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Բնակչ	 թյան հիմն ադրամի  և Յ= ՆԻՍԵՖ-ի տեսակետների հետ։
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 Նա խա բան

Ծ նող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի խն դի րը մի շտ էլ ե ղել է հո-
գե բան նե րի հե տաքրք ր	  թյ	 ն նե րի շր ջա նա կ	 մ։ Զար գաց ման տար-
բեր խան գա ր	 մն  եր և հո գե բա նա կան խն դիր ներ 	  նե ցող ե րե խա նե րի 
հետ աշ խա տե լիս ա ռանց ծնող նե րի ներգ րավ վա ծ	  թյան և փոխ հա մա-
գոր ծակ ց	  թյան գրե թե հնա րա վոր չէ հաս նել ցան կա լի ար դյ	 նք նե րի։ 
Ո ւս տի ծնո ղա վա ր	  թյան հմ տ	  թյ	 ն նե րի տի րա պե տ	  մը ա ռաջ նային 
է յ	  րա քան չյ	 ր մաս նա գե տի հա մար, ո րը գոր ծ	  նե 	  թյան բե ր	  մով 
շփ վ	 մ է ե րե խա նե րի և նրանց ծնող նե րի հետ։ 

Ծ նող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րը կազ մա վոր վ	 մ են ըն տա-
նի ք	 մ, որ տեղ նաև տե ղի է 	  նե ն	 մ ե րե խայի ֆի զի կա կան, հ	  զա-
կան և ի նե տե լեկ տ	  ալ զար գա ց	  մը: Ըն տա նի քը այն սո ցի ա լա կան 
մի  ջա վայրն է, որ տեղ բա վա րար վ	 մ են ե րե խայի կար ևո րա գ	 յն պա-
հանջ մ	 նք նե րը, այդ թվ	 մ՝ սի րո և կապ վա ծ	  թյան, ա պա հո վ	  թյան և 
պաշտ պան վա ծ	  թյան պա հանջ մ	 նք նե րը: Ան շ	 շտ, կար ևոր է ըն տա-
նի ք	 մ ե րե խայի դե րը, ծնող նե րի վե րա բեր մ	 ն քը նրա հան դեպ, քան-
զի ե րե խայի վար քը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, թե ծնող ներն ի նչ պի-
սի զգա ց	 մն  եր, ի նչ սպա ս	 մն  եր 	  նեն նրա նից, ի նչ պես են գնա հա-
տ	 մ նրան:

 Ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի խն դի րը` պայ մա նա վոր-
ված տար բեր սե ր	 նդ նե րի հա յացք նե րով և մտա ծե լա կեր պով, ե ղել է և 
կա մարդ կ	  թյան գո յ	  թյ	  նից ի վեր: 

Այս ո լոր տ	 մ հա ճախ են հան դի պ	 մ շր ջա պա տի կող մի ց ե րե խայի 
խնդ րի ըն դ	 ն ման և հաղ թա հար ման հետ կապ ված դժ վա ր	  թյ	 ն նե-
րը, քա նի որ հա սա րա կ	  թյ	  նը դեռևս ամ բող ջ	  թյամբ պատ րաստ չէ 
ըն դ	  նել հո գե բա նա կան ծա ռա յ	  թյ	 ն նե րից օ գտ վե լ	  ան հրա ժեշ տ	 -
թյ	  նը: Այ ն	  ա մե  նայ նիվ, վեր ջին տաս նա մյա կ	 մ զգա լի ո րեն ա ճել է 
հո գե բա նա կան ծա ռա յ	  թյ	 ն նե րի և մաս նա գետ նե րի պա հան ջար կը: 
Տար բեր հաս տա տ	  թյ	 ն նե ր	 մ ստեղծ վել են հո գե բա նա կան ծա ռա յ	 -
թյ	 ն ներ, տա րա տե սակ բա ժին ներ, որ տեղ յ	  րա քան չյ	 ր ոք ան հրա-
ժեշ տ	  թյան դեպ ք	 մ կա րող է ստա նալ հո գե բա նա կան ա ջակ ց	  թյ	 ն: 
Նա խապ րո ցա կան և դպ րո ցա կան հաս տա տ	  թյ	 ն նե ր	 մ հատ կա պես 
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շեշ տադր վ	 մ է ծնող –ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի շտ կ	  մը և բա-
րե լա վ	  մը: 

