢ երեխաներ, որոնց մոտ արտահայտված են ներանձնային կոնֆլիկտները: Նման 

երեխաների ծնողների և ուսուցիչների մոտ նկատվում է մտահոգություն, անհիմն վախեր, 

տրամադրության հաճախակի փոփոխություն: 

➢ միջանձնային կոնֆլիկտներով երեխաները, ովքեր առանձնանում են հուզական բարձր 

գրգռվածությամբ, դյուրագրգռությամբ, ագրեսիվությամբ: 

➢ երեխաներ, ովքեր ունեն թե´ ներանձնային, թե´ միջանձնային կոնֆլիկտներ: Նրանց 

բնորոշ է մի կողմից հուզական անկայունությունը, դյուրագրգռությունը, ագրեսիվությունը, 

մյուս կողմից` նեղացկոտությունը, անհանգստությունը, կասկածամտությունը և վախերը: 

Ընդհանուր առմամբ տագնապայնությունն ազդարարում է անձնային ոչ բարեկեցիկ 

վիճակի մասին: Հաճախ նման վիճակում են նաև հենց ծնողները, ողջ ներընտանեկան 

մթնոլորտը ներծծված է տագնապային դրսևորումներով, ծնողներն էլ անդադար անհանգիստ 

վիճակում են: 

Երեխայի կողմից տագնապայնության հաղթահարումը մեծապես կախված է նրան 

շրջապատող հանգամանքներից ու բարենպաստ պայմաններից և առաջին հերթին ծնողների 

հետ ունեցած հարաբերությունների բնույթից, քանզի նրանք են ապահովում երեխայի անվտան-

գության ու պաշտպանվածության զգացումը: Մայրական դեպրիվացիան, ընտանեկան 

անբարենպաստությունը, երեխայի սահմանափակ ակտիվությունը և այլ պատճառներ բերում 

են երեխայի մոտ վերոհիշյալ վախերի և տագնապի ամրապնդմանը և պահպանմանը նրա 

հոգեկանում, որոնք կայուն կերպով դրսևորվում են երեխայի վարքում: 

Հաճախակի կրկնվող տագնապի զգացումները կարող են վերաճել կայուն վիճակի, 

անձնային որակի` տագնապայնության: 

Տագնապայնությունը խթանվում է. 

➢ Երեխայի հանդեպ բացասական պահանջներով, որոնք կարող են ստորացուցիչ լինել կամ 

նրան կախյալ վիճակի մեջ դնել: Որպես բացասական պահանջի օրինակ կարող է լինել 

ամեն ինչում ծնողներից թույլտվություն ստանալու պահանջը: Երեխան պիտի որոշակի 

սահմաններում ազատ լինի և ինքնուրույնություն ունենա, 

➢ անհամապատասխան, ավելի հաճախ` չափից մեծ պահանջներով: Սրանք այն դեպքերն 

են, երբ ծնողները պահանջում են երեխայից միշտ գերազանց գնահատականներ ստանալ 

դպրոցում, միշտ կոկիկ պահել սենյակը, միշտ խոսել ցածր ձայնով, այսինքն` անթերի 

լինել, 

➢ հակասական պահանջներով, որոնք երեխայի առաջ դրվում են դպրոցի կամ ծնողների 

կողմից: Ծնողները կարող են երեխայից պահանջել միևնույն ժամանակ լինել և 

ենթարկվող, և հասուն: Կամ ավելի հաճախ պատահումէ, որ ծնողներն իրար հակասող 

պահանջներ են դնում երեխայի առջև` մայրը մի բան է ասում, հայրը` այլ, կամ տան մյուս 

անդամները` տատիկներն ու պապիկները, մեկ ուրիշ բան: Տագնապի մակարդակը բարձ-

րանում է, երբ երեխաներին ներկայացվում են հակասական, ոչ ադեկվատ պահանջներ: 

Հաճախ ծնողները, իրենք ունենալով տագնապի բարձր մակարդակ, փոխանցում են իրենց 

երեխաներին՝ չափազանցելով նրանց՝ իրենց կարծիքով թերացումները:  

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ տարածված տագնապային վիճակ է 

բաժանման տագնապը: Բաժանման հետևանքով տագնապային խանգարումը վախի և սթրեսի 

անտեղի ու ծայրահեղ դրսևորումն է, երբ անհատը կանգնած է տնից կամ կապվածության 
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օբյեկտից բաժանվելու խնդրի առաջ։ Անձի մոտ բաժանման հետևանքով առաջացած 

տագնապային խանգարում ախտորոշելու համար նա պետք է համապատասխանի այս 

չափորոշիչներից առնվազն երեքին. 

➢ Մշտական և մեծ անհանգստություն կապվածության օբյեկտի կորստի կամ նրան 

պատճառվելիք հնարավոր վնասների համար (հիվանդություն, աղետ, վնասվածքներ, 

մահ)։ 

➢ Մշտական և մեծ անհանգստություն դժբախտ պատահարի մեջ (հիվանդություն, 

առևանգում) ընկնելու համար, որը կհանգեցնի հարազատ մարդուց բաժանման։ 

➢ Բաժանման վախի պատճառով տնից դուրս չգալը։ 

➢ Տանը մենակ մնալու կամ հարազատ մարդուց առհասարակ անջատլինելու հանդեպ 

մշտական վախը և դժկամությունը։ 

➢ Մշտական վախը կամ դժկամությունը միայնակ կամ կապվածության օբեյկտից առանձին 

քնելու դեպքում։ 

➢ Բաժանման թեմատիկայով անընդհատ կրկնվող մղձավանջները։ Ֆիզիկական ախտա-

նիշների մասին կրկնվող բողոքներ (գլխացավ, ստամոքսի ցավ, փսխում, սրտխառնոց), երբ 

անձը բաժանված է կապվածության օբյեկտից կամ նախատեսում է բաժանումը։  

Տագնապայնության ֆենոմենի ուսումնասիրությունն առավել է կարևորվում, երբ գործ 

ունենք արտակարգ իրավիճակների դեպքում երեխաների և նրանց ծնողների տիպային 

ռեակցիաների դրսևորումների հետ: Այս դեպքում առաջին պլան են մղվում մի շարք 

կանխարգելիչ գործողություններ, որոնց իրականացումը թուլացնում է լարվածության, 

տագնապայնության մակարդակը ինչպես երեխաների, այնպես էլ ծնողների շրջանում:  

