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Ատենախոսության  թեման հաստատվել է ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության 
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                                                                                     հ.գ.թ., դոցենտ  Խ.Վ.Գասպարյան  

 

Առաջատար կազմակերպություն ՝                       Հայ-Ռուսական (Սլավոնական)  

                                      համալսարան  
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Թեմայի արդիականությունը  

Հուզական խնդիրները բավականին լայն շրջանակ են ներառում, որոնցից մեծ 

տարածում ունեն տագնապային խանգարումները: Տագնապային խանգարումներն (Anxiety 

disorders) աշխարհում ամենատարածված հոգեկան խանգարումներն են, որոնցով միայն 

ԱՄՆ–ում տառապում են ավելի քան 40 միլիոն մարդ: Տագնապի խանգարումները հաճախ  

զուգակցվում են մասնագիտական, սոցիալական և անհատական գործունեության 

խանգարման հետ: Տագնապային խանգարումներն ավելի լայն տարածվածություն ու 

սրացում են ստացել, հատկապես, ժամանակակից սոցիալական կյանքի առավել 

բարդացման և  փոփոխությունների արագ տեմպերի պատճառով: Կանանց մոտ կյանքի 

ընթացքում տագնապային խանգարում  ունենալու ռիսկն զգալիորեն ավելի բարձր է, քան 

տղամարդկանց մոտ: Ուստի, կոնկրետ այս խմբում, այսինքն կանանց  մոտ տագնապային 

խանգարումների առանձնահատկությունների և հնարավոր պատճառների 

ուսումնասիրությունը շատ կարևոր է ու արդիական: Սույն հետազոտության մեջ 

ուսումնասիրվել են տագնապային խանգարումները՝ հիմք ընդունելով DSM-IV R–ի 

դիագնոստիկան, ոչ  թե DSM-V տարբերակը, որտեղ փոքր-ինչ փոփոխության է ենթարկվել  

խանգարումների կատեգորիան (կպչուն սևեռուն խանգարումը և դրա հետ կապված 

խնդիրները):     

Նորագույն հոգեբանության շրջանում հոգեվերլուծության վաղ տեսաբանները 

տագնապային զգացողությունը դիտարկում էին որպես հակասության հետևանք: Սկզբում 

ենթադրվում էր, որ տագնապային զգացողությունն առաջանում է այն ժամանակ, երբ հոգին 

անկարող է տիրապետել էնդոգեն սեռական գրգռվածությանը, և անգիտակից բնազդային 

պահանջների ճնշումն առաջացնում է նևրոտիկ ախտանիշներ:  

Ի. Պավլովը և հետագայում բիհեվիորիստական (վարքաբանական) ուղղության 

հոգեբաններն այլ մոտեցում ցուցաբերեցին տագնապային զգացողության բացատրման 

համար: Պավլովը (1960) տագնապային զգացողությունը դիտարկում էր որպես 

պայմանական հակազդեցություն, որը առաջանում է չեզոք ազդակի և դրդող ազդակի 

համակցման  հետևանքով: Երկու ազդակների համաժամանակյա կրկնումից հետո, նախկին 

չեզոք ազդակը ձեռք է բերում անհանգստացնող ազդակի աֆեկտիվ և ֆիզիոլոգիական 

հատկանիշները: Ջ. Բ. Ուոթսոնը և ավելի ուշ Բ. Ֆ. Սքիները հետազոտել են այն 

զուգադիպությունները, որոնք հանգեցնում են վախի ռեակցիային: 

Ա.Տ. Բեկը և Դ. Ա. Կլարկը (1989) իրենց կոգնիտիվ բիհեվիորիստական (ճանաչողական 

վարքաբանական) թերապիան ձևավորելու համար միավորեցին հոգեվերլուծական և 

բիհեվորիստական դրույթներն ու հասկացությունները: Ըստ այս մոտեցման, ճանաչողական 

սխեմաները, որոնք հաճախ ձևավորվում են մանկության շրջանում, ինքնաբերաբար սկիզբ 

են դնում հուզական հակազդումների (ռեակցիաներին): Արդյունավետ և ռացիոնալ 

սխեմաները անհրաժեշտ են ինքնաբուխ ռեակցիաների համար, մինչդեռ թերի և ոչ լիարժեք 

սխեմաները հանգեցնում են  հուզական անհամապատասխան և անարդյունավետ 

հակազդումների: Այդպիսի պատասխաններն անձի մոտ  պետք է կրճատվեն  կոգնիտիվ- 

վարքաբանական (բիհեվորիստական)  թերապիայի միջոցով:  

1960-ականների կեսերին Ահարոն Տ. Բեկը զարգացրեց ճանաչողական թերապիան, 

որպես ժամանակի նկատմամբ զգայուն ու կառուցվածքային բուժում, որն օգտագործում է 

ինֆորմացիայի մշակման մոդելը՝ հոգեբանապաթոլոգիական իրավիճակները հասկանալու 

և բուժելու համար: Այս տեսությունը մասամբ հիմնված է հոգեբանության նկատմամբ 

ֆենոմենոլոգիկ մոտեցման վրա, որին անդրադարձան  ժամանակակից տեսաբաններ Ա. 

Ադլերը, Կ. Հորնին և Հ. Ս. Սալիվանը: Այս մոտեցումը ընդգծում է, որ անհատի 
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տեսակետններն ու մտքերը   սեփական անձի և ներաշխարհի վերաբերյալ կարևոր  դեր 

ունեն վարքային ռեակցիաներում: Այս մոտեցումը պաշտպանվել է Ջ.Քելլիի և Արնոլդ Ա. 

Լազարուսի կողմից: Ճանաչողական թերապիան նաև ազդեցություն է կրել այնպիսի  

տեսաբաններից, ինչպիսիք են՝ Ա. Էլլիսը, Ա. Բանդուրան, Պ. Մ. Լևինսոնը, Մ. Մահոնին և Դ. 

Մայխենբաումը: 

Անհրաժեշտ են նոր հետազոտություններ կանանց շրջանում  տագնապային 

խանգարումների պատճառների բացահայտման և  բուժման առավել արդյունավետ 

ուղիների  ու միջոցների մշակման համար: Ներկայումս կոգնիտիվ   վարքաբանական (CBT) 

թերապիան համարվում է արդյունավետ միջոց տագնապային խանգարումների կրճատման 

համար, սակայն չկան մեծ թվով ուսումնասիրություններ կանանց տագնապային 

խանգարումների վերաբերյալ, ինչն անհրաժեշտ է և հրատապ: Մասնավորապես, չկան 

համապարփակ հետազոտություններ, որոնք ընդգրկում են տագնապային խանգարումների 

բուժման վրա ազդող բոլոր կողմերն ու գործոնները:  

Կոգնիտիվ վարքաբանական  թերապիան (CBT/ԿՎԹ)  առաջարկում  է համադրել ու 

համակցել հոգեթերապիայի երկու դպրոցների դրույթներն ու մոտեցումները, որոնք հայտնի 

են  BT/ՎԹ և ԿԹ/CT անուններով:  Որպես բուժման միջոց ընունվելուց հետո ԿՎԹ-ն 

ուսումնասիրվել է վերջին շրջանում, սակայն  նկատի առնելով տագնապային 

խանգարումների տարածվածությունը և բուժման առավել արդյունավետ մեթոդների 

մշակման անհրաժեշտությունը՝ նոր հետազոտություններն արդիական են և հրատապ:  

Հետազոտության արդիականությունն ու կարևորությունը  պայմանավորված է նաև 

Իրանում տագնապային խանգարումների տարածվածությամբ և դրանց բուժման նոր և 

առավել արդյունավետ մոտեցումների մշակման անհրաժեշտությամբ:  

Հետազոտության  նպատակն է  ուսումնասիրել տագնապային խանգարումներ ունեցող 

իրանցի կանանց մոտ կոգնիտիվ-վարքաբանական  թերապիայի արդյունավետությունը՝  

այն համեմատելով հոգեբուժական-դեղորայքային միջամտության հետ:  

Նպատակի իրագործման համար առաջադրված խնդիրներն են.  

