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աՌՈՂՋՈՒԹՅան պահպանմանն  
ՈՒՂՂվաԾ վարՔի ՈՒսՈՒմնասիրման  
մՈտԵՑՈՒմնԵրԸ 

Աննա Հակոբջանյան

ներածություն

Ա ռող ջության և հի վան դության հիմ նախն դի րը մշտա պես կենտ րո նա-
կան դիր քում է ինչ պես ա ռօր յա կեն սա կան պա հանջ նե րի, բա րե կե ցության 
ա պա հով ման, այն պես էլ բժշկա գի տա կան տար բեր ու սում նա սի րություն-
նե րի տե սանկ յու նից: Գի տության զար գաց ման ներ կա փու լում ա ռող-
ջությու նը ոչ միայն բժշկության ու սում նա սի րության գե րա կա խնդիր նե րից 
է, այլև հո գե բա նա կան հե տա զո տություն նե րի ա ռար կա: Հո գե բա նության 
բնա գա վա ռում ա ռող ջության հիմ նախնդ րի ար դի հե տա զո տություն նե րը 
նե րա ռում են այն հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րի ու սում նա սի րություն նե րը, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ են ա ռող ջության պահ պան ման և բա րե լավ ման հա մար:

Այս հոդ վա ծի նպա տակն է լու սա բա նել ա ռող ջության հո գե բա նության՝ 
որ պես ա ռան ձին գի տաճ յու ղի խնդիր նե րի շար քում ա ռողջ վար քի վե րա-
բեր յալ մո տե ցում նե րը՝ հիմ նա կան տե սություն նե րի վեր լու ծությամբ:

Ըստ ա ռող ջա պա հությանբ հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պության 
(ԱՀԿ) կա նո նադ րության` «ա ռող ջությու նը ֆի զի կա կան, հո գե կան և սո ցիա-
լա կան լիար ժեք բա րե կե ցության վի ճակն է, այլ ոչ թե պար զա պես հի վան-
դության կամ ֆի զի կա կան թե րություն նե րի բա ցա կա յությու նը» [20, էջ 1]: 
Տար բե րա կենք հո գե կան ա ռող ջություն և հո գե բա նա կան ա ռող ջություն 
եզ րույթ նե րը: Հո գե կան ա ռող ջություն եզ րը հա ճախ կի րառ վում է` բա ցատ-
րե լու վար քա յին և հու զա կան մա կար դա կում մար դու արդ յու նա վետ գոր-
ծե լը, այլ ոչ թե պար զա պես հո գե կան հի վան դության բա ցա կա յությու նը [2]:

Հո գե մարմ նա կան հի վան դություն նե րի տե ղե կա տուում նշվում են 
ա ռող ջա պա հության հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պության կող մից ա ռաջ 
քաշ վող հո գե կան ա ռող ջության հետև յալ չա փա նիշ նե րը [1].

•	 ֆի զի կա կան և հո գե կան «Ես»-ի նույ նության, ա նընդ հա տության ու 
կա յու նության զգա ցում և գի տակ ցում,

•	 նույ նան ման ի րա վի ճակ նե րում ապ րում նե րի նույ նություն և կա յու-
նություն,

•	 մար դու՝ իր և  իր հո գե կան գոր ծու նեության ու դրա արդ յունք նե րի 
նկատ մամբ քննա դա տություն,
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•	 հո գե կան ռեակ ցիա նե րի հա մա պա տաս խա նություն մի ջա վայ րի 
ազ դե ցություն նե րի ու ժին և հա ճա խա կա նությա նը, սո ցիա լա կան 
ի րադ րությա նը և  ի րա վի ճակ նե րին,

•	 վար քի ինք նա կար գա վոր ման ըն դու նա կություն` սո ցիա լա կան նոր-
մե րին և կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան,

•	 սե փա կան կեն սա գոր ծու նեությու նը պլա նա վո րե լու և  ի րա կա նաց-
նե լու ըն դու նա կություն,

•	 կյան քի պայ ման նե րի և  ի րա վի ճակ նե րի փո փո խություն նե րից կախ-
ված՝ վար քը փո փո խե լու ըն դու նա կություն: 

 Այս պի սով՝ հո գե կան ա ռող ջությու նը կեն սա պա հով ման այն հիմ նա-
րար բա ղադ րիչն է, ո րի շնոր հիվ մարդն արդ յու նա վետ գոր ծու նեություն է 
ի րա կա նաց նում ինչ պես իր, այն պես էլ շրջա պա տի հա մար:

Ի տար բե րություն հո գե կան ա ռող ջության, հո գե բա նա կան ա ռող-
ջությունն ընդգր կում է անձ նա յին կող մը ևս` մատ նան շե լով ան ձի հա սու-
նությունն ու սո ցիա լա կան արդ յու նա վետ փոխ հա րա բե րություն նե րը: 
Հո գե բա նո րեն ա ռողջ մարդն ա ռանձ նա նում է իր բա րեն պաստ սո ցիա լա-
կան վար քով, հա սա րա կության մեջ որ պես սո ցիա լա պես օգ տա կար փոխ-
հա րա բե րություն նե րի կա ռուց ման մաս նա կից [3]:

Հո գե բա նա կան ա ռող ջության հետ ա վե լի շատ հատ ման կե տեր 
ու նի սո ցիա լա կան ա ռող ջությու նը: Սո ցիա լա կան բա ղադ րիչն առ կա է 
ա ռող ջության գրե թե բո լոր սահ մա նում նե րում, բայց, ի տար բե րություն 
ֆի զի կա կան և հո գե կան բա ղադ րիչ նե րի, ա վե լի բարդ է սահ մա նել, թե 
որն է սո ցիա լա կան ա ռող ջությու նը: Սահ ման ման բար դությու նը կապ-
ված է նաև սո ցիա լա կան ա ռող ջության՝ ոչ միայն ան ձին, այլև հա սա րա-
կությա նը վե րագ րե լու հետ: Ան ձի սո ցիա լա կան ա ռող ջության խնդի րը 
նաև ան մի ջա կան սո ցիա լա կան մի ջա վայ րում բա րե կե ցությունն ա պա-
հո վելն է [18]: Ա ռող ջության հա մա կար գայ նությու նը, նախ ևա ռաջ, լիար-
ժեք բա րե կե ցության վի ճա կի ա պա հո վումն է: բա րե կե ցությու նը` որ պես 
ան ձի հա մար արդ յու նա վետ և լիար ժեք վի ճակ, նե րա ռում է ա ռող-
ջությու նը, եր ջան կությու նը, սո ցիա լա կան բա րօ րությու նը և կ յան քի 
դրա կան ո րա կը [8]:

Այս պես, ա ռող ջությանն առնչ վող տա րաբ նույթ ու սում նա սի րություն-
նե րը ևս կապ վում են դրա հա մա կար գա յին բնույ թի հետ: Հա մա կար գայ-
նությու նը են թադ րում է բազ մա մա կար դակ հե տա զո տություն ներ, ո րոն-
ցում դի տարկ վում են մի շարք գոր ծոն ներ՝ ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, 
սո ցիա լա կան, է կո լո գիա կան և  այլն: Հո գե բա նա կան տար բեր ա ռանձ նա-
հատ կություն նե րի ու սում նա սի րություն ներն այ սօր ի րա կա նաց վում են ե րի-
տա սարդ գի տա կար գի՝ ա ռող ջության հո գե բա նության շրջա նակ նե րում:
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Ա ռող ջության հո գե բա նության ո լոր տում հե տա զո տություն նե րը կա րող 
են կապ ված լի նել բազ մա զան հիմ նա հար ցե րի հետ, ո րոն ցում ա ռանձ նաց-
վում են ու սում նա սի րության ա ռան ձին խնդիր ներ: Դ րանք են ա ռող ջությանն 
առնչ վող վար քի և կան խար գել ման հար ցե րը, ա ռող ջության ու սթրե սի կամ 
հո գե մարմ նա կան խնդիր նե րի ու սում նա սի րությու նը և հի վան դության ու 
խնամ քի հո գե սո ցիա լա կան կող մի ու սում նա սի րություն նե րը [19]:

