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COMPLEX TREATMENT PROCESS BASED ON CLINICAL EXPERIENCE IN FAMILIES
WITH CHILDREN WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDERS

Sedrakyan S. A., Tozalakyan M. P. (Urartu University, Yerevan, Armenia)
Key words: family relationships, children with mental problems, obsessive-compulsive
disorders, complex treatment process.
The article addresses the common problems of the families that had children with o bsessive-compulsive disorders. The article is based on clinical experience, on the basis of
which revealed some psychological aspects that play an important role in treatment and
rehabilitation of children with obsessive-compulsive disorders.

«ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՖՈԿՈՒՍ» ՀԱՐՑԱՐԱՆԻ ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ ՏԵՂԱՅՆԱՑՈՒՄ.
ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ

Սերոբյան Ա. Կ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան)
Հոդվածում ներկայացված է Թ. Հիջինսի ինքնակարգավորման տեսության հիման ստեղծված «Ինքնակարգավորման ֆոկուս» հարցարանի հայալեզու տեղայնացման փուլերից սանդղակների հուսալիության ստուգումը: Համաձայն Հիջինսի տեսության անձն իր վարքաը կարգավորում է երկու տարբեր մոտիվացիոն համակարգերից ելնելով՝ հաջողության ձգտում և անհաջողությունից խուսափում: Հայալեզու
տեղայնացման ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել երկու հետազոտություն, քանի որ առաջինի ժամանակ ստացված արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չէին: Որոշ հարցերի վերաձևակերպումից հետո երկրորդ հետազոտության արդյունքներն արդեն բավականին հուսալի էին: Հետագայում պետք է կատարվի նաև հարցարանի վալիդության ստուգում:
Հանգուցային բառեր. ինքնակարգավորման ֆոկուս, հաջողության ձգտում, անհաջողությունից խուսափում, սանդղակի հուսալիություն, Կրոնբախի ալֆա:
Ինքնակարգավորումը մարդու ունակությունն է կարգավորելու իր հույզերը,
զգացմունքներն ու վարքը: Այն շարժուն համակարգ է, որը ներառում է նպատակների առաջադրումը, դրանց հասնելու գործողությունների մշակումը, այդ ճանապարհին առաջընթացի արձանագրումն ու ձեռքբերումների և ստրատեգիաների վերափոխումը [8, էջ 2-4]:
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Ինքնակարգավորման տեսությունների մեջ տարածված է Թ. Հիջինսի կարգավորման ֆոկուսի տեսությունը, ըստ որի մարդու վարքը կարգավորվում է մոտիվացիոն երկու համակարգերով՝ հաջողության ձգտում (անգլ.՝ promotion), որն ուղղված
է ձեռքբերումներ ունենալուն, և անհաջողությունից խուսափում (անգլ.՝ prevention),
որն ուղղված է կորուստներից խուսափելուն [2, էջ 1281-1283]: Հաջողության
ձգտման կողմնորոշում ունեցող անձինք ձգտում են աճի, զարգացման և հաջողությունների, նրանք մտահոգված են դրական արդյունքի առկայությամբ կամ բացակայությամբ: Նպատակները դիտարկվում են այս դեպքում որպես իդեալներ և վարքն