1.Համապարփակ կերպով ուսումնասիրել տագնապային խանգարումների 

վերլուծությանը վերաբերող հետազոտական գրականությունը: 

2.Ուսումնասիրել կոգնիտիվ վարքաբանական  թերապիայի դերը և նշանակությունը   

հիվանդների իռացիոնալ համոզմունքները և տագնապային խանգարումների 

ախտանիշները նվազեցնելու ուղղությամբ: 

3.Բացահայտել իռացիոնալ համոզմունքների և կոգնիտիվ խեղաթյուրումների 

նվազեցման գործում կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի ազդեցության եղանակը, 

պատճառները և հիմունքները:  

4.Ուսումնասիրել և  համեմատել կոգնիտիվ-վարքաբանական  թերապիայի և 

հոգեբուժական-դեղորայքային միջամտության  արդյունավետության մակարդակները:  

5.Բացահայտել կոգնիտիվ-վարքաբանական  թերապիայի  արդյունավետությունը  

իրանցի կանանց տագնապային խանգարումների բուժման գործում: 

6.Կազմել բուժման մեթոդից այցելուի բավարարվածությունը գնահատող հարցաթերթ և 

դրա միջոցով գնահատել այս գործոնը:   

7.Քննել տագնապային խանգարումների նվազմանը  զուգահեռ ուղեկցվող դեպրեսիայի  

նվազման խնդիրը և վերլուծել դեպրեսիայի և տագնապային խանգարումների միջև ներքին 

կապի բնույթը՝ նրա ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական կամ ճանաչողական լինելու խնդիրը:  

Հետազոտության օբյեկտը   

Հետազոտության օբյեկտը տագնապային խանգարումներն են և դրանց հոգեբանական 

հիմունքները,  պատճառներն ու գործոնները:  
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Հետազոտության առարկան  

Հետազոտության   առարկան   կոգնիտիվ-վարքաբանական     թերապիայի     (CBT) 

արդյունավետության ուսումնասիրությունն է տագնապային խանգարումներով կանանց 

բուժման գործում և դրա համեմատությունը հոգեբուժական-դեղորայքային միջամտության 

մեթոդի արդյունավետության հետ:  

Հետազոտության վարկածները 

1.Ի տարբերություն հոգեբուժական-դեղորայքային միջամտության, կոգնիտիվ- 

վարքաբանական  թերապիան տագնապային խանգարումների բուժման գործում ավելի 

արդյունավետ է: Ընդ որում, տվյալ արդյունավետությունը նպատակահարմար է չափել ութ 

հիմնական գործոններով:   

2. Մեր կողմից առաջադրված մոդելի կիրառումը  հանգեցնում է տագնապայնության և 

ուղեկցվող դեպրեսիայի նվազմանը: 

Հետազոտության գիտական նորույթը 

1. Կոգնիտիվ-վարքաբանական և ռացիոնալ-էմոտիվ վարքագծային թերապիաների 

համակցված մեթոդն առաջին անգամ նպատակային կերպով համեմատվում է 

հոգեբուժական-դեղորայքային միջամտության հետ՝ իրանցի կանանց շրջանակում: 

2. Հեղինակի կողմից մշակված և առաջադրված է  8 գործոնները ներառող մոդել՝ որպես 

բուժման ամբողջական և համալիր պատկեր: 

3. Բուժման մեթոդից այցելուի ունեցած ընկալումը, կիրառված մեթոդի հանդեպ նրա 

մոտեցումը, դրական կարծիքը և   բավարարվածությունն առաջին անգամ առանձին 

հարցաթերթի միջոցով գնահատվում է հետազոտողի կողմից և դիտարկվում որպես 

բուժման արդյունավետության ազդակներից մեկը:  

 Հետազոտության տեսական նշանակությունը 

Հետազոտությունը տեսականորեն սահմանում և վեր է հանում  տագնապային 

խանգարումների   կենսաբանական, հոգեբանական և սոցիալական խնդիրները,  

գնահատում տագնապային խանգարումների վրա ազդող տարբեր գործոնների դերն ու 

նշանակությունը, հիմնավորում և վեր հանում իռացիոնալ համոզմունքների, կոգնիտիվ 

խեղաթյուրումների և դեզադապտիվ մտքերի  առավել  մեծ ազդեցությունը տագնապային 

խանգարումների առաջացման ու զարգացման վրա:  

Հետազոտության գործնական նշանակությունը   

Հետազոտության գործնական նշանակությունն է՝ 

1. Ներկայացվել է կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի վրա հիմնված  հստակ ու 

պարզ մոդել, որն արդյունավետ կլինի իրանական հասարակության և մշակութային 

միջավայրում  ապրող և տագնապային խանգարումներով կանանց բուժման համար: 

2. Ներկայացված մոդելը կարող է օգտագործվել հոգեբանների, հոգեբույժների, 

սոցիալական ոլորտի աշխատողների, հոգեբուժության ոլորտի բուժքույրերի, 

խորհրդատուների և դպրոցական հոգեբանների կողմից՝ տագնապային խանգարումների 

բուժման համար: 

4. Մոդելը հեշտությամբ կարելի է հատուկ դասընթացների շրջանակում ուսուցանել և 

ներկայացնել այլ թերապևտներին: 

Հետազոտության տեսական-մեթոդաբանական հիմքը  

Հետազոտության համար տեսական-մեթոդաբանական հիմք են հանդիսացել 

ճանաչողական և վարքաբանական թերապիայի տեսություններն ու մոտեցումները: 

Հետազոտության հիմքում ընկած են ճանաչողական վարքաբանական հայեցակարգերի 

հիմնադրույթները՝ առաջադրված Ահարոն Տ. Բեկի, Դ.Ա.Կլարկի, Ա. Ադլերի, Կ.Հորնիի և Հ.Ս. 
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Սալիվանի կողմից,  նաև Ջ.Քելլիի, և Ա. Լազարուսի տեսակետները: Հետազոտության 

համար տեսական հիմք են հանդիսացել նաև կոգնիտիվ թերապիան զարգացրած մի շարք 

տեսաբանների  մոտեցումները, ինչպիսիք են՝ Ա.Էլլիսը, Ա. Բանդուրան, Պ.Մ.Լևինսոնը, 

Մ.Մահոունին և Դ.Մայխենբաումը: 

Հետազոտության մեթոդները 

Ուսումնասիրության մեթոդը կիսափորձարարական  մեթոդ է՝ հետազոտվող   բազայի 

շրջանակում նախաթեստային (pre-test) և հետթեստային (post-test) ստուգումների 

անցկացման հետ միասին: Հետազոտվող  բազան ներառում է այն հիվանդներին, ովքեր 

տագնապային խանգարումների բուժման համար դիմել են Իրանի Թեհրան նահանգի 

Իսլամշահր քաղաքում գտնվող խորհրդատվական ու բուժական առողջապահական 

կենտրոններ և մասնավոր կլինիկաներ: Հետազոտության   ընտրանքը կազմել են 

տագնապային խանգարումներով, հատկապես, ընդհանրացված տագնապային 

խանգարումով (GAD), սոցիալական տագնապային խանգարումով (SAD) և կպչուն սևեռուն 

խանգարումով (OCD) իրանցի կանայք, ովքեր 2010-2011 թթ. դիմել են հոգեկան առողջության 

կենտրոններ և մասնավոր կլինիկաներ` կոգնիտիվ թերապիայի կամ հոգեբուժական-

դեղորայքային միջամտությամբ բուժվելու նպատակով: Ընտրանքի ընդհանուր թիվը 

կազմում է 300 մարդ, որոնցից 100-ն ունեն կպչուն սևեռուն խանգարում, 100-ը` 

ընդհանրացված տագնապային խանգարում, իսկ մյուս 100-ը` սոցիալական տագնապային 

խանգարում: Հիվանդների տարիքը գտնվում է 18-45 տարեկան սահմաններում, իսկ 

կրթության մակարդակը տատանվում է միջնակարգի և բակալավրի աստիճանի միջև: 

Գրեթե բոլոր հիվանդներն ամուսնացած են: Քանի որ նրանք ընտրվել են 

պատահականության սկզբունքով, ուստի նրանց սոցիալական կարգավիճակը համարյա  

նույնն է: 

Հետազոտության տարբեր փուլերում օգտագործվել են հետևյալ մեթոդները. 

Հոգեբուժական-դեղորայքային միջամտության կուրսը տևել է առնվազն 6 ամիս: Այն 

հիվանդները (150 մարդ), ովքեր ստացել են բուժման այս մեթոդը, գտնվել են հոգեբույժի 

հսկողության տակ: Նրանք սովորաբար ամեն ամիս ստացել են դեղորայքը 

(խանգարումներին համապատասխան): Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի 

ընդհանուր բուժումը տևել է 12-16 սեանսներ. Բոլոր հիվանդների հետ հարցազրույց է 

անցկացվել և նրանց մոտ ախտորոշվել են այդ երեք խանգարումները՝ DSM-IV-TR 2000-ի 

(Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց վիճակագրության և ախտորոշման 

ձեռնարկ) հիման վրա: Այնուհետև, հոգեբույժի և  հոգեբանի ախտորոշումից հետո կիրառվել 

է «SCL90-R» թեստը (նախորդող թեստ), իսկ հաջորդ սեանսի ժամանակ օգտագործվել է 

Ջոնսի  ոչ ռացիոնալ համոզմունքների թեստը (IBT) (նախաթեստային): 

Կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի յուրաքանչյուր սեանսի տևողությունը 45 

րոպեից մեկ ժամ  էր, ոը վարում էր մեր կողմից: Բուժման սեանսներում կիրառվում էին մի 

շարք տեխնիկաներ, ինչպիսիք են՝ իռացիոնալ համոզմունքների դիմագրավում, կոգնիտիվ 

վերակառուցում, պատկերավոր (/երևակայական)  և կենդանի առերեսում պրոբլեմատիկ 

խնդրի հետ, փոխաբերակական իմաստի և այլաբանության օգտագործում, լարվածության 

լիցքաթափում ու ռիլաքսացիա և կոգնիտիվ վարքաբանական բուժման  և ռացիոնալ 

էմոցիոնալ վարքաբանական բուժման գործընթացներում կիրառվող այլ տեխնիկաները: 

Բուժման երկու մեթոդների կուրսերի ավարտից  հետո կրկին կիրառվում են երկու ռի-

թեստերը և կազմվում է բուժման նկատմամբ  այցելուների բավարարվածության աստիճանի 

ցուցանիշային աղյուսակը: 

