
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳ 
ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 

ՀՈԳԵՀՈՒԶԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ և 
ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Արմինե Հրաչիկի Ասլանյան

Գիտական ղեկավար
բ․գ․դ․ պրոֆեսոր Լարիսա Ռաֆիկի Ավետիսյան



Հետազոտության նպատակը

Տալ Երևան քաղաքի ավագ դպրոցում 
սովորողների հոգեհուզական 
հիմնահարցերի և առողջական վիճակի 
հիգիենիկ բնութագիրը 



Հետազոտության խնդիրները
1․ Հետազոտել Երևան քաղաքի ավագ դպրոցում սովորողների 

ա. բժշկասոցիալական կարգավիճակը,
բ.  հոգեհուզական կարգավիճակը,
գ. ֆիզիկական զարգացումը,
դ. առողջական վիճակը։

2․ Տալ Երևան քաղաքի հանրակրթական ավագ դպրոցում
սովորողների հոգեհուզական տարբեր կարգավիճակների և
առողջական վիճակի դինամիկ փոփոխությունների հիգիենիկ
բնութագիրը ՝ ուսումնառության տարիների ընթացքում:

3. Մշակել առաջարկություններ՝ ուղղված ավագ դպրոցում 
սովորողների առողջական վիճակի պահպանմանը և բարելավմանը:



Հետազոտության նյութը և մեթոդները

Հետազոտությանը մասնակցել են Երևան քաղաքի ավագ դպրոցում սովորող 
1382 աշակերտ (609 տղա և 773 աղջիկ), որոնց շրջանում իրականացվել են․
 բժշկասոցիալական գործոնների հետազոտություն` հարցաթերթային 

հարցման միջոցով,
 հոգեհուզական վիճակի և հարմարման առանձնահատկությունների 

հետազոտություն՝ 
1. Ա․ Բասսի և Ա․ Դարկի ագրեսիվության մակարդակի գնահատման 

մեթոդով՝ ըստ համանուն հարցաշարի,
2. Կ. Ռոջերսի և Ռ. Դայմոնդի սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի 

ախտորոշման մեթոդով, 
3. Չ․ Սպիլբերգի և Յու․ Խանինի տագնապայնության մակարդակի 

գնահատման մեթոդով՝ ըստ համանուն սանդղակի,
   ֆիզիկական զարգացման հետազոտություն` ցենտիլային մեթոդի միջոցով, 
 առողջական վիճակի համալիր հետազոտություն բժշկական 

քննությունների միջոցով` ըստ Գրոմբախի մեթոդի, 11 նեղ մասնագետների 
օգնությամբ։



Արդյունքներ



Ավագ դպրոցականների կենսասոցիալական 
կարգավիճակը

82,2

17,8

բնակարանային 
պայմաններ (%)

լավ

բավարար
56

44

ընտանիքի ֆինանսական վիճակ
(%)

լավ

միջին

73

25

2

ծնողների կրթական մակարդակը (%)

2-ն էլ բարձրագույն

1-ը բարձրագույն

2-ն էլ միջնակարգ



Ավագ դպրոցականների կենսասոցիալական 
կարգավիճակը (շարունակություն)

10-րդ դաս․ տղաներ

10-րդ դաս․ աղջիկներ

12-րդ դաս․ տղաներ

12-րդ դաս․աղջիկներ

70,4

70

59

74

40,6

37

58

54

չեն հասցնում 
հանգստանալ

հոգնում են դասերից 
հետո

Հոգնածություն (%)



Ավագ դպրոցականների կենսասոցիալական 
կարգավիճակը (շարունակություն)

10-րդ դաս․ տղաներ

10-րդ դաս․ աղջիկներ

12-րդ դաս․ տղաներ

12-րդ դաս․ աղջիկներ

73,6

68,3

67,8

51,7

19

26,8

27,2

43,5

7,4

4,8

5

4,8

սնվում են օրը 5 անգամ 
և ավել

սնվում են օրը 1-2 
անգամ

սնվում են օրը 3-4 
անգամ

Սննդակարգ (%)