Ուս տի մաս նա գի տա կան ա ջակ ց	  թյան տրա մադր ման հետ հա մա-
տեղ կար ևոր վ	 մ է տար բեր աշ խա տան քային գոր ծիք նե րի, մե  թոդ նե րի 
և մե  թո դի կա նե րի, թես տե րի և հար ցա թեր թե րի, գործ նա կան ձեռ նարկ-
նե րի ստեղ ծ	  մը:

 Հա յաս տա ն	 մ հո գե բա նա կան գի տ	  թյ	  նը բա վա կա նին ե րի տա-
սարդ է, ին չի պատ ճա ռով հայե րեն մե  թո դա կան ձեռ նարկ նե րը սա կա-
վա թիվ են, 	  ս տի ան հրա ժեշ տ	  թյ	 ն ա ռա ջա ցավ ստեղ ծել այն պի սի 
ձեռ նարկ, ո րը կօգ նի մաս նա գետ նե րին ծնող-ե րե խա, ծնող-մաս նա գետ 
փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ առ կա խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լ	  գոր-
ծ	 մ: Ձեռ նար կը պա ր	  նա կ	 մ է ի նչ պես տե սա կան վեր լ	  ծ	  թյ	 ն ներ՝ 
հիմն  ված մի  շարք հե ղի նակ նե րի տե սա կան դր	 յթ նե րի վրա /Լ.Դ Ստո-
լյա րեն կո, Ա.Ի. Զա խա րով, Լ.Բ. Շնեյ դեր, Ս.Դ Ար զ	  մա նյան, Ա.Ս Վի-
գոտս կի, Կ. Հոլլ և այլք/, այն պես էլ գործ նա կան քայ լեր և սկզ բ	 նք ներ, 
ո րոնց շնոր հիվ մաս նա գետ նե րը կա րող են ի րա կա նաց նել ան հա տա-
կան և խմ բային հան դի պ	 մն  եր` 	  ղղ ված ծնող-ե րե խա հա րա բե ր	 -
թյ	 ն նե րի բա րե լավ մա նը, տար բեր տա րի քային փ	  լե րի ա ռանձ նա-
հատ կ	  թյ	 ն նե րի վեր լ	  ծ	  թյա նը, ճգ նա ժա մե  րով պայ մա նա վոր ված 
դժ վա ր	  թյ	 ն նե րի, ի նչ պես նաև կր թ	  թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ-
ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րի ա ռջև ծա ռա ցած հո-
գե բա նա կան խն դիր նե րի հաղ թա հար մա նը: Ձեռ նար կի մյ	 ս կար ևոր 
ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	  նը վե րոն շյալ խն դիր նե րի հաղ թա հար ման ըն-
թաց ք	 մ ծնո ղի հո գե վի ճա կի կար ևո ր	 մն  է: Ե թե ծնո ղը հայտն վել է 
սթ րե սային ի րա վի ճա կ	 մ, 	  նի կորս տի, հ	  սա հա տ	  թյան, ան տար-
բե ր	  թյան զգա ց	 մ, ին չի հետ ևան քով նրա մոտ նկատ վ	 մ են ան կա-
յ	 ն հ	  զա կան դրս ևո ր	 մն  եր, նախ ան հրա ժեշտ է կար գա վո րել նրա 
հ	  զա կան վի ճա կը, այ ն	  հետև ի րա կա նաց նել հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի 
բա րե լավ մանն 	  ղղ ված աշ խա տանք:

Ձեռ նար կ	 մ ներ կա յաց ված է նաև ծնո ղա վա ր	  թյան հմ տ	  թյ	 ն նե-
րի զար գաց մա նը նպաս տող թրեյ նինգ, ո րն 	  ղե ց	 յց կլի նի նա խադպ-
րո ցա կան, դպ րո ցա կան տար բեր հաս տա տ	  թյ	 ն նե ր	 մ աշ խա տող 
ծնող նե րի հետ հո գե բա նա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լիս: 
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Այս տեղ ներ կա յաց ված են նաև մաս նա գի տա կան փոր ձի հի ման վրա 
մշակ ված տա րա տե սակ վար ժ	  թյ	 ն ներ, մե  թոդ ներ, հնար ներ, հար-
ցա րան ներ, ո րոնք թ	 յլ կտան հո գե բան նե րին կազ մա կեր պել լի ար ժեք, 
ար դյ	  նա վետ ա ջակ ց	  թյ	 ն, ի նչ պես ե րե խա նե րի, այն պես էլ ծնող նե-
րի հետ: Շեշ տադր վ	 մ է նաև կր թ	  թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման-
նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րի հետ աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կեր պ	  մը, քա նի որ այս խն դի րը հա րա րա կ	  թյան շր ջա ն	 մ 
դեռևս մն 	 մ է թի րա խային: 

Ս	 յն ձեռ նար կ	 մ ներ կա յաց ված են նաև ծնող-մաս նա գետ փոխ հա-
րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ առ կա խն դիր ներն 	  վեր ջի նիս հաղ թա հար ման 
	  ղի նե րը, քա նի որ ծնո ղա վա ր	  թյ	 նն իր մե ջ նե րա ռ	 մ է ի նչ պես աշ-
խա տանք ծնող նե րի հետ՝ պայ մա նա վոր ված ե րե խայի դժ վա ր	  թյ	 ն-
նե րով, այն պես էլ գոր ծըն թաց՝ 	  ղղ ված ծնող նե րի հետ փոխվս տա հ	 -
թյան, փոխ հա մա գոր ծակ ց	  թյան մթ նո լոր տի ստեղծ մա նը։ 

Այն նա խա տես ված է նա խադպ րո ցա կան, կրտ սեր և ա վագ դպ րո-
ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի և նրանց ծնող նե րի հետ աշ խա տող մաս-
նա գետ նե րի հա մար: Այն 	  ղե ց	 յց է ման կա պար տեզ նե րի, դպ րոց նե-
րի, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան հո գա ծ	  թյ	 ն և նե րա ռա կան կր թ	  թյ	 ն 
ի րա կա նաց նող հաս տա տ	  թյ	 ն նե րի մաս նա գետ նե րի հա մար: Ձեռ-
նար կ	 մ զե տեղ ված տե ղե կատ վ	  թյ	  նը կա րե լի է կի րա ռել ի նչ պես 
խմ բային, այն պես էլ ան հա տա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լիս:
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Ծ նող-ե րե խա, ծնող-մաս նա գետ փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն-

նե ր	 մ հա ճախ հան դի պող դժ վա ր	  թյ	 ն նե րը

 
Ար դի ի րա կա ն	  թյան մե ջ ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի 