➢ Գլխավորը, որ պետք է հասցնել տագնապալի երեխաներին. դա նորմալ է, եթե դու 

նյարդայնանում ես։ Այո, կյանքում կարող է խնդիր առաջանալ, որը պետք է լուծել։ Լինում 

են խնդիրներ, որոնց պատճառով դու հուզվում ես։ Օրինակ՝ ծնողներդ առաջին անգամ 

ուշանում են։ Իհարկե, դու քեզ անհարմար ու անվստահ ես զգում՝ այս իրավիճակում դա 

քո հուզական վիճակն է։ 

➢ Պետք է մշակել երեխայի վարքում խնդիրների լուծման կոնկրետ հմտություններ: Եթե կա 

անհանգստություն, պետք է փորձել հասկանալ, թե ինչի հետ եք բախվել: Սա մի խնդիր է, 

որը պետք է լուծել (մի իրավիճակ, որը պետք է դիտել ու ելք գտնել), կամ դա պարզապես 

մի իրավիճակ է, որին ժամանակավորապես պետք է հարմարվել: 

➢ Ուշադրություն դարձնել տագնապի թեմային: Ինչն է հատկապես անհանգստացնում: 

Երկար կենտրոնանալ, սևեռվել այն բանի վրա, ինչը խանգարում է երեխային, պետք չէ։ 

Ժամանակի ընթացքում տագնապի առարկան, ինչպես և երեխայի կյանքը, անխուսափե-

լիորեն փոփոխության ենթակա են. ընթացիկ վտանգների գիտակցումը անհրաժեշտ է: 

➢ Երբ անհանգստություն է դրսևորվում, պետք է այն արձանագրել, նրան տալ իր անունը՝ 

այդպիսով ստեղծելով տարածություն իր և իր անհանգստության միջև. այս փուլում դա 

կարևոր է անել հումորով, տալ մի զվարճալի մականուն, խոսել զվարճալի ձայնով՝ 

տագնապային բառերը հուզականորեն լիցքաթափելու համար, կարող եք երեխային ասել. 

«Վերցնենք մի կտոր թուղթ և միասին նկարենք այն», կամ «Հիմա ես ստացա քո 

տագնապը»՝ համապատասխան ժեստեր օգտագործելով: 

➢ Դարձնել տագնապը կանխատեսելի: Երեխային սովորեցնել էքստերնալացնել տագնապը՝ 

գիտակցել այն պահերը, երբ նա սկսում է հանդես գալ իր վախեցնող հայտարարու-

թյուններով։ Այժմ պետք է իրավիճակը կանխատեսելի դարձնել։ Դա չի նշանակում, որ 
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պետք է անընդհատ սպասել տագնապին։ Պարզապես կան իրավիճակներ, որտեղ այն 

անպայման կառաջանա, քանի որ դա միանգամայն նորմալ է մարդու համար. ամիգդալան 

կամ նշաձև մարմինը (լատ. corpus amygdaloideum, մարդու գլխուղեղի մի հատված է, որը 

պատասխանատու է ընդհանուր հուզական արձագանքների, մասնավորապես վախի 

առաջացման համար) անում է իր բնական աշխատանքը։ 

➢ Տագնապի առարկաները կարող են տարբեր լինել. ինչ-որ մեկը վախենում է երկրաշարժից, 

ինչ-որ մեկը՝ ելույթ ունենալ հանրության առջև, բայց առաջացման մեխանիզմը միշտ 

նույնն է։ Քանի որ այն մեզ արդեն ծանոթ է, տագնապի առաջացման դեպքում մենք կարող 

ենք մեկ քայլ հետ նահանջել և գիտակցել այն մտքերը, որոնք առաջանում են պրեֆրոնտալ 

կեղևում, թե ինչպես են նրանք "բոցավառում" ամիգդալային և փոխանցվում ամբողջ 

մարմնին: Անծանոթ իրավիճակում պետք է սովորեցնել երեխային անհանգստությունը 

վերածել կազմակերպված հարմարավետության. Օրինակ՝ ներդաշնակ շարժումների կամ 

կապակցված խոսքի: 

➢ Զբաղվել անհարմար իրավիճակների ճանաչողությամբ. եզակի հնարավորություն է 

սովորել վստահորեն հաղթահարել անհանգստությունը: Եթե մենք անհանգստանում ենք և 

անում այն, ինչ պահանջում է ամիգդալան, ապա մշտապես հաստատվում է վտանգի 

վախը։ Պետք է ստեղծել հակառակ փորձը՝ գործողությունների օրինակով: Պետք է թույլ 

տալ, որ երեխան մտնի և հաղթահարի նոր անհարմար իրավիճակներ և ձևավորի 

սեփական կենսափորձը: 

➢ Սկզբում հարկավոր է միայն մոտենալ տագնապի առարկային։ Մենք փորձում ենք 

անհանգստացնող իրավիճակին մոտենալ այնպես, որ ամիգդալան վտանգի մասին 

հաղորդագրություն չստանա։ Տագնապը պահանջում է, որ մենք հնարավորինս լուրջ 

վերաբերվենք տեղի ունեցածին։ Պետք է այլ կերպ գործել դիմադրությունը նվազեցնելու 

նպատակով՝ իրադրությունը հարստացնելով դրական հույզերով, խաղով և հումորով: 

Երեխաները գործում են ըստ նոր հմտության և իրենց վարքագծում նոր ուղի են հարթում: 

Այս գործընթացները պահանջում են ժամանակ և տևականություն: Սկզբում պետք է 

պատրաստվել իրավիճակին, հետո փորձել միանալ դրան, այնուհետև վերլուծել իրադրու-

թյունը՝ գնահատելով հատկապես վարքային ձեռքբերումները:  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ РЕБЕНКА В  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

В статье рассматриваются вопросы кризисной психологии и детской психологии, оказавшиеся в 

междисциплинарном пространстве. Особенно важны социально-психологическая причина тревожности 

детей и определение типовых поведенческих форм в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, тревожность, основная тревога, ситуационная тревога, 

личная тревога, разделительная тревога, родительские ожидания и требования, страх, стрессовая ситуация, 

неврозы. 
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FEATURES OF THE CHILD'S ANXIETY IN EMERGENCY SITUATIONS  
 

The article deals with the issues of crisis psychology and child psychology, which appeared in an 

interdisciplinary space. especially important is the socio-psychological cause of children's anxiety and the 

definition of typical behavioral forms in emergency situations. 