Ավագ դպրոցականների կենսասոցիալական 
կարգավիճակը (շարունակություն)

10-րդ դաս․ տղաներ

10-րդ դաս․ աղջիկներ

12-րդ դաս․ տղաներ

12-րդ դաս․ աղջիկներ

48,6

34,8

24,2

22,2

27,3

33,6

28,2

44,9

չեն հաճախում

կանոնավոր չեն 
հաճախում

կանոնավոր են 
հաճախում

Ֆիզիկական ակտիվություն (%)



Ավագ դպրոցականների կենսասոցիալական 
կարգավիճակը (շարունակություն)

33,8 33,8

26,5

2

12,8 11,6
18,5

24,6

գերազանց

միջին

Սեփական առողջության գնահատումը՝ 
ֆիզիկական ակտիվությունից կախված (%)

10-րդ 
դասարան

12-րդ 
դասարան



Ավագ դպրոցականների կենսասոցիալական 
կարգավիճակը (շարունակություն)

32,8

76,8

67,2

23,2

10-րդ դաս․ 12-րդ դաս․

43,9

56,1

75,8

24,2

10-րդ դաս․ 12-րդ դաս․

բավարար են քնում
անբավարար ն քնում

Քուն %

Տղաներ

Աղջիկներ



Ավագ դպրոցականների կենսասոցիալական 
կարգավիճակը (շարունակություն)

Երբևէ չեն ծխել Ալկոհոլ չեն օգտագործում

88

22,4

81

19,3

10րդ դասարան 12-րդ դասարան

Վնասակար սովորույթների տարածվածությունը (%)



Ավագ դպրոցականների կենսասոցիալական 
կարգավիճակը (շարունակություն)

Ծխում են Վնասակար 
սովորույթներ 

ունեն

Վնասակար 
սովորույթների 

մասին գիտելիք են 
ստացել

6,3

23,5

55,6

12,1

25,5

60,7

10-րդ դասարան 12-րդ դասարան

Վնասակար սովորույթների տարածվածությունը (%)



Դեռահաս աղջիկների դաշտանային ցիկլի 
բնութագիրը

5,9

86,5

7,9

Մենարխեի տարիքը (%)

վաղ

միջին

ուշ

76,2

23,8

Դաշտանային ցիկլի 
կանոնավորությունը (%)

Կանոնավոր

Անկանոն



Դեռահաս աղջիկների դաշտանային ցիկլի 
բնութագիրը (շարունակություն)

40,5

59,5

Դիսմենորեայի և այլ ախտանիշների 
առկայություն (%)

Առկա է

Առկա չէ

22,4%-ի մոտ առկա են 
մշտապես



Ավագ դպրոցականների հոգեհուզական 
կարգավիճակը (շարունակություն)

0 0,7 0,2 1,1 0,7 4,3
22,6 19,4 12,6

34,7

10,5

72,777,4 79,9 87,2

64,2

88,8

23

ցածր

միջին

բարձր

Սոցիալ-հոգեբանական հարմարման ցուցանիշներն՝ ըստ 
դրսևորման մակարդակի (%)



Ավագ դպրոցականների հոգեհուզական 
կարգավիճակը 

ֆիզիկական ագրեսիա

վերբալ ագրեսիա

անուղղակի ագրեսիա

նեգատիվիզմ

նյարդայնություն

կասկածամտություն

վիրավորանք

մեղքի զգացում

18,9

14,4

25,7

37,1

40,3

22,1
67

7,5

67

77,9

67,1

35,3

51,3

74,7

27,5

60,6

14,1

7,7

7,1

27,6

8,4

3,2

5,5

31,9

բարձր միջին ցածր

Ագրեսիվության ցուցանիշներն՝ ըստ դրսևորան մակարդակի (%)



Ավագ դպրոցականների հոգեհուզական 
կարգավիճակը (շարունակություն)

