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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված Հայ-ադրբեջանական 
պատերազմը հանգեցրեց տասնյակ հազարավոր վիրավորումների, անհետ 
կորածների, մահերի: Ելնելով պատերազմական գործողությունների վնասներից, 
ինտենսիվության, երկարատևության, անսպասելիության գործոններից 
պատերազմական գործողություններին մասնակից զինծառայողների մոտ կարող են 
առաջանալ հոգեկան առողջության ոլորտի տարատեսակ խնդիրներ, սթրեսի սուր 
հակազդումներ, հետտրավմային սթրեսային խանգարումներ և ուղեղի տրավմային  
օրգանական  վնասվածքներ: 

Հետտրավմային  սթրեսային խանգարումն (ՀՏՍԽ) առաջանում է որպես 
մնացորդային կամ երկարաձգված հակազդում՝ տրավմատյին, սթրեսային 
իրադարձությանը կամ իրավիճակին։ Այն զարգանում է կյանքին ու առողջությանը 
սպառնացող, սուր վախ ու սարսափ առաջացնող արտակարգ իրավիճակներում 
հայտնված անձանց՝ ինչպես տուժածների, այնպես էլ ականատեսների մոտ։ 

Ըստ DSM 5- ի ՀՏՍԽ-ի հիմնական կլինիկահոգեախտաբանական չափորոշիչները են․ 

ա) Տրավմային իրադարձության շարունակական վերապրում 

բ) Բացասական մտքեր և տրամադրություն 

գ)Խուսափողական վարք կամ փախուստ 

դ) Գերլարվածություն կամ գերգրգռվածություն։ 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. Վերոնշյալ 
դրսևորումները կարող են խոչնդոտել զինծառայողների սոցիալ-հոգեբանական 
հարմարմանը ինչպես զիվորական ծառայության մատուցման ժամանակ, այնպես էլ 
քաղաքացիական կյանքի ընթացքում։ Նմանատիպ դրսևորումներից խուսափելու և 
արտահայտված հետևանքները կարգավորելու համար հարկավոր են կանխարգելիչ և 
հոգեբանական միջամտության ծրագրեր։ 

Թեմայի արդիականությունը․ Պատերազմական գործողությունների 
ինտենսիվությունը և երկարատևությունը պատճառ դարձավ հոգեկան առողջության 
ոլորտի խնդիրների և տրավմային սթրեսին առնչվող տարաբնույթ 
հակազդեցությունների առաջացման համար՝ որոշ դեպքերում ակտիվացնելով առկա 
խնդիրնեը։ Մեր աշխատանքի արդիականությունը կապվում է ստեղծված 
հոգեբանական իրողությունների հաղթահարմանն ուղղված հոգեբանական 
աջակցության և միջամտության ծրագրերի քննարկման հետ, ինչպես նաև կիրառված 
մոտեցումների արդյունավետության գնահտականով։ Հետտրավմային սթրեսների 
հաղթահարման ուղիների, հոգեբանական աջակցման մեթոդների վերաբերյալ կան 



բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, սակայն այդ հետազոտությունները 
հարմարեցված չեն մեր տարածաշրջանի համար, հատկապեսկարևոր է նշել, որ 
ՀՏՍԽ դրսևորման հոգեբանական միջամտության ուսումնասիրություններում հաշվի 
չեն առնված մշակույթային առանձնահատկությունները։ Բացի այդ առկա 
հետազոտություններում հիմնականում կիրառվում են երկու կամ երեք 
հոգեբանական միջամտության մեթոդներ, լավագույն դեպքում համեմատելով դրանց 
արդյունավետությունը։ 

Գիտական Նորույթը կայանում է նրանում, որ ՀՀ-ում առաջին անգամ է կատարվելու 
զինծառայողների հետտրավմային սթրեսային խանգարման հոգեբանական 
միջամտության մեթոդների արդյունավետության համեմատական 
ուսումնասիրություն ոչ թե ռետրոսպեկտիվ վերլուծության, այլ ապրած տրավմային 
անմիջապես հաջորդող հակազդեցությունների դրսևորման ընթացքում։ Մյուս կողմից 
առաջարկվող ուսումնասիրության շրջանակներում հնարավորություն է ընձեռնվում 
գիտական նոր վերլուծությունների և միջամտության արդյունավետ ձևերի 
բացահայտման համար։ 

