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կապվաԾՈՒԹՅան տԵսակի Եվ հՈԳԵԲանական 
ԲարԵկԵՑՈՒԹՅան փՈԽկապվաԾՈՒԹՅՈՒնԸ 
ԵրիտասարԴՈՒԹՅան տարիՔՈՒմ

Արմինե Հայրապետյան
Լիլիթ Գարգրցյան

ներածություն

ներ կա յումս ուր բա նի զա ցիա յի բարձր աս տի ճա նը և կ յան քի ա րագ տեմ-
պը, մրցակ ցության բարձր մա կար դա կը եր բեմն հան դես են գա լիս որ պես 
խո չըն դոտ ներ մարդ կանց միջև հու զա կա նո րեն ջերմ և մ տե րիմ հա րա-
բե րություն նե րի ստեղծ ման հա մար: Տար ված լի նե լով մաս նա գի տության 
ձեռք բեր մամբ և մր ցակ ցա յին շու կա յում հա մա պա տաս խան աշ խա տանք 
ու նե նա լու ցան կությամբ` ե րի տա սարդ նե րը հա ճախ ան տե սում են ջերմ 
հա րա բե րություն նե րի կար ևո րությու նը: Ժա մա նա կա կից հա ղոր դակց ման 
տեխ նո լո գիա նե րի զար գա ցու մը ևս ն պաս տում է, որ ե րի տա սար դությու նը 
նա խընտ րի վիր տուալ շփումն ի րա կա նին, ո րը չի ա պա հո վում ան մի ջա կան 
շփման հու զա կա նությու նը և մ տեր մությու նը: Այ նինչ, ե րի տա սար դության 
տա րի քում զար գաց ման հիմ նա կան խնդիր նե րից մեկն է հա մար վում մտե-
րիմ հա րա բե րություն նե րի հաս տա տու մը, ին չը են թադ րում է այլ մար դու 
կամ մարդ կանց հետ սերտ հու զա կան կա պի առ կա յություն: Մի ջանձ նա-
յին հա րա բե րություն նե րում մտե րիմ կապ վա ծության առ կա յությու նը կամ 
բա ցա կա յությու նը կա րող է նշա նա կա լի ազ դե ցություն ու նե նալ ե րի տա-
սարդ նե րի` կյան քով բա վա րար վա ծության, հու զա կան բա րե կե ցության, 
նրանց ներ դաշ նակ զար գաց ման վրա:

նշ ված հան գա մանք նե րում մի ջանձ նա յին հա րա բե րություն նե րում 
հու զա կա նության նվազ ման և  ե րի տա սարդ նե րի հո գե բա նա կան բա րե կե-
ցության վրա դրա ազ դե ցության տե սանկ յու նից ար դիա կան է ու սում նա սի-
րել հո գե բա նա կան բա րե կե ցության և կապ վա ծության տե սա կի փոխ պայ-
մա նա վոր վա ծության ա ռանձ նա հատ կություն նե րը: 

կապ վա ծություն հաս կա ցությու նը, ժա մա նա կա կից 
մո տե ցում ներ

Կապ վա ծություն հաս կա ցությունն ա ռա ջին ան գամ կի րառ վել է 
Ջոն բոուլ բիի կող մից: Կապ վա ծությունն այն հու զա կան կա պերն են, 
ո րոնք ձևա վոր վում են ման կի կի և ն րա ծնող նե րի կամ ծնո ղա կան ֆունկ ցիա 
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ի րա կա նաց նող մարդ կանց միջև [3]: Ջ. բոուլ բիի տե սության մեջ ե րե խա յի 
կապ վա ծությու նը մոր հետ դի տարկ վում է և՛ որ պես ե րե խա յի ակ տիվ վարք, 
և՛ որ պես ե րե խա յի և մոր միջև հու զա կան կապ [1]:

Ջ. բոուլ բիի կապ վա ծության տե սությու նը հիմք հան դի սա ցավ մի 
շարք տե սություն նե րի ա ռա ջաց ման և հե տա զո տություն նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար: Հո գե բա նության մեջ հայտ նի են Ջ. բոուլ բիի հետ ևորդ 
Մե րի Էյն սուոր թի հե տա զո տությու նը՝ «Ան ծա նոթ ի րա վի ճա կը» (Strange 
situation) և, դրա արդ յուն քում ձևա վոր ված, կապ վա ծության տե սակ-
նե րի դա սա կար գու մը: Մ. Էյն սուոր թը, ըստ «ան ծա նոթ ի րա վի ճա կում» 
ե րե խա յի դրսևո րած վար քի, դուրս բե րեց կապ վա ծության հետև յալ 
տե սակ նե րը.