ուղղված է նոր բարձունքների նվաճմանը [3, էջ 396-399]: Անհաջողությունից խուսափման կողմնորոշմամբ անձանց համար կարևոր են անվտանգությունն ու պատասխանատվությունը, նրանք անհանգստացած են բացասական արդյունքի առկայությամբ կամ բացակայությամբ [5, էջ 209-210]: Նպատակն այս դեպքում դիտարկվում է որպես պարտականություն, ինչն անհրաժեշտ է անել, իսկ վարքն ուղղված է
կորուստներից խուսափմանը: Հաջողության ձգտում կողմնորոշմամբ մարդիկ նույնիսկ, եթե կորուստներ են ունենում նպատակին հասնելու ճանապարհին, միևնույն
է կարծում են, որ հասել են ինչ-որ բանի: Իսկ անհաջողությունից խուսափման կողմնորոշմամբ մարդիկ կորուստները ընկալում են, որպես ձախողում, կարծելով, որ
տեղի է ունեցել սկզբնական իրավիճակի փոփոխություն, խախտվել է նախնական
կայունությունը [7, էջ 516-517]:
Օրինակ՝ հաջողության ձգտման ստրատեգիա ունեցող մարդիկ իրենց սոցիալական հարաբերությունները բարելավելու համար ուժեղացնում են այլ մարդկանց
հետ սոցիալական շփումները, իսկ անհաջողությունից խուսափման ստրատեգիայի
դեպքում, ընդհակառակը, խուսափում են այն ամենից, ինչը կարող է վնասել սոցիալական հարաբերությունները [4, էջ 179-181]: Հիջինսը նշում է, որ անկախ անձի կարգավորման կողմնորոշման տեսակից, նրա նպատակը մեկն է՝ հասնել ցանկալի արդյունքի և խուսափել անցանկալիից։ Կարևոր է այն, որ, չնայած կարգավորման նկարագրված ստրատեգիաները կապված են տարբեր ցանկությունների կարգավորման
հետ, բայց երկուսն էլ անձին մոտեցնում են իր ցանկալի արդյունքին՝ հեռու պահելով անցանկալիից [9, էջ 144-147]: Հաջողության ձգտման և անհաջողությունից խուսափման ստրատեգիաները կարող են կախված լինել ինչպես մարդու անհատական
առանձնահատկություններից, որի ձևավորման համար կարևոր դեր ունեն ծնողերեխա փոխհարաբերությունները, այնպես էլ այն իրավիճակից, որում նա գտնվում
է, որտեղ նշանակություն ունեն նախկին փորձը, ունեցած հաջողություններն ու անհաջողությունները [6, էջ 144-145]: Հիմնվելով տեսության դրույթների վրա՝ Հիջինսը
և իր կոլեգաները ստեղծել են «Ինքնակարգավորման ֆոկուս» հարցարանը: Այն բաղկացած է 11 հարցից, որոնք Լայկերտի 5-աստիճանային սանդղակով չափում են մոտիվացիոն երկու համակարգերը՝ հաջողության ձգտումը (օրինակ՝ Որքա՞ն հաճախ
եք արել այնպիսի բաներ, որոնք ձեզ ոգևորել և դրդել են աշխատել էլ ավելի ջանասիրաբար: Ես զգում եմ, որ սկսել եմ ավելի շատ հաջողությունների հասնել իմ կյանքում:) և անհաջողությունից խուսափումը (օրինակ՝ Ձեր հասունացման ընթացքում
երբևէ պատահե՞լ է, որ դուք անցնեք սահմանը և անեք ձեր ծնողների համար անընդունելի բաներ: Որքա՞ն հաճախ եք հետևել ձեր ծնողների կարգադրություններին և
նրանց կողմից սահմանված կանոններին:) [6, էջ 7-9]:
Տվյալ հոդվածում նկարագրվում է «Ինքնակարգավորման ֆոկուս» հարցարանի
հայալեզու տեղայնացման փուլերից հուսալիության ստուգման գործընթացը: Աշ273

