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Սույն հոդվածում վերլուծվում են անձի կենսակայունության խնդրի տե-
սական հիմքերը՝ որպես անձի հոգեբանական անվտանգությունը ապահո-
վող կարևոր չափանիշ: Կենսակայունության հայեցակարգը վերլուծված է 
տարբեր հոգեբանական մոտեցումների համատեքստում, առանձնացված 
են դրա հիմնավոր և մասնավոր բնորոշումները: Կենսակայունությունը 
հանդիսանում է անհրաժեշտ պայման մարդու հոգեբանական անվտան-
գությունը, ինչպես նաև կայունությունը պահպանելու համար, որով էլ ար-
դիականանում է այդ ֆենոմենի ուսումնասիրումը արդի ժամանակներում: 
Կատարված տեսամեթոդոլոգիական վերլուծությունը թույլ է տալիս առա-
ջարկել կենսակայունության հարցի ուսումնասիրման համատեքստում նե-
րառել նաև անձի կայունության բաղադրիչները հիմնահարցի ավելի լիար-
ժեք պատկեր ունենալու համար: 

Հանգուցային բառեր՝ կենսակայունություն, կենսակայունության բաղադրիչ-
ներ, կայունություն, կայունության ասպեկտներ, հոգեբանական անվտանգություն: 

 
Արդի ժամանակներում տեղի ունեցող քաղաքական, սոցիալական, տնտե-

սական իրավիճակները, աշխարհում տիրող անկայունությունը, տեղի ունեցող 
պատերազմական գործողությունները, կրկին առաջ են քաշում և արդիականաց-
նում սթրեսային իրավիճակներին դիմակայելու, հոգեբանական անվտանգու-
թյան և, առհասարակ, անձի կենսակայունության ուսումնասիրման հիմնահար-
ցերը: Գործնականորեն այս ուսումնասիրությունը պայմանավորված է անձի կեն-
սակայունության, ինչպես նաև կենսագործունեության մակարդակի բարձրաց-
մամբ: Անձի կենսակայունության հիմնահարցի ուսումնասիրման հետ անմիջա-
կանորեն կապված և նույնպես չափազանց արդիական են անձի հոգեբանական 
անվտանգության, կայունության հիմնախնդիրը: 

Հոգեբանական անվտանգություն հասկացությունը դիտարկելիս Ս. Ռոշինը 
և Վ. Սոսնինը փորձել են բնորոշումը տալ տարբեր բացատրական բառարաննե-
րում այդ հասկացության նշանակության դուրսբերմամբ և ուսումնասիրությամբ: 
Ընդհանուր առմամբ, հեղինակները նկատել են, որ տարբեր մշակույթներում 
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ձևավորվել է նմանատիպ պատկերացում, որով էլ անվտանգությունը բնութագր-
վում է ոչ միայն վտանգի բացակայությամբ, այլ նաև վստահության, հուսալիու-
թյան զգացումով: Հոգեբանական անվտանգության զգացումը նպաստում է 
ապագայի հանդեպ վստահությանը, ապահովությանը և հուսալիությանը [3]:  

Անձի հոգեբանական անվտանգության հասկացության կազմավորման մեջ 
իր յուրահատուկ դերն ունի էքզիստենցիալ-հումանիտար ուղղությունը (Ս. Մադ-
դի, Կ. Ռոջերս,Վ. Ֆրանկլ և այլք): Տվյալ մոտեցումը հնարավորություն է տալիս 
խոսել անձի հոգեբանական անվտանգության մասին որպես մարդու՝ բազային 
անվտանգության պահանջմունքի բավարարմանը:Մեր վերլուծության համա-
տեքստում շատ հետաքրքրական է Ա. Կոստինայի մոտեցումը: Անդրադառնալով 
հիմնահարցին՝ Ա. Կոստինայի կողմից կատարված վերլուծությունը առաջ է քաշ-
ում անձի հոգեբանական անվտանգության չորս հիմնական բաղադրիչներ: 
Մենք առանձնակի կարևորում ենք հետևյալ երկուսը՝ 

