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աՌՈՂՋական ԽնԴիրնԵր ՈՒնԵՑՈՂ ԵրԵԽանԵրի 
մաՅրԵրի արԺԵիմաստաՅին ՈլՈրտի 
աՌանՁնահատկՈՒԹՅՈՒննԵրԸ

Նարինե Ադամյան
Իրինա Խանամիրյան

արդիականություն և հետազոտության հիմնավորում

 Վեր ջին ժա մա նակ նե րում բժշկության նո րա նոր հա ջո ղություն նե րը, 
բուժ ման նոր մե թոդ նե րի հայտ նա բե րու մը բե րում են հի վան դություն-
նե րի հնա րա վոր ա ճի կան խար գել մա նը և ն րանց կա ռա վա րե լիության 
մե ծաց մա նը: Արդ յուն քում՝ նվա զում են մա հա ցության ցու ցա նիշ նե րը և  
ա վե լա նում մար դուն ողջ կյան քի ըն թաց քում ու ղեկ ցող քրո նիկ հի վան-
դություն նե րը, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ ակ տուալ է դառ նում այն փո փո-
խություն նե րի ու սում նա սի րությու նը, ո րոնք կրում են ոչ միայն քրո նիկ 
հի վան դություն ու նե ցող ան ձինք, այլ նաև քրո նիկ հի վան դություն ու նե ցող 
ան ձանց շրջա պա տը, այն ան ձինք, ով քեր ի րա կա նաց նում են խնամ քը և 
 վե րահս կո ղությու նը հի վան դի ա ռող ջության նկատ մամբ: 

 Հի վան դության հետ առնչ վե լիս մար դու մեջ ակ տուալ են դառ նում նաև 
էք զիս տեն ցիալ բնույ թի, մաս նա վո րա պես՝ կյան քի ի մաս տի հետ կապ ված հար-
ցեր, ին չը միշտ չէ, որ գտնվում է մաս նա գետ նե րի ու շադ րության կենտ րո նում:

Ռ. Է մոն սը նշում է. «Տ րավ մա տիկ ի րա դար ձություն նե րը շտա պեց-
նում են ի մաս տի ճգնա ժա մի ա ռա ջա ցու մը` բարձ րաց նե լով հար ցեր՝ կապ-
ված մար դու կյան քի նպա տա կի և  ի մաս տի հետ, տա ռա պան քի բնույ թի, 
աշ խար հում ար դա րության հետ, քա նի դեռ մար դը փնտրում է պա տաս-
խան՝ ին չո՞ւ այդ ի րա դար ձությու նը տե ղի ու նե ցավ և  ի՞նչ հետ ևանք ներ այն 
կու նե նա իր ա պա գա յի հա մար» [7, էջ 283]:

Վ. Ֆ րանկ լը նշում է. «Կ յան քի ի մաս տի ձեռք բեր ման պա հանջ մուն քը հայ-
տա րա րում է իր մա սին հենց այն պա հե րին, երբ մար դու կյան քը դառ նում է 
ան տա նե լի» [5, էջ 25]: Ի.  յա լոմն էլ կի րա ռում է արթ նաց նող ապ րում ներ հաս-
կա ցությու նը, ո րոնք «մար դու կող մից ապր վող ար տա կարգ և  ան դար ձե լի ի րա-
դար ձություն ներ են: Որ պես արթ նաց նող ապ րում նե րի կա տա լի զա տոր ներ են 
հան դես գա լիս հետև յալ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րը̀ սի րե լի մար դու կորս տից 
ա ռա ջա ցած վիշ տը, մա հա ցու հի վան դությու նը, սի րա յին հա րա բե րություն-
նե րի ա վար տը, ծննդյան տա րե դար ձե րը, ծանր ցնցում նե րը̀ հրդեհ, բռնա-
բա րություն, կո ղո պուտ, ե րե խա նե րի հե ռա նա լը ըն տա նի քից, աշ խա տան քի 
կո րուստ, թո շա կի անց նե լը» [8, էջ 16]: Այս դեպ քում արթ նա ցող ապ րում է 
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հան դի սա նում ե րե խա յի հի վան դությու նը, ո րը ծնո ղին կանգ նեց նում է սե փա-
կան կյան քի ի մաս տի, նպա տա կի, ար ժեք նե րի վե րա նայ ման առջև: 