•	 Ա պա հով կապ վա ծություն 
•	 Անվս տահ, խու սա փող կապ վա ծություն
•	 Անվս տահ, ամ բի վա լենտ կապ վա ծություն [2, էջ 84-86]:
1980-ա կան թթ. կե սից սկսած` հե տա զո տող նե րը սկսե ցին լրջո րեն 

մտա ծել, որ կապ վա ծության պրո ցես նե րը կա րող են դրսևոր վել նաև 
մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում: Ս. Հա զա նը և Ֆ. Շա վերն (C. Hazan, Ph. 
Shaver, 1987) ա ռա ջինն էին, որ Ջ. բոուլ բիի գա ղա փար նե րը դի տար կե-
ցին ռո ման տիկ հա րա բե րություն նե րի հա մա տեքս տում: Ըստ այս հե ղի-
նակ նե րի` ռո ման տիկ զու գըն կեր նե րի միջև ա ռա ջա ցող հու զա կան կա պը 
մաս նա կիո րեն նույն դրդա պատ ճա ռա յին հա մա կար գի` կապ վա ծության 
վար քա յին հա մա կար գի ֆունկ ցիան է, ո րը հու զա կան կապ էր ստեղ ծում 
ե րե խա յի և խ նա մա տա րի միջև: Ս. Հա զա նը և Ֆ. Շա վե րը նկա տե ցին, որ 
ե րե խա-խնա մա տար հա րա բե րություն նե րը և մե ծա հա սակ նե րի ռո ման-
տիկ հա րա բե րություն ներն ու նեն մի շարք ընդ հան րություն ներ [մեջ բեր-
վում է ըստ 9]:

Կար ևոր է հի շել, որ Ջ. բոուլ բին ի սկզբա նե են թադ րում էր, որ կապ-
վա ծության տե սակ նե րը ձևա վոր վում են ե րե խա յի հան դեպ խնամ քի ձևի 
հետ ևան քով և նե րա ռում են սե փա կան ան ձի և  ու րի շի վե րա բեր յալ ներ-
քին օ պե րա տիվ մո դել ներ: Այդ պատ ճա ռով բար դու ղի մեո սի և Հո րո վի ցի 
(Bartholomew & Horovitz, 1991), ինչ պես նաև Գ րի ֆի նի և բար դու ղի մեո սի 
(Griffin & Bartholomew, 1994) հե տա զո տություն նե րի հա մար հիմք է հան դի-
սա ցել այն միտ քը, որ կապ վա ծության տե սա կը կա րե լի է դուրս բե րել եր կու 
ա ռանցք նե րի հա մադր ման մի ջո ցով: Այդ ա ռանցք ներն են սե փա կան ես-ի 
ներ քին մո դե լը և  ու րի շի ներ քին մո դե լը, յու րա քանչ յուր ա ռանցքն ու նի 
եր կու բևեռ` դրա կան և բա ցա սա կան: Երբ եր կու ա ռանցք ներն էլ դրա կան 
են, առ կա է կապ վա ծության ա պա հով տե սա կը, երբ եր կու ա ռանցք ներն 
էլ բա ցա սա կան են` խու սա փող տե սակն է: Ե թե դրա կան է ու րի շի ներ քին 
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մո դե լի ա ռանց քը, սա կայն բա ցա սա կան է ես-ի նը, ա պա ստաց վում է կլան-
ված կապ վա ծություն, այս դեպ քում կա կախ վա ծություն զու գըն կե րո ջից: 
Ըստ այս մո դե լի՝ ստաց վում է, որ առ կա է նաև կապ վա ծության չոր րորդ̀  
մեր ժող տե սա կը, ո րի դեպ քում մար դը պահ պա նում է սե փա կան դրա կան 
կեր պա րը, սա կայն խու սա փում է մտեր մությու նից [մեջ բեր վում է ըստ 4, էջ 
185-186]:

Մե ծա հա սակ նե րի կապ վա ծության հե տա զո տությամբ են զբաղ վել 
նաև Քե լի բ րե նա նը և ն րա գոր ծըն կեր նե րը (K. Brennan et al, 1998): ն րանք 
ա ռա ջար կում են մե ծա հա սակ նե րի կապ վա ծության պա տերն նե րի հա մար 
եր կու չա փում ներ դի տար կել: Ա ռա ջին կար ևոր փո փո խա կանն ան վան վել 
է կապ վա ծությամբ պայ մա նա վոր ված տագ նապ: Մար դիկ, ով քեր ու նեն 
կապ վա ծության բարձր տագ նապ, հակ ված են ան հանգս տա նա լու, թե 
արդ յոք ի րենց զու գըն կե րը հա սա նե լի է, ար ձա գան քող, ու շա դիր և  այլն: 
Կապ վա ծության ցածր տագ նա պով մար դիկ ա վե լի ա պա հով են ի րենց 
զգում և վս տահ են զու գըն կե րոջ կող մից ստաց ված ար ձա գանք նե րում: 
Մ յուս կար ևոր փո փո խա կա նը կոչ վում է կապ վա ծությամբ պայ մա նա վոր-
ված խու սա փում: Կապ վա ծությամբ պայ մա նա վոր ված բարձր խու սա փում 
ու նե ցող մար դիկ նա խընտ րում են չվստա հել այլ մարդ կանց և բաց չլի նել 
նրանց առջև: Կապ վա ծությամբ պայ մա նա վոր ված խու սափ ման ցածր 
մա կար դակ ու նե ցող մար դիկ չեն խու սա փում ին տի մությու նից և հա րա բե-
րություն նե րում ա պա հով են զգում` վստա հե լով դի մա ցի նին: Ս տաց վում է, 
որ ա պա հով կապ վա ծություն ու նե ցող մե ծա հա սա կը պետք է ու նե նա թե՛ 
կապ վա ծությամբ պայ մա նա վոր ված տագ նա պի, թե՛ խու սափ ման ցածր 
մա կար դակ [մեջ բեր վում է ըստ 9]:

Ռ. Ֆ րայ լին և ն րա գոր ծըն կեր նե րը, հիմք ըն դու նե լով Ք. բ րե նա նի 
մո տե ցու մը, կապ վա ծության տե սա կի դուրս բեր ման հա մար ևս դի տար-
կում են կապ վա ծությամբ պայ մա նա վոր ված տագ նա պի և խու սափ ման 
հա մադ րությու նը: Ի տար բե րություն Ք. բ րե նա նի մշա կած մե թո դի-
կա յի, ո րը չա փում է տագ նա պի և խու սափ ման մա կար դակ նե րը միայն 
ռո ման տիկ հա րա բե րություն նե րի շրջա նակ նե րում և, հետ ևա բար, դուրս 
է բե րում միայն ռո ման տիկ կապ վա ծության տե սա կը, Ռ. Ֆ րայ լին և  իր 
գոր ծըն կեր նե րը մշա կել է մե թո դի կա, ո րը չա փում է կապ վա ծության 
տե սա կը ոչ միայն ռո ման տիկ զու գըն կե րոջ, այլև մոր, հոր և մ տե րիմ 
ըն կե րոջ հետ հա րա բե րություն նե րում, ինչ պես նաև այն թույլ է տա լիս 
դուրս բե րել առ հա սա րակ տվ յալ մար դուն բնո րոշ կապ վա ծության 
տե սա կը [10]:

Ռ. Ֆ րայ լիի և գոր ծըն կեր նե րի կող մից ի րա կա նաց վել են մի 
շարք հե տա զո տություն ներ` ուղղ ված կապ վա ծության տար բեր 
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ա ռանձ նա հատ կություն նե րի բա ցա հայտ մա նը: Կ. բ րամ բա հի և Ռ. Ֆ րայ լիի 
կող մից ի րա կա նաց վել է հե տա զո տություն` պար զե լու հա մար, թե արդ յոք 
մի կապ վա ծության պա տերն նե րը տե ղա փոխ վում են այլ կապ վա ծության 
մեջ: Ընդ հա նուր առ մամբ` հե տա զո տության արդ յունք նե րը ցույց են տվել, 
որ կապ վա ծության գոր ծող մո դել նե րը տե ղա փոխ վում են հա ջորդ հա րա-
բե րություն ներ [7]: Ռ. Ֆ րայ լիի և  իր իր այլ գոր ծըն կեր նե րի հետ ի րա կա-
նաց ված մեկ այլ հե տա զո տություն ցույց է տվել, որ մե ծա հա սակ նե րի 
կապ վա ծության մեջ առ կա են կա յու նության պա տերն ներ, ո րոնք ա ռա-
վել հա մա պա տաս խա նում են կապ վա ծության մո դե լի նա խա տի պին, ին չը 
են թադ րում է, որ գո յություն ու նի կա յու նության գոր ծոն` ըն կած կապ վա-
ծության ժա մա նա կա վոր տար բե րակ նե րի հիմ քում [11]:

Մեծ նշա նա կություն է ստա ցել կապ վա ծության տե սությու նը նաև 
հո գե բու ժության և կ լի նի կա կան հո գե բա նության մեջ: Կապ վա ծության 
խնդիր նե րին ու շադ րություն են դարձ նում ինչ պես ռու սա կան, այն-
պես էլ արևմտ յան կլի նի կա կան հո գե բան նե րը և հո գե բույժ նե րը, ո րոնք 
ու սում նա սի րել են ոչ միայն վաղ տա րի քի, այլև մե ծա հա սակ նե րի 
կապ վա ծություն նե րը:

Հե տա զո տություն նե րը ցույց են տվել, որ կապ վա ծության ոչ հու սա լի 
տե սա կով ե րե խա ներն ա ռա վել հա ճախ են հայտն վում ման կա կան հո գե-
բույ ժի սեն յա կում: Ա ռա վել մեծ ազ դե ցություն է ու նե նում ոչ հու սա լի կապ-
վա ծությու նը հատ կա պես հո գե մարմ նա կան հի վան դություն նե րի ա ռա-
ջաց ման մեջ [5]:

Պ. Մե րե դի թի, Թ. Օունս վոր թի և Ջ. Սթ րոն գի ի րա կա նաց րած հե տա-
զո տություն նե րը ցույց են տվել, որ ոչ հու սա լի կապ վա ծության դեպ քում կա 
քրո նիկ ցա վի նա խատ րա մադր վա ծություն, ինչ պես նաև ցա վի հան դեպ 
դի մաց կու նության ան կում [12]:

Այս պի սով` մենք տես նում ենք, որ Ջոն բոուլ բիի տե սությու նը շա րու-
նա կում է ակ տուալ լի նել մինչև այ սօր` գտնե լով իր զար գա ցու մը տար բեր 
հե տա զո տություն նե րի մեջ: Տար բեր հե տա զո տություն նե րի շնոր հիվ մենք 
տես նում ենք, որ կապ վա ծությունն ան ձի, նրա ձևա վոր ման և զար գաց ման, 
հո գե կան ա ռող ջության կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից է: Այն իր ազ դե-
ցությունն է ու նե նում ան ձի վրա` նո րած նության շրջա նից սկսած, և շա րու-
նա կում է ազ դե ցություն ու նե նալ նաև մեծ տա րի քում` ան ձի տար բեր 
ո լորտ նե րի վրա: Այդ պատ ճա ռով մենք ի րա կա նաց րինք հե տա զո տություն, 
ո րի նպա տակն էր բա ցա հայ տել ե րի տա սարդ նե րի հո գե բա նա կան բա րե-
կե ցության կա պը կապ վա ծության տե սա կի հետ:
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հե տա զո տության մե թո դա բա նությու նը

Հե տա զո տության վար կած է հան դի սա ցել հետև յալ են թադ րությու նը. 
կապ վա ծության ա պա հով տե սա կի դեպ քում հո գե բա նա կան բա րե կե-
ցությու նը կլի նի ա վե լի բարձր, քան կապ վա ծության մյուս տե սակ նե րի 
դեպ քում: Հե տա զո տության ընտ րան քը ձևա վոր վել է ռան դո մի զա ցիա յի 
սկզբուն քով, այն բաղ կա ցած է 20-25 տա րե կան 79 հե տա զոտ վո ղից: Հարկ 
է նշել, որ կի րա ռե լով Սթյու դեն տի t չա փա նի շը և խիքա ռա կու սի մե թոդ-
նե րը, հայտ նա բե րել ենք, որ ու սում նա սիր վող բո լոր փո փո խա կան նե րում 
չկան սե ռով պայ մա նա վոր ված նշա նա կա լի տար բե րություն ներ, այդ պատ-
ճա ռով արդ յունք նե րի ներ կա յաց ման մեջ մենք չենք անդ րա դառ նա միջ սե-
ռա յին վեր լու ծությա նը:

Հե տա զո տության մե թոդ նե րը: Հե տա զո տության անց կաց ման հա մար 
օգ տա գործ վել է հար ցա րա նա յին մե թո դը, մաս նա վո րա պես հետև յալ 
մե թո դի կա նե րը.

•	 Ռ. Ֆ րայ լիի մշա կած « Հա րա բե րություն նե րի կա ռուց վածք ներ 
հար ցա րան» (Relationship Structures (ECR-RS) Questionaire) մե թո-
դի կա [8]: Այս մե թո դի կան մե ծա հա սակ նե րի կապ վա ծության 
տե սակ դուրս բե րող ժա մա նա կա կից ա մե նաարդ յու նա վետ 
մե թո դի կա նե րից մեկն է: Այն մշակ վել է Ք. բ րե նա նի, Ք. Ք լար կի 
և Ֆ. Շա վե րի « Կապ վա ծության տիպ և հա րա բե րություն նե րի 
կա ռուց վածք» մե թո դի կա յի հի ման վրա, բայց, ի տար բե րություն 
վեր ջի նի, չա փում է ոչ միայն ռո ման տիկ հա րա բե րություն նե-
րում կապ վա ծության տե սա կը, այլ նաև գլո բալ կապ վա ծության 
և  ա մե նա կար ևոր մարդ կանց հետ հա րա բե րություն նե րում կապ-
վա ծության տե սա կը: « Հա րա բե րություն նե րի կա ռուց վածք ներ 
հար ցա րա նը» կազմ ված է միև նույն ի նը պնդում նե րից, ո րոնք 
գնա հատ վում են ըստ չորս տար բեր ան ձանց հետ հա րա-
բերություն նե րի` մայր, հայր, ռո ման տիկ զու գըն կեր և լա վա գույն 
ըն կեր: Կապ վա ծության տե սա կը դուրս է բեր վում յու րա քանչ  յուր 
հա րա բե րության հա մար ա ռան ձին, իսկ գլո բալ կապ վա ծության 
տիպ դուրս բե րե լու հա մար ի րա կա նաց վում է խու սափ ման բո լոր 
ցու ցա նիշ նե րի և տագ նա պի բո լոր ցու ցա նիշ նե րի մի ջի նա ցում: 
Հա մադ րե լով այս եր կու ցու ցա նիշ նե րը` ստա նում ենք գլո բալ 
կապ վա ծության տե սա կը [8]:

•	 Ե րի տա սարդ նե րի հո գե բա նա կան բա րե կե ցության մա կար դա կի 
դուրս բեր ման հա մար օգ տա գործ վել է Քե րոլ Ռի ֆի « Հո գե բա նա կան 
բա րե կե ցության սանդ ղակ» ռու սե րեն ա դապ տաց ված հար ցա րա նը, 
ո րը չա փում է ան ձի ընդ հա նուր հո գե բա նա կան բա րե կե ցության 
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մա կար դա կը, ինչ պես նաև ա ռան ձին սանդ ղակ նե րով չա փում է 
հո գե բա նա կան բա րե կե ցության բա ղադ րիչ նե րի մա կար դակ նե րը: 
Օգ տա գոր ծե լով այս հար ցա րա նը՝ կա րող ենք պատ կե րա ցում 
կազ մել հո գե բա նա կան բա րե կե ցության հետև յալ բա ղադ րիչ նե րի 
մա սին.

 − «Դ րա կան հա րա բե րություն ներ այլ մարդ կանց հետ»
 − «Ավ տո նո միա»
 − « Մի ջա վայ րի կա ռա վա րում»
 − «Անձ նա յին աճ»
 − «Կ յան քում նպա տա կի առ կա յություն»
 − «Ինք նըն դու նում» [6]:

հե տա զո տության արդ յունք նե րը

Կապ վա ծության տե սա կի և հո գե բա նա կան բա րե կե ցության միջև 
փոխ կապ վա ծությու նը դուրս բե րե լու հա մար կի րա ռել ենք վի ճա կագ րա-
կան վեր լու ծության ANOVA մե թո դը:

Մոր հետ հա րա բե րություն նե րում կապ վա ծության տե սա կի և հո գե-
բա նա կան բա րե կե ցության փոխ կապ վա ծությու նը ANOVA վեր լու ծությամբ 
դուրս բե րե լու հա մար նախ կի րա ռել ենք հո մո գե նության թես տը` ըստ լ ևի-
նի չա փա նի շի, ո րի արդ յունք նե րի հի ման վրա հաս կա ցել ենք, որ ANOVA 
վեր լու ծությու նը կի րա ռե լի է ավ տո նո միա, մի ջա վայ րի կա ռա վա րում, անձ-
նա յին աճ և հո գե բա նա կան բա րե կե ցություն սանդ ղակ նե րի հա մար, քա նի 
որ այս սանդ ղակ նե րը հո մո գեն էին:

Դ րա կան հա րա բե րություն ներ, կյան քի նպա տակ և  ինք նըն դու նում 
սանդ ղակ նե րի հա մար կի րառ վել է Ք րուս կալՈւո լիս թես տը: ANOVA վեր-
լու ծության և Ք րուս կալ-Ուո լի սի թես տի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ մոր 
հետ հա րա բե րություն նե րում կապ վա ծության տե սա կով պայ մա նա վոր ված 
վի ճա կագ րա կա նո րեն նշա նա կա լի տար բե րություն ներ են դրսևոր վում 
միայն մի ջա վայ րի կա ռա վա րում (p=0.005) և հո գե բա նա կան բա րե կե-
ցություն (p=0.035) սանդ ղակ նե րում:

Վի ճա կագ րա կան վեր լու ծության Շե ֆեի չա փա նի շի հա մա ձայն` ինչ-
պես մի ջա վայ րի կա ռա վա րում, այն պես էլ հո գե բա նա կան բա րե կե ցություն 
սանդ ղակ նե րի դրսևոր ման տար բե րություն նե րը նշա նա կա լի են միայն 
ա պա հով և տագ նա պա յին-խու սա փող կապ վա ծության տե սակ նե րի միջև: 
Տվ յալ նե րը ներ կա յաց ված են Աղ յու սակ 1-ում:
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Աղ յու սակ 1. Բազ մա կի հա մե մա տա կան վեր լու ծությու նը̀   
ըստ Շե ֆեի չա փա նի շի