Սույն հոդ վա ծում մենք կանդ րա դառ նանք խնդիր նե րի ա ռա ջին ո լոր-
տին`ա ռող ջությանն առնչ վող վար քի տե սա կան ու սում նա սի րությա նը: Այս 
ո լոր տը նե րա ռում է ա մե նօր յա սո վո րույթ նե րի և  այլ վար քաձ ևե րի (ֆի զի կա կան 
ակ տի վության աս տի ճան, ծխե լը, ալ կո հո լի օգ տա գոր ծու մը և  այն) ու դրանց 
հետ ևող ա ռող ջա կան հետ ևանք նե րի միջև կա պի ու սում նա սի րություն նե րը: 
Այս պի սի հե տա զո տություն նե րի գլխա վոր նպա տակն է պար զել փո փո խե լի 
վար քի, դրան հետ ևող ա ռող ջա կան հետ ևանք նե րի ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րը, ինչ պես նաև դրանց միջև ըն կած պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի (սեռ, 
ազ գություն, հի վան դության ըն տա նե կան պատ մություն, անձ նա յին գծեր) 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը [11, 19]:

Ս տորև կդի տար կենք, թե ա ռող ջության բա րե լավ ման և հի վան դության 
կանխ ման նպա տա կով վար քա յին փո փո խություն ներ ի րա կա նաց նե լու 
հա մար ինչ տե սություն ներ, մո դել ներ են հիմք հան դի սա նում:  

ա ռող ջությանն առնչ վող վար քի մեկ նա բա նություն նե րը 

Ա ռող ջության հո գե բա նության շրջա նակ նե րում հիմ նա րար է աոող-
ջության և հի վան դության ըն կա լու մը, թե ինչ են մար դիկ մտա ծում ի րենց 
ա ռող ջության մա սին և  ինչ պես են վե րա բեր վում հի վան դությա նը: Մտ քե րը 
կապ ված են ա ռող ջության և հի վան դության վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում-
նե րի ու հա մոզ մունք նե րի հետ: Ըն կա լում նե րը, մտքերն ու հա մոզ մունք-
ներն, ի րենց հեր թին, ըն կած են դրսևոր վող վար քի հիմ քում: Այ սինքն՝ 
ա ռող ջությանն առնչ վող վարքն անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել և հաս կա-
նալ դրա հիմ քում ըն կած գոր ծոն նե րի (կոգ նի ցիա նե րի) մի ջո ցով [10]:

Մինչ վար քի վե րա բեր յալ տե սություն նե րին և մո դել նե րին անդ րա դառ-
նա լը, վեր լու ծենք, թե ինչ պես է մեկ նա բան վում ա ռողջ վար քը կա մա ռող
ջությանն առնչ վող վար քը: Ընդ հա նուր առ մամբ, ա ռող ջությանն առնչ վող 
վար քը Դեյ վիդ Գոչ մա նը մեկ նա բա նում է որ պես ան հատ նե րի, խմբե րի ու 
կազ մա կեր պություն նե րի կող մից ար վող գոր ծո ղություն ներ, ինչ պես նաև 
այդ գոր ծո ղություն նե րի հետ ևանք ներ, դե տեր մի նանտ ներ ու կո րել  յատ-
ներ, ո րոն ցից ի րա կա նա նում են սո ցիա լա կան և ռազ մա վա րա կան փո փո-
խություն ներ, զար գա նում են քո փինգ հմտություն ներն ու բա րե լավ վում է 
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կյան քի ո րա կը [12]: Գոչ մա նը «ա ռողջ վար քը» սահ մա նում է  որ պես այն-
պի սի անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կություն ներ, ինչ պի սիք են հա մոզ մունք-
նե րը, սպա սում նե րը, դրդա պատ ճառ նե րը, ար ժեք նե րը, ըն կա լում նե րը և  
այլ կոգ նի տիվ տար րեր, անձ նա յին գոր ծոն նե րը, ինչ պես նաև ա ֆեկ տիվ 
և հու զա կան վի ճակ ներն ու գծե րը և վար քի այն բա ցա հայտ ձևե րը, սո վո-
րություն ներն ու գոր ծո ղություն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ա ռող ջության 
պահ պան մա նը, վե րա կանգն մանն ու բա րե լավ մա նը: Քես լը և Քո բը 
(Kasl&Cobb, 1966) սահ մա նում են ա ռող ջությանն առնչ վող վար քի ե րեք 
կա տե գո րիա ներ.

1) Կան խար գե լիչ վար քը (preventive behavior) նե րա ռում է ան ձի կող մից 
դրսևոր վող ցան կա ցած ակ տի վություն, որն ուղղ ված է հնա րա վոր վնա սից 
պաշտ պան վա ծությա նը (օ րի նակ՝ ամ րա գո տի նե րի օգ տա գոր ծու մը մե քե նա 
վա րե լիս, պահ պա նա կի օգ տա գոր ծու մը սե ռա հա րա բե րության ժա մա նակ և  
այլն): Ինք նա պաշտ պան այս պի սի վար քը կոչ վում է նաև զգու շա վոր վարք: 

2) Հի վանդ վար քը (illnes behavior) ի րեն հի վանդ ըն կա լող ան ձի կող մից 
դրսևոր վող ցան կա ցած ակ տի վությունն է, որն ուղղ ված է ան ձի ա ռող ջա-
կան վի ճա կի բա ցա հայտ մանն ու հա մա պա տաս խան դե ղա մի ջո ցի ընտ-
րությա նը (ախ տան շան նե րի առ կա յության պա րա գա յում մաս նա գետ նե-
րին դի մե լը, ա ռող ջա կան վի ճա կին հետ ևե լը): 

3) Հի վան դի դե րի վար քը (sickrole behavior) նե րա ռում է ի րենց հի վանդ 
հա մա րող ան ձանց կող մից ա ռող ջա նա լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող 
գոր ծո ղություն նե րը. բժիշկ նե րի նշա նա կած բու ժու մը ստա նա լը, ընդ հա-
նուր առ մամբ կախ յալ վար քաձ ևե րը [8]: 

Ա ռանձ նաց վում են նաև ա ռող ջությանն առնչ վող (health-related) վարք 
և  ա ռող ջությանն (պահ պան մա նը) ուղղ ված (health-directed) վարք: Ա ռող-
ջությանն առնչ վող վար քը մեկ նա բան վում է որ պես ցան կա ցած գոր ծո-
ղություն, ո րը կապ ված է հի վան դության կան խար գել ման, ա ռող ջության 
պահ պան ման ու բա րե լավ ման հետ: Այս տի պի վար քը կա րող է են թադ-
րել կա մա յին և  ոչ կա մա յին ջան քե րի օգ տա գոր ծում, այ սինքն՝ մտադր-
ված բա րե լա վե լու ա ռող ջությու նը և  որ պես ուղ ղա կի պա հանջ վող գոր-
ծո ղության ձև: Օ րի նակ, ե րե խան, ո րը վա զում է ֆիզ կուլ տու րա յի դա սի 
ժա մա նակ, դրսևո րում է ա ռող ջությանն առնչ վող վարք, բայց դա ոչ թե 
մտադր ված վարք է՝ բա րե լա վե լու ա ռող ջա կան վի ճա կը, այլ պար տադր-
ված է ու սուց չի կող մից՝ գնա հա տա կան ստա նա լու հա մար: Իսկ, օ րի նակ, 
մե ծա հա սա կը, որ մարզ վում է սրտի հի վան դության ռիս կը նվա զեց նե լու 
հա մար, մտադր ված վար քաձև է ի րա կա նաց նում՝ ա ռող ջությու նը պահ պա-
նե լու և  ամ րապն դե լու հա մար: Այս տի պի վարքն ար դեն կոչ վում է ա ռող-
ջությանն ուղղ ված վարք [նույն տեղում]:
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Այս պի սով, ա ռող ջությանն առնչ վող վար քաձ ևե րը կա րող են տար բեր 
լի նել, սա կայն վեր լու ծե լով դրանց տրված մեկ նա բա նություն նե րը՝ միան-
շա նակ է, որ այդ վար քի ու սում նա սի րություն ներն ու վար քաձ ևե րի հետ 
ի րա կա նաց վող մի ջամ տություն ներն ուղղ ված են ա ռող ջության պահ պան-
մա նը, բա րե լավ մանն ու բա րե կե ցության ա պա հով մա նը:

Ա ռող ջությանն առնչ վող վար քի ինչ պես հե տա զո տա կան, այն պես էլ 
կի րա ռա կան դաշ տում չկա մի միաս նա կան տե սություն: Գ րա կա նության 
մեջ ա մե նից հա ճախ հան դի պում են մի քա նի մո դել ներ և տե սություն ներ, 
ո րոնք մե թո դա բա նա կան տե սանկ յու նից փոխլ րաց նում են միմ յանց՝ կի րառ-
վե լով և՛ հե տա զո տություն նե րում, և՛ պրակ տիկ ո լոր տում՝ փո փո խե լու ա նա-
ռողջ վար քաձ ևե րը:

Այդ տե սություն նե րից հիմ նա կա նում չորսն ա ռա վել հա ճախ կի րա ռե լի 
են հա մար վում: Դ րանց վեր լու ծությա նը մենք կանդ րա դառ նանք ստորև: 
Այդ մո տե ցում ներն են [9, 13].

1. Սո ցիալ-կոգ նի տիվ տե սությու նը (social-cognitive theory)
2. Ա ռող ջության վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րի մո դե լը (health belief 

model)
3. Պ լա նա վոր ված վար քի տե սությու նը (theory of planned behavior)
4. Տ րանս տե սա կան մո դե լը (the transtheoretical model): 
Սո ցիալկոգ նի տի վիս տա կան մո տե ցու մը վար քի փո փոխ ման ա մե-

նաարդ յու նա վետ տե սություն նե րից է: Այս մո տեց ման հա մա ձայն՝ մար դու 
վար քը կա ռուց վում է ե ռա կողմ փո խազ դե ցությամբ՝ փո խա դարձ դե տեր-
մի նա ցիա յի ե րեք բա ղադ րիչ նե րով, ո րոնք փոխ պայ մա նա վո րում են միմ-
յանց: Այ սինքն՝ ըստ այս դրույ թի, գո յություն ու նի շա րու նա կա կան, դի նա-
միկ փո խազ դե ցություն ան հա տի, մի ջա վայ րի և վար քի միջև, ին չի հետ ևան-
քով էլ բա ղադ րիչ նե րից որ ևէ մե կի փո փո խությունն անդ րա դառ նում է մյուս 
եր կու սի փո փո խության վրա: Հիմ նա կան կա ռույց նե րը, ո րոնք ա ռանձ նաց-
վում են սո ցիալ-կոգ նի տի վիս տա կան տե սության շրջա նակ նե րում, հետև-
յալն են. մի ջա վայ րա յին, ի րա վի ճա կա յին, ինք նա կար գա վո րում, ու սու ցում 
դիտ ման մի ջո ցով, ամ րապն դում, ինք նարդ յու նա վե տություն, հու զա կան 
քո փինգ-պա տաս խան ներ [6]: 

 Սո ցիալ-կոգ նի տի վիս տա կան տե սությունն ա ռա ջար կում է հինգ 
ա ռանց քա յին հաս կա ցություն ներ ա ռող ջության պահ պան մանն ուղղ ված 
վար քի հաս կաց ման և մեկ նա բան ման հա մար: Դ րանք են՝ ա ռող ջության 
հա մար ռիս կա յին և շա հա վետ գոր ծոն նե րի մա սին գի տե լի քը, ինք նարդ-
յու նա վե տությու նը, սպա սե լիք ներն արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ, նպա տակ-
նե րը և խո չըն դոտ նե րի ըն կա լումն ու փոխ վե լու հա մար օգ նող մի ջոց նե րը: 
Սո ցիալ-կոգ նի տի վիս տա կան մո տեց ման վրա հիմն վող կան խար գե լիչ 
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աշ խա տանք նե րը նե րա ռում են տե ղե կատ վա կան բա ղադ րի չը՝ մե ծաց նե լու 
ո րո շա կի վար քաձ ևի հետ կապ ված ռիս կե րի և շա հե րի մա սին պատ կե րա-
ցում նե րը, ինչ պես նաև սո վո րեց նե լու այն պի սի սո ցիա լա կան և կոգ նի տիվ 
հմտություն ներ, ո րոնք կա րող են ձևա վո րել վար քա յին փո փո խություն ներ, 
կա ռու ցե լու ինք նարդ յու նա վե տությու նը, ին չը կնպաս տի վար քի դրսևոր-
մա նը [6, 7]:  

Ինք նարդ յու նա վե տությու նը տե սության շրջա նակ նե րում մեկ նա-
բան վում է որ պես մար դու՝ տար բեր ի րա վի ճակ նե րում այս կամ այն վար-
քաձևն ի րա կա նաց նե լու վստա հություն: Ինք նարդ յու նա վե տությու նը 
կար ևոր միջ նոր դա վո րող փո փո խա կան է գի տե լի քի, դիր քո րո շում նե րի, 
հմտություն նե րի և վար քի միջև [6]: Տվ  յալ պա րա գա յում ինք նարդ յու նա-
վե տությու նը վե րա բե րում է ա ռող ջության պահ պան ման հա մար ի րա-
կա նաց վե լիք որ ևէ վար քաձ ևին: Ա. բան դու րան նշում է, որ ինք նարդ-
յու նա վե տության հա մոզ մունք ներն ա ռող ջության վրա ազ դում են եր կու 
ճա նա պար հով՝ ազ դե լով կեն սա բա նա կան հա մա կար գե րի (ի մու նա յին, 
նյար դա յին) ակ տի վաց ման վրա և  ազ դե լով մար դու՝ վար քա յին փո փո-
խություն ներ ի րա կա նաց նե լու ո րո շում նե րի վրա, նրանց՝ փոխ վե լու 
դրդա պատ ճա ռայ նության վրա [7]: Ցածր ինք նարդ յու նա վե տությամբ 
մար դը քիչ արդ յունք ներ է ակն կա լում իր վար քի փո փո խությու նից, իսկ 
բարձր ինք նարդ յու նա վե տություն ու նե ցող մար դը ոչ միայն ակն կա լում է, 
որ կհա ջո ղի, այլև ա վե լի հա վա նա կան է, որ ներ կա յում էլ կու նե նա ա վե-
լի ա ռողջ վարք: Ինք նարդ յու նա վե տության վրա մի քա նի գոր ծոն ներ են 
ազ դում. այ լոց հա յացք նե րի հա մա կար գը, այ լոց վար քը դի տե լը, նախ կին 
փոր ձը և ֆի զիո լո գիա կան հե տա դարձ կա պը [6]:

Այս պի սով՝ Ա. բան դու րա յի սո ցիալ-կոգ նի տի վիս տա կան տե սությունն 
ա ռանձ  նա հա տուկ մե թո դա բա նա կան նշա նա կություն ու նի ա ռող ջության 
պահ պան մանն ուղղ ված վար քաձ ևե րի ու սում նա սի րություն նե րում, քան զի 
տե սության գլխա վոր դրույթ նե րից մե կի՝ ինք նարդ յու նա վե տության գա ղա-
փարն է վար քա յին փո փո խություն նե րի հիմ քում։ Վար քի փո փոխ մանն ուղղ ված 
այլ տե սություն նե րի ու մո դել նե րի հա մար ևս  այն ու նի տե սա մե թո դա բա նա կան 
նշա նա կություն:

Ա ռող ջության վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րի մո դելն ա ռա ջինն է, ստեղծ-
վել է 1950-ա կան նե րին Գ. Հոխ բաու մի (G. Hochbaum) կող մից և կապ վում 
է ա մե րիկ յան հան րա յին ա ռող ջության ծա ռա յությու նում ա ռա ջարկ վող 
կան խար գե լիչ հե տա զո տություն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ տու բեր կուլ  յո զի 
հայտ նա բեր մանն ուղղ ված կան խար գե լիչ աշ խա տանք նե րի ա նարդ յու նա-
վե տությու նը բա ցատ րե լու հետ [մեջ բե րում ըստ 17]: Ա ռող ջության վե րա-
բեր յալ հա մոզ մունք նե րի մո դե լը ներ կա յաց ված է ն կար 1-ում:
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ան հա տա կան  
ըն կա լում ներ

 տար բե րա կիչ  
գոր ծոն ներ

 Գոր ծո ղություն նե րի 
հա վա նա կա նություն

Սեռ, տարիք, ազգություն, 
անձնային գործոններ, 
սոցիալ-տնտեսական 

գիտելիքներ

Ընկալվող շահեր  
(առանց ընկալվող 
խոչընդոտների)

Ընկալվող 
վտանգ

Ընկալվող խոցելիություն
Ընկալվող լրջություն/

ծանրություն

Վարքի  
հավանականություն

Գործողության  
խթան

Նկար 1. Առողջության վերաբերյալ համոզմունքների մոդել (Stretcher, V., & Rosenstock I. M., 
1977), [մեջբերվում է ըստ 13, էջ 34]: 

Ըստ այս մո դե լի` ա ռող ջության հա մար որ ևէ գոր ծո ղության պատ րաս-
տա կա մության աս տի ճանն ան ձի կող մից հի վան դության վնա սի ըն կալ ման 
հետ ևանքն է: Այս ըն կա լումն, իր հեր թին, ձևա վոր վում է մի քա նի բա ղադ-
րիչ նե րից. ան ձի՝ հի վան դության նկատ մամբ խո ցե լիության (susceptibility) 
և դ րա պո տեն ցիալ ծան րության (severity) ըն կա լում, գոր ծո ղության խթան 
(the cue for action), ո րը կա րող է լի նել կամ սուբ յեկ տիվ ըն կալ մամբ, կամ 
ա ռող ջության մա սին օբ յեկ տիվ տե ղե կատ վությու նից ել նե լով (օ րի նակ՝ այդ 
մա սին նյու թեր կար դա լուց): Վար քը բնո րոշ վում է խո ցե լիության և ծան-
րության նվա զեց մանն ուղղ ված գոր ծո ղությու նից ստաց վող պո տեն ցիալ 
շա հի (benefits) գնա հատ մամբ, իսկ շա հերն այ նու հետև բախ վում են ֆի զի-
կա կան, հո գե բա նա կան, ֆի նան սա կան և  այլ ծախ սե րի կամ խո չըն դոտ
նե րի ըն կալ ման (barriers) հետ [9, 13, 14]: 

Այս պի սով, ա ռող ջության վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րի մո դե լը՝ 
որ պես հիմ նա կան կա ռույց, ըն կա լում նե րի մա կար դա կում նե րա ռում 
է հի վան դության ըն կալ վող ծան րությու նը, խո ցե լիությու նը, շա հե րը և 
խո չըն դոտ նե րը: 

Հի վան դության ըն կալ վող ծան րությու նը վե րա բե րում է հի վան դության 
ծանր լի նե լու՝ ան ձի ու նե ցած հա մոզ մունք նե րին: Հի վան դության ծան-
րության վե րա բեր յալ ըն կա լու մը սո վո րա բար ստաց վում է բժշկա կան 
տե ղե կատ վությու նից, սա կայն կա րող է հիմն ված լի նել նաև այն հա մոզ-
մունք նե րի վրա, թե ինչ հետ ևանք ներ կու նե նա հի վան դությունն ու ինչ պես 
կազ դի ամ բողջ կյան քի վրա առ հա սա րակ [14]:
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Ըն կալ վող խո ցե լիությունն ա մե նազ գա յուն բա ղադ րիչն է` փո փո խե լու 
և  ա վե լի ա ռողջ վարք ձևա վո րե լու գոր ծում: Որ քան խո ցե լի և ռիս կա յին 
է անձն ըն կա լում հի վան դությու նը, այն քան հա վա նա կա նությու նը մեծ է, 
որ կձևա վոր վի այդ ռիս կը փոք րաց նող ա ռողջ վար քաձև, սա կայն խո ցե-
լիության ըն կա լումն ու նի նաև հա կա ռակ կող մը, այ սինքն՝ որ քան քիչ ռիս-
կա յին է ըն կալ վում հի վան դությու նը, այն քան ա վե լի ա րագ են ձևա վոր վում 
ա նա ռողջ վար քաձ ևեր [13, 14]:

Ըն կալ վող շա հե րի կա ռուց ված քը նե րա ռում է ան ձի կար ծիքն ու հա մոզ-
մունք ներն այն մա սին, թե որ քա նով են արդ յու նա վետ հի վան դության ռիս-
կայ նության նվա զեց մանն ուղղ ված գոր ծո ղություն ներն ու նոր վար քի ձևա-
վո րու մը: Մար դիկ հակ ված են վար քի նոր ձևե րի, ե թե հա վա տում են, որ 
հի վան դությու նը չի զար գա նա: Ըն կալ վող խո չըն դոտ ներն ան ձի կող մից 
գնա հատ վող բո լոր այն ար գելք ներն են, ո րոնք խան գա րում են նոր վար քի 
ձևա վոր մա նը: Ա ռող ջության վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րի մո դե լում այս 
բա ղադ րիչն ա մե նան շա նա կա լիցն է վար քի փո փոխ ման գոր ծում, քա նի որ 
ան ձը հա կակշ ռում է իր վար քի արդ յու նա վե տությունն ըն կալ վող խո չըն-
դոտ նե րին. վար քի նոր ձևե րը, չնա յած ա վե լի ա ռողջ լի նե լուն, հա ճախ 
ծախ սեր են պա հան ջում, տհաճ են, ժա մա նա կա տար և  այլն [14]:

Այս պի սով՝ ինչ պես կա րե լի է նկա տել, մո դե լում նե րառ ված ա ռա ջին 
եր կու բա ղադ րիչ նե րը (ծան րության և խո ցե լիության ըն կա լու մը) գոր ծո-
ղություն նե րի ի րա կա նաց ման նախ նա կան խթան ներն են, իսկ շա հե րի և 
խո չըն դոտ նե րի ըն կա լումն ար դեն նպաս տում է վար քի փո փոխ ման հա մար 
գոր ծո ղություն նե րի ո րո շա կիաց մա նը: 