Ըստ Մ.  բու յա նո վի՝ մարմ նա կան հի վան դություն նե րով ե րե խա ներն 
ըն տա նի քում ստեղ ծում են շատ բար դություն ներ, ո րոնք պայ մա նա կա նո-
րեն բա ժան վում են եր կու խմբի` 1. ինչ պե՞ս է ըն տա նիքն ազ դում հի վանդ 
ե րե խա յի վի ճա կի վրա և 2. ի՞նչ կերպ է քրո նիկ հի վանդ ե րե խա յի վի ճա կը 
փո խում ըն տա նի քի մթնո լոր տը [4]:  Հի վան դությու նը դառ նում է ի րո-
ղություն, որն ան մասն չի թող նում ըն տա նի քի որ ևէ ան դա մի, և  իր ազ դե-
ցությունն է թող նում նե րըն տա նե կան փոխ հա րա բե րություն նե րի բո լոր 
աս պեկտ նե րի վրա: Կ յան քի ի մաս տա վոր ման տասն յակ աղբ յուր նե րի մեջ է 
մտնում նաև ըն տա նի քը [2]: Ե րե խա նե րի մեջ են ծնող նե րը տես նում սե փա-
կան կյան քի շա րու նա կությու նը, հույ սե րի, սպա սում նե րի, ցան կություն-
նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

 Մեր ի րա կա նության մեջ̀  ել նե լով դե րե րի ա վան դա կան բա ժա նու մից, 
հի վան դություն ու նե ցող ե րե խա յի բուժ մամբ և խ նամ քով հիմ նա կա նում 
զբաղ վում են մայ րե րը, այդ պատ ճա ռով ար դիա կան ենք հա մա րում հատ-
կա պես մայ րե րի ար ժեի մաս տա յին ո լոր տի ու սում նա սի րությու նը:  

 Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են հե տա զո տության արդ յունք ներ, 
ո րի նպա տակն էր ու սում նա սի րել ա ռողջ և ք րո նիկ հի վան դություն ու նե-
ցող ե րե խա նե րի մայ րե րի ար ժեի մաս տա յին կողմ նո րո շիչ նե րի ա ռանձ նա-
հատ կություն նե րը:  Մաս նա վո րա պես, որ պես կեն սաի մաս տա յին կողմ նո րո-
շիչ ու սում նա սիր վել է կողմ նո րո շու մը ներ կա յին, ին չը են թադ րում է ներ կա 
կյան քի հե տաքր քությու նը և  հա գեց վա ծությու նը:  Քա նի որ հի վան դությու նը 
ոչ նոր մա տիվ ի րա դար ձություն է, ո րը դուրս է ծնող նե րի հնա րա վոր վե րահս-
կո ղությու նից, փոր ձե ցինք նաև պար զել, թե վե րահսկ ման լո կու սի ցու ցա նիշ-
նե րը (աշ խար հա յաց քա յին հա մոզ վա ծություն, որ վե րահս կու մը հնա րա վոր է, 
և  մար դու կող մից սե փա կան կյան քի ըն թաց քի վրա ազ դե ցության հնա րա վո-
րության զգա ցում) արդ յոք տար բեր վում են ա ռողջ և ք րո նիկ հի վան դություն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ րե րի շրջա նում: 

 հե տա զո տության մե թո դի կա ներ և  ընտ րանք

Ընտ րանք.  Հե տա զո տությա նը մաս նակ ցել են 50 մայ րեր, ո րոն ցից 
հե տա զո տա կան ա ռա ջին խում բը կազ մել են քրո նիկ, կյան քին վտանգ 
սպառ նա ցող հի վան դությամբ` ար յան լեյ կո զով հի վանդ ե րե խա նե րի մայ-
րե րը` 10 հո գի, երկ րորդ խում բը կազ մել են քրո նիկ, կյան քին ան մի ջա կա-
նո րեն վտանգ չսպառ նա ցող հի վան դությամբ, այն է` քրո նիկ ե րի կա մա յին 
ան բա վա րա րությամբ հի վանդ ե րե խա նե րի մայ րե րը` 10 հո գի, և  եր րորդ 
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հե տա զո տա կան խում բը կազ մել են ա ռողջ ե րե խա նե րի մայ րե րը` 30 հո գի: 
 Հե տա զոտ վող մայ րե րի տա րի քա յին սահ մանն է ե ղել 25-45-ը (Mean=33.34, 
SD=4.3): Ա ռա ջին և  երկ րորդ խմբի մայ րերն ու նե ցել են 2-4 ե րե խա, եր րորդ 
խմբի հե տա զոտ վող մայ րերն ու նե ցել են 1-2 ե րե խա:

Ըստ քրո նիկ հի վան դություն նե րի հանձ նա ժո ղո վի, քրո նիկ հի վան-
դություն նե րի բնու թագ րիչ ներն են. 

