


ԵրԵվանի պԵտական համալսարան

անՁի հՈԳԵԲանՈՒԹՅան 
տԵսական Եվ կիրաՌական հարՑԵր

( գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու)

Երևան

«ԱՍՈՂԻԿ»

2016



ՀՏԴ 159.923
ԳՄԴ 88.37
     Ա 597

Գ րա խոս՝
հո գե բա նա կան գի տություն նե րի դոկ տոր  

ՌՈւ բԵն նԱՂԴ յԱն

Գի տա կան խմբա գիր՝
հո գե բա նա կան գի տություն նե րի թեկնածու  

նԱ րԻ նԵ ԽԱ չԱՏր յԱն

    անձի հոգեբանության  տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական 
Ա 597  հոդվածների ժողովածու). - Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2016.- 280 էջ:

Սույն ժո ղո վա ծուում ներ կա յաց ված են ԵՊՀ Ան ձի հո գե բա նության ամ-
բիո նի դա սա խոս նե րի, աս պի րանտ նե րի և մա գիստ րոս նե րի հոդ ված նե րը: 
Ժո ղո վա ծուում ընդգրկ վել են ան ձի հո գե բա նության հիմնա հար ցե րին վե րա-
բե րող տե սա կան և կի րա ռա կան բնույ թի հոդ ված ներ: Դի տարկ վում են ան ձի 
ձևա վոր ման և կա յաց ման գոր ծում զար գաց ման, սո ցիա լա կան, մշա կու թա-
յին և  էք զիս տեն ցիալ խնդիր ներ: 

Հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն կա րող է օգ տա կար լի նել ան ձի հո գե բա-
նության ո լոր տով հե տաքրքր ված մաս նա գետ նե րի և  ու սա նող նե րի հա մար:

ՀՏԴ 159.923
ԳՄԴ 88.37

ISBN 978-9939-50-308-0

© Երևանի պետական համալսարան, 2016
                                                            © Խաչատրյան ն. (խմբ.), 2016

Հ րա տա րակ վում է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
փի լի սո փա յության և հո գե բա նության ֆա կուլ տե տի 

գի տա կան խորհր դի ե րաշ խա վոր մամբ



ԲՈվանԴակՈՒԹՅՈՒն

աՌաՋաԲան ........................................................................................................  5

անՁի հՈԳԵԲանՈՒԹՅան նՈր կՈՂմնՈրՈՇՈՒմնԵր
Նարինե Խաչատրյան
ԱնՁԻ ՀՈԳԵբԱնՈւԹյՈւնն ԱյՍՕր. ՈւՍՈւՄնԱՍԻրՄԱն  
ԱՌԱրԿԱն ԵՎ ՄԱրՏԱՀրԱՎԵրնԵրԸ ............................................................ 9
Սվետլանա Հարությունյան 
նԱրԱՏԻՎ ՀՈԳԵբԱնՈւԹյՈւն. ՁԵՎԱՎՈրՄԱն ՀԻՄՔԵրԸ, 
ՄԵԹՈԴԱբԱնՈւԹյՈւնԸ ԵՎ ԿԻրԱՌԱԿԱն նՇԱնԱԿՈւԹյՈւնԸ ............16

անՁ Եվ ԶարԳաՑման ԽնԴիրնԵր
Լիլիթ Գարգրցյան
ՍԵփԱԿԱն ՏԱրԻՔԻ ԸնԿԱլՈւՄն Ու ԴրԱ նԿԱՏՄԱՄբ  
ՎԵրԱբԵրՄՈւնՔԸ ՀԱՍՈւնՈւԹյԱն փՈւլՈւՄ ...................................... 33
Իրինա Խանամիրյան
ԾնՈՂԱԿԱն ՀրԱՀԱնԳնԵրԻ ԱԶԴԵՑՈւԹյՈւնԸ  
ԿԱնԱՑԻՈւԹյԱն ՁԵՎԱՎՈրՄԱն ՎրԱ ...................................................... 42
Էլեոնորա Զաքարյան, Մարինե Միքայելյան
փՈԽՀԱՏՈւՑՄԱն բԱԶՄԱբնՈւյԹ ՄԵԽԱնԻԶՄնԵրԸ ԵՎ ԴրԱնՑ 
ԿԻրԱՌԱԿԱն նՇԱնԱԿՈւԹյՈւնԸ ՀԱՏՈւԿ ԿԱրԻՔնԵր ՈւնԵՑՈՂ 
ԵրԵԽԱնԵրԻ ԶԱրԳԱՑՄԱն ԳՈրԾՈւՄ ...................................................... 49
Սոսե Խաչիբաբյան
ՍՏԵՂԾԱրԱրՈւԹյԱն ԶԱրԳԱՑՄԱն ԳՈրԾՈննԵրԸ ԿրՏՍԵր 
ԴՊրՈՑԱԿԱն ՏԱրԻՔՈւՄ ............................................................................61
Մանե Տոնոյան
ԾԵրՈւԹյԱն ՎԵրԱբԵրյԱլ ՊԱՏԿԵրԱՑՈւՄնԵրԸ ՄԻՋԻն 
ՀԱՍՈւնՈւԹյԱն փՈւլՈւՄ ......................................................................68
Կարինե Հարությունյան
նԿԱրԻ ԴԵրԸ ԵՎ ՊԱՏԿԵրՄԱն ԱՌԱնՁնԱՀԱՏԿՈւԹյՈւննԵրԸ 
ՄԱնԿՈւԹյԱն ՇրՋԱնՈւՄ ........................................................................ 77
Արմինե Հայրապետյան, Լիլիթ Գարգրցյան
ԿԱՊՎԱԾՈւԹյԱն ՏԵՍԱԿԻ ԵՎ ՀՈԳԵբԱնԱԿԱն բԱրԵԿԵՑՈւԹյԱն 
փՈԽԿԱՊՎԱԾՈւԹյՈւնԸ ԵրԻՏԱՍԱրԴՈւԹյԱն ՏԱրԻՔՈւՄ ................. 84