 

1.2.ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ա) Treatment of Posttraumatic Stress Disorder with Relaxation and Biofeedback Training,  E
․ J. Hickling G․ F. P. Sison JR. , D. Vanderpioeg , Louis Biofeedback and Self-Regulation, 
Vol. 11, No. 2, 1986 

Ըստ հեղինակների հետազոտության նպատակն է նվազեցնել տրավմա վերապրած 
անձանց ֆիզիկական և հուզական լարվածությունը, սթրեսի ենթարկվածության 
աստիճանը, բարձրացնել սթրեսը արդյունավետ հաղթահարելու հմտությունները։ 
Բացի այդ կլինիկական նպատակների մեջ ներառված է նաև գլխացավի ուժգնության 
և հաճախականության նվազեցումը: Որպես հոգեբանական միջամտության մեթոդ 
կիրառվել են՝ անհատական,  խմբային հոգեթերապիան և կենսաբանական 
հետադարձ կապ (ԿՀԿ) սարքավորման միջոցով թերապիան , որը ներառում էր․  

ա) Cyborg P303 էլեկտրոմիոգրաֆիա 

բ) Cyborg BL 900 EMG երկակի պրոցեսորների ինտեգրատոր 

գ) ջերմային կենսաբանական հետադարձ կապի համար Cyborg J42 ջերմային 
հաղորդիչ։ Որպես գնահատման գործիք կիրառվել են՝ անձնական հարցարան (MMPI, 
Dahlstrom & Welsh, 1960), Սպիլբերգի տագնապայնության գնահատման հարցարանը, 
(STAI; Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970), Բեկի դեպրեսիայի հարցարանը, (BDI; 
Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961), բազմաչափ առողջության 



վերահսկողության լոկուսի հարցարանը (MHLC; Wallston, & DeVellis, 1978). 
Additionally) և գլխացավ ունեցող անձանց համար ցավի գնահատման սանդղակը։ 

Հետազոտության մեջ նշվում է լարվածության ցուցանիշի նշանակալի անկման 
մասին, սակայն չկան տվյալներ հետազոտության մասնակիցների վերջնական 
գնահտականի վերաբերյալ, հիմնականում նշվում է առանձին ախտանշանների 
բարելավման փաստը։ 

Հետազոտության ընտրանքը 6-ն է, որը մեր կարծիքով, բավարար չէ ստացված 
արդյունքների ընդհանրացման և ապացուցողական հոգեբանության տեսանկյունից 
հստակ գնահատման համար։  Քանի որ հետազոտության մեջ նշված է  
կենսաբանական հետադարձ կապի թերապիային զուգահեռ կատարված 
անհատական և խմբային աշխատանքների մասին, ապա դժվար է գնահատել, թե 
կիրառված մեթոդներից հատկապես, որի կիրառությունն է համարվում առավել 
արդյունավետ։ 

բ) Heart Rate Variability Biofeedback in the Treatment of Trauma Symptoms 

R. Gevirtz, C. Dalenberg, CA Biofeedback Volume 36, Issue 1, pp. 22–23 ©Association for 
Applied Psychophysiology & Biofeedback  www.aapb.org SPECIAL ISSUE 

Հետազոտության ընտրանքն կազմում է հետտրավմային սթրեսային խանգարում 
ունեցող 27 անձ, կատարվել է 4 փուլից կազմված հոգեբանական միջամտություն, որի 
նպատակն էր պարզել  վերջիններիս ազդեցությունը։ Աշխատանքում կիրառվել են 
հետևյալ հոգեբանական միջամտության մեթոդները՝ հոգեկրթում, իմացական 
վարքային թերապիա(ԻՎԹ), ընդունման պարտավորության թերապիա (ԸՊԹ) ևսրտի 
ռիթմի փոփոխականության (ՍՌՓ) կենսաբանական հետադարձ կապ (ԿՀԿ): 