•	 մշտա կա նությու նը,
•	 մնա ցոր դա յին հաշ ման դա մությու նը,
•	 ոչ ախ տա բա նա կան փո փո խություն նե րը,
•	 եր կա րա ժամ կետ զննման, խնամ քի, վե րահս կո ղության անհ րա ժեշ-

տությու նը [Mayo 1956, մեջ բեր ված է ըստ 9]:
Ք րո նիկ հի վան դություն նե րի հա մար ա ռանձ նաց նում են նաև ժա մա նա կա-

յին չա փում, որն է` մեկ ա միս հոս պի տա լա ցում, խնամ քի սահ մա նում, բժշկա-
կան վե րահս կո ղություն ե րեք ա միս և  ա վե լի [Roberts 1954, մեջ բեր ված է ըստ 9]: 

 Հե տա զո տությունն անց կաց վել է Ար յու նա բա նա կան կենտ րո նում 
և «Ա րաբ կիր» բժշկա կան հա մա լի րում` նեֆ րո լո գիա յի և  հե մո դիա լի զի 
բա ժան մունք նե րում:

 Հե տա զո տության ի րա կա նաց ման հա մար կի րառ վել են հետև յալ 
մե թո դի կա նե րը.

1. Մ.  Ռո կի չի «Ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ ներ» մե թո դի կան:
2. Դ.  լեոնտ ևի « Կեն սաի մաս տա յին կողմ նո րո շիչ նե րի» թես տը:
3. Ք.  րի ֆի « Հո գե բա նա կան բա րե կե ցության սանդ ղակ ներ» հար ցա-

րա նը` ա դապ տաց ված Շ ևե լեն կո վա– Ֆե սեն կո յի կող մից:

Մ.  Ռո կի չի «Ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ ներ»1 մե թո դի կայում տարբե-
րակվում են ար ժեք նե րի եր կու դաս.

•	  Թեր մի նալ̀  հա մոզ վա ծություն նրա նում, որ ան հա տա կան գո յության 
ինչ-որ վերջ նա կան նպա տակ ար ժե, որ պես զի նրան ձգտեն:

•	  Գոր ծի քա յին` հա մոզ վա ծություն, որ ան ձի ինչ-որ տե սակ գոր ծո-
ղություն կամ հատ կություն հան դի սա նում է նա խընտ րե լի ցան կա-
ցած ի րա վի ճա կում:

 փոր ձարկ վո ղին ներ կա յաց վում են թեր մի նալ և  գոր ծի քա յին ար ժեք-
նե րի շար քեր` յու րա քանչ յու րում 18-ա կան:

 փոր ձարկ վո ղը տա լիս է յու րա քանչ յու րին ռան գա յին հա մար: Սկզ բում 
տրվում է թեր մի նալ ար ժեք նե րի հա վա քա ծուն, իսկ հե տո՝ գոր ծի քա յին: 

1 Ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի հա մա կար գը պայ մա նա վո րում է ան ձի ուղղ վա ծության 
բո  վան  դա կա յին կող մը և  կազ մում է նրա հա րա բե րություն նե րի հիմ քը շրջա պա տող աշ խար-
հին, այլ մարդ կանց, ինքն ի րեն, աշ խար հա յաց քի հիմ քը և կ յան քի ակ տի վության մո տի վա-
ցիա յի մի ջու կը, կյան քի փի լի սո փա յության և կ յան քի հա յե ցա կար գի հիմ քը:
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 փոր ձարկ վո ղին հրա հանգ է տրվում դա սա վո րել ստորև նշված ար ժեք-
նե րը՝ հա մա պա տաս խան այն սկզբունք նե րի, ո րոն ցով նա ա ռաջ նորդ վում 
է իր կյան քում [1]:

« Կեն սաի մաս տա յին կողմ նո րո շիչ նե րի» թես տը Ջ. Կ րամ բո յի և լ. 
 Մա հո լի կի «ն պա տակ կյան քում» թես տի ա դապ տաց ված տար բե րակն է` 
հիմն ված ի մաս տին ձգտման տե սության և Վ. Ֆ րանկ լի լո գո թե րա պիա յի 
վրա, որն ա դապ տաց վել է Դ.  լեոնտ ևի կող մից [3]:  Կեն սաի մաս տա յին 
կողմ նո րո շիչ նե րի թես տը կյան քի ի մաս տա վոր վա ծության ընդ հա նուր ցու-
ցա նի շի հետ մեկ տեղ նե րա ռում է նաև հինգ են թա սանդ ղակ ներ, ո րոնք 
ար տա ցո լում են ե րեք կոնկ րետ կեն սաի մաս տա յին կողմ նո րո շիչ ներ, ո րոնք 
են. 1. կյան քի նպա տակ նե րը, 2. կյան քի հե տաքրք րությու նը և  հու զա կան 
հա գեց վա ծությու նը, 3. բա վա րար վա ծությունն ինք նի րա կա նաց մամբ և 
 վե րահսկ ման լո կու սի եր կու աս պեկտ` ես վե րահս կան լո կուս (ես կյան քի 
տերն եմ) և կ յան քի վե րահսկ ման լո կուս կամ կյան քի կա ռա վա րե լիություն:

Ք.  Րի ֆի « Հո գե բա նա կան բա րե կե ցության սանդ ղակ ներ» հար ցա րա նը 
նա խա տես ված է հո գե բա նա կան բա րե կե ցության հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րի 
ար տա հայտ վա ծության չափ ման հա մար:  Հո գե բա նա կան բա րե կե ցությու նը 
դի տարկ վում է որ պես մար դու ինք նի րա կա նաց ման լիար ժե քություն կյան քի 
կոնկ րետ պայ ման նե րում և  հան գա մանք նե րում, սե փա կան ան հա տա կա նության 
զար գաց ման և  սո ցիա լա կան շրջա պա տի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա-
նության միջև ստեղ ծա գոր ծա կան հա մադ րում: Տ. Շ ևե լեն կո վան և Պ.  Ֆե սեն կոն 
ա դապ տաց րել են տվյալ մե թո դի կան և լ րա ցու ցիչ սանդ ղակ ներ ա ռա ջար կել, 
ո րոն ցից, ել նե լով մեր նպա տա կից, որ պես հե տա զո տա կան գոր ծիք ենք օգ տա-
գոր ծել կյան քի ի մաս տա վոր վա ծություն լրա ցու ցիչ սանդ ղա կը: Այն բաղ կա ցած 
է 22 կե տե րից, ո րոնց բո վան դա կա յին վեր լու ծությու նը ցույց է տա լիս, որ նրանց 
մեծ մա սը վե րա բե րում է նպա տա կադր մա նը և ն պա տակ նե րի ի րաց մա նը [6]:  

Տվ յալ նե րի վի ճա կագ րա կան վեր լու ծության հա մար կի րառ վել է SPSS 
21 փա թե թը:

արդ յունք նե րի վեր լու ծություն և  մեկ նա բա նություն

Արդ յունք նե րի վեր լու ծության ժա մա նակ կներ կա յաց վեն և կ մեկ նա-
բան վեն հե տա զո տա կան ե րեք խմբե րում (լեյ կոզ ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ-
րե րի, քրո նիկ ե րի կա մա յին ան բա վա րա րություն ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ-
րե րի և  ա ռողջ ե րե խա նե րի մայ րե րի) ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի, կեն-
սաի մաս տա յին կողմ նո րո շիչ նե րի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, կյան քի 
ի մաս տա վոր ման ցու ցա նի շի ար տա հայտ ման ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րը, դուրս կբեր վեն խմբե րի միջև ե ղած տար բե րություն նե րը:
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Աղ յու սակ 1.  Թեր մի նալ ար ժեք նե րի հան դիպ ման հա ճա խա կա նությու նը  
ե րեք խմբե րում2

 Թեր մի նալ ար ժեք ներ 1-ին խումբ 2-րդ  խումբ 3-րդ  խումբ

Ա ռող ջություն 100% 100% 90%
Ըն տա նե կան անվ տան գություն 100% 90% 90%
Ակ տիվ կյանք 60% 20% 76%
 Հար մա րա վետ կյանք 50% 80% 73%
Ա զա տություն 70% 40% 73%
 Խա ղա ղություն 90% 90% 66%
Ինք նա հար գանք 70% 50% 66%
 ներ քին ներ դաշ նա կություն 60% 30% 66%
Արդ յու նա վետ կյանք 30% 60% 63%
 Հա սուն սեր 40% 30% 56%
Ի մաս տություն 50% 60% 53%
 Սո ցիա լա պես ճա նաչ ված լի նել 40% 40% 50%
Ի րա կան ըն կե րություն 40% 50% 43%
 Հա վա սա րություն 60% 50% 33%
 Հա ճույք 10% 10% 30%
Ազ գա յին անվ տան գություն 50% 20% 23%
փր կություն 50% 60% 16%
բ նության և  ար վես տի գե ղեց կություն 30% 20% 16%