1. Անձի կայունությունը միջավայրում: Այստեղ մենք առանձնակի կարևոր-
ում ենք անձի ինքնահսկումը, սեփական հույզերի ղեկավարումը, ինչպես նաև 
սեփական ուժերի հանդեպ վստահությունը և ինքնագնահատականը: 

2. Արտաքին և ներքին ազդեցությունների նկատմամբ կենսակայունության 
մակարդակը: Այստեղ անվտանգությունը հասկացվում է որպես անձի որակ, որն 
անձին պաշտպանում է իր ներքին ռեսուրսների հաշվին: Ա. Կոստինան հոգեբա-
նական անվտանգության հարցի ուսումնասիրման ընթացքում ուշադրությունը 
կենտրոնացնում է կենսակայունության բաղադրիչների վրա, ըստ Ս. Մադդիի՝ 
հսկում, ներգրավվածություն և ռիսկի դիմում [8, էջ 135]:  

Մենք լիարժեք կիսում ենք այդ տեսակետը և հիմնվում իր առաջարկած 
դրույթներին: 

Մեր կողմից հոգեբանական անվտանգությունը վերլուծվում է անձի բարօ-
րության, ինչպես նաև կայունության համատեքստում և դիտարկվում է որպես 
վիճակ, որը դժվարին իրավիճակներում հանդիսանում է մարդու կյանքի հուսա-
լիության բանալին: Մենք կարծում ենք, որ հոգեբանական անվտանգությունն 
անքակտելիորեն կապված է անձի հոգեբանական կայունության և կենսակայու-
նության հետ, ուստի կարևորվում է վերը նշված ֆենոմենների միասնական 
ուսումնասիրումը: 

 Անդրադառնալով կենսակայունության հիմնահարցին, նշենք, որ կենսա-
կայունությունը անձի հոգեկան ոլորտի այն երևույթներից է, որը դժվարին իրա-
վիճակում, մասնավորապես ներկայիս փոփոխական պայմանների առկայու-
թյան դեպքում, հանդիսանում է անձի ամբողջականությունը պահպանող ռե-
սուրսներից մեկը, ուստի այն հայտնվում է հոգեբան հետազոտողների ուսումնա-
սիրությունների կիզակետում:  

Հոգեբանության դաշտում այն դարձել է գիտական հետազոտության 
առարկա 20-րդ դարում: Առաջին անգամ հնչել է «անխոցելի» տերմինը, որը 
հանգուցային էր կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաներին և 
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դեռահասներին բնութագրելիս: Հետագայում «անխոցելի» բառից անցում կա-
տարվեց «կենսունակություն» տերմինին (resilience), քանզի «անխոցելի» տեր-
մինն այդքան էլ չէր արդարացնում այդ երեխաներին և դեռահասներին բնու-
թագրելիս: Նշենք, որ «կենսունակություն» տերմինին համընթաց գիտնականնե-
րի կողմից առաջ քաշվեց «կենսակայունությունը»: «Կենսակայունություն»-ը 
(hardiness) առաջին անգամ հոգեբանության դաշտ ներմուծվել է Ս. Մադդի և 
Ս. Կոբասայի կողմից: Ըստ Ա. Լակտիոնովայի՝ այն ավելի լայն հասկացություն 
է, քան կենսունակությունը և ավելի ճիշտ է մեկնաբանում մարդու հոգեվիճակը 
կյանքի դժվարին պայմաններում [10]: Այստեղ կարելի է նկատել, որ առաջ 
քաշված տերմինները հիմնականում բնութագրող են հենց սթրեսային 
իրավիճակներում հայտնված մարդկանց՝ հատկապես դեռահասներին:  