Հետազոտության արդյունքում հեղինակները նշում են, որ ԻՎԹ-ին զուգահեռ 
կատարված (ԿՀԿ) թերապիան նշանակալի արդյունավետություն ունի հիվանդների 
լարվածության իջեցման գործընթացում։ Հետտրավմային սթրեսի ախտանիշների 
բարելավում արձանագրել են  մասնակիցներից 24-ը (88%), 22 մասնակիցներ հասել 
են դրված կլինիկական նպատակներին 3 ամսվա ընթացքում և իսկ 2-մասնակիցների 
անհրաժեշտ է եղել շարունակել միջամտությունը ևս 3 լրացուցիչ ամիսներ։ 

Հեղինակները նշում են ԻՎԹ-ի և (ԿՀԿ) մեթոդների արդյունավետության մասին, որը 
կարծում ենք ավելի ճշտգրիտ կլիներ դիտարկել համեմատելով զրոյական (ֆոկուս) 
խմբի ցուցանիշների հետ։ Հոդվածում նշված չէ, թե որ մեթոդների օգնությամբ է 
չափվել հոգեբանական միջամտության արդյունավետությունը, որը կարող է 
խոչնդոտել հետազոտության ամբողջական պատկերացմանը և հետագայում որպես 
գիտական նյութ կիրառելուն։ 

Բացակայում է նաև անդրադարձը, թե ինչ արդյունավետության ցուցանիշ ունեն 
կիրառված  մյուս մեթոդները։ Այս մասին տեղեկության բացակայությունը թույլ է 



տալի եղրակացնել, որ մյուս երկու մեթոդները ընդհանրապես ազդեցություն չեն 
ունեցել թերապիայի ընթացքի վրա։ 

գ) The effects of a prolonged exposure workshop with and without consultation on provider 
and patient outcomes: a randomized implementation trial 

E. Foa, C. McLean, L. Brown , Y. Zang,  STRONG STAR Consortium Affiliations expand, 
Implement Sci 2020 Jul 29;15(1):59. doi: 10.1186/s13012-020-01014-x. PMID: 32727509 
PMCID: PMC7388467 DOI: 10.1186/s13012-020-01014-x 

Այս ուսումնասիրության մեջ կատարվել է հիբրիդ III տիպի պատահական 
սկզբունքով իրականացված փորձարկում ԱՄՆ-ի բանակի 3 զորամասերում: 
Կատարվել են 4-օրյա ստանդարտ էքսպոզիցիոն հանդիպումներ (n=60) հատուկ 
երկարատև ազդեցության էքսպոզիցիոն հանդիպումներ, որին հաջորդում են 6-8 
ամիս հետխորհրդատվական հանդիպումներ (n = 43): Արդյունավետությունը 
գրանցվել է հիմնվելով հետազոտվողի՝ ինքնավերաբերմունքի, 
ինքնարդյունավետության, բարելավման ակնկալիքների և թերապիայի վերաբերյալ 
համոզմունքների վրա։ Որպես գնահատման գործիք կիրառվել է  CAPS-5 ՀՏՍԽ 
հարցարանը: 

Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ երկարատև ազդեցության էքսպոզիցիոն 
թերապիան համեմատ ստանդարտ էքսպոզիցիոն թերապիայի ավելի արդյունավետ է 
և առավել արագ է ազդում, որը կարծում ենք խիստ տրամաբանական է ելնելով 
թերապևտիկ հանդիպումների երկարատևությունից և տեխնիկաների ավելի լայն 
շրջանակից։ Հոդվածում ներառված չեն հոգեբանական միջամտության մեթոդների 
արդյունքների և զրոյական խմբի տվյալների համեմատությունը, որը մեր կարծիքով, 
բավարար չէ ստացված արդյունքների ընդհանրացման և ապացուցողական 
հոգեբանության տեսանկյունից հստակ գնահատման համար։ 