 Թեր մի նալ ար ժեք նե րի շար քի ռան գա վոր ման արդ յունք նե րի վեր լու-
ծությամբ պարզ վեց, որ հե տա զո տա կան ե րեք խմբե րում էլ հե տա զոտ վող-
նե րի 90-100%-ը ա ռող ջություն և  ըն տա նե կան անվ տան գություն ար ժեք-
նե րը դրել է ա ռա ջին տասն յա կում, ո րը կա րող է խո սել նրա մա սին, որ այս 
ար ժեք նե րը բա զա յին և  հիմ նա րար ար ժեք ներ են` ան կախ ե րե խա յի ա ռող-
ջա կան վի ճա կից:  Հա վա սա րություն ար ժե քը ա ռողջ ե րե խա նե րի մայ րե րի 
33%-ի մոտ հան դի պում է ա ռա ջին տասն յա կում, մինչ դեռ քրո նիկ հի վան-
դություն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ րե րի պա րա գա յում այն կազ մել է 
60% և 50%` հա մա պա տաս խա նա բար հե տա զո տա կան ա ռա ջին և  երկ րորդ 
խմբե րի հա մար, ո րը, ըստ մեզ, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել այն հան-
գա ման քով, որ հա վա սար հնա րա վո րություն նե րը բո լո րի հա մար դառ-
նում են հատ կա պես ա ռաջ նա յին և  սուր է ապր վում, երբ ան ձը կանգ նում 
է խնդրի առջև, ինչն այս դեպ քում ե րե խա յի հի վան դությունն է:  Հա ճույք 
ար ժե քը հի վան դություն ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ րե րի միայն 10%-ի մոտ 
է հան դի պել ա ռա ջին տասն յա կում, ի տար բե րություն ա ռողջ ե րե խա-
նե րի մայ րե րի, որ տեղ այն հան դի պել է մայ րե րի 30%-ի մոտ, ո րը, ըստ 
մեզ, պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ե րե խա յի հի վան դության դեպ քում, 
հոս պի տա լաց ված պայ ման նե րում ա ռօր յան հա գե ցած է տհաճ, ցա վոտ 

2 1-ին խումբ՝ լեյկոզ ունեցող երեխաների մայրեր (10 հոգի), 2-րդ խումբ՝ քրոնիկ 
երիկամային անբավարարությամբ երեխաների մայրեր (10 հոգի), 3-րդ խումբ՝ առողջ 
երեխաների մայրեր (30 հոգի):
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մի ջամ տություն նե րով: Փր կություն ար ժե քը տո կո սա յին հա րա բե րությամբ 
ա վե լի շատ հան դի պում է քրո նիկ հի վան դություն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
մայ րե րի մեջ̀  50%, 60% հե տա զո տա կան ա ռա ջին և  երկ րորդ խմբե րի 
հա մար, ի տար բե րություն ա ռողջ ե րե խա նե րի մայ րե րի, որ տեղ հե տա զոտ-
վող մայ րե րի 16%-ի մոտ է հան դի պում, ո րը, ըստ մեզ, պայ մա նա վոր ված 
է նրա նով, որ ե րե խա յի հի վան դության դեպ քում փրկությու նը ե րե խա յին 
հի վան դությու նից ա զա տե լու ևս  մեկ ու ղի է, այն դեպ քում, երբ բժշկության 
հնա րա վոր մի ջոց ներն ի զո րու չեն լու ծել խնդի րը, օգ նության են գա լիս 
կրո նը և  հա վա տը փրկությա նը: Այն մա սին, որ կրո նը ծնող նե րի կող մից 
օգ տա գործ վել է ի մաս տի ստեղծ ման հա մար, խոս վում է նաև  Մա կին տո շի 
և  հա մա հե ղի նակ նե րի հե տա զո տությու նում, տվ յալ դեպ քում՝ նո րա ծին 
ե րե խա յի կորս տի պա րա գա յում [10]: 

Աղ յու սակ 2.  Գոր ծի քա յին ար ժեք նե րի հան դիպ ման հա ճա խա կա նությու նը  
ե րեք խմբե րում3

 Գոր ծի քա յին ար ժեք ներ 1-ին խումբ 2-րդ  խումբ 3-րդ  խումբ
ն պա տա կաս լա ցություն 30% 50% 80%
Ին տե լեկ տուա լություն 30% 30% 76%
Ինք նու րույ նություն 20% 40% 73%
Ան կեղ ծություն 90% 50% 73%
 Հա վա տար մություն 80% 60% 70%
Ըն դու նա կություն 50% 30% 66%
Տ րա մա բա նություն 70% 50% 66%
Ինք նա կա ռա վա րում 20% 20% 53%
 Պա տաս խա նատ վություն 80% 80% 53%
 Հա մար ձա կություն 70% 30% 53%
 Մաք րություն 90% 80% 50%
 նե րո ղամ տություն 100% 80% 50%
Օգ տա կար լի նել ու րիշ նե րին 60% 80% 40%
 Քա ղա քա վա րություն 30% 30% 36%
 բաց հա յացք նե րի տեր 10% 20% 36%
Հ նա զան դություն 80% 40% 36%
 Սի րա լի րություն 80% 60% 30%
Կ րեա տի վություն 0% 0% 20%