Keywords: emergency, anxiety, basic anxiety, situational anxiety, personal anxiety, separation alarm, 

parental expectations and requirements, fear, stressful situation, neurosis. 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. 2020. No 1 (16) 
 

Ա.Հ. Մատինյան, Ա.Գ. Դավինյան 
 

ՀՐՇԵՋ-ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում և ողջ աշխարհում, փրկարարները հաճախ են հանդիպում 

մասնագիտական դժվարությունների, որոնք խաթարում են նրանց հոգեկան աշխարհը, հաճախ չեն 

կարողանում հաղթահարել այդ ամենը հոգեբանական պատրաստվածության բացակայության պատճա-

ռով: Փրկարարական անձնակազմի հոգեբանական պատրաստության հիմնական խնդիրն է հոգեբա-

նական առանձնահատկությունների, կամային հատկությունների կատարելագործումը: Հոգեբանական 

օգնության ցուցաբերմամբ կարելի է զգալիորեն թեթևացնել մարդու վիճակը և որոշ չափով կանխել 

հոգեբանական տրավմայի հետևանքները: Մարդուն օգնելու արդյունավետ միջոցներից է նրան ցավակ-

ցելը, ապրումակցելը, հոգեբանորեն սատարելն է, ինչպես նաև վերոնշյալ քայլերի ձեռնարկումը՝ 

համապատասխան հոգեբանական տեխնիկայի օգտագործմամբ:  

Առանցքային բառեր. սթրես, դեպրեսիա, հոգեասթենիկ, ճգնաժամ, հիպերտրոֆիզացիա, խուճապ, 

հոգեսոմատիկ, ադապտացիա, հոգեբանական աջակցություն: 
 

Փորձառու մասնագետներով համալրված ստորաբաժանումներ ունենալը դեռ չի նշանա-

կում, որ տվյալ երկիրը կամ համայնքը լիովին պատրաստ է դիմակայել աղետներին: 

Աշխատանքային փորձի, գիտելիքների և հմտությունների հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր մարդ` 

ղեկավար կամ ենթակա, պետք է հոգեբանորեն պատրաստված լինի արտակարգ իրավիճակ-

ների՝ աղետների դիմակայման և ճգնաժամերի հետևանքների վերացման աշխատանքներին: 

Արտակարգ իրավիճակը՝ որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում խոշոր վթարի, 

տեխնածին, տարերային կամ էկոլոգիական աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի, 

բույսերի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի լայնորեն տարածված հիվանդությունների, 

զենքի տեսակների կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակ է, որը հանգեցրել կամ կարող 

է հանգեցնել մարդկային զոհերի, մարդկանց առողջությանն ու շրջակա միջավայրին զգալի 

վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և մարդկանց կենսագործունեության բնականոն 

պայմանների խախտման [1]: 

Ճգնաժամը՝ գրեթե բոլոր լեզուներում, իր մեջ պարունակում է այնպիսի հասկացություն-

ներ, ինչպիսիք են՝ պարբերաբար կրկնվող, որոշիչ բեկում, անցողիկ վիճակ և այլն: Ճգնաժամը՝ 

դա վտանգի և խոցելիության բախման արդյունքն է: 

Տարբեր անձանց մոտ տարբեր են ճգնաժամի մասին պատկերացումները: Այդ նպատակով 

փորձ է արվում վերարտադրել իրական արտակարգ իրավիճակի պայմանները և վերապրել 

այդտեղ գտնվողների վիճակը: Օրինակ՝ ստեղծվում են իրավիճակներ, ընտրվում են տվյալ 

իրավիճակին համապատասխան հոգեբանորեն ամենաբարդ պայմանները, հնարավորինս 

նմանեցնում բնական վիճակներին: Սովորեցնում և նախապատրաստում են փրկարար 

ծառայողներին տվյալ պայմաններում կառավարել իրենց հույզերը և վարքը, կարողանալ արագ 

ու ճիշտ կողմնորոշվել, որոշումներ կայացնել: Ճիշտ է, այս դասընթացները և մարզումները 

անհրաժեշտ են, բայց միշտ չէ, որ բերում են ցանկալի արդյունքի, քանի որ տարբեր անհատների 
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խառնվածքի տեսակների, բնավորության գծերի և ընկալումների հետ կապված, այս 

դասընթացները շատերի համար կարող են լինել ոչ արդյունավետ [2]: 

Չունենալով արտակարգ իրավիճակներում կենսագործունեության պահպանման 

ունակություններ, դրանցում արդյունավետ գործելու փորձ, կարողություններ՝ հաճախ մարդիկ 

հայտնվում են անելանելի իրադրության մեջ: Դեռ ավելին՝ վտանգի սպառնալիքն իր ամբողջ 

հզորությամբ անդրադառնում է մարդու օրգանիզմի բոլոր համակարգերի, առավելապես 

հոգեկան աշխարհի վրա: Այս ամենից ապահովագրված չեն նաև հրշեջ-փրկարարներն, ովքեր 

աշխատում են անմիջապես աղետի գոտում, նրանց մոտ կարող են առաջանալ սթրեսային, 

դեպրեսիվ վիճակներ, խուճապ, թաքնված վախեր և այլն: 

Ըստ Տ. Լինչուկի և Ի. Միխալյովայի խուճապը հիպերտրոֆիզացված վախի ժամանակավոր 

ապրումն է, որն առաջացնում է մարդկանց անվերահսկելի, չկարգավորված վարք, երբեմն էլ՝ 

ինքնատիրապետման լիակատար կորուստ:  

Խուճապն արտահայտվում է՝ 

1. շտապողականությամբ, 

2. գործողությունների անբավարարությամբ, 

3. սխալ որոշումներ կայացնելով, 

4. երևակայական վտանգից խուսափելու արտահայտված ցանկությամբ, 

5. իրական վտանգի պայմաններում պաշտպանիչ միջոցառումերով [4]: 

Երբեմն հերթապահությունից հետո, որի ժամանակ հրշեջ-փրկարարներն աշխատել են 

ամբողջ գիշեր, սպասարկել են բազմաբնույթ ահազանգեր, որոնք ուղեկցվել են ուժեղ նյարդահո-