անՁ Եվ սՈՑիալական ԽնԴիրնԵր
Աննա Հակոբջանյան
ԱՌՈՂՋՈւԹյԱն ՊԱՀՊԱնՄԱնն ՈւՂՂՎԱԾ ՎԱրՔԻ  
ՈւՍՈւՄնԱՍԻրՄԱն ՄՈՏԵՑՈւՄնԵրԸ  ..................................................... 97
Լիանա Սարգսյան, Սվետլանա Հարությունյան
ԵրԻՏԱՍԱրԴնԵրԻ ԱրԺԵՔԱյԻն ԿՈՂՄնՈրՈՇԻչնԵրԻ ԵՎ  
ՏնՏԵՍԱԿԱն ԻնՔնՈւԹյԱն փՈԽԿԱՊՎԱԾՈւԹյԱն 
ԱՌԱնՁնԱՀԱՏԿՈւԹյՈւննԵրԸ ................................................................113



Լիլիթ Ավետիսյան, Սոնա Մանուսյան
ԿԱՄԱՎՈՐԻ ՕԳՆՈՂԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ԱՆՁԻ 
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄ ���������������������������������������������� 128
Քնարիկ Առաքելյան
ԱՆՁԻ ԶՈՀԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ  
ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀՒՄՆԱԽՆԴԻՐ �������������� 145
Մարիաննա Գևորգյան, Նարինե Խաչատրյան
ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱ ՀԱՏԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ 
ՇՐՋԱՆՈՒՄ ��������������������������������������������������������������������������������������������������153
Անժելա Աֆյան, Նարինե Խաչատրյան
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒ
ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ��������������163

անձ ԵՎ ՄՇաԿՈւթային խնդիրնԵր
Սոնա Մանուսյան
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  
ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ ����������������������������������������������������������������������������������������������� 179
Նվարդ Գրիգորյան, Աննա Հակոբջանյան, Մերի Գրիգորյան
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄՈԶՄՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐ �����������������������������������������������������������������������������193
Աստղիկ Սերոբյան
ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ԱՈՒՏՈԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ� ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԵՐԻ, ՀՈՒՅՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍՈՐԻՆԵՐԻ 
ՕՐԻՆԱԿՈՎ ��������������������������������������������������������������������������������������������������210
Անուշ Մկրտչյան
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ 
ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ���������������������������������������������������������������������������������������������227
Անի Մովսիսյան, Նարինե Խաչատրյան
ՈՐՈՇ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ  
ՍՈՑԻԱԼԱ ԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՆՑԱԾ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ ������� 238

անձ ԵՎ ԷՔԶիՍՏԵնՑիաԼ խնդիրնԵր
Լուսինե Աղաբեկյան
ՄԱՀՎԱՆ ՀԵՏ ԲԱԽՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ԷՔԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼ  
ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ����������������������������������������������������������������������������������� 257
Նարինե Ադամյան, Իրինա Խանամիրյան
ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՅՐԵՐԻ 
ԱՐԺԵԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ���������������� 263
Կարինե Գրիգորյան 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՀՎԱՆ ՎԱԽԻ ՖԵՆՈՄԵՆՈԼՈԳԻԱՆ� ՏԱՐԲԵՐ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ �������������������������������� 273



68

ԾԵրՈՒԹՅան վԵրաԲԵրՅալ պատկԵրաՑՈՒմնԵրԸ 
միՋին հասՈՒնՈՒԹՅան փՈՒլՈՒմ

Մանե Տոնոյան

Ծե րե րի և ծե րաց ման խնդիր նե րը ոչ վաղ անց յա լում են սկսել գրա-
վել ու սում նա սի րող նե րի ու շադ րությու նը: Մինչև 20-րդ դա րի երկ րորդ 
կե սը ծե րե րը՝ որ պես սո ցիա լա կան խումբ, և ծե րությու նը՝ որ պես մար-
դու կյան քի շրջա փուլ, դուրս են մնա ցել գի տա կան ու սում նա սի րություն-
նե րի ու ղեծ րից: Ծե րության մա սին գի տե լիք նե րը չեն դար ձել գի տա կան 
ու սում նա սի րություն նե րի ա ռար կա, այլ կրել են կեն ցա ղա յին բնույթ՝ սահ-
մա նա փակ ված լի նե լով ծե րության՝ որ պես ան կում նա յին, կարծ րա ցած 
տա րի քի մա սին պատ կե րա ցում նե րով: Առ հա սա րակ, ծե րությու նը՝ որ պես 
սո ցիա լա կան կա տե գո րիա, ըստ Ֆ. Ա րիե սի, ա ռանձ նաց վել է ըն դա մե նը 
20-րդ դա րում [6]: Պատ ճա ռը, թերևս, ա վագ սերն դի մարդ կանց կյան քի 
նկատ մամբ հե տաքրք րության պա կասն էր: Դ րա մա սին վստա հեց նում են 
Գ. Կ րայ գը և Դ. բո կու մը, ո րոնց ու սում նա սի րության հա մա ձայն՝ դեռևս 
քա ռա սուն հիգ տա րի ա ռաջ այդ թե մա յին գործ նա կա նում նվիր ված չէր և  ոչ 
մի ու սում նա սի րություն [3]:

Ծե րե րի մա սին շրջա նառ վող տե ղե կատ վությունն այդ տա րի քը 
պատ կե րում էր անկ ման և կո րուստ նե րի տե սանկ յու նից: Այս պես, 1984 
թվա կա նին Ջ. նաս բաու մը և Ջ. Ռո բին սո նը հրա պա րա կե ցին ու սում նա-
սի րություն, ո րի նպա տակն էր բա ցա հայ տել նա խորդ տաս նամ յա կում 
ծե րե րի մա սին հան րա ճա նաչ պար բե րա կան նե րում տեղ գտած հոդ-
ված նե րում տա րեց ան ձանց նկատ մամբ դիր քո րո շում նե րի բնույ թը: 
Ու սում նա սի րության արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ տա րի նե րի ըն թաց քում 
(այ սինքն՝ 1970-1979 թվա կան նե րին) մա մու լում պատ կեր ված դիր քո րո-
շում նե րը հետզ հե տե դար ձել են ա վե լի բա ցա սա կան [12]: Սա կայն վեր-
ջին շրջա նում ծե րաց ման խնդիր նե րը դար ձել են մի շարք գի տա կան 
ու սում նա սի րություն նե րի ա ռար կա: Դ րա գլխա վոր պատ ճա ռը, կար ծում 
ենք, 21-րդ դա րում երկ րագն դի ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րի փո փո-
խությունն է: Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հության հա մաշ խար հա յին կազ-
մա կեր պության վեր լու ծություն նե րի՝ սպաս վում է, որ 2045 թվա կա նին 
տա րեց մարդ կանց թվա քա նակն ա ռա ջին ան գամ կգե րա զան ցի ե րե խա-
նե րի թվա քա նա կը [9]: Այս եր ևույ թը կոչ վում է բնակ չության ծե րա ցում, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է ծնե լիության կրճատ մամբ, ա ռող ջա պա հության 
ո րա կի բա րե լավ մամբ, մա հա ցություն նե րի քա նա կի նվազ մամբ, ան հա-
տա կան կյան քի տևո ղության եր կա րեց մամբ և  այլ գոր ծոն նե րով:
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Ինչ վե րա բե րում է Հա յաս տա նին, ա պա մեր պե տությու նը ևս ծե րա-
ցած երկր նե րի շար քում է: Ըստ մի ջազ գա յին դա սա կարգ ման` երկ րի բնակ-
չությու նը ծե րա ցած է, ե թե 60 և  ա վե լի տա րիք ու նե ցող ան ձինք գե րա զան-
ցում են ողջ բնակ չության 12%-ը, մինչ դեռ Հա յաս տա նում այդ ցու ցա նի շը, 
հա մա ձայն ՄԱԿ բնակ չության հիմ նադ րա մի ազ գաբ նակ չության բաժ նի 
դեռևս 2010 թվա կա նի հրա պա րակ ման, կազ մել է 14.6%: Մեր երկ րում 
բնակ չության ծե րաց ման հիմ նա կան պատ ճառ ներն են ե րի տա սարդ նե րի 
միգ րա ցիան, ծնե լիության նվա զու մը և կ յան քի տևո ղության եր կա րու մը [1]: 

Այժմ լայն կի րա ռություն գտած ծե րա ցում (ageing) եզ րույթն ա ռա ջաց նում 
է ծե րությունն այլ տե սանկ յուն նե րից ևս դի տար կե լու անհ րա ժեշ տություն: 
Ե թե ծե րություն ա սե լով նկա տի ու նենք 65 տա րե կա նից սկսվող կեն սա սո-
ցիալ-հո գե բա նա կան եր ևույթ նե րի հա մա խում բը, ա պա ծե րա ցում եզ րույ թը 
թույլ է տա լիս ա վե լի գոր ծըն թա ցա յին և լայն տե սանկ յու նից ու սում նա սի-
րել եր ևույ թը: Այս պես, կեն սա բա նա կան տե սանկ յու նից մար դու ա ռան ձին 
օր գան նե րի ծե րա ցու մը սկսվում է 65 տա րե կա նից դեռևս մի քա նի տաս-
նամ յակ ա ռաջ: Օ րի նակ, լսո ղության սրությու նը և մաս նա վո րա պես բարձր 
հա ճա խա կա նության ձայ նե րի նկատ մամբ զգա յու նա կությու նը շա րու նա-
կա բար ան կում է ապ րում 20 տա րե կա նից սկսած [3]: Վաղ և մի ջին հա սու-
նության տա րի քին վե րա բե րող մի շարք փաս տեր վկա յում են, որ ծե րա ցու մը 
չի սահ մա նա փակ վում միայն տա րե ցության շրջա նում տե ղի ու նե ցող ֆի զի-
կա կան և հո գե սո ցիա լա կան փո փո խություն նե րով: Ծե րաց ման գոր ծըն թաց-
նե րը, թեև անն կատ, բայց սկսվում են ա վե լի վաղ շրջա նում:  