(I) 
կա պ վա ծություն 

մոր հ ետ 

(J)  կ ապ վա ծություն
մոր  հ ետ

 մի ջին.
տար բ ե ր ու թյուն

(I -J )

ն շա նա կա-
լիությու ն

 Մ  ի   ջ  ա           վ ա   յ  ր  ի  
 կ ա  ռա վ  ա  րու մ  

Ապ ա հ ո վ Մերժող 4.852 .354 
 Մտ ահոգ  4. 323 .781

 Տագնապա յի ն- 
խուսափող

11.798 * . 01 0

Մ եր ժող Ա պահով - 4.852 .354
Մտահոգ -.529 1 .0 00 

Տագնապ այ ին-
խուսափող

6.946  .37 9

Մ տահոգ Ա պա հով -4.323 .781
Մեր ժող . 52 9 1.000 

Տագնապային-  
խու սա փո ղ

7.475 . 538

 Տա  գնա պա յի ն-  
խուս ափո ղ

Ապահով - 11.798* .010
Մ երժող -6.946 .37 9
 Մտ ահ ոգ - 7.475 .53 8

     Հ     ո  գ  ե բ     ա ն     ա    կան   
բ ա ր     ե կ    ե    ց  ու    -

թյու ն        

 Ա պա հով  Մեր ժո ղ  12.835  .7 84
Մ տահո գ 7.49 2 .985 

Տ ագ նա պայ ին- 
խուս ափո ղ

46.317* .0 39

Մեր ժո ղ Ա պահով -12. 835 .784 
 Մտահ ոգ -5. 34 3  .99 6

Տ ագնապա յին - 
խ ուսափո ղ

33.48 2  .3 46 

 Մտահ ոգ Ապահով - 7. 492 .985
Մ եր ժող  5.343  .996

Տ ագնա պային-
խուսափող 

3 8. 825  .439 

 Տագնա պա  յին- 
խ ուս ա փ ող

 Ապահով  -4 6.3 17 * .0 39
Մե րժող -33.482 .346
Մտ ահոգ  -38.825 .4 39 

 * միջ իննե րի  տարբերություն ը նշան ակ ալի է  p <0 .0 5 մակարդ ակ ու մ

Ի նչպես տ եսն ու մ են ք Ա ղ յուսակ 1-ից ̀ դ րսևո րման մակարդակ նե րի վիճ-
ակագրոր են նշա նա կալի տարբե րություն  է դիտա րկվում մի  ջա վայրի  կ առ-
ավարում և հ ոգեբա նական բարե կե ցություն սանդ ղակներու մ` ըստ կապ-
վածու թյ ան  ապահով  և տագնա պայ ին  խուս ափող տեսակների : Ա յսին քն` այն  
դեպք ու մ, երբ կապվածության տե  սակն ապահով  է , դր սևորվում  է հո գե բա-
նա կա ն բարե կե ցությա ն և միջա վայ րի  կառավարման  բա րձ ր մա կարդակ, 
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մին չդեռ եթե առկա  է  կա պվածությա ն տագնապա յի ն-խուսա փող  տ եսակը, 
հոգեբանակ ան  բարեկ եց ության  և  մ իջավայ րի  կառ ավարմա ն մակարդա կը  
ց ածր  է: Հա րկ  է  ն շել, ո ր մե րժող  և մտահոգ կապ վա ծության տեսակների 
դեպքում հո գեբանակ ան բար եկե ցությա ն և  միջավայրի կառա վա րման 
միջ ին նե րում ն շա նակ ալ ի տարբ երություննե ր չ կա ն: 

Կա րո ղ ենք  ա սել, որ  կ ապ վածությա ն եր կու ծայրահեղ բևեռներն են  
ունեն ում որո շակ ի ազ դեց ություն հոգեբ անակա ն բարեկեցության վրա , 
քանի  որ ապ ահ ով կապ ված ության դեպք ու մ հա րաբերություննե րում տ ագ-
նապ ի և խ ու սա փման մակա րդ ակները ցած ր են, մի նչ դեռ տ ագ նա պայի-
ն-խուսափող տեսակի  դեպքում բա րձ ր են  ինչպես  տ ագնա պի, այնպե ս 
էլ խու սափման ց ու ցանիշ նե րը:  Մ երժող և  մ տահո գ տե սակների դ եպքու մ 
բարձր է  կ ամ  մի այն խուսափման , կամ միայն տագնապի ցու ցա նիշը , ի նչը 
կ արո ղ է պատճառ հան դի սանա լ, որ հոգ եբ ան ակ ան բարեկեցության 
սա նդղա կների դ րսևորման վրա դրանք  ն շանա կա լի ա զդ եցություն չու նե ն:

Հոր  հ ետ  հարաբեր ու թյուններում  կ ապվա ծությա ն տեսակ ի և հո գե-
բանակա ն բա րեկե ցության փոխ կա պվածությու նը  A NO VA  վե րլու ծու թյամբ 
դ ուրս  բերելու համար ևս նախ կիրառել ենք հ ոմ ոգենությ ան  թ ես տը՝ ըստ 
Լևինի չափա նիշ ի, որի արդ յունքնե ր ից  հասկա ցել ենք , որ ANOVA վերլուծ-
ությունը կիրառ ելի է բոլոր սանդղ ակն երի համ ար: A NO VA  վերլուծ ության 
արդ յու նք ները ց ու յց  են տալի ս,  որ հոր հետ  կ ապվա ծությա ն տեսակ ի և 
հո գե բանակա ն բա րեկե ցության  սա նդ ղակն երի միջև փոխկ ապվ ածու թյուն 
է  նկատ վում միա յն միջավայրի կ առավարում սանդղ ակ ի շր ջանակն եր ում 
( p= 0. 03 9): Սա կա յն , Շե ֆեի չափա նիշ ը կապվածության տես ակ ով պ այմա-
նա վորվա ծ հոգ եբ անական բա րե կեցության հստակ տար բերությ ուն նե ր 
դուրս չի բերել:  Մ եր կողմի ց հավել յալ կ իր առ վել են ն աև  Դունկ ան ի և  
Բոնֆեր ոնիի չափանիշները , սակայն այ ս մեթոդ նե րը և ս վիճա կա գր որ են  
նշանա կա լի  տար բերությ ուն նե ր ցույց չեն  տվ ել:

Վեր ոնշյալ վերլուծությունը թույլ է տալիս աս ել, որ հոր  հե տ կապվա-
ծու թյ ան տեսակը և ս փոխկապվա ծ է հոգեբանակ ան  բարեկե ցությա ն 
միջա վայ րի  կառավ արում ս ան դղ ակի հ ետ , սա կայն բա զմ ակ ի համեմա-
տությամբ  դուրս չի բերվել , թ ե մ աս նավորապես կապվածությ ան որ 
տեսակ ի դեպքում  ի նչ պիսի վիճակագր ակ ան տարբեր ու թյ ունն եր կ ան : 
Դա կա րող է  պ այմանավորված լինել  ն րա նով,  որ թե և հոր հետ կ ապ ված-
ու թյունը  ևս ու նենու մ է ի ր ազդեցությ ունը,  այնու ամեն այն իվ, այն  իր ուժ-
գնությամբ զիջու մ է  մոր հետ կապվա ծությանը: 

Ռ ոման տիկ զու գը նկեր ոջ և լա վա գույն ըն կեր ոջ հետ  կ ապ վա-
ծության տ եսա կի  և հ ոգեբան ական բար եկեցության սանդ ղակների միջև 
համա հարաբեր ակ ցությ ու նը ևս  ս տուգ վել է AN OV A վե րլուծությամբ : 
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Ա յս դեպքերում  ևս հո մոգենության թեստն է կի րառվ ել̀   ըստ  լև ին ի 
չա փանիշի : Երկու դ եպ քում էլ արդյուն քն երը ցույց են  տալի ս, որ  ANOVA 
վ եր լուծությու նը կիրա ռելի է:

Ռոմա նտիկ զու գընկերոջ և լավագ ույն ըն կե րոջ  հետ կ ապ վա ծության 
տես ակի և  հ ոգեբան ակա ն բա րեկ եցության փոխկ ապվածության  ANOVA 
վե րլուծությ ան  արդյու նք ները  վկայու մ են ա յն  մ ասի ն, որ  ըստ կապ-
վա ծության տեսակի  հոգեբա նակ ան բա րեկեցու թյան ս անդ ղա կների 
դր սևորման տ ար բերություն ները վի ճա կագրորե ն ն շա նակա լի  չ են ինչպես  
ռ ոմա նտիկ զու գընկ երոջ , այնպես  է լ լա վագույն ընկե րոջ  հ ետ հ արաբերու-
թյ ուններ ու մ:  Համա նմ ան  ա րդյուն քն եր ե ն ստացվել  նաև գ լոբալ կապ-
վա ծության  և  հոգ եբանակա ն բարեկե ցության փոխկապվածու թյ ան 
վե րլ ու ծությունից:

Այ ս արդյ ունքներ ը վ կա յու մ են այ ն մա սին, որ ռ ոմ անտիկ զ ուգ ընկեր ոջ 
հետ, լա վագ ու յն ընկե րոջ հե տ և գ լոբալ կապ ված ության տե սա կներ ը չուն են 
նշա նա կա լի ազդեցություն հ ոգ եբ ան ական բա րե կեց ության դրսև որմ ան  
մակարդ ակ ների վ րա: Ա յս ինք ն` մարդ ու հա մար առա վե լ նշանակ ալ ի են 
իր ծնո ղն երի հետ  հ արաբ երությ ուն ների տե սա կը , առավել և ս` մոր հե տ 
հա րաբերություննե րը: Այս ցուց ան իշները ևս մեկ  ա նգամ ապացուցում են 
Ջ . բո ուլբիի  տ ես ություն ը: Ինչպես Ջ.  բոուլբ ին էր մ ատ նանշում  մ որ հետ 
ապահով կապ վա ծության կարևորությունը ե րեխայի զ արգացման և  հ ոգ-
եբա նակա ն ներդաշ նակության հա մա ր,  այն պես  էլ մենք տեսնում ենք, որ  
նույնիս կ մեծահաս ակ ների  հոգեբա նակ ան  բարեկեց ության հա մար շար ու-
նա կում է կ ար ևո ր լի նել հենց  մ որ հետ կապվածու թյունը: Կապվածության 
տեսակը,  հ ատկապե ս մ որ հետ կապվ ածությ ան  տ եսակը շա րունակ ում է 
որո շիչ դեր  խ աղ ալ մարդ ու  ող ջ կյանքի  ը նթացքում :

ամփոփ ում

Մեր իրակ ան ացրած հե տա զոտությ ան  արդ յունքն եր ի վերլու ծու թյուն ը 
թույլ է տա լիս եզրակացնել, որ.

•	 Մո ր հ ետ  ապա հով կապված ու թյան դեպ քում երիտ աս արդը  կարող 
է հա ջողությ ամբ  դ րսևորել գործունե ության տարբ եր  տեսակ-
նե րի յուրա ցում , ցանկալ իի ն հա սնելու,  սե փա կան  նպատակն երի  
ի րականաց ման ճա նա պար հին դժվա րությունն երը հաղ թա հա րելու 
բա րձ ր ընդունակ ություն, սեփ ակ ան ժամ անակը կա ռա վարելու 
կար ողությ ու ն և ձգտում: 

•	 Հ որ հետ ապահով կապվածության դեպքում մարդը դրսևորում է 
շրջա պատը կառավարելու բարձր իշխանություն և կոմ պետենցիա, 
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կա ռավարում է արտաքին գործունեությունը, արդյու նավետ կերպով 
օգ տագործում է ընձեռված հնա րա վորությունները, կարողանում է 
ստեղծել և կառավարել իրա վիճակներ` իր նպատակներին հասնելու 
համար:

•	 Ռ ոմ ան տի կ զու գըն կե րոջ, լա վա գույն ըն կե րոջ հետ և գ լո բալ կապ-
վա ծության տե սակ ներն էա կա նո րեն չեն ազ դում հո գե բա նա կան 
բա րե կե ցության վրա:

Այս պի սով` մենք հաս կա նում ենք, որ վաղ ման կության տա րի նե րին 
ձևա վոր վող կապ վա ծությու նը ծնող նե րի, հատ կա պես մոր հետ շա րու նա-
կում է մեծ դեր խա ղալ մար դու կյան քում նաև ե րի տա սար դության շրջա-
նում: Մեր հե տա զո տությու նը ցույց տվեց, որ ծնող նե րի հետ ա պա հով 
կապ վա ծության պայ ման նե րում մար դու ընդ հա նուր հո գե բա նա կան բա րե-
կե ցությունն ու նե նում է բարձր մա կար դակ, մարդն ի րեն զգում է ա վե լի 
ներ դաշ նակ, ինքն ի րեն և սե փա կան կյան քին տա լիս է դրա կան գնա-
հա տա կան, բա վա րար ված է սե փա կան կյան քով: Ինչ պես նաև ծնող նե րի 
հետ ա պա հով կապ վա ծության և սե փա կան կյան քը տնօրի նե լու կա րո-
ղության միջև ևս կա փոխ կապ վա ծություն. ծնող նե րի հետ ա պա հով կապ-
վա ծություն ու նե նա լու պայ ման նե րում մար դը դրսևո րում է շրջա պա տող 
մի ջա վայ րը կա ռա վա րե լու իշ խա նություն և կոմ պե տեն ցիա, արդ յու նա-
վետ կեր պով օգ տա գոր ծում է ի րեն ըն ձեռ ված հնա րա վո րություն նե րը, իր 
նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար կա րո ղա նում է ստեղ ծել և կա ռա վա րել 
ի րա վի ճակ ներ: 
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