գեբանական սթրեսով, մարդկային զոհերով, նյութական վնասներով և այլն, և փրկարարները 

չեն կարողանում քնել։ 

Հրշեջ-փրկարարների հոգեբանական պատրաստածության հիմնական գաղափարը 

համընդհանուր արժեքների հիման վրա նրանց հոգեբանական կայունությունը և առաջադրանք-

ները կատարելու պատրաստակամությունը զարգացնելն է: 

Գերծանրաբեռնվածությունը և հոգնածությունը հաճախ առաջացնում են դեպրեսիվ 

վիճակներ։ Բացի այդ, կարող են առաջանալ հոգեսոմատիկ հիվանդություններ՝ երկարատև 

գլխացավեր, մկանային ցավեր, սրտի շրջանում ցավի զգացողություն, տեսողության սրման 

նվազում և այլն։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի հրշեջ-փրկարարներն այնպես պլանավորեն, որ 

կարողանան «հոգնածության-հանգստության» ժամանակահատվածը հնարավորինս պահել 

հավասարակշռության մեջ, ինչը կօգնի նրանց ավելի արդյունավետ աշխատանք իրականացնել 

և լինել ավելի ակտիվ ու պատրաստված [8]։ 

Հրշեջ-փրկարարների հետ կրթական աշխատանքներն իրականացվում են, որպեսզի 

նրանց մեջ սերմանվի պարտականության զգացում, քաղաքացիների առջև պատասխանատ-

վության զգացում, ինչպես նաև պատրաստակամություն կատարելու առաջադրանքները, 

չնայելով դժվարություններին, նույնիսկ կյանքի սպառնալիքներին:  

Կրթական միջոցառումներն ակտիվորեն ազդում են փրկարարական կազմավորումների 

գործընթացների վրա, բարձրացնում են հրշեջ-փրկարարների պատասխանատվությունը, 

մշտական պատրաստվածությունը թիմի արդյունավետ աշխատանքի համար:  
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Հրշեջ-փրկարարները պետք է սովորեն վերլուծել և գնահատել իրենց վարքը, որոշումները, 

գտնել հաջողության արդյունքները և համախմբել դրանք, պարզել անհաջողությունների 

պատճառները, որպեսզի դրանք նորից չկրկնվեն:  

Մարտական գործունեության համար հրշեջ-փրկարարների հոգեբանական պատրաստ-

վածության վիճակը, ինչպես ցանկացած այլ հոգեկան վիճակ, հանդիսանում է անհատակա-

նության բարդ դրսևորում։  

Այն բնութագրվում է՝ 

➢ մասնագիտական պարտականությունների կատարման ձգտումով. 

➢ մարտական առաջադրանքներն արագորեն լուծելու անհրաժեշտության համոզմունքով. 

➢ վստահությամբ՝ սեփական ուժերի, սարքավորումների հուսալիության և թիմակիցների, 

մարտական անձնակազմի աջակցության. 

➢ ակտիվորեն, ուժերի կենտրոնացմամբ և մինչև վերջ մարտական խնդիրների ճիշտ 

լուծման համար պայքարելու ձգտումով.  

➢ հուզական գրգռման օպտիմալ մակարդակով, որը թույլ է տալիս վերահսկել մտքերը, 

զգացմունքները, պահվածքը և բարձր արդյունավետություն ապահովել հրդեհի ժամանակ 

[6]: 

Հրշեջ-փրկարարների ինքնազարգացման ձևերը կարող են տարբեր լինել՝ 

1. ինքնաքննադատություն, 

2. ինքնավստահություն, 

3. ինքնաիրացում: 

Հրշեջ-փրկարարների հոգեբանական պատրաստությունը պետք է լուծի հետևյալ 

խնդիրները՝  

1. նպաստել հրշեջ-փրկարարների արագ հարմարվողականությանն արտակարգ իրավի-

ճակների գոտում. 

2. փրկարաների գաղափարների ձևավորում՝ փրկարարական և այլ անհետաձգելի 

աշխատանքների կատարման բնույթի վերաբերյալ. 

3. հրշեջ-փրկարարների հոգեբանական դիմակայունության ձևավորում ճգնաժամային 

իրավիճակներում աշխատանքներ կատարելիս. 

4. հրշեջ-փրկարարական ստորաբաժանումների կայուն հմտությունների զարգացում՝ տար-

բեր տեսակի փրկարարական գործիքների և սարքավորումների օգտագործման ժամանակ. 

5. հրշեջ - փրկարարների մասնագիտական կարևոր որակների ձևավորում. 

6. ճգնաժամայինիրավիճակներում հոգեբանների և բժիշկների բացակայության ժամանակ՝ 

հրշեջ-փրկարարների հոգեբանական աջակցության ցուցաբերում. 

7. հոգեբանական կայունության վերականգնումնարտակարգիրավիճակների ժամանակ 

գործողությունների իրականացման ընթացքում և դրանց ավարտից հետո [3]. 

Հրշեջ - փրկարարական անձնակազմի հոգեբանական պատրաստության հիմնական 

խնդիրն է հոգեբանական առանձնահատկությունների, կամային հատկությունների կատարելա-

գործումը: 

Արտակարգ իրավիճակներում վարքը վերահսկելն առավել բարդ է, քան նորմալ պայման-

ներում: Այդ պատճառով, հրշեջ-փրկարարները պետք է ունենան այնպիսի կամային հատկա-

նիշներ, ինչպիսիք են՝ վճռականությունը, քաջությունը, ինքնատիրապետումը, դիմացկունու-
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թյունը, համառությունը և այլն: Հոգեբանական պատրաստվածության կարևորագույն խնդիր-

ներից է հոգեբանական ադապտացիան արտակարգ իրավիճակների գոտում: 

Հոգեբանական ադապտացիան՝ անձի, խմբերի, օրգանիզմի հարմարվողականությունն է 

արտաքին փոփոխությունների պայմաններում: 