	  ս	 մն  ա սի ր	  թյ	  նը շատ կար ևոր է: Այլ ժա մա նա կաշր ջա ն	 մ դաս-
տի ա րակ ված և ման կ	  թյ	 նն ապ րած մե  ծա հա սակ նե րը դժ վա ր	 -
թյամբ են ըն դ	  ն	 մ և հար մար վ	 մ նոր սե ր	 նդ նե րի վարք 	  բար-
քին, տեխ նի կա կան ա ռաջ խա ղա ց	 մն  ե րին և այլն, ին չի հետ ևան քով 
ա ռա ջա ն	 մ են ան հա մա ձայ ն	  թյ	 ն ներ, բա խ	 մն  եր, կոնֆ լիկ տային 
ի րա վի ճակ ներ, մե րժ ված, չսիր ված լի նե լ	  զգա ց	 մն  եր և այլն: Վե-
րոն շյա լին ա վե լա ն	 մ են նաև ծնող նե րի և ե րե խա նե րի ճգ նա ժա մային 
դրս ևո ր	 մն  ե րը: « Լավ ծնող նե րի մոտ մե  ծա ն	 մ են լավ ե րե խա ներ». 
բա վա կա նին հա ճախ ե նք օգ տա գոր ծ	 մ այս ար տա հայ տ	  թյ	  նը` հա-
ճախ դժ վա րա նա լով բա ցատ րել, թե ի նչ է նշա նա կ	 մ  լի նել « լավ ծնող»: 
Շա տե րը կար ծ	 մ են, որ « լավ ծնող» կա րե լի է դառ նալ` 	  ս	 մն  ա սի-
րե լով մաս նա գի տա կան գրա կա ն	  թյ	 ն կամ տի րա պե տե լով հա տ	 կ 
մե  թոդ նե րի: Սա կայն մի  այն գի տե լիք նե րը բա վա րար չեն, ան հրա ժեշտ 
է ներ քին ին տ	  ի ցի ա, ե րե խային լսե լ	 , ապ ր	  մակ ցե լ	  	  նա կ	  թյ	 ն, 
բա րեն պաստ մթ նո լորտ, գի տե լիք նե րը գործ նա կա ն	 մ կի րա ռե լ	  և 
ե րե խայի ան ձնային ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րին հար մա րեց նե լ	  հմ-
տ	  թյ	 ն: Ծնո ղա վա ր	  թյան ըն թաց ք	 մ, ի նչ պես և այլ գոր ծըն թաց նե-
ր	 մ, դժ վար է զերծ մն ալ սխալ նե րից, սա կայն մե կ այլ ծայ րա հե ղ	  թյան 
դեպ ք	 մ, ե թե ծնո ղը փոր ձ	 մ է ան թե րի ի րա կա նաց նել ծնո ղա կան 
խնամքն 	  պար տա կա ն	  թյ	 ն նե րը, կա րող է խո չըն դո տել ե րե խայի 
ի նք ն	  ր	 յն ա րա րե լ	 , փնտ րե լ	 , գտ նե լ	  և ո րո շ	 մ կա յաց նե լ	  	  նա-
կ	  թյան ձևա վոր մա նը: Ըն տա նե կան փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ մե ծ 
նշա նա կ	  թյ	 ն 	  նի նաև սի րո պա հանջ մ	 ն քի բա վա րա ր	  մը: Ծնո-
ղա կան սե րը իր ե րե խայի նկատ մամբ ան սահ ման է և ա ռանց պայ մա-
նի. այն ե րե խայի հոգ ևոր և մարմն  ա կան ա ռող ջ	  թյան հիմքն է: 

Ծ նող նե րի և ե րե խա նե րի ը նդ հա ր	 մն  ե րի պատ ճա ռը հա ճախ ե րե-
խա նե րի ի նք ն	  ր	 յ ն	  թյան և ան կա խ	  թյան ձգ տ	 մն  է: Ե րե խա նե րի 
այդ ձգ տ	  մը զ	  գորդ վ	 մ է նրանց ֆի զի կա կան զար գաց ման հետ: 
Սա կայն այդ ի նք ն	  ր	 յ ն	  թյան հետ հա մա տեղ ե րե խա նե րը շա ր	  նա-
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կ	 մ են հ	  զա կա նո րեն սերտ կա պի մե ջ մն ալ ծնո ղի հետ: 
Ա ռա վել խնդ րա հա ր	 յց ի րա վի ճա կ	 մ են հայտն վ	 մ կր թ	  թյան 

ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե-
րը, քա նի որ նրանց մոտ հա վե լյալ ծա գ	 մ են նաև ե րե խայի ա ռանձ-
նա հատ կ	  թյ	 ն նե րով պայ մա նա վոր ված դժ վա ր	  թյ	 ն ներ` ե րե խայի 
խնդ րի ըն դ	  ն	 մ, բա ցա սա կան հ	  զա կան ապ ր	 մն  ե րի հաղ թա հա-
ր	 մ, նրա խնդ րին հա մա պա տաս խան ա ջակ ց	  թյ	 ն ց	  ցա բե ր	 մ 
և այլն: Ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի վատ թա րաց մա նը 
նպաս տ	 մ են նաև շր ջա պա տի կող մի ց չի մա ց	  թյան հետ ևան քով ե րե-
խայի խնդ րին տր վող ոչ հա մար ժեք ար ձա գան քը, ծաղ րան քը, ե րե խայի 
վար քային դրս ևո ր	 մն  ե րի բա ցա սա կան մե կ նա բա ն	 մն  ե րը և այլն: 