Տվյալների  հավաստիությունը ապահովելու համար օգտագործվել է համակարգչային 

SPSS 20(Statistical Package for the Social Sciences) ծրագիրը:  
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Պաշտպանության ներկայացվող դրույթներ   

1. Արդյունավետ բուժումը պետք է ոչ միայն նվազեցնի խանգարումների 

ախտանիշները, այլև փոխի հիվանդների համոզմունքները և մտածողության մոդելները: 

Քանի դեռ հիվանդների հայացքները և մոտեցումները չեն փոխվել, մեծանում է 

խանգարումների կրկնվելու  հավանականությունը, և ընդհակառակը, հիվանդների 

համոզմունքներն ու հայացքները փոխվելու դեպքում՝ նվազում է  խանգարումների կրկնման 

հավանականությունը:  

2. Հոգեբուժական-դեղորայքային միջամտության դեպքում հիվանդը պասիվ 

կարգավիճակում է, մինչդեռ կոգնիտիվ-վարքաբանական  թերապիան սովորեցնում է, թե 

ինչպես դիմակայել դժվար իրավիճակներին, իսկ հիվանդները գտնվում են ակտիվ 

իրավիճակում: Կատարված հետազոտությունը անուղղակի կերպով ապացուցում է, որ 

բուժման մեթոդի նկատմամբ հիվանդների գոհունակությունը և նրանց համագործակցելու 

պատրաստակամությունը նշանակալից դեր ունեն բուժման և վերականգնողական 

գործընթացներում:  

3. Լիարժեք և առավել արդյունավետ բուժման համար  անհրաժեշտ է հաշվի առնել   

տագնապային խանգարումների և դեպրեսիայի առաջացման  բոլոր գործոնները: Բուժման 

գործընթացում այդ կողմերից որևէ մեկի անտեսումը կհանգեցնի թերի բուժման և 

անցանկալի հետևանքների: Մեր կողմից  ներկայացրած մոդելում ներառված են համալիր և 

ամբողջական բուժման բոլոր այդ կողմերն  ու ազդակները: Մոդելի կիրառումը թերապևտին 

հնարավորություն   է տալիս աշխատանքի ավարտին որոշարկել արդյունքները՝ բուժման 

հաջողությունը գնահատելով մոդելի յուրաքանչյուր ութ մասշտաբում:   

Աշխատանքի փորձաքննությունը կատարվել է ԵՊՀ-ի սոցիալական հոգեբանության 

ամբիոնի 2015 թ. հունիսի 5-ի նիստում և արտացոլված է հրատարակված  վեց 

հոդվածներում:    

Ատենախոսության կառուցվածքը և ծավալը. Ատենախոսությունը բաղկացած է 

ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացություններից, առաջարկություններից, 

օգտագործված գրականության ցանկից, հավելվածներից, 24 գծապատկերից և 28 

աղյուսակից: Ատենախոսության ընդհանուր ծավալը կազմում է համակարգչային 151 էջ:  

 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Ատենախոսության առաջին գլուխը՝ «Տագնապային խանգարումների տարբեր 

ասպեկտների վերլուծություն», բաղկացած է հինգ ենթագլխից.  

1.1.Տագնապային խանգարումների ֆենոմենոլոգիական և կլինիկական ասպեկտներ.  

Տագնապային զգացողությունը բաղկացած է մի շարք մտքերից, զգացմունքներից ու 

վարքագծերից և ազդեցություն է կրում կենսաբանական, հոգեբանական ու գենետիկ 

գործոններից: Տագնապային զգացողությունը նորմալ  երևույթ է, բայց երբեմն էլ տհաճ 

զգացմունք: Տարբեր մարդկանց մոտ տագնապային զգացողության սուբյեկտիվ փորձը  այլ 

կերպ է լինում, բայց դրա սովորական դրսևորումները ներառնում են այնպիսի 

ախտանիշներ, ինչպիսիք են՝ մտավախությունը, անհանգստությունը, «թիթեռները 

ստամոքսում» (butterflies in the stomach) կոչվող զգացումը, կանխազգացումը և վախը: 

Օբյեկտիվ վարքագծային դրսևորումներն են՝ դեմքի ձգված և լարված տեսքը, բարձր 

զգոնությունը, դողը, մկանային լարվածությունը, քրտնած ափերը, արագ զարկերակը, 

դժվար շնչառությունը, անհանգստությունը և խուսափումը: 

Հոգեկան խանգարումների ախտորոշիչ և վիճակագրական տեղեկագրքի 4-րդ 

հրատարակության տեքստային վերանայումը (DSM-IV-TR) թվարկում է տագնապային 

խանգարումների կատեգորիաներն ըստ նրանց նշանների և ախտանիշների: Տագնապային 
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խանգարումները երբեմն կարող են շփոթեցնել և ապակողմնորոշել բժիշկներին, քանի որ 

դրանք ունեն տարբեր դրսևորումներ ու արտահայտություններ, ծագման ամենատարբեր 

աղբյուրներ:  Այսպիսով, առանձնացվում են հետևյալ տագնապային խանգարումների 

կատեգորիաներ• Խուճապային խանգարում (տարածավախությամբ/ առանց 

տարածավախության (ագորաֆոբիա),  ագորաֆոբիա  առանց խուճապային 

խանգարումների նախապատմության,  հատուկ ֆոբիա, սոցիալական ֆոբիա (սոցիալական 

տագնապային խանգարում՝ ՍՏԽ), կպչուն սևեռուն խանգարում (ԿՍԽ), սուր սթրեսային 

խանգարում, հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում, ընդհանրացված տագնապային 

խանգարումը (ԸՏԽ), ընդհանուր առողջական վիճակով պայմանավորված տագնապային 

խանգարում, նյութերի կլանման հետևանքով առաջացած տագնապային խանգարում, 

չբնութագրված այլ  տագնապային խանգարումներ: 

1.2. Տագնապի և տագնապային խանգարումների վերաբերյալ պատմական, 

փիլիսոփայական և հոգեբանական հայեցակարգեր 

«Տագնապ» («anxiety») բառը  ծագում է հնդ-գերմանական «Angh» արմատից, որը 

նշանակում է, ամուր սեղմել, խեղդել բեռը և խնդիրը (Lewis, 1971): Արևմտյան պատմության 

ընթացքում տագնապային զգացողություն հասկացության կոնցեպտուալիզացիայի 

փոփոխումը ուսումնասիրվել է Մակ Ռեյնոլդսի կողմից (1975թ.): Անտիկ ժամանակներից ի 

վեր, մարդիկ ձգտել են բացատրել և հաղթահարել տագնապային զգացողությունը: 

Տագնապի տարբեր արտահայտություններին են անդրադարձել հին աշխարհի մտածողները, 

արևմտյան և արևելյան տարբեր դպրոցները, ուղղություններն ու կրոնները:  

Հետագայում նորագույն հոգեբանության մեջ Ֆրոյդն առաջադրեց   իրատեսական 

վախը տագնապային զգացողությունից  տարանջատելու  մոտեցումը, իսկ   Կատտելլի 

կողմից  տագնապը սահմանվեց և բնորոշվեց որպես  առանձին երևույթ: Նորագույն 

շրջանում Վաթսովը, Սկիները, Մոուրեն, Կլարկը, Բեկը և Էլիսը զարգացրին կոգնիտիվ 

բիհեվորիստական հոգեբանության տեսությունը: Էլիսը մատնանշում է իռացիոնալ 

համոզմունքների տասներկու գլխավոր ձևերը, հաճախակի նկատվող իռացիոնալ մտքերն ու 

գաղափարները: 

1.3.Տագնապային խանգարումների տեսակները և նրանց բնորոշ կողմերը 

▪Սոցիալական ֆոբիա (ՍՏԽ). Այն ավելի շատ անկարողունակություն է,  բնորոշվում է՝  

գործ ձեռնարկելու և կատարելու հանդեպ ընդգծված վախով, ուշադրության կենտրոնում  

հայտնվելու չափազանց մեծ վախով, ինչպես նաև  սեփական արարքների պատճառով 

ամոթահար մնալու վախով: 

▪Կպչուն սևեռուն խանգարում (ԿՍԽ). Սահմանվում է որպես կրկնվող մոլեգնումներ  և 

բռնկումներ (համառ մտքերի, ազդակների, պատկերների) կամ հարկադրանքներ 

(տագնապը կանխելու ժամանակ առաջացող կրկնվող վարքեր կամ մտքեր), որոնք 

չափազանց ժամանակատար են (խլում են օրեկան ավելի քան մեկ ժամ) և զգալի 

հյուծվածություն ու թուլություն են պատճառում անձին:  

▪Ընդհանրացված տագնապային խանգարում (ԸՏԽ). Բնութագրվում է առանց կոնկրետ 

պատճառի չափազանց մտահոգության և տագնապի խրոնիկ զգացմունքներով, որոնք  

ուղեկցվում են ֆիզիկական բողոքներով:  

 

 

 

1.4. ԿՎԹ-ի վերաբերյալ գրականության ակնարկ 

   Կոգնիտիվ վարքաբանական  թերապիան (CBT)  առաջարկում  է համադրել ու 

համակցել հոգեթերապիայի երկու դպրոցների դրույթներն ու մոտեցումները, որոնք հայտնի 



9 

 