Հրշեջ-փրկարարների օրգանիզմը պետք է կարողանա հարմարվել արտաքին պայման-

ների փոփոխությանը: Հոգեբանական ադապտացիան թույլ է տալիս փրկարարներին համարժեք 

արձագանքել արտակարգ իրավիճակների գոտում ստեղծված իրավիճակին և սահմանված 

ժամանակում սկսել վթարափրկարարական աշխատանքները: Միևնույն ժամանակ, նրանց 

աշխատունակությունը մնում է բավարար մակարդակի վրա: Արտակարգ իրավիճակներում 

փրկարարների արագ ադապտացիայի և առողջության ու աշխատունակության պահպանման 

համար անհրաժեշտ են հոգեբանական պատրաստության կանխամտածված միջոցառումներ 

վթարափրկարարական աշխտանքների տարբեր փուլերի ժամանակ: 

Մասնագիտական հարմարվողականությունը մասնագիտական հմտությունների զարգա-

ցումն է՝ հաշվի առնելով աշխատանքի առանձնահատկությունները: Յուրաքանչյուր սկսնակ 

անցնում է փորձաշրջան: 

Հատուկ հոգեբանական պատրաստվածությունը ներառում է՝ 

1. հրշեջ-փրկարարի հոգեվիճակի հարմարեցումը շրջակա միջավայրի գործոններին, 

2. վախը և անորոշությունը հաղթահարելը՝ աշխատանքային պարտականությունները 

կատարելիս, 

3. անկանոն աշխատանքային ժամեր, 

4. հոգեբանական-ճանաչողական գործընթացները, պայմանները խթանելու համար 

հոգեբանական հարմարվողականության ու այլ հմտությունների ձևավորումը, 

5. առաջադրանքների իրականացում՝ սուղ ժամանակային պայամաններում, 

6. ինքնուրույն պատասխանատու որոշումներ կայացնելը, 

7. և այլն [6]: 

Որպեսզի հասկանանք փրկարարների հոգեբանական պատրաստվածության, հոգեկան 

կայունության աստիճանը, թեստերի միջոցով իրականացրել ենք հետազոտություն, ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 

ՓՈՒՎ ՀՆՓԱԻ կենտրոնում: Թեստավորում անցել են տարբեր մասնագիտացում ունեցող 

երեսուն հրշեջ-փրկարար: Օգտվել ենք՝«Անձնավորության դրդապատճառապահանջմունքային 

ոլորտի սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների ախտորոշան մեթոդիկայից (ըստ՝Օ.Ֆ. 

Պոտյոմկինի)» և «Անձնավորության հատկությունների շեշտվածության և նյարդահոգեկան 

կայունության մեթոդիկայից»: Թեստերի անցկացման նպատակն էր՝ բացահայտել հրշեջ-

փրկարարների սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների արտահայտվածության և նրանց 

նյարդահոգեկան անկայունության և հոգեասթենիկ տիպի արտահայտվածության աստիճանը: 

Թեստերի արդյունքում պարզ դարձավ, որ հիմնականում գերակշռում էր կողմնորոշ-

վածությունը դեպի արդյունքը և ազատությունը, հազվադեպ է պատահում «ազատություն-փող» 

զուգակցումը: Նյարդահոգեկան անկայունության սրված, շեշտված մակարդակ նկատվեց հրշեջ-

փրկարարներից 7 հոգու մոտ՝ բնավորության շեշտվածություն, վարքի բարոյական և 

կարգապահական, միջանձնային հարաբերությունների, մասնագիտական գործունեության 

խախտումներ, անբավարար սոցիալական հասունություն, հիվանդագին երևույթներ: Մյուսների 

մոտ նկատվեց միջին մակարդակ, այսինքն գտնվում են նյարդահոգեկան կայուն վիճակում: 
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Հոգեասթենիկ տիպի արտահայտված աստիճան նկատվեց միայն 2 փրկարարի մոտ՝ 

բարձր տագնապայնություն, անվճռականություն, սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահու-

թյուն, հեշտ խոցելիություն, արագ հոգնածություն, անհաջողությունների վրա սևեռում, ամաչկո-

տություն, ցածր ակտիվություն: 

Հոգեբանական աշխատանքները ենթադրում են՝ 

1. հոգեբանական պատրաստվածություն. 

2. հոգեբանական աջակցություն. 

3. հոգեբանական օգնություն. 

4. հոգեբանական վերականգնում: 

Հոգեբանական պատրաստվածությունը բարոյահոգեբանական աջակցության ամենա-

կարևոր բաղադրիչներից է: 

Հոգեբանական պատրաստվածությունը կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ 

1. ընդհանուր, 

2. հատուկ, 

3. նպատակային: 

 Ընդհանուր հոգեբանական պատրաստությունը՝ առաջնորդների, հրամանատարների 

գործողությունն է, անձնակազմի մոտ հայրենասիրության, մասնագիտական ակտիվության, 

ինքնազոհաբերման պատրաստակամության ստեղծման գործում: Այն ենթադրում է անհրաժեշտ 

հոգեբանական գիտելիքներով օժտված անձնակազմ, մասնագիտական առաջադրանքների 

կատարման նկատմամբ հոգեբանական պատրաստվածության և դիմացկունության ձևավորում:  

Ընդհանուր հոգեբանական պատրաստությունն իրականացվում է հրշեջ-փրկարարների 

գիտելիքների ձեռքբերմամբ՝ ներառյալ մասնագիտական հոգեբանական, ինչպես նաև արտա-

կարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման ժամանակ գիտակցության և հոգեկանի վրա 

բացասական ազդող գործոնների վերաբերյալ, դրական տրամադրվածության, վճռականության, 

նպատակաուղվածության, մոտիվացիայի ձևավորման և պարտականությունների բարեխիղճ 

կատարման միջոցով: 

 Հատուկ հոգեբանական պատրաստությունը ենթադրում է անձնակազի հոգեբանական 

պատրաստություն և կայուն զարգացում արտակարգ իրավիճակներում հրշեջ-փրկարարական 

աշխատանքների իրականացման ժամանակ: 

 Այն ձևավորում է բարձր հուզական-կամային կայունություն, այսինքն վախին դիմակա-

յելու, կյանքին սպառնացող իրավիճակներում ինքնատիրապետելու ունակություն և խմբայինու 

միայնակ գործողությունների իրականացման պատրաստակամություն: Հատուկ հոգեբանական 

պատրաստությունն իրականացվում է ուսումնառության և հատուկ հոգեֆիզիկական պարապ-

մունքների միջոցով:  