Մեր ուսումնասիրության համար ևս առանցքային հասկացություն է կենսա-
կայունությունը, որը բնութագրում է սթրեսային իրավիճակներին դիմադրելու 
անձի ընդունակությունների չափը՝ պահպանելով ներքին հավասարակշռվա-
ծությունը և չնվազեցնելով գործունեության հաջողությունը [12, էջ 3]: 

Կատարված տեսական վերլուծության շրջանակներում մենք հատկապես 
կարևորում ենք Ս. Մադդի և Ս. Կոբասայի մոտեցումը կենսակայունության հար-
ցին համաձայն որի՝ կենսակայունություն հասկացության մեջ ներառված անձ-
նային կառույցները կարող են նպաստել դրական աշխարհընկալմանը, կյանքի 
որակի բարձրացմանը, ինչպես նաև խոչընդոտներն ու սթրեսները վերափոխել 
զարգացման և աճի աղբյուրի: Դա այն ներքին ռեսուրսն է, որը նպաստում է ֆի-
զիկական, հոգեբանական և սոցիալական առողջության պահպանմանը: Կեն-
սակայունությունը, որպես հոգեբանական երևույթ, իր մեջ է ընդգրկում է երեք 
բաղադրիչներ՝ ներգրավվածություն, հսկում, ռիսկի դիմում: 

Ներգրավվածությունը (commitment) տեղի ունեցող իրադարձություններում 
անձի համար առավելագույն արժեքավոր և հետաքրքիր որևէ բան գտնելն է: 
Բարձր ներգրավվածության մակարդակ ունեցող մարդը ունենում է իր կենսա-
գործունեությունից մեծ բավարարվածության զգացում: Ներգրավվածության բա-
ցակայությունը ծնում է օտարացման և լքվածության զգացում: Մարդն սկսում է 
իրեն զգալ «կյանքից դուրս»: 

Հսկումը (control) ցույց է տալիս մարդու վստահությունը, որ նա ազդեցութ-
յուն է ունենում արդյունքի վրա: Բարձր հսկման մակարդակ ունեցող մարդը դառ-
նում է սեփական գործունեության, կյանքի ուղղու ստեղծողը[14]:  

Ինչպես նշում է Դ. Ցիրինգը՝ հսկում բաղադրիչի արտահայտվածությունը 
նպաստում է սեփական ակտիվ դիրքորոշման վրա: Բարձր հսկման մակարդակը 
տալիս է վստահություն հաջողության հասնելու գործընթացում և դրա շնորհիվ 
մարդը կարողանում է լուծել բարդ խնդիրներ՝ իր առաջ է դնում դժվարհասանելի 
նպատակներ: Դրա հետ մեկտեղ հսկման բացակայությունը ծնում է սեփական 
անձի անօգնականության զգացում, նման անձանց ավելի շատ բնորոշ է պասի-
վությունը [1, էջ 146]:  
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Անդրադառնալով տվյալ հետազոտությանը՝ ցանկանում ենք նշել, որ 
հսկման բաղադրիչը մարդուն դրդող է դեպի գործունեություն, որով էլ բերում է 
մարդուն որոշակի ակտիվության՝ նպաստելով նրա ինքնազարգացմանը և նոր 
հմտությունների տիրապետմանը: Վերոնշյալ տեսակետը հնարավորություն է 
ընձեռնում նոր հետազոտությունների իրականացմանը, որոնք դուրս են գալիս 
տվյալ ուսումնասիրության դաշտից : 

 Նշենք, որ որոշ հեղինակներ հսկումը կապում են մարդու ինքնագնահա-
տականի, տագնապայնության և առողջական վիճակի հետ[2, էջ 153]: 

Ռիսկի ընդունումը (challenge) բաղադրիչը բնութագրվում է իր հետ տեղի 
ունեցող իրադարձությունների ազդեցությամբ իր զարգացման վրա, անկախ 
դրանց բնույթից՝ դրական, թե բացասական: Մարդն իր կյանքի ուղին համարում 
է փորձի ձեռք բերման միջոց և գործելու ընդունակություն, նույնիսկ հաջողութ-
յան բացակայության դեպքում: 