են  BT/ՎԹ և ՃԹ/CT անուններով: Այս ենթագլխում ներկայացված են տարբեր 

ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ, որոնք արձանագրել են ՃՎԹ-ի 

արդյունավետությունը դեպրեսիայի ԸՏԽ-ի, ՕԿԽ-ի, տարբեր նյութերի ու դեղերի 

օգտագործումից ու չարաշահումից առաջացող խանգարումների, շիզոֆրենիայի  նվազման 

գործում:Բացատրվել են կոգնիտիվ բիհեվիորալ տեխնիկաների վրա հիմնված  

մոտիվացիայի խթանման թերապիան և ռացիոնալ-էմոտիվ-վարքաբանական թերապիան 

(ՌԷՎԹ):  

1.5. Հետազոտության կողմից առաջադրված  մոդելը. Հետազոտության մեջ փորձ է 

արվել  նպատակահարմար և արդյունարարար կերպով համակցել ու համադրել  ԿՎԹ և 

ՌԷՎԹ մեթոդները: ԿՎԹ-ի նպատակն է օգնել  անձին փոխել իր մտածելու, զգալու, 

վերաբերվելու և գործելու եղանակը: Այն  կիրառվում է որպես հոգեկան առողջության և 

ֆիզիկական խնդիրների բուժմանն ուղղված  եղանակ: Հոգեկան խանգարումները ծագում են 

բազմաթիվ գործոններից, որոնք  ներառվում են երեք ընդգրկուն կատեգորիաների մեջ և 

դրանք փոխառնչվում են իրար: Բուժման որոշ մեթոդներ ու եղանակներ ուշադրությունը 

կենտրոնացնում  են դրանցից միայն մեկի վրա, կարելի է ասել, ինչ-որ առումով թերի 

բուժում են  իրականացնում,  և արդյունքում ականատես ենք լինում հիվանդության 

կրկնմանը: ԿՎԹ-ի էֆեկտիվության պատճառներից մեկը  համալիր մոտեցումն է 

դժվարությանը, այսինքն տագնապային խանգարման բոլոր հնարավոր գործոնների 

կարևորումը: Լիարժեք բուժում ստանալու, հիվանդության կրկնման հավանականությունը 

նվազեցնելու,  տագնապի զգացողության և իռացիոնալ համոզմունքների հանդեպ 

վերաբերմունքը  փոխելու, խանգարումների ախտանշանների նվազման համար 

անհրաժեշտ է դիտարկել երեք հարթությունները, որոնք ցուցադրվել են գծապատկեր 1-ում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 1.Հոգեբանական խանգարումներ առաջացնող տարբեր գործոնները 

 

Գծապատկեր 2-ը ներկայացնում  է մեր կողմից հետազոտության մեջ առաջադրված 

մոդելի սխեման: Ինչպես ցույց է տրված՝ բազմաթիվ և բազմապիսի գործոններ  դեր ունեն 

հոգեբանական խանգարումների առաջացման ու սրման գործում, հետևաբար լիարժեք ու 

արդյունավետ բուժումը պետք է ներառի և կարևորի բոլոր գործոնները և կիրառի համալիր 

ու բազմակողմ միջոցներ: Գործոններից որևէ մեկի անտեսումը կարող է բացասաբար ազդել 

բուժման արդյունավետության վրա: Այս մոդելի առավելություններից մեկն այն է, որ 
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թերապևտներին հնարավորություն է տալիս գնահատել բուժման կուրսերի ազդեցությունը և 

արդյունավետությունը յուրաքանչյուր գործոնի վրա:  

 

 
Գծապատկեր 2. Առաջադրված  8-գործոնյա մոդել 

 

Ինչպես ցույց է տրված մոդելում՝ ութ գլխավոր գործոններն են. 

1.Ախտանիշների նվազում. ԿՎԹ-ի կուրսերի  ավարտից հետո այցելուների  մեծ մասը 

ախտանիշների էական նվազում են նկատում իրենց մոտ  և բուժման կուրսերի ավարտից 

հետո ևս իրենց լավ են զգում:  

2. Իռացիոնալ համոզմունքների փոփոխում. Էլլիսը գտնում է, որ տագնապային և 

հուզական խանգարումները առաջանում են իռացիոնալ մտածողության պատճառով: 

Հուզական խանգարումները մնում են այնքան ժամանակ, որքան շարունակվում է 

իռացիոնալ մտածողությունը:  

3. Իռացիոնալ համոզմունքները վիճարկելու հմտություններ. ՌԷՎԹ-ի մեթոդները  և 

ճանաչողական մեթոդները օգտագործվում են իռացիոնալ համոզմունքները բացահայտելու, 

ռացիոնալը  ոչ-ռացիոնալից զատելու և անձի մտածելակերպը փոփոխելու համար:  

4. Դեզադապտիվ մտքերի փոխարինումը ադապտիվ մտքերով. ԿՎԹ-ն օգնում է 

բացահայտել ոչ հարմարվողական մտածելակերպը և այն փոխարինել առավել 

իրատեսական գաղափարներով:  

5. Կոգնիտիվ  խեղաթյուրումների բացահայտումը. Ամենատարծված և գլխավոր 

խեղաթյուրումներն են՝ 1.Սևի ու սպիտակի մտածողություն (Ամեն ինչ կամ ոչինչ) 2.Չափից 

ավելի ընդհանրացումներ կատարել 3. Կատաստրոֆայի մեջ ընկնել 4. Հոգեկան Ֆիլտր 5. 
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Չափազնացնել կամ  թերագնահատել երևույթը 6. Անձնավորում և մեղադրանք 7. 

Պիտակավորում և սխալ պիտակավորում. 7. Շուտափույթ եզրակացություններ անել 

8.Միտքը կարդալ 8.Գուշակել և ժամանակից շուտ կանախատեսումներ անել 9. 

Զգացմունքային հիմնավորում և մեկնաբանություն անել 10. Հետադարձ հայացքով մտածել 

11. «Ինչ կլինի, եթե...»-ներով առաջնորդվել 12.Եսակենտրոն մտածելակերպ և այլն: 

6.Իրական կյանքի վախեցնող իրավիճակների հետ առերեսում և առճակատում` 

դրանցից փախչելու և խուսափելու փոխարեն. Փորձ է արվել հիվանդների մոտ ձևավորել 

այն միտքը, որ կարող են փախուստի կամ խուսափելու փոխարեն փորձել սարսափելի 

իրավիճակների հետ առերեսվելու և առճակատվելու ուղին: 

7. Զգացմունքների, մտքերի և վարքի միջև տարբերության բացահայտում.Քայքայիչ 

մտքերի ու ապակառուցողական վարքագծերի դեմ պայքարելու նպատակով, 

ճանաչողական-բիհեվիորիստական  թերապևտը սկսում է իր աշխատանքը՝ օգնելով 

այցելուին բացահայտելու իր պրոբլեմատիկ համոզմունքները և օգնում է այցելուին 

բացահայտելու մտքերի ազդեցությունը վարքագծերի վրա:  

8. Բավարարվածություն բուժման մեթոդից. Հետազոտության արդյունքները ցույց են 

տվել, որ բուժման մեթոդի նկատմամբ բավարարվածությունը, կիրառվող մեթոդի 

նկատմամբ դրական կարծիքն ու ընկալումը  կարող են բարձրացնել բուժման 

արդյունավետությունը: 

Գլուխ երկրորդը՝ «Տագնապային խանգարումների և իռացիոնալ համոզմունքների 

վերաբերյալ փորձարարական հետազոտություն», կազմված է հետևյալ ենթավերնագրերից.  

2.1.Հետազոտության մեթոդները և ընտրանքի հիմնավորումը  

 Հետազոտության մեթոդը կիսափորձարարական մեթոդն է՝ հետազոտվող  բազայի 

նախաթեստի և ռի-թեստի իրականացմամբ:  

Ընտրանքի բնութագիրը. Հետազոտության ընտրանքը բաղկացած է երեք 

խանգարումներով տառապող 300 կլինիկական հիվանդներից (18-45 տարեկան կանայք): 

Նրանցից 100-ն ունեին ԸՏԽ, 100-ը` ՍՏԽ, իսկ մյուս 100-ը` ԿՍԽ խանգարումներ: Այս երեք 

խմբերից՝ յուրաքանչյուրից պատահականորեն ընտրվել են 50 հիվանդ՝ ԿՎԹ տեսակի 

բուժում ստանալու, իսկ մյուս 50-ը` հոգեբուժական-դեղորայքային միջամտություն (ՀՄ) 

ստանալու համար: Յուրաքանչյուր խմբի անդամներ համապատասխանեցվել են սեռի, 

ընդունակության, ընտանեկան կարգավիճակի և այլ հանգամանքների առումով: Բոլոր 

հիվանդների հետ կազմակերպվել է հարցազրույց և այդ երեք խանգարումների 

առկայությունը ստուգվել է DSM-IV-TR 2000-ի միջոցով, այնուհետև ֆիզոթերապևտի և 

հոգեբանի դիագնոզից հետո կատարվել է SCL90-R թեստը, որից հետո հաջորդ փուլում 

իրականացվել է Ջոնսի IBT թեստը:  

2.2. Հետազոտության իրականացման   ընթացքը և փուլերը 

Օգտագործվել է մի հարցարան և երկու թեստ, որոնցից մեկը եղել է Ջոնսի իռացիոնալ 

համոզմունքների թեստը, որով գնահատվել են  հիվանդի իռացիոնալ համոզմունքները և 

մտքերը, իսկ մյուսը` «SCL90-R»-ը, օգտագործվել է հիվանդների հոգեկան առողջությունը 

գնահատելու նպատակով: 

 ▪«SCL-90»-ը. Այն ուղղված էր հոգեբուժական ամբուլատորիայում բուժվող հիվանդների 

սիմպտոմատիկ վարքագիծը ախտորոշելու: Այն նախատեսված է ախտանիշի 

ինտենսիվությունը չափելու համար` տասը տարբեր ենթասանդղակներով, որոնք են. 