Ե րե խայի լի ար ժեք զար գա ց	  մը ա ռա ջին հեր թին ի րա կա նա ն	 մ է 
բա րեն պաստ և ներ դաշ նակ ըն տա նե կան մի  ջա վայ ր	 մ: Ի սկ ա ռանձ-
նա հա տ	 կ պայ ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե խա նե րի հա մար այդ ներ-
դաշ նակ պայ ման ներն էլ ա վե լի են կար ևոր վ	 մ, քա նի որ նրանք գերզ-
գա յ	 ն են, նր բան կատ և հ	  զա կան: Հ	  զա կան հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի 
վեր լ	  ծ	  թյ	  նը հնա րա վո ր	  թյ	 ն է տա լիս հե տա գա յ	 մ 	  ղ ղոր դել 
ա մ	 ս նա կան և նե րըն տա նե կան ի րա վի ճակ նե րի դի նա մի  կան և ծնող-
ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի ձևա վոր ման ըն թաց քը: 

Ծ նո ղա վա ր	  թյան ըն թաց ք	 մ հա ճախ հան դի պ	 մ են նաև խն դիր-
ներ մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ, ին չը կա րող է խո-
չըն դո տել ար դյ	  նա վետ փոխ հա մա գոր ծակ ց	  թյան ծա վալ մա նը։ Ե րե-
խա նե րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րը եր բեմն  չեն կողմն  ո րոշ վ	 մ՝ 
ի նչ պես շփ վել հ	  սա հատ կամ ագ րե սիվ, ան տար բեր կամ կաս կա ծա-
մի տ ծնող նե րի հետ։  Կար ևոր վ	 մ է նաև մաս նա գե տի կող մի ց ծնող-
նե րին ապ ր	  մակ ցե լ	  կա րո ղ	  թյան զար գա ց	  մը, ին չի թ	 յլ ար տա-
հայտ վա ծ	  թյ	  նը հա ճախ խո չըն դո տ	 մ է ծնո ղի հետ կա ռ	  ցո ղա կան 
հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի ձևա վոր մա նը։ 

Թերևս սրանք այն հիմն  ա կան դժ վա ր	  թյ	 ն ներն են, ո րոնք հան դի-
պ	 մ են ծնո ղա վա ր	  թյան ըն թաց ք	 մ։ 
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Ծ նո ղի ա ռա ջին այ ցե լ	  թյ	  նը, խնդ րի ձևա կեր պ	 -

