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      В статье представлены особенности проявления страха смерти в ранней, сред-
ней и поздней возрастных группах в виде различных страхов. Изучены показатели
тревожности, актуальных страхов личности, самооценки в этих возрастных группах.
Выявлена выраженность страха смерти в средней возрастной группе, что, предпо-
лагается, обусловлено предстоящей старостью и типичным в этой группе возрастным
кризисом.

FEATURES  OF  FEAR  OF  DEATH  MANIFESTATION  IN  DIFFERENT  
AGE  GROUPS

A.H. Arakelyan, S.F. Sargsyan

Department of Social Psychology, Yerevan State University, Yerevan, Armenia

      The article represents the features of fear of death manifestation in the early, middle
and elderly age groups in different types of fear. The indicators of anxiety, personal actual
fears and self-concept have been studied in the above mentioned groups. The expressed
fear of death in the middle age group has been revealed, which is due to forthcoming re-
tirement and age crisis.

      Ներածություն
     Ներկայում տարիքային հոգեբանության մեջ առանձնահատուկ տեղ է
զբաղեցնում հասունության տարիքը [5]: Սովորաբար այս տարիքում մարդիկ
արդեն ունեն աշխատանք, ընտանիք, կայուն նյութական վիճակ, սակայն
նրանց կյանքի ճանապարհին հաջորդ փուլը ծերությունն է [2]: Այդ առիթով
հաճախ առաջանում են տագնապներ, անհանգստություն, որոնք կապված են
ծերության և մահվան հետ [3]: 
     Մարդու կյանքում վախերը կարևոր դեր են կատարում. դրանք անհրաժեշտ
են անհատի նորմալ գոյատևման համար: Դրանք անհատին պաշտպանում են

Հանգուցային բառեր.
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վնասվածքներից ու մահվանից, առողջության,
կյանքի և բարեկեցության համար իսկապես
վտանգավոր իրավիճակներում հայտնվելուց [1]: 
     Բայց վախերն ունեն նաև իրենց բացասական
կողմերը: Հաճախ մարդը անհիմն վախ է զգում
իրավիճակից, որը իրական վտանգ չի կրում:
Այսպիսի վախ է ծերության, մահվան վախը, որը
շատերին է բնորոշ: Դրա հիմնական պատճառը
ծերության մասին բացասական գիտելիքների
պաշարն է [7]:
     Մահը կյանքի անխուսափելի մասն է և դրա
հետ կապված ծերության և մահվան վախը առկա
է գրեթե յուրաքանչյուր մարդու մոտ` ամեն մեկի
մոտ գտնելով իր ուրույն դրսևորումը: Այն
բացահայտ կամ թաքնված ձևով բնորոշ է բոլոր
մարդկանց: Սկզբնական շրջանում մահվան վախը
ի հայտ է գալիս արտահայտված տագնապի
տեսքով, որն աստիճանաբար վերածվում է
մահվան վախի [4]:
     Այս բնագավառում կատարված հետազոտու-
թյունները հնարավորություն են տալիս պարզաբա -
նել մահվան վախի հետ կապված մի շարք հարցեր,
ինչը շատ արդիական է ներկայիս սթրեսներով
հարուստ, ճգնաժամային կյանքի պայմաններում
[6]:
     
     Հետազոտության նյութեր և մեթոդներ
     Հետազոտությանը մասնակցել են 20-25
տարեկան 40 վաղ հասունության տարիքային
խմբի ներկայացուցիչներ, 26-64 տարեկան 40
միջին հասունության տարիքային խմբի ներկայա -
ցուցիչներ և 65 տարեկանից մեծ ուշ հասունության
տարիքային խմբի 40 ներկայացուցիչներ: Վաղ,
միջին և ուշ հասունության տարիքային խմբերի
տարանջատումը կատարվել է ըստ է. էրիքսոնի:
Հետազոտության արդյունքների մշակումն իրակա -
նացվել է Excel ծրագրով:
     Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են
հետևյալ մեթոդները` 

Շիխանի տագնապայնության սանդղակը,•
որը հնարավորություն է տալիս պարզել

անձի տագնապայնության արտահայտվա -
ծության աստիճանը:
Յու. Շերբատիխի և Ե. Իվլևայի կողմից•
մշակված «Անձի ակտուալ վախերի
հիերարխիկ կառուցվածքի» հարցարանը,
որը հնարավորություն է տալիս պարզել
անձի մոտ վախերի ինտենսիվությունը,
ինչպես նաև ֆոբիաների առկայությունը
կամ բացակայությունը, 
Չ. Սպիլբերգերի և Յու. Խանինի ինքնա -•
գնահատականի սանդղակը, որը տվյալ
պահին ռեակտիվ տագնապայնության (որ -
պես վիճակ) և անձնային տագնապայնու -
թյան (որպես մարդու կայուն բնութագիր)
մակարդակի ինքնագնահատականի հու -
սալի և ինֆորմատիվ եղանակ է, 
Մեր կողմից մշակված 12 հարցից բաղկա -•
ցած հարցարանը, որը հնարավորություն է
տալիս անմիջականորեն պարզաբանել
մահվան թեմայի հետ կապված մի շարք
հարցեր: 