1.Սոմատիզացիա 2.Կպչուն սևեռուն մտքեր 3.Միջանձնային զգայունություն 

4.Դեպրեսիա 5.Տագնապ 6.Թշնամանք կամ ագրեսիա 7.Ֆոբիկ տագնապային զգացողություն 

8. Պարանոիդ մտքեր 9 . Փսիխոտիզմ:  
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▪Իռացիոնալ համոզմունքների թեստ (IBT). Այն մշակվել և նախագծվել է Ջոնսի կողմից, 

որտեղ  չափվում է  հարցվողների համաձայնության աստիճանը Էլիսի սահմանած տասը  

իռացիոնալ համոզմունքներից յուրաքանչյուրի հետ: Թեստը բաղկացած է Լիկերտի 

գնահատման հնգաստիճան  l00 հարցերից՝ յուրաքանչյուր համոզմունքի համար  

առաջադրելով տասը հարց: Ջոնսը անհատական սանդղակների համար  զեկուցել է ներքին 

համապատասխանության 66-ից 80 միջակայքի գնահատականներ, թեստ-ռիթեստի 92 

տոկոս հուսալիության գործակից և համանման վալիդության 6l գործակից՝ ստացված 

հոգեբուժական խնդրիների վարկանիշներով: Ջոնսը առանձնացրել է 10 ենթասանդղակներ.    

1.Հավանության արժանանալու պահանջ (DA) 2.Չափազանց բարձր ակնկալիքներ 

սեփական անձից (HSE) 3.Մեղադրելու հակում (PB) 4.Ռեակցիա ձախողման ( գործերի 

անցանկալի ընթացքի հանդեպ (FR) 5.Հույզերի և զգացմունքների անկառավարելի լինելու 

գաղափար (EI) 6.Տագնապային գերմտահոգվածություն (AO) 7.Խնդիրներից խուսափում և 

խուսանավում (PA) 8.Ուրիշ հզոր մարդկանցից կախվածություն ունենալու աստիճան (D) 

9.Փոխելու անճարակություն (HC) 10. Պերֆեկցիոնիզմ (P):  

▪Կիրառվել է նաև բուժման մեթոդից ունեցած ընկալման, մոտեցման և գոհունակության 

ու բավարարվածության հարցաթերթիկ. Երբ բուժման կուրսն ավարտվել էր, բոլոր 

հիվանդները պատասխանեցին մի հարցաթերթի, որը չափում էր բուժման նկատմամբ 

նրանց բավարարվածությունը: Սա հարցաթերթի տեսակ է, որը պատրաստվել  է 

հետազոտողի կողմից: Այն բաղկացած է 10 հարցերից և 5 մասից, որոնք ուշադրություն են 

դարձնում տարբեր ասպեկտների, դրանք են. 1.Նպատակներին հասնելուց 

բավարարվածության զգացումը 2.Բուժման ընթացքից բավավարված  լինելը 3.Բուժման 

մեթոդի ընտրովի լինելը 4.Բուժման ընթացքում ակտիվ լինելը 5.Բուժման տարբեր 

բաղադրիչներից ու գործոններից գոհունակությունը 6.Բուժման հանդեպ  վախը 7.Այցելուի 

կարծիքը՝ թերապևտի կողմից իր խնդրին բավարար ժամանակ տրամադրելու  մասին  8. 

Բուժման կուրսերի մասին  ուրիշներին  իրազեկելը և առաջարկելը 9.Բուժման տարբեր 

բաղադրիչների և հարցադրումների  հանդեպ բացասական վերաբերմունքի չափը 10. 

Ապագայում սոցիալական սահմանափակումներ ունենալու վախը: 

Առավել վալիդություն ապահովելու  նպատակով, մեր հետազոտության մեջ 

օգտագործել ենք փորձնական թեստ: Սկզբում նախնական հարցաշարը կազմելուց հետո 

խնդրել ենք 20 անձանց, ում մայրենի լեզուն պարսկերենն է և ովքեր ունեցել են 

հոգեթերապիայի և հոգեֆարմակոլոգիական բուժման նախապատմություն, որպեսզի 

կարդան և նշեն հարցերի հնարավոր անհարթությունները կամ տարըմբռնումները: Նրանք 

հաստատել են դրա սահունությունը և փոխկապակցվածությունը: Ինչպես հայտնի է, շատ 

մարդիկ դեռևս վախենում են դիմել հոգեբույժին և հոգեբանին, և որոշ 

հասարակություններում մարդկանց վերաբերմունքը շատ ավելի բացասական է հատկապես 

այն ժամանակ, երբ բժշկական թերապիա է առաջարկվում: Երբեմն հոգեբուժական-

դեղորայքային թերապիա անցած մարդիկ կարող են ինչ-ինչ խնդիրներ ունենալ հանրության 

կողմից կամ իրենց լքված զգալ, օրինակ`  հատուկ աշխատանքներ ձեռք բերելու կամ 

վարորդական իրավունք ստանալու հարցում, կամ սոցիալական այլ 

հարաբերություններում, ինչպիսին ամուսնությունն է: Հոգեբույժին դիմելիս հիվանդին 

մտահոգող ամենակարևոր խնդիրը՝ հոգեբանական փաստաթղթերի առկայությունն է, 

նույնիսկ եթե դա ոչ մի լուրջ խանգարմանը չի վերաբերում: 

 

2.3. Հետազոտության տվյալների մշակումը 

Ուսումնասիրությունը կիսափորձարարական է նաև հետևյալ պատճառներով. առաջին 

հերթին, բժշկական էթիկայի նորմերը մեզ թույլ չեն տալիս փորձարկվող հիվանդների 
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կամքին հակառակ նրանց ներառել մեր  կողմից նախընտրած այս կամ այն խմբում (ԿՎԹ և 

Հոգեբուժական-դեղորայքային միջամտության խմբեր): Փորձարկվողները իրենց կամքով են 

ընտրում սեփական թերապևտին և բուժման մեթոդը: Երկրորդ, օգտագործվել են  

նախաթեստ և ռիթեստ: Երրորդ պատճառն այն է, որ օգտագործվել են երկու խմբեր: 

Տվյալների երկրորդական մշակումը կատարվել է համակարգչային SPSS 20 ծրագրով: 

Գլուխ երրորդը՝ «Կոգնիտիվ վարքաբանական  թերապիայի դերը տագնապային 

խանգարումների բուժման գործում»  ներառում է հետևյալ ենթավերնագրերը.   
3.1. Թերապևտիկ միջամտության երկու եղանակների համեմատական վերլուծություն 

Սկզբում  բնութագրվում է հետազոտության ընտրանքը, ապա հետազոտության 

փոփոխականների վիճակագրական գործիքները, ապա ներկայացվում են նկարագրական 

դիագրամները յուրաքանչյուր խմբի հոգեկան պրոֆիլի հետ միասին: Այնուհետև 

ներկայացվում են  ինֆերենցիալ վիճակագրությունը, որը յուրաքանչյուր փոփոխականի 

համար միափոփոխական կո-վարիացիայի վերլուծության արդյունք է, որպեսզի պարզ 

դառնա երկու խմբերի տարբերությունը: Կո-վարիացիայի վերլուծությունից առաջ 

ուսումնասիրվում են  դրա վերաբերյալ նախնական ենթադրությունները: 

Աղյուսակ 1 

Բուժման երկու մեթոդներում  իռացիոնալ համոզմունքների վիճակագրական 

նկարագրությունը  

Աղյուսակ 1-ում ցուցադրվել են միջին ստանդարտ շեղումը և հետազոտության 

հիմնական փոփոխականների քանակն ու որակը երկու մեթոդներով բուժվող երեք խմբի 

հիվանդների համար: Իռացիոնալ համոզմունքների (IBs) ընդհանուր միավորների 

միջակայքը գտնվում է 100 և 500 սպեկտրում, և դրանց ենթասանդղակներից 

յուրաքանչյուրը` 10 և 50 սպեկտրում: SCL R-90-ի միավորների միջակայքը գտնվում է 0-ից 

360 սպեկտրում և նրա ենթասանդղակներից յուրաքանչյուրը` 0-ից 4 միջակայքում: 