դ) A Systematic Review on the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy for 
Posttraumatic Stress Disorder D․D․Mendes, M.F.Mello, P․Ventura, C. Passarela, February 
2008. The International Journal of Psychiatry in Medicine 38(3):241-59 DOI: 
10.2190/PM.38.3.b SourcePubMed 

Այս ուսումնասիրության նպատակն է  տեսական վերլուծություն կատարել ԻՎԹ-ի  
ևհոգեբանական միջամտության այլ մեթոդների արդյունավետության վերաբերյալ: 
Այսպիսով համացանցի միջոցով տվյալների շտեմարաններում փնտրել են․ 
հետտրավմային սթրեսային խանգարում, սթրեսային խանգարում, հոգեբանական 
միջամտություն, հոգեթերապիա, իմացական վարքային թերապիա, 
պատահականացված փորձարկումներ և մեծահասակներ բառերը: Ընդգրկվել են 
1980-ից 2005 թվականներին կատարված պատահական սկզբունքով րնտրված 
կլինիկական փորձարկումներ։ Հիմնական արդյունքներն են՝ ռեմիսիան, կլինիկական 
բարելավումը, ախտանիշների դրսևորման մակարդակի փոփոխությունը: 
Դիտարկվել է 23 կլինիկական փորձարկումներին մասնակից 1923 անձ `898-ը 



բուժման խմբում և 1,025-ը` վերահսկող խմբում: Արդյունքում՝ ԻՎԹ- ն գրանցել է 
ռեմիսիայի ավելի լավ տեմպ համեմատ  ԱՇՎԴ-ի  (RR = 0,35; 95% CI: 0,16; 0,79; p = 
0,01) կամ օժանդակ թերապիաների (RR = 0,43; 95% CI: 0,25; 0,74; p = 0,002, 
ամբողջական վերլուծություն): Էքսպոզիցիոն թերապիան (RR = 0.90; 95% CI: 0.58; 1.40; 
p = 0.64) և իմացական թերապիան (RR = 1.01; 95% CI: 0.67; 1.51; p = 0.98) ինչպես նաև 
ԻՎԹ- ն գրանցել են արդյունավետության հավասար մակարդակ և համեմատ 
աջակցող տեխնիկաների համարվել ավելի արդյունավետ։ Ուսումնասիրության մեջ 
ներառված հետազոտությունների ընտրանքը համասեռ չէ՝ տարբեր են 
հոգեբանական միջամտության խմբերում ներառված հետազոտվողների քանակը, 
կիրառվող չափման գործիքները, հոգեբանական հանդիպումների քանակը, որը մեր 
կարծիքով, բավարար չէ ստացված արդյունքների ընդհանրացման և 
ապացուցողական հոգեբանության տեսանկյունից։ 

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Մեր հետազոտության նպատակն է բացահայտել, թե ՀՏՍԽ դեպքում մեր կողմից 
կիրառվող մեթոդներից որն է ավելի արդյունավետ։ 

Նախանշված նպատակի հիման վրա առաջարկում ենք՝ 

1. Կիրառել նախատեսված միջամտության մեթոդները: 

2. Պարզել, թե արդյոք ԿՀԿ-ն, որպես ԻՎԹ- ին օժանդակող միջոց, բարելավում է 
ՀՏՍԽ- ի աստիճանը: 

3.Պարզել, թե ինչպես են անցյալում ունեցած տրավմաները, մշակույթային 
առանձնահատկությունները, տրավմայի ընկալման անհատական 
մեկնաբանությունը ազդում հոգեբանական միջամտության արդյունքների վրա։ 

Ըստ հետազոտության վերոհիշյալ նպատակի առաջադրված խնդիրներն են. 