Ա ռող ջության վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րի մո դե լում ա վե լի ուշ չորս 
հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րին ա վե լա ցան նաև տար բե րա կիչ բա ղադ րիչ-
նե րը՝ գոր ծո ղության դրդա պատ ճա ռը և  ինք նարդ յու նա վե տությու նը: Գոր ծո-
ղություն նե րի դրդա պատ ճա ռը խթանն է ո րոշ ման կա յաց ման գոր ծըն թա ցում, 
այն կա րող է լի նել ներ քին (օ րի նակ՝ ախ տան շան նե րը) կամ ար տա քին (ԶլՄ, 
մի ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րություն ներ, նա խազ գու շա ցում ներ և  այլն): Ար տա-
քին դրդա պատ ճառ ներն ընդ հա նուր առ մամբ միա վոր վե ցին ժո ղովր դագ րա-
կան, սո ցիալ-հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րում: Ինք նարդ յու նա վե տությու նը, ինչ-
պես վե րը նշվեց, բան դու րա յի՝ սո ցիալ-կոգ նի տիվ տե սության շրջա նակ նե րում 
կի րառ վող տեր մին է, ո րով սահ ման վում է ան ձի՝ գոր ծո ղություն ներ ի րա կա-
նաց նե լու վստա հությու նը: Սո վո րա բար մար դիկ որ ևէ նոր գոր ծո ղություն չեն 
ի րա կա նաց նում, քա նի դեռ վստահ չեն, որ կա րող են: Այ սինքն՝ ինք նարդ յու նա-
վե տությունն ազ դում է ըն կա լում նե րի և հետ ևա բար՝ վար քի վրա [9, 14]: 

Այս պես, ա ռող ջության վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րի մո դե լը ներ կա-
յա նում է որ պես ան ձի կոգ նի տիվ և վար քա յին դրսևո րում նե րի հա մա կարգ, 
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ո րը հնա րա վո րություն է ստեղ ծում կոգ նի տիվ բա ղադ րի չի փո փո խությամբ 
փո խել նաև վար քը՝ ա ռող ջաց ման մի տու մով:

Պ լա նա վոր ված վար քի տե սության հե ղի նակն է Ի ցեկ Այ զե նը, ո րը մինչ այս 
տե սության վե րամ շա կու մը, զար գաց րել էր մեկ այլ տե սություն՝ գի տակց ված 
գոր ծո ղություն նե րի տե սությու նը (theory of reasoned actions) [5]: Գի տակց ված 
գոր ծո ղություն նե րի տե սության տե սա մե թո դա բա նա կան հիմքն են կազ մում 
Ա. բան դու րա յի սո ցիալ-կոգ նի տիվ տե սությու նը, Հ. Տ րիան դի սի սուբ յեկ տիվ 
մշա կույ թի և մի ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րություն նե րի տե սությու նը, ա ռող-
ջության վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րի մո դե լը (Health belief model: Beck-
er&Rosenstock, 1984), նպա տա կադր ման տե սությու նը (Goal setting theory: 
Locke and Latham, 1960), «տե ղե կատ վություն, դրդա պատ ճառ, վար քա յին 
հմտություն նե րի» մո դե լը (The Information-Motivation-Behavioral Skills Model: 
Fisher&Fisher, 1992), տեխ նո լո գիա նե րի ըն դուն ման մո դե լը (technology accep-
tance model: Davis 1989, Bagozzi, Davis & Warshaw 1992) [5]: Պ լա նա վոր ված 
վար քի տե սությու նը ներ կա յաց ված է ն կար 3-ում:

Գի տակց ված գոր ծո ղություն նե րի տե սության մեջ ա ռանձ նաց վող 
բա ղադ րիչ նե րը հիմն վում են Դ. Դու լա նի (D. Dulany, 1968) կող մից ա ռա-
ջարկ ված «տրա մա բա նա կան վե րահս կո ղության տե սության» հիմ նադ-
րույթ նե րի վրա [մեջ բեր վում է ըստ 5]: Վեր ջինն, ի հա կադ րություն ռա դի-
կալ բիհ ևիո րիզ մի, փաս տում է, որ մարդ կանց գոր ծո ղություն նե րը ոչ թե 
հիմն վում են խրա խու սան քով ու պատ ժով ամ րապնդ ման վրա, այլ վար քին 
նա խոր դում են գի տակ ցա կան մտադ րություն նե րը, վար քը ղե կա վար վում է 
բարձ րա գույն մտա յին գոր ծըն թաց նե րով [5, 9]:

Վարքային 
համոզմունքներ

Վարքի  
վերաբերյալ  

դիրքորոշումներ

Մտադրություն Վարքնորմատիվ 
համոզմունքներ

Սուբյեկտիվ նորմ

Վերահսկման 
համոզմունքներ

Ընկալվող վարքային 
վերահսկողություն

ներկա վարքային 
վերահսկողություն

Նկար 2. Պլանավորված վարքի տեսություն [4, էջ 182]
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Գի տակց ված գոր ծո ղություն նե րի տե սության մեջ որ պես բա ղադ րիչ ներ 
ա ռանձ նաց վում են վար քա յին հա մոզ մունք նե րը, ո րոնք կազ մում են մար դու 
սուբ յեկ տիվ ըն կա լում ներն այն մա սին, որ ո րո շա կի վարք ցու ցա բե րե լով` նա 
կու նե նա ցան կա լի արդ յունք ներ, վեր ջին ներն էլ ստա նում են հա մա պա տաս-
խան գնա հա տա կան: Այս պես, որ ևէ վար քաձ ևի վե րա բեր յալ մար դիկ ու նեն 
հա մոզ մունք ներ̀ այդ վար քին հա ջոր դող սպաս վող ո րո շա կի արդ յունք նե րով 
և դ րանց տրվող ար ժե քով: Գի տակց ված գոր ծո ղություն նե րի տե սությունն այս 
վար քա յին հա մոզ մունք նե րի և  արդ յունք նե րի գնա հատ ման հա մադ րությու նը 
մեկ նա բա նում է որ պես ընդ հա նուր դրա կան կամ բա ցա սա կան դիր քո րո շում 
վար քի նկատ մամբ:

Նոր մա տիվ հա մոզ մունք նե րը մար դու սուբ յեկ տիվ ըն կա լումն է` որ ևէ նշա-
նա կա լի ան ձի կամ խմբի կող մից սպաս վող վար քը ցու ցա բե րե լու, իսկ սո ցիա-
լա կան տար բեր նշա նա կա լի խմբե րի կող մից սպա սե լիք նե րը ձևա վո րում են 
ընդ հա նուր սո ցիա լա կան ճնշու մը կամ սուբ յեկ տիվ նոր մը: Սուբ յեկ տիվ նոր-
մերն ու դիր քո րո շում նե րը վար քի նկատ մամբ ի րա րից ան կախ բա ղադ րիչ ներ 
են։ Օ րի նակ, թեև մար դը կա րող է ու նե նալ դրա կան դիր քո րո շում տվյալ վար-
քը ցու ցա բե րե լու վե րա բեր յալ, բայց սո ցիա լա կան ճնշման ըն կալ մամբ չի րա-
կա նաց նի հա մա պա տաս խան գոր ծո ղություն ներ և  ընդ հա կա ռա կը̀  բա ցա-
սա կան դիր քո րո շում ներ ու նե նա լով հան դերձ՝ վար վել սպա սում նե րին հա մա-
պա տաս խան [5, 9]:

Պ լա նա վոր ված վար քի տե սությու նը ստեղծ վեց` փոխլ րաց նե լու 
գի տակց ված գոր ծո ղություն նե րի տե սությու նը` մտցնե լով վար քի նկատ-
մամբ ընդ հա նուր վե րահս կո ղությու նը [4, 5, 9, 13]: Այս պի սով՝ պլա նա վոր-
ված վար քի տե սությունն ար դեն նե րա ռում է բո լոր այն բա ղադ րիչ նե րը, 
ո րոնք վե րա բե րում են գի տակց ված գոր ծո ղություն նե րի տե սությա նը` 
հա մալր վե լով եր կու բա ղադ րի չով ևս: Դ րան ցից մե կը` վար քա յին վե րահս
կու մը, վե րա բե րում է բո լոր այն ներ քին և  ար տա քին գոր ծոն նե րին, ո րոնք 
կա րող են նպաս տել կամ խո չըն դո տել վար քի ի րա կա նաց ման մտադ-
րությա նը: Այ սինքն` վար քա յին վե րահս կո ղության ներ կա աս տի ճա նը 
միջ նոր դա վո րում է, թե ինչ պես մտադ րությու նը կազ դի վար քի վրա: 
Հո գե բա նա կան տե սանկ յու նից ա վե լի մեծ հե տաքրք րություն է ներ կա-
յաց նում ըն կալ վող վար քա յին վե րահս կո ղությու նը, ո րը պլա նա վոր ված 
վար քի տե սության մեջ ներ կա յա նում է որ պես տվյալ վարքն ի րա կա նաց-
նել կա րո ղա նա լու մարդ կանց վստա հության և հա մոզ վա ծության բա ղադ-
րիչ: Սո ցիալ-կոգ նի տի վիս տա կան մո տեց ման հա մա ձայն` այս բա ղադ րի չը 
նույ նա կան է ինք նարդ յու նա վե տությա նը (վեր ջի նին կանդ րա դառ նանք 
ստորև): Ինչ պես և դիր քո րո շում ներն ու սուբ յեկ տիվ նոր մե րը, վար քա յին 
վե րահս կո ղության ըն կա լում նե րը բխում են ըն դու նե լի հա մոզ մունք նե րից, 
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տվյալ պա րա գա յում՝ վար քի ի րա կա նաց մա նը նպաս տող ռե սուրս նե րի և 
խո չըն դոտ նե րի մա սին հա մոզ մունք նե րից: Այ սինքն՝ ըն կալ վող վար քա-
յին վե րահս կո ղությունն, իր հեր թին, կա րե լի է կան խո րո շել վե րահսկ ման 
հա մոզ մունք նե րի ու սում նա սիր մամբ [4, 5]:

Այս պի սով, ըստ պլա նա վոր ված վար քի տե սության՝ մարդ կանց վար-
քը պայ մա նա վոր ված է ե րեք տի պի հա մոզ մունք նե րով. վար քի սպաս վող 
արդ յունք նե րի և դ րանց գնա հատ ման վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րով 
(վար քա յին հա մոզ մունք ներ), նշա նա կա լի ան ձանց սպա սե լիք նե րի վե րա-
բեր յալ հա մոզ մունք նե րով և  այդ սպա սե լիք նե րին հա մա պա տաս խան գոր-
ծե լու մո տի վա ցիա յով (նոր մա տիվ հա մոզ մունք ներ) և վար քը խթա նող կամ 
խո չըն դո տող գոր ծոն նե րի առ կա յության վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րով ու 
այդ գոր ծոն նե րի ու ժի ըն կալ մամբ (վե րահսկ ման հա մոզ մունք ներ):

Այս հա մոզ մունք նե րից յու րա քանչ յուրն, իր հեր թին, ձևա վո րում է բնու-
թագ րա կան խմբեր, ո րոնք ազ դում են վար քի մտադ րության վրա: Վար-
քա յին հա մոզ մունք նե րը ձևա վո րում են վար քի ի րա կա նաց ման բա րեն-
պաստ կամ ան բա րեն պաստ դիր քո րո շում ներ, նոր մա տիվ հա մոզ մունք-
նե րը ձևա վո րում են սո ցիա լա կան ճնշման արդ յուն քում սուբ յեկ տիվ նոր մը, 
իսկ վե րահսկ ման հա մոզ մունք նե րը ձևա վո րում են ըն կալ վող վար քա յին 
վե րահս կու մը: Դիր քո րո շում նե րի, սուբ յեկ տիվ նոր մի և  ըն կալ վող վար քա-
յին վե րահսկ ման հա մադ րումն ըն կած է վար քի ի րա կա նաց ման մտադ-
րության հիմ քում: Որ պես կա նոն, որ քան բա րեն պաստ են դիր քո րո շում-
ներն ու սուբ յեկ տիվ նոր մը, և  որ քան մեծ է ըն կալ վող վար քա յին վե րահս-
կո ղությու նը, այն քան ա վե լի մեծ է տվ յալ վարքն ի րա կա նաց նե լու ան ձի 
մտադ րությու նը: Ու նե նա լով ներ կա վար քի վե րահս կո ղության բա վա րար 
մա կար դակ՝ մար դիկ հակ ված են հա մա պա տաս խան հնա րա վո րության 
դեպ քում ի րա կա նաց նել մտադ րություն նե րը [5]:

Այս պի սով՝ պլա նա վոր ված վար քի տե սության հիմ նա րար գա ղա փարն 
այն է, որ վար քը կա րե լի է կան խա տե սել մտադ րություն նե րով: Ըն կալ վող 
վար քա յին վե րահս կո ղությու նը միջ նոր դա վո րում է մտադ րություն ներն ու 
վար քը. մտադ րություն նե րից վարքն ա վե լի կան խա տե սե լի է, երբ բարձր է 
վար քա յին վե րահս կո ղության մա կար դա կը:  

Վար քա յին փո փո խություն նե րի տրանս տե սա կան մո դելն իր մե թո դա բա-
նա կան նշա նա կությամբ ևս մեկ ըն դու նե լի մո տե ցում է: Այս մո դե լում կի րառ վում 
են վար քի փո փո խության տար բեր փու լե րը̀ միա վո րե լով տար բեր տե սություն-
նե րի հիմ քում ըն կած փո փո խություն նե րի սկզբունք նե րը, ին չի արդ յուն քում էլ 
տե սությունն ան վան վում է տրանս տե սա կան: Այս մո դե լի ստեղծ ման հիմ քում 
հո գե թե րապև տիկ մի շարք մի ջամ տություն նե րը և վար քա յին փո փո խություն-
ներն են: Տե սությունն ա ռաջ քա շած հե ղի նակ նե րի կող մից ի րա կա նաց ված 
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փոր ձա րա րա կան հե տա զո տություն նե րը ցույց են տվել, որ վար քի ո րո շա կի 
ձևեր միան գա մից չեն են թարկ վում փո փո խություն նե րի, այլ անց նում են մի 
շարք փու լեր [15]:

նախ նա կան հե տա զո տություն նե րը, ո րոնք նե րա ռում էին մի շարք վար-
քաձ ևե րի (ծխե լը թող նե լը, ալ կո հո լից և թմ րան յու թե րից կախ վա ծության 
վե րա ցու մը, վար ժություն ներ ա նե լը, ար ևից պաշտ պան վա ծությու նը, քա շի 
նվա զե ցու մը, պահ պա նակ նե րի օգ տա գոր ծու մը, սթրե սի կա ռա վա րու մը և  
այլն) ու սում նա սի րություն ներ, ցույց տվե ցին, որ վար քի փո փո խություն նե րը 
տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում տար բեր տե սա կի գոր ծըն թաց ներ են 
անց նում, այ սինքն՝ դրանք ու նեն փու լա յին պայ մա նա վոր վա ծություն [15, 
16]: Այս պես, տրանս տե սա կան մո դե լի հիմ նա կան ա ռանց քա յին հաս կա-
ցություն ներն են փո փոխ ման փու լե րը, փո փոխ ման գոր ծըն թա ցը, ո րոշ ման 
կա յա ցու մը, ինք նարդ յու նա վե տությու նը [15, 9]:

փու լե րը տե սության կար ևոր մասն են կազ մում, քա նի որ փո փո-
խություն նե րը բնա կա նո րեն են թարկ վում են ժա մա նա կի ֆե նո մե նին, 
սա կայն ա ռա ջա տար թե րապև տիկ ուղ ղություն նե րում ա ռանձ նաց ված 
չէ ժա մա նա կը որ պես ա ռանց քա յին կա ռույց, վար քա յին փո փո խություն-
ներն ա վե լի հա ճախ ներ կա յա նում են որ պես ո րո շա կի ի րա դար ձություն-
ներ: Տ րանս տե սա կան մո դե լը փո փո խություն նե րը կա ռու ցում է որ պես 
վեց փու լե րի ըն թաց քում ա ռա ջա ցող գոր ծըն թաց: Այդ փու լերն են. նախ-
նա կան հե տաքրքր վա ծության (precontepmlation), ո րի ըն թաց քում մար դիկ 
մտադր ված չեն փո փո խության որ ևէ գոր ծո ղություն ի րա կա նաց նել մոտ 
ա պա գա յում, սո վո րա բար հաշ վարկ վում է վեց ա միս ժա մա նա կա հատ վա-
ծում: Մար դիկ կա րող են այս փու լում գտնվել ի րենց վար քի մա սին տե ղե-
կաց ված չլի նե լու պատ ճա ռով, կամ հնա րա վոր է, որ մի քա նի ան գամ 
փո խել փոր ձե լով և  արդ յուն քի չհաս նե լով՝ այլևս փո փո խության ան հա-
վա նա կա նությու նը պատ ճառ լի նի: Եր կու խմբերն էլ հակ ված են խու-
սա փե լու ի րենց բարձր ռիս կա յին վար քի մա սին կար դա լուց, խո սե լուց 
և մ տա ծե լուց: Հո գե թե րապև տիկ ուղ ղություն նե րում այս պի սի մար դիկ 
կա րող են նկա րագր վել որ պես չմո տի վաց ված այ ցե լու ներ: Հա ջորդ փու լը 
մտած մուն քի (contemplation) փուլն է, երբ մար դիկ մտադր ված են ի րա կա-
նաց նե լու գոր ծո ղություն ներ ա ռա ջի կա վեց ամս վա ըն թաց քում, նրանք 
ի րա զեկ են փո փոխ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող դեմ և կողմ արդ յունք նե-
րին, ո րոնց հետ ևան քով էլ կա րող է ա ռա ջա նալ այս փու լում մնա լու ամ բի-
վա լեն տությամբ դրսևոր վող պատ ճա ռը: Վեր ջի նը հա ճախ ան վա նում ենք 
վար քա յին պրոկ րաս տի նա ցիա: Եր րորդ փու լը նա խա պատ րաս տա կան 
(preparation) փուլն է, երբ մար դիկ մտադր ված են փո փո խություն ներ ի րա-
կա նաց նել մոտ ա պա գա յում, սո վո րա բար մեկ ամս վա ըն թաց քում: ն րանք 
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ար դեն ո րո շա կի տի պա կան վարք են ու նե ցել նա խորդ տար վա ըն թաց-
քում, ու նեն գոր ծո ղություն նե րի պլան, օ րի նակ` միա նալ ա ռող ջության 
վե րա բեր յալ անց կաց վող դա սըն թա ցի, անց նել խորհր դատ վություն: Այս 
փու լում գտնվող մարդ կանց շար քին հե ղի նակ նե րը սո վո րա բար դա սում 
են ծխե լը թող նել ցան կա ցող նե րին, քա շը նվա զեց նել ցան կա ցող նե րին, 
վար ժություն նե րով զբաղ վող նե րին: չոր րոր դը գոր ծո ղության (action) 
փուլն է, երբ մար դիկ ար դեն ո րո շա կի փո փո խություն ներ ի րա կա նաց րել 
են ի րենց կեն սա կեր պում նա խորդ վեց ա միս նե րի ըն թաց քում: Քա նի որ 
գոր ծո ղությունն ակն հայտ է, այն նույ նաց վում է վար քա յին փո փո խության 
հետ, բայց այս մո դե լում գոր ծո ղությունն ըն դա մե նը վեց փու լե րից մեկն է: 
Այ սինքն՝ վար քի ոչ բո լոր դրսևո րում ներն են հա մար վում գոր ծո ղություն 
այս մո դե լում: Գոր ծո ղություն է հա մար վում ռիս կա յին վար քը նվա զեց նող 
չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նությու նը, օ րի նակ՝ ծխե լու պա րա գա-
յում դա կա րող է լի նել կրճատ ված ծխա խոտ նե րի քա նա կը: Հին գե րորդ 
փու լը դրսևոր ման (maintenance) փուլն է, երբ մար դիկ փոր ձում են կան խել 
վար քի կրկնությու նը, սա կայն ա վե լի հազ վա դեպ են գոր ծում, քան գոր ծո-
ղություն նե րի փու լում: Այս փու լում ա վե լի քիչ են հակ ված գոր ծո ղություն-
նե րի, փո խա րենն ա վե լի վստահ են, որ կա րող են ի րա կա նաց նել ու 
շա րու նա կել հա մա պա տաս խան փո փո խություն նե րը: Կախ ված ինք նարդ-
յու նա վե տությու նից՝ դրսևոր ման փու լը կա րող է տևել վեց ամ սից մինչև 
հինգ տա րի: Տե սության հե ղի նակ նե րը նշում են, որ ա վե լի վաղ ու սում-
նա սի րություն նե րում ա ռանձ նաց նում են կրկնություն նե րը (relapse) որ պես 
ա ռան ձին փուլ, ո րը գոր ծո ղության կամ դրսևոր ման փու լից ա վե լի վաղ 
փու լի ան ցումն է [16]: Վեր ջին փու լը եզ րա փակ ման (termination) փուլն 
է, երբ մար դը գոր ծում է բարձր ինք նարդ յու նա վե տությամբ, և  էա կան 
չէ՝ արդ յո՞ք նա նյար դա յին է, տագ նա պա յին, թե՞ ընկճ ված տրա մադ-
րությամբ. նա վստահ է, որ այլևս չի վե րա դառ նա իր ա նա ռողջ վար քաձ-
ևե րին՝ որ պես հաղ թա հար ման մի ջոց: նախ կին ծխող նե րի և  ալ կո հո լա-
մոլ նե րի շրջա նում ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րություն նե րի արդ յուն քում 
հե ղի նակ նե րը ե կել են այն եզ րա կա ցության, որ ու սում նա սիր վող նե րի յու-
րա քանչ յուր խմբում 20%-ից քիչ է կազ մում այն մարդ կանց թի վը, ով քեր 
հա սել են այս փու լին՝ դրսևո րե լով բարձր ինք նարդ յու նա վե տություն, 
այ սինքն՝ այս փու լի հա մար սահ ման ված չա փա նի շը կա րող է շատ խիստ 
լի նել կամ կա րող է նշա նա կել, որ այս փու լը կա տար յալ նպա տակ է մարդ-
կանց մե ծա մաս նության հա մար, սա կայն այլ վար քաձ ևե րի պա րա գա յում 
էլ կա րող է հա մար ժեք լի նել ըն դուն ված կեն սա կեր պին [15, 16, 13, 9]:

 փո փոխ ման գոր ծըն թաց ներն այն բա ցա հայտ և թաքն ված գոր ծո-
ղություն ներն են, ո րոնք մար դիկ ի րա կա նաց նում են փո փոխ ման փու լե րի 
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ըն թաց քում: փո փոխ ման գոր ծըն թաց ներն այն ան կախ փո փո խա կան ներն 
են, ո րոնք մար դիկ պետք է կի րա ռեն մի փու լից մյու սին անց ման ժա մա-
նակ: Դ րանք ներ կա յաց ված են ա ռան ձին գոր ծըն թաց նե րով, ո րոնց մեկ-
նա բա նությա նը կանդ րա դառ նանք ստորև:

Գի տակ ցա կա նության բարձ րա ցում. ո րո շա կի խնդրա յին վար քի 
վե րա բեր յալ պատ ճառ նե րի, և բուժ ման պայ ման նե րի մա սին ի րա զեկ վա-
ծությունն է:

Հու զա կան ա ջակ ցություն. գոր ծո ղություն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
բա ցա սա կան հու զա կա նության նվա զե ցում:

Ինք նա վե րագ նա հա տում, ո րը նե րա ռում է Ես-կեր պա րի կոգ նի տիվ 
և հու զա կան գնա հա տու մը՝ ա ռանց որ ևէ ա նա ռողջ սո վո րության կամ էլ 
դրա նով հան դերձ:

Մի ջա վայ րի վե րագ նա հա տում. նե րա ռում է այլ մարդ կանց վրա ա նա-
ռողջ վար քաձ ևի ազ դե ցության կոգ նի տիվ և հու զա կան գնա հա տու մը, 
կա րող է նե րա ռել նաև այն գի տակ ցու մը, որ որ ևէ մե կը կա րող է ու րիշ նե րի 
հա մար դրա կան կամ բա ցա սա կան օ րի նակ ծա ռա յել:

Ինք նա զա տագ րու մը փոխ վել կա րո ղա նա լու և, միև նույն ժա մա նակ, այդ 
հա մոզ մուն քից դրդված գոր ծո ղություն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մոզ մունքն 
է, ա վե լի պարզ ա սած՝ այն կա մա յին ջան քե րը, ո րոնց շնոր հիվ մարդն ի րա-
կա նաց նում է փո փո խությանն ուղղ ված գոր ծո ղություն ներ:

Սո ցիա լա կան ա զա տագ րում՝ ա ռողջ վար քաձ ևե րին ուղղ ված սո ցիա-
լա կան հնա րա վո րություն նե րի մե ծա ցում:

Հա կաամ րապն դում՝ ա վե լի ա ռողջ վար քաձ ևե րին սո վո րե լը, ո րոնք 
կա րող են փո խա րի նել նախ կին ա նա ռողջ վար քաձ ևե րին:

Խ թա նիչ նե րի վե րահս կում` հե ռաց նում է ա նա ռողջ սո վո րույթ նե րի 
խթան նե րը՝ ա վե լաց նե լով ա վե լի ա ռողջ այ լընտ րանք նե րը:

Ի րադ րություն նե րի կա ռա վա րում՝ ո րո շա կի ուղղ վա ծությամբ քայ լեր 
ձեռ նար կե լու պայ ման ներն են, մաս նա վո րա պես՝ վար քը փո խել ցան կա-
ցող նե րի ամ րապնդ ման մե խա նիզմ նե րը:

Օգ նող հա րա բե րություն ներ՝ նե րա ռում են հո գա տա րությու նը, վստա-
հությու նը, ինչ պես նաև ա ջակ ցությունն ա ռողջ վար քաձ ևի կա ռուց ման 
հա մար [15, 16]:

Այս պի սով՝ տրանս տե սա կան մո դե լի ա ռանց քա յին եր կու բա ղադ րիչ-
ներն են փո փոխ ման փու լե րը և  այդ փու լե րի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող այն 
գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք հա ջոր դա կա նո րեն անց նում են մի փու լից մյու սին:

Ա ռանց քա յին բա ղադ րիչ նե րից են նաև ո րոշ ման կա յա ցու մը և  ինք-
նարդ յու նա վե տությու նը: Այս պես, ո րոշ ման կա յա ցու մը ան ձի՝ փոխ վե լու դեմ 
և կողմ գոր ծոն նե րի հա կակշ ռումն է: Այս բա ղադ րի չին է վե րագր վում ան ձի 
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կող մից իր վար քի փո փոխ ման արդ յունք նե րի մա սին բո լոր ար գելք նե րի և 
շա հե րի հաշ վա ռու մը: Հա մե մա տե լով՝ տրանս տե սա կան մո դե լում ո րոշ ման 
կա յաց ման բա ղադ րի չը կա րե լի է նույ նաց նել ըն կալ վող վար քա յին վե րահս կո-
ղության հետ՝ պլա նա վոր ված վար քի տե սությու նում և պո տեն ցիալ շա հե րի ու 
ըն կալ վող խո չըն դոտ նե րի հետ՝ ա ռող ջության վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րի 
մո դե լում [15, 9, 13]:

Ինք նարդ յու նա վե տությու նը, թերևս, այն ա ռանձ նա հա տուկ բա ղադ րիչն 
է, որ առ կա է բո լոր մո դել նե րում: Տ րանս տե սա կան մո դե լում այն մատ նանշ-
վում է որ պես վստա հության բարձր աս տի ճան՝ չկրկնե լու նախ կին ա նա ռողջ 
վար քաձ ևե րը:

Ա ռող ջության պահ պան մանն ուղղ ված վար քի փո փոխ ման տրանս-
տե սա կան մո դե լում իբրև բա ղադ րիչ ներ են ա ռանձ նաց վում նաև նախ կին՝ 
ա նա ռողջ վար քը կրկնե լու գայ թակ ղությու նը և վս տա հությու նը, ո րոնք 
հա ճախ կապ վում են ինք նարդ յու նա վե տության հետ: Այս եր կու բա ղադ-
րիչ նե րը փո խա րի նում են հա ջոր դա բար՝ փո փոխ ման փու լե րի ըն թաց քում 
[15, 16]:

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով, կա րող ենք նկա տել, որ բո լոր չորս մո դել-
նե րում վար քի փո փո խությու նը մի շարք գոր ծոն նե րի փո խազ դե ցության 
հետ ևան քով տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց է: Այդ գոր ծըն թա ցում կար ևոր վում 
են հա մոզ մունք նե րի ու սում նա սի րություն նե րը տվյալ վար քաձ ևի հաս-
կաց ման, մեկ նա բան ման և փո փո խության գոր ծում: Հա մոզ մունք նե րից 
բա ցի, վար քի փո փո խության գոր ծըն թացն ու ղեկց վում է ինք նարդ յու նա վե-
տության՝ տե սա կան մո դել նե րում կի րա ռա կան նշա նա կությամբ ա ռանց-
քա յին բա ղադ րի չով:

Ա ռող ջության հո գե բա նության ու սում նա սի րություն նե րի խնդիր-
նե րի շրջա նա կում ա ռանձ նաց նե լով ա ռող ջության պահ պան մանն ուղղ-
ված վար քը՝ մենք փոր ձե ցինք ներ կա յաց նել այդ վար քի հիմ նա կան 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը տե սա կան վեր լու ծությամբ: Ա ռող ջության 
հո գե բա նության ու սում նա սի րություն նե րի խնդիր նե րը բա վա կան լայն 
ընդգր կում ու նեն ինչ պես տե սա կան վեր լու ծություն նե րի են թար կե լու, 
այն պես էլ նոր հե տա զո տա կան խնդիր նե րի ա ռա ջադր ման ա ռու մով: 

Ա ռող ջության հիմ նախնդ րին վե րա բե րող ցան կա ցած ու սում նա սի-
րություն նպա տակ ու նի նպաս տե լու մար դու կյան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը: 
Որ ևէ վարք կա նո նա վոր դարձ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է գի տակ ցել այդ 
վար քից բխող օ գուտ ներն ու դրա հիմ քում ըն կած դրդա պատ ճառ նե րը: 
Ա ռողջ վար քի հիմ քում ըն կած հո գե բա նա կան մե խա նիզմ ներն ու դրա ի րա-
կա նաց մա նը նպաս տող կամ խո չըն դո տող գոր ծոն նե րը հաս կա նա լու դեպ-
քում մեծ է հա վա նա կա նությու նը, որ մար դու կյան քում այդ վար քը կդառ նա 
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կա նո նա վոր: Այս ա ռու մով ա ռողջ վար քի տե սա կան ու սում նա սի րություն-
ներն էա կան նշա նա կություն ու նեն՝ այդ մո դել նե րը կի րա ռե լի դարձ նե լու 
տե սանկ յու նից: 
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