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ՎՊՀՎՊՀՎՊՀՎՊՀ----Ի ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ Ի ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ Ի ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ Ի ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ    
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ ԱՌԿԱՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ ԱՌԿԱՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ ԱՌԿԱՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ ԱՌԿԱ    ՎԱԽԵՐԻ ՎԱԽԵՐԻ ՎԱԽԵՐԻ ՎԱԽԵՐԻ ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ՖՈԲԻԱՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՖՈԲԻԱՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՖՈԲԻԱՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՖՈԲԻԱՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸՄԸՄԸՄԸ    
    

 Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ     
    Հարությունյան Արմինե Հարությունյան Արմինե Հարությունյան Արմինե Հարությունյան Արմինե     

    Քառյան ՇուշանՔառյան ՇուշանՔառյան ՇուշանՔառյան Շուշան    
        

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ֆոբիա, վախ, ֆունկցիոնալ փոփոխություններ, 
ինքնապահպանման բնազդ, տագնապ: 

 
Հարցի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ ներկա-

յումս դժվար է գտնել մեկին, ով վախի զգացում երբեք չի ունեցել: Յուրա-

քանչյուր մարդ իր կյանքում երբևէ ինչ-որ վախ ապրում է: Դա բնական է, 

եթե տվյալ վախը պաշտպանական ֆունկցիա է կատարում, բայց լինում 

են դեպքեր, երբ վախերը մարդուն խանգարում են և վերածվում են ֆո-

բիայի, որը համարվում է վտանգավոր մարդու հոգեկան առողջության 

համար: 

Այսօր բազմաթիվ սևեռուն վախեր են առաջանում նաև ուսանողների 

շրջանում: Ուսանողական կյանքը լի է բազմաթիվ սոցիալական պրոբլեմ-

ներով, որոնք կապված են անձի մասնագիտական կայացման և վախը 

հաղթահարելու նրանց ունակություններից (վախ քննություններից, 

ելույթներից, հարցում և այլն): Ուսանողների մոտ հանդիպող վախերի 

առանձնահատկությունների հարցը մշտապես գտնվում է հոգեբանների և 

ֆիզիոլոգների ուշադրության կենտրոնում: Կան ենթադրություններ , որ 

տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների մոտ կարող են դրսևորվել տար-

բեր տեսակի վախեր [1, 243; 2, 15-20]:  

Ֆոբիա (հուն.՝ φόβος — «վախ»), իռացիոնալ անկառավարելի վախ, 

որպես հոմանիշ օգտագործում են նաև «կպչուն» վախեր արտահայտու-

թյունը: Հոգեբուժության մեջ ընդունված է ֆոբիա անվանել վախի հիվան-

դագին ուժեղացված դրսևորումը՝ այս կամ այն գրգռիչի նկատմամբ: 

Ֆոբիան խիստ արտահայտված, «համառ» ու «կպչուն» վախն է, որը ան-

դառնալիորեն սրվում է որոշակի իրավիճակներում և չի ենթարկվում ամ-
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բողջական տրամաբանական բացատրության: Ֆոբիայի զարգացման 

արդյունքում, մարդը սկսում է վախենալ և հետևաբար խուսափել որոշա-

կի առարկաներից, գործունեության տեսակից կամ իրավիճակից: Ֆոբիան 

համեմատաբար հեշտ է հաղթել սկզբնական փուլում, սակայն այն կարող 

է ամրապնդվել մարդու հոգեկանում և ուժգնանալ ժամանակի ընթաց-

քում [3, 67-75]: 

Վախը հիմնված է ինքնապահպանման բնազդի վրա, կրում է պաշտ-

պանական բնույթ և ուղեկցվում է նյարդային գործունեության ֆիզիոլո-

գիական փոփոխություններով: 

Ենթարկվելով վախի զգացողությանը, ենթագիտակցաբար մարդկա-

յին օրգանիզմի բոլոր ռեսուրսները կենտրոնանում են վտանգի դեմ պայ-

քարի համար: Հանկարծակի առաջացած վախի ուժեղ զգացողությունը, 

ակտիվացնում է մարդու օրգանիզմի պաշտպանողական ռեակցիաները, 

որի արդյունքում, արյան հոսքը մեծ ինտենսիվությամբ ուղղվում է սրտին 

և մկաններին [4, 140-149]:  