Աղյուսակ 1-ի տվյալների համաձայն, ԸՏԽ-ի իռացիոնալ համոզմունքների միջինը ԿՎԹ 

խմբում նախաթեստային 337-ից նվազել է և հետթեստում  հասել 220.10-ի: Նաև ՍՏԽ-ի 

միջինը նախաթեստային  326.22-ից հետթեստում իջել է 208.84-ի: ԿՍԽ-ի համար ԿՎԹ խմբի 

միջինը նախաթեստի 334.84-ից հետթեստում նվազել և հասել է 208.84-ին: Իսկ ՀՄ խմբի 

համար ԸՏԽ-ի իռացիոնալ համոզմունքների միջինը նախաթեստի 334.84-ից հետթեստում 

Առավել

ագույն  

Նվազա- 

գույն  
ՍՇ. Միջին 

Փորձարկվող

ների թիվը  

Վիճակագրություն Տագնապային 

խանգարումներով 

խմբեր 

Խմբեր 

411 279 28.85 337.00 50 նախաթեստ  

ԸՏԽ(GAD)   

ԿՎԹ 

(CVT)  

255 176 19.28 220.10 
50 

հետթեստ 

458 249 39.95 326.20 50 նախաթեստ  

ՍՏԽ (SAD) 
238 176 16.37 208.74 

50 
հետթեստ 

425 268 34.51 334.84 50 նախաթեստ 
ԿՍԽ (OCD)  

238 176 16.37 208.74 50 հետթեստ 

408 271 30.25 335.72 50 նախաթեստ  

ԸՏԽ (GAD)  

 

ՀՄ(PI)  

456 248 39.66 327.84 50 հետթեստ 

458 249 39.96 326.48 50 նախաթեստ  

ՍՏԽ (SAD) 
425 249 35.24 333.44 

50 
հետթեստ 

425 249 35.25 333.62 50 նախաթեստ 
ԿՍԽ (OCD)  

407 272 29.83 337.68 50 հետթեստ 
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հասել է 327.84-ի: ՍՏԽ-ով հիվանդների մոտ միջինը նախաթեստի 326.48-ից հետթեստում 

հասել է 334.44-ի: ԿՍԽ-ում իռացիոնալ համոզմունքների միջինը նախաթեստի 333.62-ից 

հետթեստում հասել է 337.68-ի: 

3.2.Իռացիոնալ համոզմունքների նշանակությունը տագնապային խանգարումներում 

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկեր 3-ում,  ԿՎԹ խմբում իռացիոնալ համոզմունքների 

ճշգրտված միջիններն ավելի ցածր են, քան ՀՄ խմբում: 

 

 
 

Գծապատկեր 3. ՃՎԹ-ի և ՀՄ-ի  դեպքում իռացիոնալ մտքերի ճշգրտված միջինների  կորագծերը 

 

Աղյուսակ 2  

Ախտանիշների տվյալները բուժման երկու մեթոդում 

Ըստ  աղյուսակ 2-ի, ԸՏԽ-ի ախտանիշների միջինը նախաթեստի 172.89-ից փոփոխվել է 

և հետթեստում դարձել 89.95: ՍՏԽ-ի ախտանշանների միջինը նախաթեստի 176.59-ից 

փոփոխվել է և դարձել 86.37:  ԿՍԽ-ի դեպքում, խանգարման ախտանշանների միջինը 

նախաթեստի 176.16-ից նվազել է և հետթեստում հասել՝ 86.37-ի: ՀՄ-ի դեպքում ԸՏԽ-ի 

ախտանիշների միջինը նախաթեստի 169.77-ից հետթեստում իջել է 103.65-ի: ՍՏԽ-ով 

հիվանդների մոտ, խանգարման ախտանիշների միջինը նախաթեստի 173.25-ից 

Առավել

ագույն 
Նվազա

գույն  

Ստանդ

արտ 

շեղում  
Միջին 

Փորձարկ-

վողների 

քանակը  

Վիճակագրություն Խմբեր  

Խմբեր 

191.78 158.89 8.77 172.89 50 նախաթեստ  

ԸՏԽ (GAD)   

ԿՎԹ 

(CVT) 

104.11 75.56 6.41 89.95 50 հետթեստ 

187.78 165.11 4.88 176.59 50 նախաթեստ  

ՍՏԽ (SAD) 95.89 75.67 5.11 86.37 50 հետթեստ 

185.33 163.11 4.76 175.16 50 նախաթեստ 
ԿՍԽ(OCD) 

109.11 78.56 6.28 89.75 50 հետթեստ 
183.78 155.22 7.41 169.77 50 նախաթեստ  

ԸՏԽ (GAD) 

 

ՀՄ (PI) 

114.89 83.89 6.53 103.65 50 հետթեստ 
184.33 160.22 4.67 173.25 50 նախաթեստ  

ՍՏԽ (SAD) 121.11 84.56 6.94 101.00 50 
հետթեստ 

187.78 162.11 6.30 174.49 50 նախաթեստ 
ԿՍԽ(OCD) 

119.11 91.78 6.61 105.90 50 հետթեստ 
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հետթեստում նվազել է 101.49-ի: ԿՍԽ ունեցող հիվանդների դեպքում, խանգարման 

ախտանիշների միջինը նախաթեստի 174.49-ից հետթեստում իջել է 105.90-ի: 

Գծապատկեր 4-ը ցույց է տալիս, որ ԿՎԹ-ում խանգարման ախտանիշների ճշգրտված 

միջիններն ավելի ցածր են, քան բուժման մյուս եղանակում, և այս տարբերությունները 

նշանակալից են: 

 

 
 

 

Գծապատկեր 4. Ախտանիշների ճշգրտված միջինների կորագծերը բուժման երկու մեթոդում 

 

3.3Հետազոտության կողմնակի արդյունքների մեկնաբանում 

Աղյուսակ 3. 

Բուժման մեթոդների և խանգարման փոխազդեցության միակողմանի և երկկողմանի 

կովարիացիոն վերլուծությունը և F կապը (* p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01) 

ANOVA  
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Eta2 
 

F 

 Խ
մ

բե
ր

 

596.89** 116.76** 603.86
** 245.40** 236.19** 718.88** 577.66** 282.24** 198.99**  

270.48** 0.94 
 

417.77** Ճ
Վ

Թ
  

Բ
Ո

Ւ
Ժ

Մ
Ա

Ն
 Տ

Ե
Ս

Ա
Կ

 

0.02 0.02 0.00 0.01 2.02 0.513 1.11 0.02 14.96** 8.56** 0.08 

 
 

2.66** 

 
 

Հ
ո

գե
ֆ

ա
ր

մ
ա

լա
կ

ո
գ

ի

ա
  

.23 0.02 0.00 0.01 2.44 0.01 0.36 0.02 3.80* 1.35 0.03 0.85 

 
Կ

Վ
Թ

*Հ
Մ

 

Բուժման հանդեպ բավարարվածության հարցաթերթը կիրառվել է ընտրանքի 

անդամների համար, որպեսզի ստուգվի արդյունքների կայունությունը:  
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Խմբերի միջև տարբերություններն ուսումնասիրվել են միակողմանի և երկկողմանի 

կովարիացիոն վերլուծության թեստի կիրառմամբ և բուժման ու խանգարման փոխադարձ 

ազդեցությունների հետազոտմամբ: Աղյուսակ 3-ը ցույց է տալիս, որ երկու խմբերում 

բուժման նկատմամբ բավարարվածության բոլոր 10 ենթասանդղակների միջինները 

նշանակալիորեն տարբերվում են: Կարելի է նկատել, որ նպատակներին հասնելու, բուժման 

նկատմամբ բավարարվածության, բուժման մեթոդի ընտրովի լինելու, բուժման ընթացքում 

ակտիվ լինելու, գործոնների նկատմամբ գոհունակության, թերապևտի տրամադրած 

ժամանակի մասին կարծիքի և տվյալ բուժումն ուրիշներին ներակայացնելու  

ենթասանդղակների միջինները (0.01 մակարդակում) նշանակալիորեն  ավելի մեծ են ԿՎԹ-

ում, քան մյուս բուժման եղանակում: Ի հակադրություն  այս արդյունքների, բուժման 

նկատմամբ վախի, բուժման նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի և սոցիալական 

սահմանափակումների միջինները 99 տոկոս հուսալիության մակարդակում ՀՄ խմբում 

ավելի բարձր են,  քան ԿՎԹ խմբում (p <0.01): 

Ընդհանուր առմամբ, հետազոտության արդյունքները հաստատում են ԿՎԹ-ի 

ազդեցությունը  ախտանիշների և իռացիոնալ համոզմունքների նվազեցման, ինչպես նաև 

տագնապային խանգարումներով հիվանդների մոտ բավարարվածության բարձրացման 

հարցերում, մինչդեռ ՀՄ-ն  միայն նվազեցնում է ախտանշանները:  

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1. Տագնապային խանգարումների նվազման ու բուժման գործում  առավել 

արդյունավետ է կոգնիտիվ-վարքաբանական մեթոդը, քանի որ այն ոչ միայն նվազեցնում է 

ախտանիշները, այլև փոխում է հիվանդների համոզմունքներն ու մոտեցումները:  

Իռացիոնալ համոզմունքների, ոչ-հարմարվողական մտքերի  և  տագնապային 

խանգարումների ախտանիշները նվազեցնելու գործում ճանաչողական վարքաբանական 

թերապիան ունի որոշակի առավելություններ հոգեբուժական-դեղորայքային 

միջամտության համեմատությամբ: Կոգնիտիվ վարքաբանական  թերապիան (CBT)  