 Նպատակային հոգեբանական պատրաստությունը՝ ղեկավարների, հրամանատարների 

գործունեությունն է անձնակազմի որակային բարձրացման գործում, որոնք նպաստում են 

հատուկ առաջադրանքների կատարմանը: 

Նպատակային հոգեբանական պատրաստության նպատակն է՝ 

1. Անձնակազմի հոգեբանական վերապատրաստումը: 
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2. Հրշեջ-փրկարարների անհատական պատրաստություն՝ արտակարգ իրավիճակներում 

գիտակցված և մասնագիտական գործողությունների իրականացման, ճգնաժամային 

իրավիճակներում կամային- հուզական կայունության համար: 

3. Հրշեջ-փրկարարներին անհրաժեշտ նոր տեխնիկայի և սարքավորումների հետ կապված՝ 

հոգեբանական հարմարվողականության կազմակերպում: 

Հոգեբանական աջակցությունը գործողությունների համակարգ է, որի նպատակն է 

պահպանել փրկարարական անձնակազմի հոգեբանական կայունությունը՝ բարձր նյարդահո-

գեբանական սթրեսների, բացասական հոգեվիճակների և հետվնասվածքային խանգարումների 

ժամանակ:  

Հոգեբանական օգնությունը միջոցառումների համակարգ է, ուղղված հրշեջ-փրկարա-

րաների հոգեկանի վրա արտակարգ իրավիճակների ազդեցության տրավմատիկ հետևանքները 

հաղթահարելուն, ինչպես նաև վերականգնելուն նրանց հոգեբանական կայունությունն ու 

մասնագիտական առաջադրանքները կատարելու պատրաստակամությունը: 

Հոգեբանական օգնությունն իր մեջ ներառում է՝ 

➢ ախտորոշում, 

➢ խորհրդատվություն, 

➢ նախապատրաստում և հոգեհիգիենա, 

➢ հոգեբանական վերականգնում: 

Որակյալ հոգեբանական օգնություն ցուցաբերում են հոգեբանները, հոգեբույժները, 

հոգեթերապևտները: 

 Հոգեբանական վերականգնումը, դա բժշկական, հոգեբանական, մանկավարժական և 

սոցիալական միջոցառումների համակարգ է, որի նպատակն է վերականգնել օրգանիզմի 

հոգեբանական ֆունկցիաները, որոնք առաջացել են վթարափրկարարական աշխատանքների 

ժամանակ: Հոգեբանական վերականգնումն իրականացվում է հետագա գործողությունները 

շարունակելու նպատակով [3]: 

Հոգեբանական աջակցությունը, հոգեբանական օգնությունը և հոգեբանական վերականգ-

նումը, որպես հոգեբանական աշխատանքի տարրեր, սերտորեն կապված են հոգեբանական 

պատրաստության հետ, որի նպատակն է հոգեբանական պատրաստության, կայունության 

ձևավորումը, վախի հաղթահարումը և սթրեսին դիմակայումը:  

Հրշեջ-փրկարարները, պետք է իմանան արտակարգ իրավիճակներում նյարդահոգեբա-

նական սթրեսները թեթևացնելու և հոգեկան վիճակը կառավարելու մեթոդները: Դժվար 

իրավիճակներում որոշիչ դեր է խաղում մարդու բարոյահոգեբանական վիճակը: Դա է որոշում 

նման պահերին գիտակցված, վստահ և խելամիտ գործողությունների իրականացման 

պատրաստվածությունը:  

Հրշեջ-փրկարարների գործողություններն, իրենց կյանքին սպառնացող վտանգների 

պատճառով, ուղեկցվում է համապատասխան հոգեկան լարվածությամբ, որն էլ վտանգի 

նկատմամբ բնական արձագանք է։ «Վտանգի զգացումը չպետք է կորչի», ներառելով 

հոգեբանական, ինչպես նաև հուզական մեխանիզմներ, նպաստում է մարդու գործունեության 

ակտիվացմանը, լավացնում մտածողությունը ճգնաժամային իրավիճակներում [4]։ 

Բնական երևույթները, խոշոր վթարները, աղետներն առաջացնում են հույզեր, պահանջում 

բարձր բարոյահոգեբանական կայունություն, դիմացկունություն և վճռականություն՝ 
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տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու, նյութական արժեքները փրկելու համար: Որոշ 

դեպքերում կարող են խաթարվել նորմալ մտածողության գործընթացը, թուլանալ կամ 

ամբողջովին վերանալ ինքնատիրապետումը, ինչը կարող է հանգեցնել չարդարացված և 

անկանխատեսելի գործողությունների: 

Որպես կանոն, վախի հաղթահարմանը նպաստում է անձնական պատասխանատվության 

զգացումը և կատարած աշխատանքի կարևորության գիտակցումը: Հոգեբանորեն 

չպատրաստված հրշեջ-փրկարարների մոտ առաջանում է վախի զգացում և վտանգավոր 

վայրից փախչելու ցանկություն, հոգեբանական ցնցում, որն ուղեկցվում է մկանների 

թուլացմամբ: Այդ պահին խաթարվում է մտածողության գործընթացը, թուլանում կամ 

ամբողջովին կորչում է զգացմունքների և կամքի վերահսկողությունը: Խանգարվում է 

շնչառությունն, առաջանում է սրտխփոց, ծայրամասային արյան անոթների սպազմ, սառը 

քրտինք, թուլանում են մկանները, փոխվում է ձայնի տեմբրը, երբեմն կորցնում են խոսելու 

ունակությունը: Հայտնի են նաև, հանկարծակի առաջացած վախի ժամանակ սիրտանոթային 

համակարգի կտրուկ խանգարման պատճառով մահվան դեպքեր:  

Ի՞նչ անել, հրշեջ-փրկարարներին ընկճված վիճակից դուրս բերելու համար՝ 

1. Պետք է հաշվի առնել, որ հոգեբանական վնասվածք ստացած հրշեջ-փրկարարը, ավելի 

արագ է վերականգնում հավասարակշռությունը, երբ իրեն ներգրավում են որևէ ֆիզի-

կական աշխատանքի մեջ, բայց ոչ միայնակ: 

2. Հրշեջ-փրկարարի վրա բացասական ազդեցությունը թուլացնելու համար, անհրաժեշտ է 

արտակարգ իրավիճակին պատրաստումը, հոգեկան կայունության ձևավորումը և կամքի 

զարգացումը: 