     Հետազոտության արդյունքներ
     Նշված չորս մեթոդների համար ստացված
արդյունքները կարելի է բաժանել երկու հիմնական
խմբի՝ անհատական հոգեբանական առանձնա -
հատկություններ և վերաբերմունք մահվան
նկատմամբ: 
     1. Անհատական հոգեբանական առանձնա -
հատկություններ
     Ստացված արդյունքներից ակնհայտորեն
երևում է, որ տագնապայնության համար ամենա -
բարձր արժեքները հանդիպում են միջին հասունու -
թյան տարիքային խմբում, որը պայմանավորված է
ծերության և մահվան վախի արտահայտվածու -
թյամբ: Ընդ որում, սպասումներին հակառակ,
կարելի է տեսնել, որ երեք տարիքային խմբերից
ամենից ցածր արժեքներ արձանագրվել են ուշ
հասունության տարիքային խմբի ներկայացուցիչ -
ների մոտ: 
     Նույն պատկերը կարելի է դիտել նաև անձի

Վաղ հասունություն Միջին հասունություն Ուշ հասունություն

Տագնապայնություն 36% 48% 16%

Ակտուալ վախեր 30% 55% 15%

Անձնային տագնապայնություն 24% 48% 28%

Ռեակտիվ տագնապայնություն 26% 58% 16%

Աղյուսակ 1
Անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների համար ստացված արժեքների բարձր

տիրույթի գնահատումը վաղ, միջին և ուշ հասունության տարիքային խմբերում
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արդիական վախերի համար: Ընդ որում կարևոր է
նշել այն հանգամանքը, որ միջին հասունության
տարիքային խմբում հիմնականում գերակշռում են
մոտիկների առողջության, ինչ-որ հիվանդությամբ
հիվանդանալու, պատասխանատվության, կյան -
քում անսպասելի փոփոխությունների հետ կապ -
ված վախը: Այս արդյունքներից կարելի է
եզրակացնել, որ միջին հասունության տարիքային
խմբի ներկայացուցիչների մոտ առկա է վառ
արտահայտված վախ ծերությունից, ինչը խոսում է
նաև մահվան վախի վառ արտահայտվածության
մասին: 
     Անձնային տագնապայնությունը բնորոշում է
իրավիճակների մեծ շրջանակի` որպես սպառնալի
ընկալելու և այդպիսի իրավիճակներին տագնապի
վիճակով արձագանքելու կայուն նախատրա -
մադրվածությունը: Ռեակտիվ տագնապայնությունը
բնութագրվում է լարվածությամբ, անհանգստու -
թյամբ, նյարդայնությամբ: 
     Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից,
ամենաբարձր արդյունքները անձնային տագնա -
պայնության համար նորից ստացվել են միջին
հասունության տարիքային խմբի մոտ: Այս
արդյունքները վկայում են այն մասին, որ այս խմբի
ներկայացուցիչներին առավելապես բնորոշ է
արտաքին միջավայրի ազդակներին տագնապա -
յին վիճակով արձագանքելու կայուն նախատրա -
մադրվածությունը: Սա խոսում է այն մասին, որ այս
մարդիկ արտաքին միջավայրի փոփոխվող պայ -
մաններին արձագանքում են բավական բուռն, ինչը
կարող է կապված լինել նրանց տարիքային և
հոգեբանական առանձնահատկությունների, նևրո -
տիկ կոնֆլիկտների առկայության, հուզական և

նևրոտիկ նոպաների և հոգեսոմատիկ հիվանդու -
թյունների հետ: 
     Ռեակտիվ տագնապայնության գնահատման
սանդղակում ամենաբարձր արդյունքները ստաց -
վել են միջին հասունության տարիքային խմբում,
ինչը խոսում է միջին հասունության տարիքային
խմբի մոտ տագնապի` որպես վիճակի առկայու -
թյան մասին, որը ներգրավում է այնպիսի
բաղադրիչներ, ինչպիսիք են լարվածության,
անհանգստության, հուզմունքի, զգուշավորության,
ինչպես նաև վեգետատիվ նյարդային համակարգի
ակտիվացման նշանները: Շատ բարձր ռեակտիվ
տագնապայնությունը կարող է դառնալ
ուշադրության, երբեմն` նուրբ կոորդինացիայի
խանգարումների պատճառ, ինչը, ամենայն
հավանականությամբ, միջին հասունության
տարիքային խմբում առաջանում է սպասվող
ծերության և հավանական մահվան վախի
ազդեցության տակ:

     2. Վերաբերմունք մահվան նկատմամբ
     Միջին հասունության տարիքային խմբում
գերակշռում են վախերը առավելապես հարազատ -
ների և մոտիկների կորստից, մահվանից, մենակու -
թյունից: Անբուժելի հիվանդ մարդկանց նկատմամբ
վերաբերմունքի համար առավելապես դիտվել է
կարեկցանքի առկայություն, բացի այդ դիտվել են
նաև տխրության և ցավի զգացումներ: Իրենց ծեր
տարիքում պատկերացնում են հետազոտվողների
գերակշռող մեծամասնությունը, իսկ կյանքի
ամենաերջանիկ ժամանակահատվածը առավելա -
պես ընդգրկում է ամուսնությունը, երեխաների
ծնունդը, երիտասարդ տարիքը: Ծննդյան օրը մեկ

Նկար 1. Անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների համար ստացված արժեքների
բարձր տիրույթի գնահատումը վաղ, միջին և ուշ հասունության տարիքային խմբերում
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տարով ծեր զգալու զգացողությունը բնորոշ է
հետազոտվողների գրեթե կեսին: Մահվանից հետո
կյանքի մասին մտածել են հարցվողների
գերակշռող մեծամասնությունը, մնացածները նշել
են, որ իրենց կյանքի որոշակի փուլում առնչվել են
այս թեմայով գրականության հետ: Սարսափ
երազներ տեսնում են հարցվողների փոքր մասը,
մնացածները նշել են, որ ընդհանրապես երազներ
չեն տեսնում: Որևէ մեկի մահվան առիթով ծանր
ապրումներ ունեցել են բոլոր հարցվողները, ընդ
որում ոմանք նշել էին, որ այդ ապրումները
չափազանց ծանր հետք են թողել իրենց վրա: 
     Համեմատության համար նշենք նաև վաղ և ուշ
հասունության տարիքային խմբերում արձանագր -
ված պատասխանները:
     Ամենից շատ վաղ հասունության տարիքային
խմբում վախենում են առավելապես հարազատնե -
րի և մոտիկների կորստից, մահվանից, մենակու -
թյունից, լքված լինելուց, անհաջողություններից,
ապա զգալիորեն ավելի ցածր ցուցանիշներ
ստացվել են դավաճանությունից, մթությունից,
կենդանիներից, փոշուց վախի համար: Մահվան
թեմայով այս խմբում հետաքրքրվում են շատ
քչերը: Ծեր տարիքում պատկերացնելու վերաբեր -
յալ հարցին ստացվել են հավասարաչափ դրական
և բացասական պատասխաններ: Կյանքի ամենա -
երջանիկ ժամանակահատվածը վաղ հասունու -
թյան տարիքային խմբում հիմնականում ընդգրկում
է մանկությունը և դպրոցական ու ուսանողական
տարիները: Հարցման մասնակիցների զգալի մասը
նշել է, որ իրեն երջանիկ է զգում նաև ներկա
պահին: 
     Ուշ հասունության տարիքային խմբում
գերակշռում են վախերը առավելապես հարազատ -
ների կորստից, լքվածությունից, մտածածը չհասց -
նելու վախից: Մահվան թեման հետաքրքրում է այս
խմբի բոլոր հետազոտվողներին, սակայն մեծա -
մասնությունը նշել են, որ ներկայում այդ թեման
իրենց չի հետաքրքրում, ինչպես նաև իրենց ծեր
տարիքում պատկերացնում են քչերը, ինչը հավա -
նաբար պայմանավորված է մահվան հերքմամբ:
Անբուժելի հիվանդ մարդկանց նկատմամբ վերա -
բերմունքի վերաբերյալ հարցին որոշ հարցվողներ
ընդհանրապես չէին պատասխանել, ինչը, հնարա -
վոր է, պայմանավորված է, իրենց մոտ հիվանդու -
թյունների առկայությամբ: Իսկ հիմնականում
անբուժելի մարդկանց նկատմամբ դիտվում է
կարեկցանք: Կյանքի ամենաերջանիկ ժամանակա -
հատվածի մասին խոսելիս առավելապես գերա -
կշռում են ամուսնության, երեխաների ծնունդի
շրջանը, մի քանի հետազոտվողներ նշել են, որ
իրենք այս տարիքում էլ են երջանիկ: Այս