մը և աշ խա տան քի տե սա կի ո րո շ	  մը /խմ բային և 

անհատական/

Ծ նողն ա ռա ջին ան գամ դի մ	 մ է մաս նա գե տի օգ ն	  թյա նը, ե րբ 
ե րե խայի մոտ նկա տ	 մ է ան ցան կա լի հ	  զա վար քային դրս ևո ր	 մն  եր 
և ոչ այն քան կա ռ	  ցո ղա կան շփ	 մ: Հա ճախ նա ե րե խային դի տար-
կ	 մ է որ պես ա ռան ձին մի կ րոաշ խարհ, ո րն ա սես ան ջատ է ըն տա նի-
քից, նրա ան դամն  ե րից և ծնող նե րից: Տպա վո ր	  թյ	 ն է ստեղծ վ	 մ, որ 
ծնող նե րի վար քը, հ	  զա կան վի ճա կը, ըն տա նե կան մթ նո լոր տը փոխ-
կապ ված չեն ե րե խայի հո գե բա նա կան դժ վա ր	  թյ	 ն նե րի հետ: Ար-
հես տա վարժ հո գե բա նը ե րե խայի խն դիր նե րի հաղ թա հար ման գոր ծ	 մ 
աս տի ճա նա բար ներգ րա վ	 մ է ծնող նե րին՝ նպաս տե լով ծնող-ե րե խա 
հա մա կար գ	 մ ծնո ղի դե րի գի տակց ման 	  ա րժ ևոր մա նը։ Ի հար կե, 
ծնող նե րին պետք է հաս ցե ագ րել, որ նրանց մաս նակ ց	  թյ	 նն ան հրա-
ժեշտ է ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ նրանց մե  ղա վո ր	  թյամբ է ե րե խան 
հայտն վել նման ի րա վի ճա կ	 մ, այլ բա ցատ րե լով, որ ծնո ղը կազ մ	 մ  է 
ե րե խայի ան բա ժա նե լի մա սը, և նրա նից լավ ոչ ոք չի կա րող հաս կա-
նալ և զգալ ե րե խայի ապ ր	 մն  ե րը: Ա ռա ջին հան դիպ ման ըն թաց ք	 մ 
պետք է հաս կա նալ ծնո ղի այ ցի նպա տա կը, ձևա կեր պել աշ խա տան քի 
խն դիր նե րը, պլա նա վո րել ա ջակ ց	  թյան բն	 յ թը և ան հրա ժեշ տ	  թյան 
դեպ ք	 մ սահ մա նել ծնո ղի մաս նակ ց	  թյան ձևը՝ ան հա տա կան կամ 
խմ բային հան դի պ	 մն  ե րի տես քով: Ա ռա ջին հան դիպ ման ըն թաց ք	 մ 
շատ կար ևոր է ստեղ ծել ջերմ, փոխվս տա հ	  թյան մթ նո լորտ: 