Համաձայն Ս. Մադդիի՝ կենսակայունության այս երեք բաղադրիչներն ա-
պահովում են քաջություն և դրդապատճառվածություն սթրեսային իրավիճակնե-
րում աճելու հնարավորություն տեսնելու, այլ ոչ թե բերում անձի քայքայմանը: 
Որպես այդպիսին՝ կենսակայունությունը ճանապարհ է դիմակայելու սթրեսին:-
Միայն մեկ կամ երկու բաղադրիչների առկայությունը չի կարող ապահովել անձի 
ամբողջականությունը: Անհրաժեշտ է ունենալ երեք բաղադրիչները միասին: 
Կենսակայունության բաղադրիչների բարձր մակարդակի առկայության դեպքում 
հեշտանում են կենսակայուն գործողությունները, որոնք ունենում են սոցիալա-
կան աջակցության կառուցողական արդյունք՝ օգտագործելով խնդիրը լուծելու 
ռազմավարություն և ունենալ արդյունավետ ինքնակառավարում: Այս տոկուն 
գործընթացում սթրեսը և լարումը նվազում են, և հոգեկան առողջությունը ավելի 
շատ բարձրանում է, քան նվազում [14]: 

Այս ոլորտի հայտնի հետազոտող Ս.Ա. Բոգոմազի և իր գործընկերների հա-
մատեղ հետազոտություններից ստացված տվյալները թույլ են տալիս ներկայաց-
նել կենսակայունության առավել ընդհանուր բնութագրիչները, համաձայն 
որոնց՝ կենսակայուն անձը ունի բավարարվածություն իր կյանքից, որը բարձր է 
վերաիմաստավորում, որպես կանոն ցուցաբերում է ակտիվության և նպատա-
կաուղղվածության բարձր մակարդակ, որին բնորոշ է բարձր հուզական ինտե-
լեկտը: Կենսակայուն անձը ունակ է տիրապետել ստեղծված իրավիճակն իր օգ-
տին: Հարկ է նշել, որ անձի կենսակայունությունը կյանքի սովորական պայման-
ներում թաքնված է ուշադրությունից, սակայն սթրեսային իրավիճակում այն ի 
հայտ է գալիս[11]: Մենք լիովին կիսում ենք այս տեսակետը և հիմնվում վերը 
նշվածին:  

Մ. Լոգինովան դիտարկում է կենսակայունությունը որպես արտաքին միջա-
վայրի բացասական ազդակներին դիմակայելու ինտեգրալ բնութագրիչ, որն օգ-
նում է հաղթահարել կյանքի դժվարությունները, նպաստում սուբյեկտի զարգաց-
մանը: Այս ամենից ելնելով հեղինակը նշում է, որ կենսակայունությունը որպես 
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համոզմունքների համակարգ նպաստում է սուբյեկտի պատրաստ լինելուն մաս-
նակցել, հսկել և ղեկավարել էքստրեմալ իրավիճակները, ընկալել բացասական 
իրադարձությունները որպես փորձ և բարեհաջող հաղթահարել դրանք: [13]:  

Համաձայն Է. Վերների, այն անձինք, որոնք ունեն կենսակայունության 
բարձր մակարդակ, ավելի ակտիվ են ներգրավված փոխհամագործունեությանը 
այլ մարդկանց հետ, նրանց մոտ առկա է շփվողականության բարձր մակարդակ 
և ունեն լավ հմտություններ խնդիրներ լուծելիս: Կենսակայունության բարձր մա-
կարդակը թույլ է տալիս մարդկանց հավատալ, որ իրենց սեփական գործողութ-
յունները դրական դեր են խաղում իրենց իսկ կյանքում [15]: Արժևորելով 
վերոնշյալ հետազոտությունը՝ դրա մեծ կշիռը հոգեբանության դաշտում, 
այնուամենայնիվ, ցանկանում ենք նշել, որ շփվողականության բարձր մակար-
դակը չի կարող լինել առաջնային պայման անձի կենսակայունության համար: 
Կա նաև մեծ հավանականություն, որ հայտնվելով դժվարին իրավիճակում 
մարդը, լինելով ներամփոփ, բարձրացնում է շփման ակտիվությունը: Ուստի 
վերոնշյալ հետազոտության տվյալները կարող են լինել հարաբերական և 
հաստատված տարբեր գործոնների ներքո:  