 Գոր ծի քա յին ար ժեք նե րի ռան գա վոր ման արդ յունք նե րի վեր լու ծության 
արդ յուն քում պարզ վեց, որ ա ռողջ ե րե խա ու նե ցող մայ րե րի 80%-ի մոտ ա ռա-
ջին տասն յա կում հան դի պող նպա տա կաս լա ցություն/աշ խա տա սի րություն 
ար ժե քը հե տա զո տա կան ա ռա ջին և  երկ րորդ խմբե րում հան դի պում է մայ-
րե րի 30%-ի և 50%-ի մոտ, ո րը, ըստ մեզ, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 

3 1-ին խումբ՝ լեյկոզ ունեցող երեխաների մայրեր (10 հոգի), 2-րդ խումբ՝ քրոնիկ 
երիկամային անբավարարությամբ երեխաների մայրեր (10 հոգի), 3-րդ խումբ՝ առողջ 
երեխաների մայրեր (30 հոգի):
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նրա նով, որ ե րե խա յի հի վան դության դեպ քում միակ նպա տա կը ե րե խա յին 
ա ռողջ տես նելն է: Ս տա ցիո նա րում գտնվե լը, հի վան դությու նը բե րում են ե րե-
խա յի աշ խա տու նա կության անկ ման, սահ մա նա փակ վում է ե րե խա յի ակ տի-
վությու նը, և  հա ճախ բուժ ման նպա տա կով ընդ հատ վում է ե րե խա յի ու սու մը, 
ու բո լոր նպա տակ նե րը, ո րոնք դրվել էին մինչ ե րե խա յի հի վան դության պա հը, 
փո փո խության են են թարկ վում:

 Մաք րություն ար ժե քը հե տա զո տա կան ա ռա ջին և  երկ րորդ խմբե-
րում հան դի պում է 90% և 80% մայ րե րի մոտ, իսկ եր րորդ խմբում՝ մայ րե րի 
50%-ի մոտ, որն, ըստ մեզ, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել այն փաս տով, 
որ ե րե խա յի հի վան դության դեպ քում, լրա ցու ցիչ վա րակ նե րից խու սա փե լու 
հա մար, ծնող նե րին խոր հուրդ է տրվում պահ պա նել հի գիե նա յի կա նոն նե րը̀  
հնա րա վոր բար դա ցում նե րից խու սա փե լու հա մար: 

Ինք նու րույ նություն ար ժե քը ա ռողջ ե րե խա նե րի մայ րե րի 73%-ի մոտ 
է հան դի պում ա ռա ջին տասն յա կում, իսկ հի վան դություն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի մայ րե րի 20%-ի և 40%-ի մոտ` ա ռա ջին և  երկ րորդ խմբե րում, ո րը, ըստ 
մեզ, բա ցատր վում է նրա նով, որ ե րե խա յի հի վան դությունն ու ժե ղաց նում է 
ծնող-ե րե խա սիմ բիո տիկ կա պը, բա ցի այդ, ե րե խան հայտն վում է ծնո ղի 
հո գա տա րության, խնամ քի, ա ջակ ցության ներ քո:  Պա տաս խա նատ վություն 
ար ժե քը հան դի պում է ա ռողջ ե րե խա նե րի մայ րե րի 53%-ի մոտ, իսկ հի վան-
դություն ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ րե րի 80%-ի մոտ, ո րը, ըստ մեզ, կա րող 
է պայ մա նա վոր ված լի նել նրա նով, որ ե րե խա յի հի վան դությունն ա վե լի է 
ու ժե ղաց նում ծնող նե րի պա տաս խա նատ վությունն ի րենց ե րե խա յի ա ռող-
ջաց ման, հե տա գա կյան քի ո րա կի լա վաց ման հա մար: 

 Կեն սաի մաս տա յին կողմ նո րո շիչ նե րի տվյալ նե րի հա մե մա տու թյու  նը 
ցույց է տա լիս նշա նա կա լի տար բե րություն ներ ա ռողջ և ք րո նիկ հի վան-
դություն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ րե րի պա րա գա յում: 

Աղ յու սակ 3.  կեն սաի մաս տա յին կողմ նո րո շիչ նե րի մի ջին նշա նա կություն նե րը և  
ս տան դարտ շե ղում նե րը ե րեք հե տա զո տա կան խմբե րում