3. Առանձնահատուկ նշանակություն է տրվում ձեռնարկությունների, կազմակերպություն-

ների և հիմնարկների բոլոր աշխատողների վերապատրաստմանը՝ հոգեկան կայունու-

թյան, դիմացկունության, ինքնատիրապետման զարգացման, նպատակին հասնելու 

կայուն ձգտումների, փոխօգնության և փոխգործակցության ձևավորման համար [3]: 

Հրշեջ-փրկարարների հոգեբանական պատրաստվածությունը կարևոր գործոններից մեկն 

է, քանի որ շփոթմունքի և վախի թեթև դրսևորումները, հատկապես պատահարի զարգացման 

պահին, կարող են հանգեցնել ծանր, երբեմն էլ անդառնալի հետևանքների:  

Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների ավարտից հետո հրշեջ-փրկարար-

ներին հոգեբանական օգնության ցուցաբերման առանձնահատկություններն են՝ 

1. հոգեվերականգնողական աշխատանքներն իրականացվում են՝ ոչ շուտ քան 48 ժամ 

իրադարձությունից հետո և ամենաքիչը 1 անգամ շաբաթվա մեջ. 

2. հոգեթերապիան անցկացնել հոգեբանական օգնության աշխատասենյակներում. 

3. տեղեկատվության ստացում սթրեսային վիճակի մասին. 

4. հրշեջ-փրկարարների հոգեբանական վիճակի գնահատում. 

5. հոգեբանական օգնության ցուցաբերման ձևերի և մեթոդների ընտրություն, կախված 

հրշեջ-փրկարարի խնդիրներից. 

6. հոգեբանական օգնության ցուցաբերման ծրագրի իրականացում շարժական հոգեբա-

նական կենտրոնում. 

7. հանգստի և վերականգնման կարգի և մեթոդների հաջորդականությունը. 

8. վերահսկողություն. 
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9. աշխատանքների ավարտ կամ շարունակում նոր մակարդակի վրա: 

 Հոգեբանական օգնություն ցուցաբերելիս հաշվի առնել որոշակի պահանջներ՝ 

➢ հարգանք մարդու իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ, 

➢ հարգանք մարդկային արժանապատվության նկատմամբ, 

➢ համապատասխան մասնագիտական որակներ, 

➢ բարեխղճություն, 

➢ բարի կամք, 

➢ տեղեկատվության գաղտնիություն և այլն: 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 

СПАСАТЕЛЕЙ 
 

 В Республике Армения и во всем мире спасатели часто сталкиваются с профессиональными 

трудностями, которые нарушают их психический мир, они не могут преодолеть это, из-за отсутствия 

психологической готовности. Основной задачей психологической подготовки спасателей является 

улучшение их психологических характеристик и силы воли. Предоставление психологической помощи 

может облегчить состояние человека и предотвратить влияние психологической травмы до некоторой 

степени. Один из продуктивных способов помочь человеку - это сопереживать ему, оказывать ему 

психологическую поддержку, а также предпринимать вышеуказанные шаги, используя соответствующие 

психологические методы.  

 Ключевые слова: стресс, депрессия, психочувствительность, кризис, гипертрофия, паника, 
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PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL READINESS OF RESCUERS STAFF 
 

Rescuers often meet professional difficulties in the Armenian Republic and all over the world, that violate 

their psychological world, which cannot be overcome because of the absence of the psychological readiness.The 

main task of rescuers psychological readiness is the improvement of their psychological features and strength of 

will. Providing psychological help can alleviate prople one is condition and prevent the effect of psychological 

trauma to some extant. One of the productive ways to help a person is to empathize with him, provide him with 

psychological support, and also take the above steps using appropriate psychological techniques.  

Key words: stress, depression, psychosensitivity, crisis, hypertrophy, panic, psychosomatics, adaptation, 

psychological support. 
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

Հոդվածները կարող են ներկայացվել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով' ընդհանուր ծավալը մինչև 12 

էջ (ցանկալի է վերջին էջն օգտագործել ամբողջությամբ): 

Հոդվածը ներկայացնել գրախոսված: 

Հոդվածը պատրաստվում է MS Word տեքստային խմբագրիչով: 

Սահմանվել են էջերի հետևյալ չափանիշները և պահանջները: 

Տեքստը բոլոր լեզուներով հավաքել Armenian Phonetic Unicod` GHEA Grapalat տառատեսակով, տառաչափը` 

11, տողերի հեռավորությունը` 1.2, էջի ֆորմատը` А4 (210x297 մմ), աշխատանքային դաշտը` 165 x252 մմ, 

լուսանցքները. ձախից` 20 մմ, վերևից 20 մմ, աջից 20 մմ, ներքևից` 25 մմ: 

Առաջին էջի վերին տողի մեջտեղում գլխատառերով և ստվերապատված, հոդվածի տեքստի լեզվով նշվում են՝ 

հանդեսի լրիվ անվանումը, տարեթիվը և հերթական համարը, փակագծում նաև ընդհանուր համարը (ամբողջ տողը՝ 

հաստ /bold/, 11 տառաչափով):  

Մեկ տող ներքև, տողի մեջտեղում տրվում է հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը (ները) (փոքրատառ, bold, 11 

տառաչափով): Մեկ տող ներքև, տողի մեջտեղում տրվում է հոդվածի վերնագիրը (գլխատառերով, bold, 12 

տառաչափով), իսկ մեկ տող ներքև, հոդվածի տեքստի լեզվով` համառոտագիրը (аннотация), (որի մեջ պետք է 

ձևակերպվի հոդվածի նպատակը, արդյունքները և հիմնավորվի կատարված աշխատանքների անհրաժեշտությունը), 

5-8 առանցքային բառերով (բոլորը` մինչև 10 տող ծավալով, շեղատառերով (Italic), 10 տառաչափով): Համառոտագրից 

մեկ տող ներքև, 11 տառաչափով տրվում է հոդվածի հիմնական տեքստը:  

Պարբերությունները սկսել նոր տողից` 10 մմ ներսից:  

Նկարները, գծանկարները և աղյուսակները տեղադրել տեքստում այդ մասին նշում կատարելուց հետո, նույն 

կամ հաջորդ էջում, պետք է ունենան վերնագրային բացատրություններ և համարակալում: Անվանումը և 