անձնային

իրավիճակային

8,2
11,8

68,3 74,5

23,5

13,8

ցածր

միջին

բարձր

Տագնապայնության ցուցանիշներն՝ ըստ դրսևորման մակարդակի (%)



Սոցիալական և հուզական սովորությունները՝  
որոշիչ գործոն հոգեկան և հուզական 

բարեկեցության համար

 սեռ,
 ընտանիքի ֆինանսական վիճակ,
 ընտանիքում երեխաների թիվ,
 առաջադիմություն,
 դասապարաստմանը հատկացված ժամանակ,
 ֆիզիկական ակտիվություն,
 քնի տևողություն և որակ,  
 միջանձնային հարաբերություններ,
 հույզերը վերահսկելու ունակություն

Անկախ փոփոխականներ



Սոցիալական և հուզական սովորությունները՝  
որոշիչ գործոն հոգեկան և հուզական 

բարեկեցության համար (շարունակություն)

 անձնական և իրավիճակային տագնապայնություն, 
 արտադրողականության անկում, 
 հիշողության անկում, 
 կենտրոնացման խանգարում, 
 հոգնածություն, 
 առողջության հետ կապված բողոքներ (հատկապես 

գլխացավ) 
 առողջության ինքնագնահատում

Կախյալ փոփոխականներ



Decision tree



Ավագ դպրոցականների մարմնի զանգվածի 
ցուցանիշներն ըստ տարիքասեռային խմբերի (%) 

Ցուցանիշ

ներ
14տ 15տ 17տ 18տ

Տղաներ

Աղջիկներ

Տղաներ

Աղջիկներ

Տղաներ

Աղջիկներ

Տղաներ

Աղջիկներ

Նորմալ

քաշ 84 84.6 73.2 88.5 89 85.7 82.7 89.8

Անբավա

րար քաշ 0 0.8 1.6 1.7 0 5.5 6 4.3

Ավելցու

կային քաշ 11.2 10.9 20.5 9.1 10.9 8.7 11.3 5.8

Գիրութ

յուն 4.8 3.9 4.8 0.7 0 0 0 0



Ավագ դպրոցականների շրջանում ֆունկցիոնալ 
տեղաշարժերի և քրոնիկական հիվանդությունների 

տարածվածությունն ուսումնառության ընթացքում (‰)

IV- ներզատական  համակարգի 
հիվանդություններ, սննդային և 
նյութափոխանակության խանգարումներ
VI- նյարդային համակարգի հիվանդություններ
VII- աչքի և նրա հավելյալ ապարատի 
հիվանդություններ
VIII- ականջի և պտկաձև ելունի 
հիվանդություններ IX -արյան շրջանառության 
համակարգի հիվանդություններ
X -Շնչառական օրգանների հիվանդություններ
XI-մարսողական օրգանների հիվանդություններ 
XII-մաշկային և ենթամաշկային բջջանքի 
հիվանդություններ 
XIII-ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական 
հյուսվածքի հիվանդություններ 
XVIII-կլինիկական և լաբորատոր 
հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված 
և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, 
հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ



Ավագ դպրոցականների շրջանում ֆունկցիոնալ 
շեղումների և քրոնիկ հիվանդությունների կարգային 

տեղերը ուսումնառության ընթացքում

Հիվանդություններն ըստ դասերի
Կարգ
ուսումնառության 
սկիզբ

Կարգ
ուսումնառության
ավարտ

Ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սննդային և 
նյութափոխանակության խանգարումներ V VII

Նյարդային համակարգի հիվանդություններ IV IV

Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի հիվանդություններ II I

Ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններ X X

Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններ VIII VIII

Շնչառական օրգանների հիվանդություններ III III

Մարսողական օրգանների հիվանդություններ VII V

Մաշկային և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդություններ VI VI
Ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի
հիվանդություններ I II
Կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված
և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից
շեղումներ

IX IX



Ավագ դպրոցականների առողջական 
խմբերը ուսումնառության ընթացքում (%) 