Ս. Խանգը, նշում է, որ բարձր կենսակայունություն ունեցող մարդիկ ունեն 
ավելի մեծ հավանականություն տեղի ունեցող փոփոխությունների ընթացքում 
մնալ առողջ և կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունները ընդունել որպես 
դրական: Մեկ այլ հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ կենսակայու-
նությունը ազդում է տիրապետման ռեսուրսների վրա՝ բարձրացնելով ինք-
նաարդյունավետությունը: Բարձր կենսակայունություն ունեցող անձինք ունեն ա-
վելի բարձր կոգնիտիվ գնահատական և զարգացած տիրապետման ռազմավա-
րություններ [5]:  

Հարկ ենք համարում նշել, որ ինչպես արևմտյան, այնպես էլ ռուսական հո-
գեբանության մեջ կենսակայունությունը դիտարկվում է որպես մարդու ձգտում 
կատարելության, վարքի ինքնադետերմինացիայի, ինքնաակտուալիզացիայի, 
սոցիալական համագործակցության: Կենսակայունությունը պատկանում է ունա-
կությունների հատուկ դասին, որն անվանում են «հոգևոր»: Դժվարին իրավիճա-
կում լինելիս սուբյեկտը իր ակտիվությունը ուղղում է ինչպես արտաքին իրավի-
ճակի, այնպես էլ իրեն փոփոխելու վրա [7]: 

Այսպիսով՝ հիմնվելով մի շարք հեղինակների կարծիքների վրա (Ա. Կոս-
տինա, Ս. Մադդի, Դ. Ցիրինգ, Ա. Բոգոմազ), կարելի է նկատել, որ ինչպես հո-
գեբանական անվտանգությունը, այնպես էլ անձի կայունությունը բնութագրվում 
է ինքնահսկմամբ, հույզերի ղեկավարմամբ, սեփական ուժերի հանդեպ 
վստահությամբ, ինքագնահատականով և ակտիվության մակարդակով: Այստեղ 
կարելի է նկատել, որ եզրույթները բնութագրվում են մեծամասամբ որպես 
բացասական ազդակներին դիմակայելու, անձին պաշտպանելու տեսանկյունից՝ 
անտեսելով այն հանգամանքը, որ կենսակայունությունը կարող է կառուցո-
ղական կերպ լուծել խնդրիրը՝ նպաստելով անձի ռեսուրսների համախմբմանը, 
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մասնավորապես նոր որակների, հնարավորությունների և գծերի 
բացահայտմանը, որն էլ կնպաստի անձի ինքնաճանաչմանը:  

Կենսակայունության հիմնահարցի ուսումնասիրման պահանջարկը օր օրի 
մեծանում է, իհարկե, կան բավական թվով ուսումնասիրություններ, նոր մոտե-
ցումներ և գաղափարներ նվիրված այդ հարցին, սակայն դեռևս չկա լիարժեք և 
ամբողջական պատասխան անձի կենսակայունության հիմնահարցի վերաբեր-
յալ:  

Ուստի մեր կատարված ուսումնասիրությունը կենսակայունության հարցի 
շուրջ ներառել է նաև անձի հոգեբանական կայունության ֆենոմենը: Մենք այս 
հարցը հատկապես կարևոր ենք գտնում, քանի որ կարծում ենք, որ կենսակայուն 
անձին անհրաժեշտ է նաև հոգեբանական կայունության մակարդակ, հետևա-
բար կարևորում ենք վերը նշված հասկացությունների միասնական ուսումնասի-
րումը : 