 կեն սաի մաս տա յին 
կողմ ո րո շիչ ներ 1-ին խումբ 2-րդ  խումբ 3-րդ  խումբ 

Կ յան քի նպա տակ M=32.60, SD=6,1 M=28.30, SD=7,4 M=34.30, SD=5,3
Կ յան քի պրո ցես M=27.10, SD=4.7 M=26.60, SD=5.2 M=32.27, SD=6.5
Կ յան քի արդ յունք M=23.20, SD=3.4 M=21.60, SD=6.3 M=27.07, SD=5.1
Ես վե րահս. լո կուս M=20.20, SD=4.1 M=19.20, SD=4.3 M=23.33, SD=3.6

Կ յան քի վեր.  լո կուս M=29.90, SD=5.7 M=21.50, SD=7.9 M=31.77, SD=6.5
Կ յան քի 
ի մաս տավոր վա ծություն M=99.40, SD=13.31 M=89.40, SD=16.46 M=108.87, SD=16.29
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 Հատ կա պես տար բե րություն ներ գրանց վե ցին ըստ կյան քի պրո ցե սը 
կամ հե տաքրք րությու նը են թա սանդ ղա կի, ո րով ցածր միա վոր ներ գրանց-
վե ցին հե տա զո տա կան ա ռա ջին և  երկ րորդ խմբե րում, ո րը խո սում է մեր 
կող մից ա ռաջ քաշ ված այն են թադ րության մա սին, որ քրո նիկ հի վան-
դություն ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ րե րի մեջ դիտ վում է կյան քի հե տաքրք-
րության նվա զում, բա ցի այդ հա մե մա տա բար բարձր ցու ցա նիշ ներ գրանց-
վե ցին` ըստ կյան քի նպա տակ ներ են թա սանդ ղա կի, ո րը խո սում է նրա 
մա սին, որ քրո նիկ հի վան դություն ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ րե րի մեջ ա պա-
գա յում առ կա են նպա տակ ներ, սա կայն ա ռաջ նա յին նպա տա կը դառ նում է 
ե րե խա յին ա ռող ջաց նե լը: Ինչ պես նաև զգա լի տար բե րություն ներ գրանց-
վե ցին ըստ վե րահսկ ման լո կու սի եր կու են թա սանդ ղակ նե րի, ըստ ո րոնց՝ 
ա ռա վել ցածր ցու ցա նիշ ներ գրանց վե ցին հե տա զո տա կան ա ռա ջին և  երկ-
րորդ խմբե րում, ո րը ևս  հաս տա տում է մեր այն են թադ րությու նը, թե քրո նիկ 
հի վան դություն ու նե ցող ե րե խա նե րի մայ րե րի մեջ կդիտ վեն վե րահսկ ման 
լո կու սի ցածր միա վոր ներ:

Ըստ կյան քի ի մաս տա վոր վա ծության սանդ ղա կի, ստաց ված տվյալ-
նե րը տար բեր վում են ա ռողջ և ք րո նիկ հի վան դություն ներ ու նե ցող ե րե-
խա նե րի մայ րե րի պա րա գա յում:

Աղ յու սակ 4. կ յան քի ի մաս տա վոր վա ծության մի ջին նշա նա կություն նե րը և ս տան դարտ 
շե ղում նե րը հե տա զո տա կան խմբե րում

կ յան քի ի մաս տա-
վոր վա ծություն

1-ին խումբ 2-րդ  խումբ 3-րդ  խումբ 

M=92. 80, SD=7.4 M=94.80,  SD=10 .1 M =  107.77 ,  SD= 11.4 

Առող ջ երեխա ներ ի  մայրեր ի  96%-ի  մո տ ստացված մ իավ որ ները 
նորմայի  սահմա նում էին և նորմայ ից բարձ ր,  որը վկայ ում է,  որ  անձն 
 իրեն գնահատու մ է ո րպես  նպատակ աուղղված մ արդ ,  ներկան և  ան ցյալն 
ը նկալում է  իմ աստալից , և  կյա նքում  առկա  ե ն նպա տակ նե ր  և կյանք ի 
ի մաստ : Ս անդղակի բովան դակային վ եր լուծ ությունը ցույ ց է  տալիս,  որ 
առավելապ ես  բարձր միա վո րներ ս տացվել  են  ս անդղակի այն  հա րց երից, 
ո րո նք  վեր աբ երու մ  են  ն պա տակնե րի ն և ն պատա կադրմանը: 