Վախի արտահայտման ֆիզիոլոգիական դրսևորումները ուղեկցվում 

են օրգանների մկանային ազդակներով. մկանունքի անոթների նեղացում, 

որը կարող է հանգեցնել վերջույթների ընդարմացման, մարմնի տարբեր 

հատվածների (շուրթերի մատների, վերջույթների, ծնոտի) դող, առաջա-

նում է որովայնի խոռոչի անոթների սպազմ, սահմանափակվում է գլխու-

ղեղ գնացող, թթվածնով հագեցած արյան մատակարարումը և այլն [3, 

101-106]:  

Ֆոբիաների տակ հասկացվում են վախերի տեսակներ, որոնց առա-

ջացումը պայամանվորված չէ որևէ պատճառով: Եթե մենք վախենում ենք 

թվացյալ չսպառնացող իրերից, կամ երևույթներից, դրա արդյունքում ֆո-

բիա չի ձևավորվում:  

Առաջին հայացքից ֆոբիաների նշանները էականորեն չեն տարբեր-

վում իրական կամ արդարացված վախից: Սակայն նրանց միջև կան էա-

կան տարբերություններ: Եթե վախն առաջանում է մարդկանց մոտ և վե-

րանում է վտանգն անցնելուց հետո, ապա ֆոբիայի դեպքում, որպես կա-

նոն, անձը հասկանում է, որ իր ռեակցիան ոչնչով պայամանվորված չէ և 

նույնիսկ անիմաստ է: Գիտակցելով այս ամենը, մարդու մոտ վախը չի 

դադարում [1, 348-351]:  
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Վախը կենսաբանական հույզ է, որը մեզ է հասել էվոլյուցիայի արդ-

յունքում: Ի տարբերություն կենդանիների, մարդկանց մոտ առկա է նաև 

տագնապը, որն առաջանում է իրենց իսկ պատկերացումներից: Ֆոբիա-

ների առաջացման վարկածների մեծ մասը, այսօր կարելի է դասել երկու 

հիմնական խմբերի. առաջինը Ֆրեյդի հոգեվերլուծական հայեցակարգն է, 

երկրորդը՝ Պավլովի պայմանառեֆլեկտոր տեսությունը: Ըստ երկրորդ 

տեսակետի, ֆոբիաները ձևավորվում են պայմանառեֆլեկտոր պաթոլո-

գիական կապերի ամրապնդման մեխանիզմի հաշվին [3, 138-145]: 

Համաձայն դասական պայմանառեֆլեկտոր տեսության, պայմանա-

կան գրգռիչը աստիճանաբար կորցնում է ազդակ առաջացնելու ունակու-

թյունը՝ եթե չի ամրապնդվում ոչ պայմանական խթանիչի կրկնողու-

թյամբ: Ֆոբիայի ախտանիշը կարող է տևել տարիներ, առանց արտա-

հայտված ներքին ամրապնդման, ինչը չի հակասում պավլովյան տեսու-

թյանը: Պայմանական ռեֆլեքսի մարման արագությունը, ինչպես նաև 

նրա ձևավորման արագությունը կախված է ժամանակավոր կապի ձևա-

վորմանը ուղեկցող հուզական ֆոնից: Ցավի ազդեցությամբ ամրապնդվող 

պայմանական ռեֆլեքսները, համեմատած սննդով ամրապնդվողների, 

մարում են ավելի դանդաղ: Քանի որ, ֆոբիայի ախտանիշի հիմքում, 

որպես կանոն ընկած են բնազդները կամ սոցիալական նորմերը, նրանց 

իրականացման վտանգը առաջացնում է ուժեղ վախ, որը այսպիսի ժա-

մանակավոր կապերը դարձնում է ավելի կայուն: 