Գիտնականների կողմից հոգեբանական կայունությունը դիտվում է որպես 
բարդ, ինտեգրատիվ անձնային որակ, որը բնութագրվում է հուզական, կամա-
յին, բարոյական, ինտելեկտուալ բաղադրիչների համադրությամբ: Կայունության 
հարցի ուսումնասիրմամբ զբաղվում են շատ գիտնականներ, որոնք դիտարկում 
են խնդրի տարբեր ասպեկտները (հուզական կայունություն՝ Պ. Զիլբերման, 
Վ.  Մարիշյուկ, բարոյական կայունություն՝ Վ. Չուդնովսկի, վարքային կայունու-
թյուն Լ. Բոժովիչ և այլք):Անձի հոգեբանական կայունությունը թույլ է տալիս կան-
խարգելել արտաքին և ներքին բացասական ազդեցությունները: Այդ ունակու-
թյան բացակայության դեպքում անձը դիտվում է հոգեբանորեն անկայուն [4]: 

Հարկ է նշել, հոգեկան կայունությունը որոշում է անհատի կենսունակությու-
նը, հոգեկան և սոմատիկ ամբողջությունը, պաշտպանում է անձին դեզինտեգ-
րացիայից և անձնային խանգարումներից [6, էջ 463]: 

Հոգեբանական կայունության հարցին անդրադառնալիս՝ մենք կարևորում 
ենք Լ.Կուլիկովի այն մոտեցումը համաձայն, որի, կայունությունը թույլ է տալիս 
անձին դիմակայել կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնվելիս՝ պահպանե-
լով առողջությունը և աշխատունակությունը: Հոգեբանական կայունությունը ան-
ձի որակ է, որի առանձին ասպեկտներն են ստաբիլությունը, հավասարակշռվա-
ծությունը և դիմացկունությունը:  

Ստաբիլությունը արտահայտվում է դժվարությունները հաղթահարելու 
ունակությամբ, իր ուժերի նկատմամբ հավատի պահպանմամբ, սեփական ուժե-
րում վստահությամբ: Այն դրսևորվում է նաև տրամադրության և ակտիվության 
մակարդակի պահպանմամբ: Ստաբիլության մակարդակի նվազումը խնդիր-
ների հաղթահարելու ընթացքում վնասում է անձի սոմատիկ և հոգեկան առող-
ջությանը:  

Հավասարակշռվածությունը արտահայտվում է առաջացած լարվածությու-
նը և իր հոգեկանի ռեսուրսների պաշարը համեմատելու ունակությամբ: Հարկ է 
նշել, որ լարվածության մակարդակը պայմանավորված է ոչ միայն սթրեսային, 
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արտաքին պայմաններով, այլ նաև դրանց սուբյեկտիվ գնահատականով: Որպես 
կայունության ասպեկտ՝ այն արտահայտվում է բացասական ազդեցությունը 
նվազեցնելու ունակությամբ: Հավասարակշռվածությունը թույլ է տալիս մարդուն 
խուսափել ծայրահեղությունից, կառուցել սեփական կյանքի ուղին և իրականաց-
նել իր առջև դրված նպատակները: Դիմադրությունը բնութագրվում է որպես 
ունակություն պայքարելու վարքի, ընտրության և կյանքի ոճի ընտրության ազա-
տության սահմանափակումների հարցում [9, էջ 88-92]: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս կենսակայու-
նությունը դիտարկել որպես անձի կարևոր բնութագրերից մեկը, որը նպաստում 
է ինչպես սեփական անձի, այնպես էլ շրջապատի հետ ներդաշնակության մեջ 
լինելուն, անձին տալիս է հնարավորություն յուրովի մոտենալ դժվարություննե-
րին,նպաստում է առաջ եկող լարվածության մակարդակի իջեցմանը, որոնք ա-
ռաջանում են կյանքի տարբեր փուլերում և տարբեր գործոններից, իրավիճակ-
ներից: Մարդը, ակտիվորեն մասնակցելով խնդրի լուծմանը, կարող է իր ուժերը 
համախմբել, պահպանելել անձի կայուն վիճակը, հավասարակշռվածությունը, 
բարեհաջող հաղթահարել այն:  

