
 

 
Երաշխավորված է Harmand 

Hilfmann™ School of Professional 
Psychology կողմից: 

 

 

 

Գրքում ներկայացված
խաղամոլության հիմնական
վերջինիս պատճառականության
զարգացման և հաղթահարման
ժամանակակից պատկերացումները։
Քննարկվում են խաղամոլության
դեղորայքային, հոգեթերապևտիկ
հաղթահարման 
Ներկայացված են խաղամոլության
գնահատման գործիքներ
հաղթահարման 6 շաբաթյա
 
Գիրքը նախատեսված է 
մասնագետի օգնությամբ 
այցելուներին օգնել ցանկացող
ոլորտների մասնագետների
հոգեբույժների, նյարդաբանների
մանկավարժների և այլոց) 
մասնագիտական այլև անձնական
 
 

Գիրքը ձեռք բերելու համար
Հեռ.՝ 

Էլ

Առցանց պատվիրելու համար՝

Խաղամոլություն. ինչպես

 

ներկայացված են 
հիմնական տեսակները, 

պատճառականության, 
հաղթահարման 

պատկերացումները։ 
խաղամոլության ոչ 

հոգեթերապևտիկ 
 մեթոդները։ 

խաղամոլության 
գործիքներ և 

շաբաթյա  ծրագիր։   

 ինչպես սեփական խնդիրը ինքնուրույն
 հաղթահարել ցանկացողների, այնպես

ցանկացող հոգեկան առողջության 
մասնագետների (հոգեբանների, հոթերապևտների
նյարդաբանների, սոցիալական աշխատողների

) համար։ Գիրքը հիմնված է հեղինակի
անձնական փորձի վրա։ 

համար կարող եք դիմել հետևյալ կոնտակտային
 +374 55 550911, +374 93 550299 
Էլ.փոստ՝ press@hilfmann.com 

 
համար՝  https://armanbegoyan.com/hy/gambling-how

ինչպես հաղթահարել 

 
 

ինքնուրույն և/կամ 
այնպես էլ իրենց 

 և հարակից 
թերապևտների, 

աշխատողների, հատուկ 
հեղինակի ոչ միայն 

կոնտակտային միջոցներով՝ 

how-to-overcome/ 



Խաղամոլություն. ինչպես հաղթահարել 
 

 

Հեղինակ՝ Արման  Նորայրի Բեգոյան, 
հոգեբան (դիպլ մասն ), հոգեթերապևտ 
(Հոգեթերապևտի եվրոպական վկայական – 
ECP), սուպերվիզոր և թրեյներ: Ամերիկյան 
հոգեբանական ասոցիացիայի միջազգային 
անդամ, Հոգեթերապիայի լեհական 
ֆեդերացիայի լիիրավ անդամ, «Հիլֆմանն» 
հոգեբանական ծառայությանգլխավոր 
մասնագետ, և Harmand Hilfmann™ School of 
Professional Psychology Կլինիկական 
հոգեբանության և հոգեթերապիայի 
դեպարտամենտի ղեկավար, ինչպես նաև 
«Теория и практика охраны психического 
здоровья» (ՌԴ), «Психопатология и 
аддиктивная медицина» (ՌԴ) և «Dziecko 
Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka» 
(Լեհաստան) գիտական հանդեսների 
խմբագրական խորհուրդների անդամ: 

https://armanbegoyan.com/ 

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՆԱԽԱԲԱՆ  

1. ԳԱՂԱՓԱՐ ԽԱՂԱՄՈԼՈՒԹՅԱՆ, ԴՐԱ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ  
 Ներածություն  
 Խաղամոլությունը որպես խանգարում  
 Դիագնոստիկ չափորոշիչներն ու կոմորբիդությունը  
 Զարգացումն ու ընթացքը  
 Առաջացմանը նպաստող կենսաբանական գործոնները  
 Առաջացմանը նպաստող անձնային և սոցիալական գործոնները  
 Թերապիան  

2. ԽԱՂԱՄՈԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ  

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  
 SOGS սանդղակը  
 DSM5-ի չափորոշիչները  

 
 



Խաղամոլություն. ինչպես հաղթահարել 
 
ՇԱԲԱԹ I. ԽՆԴՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒՄ  

 Վարժություն 1. «Խաղալու օգուտներն ու վնասները»  
 Վարժություն 2. «Խաղալու գրավիչ կողմերը»  
 Վարժություն 3. «Խաղալու վանիչ կողմերը»  
 Վարժություն 4. «Խաղալուն վերջ դնելու պատճառները»  
 Վարժություն 5. «Խաղալու տեղն իմ կյանքում. այսօր՝ ինչպես որ կա»  
 Վարժություն 6. «Խաղալու տեղն իմ կյանքում. ինչպես կցանկանայի որ լիներ»  

ՇԱԲԱԹ II. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ  
 Վարժություն 7. «Բարձր ռիսկայնությամբ իրավիճակների բացահայտում»  
 Վարժություն 8. «Բարձր ռիսկայնությամբ իրավիճակներում դիմադրության բարձրացման 

ռազմավարությունների բացահայտում»  
 Ուղեցույց 1. Բարձր ռիսկայնությամբ իրավիճակներից խուսափելու հիմնական 

ռազմավարությունները  
 Վարժություն 9. Բարձր ռիսկայնությամբ իրավիճակներն ու դիմադրության բարձրացման 

անհատական ռազմավարությունները  

ՇԱԲԱԹ III. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԵՏ  
 Վարժություն 10. «Ինչ եմ ուզում կյանքից»  
 Վարժություն 11. Հաճելի գործողությունների ցանկի կազմում և դրանց իրագործում  
 Վարժություն 12. Ապագայի սցենարի և դրա այլընտրանքների կառուցարկում  

ՇԱԲԱԹ IV. ԱՇԽԱՏԱՆՔ «ԱՐԺԵՔԻ» ՀԵՏ  
 Վարժություն 13. Գումարի պոտենցիալ նյութական արժեքի վերհանում. ընդհանուր  
 Վարժություն 14. Գումարի պոտենցիալ նյութական արժեքի վերհանում. վերջին խաղացածի  
 Վարժություն 15. Գումարի պոտենցիալ ոչ նյութական արժեքի վերհանում. Ընդհանուր  
 Վարժություն 16. Գումարի պոտենցիալ ոչ նյութական արժեքի վերհանում. վերջին 

խաղացածի  
 Վարժություն 17. Գումարի պոտենցիալ արժեքի վերլուծություն. ինչն եմ վտանգում  

ՇԱԲԱԹ V. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՎԱՐՔԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՀԵՏ  
 Վարժություն 18. Գործող դեզադապտիվ վարքային մոդելի վերլուծություն  
 Վարժություն 19. Նոր ադապտիվ վարքային մոդելի կառուցարկում  
 Վարժություն 20. Նոր ադապտիվ վարքային մոդելի ամրապնդում. վիզուալիզացիա և դերային 

խաղ  

ՇԱԲԱԹ VI. ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑԱՐԿՈՒՄ  
 Վարժություն 21. Ռիսկային իրավիճակների ելքի հնարավոր տարբերակների ձևակերպում, 

ռացիոնալ վիճարկում և մշակում  
 Վարժություն 22. Հնարավոր ռիսկային իրավիճակների հաղթահարման կոգնիտիվ 

կառուցարկում  
 Ուղեցույց 2. Սոկրատեսյան հարցադրումներ  

ՎԵՐՋԱԲԱՆ  

ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԻՆՔՆԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՕՐԱԳԻՐ  

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 