Ուսումնառության սկիզբ Ուսումնառության ավարտ

7,4 3,8

31,9
24,2

60,7

72

I առողջական խումբ II առողջական խումբ
III-IV առողջական խումբ



Բարձր մակարդակի տագնապայնության 
տարածվածությունը նյարդային համակարգի 

հիվանդություններ ունեցող դեռահասների շրջանում (%)

դեռահասների ընդհանուր 
խումբ

նյարդային համակարգի 
հիվանդություններ ոնեցող 

դեռահասներ

23,5

46,6

13,7
19,2

անձնային տագնապայնություն իրավիճակային տագնապայնություն



Բարձր մակարդակի ագրեսիվության (որոշ  
ցուցանիշներ) տարածվածությունը մարսողական 

համակարգի հիվանդություններ ունեցող դեռահասների 
շրջանում (%)   

դեռահասների ընդհանուր 
խումբ

մարսողական համակարգի 
հիվանդություններ ոնեցող 

դեռահասներ

8,4

19,5

31,9

56,1

նյարդայնություն

մեղքի զգացում



Եզրակացություն
1.Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորող դեռահասների համար բնութագրական է 

• բավարար բժշկասոցիալական կարգավիճակը,
• անառողջ սովորությունների բարձր տարածվածությունը, որը մեծանում է ուսումնառության 
ավարտին,
• սեփական առողջության անբավարար գնահատականը, որը մեծանում է ուսումնառության 
ավարտին,
• վերարտադրողական առողջությունը պայմանավորող որոշ ցուցանիշների անբարենպաստ 
վիճակը։

2. Ավագ դպրոցում սովորող 14-15 տարեկան (10-րդ դասարան) դեռահասները բավական լավ են 
հարմարվում ուսումնակրթական և միևնույն ժամանակ սոցիալական նոր միջավայրին՝ դրսևորելով 
հիմնականում բարձր մակարդակի հարմարվածություն, հուզական բարեհարմարություն, 
ինտերնալություն, համակրանք սեփական «Ես»-ի և այլ մարդկանց նկատմամբ և գերակայության միջին 
մակարդակի ձգտում։ Սակայն նրանց զգալի հատվածը՝ տղաների 19,6%-ը և աղջիկների 41,2%-ը, ունի 
մեղքի զգացման բարձր մակարդակ և բացասական վերաբերմունք սեփական անձի հանդեպ։ 
Դեռահասների  համարյա մեկ քառորդն ունի բարձր տագնապայնություն։

3. Դեռահասների հոգեկան առողջության ձևավորման համար որոշիչ նշանակություն ունեն  նրանց և 
մեծահասակների  միջև ձևավորվող միջանձնային կապերը, կրթական նոր համակարգին հարմարվելու 
ընթացքում առաջացած դժվարությունները, անբավարար և անհանգիստ քունը, ինչպես նաև 
ներընտանեկան միջավայրի բնութագիրը, որոնք բերում են դեռահասի մոտ տագնապայնության և 
առողջության հետ կապված գանգատների առաջացման։ Իրավիճակային տագնապայնությունն առավել 
արտահայտված է այն դեռահասների շրջանում, ում բնորոշ է թշնամության բարձր մակարդակը։ Անձնային 
տագնապայնության մակարդակը բարձրանում է ինքնաագրեսիայի կամ մեղքի զգացման մակարդակի 
բարձրացմանը զուգահեռ։



Եզրակացություն
4. Հետազոտված տարիքասեռային բոլոր  խմբերում դեռահասների մեծամասնությունն ունի միջին քաշ,  
միջին հասակ և ներդաշնակ ֆիզիկական զարգացում, բայց ուսումնառության ընթացքում ավելանում է 
անբավարար քաշ ունեցող դեռահասների թիվը։ Իսկ 15 տարեկան պատանիների խումբը առանձնակի 
ուշադրության է արժանի, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուր հինգերորդն ունի ավելցուկային քաշ։