1.Ուսումնասիրել միջազգային գրականության մեջ զինվորական տրավմայի 
վերաբերյալ նորագույն հետազոտությունները։ 

2.Ստեղծել պատերազմական գործողություններին մասնակից զինծառայողների 
համար անհատական հետազոտման փաթեթ։ 

3.Բացահայտել զինծառայողների մոտ հոգեբանական տրավմայի աստիճանը, 
դրսևորման առանձնահատկությունները։ 

4.Ուսումնասիրել զինծառայողների անցյալում ունեցած տրավմաները, մշակույթային 
առանձնահատկությունները, տրավմայի ընկալման անհատական մեկնաբանության 
ազդեցությունը հոգեբանական միջամտության արդյունքների վրա։ 



5.Պատերազմական տրավմա ապրած զինծառայողների հետ կատարել երարատև 
ազդեցության էքսպոզիցիոն թերապիա, ԱՇԴՎ թերապիա, Կենսաբանական 
հետադարձ կապ թերապիա։ 

6.Ուսումնասիրել երկարատև ազդեցության էքսպոզիցիոն թերապիայի, 
կենսաբանական հետադարձ կապ թերապիայի, ԱՇԴՎ թերապիայի ազդեցությունը։ 

7.Կատարել հոգեբանական միջամտության ազդեցության ստուգիչ գնահատում։ 

8.Վերլուծել և ընդհանրացնել ստացված տվյալները։ 

 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Կիրառական, կլինիկական 

 

4.1. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ. 

Հետազոտության սուբյեկտ են հանդիսանում 2020թ-ին Հայ-Ադրբեջանական 
պատերազմին մասնակից 18-25 տարեկան 120-150 պարտադիր ժամկետային 
զինծառայողներ, ովքեր գտնվում են Դիլիջանում տեղակայված 
հոգեվերականգնողական կենտրոնում՝ ունենալով կրում են տրավմային սթրեսի 
հակազդման տարբեր դրսևորումներ։ 

Հետազոտության օբյեկտը զինծառայողների հոգեբանական վիճակն է։ 

Հետազոտությունը կիրականացվի Հայաստանում՝ Կայազորային զինվորական 
հոսպիտալին կից հոգեվերականգնողական կենտրոնում, որը գտնվում է «Լեռնային 
Հայաստան» առողջարանում և «Ինթրա» Հոգեկան առողջության կենտրոնում։ 

Հետազոտության ընթացակարգ․ 

Հետազոտությունը տեղի է ունենալու երեք փուլով․ 

Նախապատրաստական փուլ․ Այս փուլում կատարվեու է ընտրանքի հավաքագրում, 
մեթոդների յուրացում, նախնական պիլոտային հետազոտություն հիմնական 
ախտանիշների դուրսբերման և օգտագործվող մեթոդների հարմարեցման 
նպատակով։ 

Հիմնական աշխատանքային փուլ․ Այս փուլում պատահականության սկզբունքով 

ՀՏՍԽ-ով կամ ՀՏՍԽ ախտանիշներով զինծառայողները հավասարապես կբաշխվեն 
չորս խմբերից մեկում, որտեղ յուրաքանչուրում կունենան 6-8 անհատական 
հանդիպումումներ ըստ հետևյալ թերապիաների․ 

1.ԻՎԹ զուգակցված երկարատև ազդեցության էքսպոզիցիոն թերապիայի հետ 



2.ԻՎԹ զուգակցված կենսաբանական հետադարձ կապ թերապիայի  հետ, 

3.ԻՎԹ զուգակցված ԱՇԴՎ թերապիայի հետ 

4.Վերահսկիչ խումբ, որը չի ներառում հատուկ թերապևտիկ տեխնիկաներ։ 

Թերապևտիկ աշխատանքի սկզբում և ավարտին տեղի կունենա հոգեբանական 
վիճակի գնահատում։ 

Արդյունքների վերլուծության և ներկայացման փուլ։ Այս փուլում տեղի կունենա 
հոգեբանական միջամտության մեթոդների արդյունավետության վերլուծություն և 
ներկայացում։ 

Հետազոտության մեթոդների հասանելիությանը, յուրացմանը և Հարմարեցմանը 
ընտրանքին կնպաստի ԵՊԲՀ Բժշկական հոգեբանության ամբիոնի պատվավոր 
պրոֆեսոր, Ֆրեզնոյում Կալիֆորնիայի պետական համալսարանի պրոֆեսոր` Ալեն 
Ազիզյանը։ 

 

4.2. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ. 