Ֆոբիան պատկանում է այն իրավիճակներին, որոնց դեպքում պետք 

է բուժել ոչ թե հիվանդությունը, այլ հիվանդին: Ֆոբիաների բուժման ամե-

նատարածված եղանակը կայանում է նրանում, որ հիվանդին աստիճա-

նաբար «մոտեցնում են» իր վախի առարկային, ռելակսացիայի և կոգնի-

տիվ՝ վարքային թերապիայի մեթոդների համադրական օգտագործմամբ: 

Այս մեթոդը հայտնի է որպես սիստեմատիկ դիսենսիբիլիզացիա: Ֆոբիա-

յի բուժման արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն արտաքին գոր-

ծոններից և դեղորայքային թերապիայից, այլև մարդու անհատական ա-

ռանձնահատկություններից, նրա անցած կյանքի պատմությունից և ժա-

ռանգականությունից: Հաշվի առնելով այս ամենը, նշենք որ, դեռևս ֆո-

բիաների բուժման ունիվերսալ եղանակ չկա: 
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Աշխատանքի նպատակնԱշխատանքի նպատակնԱշխատանքի նպատակնԱշխատանքի նպատակն էէէէ. 
•  բացահայտել ուսանողների մոտ թաքնված ֆոբիաների տարատե-

սակների` մասնավորապես սոցոֆոբիայի առկայությունը և 

դրանց դրսևորման աստիճանները, 

•  բացահայտել վեգետատիվ ցուցանիշների փոփոխությունները 

վախի ժամանակ: 

Ուսումնասիրությունները կատարել ենք ՎՊՀ-ի կենսաբանաքիմիա-

կան ֆակուլտետի ուսանողների շրջանում:  

Ուսումնասիրության մեթոդըՈւսումնասիրության մեթոդըՈւսումնասիրության մեթոդըՈւսումնասիրության մեթոդը....    

Ուսումնասիրությունները կատարել ենք Յու. Շչերբատիխի և Ե. 

Իվլևայի՝ անձի արդիական վախերի հիերարխիական կառուցվածքի 

որոշման, հատուկ հարցաթերթիկի օգնությամբ [5, 144-151]: Այն հնարա-

վորություն է տալիս պարզել ֆոբիայի առկայությունը, ի՞նչ դրսևորման 

աստիճան ունի և որ տարատեսակներն են ավելի հաճախ հանդիպում: 

Վեգետատիվ ցուցանիշների բացահայտման համար չափել ենք զար-

կերակային արյան ճնշումը Կորոտկովի եղանակով,գրանցել ենք անոթա-

զարկը և որոշել՝ Կերդոի ինդեքսը: 

Ուսումնասիրություններին մասնակցել են կենսաբանաքիմիական 

ֆակուլտետի կենսաբանություն մասնագիտության առակա և հեռակա 

ուսուցման համակարգի 102 ուսանող:  

ՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրության    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    

Ֆոբիայի տարատեսակների ուսումնասիրությունների արդյունքնե-

րից պարզ դարձավ, որ 80 ուսանողի մոտ ֆոբիաներ չեն դրսևորվել, իսկ 

22-ի մոտ դրսևորվել են ֆոբիաների տարբեր տեսակներ. (աղյուսակ 1.) 

11%-ի մոտ առկա է նազոֆոբիան(կայուն, անբնական վախ հիվանդու-

թյուններից), 12%-ի մոտ` կլաուստրոֆոբիա (վախ փակ տարածություն-

ներից), 9.7%-ի մոտ` ագրեսոֆոբիա (վախ ֆիզիկական և հոգեկան ագրե-

սիայի դրսևորումներից), 8%-ի մոտ` ակրոֆոբիա (վախ բարձրությունից 

66), 10%-ի մոտ` պանոֆոբիա (վախ ցանկացած իրադարձություններից և 

փոփոխություններից), 10%-ի մոտ` ագորաֆոբիա(վախ բաց տարածու-

թյուններից) և 6.5%-ի մոտ` սոցիոֆոբիայի (վախ քննություններից, հան-

դիպումներից): Աշխարհում տարածված ֆոբիաների շատ տարատեսակ-

ներ, օր՝ ֆորտունոֆոբիա (վախ ճակատագրից), աերոֆոբիա (վախ թռիչք-
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ներից և թռչող սարքերից), քսենոֆոբիա (վախ օտար մարդկանցից) և 