աշխատում է ճանաչողական խանգարումների, իսկ ռացիոնալ-էմոտիվ վարքաբանական  

թերապիան (REBT)՝  իռացիոնալ համոզմունքների փոփոխության ուղղությամբ, հետևաբար, 

անհրաժեշտ է համադրել ու համակցել բուժման այս երկու մեթոդները, որպեսզի 

հիվանդները կարողանան  հաղթահարել տագնապ հրահրող և դեպրեսիա առաջացնող 

իրավիճակները:    

2.Տագնապային խանգարումների (ԸՏԽ, ՍՏԽ և ԿՍԽ) բուժման գործում, հոգեբուժական-

դեղորայքային միջամտության հիմնական նպատակը ախտանիշների նվազեցումն է և այն 

որևէ ազդեցություն չունի իռացիոնալ համոզմունքների և   ոչ հարմարվողական 

մտածողության փոփոխման վրա: Այս հետազոտության մեջ հաստատված մոդելի 

համաձայն, բուժումը պետք է   ազդի այլ ասպեկտների վրա, որոնք վերաբերում են անձին, 

այլ ոչ միայն ախտանիշներին: 

3.Տագնապային խանգարումների և դեպրեսիայի միջև գոյություն ունի ներքին կապ և 

այդ կապն ունի հոգեբանական և ճանաչողական առանձնահատկություններ: ԿՎԹ-ի (CBT)  

դեպքում հիվանդների մոտ դեպրեսիան նշանակալիորեն ավելի է նվազում, քան  ՀՄ (PI) 

ստացած խմբերինը: 

4.Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիան օգնում է   անձին փոխել իր մտածելու, 

զգալու, վերաբերվելու և գործելու եղանակը: Այն  կիրառվում է որպես հոգեկան 

առողջության և ֆիզիկական խնդիրների բուժմանն ուղղված  եղանակ: Կոգնիտիվ-

վարքաբանական թերապիայի  էֆեկտիվության պատճառներից մեկը  համալիր մոտեցումն 
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է դժվարությանը, այսինքն տագնապային խանգարման բոլոր հնարավոր գործոնների 

կարևորումը (վարքային, ճանաչողական, սոցիալական, հոգեբանական, կենսաբանական 

գործոններ): Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիան հիվանդներին սովորեցնում է նոր 

մոտեցում և հայացք ձևավորել խնդրի հանդեպ, վերահսկել, կարգավորել և ուղղորդել 

սեփական մտքերն ու հույզերը, ճկուն լինել տարբեր իրավիճակներում, բացահայտել 

ճանաչողական խեղաթյուրումները և դեզադապտիվ մտքերն ու վարքը և հաղթահարել 

դրանք, ակտիվորեն մասնակցել բուժման գործընթացին և որդեգրել արդյունավետ ու 

նպատակահարմար մտքեր ու վարքագծեր: 

5.Հոգեկան խանագարումների բուժման գործում պետք է հաշվի առնել դրանց 

առաջացման ու զարգացման տարբեր կողմերը, այդ իսկ պատճառով հեղինակի կողմից 

առաջադրված բուժման մոդելը/սխեման իր մեջ ներառում է 8 գլխավոր ասպեկտներ. 1-

Ախտանիշների նվազեցում 2-Իռացիոնալ համոզմունքների փոփոխում 3-Իռացիոնալ 

համոզմունքները վիճարկելու հմտությունների ձեռք բերում 4-Ոչ հարմարվողական մտքերի 

փոխարինումը հարմարվողական մտքերով 5-Կոգնիտիվ խեղաթյուրումների բացահայտում 

6-Վախ պատճառող  իրավիճակներից խուսափելու փոխարեն դրանց հետ առերեսում և 

դիմակայում 7-Վարքագծի և զգացմունքների միջև տարբերության բացահայտում 8-  

Բավարարվածություն բուժման մեթոդից: Եթե այս ասպեկտներից որևէ մեկը չիրագործվի, 

ապա բուժումը չի կարելի համարել լիարժեք  և համակողմանի:  

6. Բուժման մեթոդից հիվանդների բավարարվածության գործոնը կարևոր ազդակ է 

բուժման արդյունքների արմատավորման և  բարձրացման համար: Աշխատանքում 

մշակված բուժման մոդելը   ներառում է նաև մեկ հարցաթերթիկ, որը  գնահատում է 

բուժման արդյունքների նկատմամբ հիվանդների բավարարվածության աստիճանը՝   այն 

դիտարկելով որպես  բուժման արդյունավետության առանձին մի գործոն: Բուժման 

նկատմամբ բավարարվածության մակարդակն ավելի բարձր է ԿՎԹ-ով բուժվող խմբերում, 

քան ՀՄ-ով բուժվող հիվանդների մոտ:  

7. Ի տարբերություն դեղորայքային միջամտությամբ բուժվող խմբի, կոգնիտիվ 

վարքաբանական մեթոդով բուժվող հիվանդներն հայտնում  են, որ ձեռք են բերել այն, ինչ 

ակնկալում էին, և ցանկանում են  ուրիշներին ներկայացնել բուժման այս մեթոդը: 

Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի խումբն այս մեթոդը  համարում է սելեկտիվ-

ընտրողական բուժում, իսկ հոգեբուժական դեղորայքային միջամտության խումբը այդ 

վերաբերմունքը չունի և ավելի քիչ է շահագրգռված իր ստացած բուժումը ներկայացնելու այլ 

մարդկանց: Հոգեբուժական դեղորայքային միջամտության խմբի մոտ բուժման մեթոդի 

հանդեպ տագնապը, բուժման նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը և հետագայում 

սոցիալական սահմանափակումների նկատմամբ վախը ավելի մեծ է, քան ճանաչողական 

վարքաբանական  թերապիայի խմբի մոտ: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 

1.Հիվանդների բուժման կուրսերում նրանց իրազեկել այն մասին, որ հոգեբանական 

գործոնները  բավականին կարևոր են, ուստի հոգեբուժական դեղորայքային 

միջամտությունը բավարար չէ իրենց խանգարումները բուժելու համար և կարևոր է ներառել 

նաև հոգեբանական աջակցությունը: Տագնապային խանգարումների բուժման և 

հոգեբանական աջակցության նշանակության մասին հասարակության լայն խավերում   

անհրաժեշտ է իրականացնել բացատրական աշխատանք ոլորտի պատասխանատուների 

կողմից:  

2.Թերապևտներին առաջարկում ենք տագնապային խանգարումների բուժման 

կուրսերում վախ պատճառաող իրավիճակներից խուսափելու և փախչելու փոխարեն, որոնք 

երկու դասական մեթոդներ են,  ներառել և կիրառել  նաև վախերին առերեսվելու մեթոդները 

և այն սովորեցնել հիվանդներին:  

3.Առաջարկում ենք, որ բժիշկներն ու հոգեբանները բուժման կուրսերում օգնեն 

հիվանդներին հասկանալու  բնականոն և անբնական տագնապների միջև տարբերությունը 

և բացատրել նրանց տագնապի պաշտպանական նշանակությունը: 

4.Թերապևտներին առաջարկում ենք  համապարփակ և արդյունավետ բուժման  

նպատակով կուրսերի սկզբում սահմանեն և ճշտեն որոշակի ստանդարտներ ու 

սանդղակներ, որոնց պետք է հասնեն հիվանդները,   բուժման կուրսի վերջում ստուգել այդ 

ստնադարտներին հասնելու չափը, որպեսզի արդյունքները լինեն առավել հստակ և 

որոշարկված:  

5.Ոլորտի պատասխանատուներին առաջարկում ենք, որ հանրության տարբեր 

շրջաններում (դպրոց, բուհ, հիմնարկներ և այլն...) կիրառել մի շարք հոգեբանական թեստեր, 

ինչպիսիք են «SCL90-R»  ախտանիշների ցանկը և ոչ-ռացիոնալ համոզմունքների թեստը 

(IBT), ինչը կնպաստի հասարակության տարբեր խավերի մոտ տագնապային 

խանգարումների բացահայտման ու կանխարգելման և վերահսկման գործին: 

 

Ատենախոսության թեմայով տպագրված հոդվածների ցանկը  
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Абдулла Ализаде 

Когнитивная бихевиористика как средство лечения женщин с эмоциональными  проблемами 

Резюме 

 

Актуальность темы: 

Тревожные расстройства (Anxiety disorders) самые распространенные психические 

расстройства, которыми, только в США, страдают более 40 миллиона человек. На протяжении 

жизни, степень риска получить тревожное расстройство у женщин значительно больше, чем у 

мужчин. Поэтому очень важно и актуально изучение особенностей и возможных причин 

тревожных расстройств именно у этой группы, то есть у женщин.  

В настоящее время когнитивная бихевиористическая терапия считается продуктивным 

средством для уменьшения тревожных расстройств. Были проведены многочисленные 

исследования для изучения влияния тревожных расстройств на лиц юного и среднего 

возраста, в то время как важных и необходимых на сегодняшний день исследований женских 

тревожных расстройств немного. В частности в литературе отсутствует целостный и 

комплексный подход к проблеме, учитывающий максимальное число факторов, влияющих на 

лечение тревожных расстройств.  