Գիտահետազոտական աշխատանքում  կիրառված մեթոդները օգտագործվել և 
գնահատվում են արդյունավետ մի շարք գիտական հետազոտություններում և 
ներառված են Ամերիկայի հոգեբուժական սաոցացիայի ՀՏՍԽ-ի հոգեբանական 
միջամտության  լավագույն մեթոդների ցանկում։ 

Clinical Practice Guideline for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in 
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Գիտահետազոտական աշխատանքում կիրառվել են հետևյալ մեթոդներն և 
մեթոդիկաներն․ 

Արդյունավետության գնահատման մեթոդներ․ Հետազոտության սկզբում և 
թերապիայի ավարտից հետո կկատարվի ՀՏՍԽ-ի ախտանիշների գնահատում 
հետևյալ գործիքներով․ 

ՀՏՍԽ ստուգաթերթ DSM-5- ի համար (PCL-5): PCL-5- ը 20 դատողություններից 
բաղկացած ինքնազեկուցման միջոց է, որը գնահատում է ՀՏՍԽ-ի DSM-5 
ախտանիշների առկայությունն ու խստությունը: PCL-5-ը պարունակում է 
չափանիշների B-ից E-բաժինները, ախտանիշների խստությունը գնահատվում է հինգ 
բալանոց գնահատման սանդղակով` ընդհանրապես (0)-ից ծայրահեղ (4):  
https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/ptsd-checklist.asp 

Նյարդավարքային ախտանիշների ցանկ (NSI): NSI-ն 22 կետից բաղկացած 
ինքնագնահատման միջոց է, որը գնահատում է հետցնցումային համախտանիշի 
ախտանիշների առկայությունն ու խստությունը, որը կարող է առաջանալ գլխուղեղի 



թեթեւ տրավմային վնասվածքից հետո: NSI- ն իր մեջ ներառում է կետեր, որոնք 
չափում են սոմատիկ, զգայական, ճանաչողական դրսևորումները  հինգ կետանոց 
գնահատման սանդղակում` սկսած երբեկ (0) մինչև շատ սուր (4) http://www.tbi-
impact.org/cde/mod_templates/T_20.%20FIM%20NSI%20PCLC%209.1.pdf 

Հոգեբանական միջամտության մեթոդներ․ 

Կենսաբանական հետադարձ կապ թերապիան (ԿՀԿ) իրականացվում 
«ֆիզիոլոգիական հայելու» սկզբունքով՝ թույլ տալով բառացիորեն տեսնել և լսել 
սեփական ֆիզիոլոգիական վիճակի փոփոխությունները: Այս գործընթացում մեծ դեր 
է խաղում ինքնակառավարման սկզբունքը։ Մարդը դառնում է ակտիվ մասնակից իր 
բուժման մեջ, ինչն էլ նպաստում է սեփական օրգանիզմի գաղտնի ռեզերվների 
բացահայտմանն ու դրսևորմանը։ Նա սովորում է գիտակցաբար կառավարել իր 
հույզերը, զարկերակի աշխատանքը, արյան ճնշումը, մարմնի ջերմությունը, 
շնչառությունը, սովորում է առավելագույն չափով հասնել ռելաքսացիայի, մեղմացնել 
ցավը, բարձրացնել աշխատունակությունը և, որպես արդյունք, լավացնել կյանքի 
որակը: Biofeedback. Chapter January 2006 authors: F Sh Truman, State University , D Moss, 
Saybrook University 

https://www.researchgate.net/publication/259560042 (ԿՀԿ)ն իրականացվում է BioTrace + 
Software for Nexus-4 հավելվծի և Wireless Physiological monitoring and feedback Nexus-4 
Bluetooth enabled technology – սարքի օգնությամբ, որը մեզ տրամադրել և ուսուցանել 
է ԵՊԲՀ-ի բժշկական հոգեբանության պատվավոր պրոֆեսոր, Ֆրեզնոյում 
Կալիֆորնիայի պետական համալսարանի պրոֆեսոր` Ալեն Ազիզյանը։ 