այլն, ուսանողներից ոչ մեկի մոտ չի հայտնաբերվել: 

Ինչպես ցույց տվեցին մեր հետազոտությունները, վախի ցանկացած 

դրսևորում, այդ թվում նաև քննական սթրեսը, ակտիվացնում է սիմ

թիկ նյարդային համակարգը, մեծացնում է անոթազարկերի հա

նությունը, նկատվում է զարկերակային արյան ճնշման բարձրացում, 

սրտի ռիթմի խանգարում: Այս ցուցանիշները կարող են երկար պահ

վել և եթե ուսանողի մոտ չի վերացվում վախի աղբյուրը, կարող են առա

ջանալ մի շարք վեգետատիվ փոփոխություններ, օրինակ՝ հիպերթենզիա:

Աշխատանքները այս ուղղությամբ շարունակվում են: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Նկ.Նկ.Նկ.Նկ.1.1.1.1.    Ֆոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիա

2.2.2.2.    սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,
4. 4. 4. 4. ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,

7. 7. 7. 7. ագորաֆոբիա,ագորաֆոբիա,ագորաֆոբիա,ագորաֆոբիա,    8. 8. 8. 8. նոզոֆոբիա.նոզոֆոբիա.նոզոֆոբիա.նոզոֆոբիա.    
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ֆոբիա (վախ օտար մարդկանցից) և 

Ինչպես ցույց տվեցին մեր հետազոտությունները, վախի ցանկացած 

դրսևորում, այդ թվում նաև քննական սթրեսը, ակտիվացնում է սիմպա-

մեծացնում է անոթազարկերի հաճախակա-

նկատվում է զարկերակային արյան ճնշման բարձրացում, 

սրտի ռիթմի խանգարում: Այս ցուցանիշները կարող են երկար պահպան-

վել և եթե ուսանողի մոտ չի վերացվում վախի աղբյուրը, կարող են առա-

նալ մի շարք վեգետատիվ փոփոխություններ, օրինակ՝ հիպերթենզիա: 

այս ուղղությամբ շարունակվում են:  

Ֆոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիա    
սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,    

ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,    
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ստացված արդյունքները համադրելով համաշխարհային վիճակա-

գրական տվյալների հետ,ըստ որի առաջին տեղում ֆոբիաներից 

կլաուստրոֆոբիան է [5], եկանք այն եզրակացության, որ մեր հարցմանը 

մասնակցած ուսանողների մոտ ևս, այն առաջին տեղում է: Կլաուստրո-

ֆոբիային հաջորդում են նոզոֆոբիան, պանոֆոբիան, ագորաֆոբիան: 

Դրական ենք համարում այն փաստը, որ քննություններից և ելույթներից 

ֆոբիաները, որոնք համարվում են սոցիոֆոբիայի տարատեսակներ, հա-

մեմատաբար ցածր տոկոս են կազմում: Այս հանգամանքը կարող ենք հա-

մարել դրական, քանի որ այն կարող է հետագայում ուսանողների մոտ 

գիտելիքների գնահատման սուբյեկտիվության պատճառ հանդիսանալ:  
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В статье показаны ключевые различия страхов и фобий, причины и 

основные проблемы их возникновения и развития. В статье также представ-
лены  результаты исследования студентов биохимического факультета ВГУ, 
выявлены  степень  страхов,  фобии и их типы.  

В целом полученные нами результаты подтверждают данные, имеющиеся 
в литературе, на первом месте клаустрофобия, затем нозофобия, понофобия и 
агарофобия.  

 Экзаменационный страх и страх публичных выступлений имеют до-
вольно малый процент встречаемости у студентов. 
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SummarySummarySummarySummary    
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In the article, there are represented central differences of fears and phobias, 

the reasons and global problems of their production and development. The degrees 
of existing fears and phobias with their types, discovered as a result of the studies 
done by the students of the Biochemical faculty in VSU are also involved in the 
article. 

Generally, the results we got, only prove materials from the literature, it is 
claustrophobia that comes to the first place, afterwards are nosophobia, ponophobia 
and agoraphobia. 

We consider it affirmative the fact of exam fear and stage fright to have pretty 
small percentage occurring with students.   

        