5. Ավագ դպրոցում սովորողների շրջանում ուսումնառության ընթացքում աճում է հիվանդացության 
ցուցանիշը։ Ուսումնառության սկզբին հիվանդացության կառուցվածքում առաջին կարգային տեղը 
զբաղեցնում են ոսկրամկանային համակարգի հիվանդությունները, իսկ ուսումնառության ավարտին՝ 
աչքի և նրա հավելյալ ապարատի հիվանդությունները։ Ուսումնառության երեք տարիների ընթացքում 
դիտվում է հատկապես նյարդային հիվանդությունների թվի աճ։ Ուսումնառության վերջին քրոնիկական 
հիվանդությունների տարածվածությունը մեծանում է 1,2 անգամ՝ ի հաշիվ ֆունկցիոնալ տեղաշարժերի 
թվի փոքրացման։ 

6. Ուսումնառության սկզբին բացարձակ առողջ դեռահասների թիվը կազմում է ընդամենը 7.4%: 
Գործնականում առողջ է ավագ դպրոցականների մոտ 1/3-ը, որոնց շրջանում արձանագրվում է 
մորֆոֆունկցիոնալ մեկ կամ մի քանի  շեղում: Քրոնիկ հիվանդություններ ունի սովորողների 60.7%-ը: 
Դպրոցն ավարտելիս գրեթե կրկնակի չափով պակասում է բացարձակ առողջ դեռահասների թիվը, իսկ 
քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների թիվն ավելանում է 1,2 անգամ։ Ուսումնառության ավարտին ոչ 
միայն նվազում  է առողջ երեխաների թիվը, այլև ֆունկցիոնալ շեղումներն անցնում են քրոնիկ 
հիվանդությունների։

7. Դեռահասների մոտ նյարդային համակարգի և մարսողական օրգանների հիվանդությունների 
առկայության և հոգեհուզական վիճակի ու հարմարման գործընթացի միջև առկա է կորելյացիոն կապ։



Առաջարկություններ
1․Առաջարկել ՀՀ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությանը.
միջնակարգ կրթական հաստատություններում կրթական ծրագրերի բարեփոխումների ժամանակ 
«Առողջ ապրելակերպ» առարկայի շրջանակներում հաշվի առնել մեր կողմից կատարած 
հետազոտության արդյունքները
մանկավարժների վերապատրաստման կրթական ծրագրերում ներառել մեր կողմից կատարած
հետազոտության արդյունքները
դպրոցներում ներդնել հոգեբանական ծառայություն 
համագործակցելով դպրոցների տնօրենների հետ՝ վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ 
դեռահասների իմացական մակարդակի բարձրացման նպատակով դպրոցներում պարբերաբար 
կազմակերպել տեղեկատվական դասախոսություններ։
համագործակցելով դպրոցների տնօրենների հետ՝ դպրոցներում պարբերաբար կազմակերպել 
քննարկումներ ծնողների հետ՝ ներկայացնելով նաև  մեր ուսումնասիրության արդյունքները
2. Առաջարկել ՀՀ Առողջապահության նախարարությանը.
դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների շրջանում անցկացնել ամենամյա պարտադիր 
պարբերական բժշկական քննություններ՝ նեղ մասնագետների միջոցով 
ուժեղացնել պարբերական բժշկական քննությունների արդյունքում հայտնաբերված ֆունկցիոնալ
շեղումներ և/կամ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող երեխաների և դեռահասների նկատմամբ
տարվող աշխատանքների հետևողականությունը։

3. Առաջարկել ՀՀ ԿԳՄՍՆ և  ՀՀ ԱՆ
Հաշվի առնելով արդեն իսկ 10-րդ դասարանցիների շրջանում հայտնաբերված առողջության 
անբարենպաստ շեղումները՝ գիտական հետազոտությունները անցկացնել հանրակրթության ավելի 
ցածր՝ տարրական և միջին կրթական աստիճաններում։



Շնորհակալություն