Целью исследования : 

является изучение продуктивности когнитивной бихевиористической терапии на 

примере иранских женщин с тревожными расстройствами, по сравнению с психиатрическими 

– фармакологическими вмешательствами, а также оценка удовлетворенности пациентов на эти 

два метода лечения. 

 Задачи исследования: 

1.Всесторонне изучить научную литературу по анализу тревожных расстройств 

2.Изучить роль и значение когнитивной бихевиористической терапии направленную 

на снижение иррациональных убеждений и симптомов расстройств у больных. 

3.Исследовать и выявить способ, причины и основы влияния когнитивной 

бихевиористической терапии на снижение иррациональных убеждений и когнитивных 

искажений. 

4.Измерить о продуктивность когнитивной бихевиористической терапии в лечении 

иранских женщин с тревожными расстройствами. 

5.Сравнить степени продуктивности когнитивной бихевиористической терапии и 

психиатрических – лекарственных вмешательств. 

6.Проанализировать сущность внутренней связи между депрессией и тревожными 

расстройствами; то есть её физиологическую, психологическую или же когнитивную 

сущность. 
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Гипотеза на основе исследования: 

1. В отличии от вмешательств психиатрическими лекарственными препаратами, 

познавательная поведенческая терапия более продуктивна в лечении тревожных 

расстройств. При этом, целесообразно оценивать эту продуктивность по восьми 

основным факторам; (1. Снижение симптомов, 2. Изменение иррациональных 

убеждений, 3. Умение противостоять иррациональным убеждениям, 4. Замена 

неадаптивных мыслей – адаптивными, 5. Выявление когнитивных искажений, 6. Умение 

сталкиваться и противостоять фобиям, а не избегать их, 7. Отличать поведение от 

мыслей и чувств, 8. Удовлетворенность методом лечения). 

2. Предполагается, что применение предложенной нами модели снижает симптомы 

тревожных расстройств, а также  способствует снижению депрессии. 

Теоритическое значение исследования: 

Психологические подходы и теории о тревожных расстройствах в большинстве случаях 

сосредоточены или акцентируются только на одном аспекте причинения расстройства, то есть 

на биологических, психологических, или же на социологических факторах. Но это 

исследование теоретически подтверждает и рассматривает тревожные расстройства как 

совокупность всех трех факторов. Исследование подтверждает, что иррациональные 

убеждения, когнитивные искажения и неадаптивные мысли играют более существенную роль 

в развитии тревожных расстройств, нежели биологические факторы. 

Практическое значение исследования: 

Практическое значение исследования является; 

-Представление точной и ясной модели основанной на когнитивной бихевиористической 

терапии, которая будет продуктивна для лечения женщин с тревожным расстройством, 

проживающих в иранском обществе и культурной среде. 

-Представленная модель может быть использована психологами, психиатрами, 

работниками социальной среды, медсестрами в сфере психиатрии, консультантами и 

школьными психологами для лечения тревожных расстройств. 

 

Инструменты исследования:  

SCL90-R IBT и анкеты оценки супружеской удовлетворенности. 

 

Методы исследования:  

анализ психологической литературы, методы экспериментальных исследований 

(собеседование, тест, эксперимент, статистический анализ данных, когнитивно-

бихевиористическая техника и лекарственные (psychopharmacological) вмешательства). 
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ABDOLLAH ALIZADEH 
 

“Cognitive behavioral method as a treatment mean of women's emotional 
disorders” 

 
ABSTRACT  

 
  ACTUALITY OF THE RESEARCH: Anxiety disorders are the most common mental 

disorders in the world, affecting only as many as 40 million people in the USA. The term 
“anxiety disorders” includes a wide range of conditions, but they are all characterized by 
extreme anxiety and mood or emotional disturbances. Anxiety disorders include specific 
phobias, which are particularized fears of an object or situation, exposure to which causes 
extreme anxiety and possibly panic attacks. Generalized anxiety disorder (GAD) is a more 
unfocused, pervasive anxiety, causing fatigue, insomnia, and other health problems. Social 
anxiety disorder (SAD), or social phobia, is an unreasonable and overwhelming fear of social 
situations. Those with SAD avoid socializing and have difficulty interacting with others in social 
and work settings. The fear that others may notice the condition often worsens it.  Obsessive-
compulsive disorder (OCD) is characterized by obsessive thoughts and anxiety, nagging 
doubt, and the need to have things in order. A common manifestation is an obsession with 
germs and cleanliness, marked by repetitive hand washing. Post-traumatic stress disorder 
(PTSD) is caused by a traumatic event, such as rape, assault, a natural disaster, an accident, 
or abuse. Anxiety disorders are often associated with impairment in academic, social and 
personal functioning (Pine1997).Significant comorbidity including depression (Kovacs1989), 

CBT is a psychological model that involves helping the women to:(a) recognize anxious 
feelings and bodily or somatic reactions to anxiety(b) clarify thoughts or cognitions in anxiety-
provoking situations(i.e. unrealistic or negative attributions and expectations),(c) develop 
coping skill (i.e. modifying anxious self-talk into coping self-talk); and (d) evaluate outcomes. 
The behavioral training strategies include: modeling, reality exposure, role-playing and 
relaxation training. CBT is generally considered the most effective psychotherapy for anxiety 
disorders. The efficacy of CBT for anxiety disorders in young and middle-aged adults is 
supported by a variety of meta- analysis (Westen 2001). But there is not very study about 
women developing to anxiety disorders in comparison with others groups. So it is necessary to 
do more study on women that developed to anxiety disorders. 

For treatment the anxiety disorders in women special in Iranian society this study has 
presented a model that has eight aspects. It is a comprehensive method that covers different 
area that must considers in every comprehensive treatment. The method based on result of 
research includes 8 aspects:1-Decreasing  the symptoms2-Changing  the irrational beliefs 3-
Attaining dispute skills with the irrational beliefs4-Replacing maladaptive thoughts with 
adaptive thoughts 5- Identifying  the cognitive distortions 6-Confronting with fearful situations 
instead of escape and avoidance 7-Identifying the difference between behavior and feelings 8- 
Satisfaction of the treatment method. 

The Aim of Research, The main aim of the present research is to investigate the 
effectiveness of CBT in comparison to psychopharmacological intervention (PI) on Iranian 
women with Anxiety disorders and to determine which method of treatment causes the 
patients’ satisfaction.  

Tasks of Research 
1.A comprehensive study about the research literature investigation and analysis of 

anxiety disorders. 
2.To explore whether CBT is able to decrease the clients’ irrational beliefs and disorders   

symptoms. 
3.To know how, why and on what basis CBT causes the decrease of the irrational beliefs 

and cognitive distortions.  
3.To find out that CBT in treatment of Iranian women with anxiety disorders is effective.  
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4. To investigate whether CBT is superior to PI. 

5. To discover whether the comorbidity depression diminishes when the anxiety disorders 

decrease. 
6.To understand whether the inner connection between depression and anxiety disorders 

is physiological, psychological or cognitive. 
   
The hypotheses of the research  

1.Unlike psychopharmacological intervention, CBT is more effective in treatment of anxiety 

disorders; and it is better to evaluate its effectiveness with the eight factors.( 1-Decreasing  the 
symptoms2-Changing  the irrational beliefs 3-Attaining dispute skills with the irrational beliefs4-
Replacing maladaptive thoughts with adaptive thoughts 5- Identifying  the cognitive distortions 
6-Confronting with fearful situations instead of escape and avoidance 7-Identifying the 
difference between behavior and feelings 8- Satisfaction of the treatment method). 

2.By using this model the symptoms of anxiety disorders decrease, the comorbidity 

depression diminishes, too.  
The Scientific Innovation  

1.This combined method (CBT&REBT) is compared with the PI for the first time in Iranian 

women’s society. 

2.We have introduced this new model including 8 factors to show that a complete 

treatment should have such factors. The model that includes 8 developed factors is presented 
as perfect image of treatment.  

3. The satisfaction factor was applied and performed as a scale of the effectiveness of the 

treatment for the first time by researcher himself.   
Theorical Significance: The fact is that many psychological approaches, theories of 

anxiety are summarized and systemized on one aspect of reasons of anxiety disorders, for 
example biological  psychological or sociological factors. But we consider the anxiety disorders 
as a biopsychosocial issue. In addition, it makes clear that the irrational beliefs and cognitive 
distortions and maladaptive thinking have a prominent role in developing anxiety disorders 
more than biological factors. 

  Practical Significance: Practical significance of the research is  
- To provide an obvious and clear model (the offered model) based on CBT that is 

effective for the treatment of women with anxiety disorder in the Iranian society and culture. 

-The provided model could be used to treat anxiety disorders by psychologists, 

psychiatrists, social workers, counselors and school psychologists and Psychiatric nurses. 
-The model at the same time is a comprehensive model for treatment of anxiety disorders 

and mood disorders, the therapists that have treated the other mental disorders can use it, too.  

-It can be presented as a training course to other therapists’ step by step.  

 
Used Tools. All of the patients were interviewed and diagnosed with these three disorders 

on the basis of DSM-IV-TR 2000; then the check-list SCL90-R test was also performed after 
diagnosis by a psychiatrist and psychologist and in the next session, the Jones’ irrational 
beliefs test (IBT) was performed. 

Research metods. Analysis of psychological literarture, empirical research methods 
interwies, testing, experiment, statistical analysis and cognitive-behvioral technolopy).  
 