բացատրությունները տեղակայել նկարների տակը և աղյուսակների վրա (Italic, bold, 9 տառաչափով): 

Հոդվածում չընդգրկել գունավոր նկարներ, գծանկարներ և այլ վիզուալ նյութեր: 

Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տալ Microsoft Equation, Italic, 10 տառաչափով: 

Բանաձևերը ներկայացնել առանձին տողով և մեջտեղում, իսկ հիմնականները նաև համարակալել նույն տողի աջ 

անկյունում` (փակագծերի մեջ): 

Հոդվածում օգտագործվող գրական աղբյուրները պետք է ունենան օգտագործման հերթականությանը կամ 

այբբենական դասավորությանը (ըստ լեզուների) համապատասխան համարակալում և տեքստում նշել` [1], 

[2],...տեսքով:  

Հոդվածի վերջնամասից երկու տող ներքև, մեջտեղում նշվում է Գրականություն արտահայտությունը 

(փոքրատառ, bold, 11 տառաչափով) և ըստ ընդունված ստանդարտի, 10 տառաչափով տրվում է գրականության 

ցանկը, որում հեղինակի (ների) Ազգանունը Ա.Հ. - ն կամ առաջին բառը ձևավորվում է bold, 10 տառաչափով: Ցանկալի 

է գրականության ցանկում ընդգրկել մինչև 10 հրատարակում: 

Գրականությունից հետո, երկու տող ներքև հոդվածի տեքստի հետ չհամընկնող երկու այլ լեզուներով նույն 

ձևով կրկնվում է հոդվածի գլխամասը` հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը (ները), հոդվածի վերնագիրը և 

համառոտագիրը: 

Մեկ տող ներքև տրվում են հոդվածի հեղինակի (ների) Ազգանունը, Անունը, Հայրանունը, գիտ. աստիճանը, 

գիտ. կոչումը, կազմակերպության համառոտ անվանումը (փակագծերում) և հեռախոսների համարները: 

Մեկ տող ներքև նշել հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը, ամիսը և տարին: 

Վերոնշյալ պահանջները բավարարելուց հետո Գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղարին 

ներկայացնել գրախոսականը, հոդվածը A4 ֆորմատի վրա տպված մեկ օրինակ և հոդվածի էլեկտրոնային 

տարբերակը: 

Չի թույլատրվում ներկայացնել նախկինում հրատարակված կամ տպագրության համար այլ հանդեսներ 

ուղարկած հոդվածներ: 

Խորհրդի կողմից հրատարակման չերաշխավորելու դեպքում հոդվածը մնում է խմբագրությունում: 

 

Խմբագրական խորհուրդ 
Հեռ. 060-69-10-00 

E-mail: info@cmsa.am 

mailto:info@cmsa
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ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ  

 

Статьи могут быть представлены на армянском, русском и других иностранных языках. С общим объемом до 12 

страниц (желательно последнюю страницу использовать полностью).  

К статье представляется рецензия. 

Статья готовится в редакторе MS Word. 

Утверждены следующие критерии и требования. 

Текст на всех языках набирается в Armenian Phonetic Unicod. Шрифт: GHEA Grapalat, размер шрифта: 11; 

межстрочный интервал: 1,2 строки; параметры страницы: А4 (210х297 мм.); рабочее поле: 165х252 мм.; пробелы: слева: 

20 мм., справа: 20 мм., сверху: 20 мм., снизу: 25 мм.  

На верхней строке первой страницы, посередине, на языке текста статьи, на оттененном фоне пишется полное 

название журнала, год и очередной номер, а в скобках общий номер (вся строка курсивом полужир. (bold), размер 

шрифта 11).  

Строкой ниже, посередине, даются инициалы и фамилия (ии) автора (ов) (прописными буквами, полужир. (bold), 

размер шрифта: 11). Посередине следующей строки дается заглавие статьи (заглавными буквами, полужир. (bold), размер 

шрифта: 12), а строкой ниже на языке статьи представляется краткая аннотация, в которой должны быть отражены цель 

и результаты статьи, обоснована необходимость проделанной работы, с 5-8 ключевыми словами (всего в объеме 10 

строк, курсивом (Italic), размер шрифта: 10). Через строку после анотации представляется основной текст статьи (размер 

шрифта: 11). Абзацы начинаются с новой строки, с отступом в 10 мм.  

Картинки, чертежи и таблицы размещаются в тексте, после соответствующей ссылки на той же, или на 

следующей странице, должны иметь заглавия и нумерацию. Заглавия и пояснения должны быть размещены под 

картинками и на таблицах (Italic, полужир. (bold), размер шрифта 9).  

Формулы и математические выражения даются в Microsoft Equation, Italic, размер шрифта: 10. Формулы 

представляются на отдельных строках и посередине, а основные нумеруются на той же строке в правом углу (в скобках). 

Используемая в статье литература должна иметь нумерацию, соответствующую очередности ее использования, 

или по алфавиту (согласно языкам) и отмечаться в тексте квадратными скобками: ввиде [1], [2] ... и т.д. 

В конце статьи, двумя строками ниже, посередине пишется слово Литература (прописными буквами, полужир. 

(bold), размер шрифта: 11) и согласно принятым стандартам дается список литературы, в котором Фамилия (ии) и 

инициалы автора (ов) или первое слово даются полужир. (bold) (размер шрифта: 11). Желательно в списке литературы 

представить до 10 публикаций.  

После литературы, двумя строками ниже на двух языках, отличных от языка текста повторяется заглавная часть 

статьи: инициалы и фамилия (ии) и автора (ов), название статьи и аннотация.  

Строкой ниже даются Фамилия (ии) и  инициалы, ученая степень, ученое звание автора (ов), краткое название 

организации (в скобках) и контактные телефоны.  

Строкой ниже отмечается дата представления статьи и дата ее рецензирования. 

После приведения статьи в соответствие с вышеперечисленными требованиями ответственному секретарю 

Научного журнала высылается рецензия на статью, сама статья, распечатанная в формате А 4, в одном экземпляре и ее 

электронный вариант.  

Не разрешается представлять опубликованные ранее статьи или статьи направленные ранее на публикацию.  

Статья, отклонённая со стороны Редакционного совета, возврату не подлежит.  

 

Редакционный совет 
Тел. 060-69-10-00 

  E-mail: info@cmsa.am 
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