Կենսակայունությունը նպաստում է անձի հոգեբանորեն պաշտպանված լի-
նելուն, նպաստում է հոգեբանական անվտանգության զգացմանը, ուժ է տալիս 
անձին դժվարությունների հաղթահարման գործընթացում, արդյունավետ կե-
նսագործունեության, ինչպես նաև նոր գաղափարների իրագործման հարցում:  

Չնայած տվյալ ոլորտի բազմաթիվ ուսումնասիրությունների առկայությանը՝ 
[1],[2],[5],[14],[15] մենք չենք հանդիպել այնպիսի ուսումնասիրության, որտեղ 
նշվում է կենսակայունության և կայունության ասպեկտների միասնական ուսում-
նասիրման մասին: Ուստի տեսնում ենք նոր ուսումնասիրությունների անհրա-
ժեշտություն, որոնք առավել կհարստացնեն, կընդլայնեն կենսակայունության 
հայեցակարգի մասին պատկերացումները: 

Կարևորելով դժվարին իրավիճակներում անձի կայունության գաղափարը, 
կարծում ենք, որ կենսակայունության բաղադրիչերի և կայունության ասպեկտ-
ների միասնական ուսումնասիրումը կարող է նպաստել կենսակայունության 
հարցի շուրջ նոր մոտեցմանը և դառնալ սկզբնաղբյուր կենսակայուն անձի ա-
ռավել լիարժեք նկարագրության, անձի կյանքի որակի, կենսագործունեության 
բարձրացմանը, անձի ամբողջականությանը նպաստելու համար: 
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 ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Карапетян Л. М. (ЕГУ, Ереван, Армения) 

В статье анализируются теоретические основы изучения проблемы жизне-
стойкости как важного критерия обеспечения психологической безопасности 
личности. В статье рассматриваются вопросы жизнестойкости, психологической 
безопасности и устойчивости личности. Концепции жизнестойкости проанализи-
рованы в контексте различных психологических подходов, выделены ее 
фундаментальные и частные определения. Жизнестойкость необходимое 
условие для сохранения психологической безопасности и устойчивости личности, 
связи с чем и актуализируется необходимость изучения этого феномена в 
современных условиях. На основе проведенного теоретико-методологического 
анализа предлагается включить аспекты устойчивости личности в контекст 
изучении вопроса жизнестойкости. 

Ключевые слова: жизнестойкость, компоненты жизнестойкости, 
устойчивость, аспекты устойчивости, психологическая безопасность 

HARDINESS AS AN IMPORTANT CRITERION FOR ENSURING THE 
PERSONALITY PSYCHOLOGICAL SECURITY 

Karapetyan L. M. (YSU, Yerevan, Armenia) 

Theoretical aspects of personality hardiness are analyzed in this article as an 
important criterion for ensuring psychological security. The article touches upon 
issues of hardiness, psychological security and stability. The concepts of hardiness 
are analyzed in the context of various psychological approaches, where its 
fundamental and particular definitions are singled out. The hardiness is an essential 
condition for ensuring psychological security and stability, thus the need for studying 
this phenomenon in modern conditions gets more actualized. On the basis of the 
theoretical-methodological analysis, it is proposed to include the component of the 
stability in the context of studying the issue of hardiness. 

Keywords: hardiness, hardy attitudes, stability, aspects of personality stability, 
psychological security. 
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