Հո գե բա նա կան մա կար դա կում տա րե ցությա նը նա խոր դող փու լե րում 
ծե րաց ման վե րա բեր յալ ու սում նա սի րություն նե րի ա ռանց քում են հայտն վել 
այն պի սի հաս կա ցություն ներ, ինչ պի սիք են ծե րության վե րա բեր յալ դիր քո րո-
շում նե րը, նա խա պա շար մունք նե րը, կարծ րա տի պե րը և  այլն:

Ծե րության վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րը և դ րանց ձևա վո րու մը 
ծե րաց ման հո գե բա նա կան կող մե րից մեկն են: Ծե րա ցումն իր ո րո շա կի 
դրսևո րում նե րով, ինչ պի սին է, օ րի նակ, ծե րության վե րա բեր յալ պատ կե-
րա ցում նե րի, կարծ րա տի պե րի ձևա վո րու մը, սկսվում է տա րե ցությու նից 
շատ ա վե լի վաղ շրջա նում: Ա պա ցուց ված է նաև, որ տա րի քի վե րա բեր յալ 
կարծ րա տի պե րը մար դիկ ձեռք են բե րում ծե րա նա լուց մի քա նի տաս նամ-
յակ ա ռաջ [10]: 

Ծե րության վե րա բեր յալ կարծ րա տի պա յին պատ կե րա ցում նե րը բնո-
րոշ են ինչ պես արևմտ յան, այն պես էլ ար ևել յան մշա կույթ նե րին: Ցա վոք, 
այս խնդիրն ար ևել յան մշա կույ թում այն քան էլ բարձ րա ձայն ված չէ արևմտ-
յա նի հա մե մատ: Ինչ պես հայտ նի է, ար ևել յան մշա կույ թում ծե րերն ա վե լի 
կար ևոր ված են, տա րեց մարդն ըն տա նի քում հար գանք վա յե լող կեր պար է: 
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Թերևս, սրա նով է պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ ծե րության վե րա-
բեր յալ պատ կե րա ցում ներն այս հա սա րա կություն նե րում չեն գրա վել ու սում-
նա սի րող նե րի ու շադ րությու նը: Հա յաս տանն այդ շար քում բա ցա ռություն 
չի կազ մում: Կեն ցա ղա յին մա կար դա կում մեր մշա կույ թում ծե րությու նը զու-
գոր դում են ի մաս տության հետ: Հե քիաթ նե րում ճշմար տությու նը ո րո նող 
հե րո սը դի մում է հենց ի մաս տուն ծե րու նուն: Մեկ այլ օ րի նակ է «հին ոս կոր» 
ար տա հայ տությու նը, ո րը գոր ծա ծում ենք ծե րե րի փոր ձա ռությունն ընգդ ծե-
լու նպա տա կով: Իսկ, օ րի նակ, քրիս տո նեա կան գա ղա փար նե րում Աստ ված 
պատ կեր վում է ի մաս տու նի կեր պա րով, ին չը մենք հա ճախ վե րագ րում ենք 
նաև ծե րե րին: Մեր խոս քի մշա կույ թում ար մա տա ցած է այն պի սի ար տա հայ-
տություն, ինչ պի սին է, օ րի նակ, «աստ ված պա պի կը»։ Կեն ցա ղա յին դա տո-
ղություն նե րից կա րե լի է են թադ րել, որ ծե րությու նը (պա պի կին) զու գոր դե լով 
ի մաս տության (Աստ ծո) հետ, մենք դրա նում ա վե լի դրա կան, չա փա զանց ված 
ի մաստ ներ ենք դնում: Սա կայն սա ան հա տա կան դա տո ղություն նե րի շղթա 
է, ո րի վե րա բեր յալ մենք դեռևս չու նենք փաս տա ցի ու սում նա սի րություն ներ:

Ինչ վե րա բե րում է արևմտ յան մշա կույ թում ծե րության վե րա բեր յալ 
կարծ րա տի պե րի գո յությա նը, ա պա որ պես դրա օ րի նակ կա րե լի է նշել 
թե կուզ այն, որ 1970-ա կան նե րին ԱՄն-ում բարձ րա ցավ էյ ջիզ մի (ageism) 
հզոր ա լիք: Ռ. բաթ լե րի ա ռա ջար կած էյ ջիզմ եզ րույ թը նկա րագր վում էր 
որ պես տա րեց ան ձանց նկատ մամբ հա մա կարգ ված խտրա կա նության 
դրսևոր ման և կարծ րա տի պաց ման գոր ծըն թաց [7]: «Ե րի տա սար դությու նը 
հիա նա լի է» գա ղա փա րը, որն ամ րապնդ վում էր լրատ վա մի ջոց նե րի, փոփ-
մշա կույ թի և մ շա կու թա յին կարծ րա տի պե րի մի ջո ցով, իր հեր թին ա վե լի 
էր ընդգ ծում ծե րաց ման բա ցա սա կան կող մե րը [14]: Ցա վոք, ե րի տա սար-
դությու նը բա ցար ձա կեց նե լու գա ղա փա րը կա մա թե ա կա մա մեր օ րե-
րում ևս  ակ տի վո րեն խրա խուս վում է լրատ վա մի ջոց նե րի, գոր ծա տու նե րի, 
հե ղի նա կա վոր փա ռա տոն նե րի կազ մա կեր պիչ նե րի և  այ լոց կող մից: Օ. 
Սիջ յու վեյ դը գրում է, որ այ սօր էյ ջիզ մը նե րա ռում է ցան կա ցած նա խա պա-
շար մունք կամ խտրա կա նություն, այդ թվում նաև հօ գուտ ծե րե րի, սա կայն 
ա վե լի հա ճախ այն կրում է բա ցա սա կան, քան դրա կան դրսևո րում: նա 
նաև հա մա րում է, որ հենց այդ՝ ի րա կա նությա նը չհա մա պա տաս խա նող 
բա ցա սա կան կարծ րա տի պերն են հիմք հան դի սա նում տա րեց ան ձանց 
նկատ մամբ խտրա կա նություն նե րի և նա խա պա շար մուն քա յին վե րա բեր-
մուն քի դրսևոր ման հա մար [նույն տե ղում]: Այդ պի սով, կա րե լի է են թադ-
րել, որ հենց բա ցա սա կան կարծ րա տի պե րի գե րա կա յության պատ ճա ռով 
է էյ ջիզմն ա ռա վել հա ճախ կրում բա ցա սա կան դրսևո րում:

Ծե րության մա սին պատ կե րա ցում նե րի վե րա բեր յալ ի րա կա-
նաց վել են ու սում նա սի րություն ներ ի տա լա ցի նե րի, բրա զի լա ցի նե րի, 
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կո լում բիա ցի նե րի, մե խի կո յաբ նակ նե րի շրջա նում: Այս պես, ի տա լա ցի 
տղա մար դիկ ծե րությու նը զու գոր դում էին հո գե բա նա կան և ֆի զի կա-
կան անկ ման հետ, մինչ դեռ ի տա լու հի նե րը ծե րությունն ա սո ցաց նում 
էին խա ղաղ և հան գիստ կյան քի հետ: բա ցի այդ, ե րի տա սարդ ներն ա սո-
ցաց նում էին ծե րությու նը հի վան դության հետ, մինչ դեռ տա րեց նե րը չէին 
ար տա հայ տում նման զու գոր դություն ներ [15]:

Ծե րաց ման վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րի (ռեպ րե զեն տա ցիա ներ) 
ու սում նա սի րությու նը ցույց է տա լիս, որ մի ջին տա րի քի ան ձանց և  ե րի տա-
սարդ նե րի պատ կե րա ցում նե րը մեծ մա սամբ նման են, սա կայն տա րի քին 
զու գըն թաց՝ դրանք ա վե լի ոչ վե րա ցա կան, կոնկ րետ բո վան դա կություն ներ 
են ձեռք բե րում: Կո լում բիա յում Ռու բիա նո յի ի րա կա նաց րած ու սում նա սի-
րությու նը բա ցա հայ տում է, որ ծե րության վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րում 
ար տա հայտ ված էին կա րո ղություն նե րի և  ա ռող ջության անկ ման հետ կապ-
ված բնու թագ րիչ ներ [նույն տե ղում]: ն մա նա տիպ արդ յունք ներ ստաց վե ցին 
նաև Կ. Ամ պու դիա յի և լ. Մեն դո զա յի կող մից Մե խի կո յի բնա կիչ նե րի շրջա-
նում ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րությամբ. նրանք ևս ծե րա ցու մը զու գոր-
դում էին ֆի զի կա կան ու ժե րի անկ ման, ինչ պես նաև միայ նա կության հետ 
[13]: Մի այլ հե տա զո տություն՝ ի րա կա նաց ված բ րա զի լիա յում Օ. Մի սի դիե րիի 
և լ. Թու րա յի (2003) կող մից, փաս տեց, որ զու գոր դություն նե րի ա ռանց քում 
է գտնվում «ի մաս տություն» բնու թագ րի չը, ո րին հա ջոր դում էին բա ցա սա-
կան բնու թագ րիչ ներ: Ջ. Վա չել կեն ստա ցավ արդ յունք ներ, ո րոնց ա ռանցքն 
էր «ի մաս տություն» զու գոր դությու նը, ո րին հա ջոր դում էին ա ռող ջություն, 
ըն տա նիք զու գոր դություն նե րը [15]:

Պ. Մո լի նե րի և Ջ. Վի դա լի (Ֆ րան սիա) հե տա զո տությու նը դուրս է բե րում 
նաև պատ կե րա ցում նե րի ո րո շա կի մշա կու թա յին ե րան գա վո րում [11]: Ըստ 
այդ ու սում նա սի րության՝ ծե րությու նը նախ ևա ռաջ զու գորդ վում է փոր ձա-
ռության հետ, սա կայն դրան հա ջոր դում են այն պի սի զու գոր դություն ներ, 
ինչ պի սիք են հի վան դությու նը, վա րոր դա կան վատ հմտություն նե րը: Վեր-
ջին բնու թագ րիչն ար տա ցո լում է մշա կու թա յին ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ-
կություն, ե թե հաշ վի առ նենք, որ, օ րի նակ, Ֆ րան սիա յի Մի ջերկ րա ծով յան 
ա փե րին յու րա քանչ յուր 100 վա րոր դից 20-ը 65 և  ա վե լի տա րե կան է, նրան-
ցից 5-ը՝ 75 և  ա վե լի [5]:

Այս պի սով, ծե րության վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րում հիմ նա-
կա նում ար տա հայտ ված են բա ցա սա կան բնու թագ րիչ նե րը: Ե թե ան գամ 
ա ռաջ նա յին նշվում են այն պի սի դրա կան բնու թագ րիչ ներ, ինչ պի սիք են 
ի մաս տությու նը կամ փոր ձա ռությու նը, ա պա դրանց նա խոր դում կամ 
հա ջոր դում է բա ցա սա կան, հազ վա դեպ՝ չե զոք զու գոր դություն նե րի մի 
շղթա:
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Ցա վոք, չգտնե լով վե րոնշ յալ խնդրին վե րա բե րող հա յաս տան յան 
ու սում նա սի րություն ներ՝ մենք ի րա կա նաց րինք ու սում նա սի րություն՝ փոր-
ձե լով նախ նա կան տվյալ ներ ձեռք բե րել ծե րության մա սին մեր հա սա րա-
կությու նում իշ խող պատ կե րա ցում նե րի վե րա բեր յալ: Հե տա զո տությունն 
ի րա կա նաց վել է Եր ևա նում և ն րա ար վար ձան նե րում: Ու սում նա սի րությա նը 
մաս նակ ցել են 40-45 և 55-60 տա րե կան 60-ա կան ան ձինք, ընդ հա նուր 
առ մամբ՝ 120 մաս նա կից: Մենք ընտ րել էինք 40-60 տա րե կա նի մի ջա-
կայ քը, քա նի որ մի շարք հե ղի նակ ներ 40-65 տա րե կանն են հա մա րում 
մի ջին տա րիք [4, 3]: Հաշ վի առ նե լով այն, որ 60-65 տա րե կա նը մեր երկ-
րում թո շա կի անց ման տա րիքն է, մաս նա կից նե րի խմբում չեն ներգ րավ-
վել այս տա րի քի ան ձինք, քա նի որ նրանց պատ կե րա ցում ներն ա ռան ձին 
ու սում նա սի րության նյութ են: Ծե րության վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րը 
մի ջին տա րի քում ու սում նա սի րե լու անհ րա ժեշ տությու նը հիմ նա վոր վում է 
այն պի սի հաս կա ցությամբ, ինչ պի սին է պո տեն ցիալ ա ջակ ցության ցու ցա-
նի շը (ՊԱՑ), ո րը ցույց է տա լիս, թե 15-64 տա րե կան քա նի պո տեն ցիալ 
աշ խա տող է բա ժին ընկ նում 65 և  ա վե լի տա րի քի մեկ ան ձին: բ նակ չության 
ծե րաց մա նը զու գըն թաց՝ ՊԱՑ-ը ձեռք է բե րում նվազ ման մի տում: Ըստ 
ՄԱԿ տվյալ նե րի՝ այս ցու ցա նի շը կրճատ վել է 12-ից 9 պո տեն ցիալ աշ խա-
տո ղի [9]: 

Օգտ վե լով ՀՀ ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յության 2011 թվա-
կա նի մար դա հա մա րի տվյալ նե րից՝ կա րո ղա ցանք հաշ վել, որ Հա յաս-
տա նում, ըստ մշտա կան բնակ չության ցու ցա նիշ նե րի, 2011 թվա կա նին 
ՊԱՑ-ը կազ մել է 6.7 [2]: փաս տո րեն, 40-60 տա րե կան մար դիկ գտնվում 
են բա վա կան մեծ տնտե սա կան ծան րա բեռն վա ծության տակ: Միա ժա մա-
նակ, նրանք մո տե նում են հա ջորդ՝ կեն սա թո շա կա յին տա րի քին՝ հաղ թա-
հա րե լով կյան քի մեծ մասն ար դեն ապ րած լի նե լու միտ քը, ին չը ծե րաց ման 
ապր ման լրա ցու ցիչ բարդ հո գե բա նա կան պահ է: Վե րոնշ յալ սո ցիալ-հո-
գե բա նա կան և տն տե սա կան պայ ման նե րի պա րա գա յում էլ ա վե լի են կար-
ևոր վում այս տա րի քի ան ձանց շրջա նում ծե րության վե րա բեր յալ պատ-
կե րա ցում նե րի ու սում նա սի րությու նը և ծե րաց մա նը, դրա ըն դուն մանն ու 
դրա` նաև որ պես ռե սուր սա յին շրջա նի հաս կաց մանն ուղղ ված հո գե բա նա-
կան ա ջակ ցող ծրագ րե րի մշա կու մը և  ի րա կա նա ցու մը:

Ծե րության մա սին պատ կե րա ցում ներն ու սում նա սի րե լու նպա տա-
կով մենք ի րա կա նաց րինք ծե րության վե րա բեր յալ ռեպ րե զեն տա ցիա նե րի 
ու սում նա սի րություն: 40-45 տա րե կան ան ձանց խմբում ծե րության մա սին 
զու գոր դություն նե րի մի ջու կում հայտն վեց տխրություն բնու թագ րի չը, 
ո րին հա ջոր դում են ի մաս տություն, հար գանք, հանգս տություն, խղճա-
հա րություն, թա խիծ բա ռե րը: 55-60 տա րե կան նե րի զու գոր դություն նե րի 



73

մի ջու կում էր ան հանգստություն բնու թագ րի չը, իսկ պե րի ֆե րիկ մա սում 
տեղ էին գտել հա ջոր դա բար՝ թոռ ներ, ա լե հեր, տխրություն, ու րա խություն, 
վախ բա ռե րը: ն կատ վում է, որ 40-45 տա րե կան ան ձանց զու գոր դություն-
նե րում հա վա սա րա պես ներ կա յաց ված են և՛ դրա կան, և՛ բա ցա սա կան 
բնու թագ րիչ ներ: 55-60 տա րե կան ան ձանց պատ կե րա ցում նե րում ա վե լի 
շատ են բա ցա սա կան զու գոր դություն նե րը, թեև եր կու դեպ քում էլ մի ջու-
կում գտնվող բնու թագ րի չը բա ցա սա կան է:

Ծե րության վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում ներն ա վե լի լավ հաս կա նա-
լու նպա տա կով կազ մե ցինք հար ցա րան՝ ուղղ ված ծե րե րի ֆի զի կա կան և 
հո գե սո ցիա լա կան ո լորտ նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րի բա ցա հայտ-
մա նը: Սա կայն այս տեղ կներ կա յաց նենք միայն ու սում նա սի րության մաս-
նա կից նե րի ար տա հայ տած այն բնու թագ րում նե րը, ո րոնք վե րա բե րում 
են առ հա սա րակ ծեր մար դուն, ինչ պես նաև ծե րե րի ֆի զի կա կան ո լոր տի 
տար բեր կող մե րին: Այդ պի սով մենք փոր ձում էինք նախ պար զել՝ ինչ պի սի 
բնու թագ րիչ ներ են վե րագ րում ծեր մար դուն, և պար զել մաս նա կից նե րի 
պատ կե րա ցում նե րը ծե րե րի ֆի զի կա կան այն պի սի բնու թագ րիչ նե րի 
մա սին, ինչ պի սիք են ֆի զի կա կան գրավ չությու նը, ար տա քին տես քը, կեն-
սա կեր պը, ա ռող ջա կան վի ճա կը և ֆի զի կա կան հնա րա վո րություն նե րը: 
Վեր ջին դեպ քում մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վում էր ընտ րել դրա կան, 
բա ցա սա կան կամ չե զոք պնդում նե րից մե կը: Այս տվյալ նե րում մենք նե րա-
ռել ենք քա նա կա կան տե սանկ յու նից գե րիշ խող պատ կե րա ցում նե րը:

Այս պես, 40-45 տա րե կան ան ձանց մե ծա մաս նությունն ու ներ չե զոք 
պատ կե րա ցում ներ տա րեց ան ձանց ար տա քին տես քի և կեն սա կեր պի 
վե րա բեր յալ: ն րանք (հա մա պա տաս խա նա բար 75 և 65%) հա մա րում են, 
որ ծե րե րը կա րող են լի նել ինչ պես գե ղե ցիկ, այն պես էլ տգեղ, վա րել ինչ-
պես ակ տիվ, այն պես էլ պա սիվ կեն սա կերպ: Ի դեպ, այս պատ կե րա ցում-
նե րը բնո րոշ էին նաև 55-60 տա րե կան ան ձանց: Այս պես, 55-60 տա րե-
կան ան ձանց մե ծա մաս նությունն ու ներ չե զոք պատ կե րա ցում ներ ծե րե րի 
ար տա քին տես քի (70%), կեն սա կեր պի (56.7%), ինչ պես նաև ար տա քին 
գրավ չության (78.3%) վե րա բեր յալ: Այս խմբում ևս, ինչ պես 40-45 տա րե-
կան ան ձանց խմբում, ծե րե րի ա ռող ջության վե րա բեր յալ գոր ծում էին 
բա ցա սա կան պատ կե րա ցում ներ:

Ա ռող ջության և ֆի զի կա կան հնա րա վո րություն նե րի մա սին պատ կե-
րա ցում նե րը 40-45 տա րե կան նե րի խմբում ու նեին ար տա հայտ ված բա ցա-
սա կան բնույթ: Մաս նա կից նե րի 88.3%-ը հա մոզ ված է, որ ծե րերն ա ռա վել 
հա ճախ են հի վան դա նում տար բեր տե սա կի հի վան դություն նե րով՝ ա վե-
լի ե րի տա սարդ նե րի հա մե մատ: 80%-ը կար ծում է, որ ծե րե րի ֆի զի կա կան 
հնա րա վո րություն ներն էա կա նո րեն ան կում են ապ րում: 40-45 տա րե կան 
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տղա մար դիկ, ի տար բե րություն կա նանց 86.6%-ի, ծե րե րի գրավ չության 
վե րա բեր յալ ու նեն դրա կան պատ կե րա ցում ներ. նրանց 63.3%-ը հա մա րում 
է, որ ծե րերն ար տաք նա պես հրա պու րիչ են:

55-60 տա րե կան նե րի խմբում միջ սե ռա յին տե սանկ յու նից տար բեր-
վում էին միայն ֆի զի կա կան հնա րա վո րություն նե րի մա սին պատ կե րա-
ցում նե րը: Կա նանց մե ծա մաս նությու նը (53.3%) չե զոք պատ կե րա ցում ներ 
ու ներ ծե րե րի ֆի զի կա կան հնա րա վո րություն նե րի մա սին, մինչ դեռ տղա-
մարդ կանց մե ծա մաս նության (56.6%) պատ կե րա ցում նե րը բևե ռա ցած էին 
բա ցա սա կան բնու թագ րի չի շուրջ:

Թեև ընդ հա նուր առ մամբ ծե րե րի ֆի զի կա կան բնու թագ րիչ նե րի 
մա սին պատ կե րա ցում նե րը 40-45 և 55-60 տա րե կան ան ձանց շրջա նում 
հա մընկ նում էին, սա կայն 40-45 տա րե կան նե րի խմբում 20%-ով ա վե լի 
շատ էին այն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով քեր ու նեին բա ցա սա կան պատ կե րա-
ցում ներ ծե րե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ: Ֆի զի կա կան հնա րա-
վո րություն նե րի մա սին 40-45 տա րե կան նե րի 80%-ն  ու ներ բա ցա սա կան 
պատ կե րա ցում ներ, մինչ դեռ այդ ցու ցա նի շը 55-60 տա րե կան նե րի խմբում 
կազ մում էր ոչ ա վե լի, քան 46%: Այս պի սով, մի ջին տա րի քի սկզբում ծե րե րի 
ֆի զի կա կան ո լոր տի վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում ներն ա վե լի բա ցա սա կան 
էին քան, մի ջին տա րի քի վեր ջում:

Մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վել էր նաև պա տաս խա նել «Ո՞վ է ծեր 
մար դը» հար ցին: Ս տաց ված պա տաս խան նե րը խմբա վոր վել են մի քա նի 
բնու թագ րիչ նե րի շուրջ: Թե՛ 40-45, թե՛ 55-60 տա րե կան նե րի մե ծա-
մաս նությու նը ծեր մար դուն վե րագ րում է այն պի սի սո ցիալ-տնտե սա-
կան բնու թագ րիչ, ինչ պի սին է կեն սա թո շա կա ռու լի նե լու հան գա ման քը: 
Դ րան հա ջոր դող բնու թագ րի չը մի ջին տա րի քի սկզբում բա ցա սա կան է 
և դարձ յալ վե րա բե րում է սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կին (տե՛ս Աղ  յու սակ 
1): փո խա րե նը 55-60 տա րե կան նե րի խմբում ար տա հայտ ված է ճա նա չո-
ղա կան ո լոր տին վե րա բե րող այն պի սի դրա կան պատ կե րա ցում, ինչ պի-
սին է ի մաս տությու նը: Հա ջորդ ա մե նա շատ նշված եր կու բնու թագ րիչ-
ներն էլ եր կու խմբե րում նույնն են՝ անն շան տո կո սա յին տար բե րությամբ: 
Դ րանք հա ջոր դա բար բա ցա սա կան, ա պա՝ դրա կան պատ կե րա ցում ներ 
են:

Ծե րե րի մա սին ե ղած բնու թագ րիչ նե րը խմբա վո րե լով ըստ դրա կա նի և 
բա ցա սա կա նի՝ պարզ վեց, որ 40-45 տա րե կան նե րը, 55-60 տա րե կան նե րի 
հա մե մատ, ա վե լի շատ են հակ ված տա լու բա ցա սա կան բնու թագ րիչ ներ և  
ա վե լի քիչ՝ դրա կան բնու թագ րիչ ներ:
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Աղ յու սակ 1. Ծեր մար դու վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րը մի ջին  
հա սու նության սկզբում և վեր ջում

Ո՞վ է ծեր մար դը

40-45 տա րե կան 55-60 տա րե կան

 Կեն սա թո շա կա ռու (24.3%)  Կեն սա թո շա կա ռու (22.3%)

 Հա սա րա կությու նից դուրս մնա ցած մարդ 
(21.3%)

Ի մաս տուն մարդ (17.9%)

Ապ րե լու ի մաս տը կորց րած մարդ (15%) Ապ րե լու ի մաս տը կորց րած մարդ (16.7%)

 Վաս տա կած հան գիս տը
վա յե լող մարդ (13.5%)

 Վաս տա կած հան գիս տը 
վա յե լող մարդ (15.9%)

Ի մաս տուն մարդ (12.4%)  Հա սա րա կությու նից դուրս մնա ցած մարդ 
(11.9%)

 Հի վանդ մարդ (10%)  Հի վանդ մարդ (7.8%)

Եր ջա նիկ մարդ (2.5%) Եր ջա նիկ մարդ (5.7%)

Այլ պա տաս խան ներ (1%) Այլ պա տաս խան ներ (1.8%)

Այս պի սով, ամ փո փե լով մեր ու սում նա սի րության արդ յունք նե րը՝ ընդ-
հա նուր առ մամբ պարզ է դառ նում, որ մի ջին հա սու նության սկզբում և 
վեր ջում ծե րե րի վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րը չե զոք կամ բա ցա սա կան 
բնույթ են կրում: Ընդ ո րում՝ ա վե լի ե րի տա սարդ նե րը (40-45 տա րե կան) 
ու նեն ա վե լի բա ցա սա կան պատ կե րա ցում ներ ծեր մար դու և  առ հա սա րակ 
ծե րե րի ֆի զի կա կան ո լոր տի վե րա բեր յալ:

Ար դի փու լում մի շարք երկր նե րի գի տա կան օ ղակ նե րի, ինչ պես նաև 
ՄԱԿ-ի կող մից ի րա կա նաց վում են ու սում նա սի րություն ներ, ո րոնք ուղղ-
ված են ծե րաց ման խնդրին, դրա սո ցիալ-տնտե սա կան և քա ղա քա կան 
հետ ևանք նե րին: Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նում ՊԱՑ-ը, ՄԱԿ բնակ-
չության հիմ նադ րամ- Հա յաս տա նի հրա պա րա կում նե րը, ինչ պես նաև մեր 
ու սում նա սի րությու նից ստաց ված տվյալ նե րը, կար ծում ենք, որ ծե րության 
վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում նե րի խոր քա յին ու սում նա սի րություն նե րը մեր 
երկ րում ա ռա վել քան հրա տապ են և կա րող են հիմք ծա ռա յել բա րե հա ջող 
ծե րաց մա նը նպաս տող պե տա կան ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի մշակ ման 
հա մար:  
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