Հետազո տա կան  առ աջ ին և երկրորդ խմբե րում հետ ազոտ վող նե րի 
 90 %-ի  մոտ ստա ցվ ած  կյանք ի  իմաստա վո րվածության  ցուցան իշ ը նորմայի 
սահմանու մ էր,  որը  ևս վկա յու մ է,  որ անձն ուն ի  նպ ատ ակներ և  կյանքի 
 իմ աս տ: Այս հետազո տակ ան խմբեր ում ևս առավել  բա րձր մի ավորներ  
ս տա ցվել են այն  հա րցեր ից , որոն ք  վեր աբ երում  է ին ն պատակադրման ը  և 
նպա տակներ ի  առ կայ ու թյանն ու ա նձնա յին աճի ն: 
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 Վիճակագրա կան վերլուծու թյա ն ար դյուն քու մ  պարզ վեց , որ.
1. Կյա նքի իմաս տավոր վածությու նը փոխկապակցված է վերահսկման 

լոկուսի հե տ ( p=0.86,  p<0 ,01) :  
Ըստ AN OV A դիսպ երս իոն  վերլուծ ու թյան` 

2.  Քր ոնիկ հ իվ անդություն  ունեցող եր եխանե րի մա յրեր ի մեջ  դի տվում  
է կ յանքի հ ետաքրքր ությա ն և հագեցվ ած ության նվ ազում,  ո րը  
խո սում է  ներկա յում կյանքից անբավարարվածության մասին (1-ին 
խ. M=27.10, SD=4.7, 2-րդ խ. M=26.60, SD=5. 2,  3 -րդ  խ.  M=  32.27 , 
SD=6. 5):

3. Երե խա յի առո ղջական վ իճակ ն ա զդ ում  է  մայ րերի կո ղմ ից  կյանքի 
ի մա ստավորվածությա ն ց ուցանիշի  վր ա` առավ ել ցած ր ց ուցա-
նիշներ  գր անցվե ցի ն  քր ոնիկ հ իվ անդություն ունեցող երեխաների 
մայրերի մեջ (1-ին խ. M=99.40, SD=13.3, 2-րդ խ. M=89.40, SD= 
16.4,  3 -րդ խ.  M=  108 .87, SD =1 6.2): 

4. Քր ոնիկ հ իվ անդություն  ունեցող  ե րեխ աներ ի մա յր երի մե ջ  դիտվու մ 
է  իր ադարձ ություն ների հնարավոր վերահսկելիության նվազում 
(1-ին խ. M=20.20, SD=4.1, 2-րդ խ. M=19.20, SD=4 .3 , 3-րդ խ . 
 M=23.33, SD=  3. 6) :

ա մփոփում
Ա յսպիսով ̀ սու յն  հետազոտությամ բ ստացվ ած  արդյուն քներ ը ցույց 

են  տա լիս ն կատ ելի  տ արբեր ություններ մ այ րե րի  արժեի մա ստ ային  ոլ որ-
տում`  պա յմանա վո րվ ած  ե րեխայի  առողջ ակ ան վիճակով: Հ ամե մա  տ-
ակա ն  արդյունքնե րը  հիմ ք են տալ իս ե նթադրելու, որ փոփ ոխ ությ ան  է 
ենթա րկ վու մ ո չ միա յն  մայրե րի  ա ռօրյա  կեն սա գործու նե ու թյունը̀  երեխայի 
պահ անջնե րի ն հ ամապատասխան,  այլ նաև  զ գալի  տեղ աշա րժ եր են  
գր անցվու մ  մայր երի  արժեիմաստային  ո լո րտում : Վ երար ժևորվում են  մինչ 
եր եխայի  հիվ ան դությ ան  պա հն ապր ած  կյ ան քը, ար ժե քներ ի համակար գը, 
 բովանդակ այ ին  փոփ ոխությա ն  են ենթա րկ վում նպ ատա կադ րումը, ապա-
գա յի  պլ ան ները, կենսաի մաս տա յի ն կող մնորոշիչները:  

Այս արդյ ուն քն երը խոսու մ են ա յն  մասի ն,  ո ր  առողջական  խ նդ իրնե ր ուն-
եց ող  եր եխ աների հետ մի ջոց առու մներ իրա կա նացնելուց զատ,  ուշադրությ ան  
կենտ րոնում  պետք է լ ինեն նաև մ այ րե րը,  և  այն բ ոլ որ  ծրագր երն ու  մ իջ ոցա-
ռումների  հա մա կա րգը, որոնք իրական ացվում  ե ն երե խաների  հետ, պետք 
է  լ ինեն հա մալիր  և  ըն դգրկ են  նաև ծն ողներին: ն շվա ծ հետազոտությունը 
հարցեր է բ ար ձրաց նում  նաև պարզելու ,  թե ի նչ  փ ոփոխ ություններ կկր են  հայր-
եր ը  երեխայի առո ղջ ական խնդի րների պարա գայու մ,  որ ն առավե լ ըն դգ րկուն 
կդարձնի հետազոտվող հիմնախնդիրը:
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