խատանքը կատարվել է ԵՊՀ «Անձ և սոցիալական միջավայր» գիտահետազոտական
լաբորատորիայի հետազոտական աշխատանքների շրջանակում։
Հուսալիության ստուգումը կատարվել է երկու փուլով՝ 2011-2014 թվականներին:
Հետազոտության սկզբում երկլեզու մասնագետի կողմից կատարվել է հարցարանի
թարգմանություն անգլերեն լեզվից: Այնուհտև մեկ այլ երկլեզու մասնագետ կատարել է հետթարգմանություն և համեմատվել է բնօրինակ տարբերակի հետ: Այս գործընթացը կրկնվել է այնքան ժամանակ մինչև չի համապատասխանեցվել յուրաքանչյուր հարցի իմաստը: Հարցարանի հուսալիությունը ստուգվել է Կրոնբախի ալֆայով և դրանք համեմատվել են բնօրինակ հարցարանի ստեղծման ժամանակ
ստացված ալֆաների հետ: Ոչ այնքան հուսալի արդյունքի դեպքում կատարվել է որոշ հարցերի ձևակերպումների փոփոխություն, որից հետո հարցարանն անցկացվել
է երկրորդ անգամ:
Առաջին հետազոտության ընտրանքը կազմել են 439 ԵՊՀ ուսանողներ (139
տղամարդ, 300 կին), ում միջին տարիքը 18.7 (SD = 1,41): Կրոնբախի ալֆայի արդյունքները հաջողության ձգտման համար եղել են 0.321, իսկ անհաջողությունից խուսափման համար՝ 0.530 (բնօրինակի դեպքում α = 0.73 հաջողության ձգտման համար
և 0.80 անհաջողությունից խուսափման համար) [6, էջ 7-9]: Սանդղակը համարվում է
հուսալի, եթե Կրոնբախի ալֆան ստացվում են 0,6-ից բարձր [1, էջ 66-71]: Ինչպես
տեսնում ենք մեր ստացած ալֆաները բավական ցածր էին ստացվել: Այդ պատճառով կատարվել է որոշ հարցերի վերանայում, ճշգրտվել են իմաստներն ու ձևակերպումները: Այս գործընթացից հետո հարցարանի նոր տարբերակն անցկացվել է երկրորդ անգամ 2014 թվականին:
Երկրորդ հետազոտության ընտրանքը կազմել են 220 ԵՊՀ ուսանող (113 տղամարդ, 107 կին), ում միջին տարիքը 19 (SD = 1,17): Ստացված արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հաջողության ձգտման սանդղակի հուսալիության գործակիցը 0,525 է, իսկ անհաջողությունից խուսափման՝ 0,678: Երկրորդ հետազոտությունից ստացված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ, համեմատած առաջինին, սանդղակներն ավելի հուսալի են: Սակայն հաջողության ձգտման սանդղակի
դեպքում իններորոդ հարցը («Երբ ուզում եմ ինձ համար կարևոր բանի հասնել, հասկանում եմ, որ այնքան էլ լավ չեմ գործում, որքան կցանկանայի:») որոշակի խնդիրներ է առաջացնում: Տվյալ հարցը հանելուց կամ փոփոխելուց հետո սանդղակի ալֆայի գործակիցը բարձրանում է՝ դառնալով 0,578, ինչը համապատասխանում է հուսալի սանդղակի չափանիշներին: Այդ պատճառով երկրորդ հետազոտությունից հետո կատարվեց նշված հարցի ձևակերպման փոփոխություն:
«Ինքնակարգավորման ֆոկուս» հարցարանի նոր տարբերակը կանցկացվի 2015ին, որից հետո կկատարվի գործոնային վերլուծություն հասկանալու համար, թե յուրաքանչյուր հարցն ինչ կշիռ ունի իր սանդղակի մեջ և ինչքանով է համապատասխանում բնօրինակ հարցարանի ստեղծման ժամանակ ստացված արդյունքներին:
Բացի այդ կկատարվի մեթոդիկայի վալիդության ստուգում: Այս ամենը կնպաստի,
որպեսզի մասնագետները կարողանան օգտագործել «Ինքնակարգավորման ֆոկուս»
հարցարան մեթոդիկայի հայալեզու տարբերակը:
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ARMENIAN ADAPTATION OF THE “REGULATORY FOCUS QUESTIONNAIRE”:
RELIABILITY ANALYZES

Serobyan A. K. (YSU, Yerevan, Armenia)
Key words: regulatory focus, promotion, prevention, reliability of scale, Kronbacg’s alpha .
The article describes the reliability analyze of “Regulatory Focus Questionnaire”
scales. The survey was held during the Armenian adaptation process of the questionnaire.
“Regulatory Focus Questionnaire” is based on T. Higgins self-regulation theory. According
to Higgins theory there are two regulation systems promotion and prevention. During the
armenian adaptation was necessary to conduct two studies as the results of the first study
weren’t very satisfactory. After correction of some items the results of the second study
become more reliable. After we are planning to make validity analyze of th e questionnaire.
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Սոֆյան Թ. Շ. (ՖԿՀՊԻ, Երևան, Հայաստան)
Սույն հետազոտության նպատակն է մտքերի ուղղվածության կանոնավորման
հնարքի կիրառմամբ բացահայտել մրցակցային գործունեության արդյունավետության հետ ըմբիշների հոգեկան վիճակների ցուցանիշների հավաստի կապերը:
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