տարիքային խմբում սարսափ երազներ տեսնելու
վերաբերյալ հարցին բոլոր հարցվողները պատաս -
խանել են, որ սարսափ երազներ չեն տեսնում, իսկ
նրանց մի մասը նշել են, որ երազներ ընդհանրա -
պես չեն տեսնում: Որևէ մեկի մահվան առիթով
ծանր ապրումներ ունեցել են բոլոր հարցվողները,
հատկապես ծանր ապրումներ նշվել են իրենց
հասակակիցների մահվան առիթով, ինչը,
հավանաբար, պայմանավորված է իրենց հաջորդը
զգալու զգացողությամբ: 
     Ստացված արդյունքների համեմատությունը ի
հայտ է բերում մի շարք հետաքրքիր երևույթներ,
այն է՝ վաղ հասունության տարիքային խմբում,
մյուս երկու տարիքային խմբերի համեմատու -
թյամբ, դիտվում են մահվան վախի և ընդհանրա -
պես այլ վախերի զգալիորեն ավելի ցածր
ցուցանիշներ: Այս խմբի ներկայացուցիչները ավելի
քիչ են հետաքրքրվում մահվան հարցերով, իրենց
երջանիկ են զգում տվյալ պահին: Միջին
հասունության տարիքային խմբում դիտվում է
մահվան մասին մտածելու ավելի մեծ նախատրա -
մադրվածություն, նրանց համար հիմնականում
կյանքի առավել երջանիկ ժամանակահատվածը
համարվում է երիտասարդությունը, իսկ ուշ
հասունության տարիքային խմբում նկատվում է
մերժող վերաբերմունք մահվան նկատմամբ, ինչը
դրսևորվում է մահվան թեմայով խոսելու, մահվան
վերաբերյալ մտածելու հերքմամբ: 

     Եզրակացություն
     Մահվան վախի վերաբերյալ տեսական գրակա -
նության ուսումնասիրության և հետազոտության
արդյունքների վերլուծության ընթացքում կարելի է
նկատել, որ մահվան վախ դիտվում է բոլոր
տարիքային խմբերում, սակայն արտահայտվածու -
թյան տեսանկյունից դիտվում են մի շարք
տարբերություններ, մասնավորապես, մահվան
վախի և տագնապի բարձր մակարդակներ
առավելապես դիտվում են միջին հասունության
խմբի մոտ վաղ և ուշ հասունության խմբերի
համեմատությամբ, իսկ ամենացածր արդյունքները
ստացվել են ուշ հասունության տարիքային խմբում,
ինչը կապված է մահվան վախի արտահայտվածու -
թյան, սակայն ծերության ու մահի հերքման,
ինչպես նաև ծերության և մահվան մտքի հետ
հաշտվելու և այն ընդունելու հետ:
     Տարբեր տարիքային խմբերին բնորոշ վախերը
սկզբունքորեն տարբերվում են միմյանցից` առավե -
լապես կախված լինելով տվյալ տարիքային
խմբերի ներկայացուցիչների տարիքային և
հոգեբանական առանձնահատկություններից:
Օրինակ՝ միջին հասունության տարիքային խմբի
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մոտ դիտվում է անձնային և ռեակտիվ
տագնապայնության առավել բարձր մակարդակ,
որը պայմանավորված է իրավիճակի` որպես
տագնապային ընկալմամբ և որպես հետևանք`
լարվածության, անհանգստության առաջացում,
ինչը պայմանավորված է ծերության և մահվան
վախով: Այս տարիքային խմբի մոտ գերակայում են
վախերը առավելապես հարազատների և
մոտիկների կորստից, մահվանից, մենակությունից,
մինչդեռ կենդանիներից կամ նյութական
օբյեկտներից վախը ունի բավական ցածր
ցուցանիշ, ինչը պայմանավորված է մոտալուտ
ծերության գիտակցմամբ:
     Եվ վերը նշվածի հիման վրա կարելի է
ենթադրել, որ մահվան վախը հատկապես սուր է
արտահայտվում միջին հասունության տարիքում,
ինչը պայմանավորված է վրա հասնող ծերության և
տարիքային ճգնաժամերի ազդեցությամբ: 

     Գրականություն
1. Братченко С. Экзистенциальная психология глу-

бинного общения. Уроки Джеймса Бюджентала.
Москва: «Смысл»; 2001.

2. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Ор-
лова Л.М. Возрастная психология. Личность от
молодости до старости. М.: 2001.

3. Леонтьев Д. Экзистенциальная тревога и как с
ней не бороться. Московский психотерапевти-
ческий журнал 2003, №2

4. Мэй Р. Смысл тревоги. Перевод Завалова М.И
и Сибуриной А.Ю. М.: Независимая фирма
«Класс»; 2001.

5. Психология человека от рождения до смерти.
Под ред. Реана А.А. СПб.: 2001.

6. Толстых А.В. Возрасты жизни. М.: 1988.
7. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. Пе-

ревод Драбкиной Т.С. М.: «Класс»; 1999.

Ստացվել է` 15.08.2013 