Աչքերի շարժումներով դեսենսիբիլիզացիա և վերամշակում (ԱՇԴՎ) 
հոգեթերապևտիկ մոտեցումը զարգացվել է 1987թ․ ամերիկացի հոգեբան Ֆրանսին 
Շապիրոյի կողմից (Պալո Ալտո, Կալիֆորնիա)։ ԱՇԴՎ հիմնված է այն դիտարկման 
վրա, որ սթրեսի ապրումը նվազում է, երբ իրականացվում են աչքերի արագ և ռիթմիկ 
շարժումներ, այն ժամանակ, երբ դիսթրեսում գտնվող անձը մտածում է տրավմային, 
սթրեսածին իրադարձության մասին։ Շապիրոն պարբերաբար և համակարգված 
դիտարկում էր այս ֆենոմենը, որի արդյունքում զարգացրեց ստանդարտ 
ընթացակարգ ունեցող մեթոդ` հետտրավմային  սթրեսային խանգարման (ՀՏՍԽ) 
ախտանիշները մեղմելու համար: Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
(EMDR): information processing in the treatment of trauma. Shapiro F, Maxfield L J Clin 
Psychol. 2002 Aug; 58(8): 933-46. 

Երկարատև ազդեցության էքսպոզիցիոն թերապիան իմացական վարքային 
թերապիայի ուղություն է, որն օգնում է անհատներին աստիճանաբար մոտենալ 
տրավմային հիշողություններին, զգացողություններին և իրավիճակներին ստեղծելով 
անվտանգ միջավայր։ Գիտականորեն ապացուցվել է, որ ազդեցության թերապիան 
օգտակար բուժում կամ բուժման բաղադրիչ է մի շարք խնդիրների համար, որոնցից է 
հետտրավմային  սթրեսային խանգարումը։ 



Clinical Practice Guideline for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in 
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Կորելյացիոն ուսումնասիրման մեթոդ․ Հետազոտական աշխատանքի փուլում 
թեստերից, հարցազրույցից ստացված արդյունքները կենթարկվեն կորելյացիոն 
վերլուծության IBM SPSS 26 ծրագրի միջոցով․ Ընտրանքի բաշխվածության համար 
կկիրառվի Սթյուդենտի բանաձևը, դրսևորումների միջև ուղիղ կապի բացահայտման 
նպատակով կկիրառվի Փիրսոնի գծային համահարաբերակցության բանաձևը, 
կբացահայտվի հատկությունների կապի նշանակալիության աստիճանը։ Այնուհետև 
արդյունքները կներկայացվեն գրաֆիկական աղյուսակների և գծագրերի տեսքով։ 

Աշխատանքի վերջին մասում կկատարվի հետազոտության նախորդ փուլերում  
կատարված վերլուծությունների խմբավորում և կտրվի եզրակացություն։ 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 

Հետազոտությունը հանդիսանում է հեղինակի ինքնուրույն նախաձեռնություն 

6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, 
քննություններ 

Քանակ 
Ժամանակահատ

ված 
Աշուն/գարուն 

1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 
կրեդիտ 

2020-2021թ  

2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 
կրեդիտ 

2021թ 

3.  Որակավորման քննություններ  2022թ 
 

     7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ գործառույթներ Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2019- 2023 

2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2019- 2020 

3.  Ընթացիք ատեստավորում (1) 2020 

4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2020- 2021 

5. Ընթացիք ատեստավորում (2) 2021 

6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2021-2023 

7. Ընթացիք ատեստավորում (3) 2022 



8. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա Web 
of Science շտեմարանի Thomson Reuters կազմակերպության 
ազդեցության գործակից ունեցող ամսագրում գիտական հոդված  

2021-2023 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2023 

10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2023 

11. Զեկույցների ներկայացում 2020-2023 

12. Գործուղումներ 2022, 2023 

13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2023 մայիս 

14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2023 նոյեմբեր 

 

8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
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