Կր թ	  թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի  կա րիք 	  նե ցող ե րե-
խա նե րի ծնող նե րի հետ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը տար բեր վ	 մ 
են ի րենց ի նք նա տի պ	  թյամբ, քա նի որ այդ ծնող նե րին բնո րոշ է հ	  զա-
կան լար վա ծ	  թյ	  նը, ե րե խայի խն դի րը ըն դ	  նե լ	  և ի րա վի ճա կի հետ 
հար մար վե լ	  ա կն հայտ դժ վա ր	  թյ	 ն նե րը: Ծնող ներն ի րենց զգ	 մ 
են փա կ	  ղ	 մ, ա նե լա նե լի ի րա վի ճա կ	 մ. նրանց ան դա դար տան ջ	 մ 
է այն մի տ քը, որ ի րենք ո չինչ չեն կա րող փո խել, որ ի րենց ե րե խան 
դա տա պարտ ված է « հի վանդ ե րե խա» կոչ վե լ	  դա տավճ ռին: Ո ւս տի 
հա ճախ ծնո ղը հեր ք	 մ է խնդ րի առ կա յ	  թյ	  նը, հրա ժար վ	 մ է ըն-
դ	  նել այն, հե տաձ գ	 մ է ե րե խային ա ջակ ցե լ	  գոր ծըն թացն այն քան 
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ժա մա նակ, մի նչ կր կին կհայտն վի այդ խն դի րը հրահ րող ի րա վի ճա-
կ	 մ: Նման հե տաձ գ	 մն  ե րը կա րող են բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ 
ե րե խայի հե տա գա զար գաց ման վրա, քա նի որ 	  ս	 ց ման և զար գաց-
ման հա մար ա ռա վել բա րեն պաստ տա րի քային փ	  լը /2-4 տա րե կան/ 
ան տե սե լ	  դեպ ք	 մ հետ ևանք նե րը կա րող են լի նել ան դառ նա լի: Մեկ 
այլ դեպ ք	 մ ծնո ղը հայտն վ	 մ է ա պա տիկ, դեպ րե սիվ հո գե վի ճա կ	 մ, 
հ	  սա հատ վ	 մ է և դառ ն	 մ ան գոր ծ	  նյա: Ո ւս տի ա ռա ջին հան դի պ	 -
մի ց սկ սած՝ պետք է աշ խա տել ծնո ղի հ	  զա կան դրս ևո ր	 մն  ե րի հետ՝ 
ը նդ գծե լով այն մի տ քը, որ յ	  րա քան չյ	 ր ի րա վի ճա կից կա ե լք, որ ե րե-
խայի զար գաց ման ըն թաց քը պայ մա նա վոր ված է ծնող-մաս նա գետ ար-
դյ	  նա վետ հա մա գոր ծակ ց	  թյամբ։ Մաս նա գե տը ծնո ղի սպա ս	 մն  ե րը 
պետք է 	  ղ ղոր դի ոչ թե աշ խա տան քի ար դյ	 ն քի, այլ ըն թաց քի վրա։ 
Ցան կա լի է շեշ տադ րել նաև, որ ե րե խայի ձեռք բե ր	 մն  ե րը ոչ թե պետք 
է հա մե  մա տել հա սա կա կից նե րի հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րի, այլ հենց ե րե խայի 
զար գաց ման աս տի ճա նի և ներ կայիս փո փո խ	  թյ	 ն նե րի հետ: Ա նհ րա-
ժեշտ է ծնո ղին սո վո րեց նել ե րե խայի ա ռջև դնել փոքր, իր հնա րա վո ր	 -
թյ	 ն նե րին հա մա պա տաս խան նպա տակ ներ և 	  րա խա նալ ն	 յ նիսկ 
փոքր ձեռք բե ր	  մով՝ ձգ տե լով նոր հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րի և ա ռաջ խա ղա-
ց	 մն  ե րի: Ծնո ղի հետ աշ խա տե լիս ցան կա լի է խ	  սա փել  ան հաս կա-
նա լի, վախ ներշն չող ախ տո րո շ	 մն  ե րից՝ փոր ձե լով նկա րագ րել այդ 
ախ տո րոշ ման ար տա հայտ չաձ ևե րը, հ	  զա վար քային դրս ևո ր	 մն  ե րը, 
ի մա ցա կան ո լոր տ	 մ առ կա դժ վա ր	  թյ	 ն նե րը, շփ ման խն դիր նե րը, 
ֆի զի ո լո գա կան և մարմն  ա կան ոչ ստան դարտ ար տա հայ տ	 մն  ե րը /
օ րի նակ` «Ա	  տիզմ» ախ տո րո շ	  մը բարձ րա ձայ նե լ	  փո խա րեն, կա րե-
լի է ա սել, որ ե րե խային բնո րոշ են ի նք նա տիպ հ	  զա կան դրս ևո ր	 մ-
ներ. նա դժ վա րա ն	 մ է ար տա հայ տել իր հ	 յ զե րը, հա ճախ զայ րա ն	 մ 
է, կա րող է չն չին պատ ճա ռի դեպ ք	 մ բղա վել, եր բեմն  նրան հա ճե լի է, 
ե րբ գր կ	 մ ես, ի սկ եր բեմն  էլ կա րող է զայ րա նալ մարմն  ա կան հպ	  մի ց, 
խ	  սա փ	 մ է հայտն վել մարդ կանց մի  ջա վայ ր	 մ, և այլն/: Ծնող նե րին 
	  ղղ ված նմա նա տիպ մո տե ց	  մը կձ ևա վո րի ծնող-մաս նա գետ բա րեն-
պաստ, վս տա հե լի փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն ներ, ին չը կօգ նի մաս նա գե տին 
ա ռա վել ար դյ	  նա վետ ի րա կա նաց նել աշ խա տան քը: Ծնո ղի հետ աշ-
խա տան քի ըն թաց ք	 մ շատ կար ևոր է ապ ր	  մակ ց	  մը /էմ պա տի ան/: 
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Նա պետք է զգա, որ հաս կաց ված է մաս նա գե տի կող մի ց, և վեր ջինս 
կա րո ղա ն	 մ է մտ նել իր դր	  թյան մե ջ։ Այս դեպ ք	 մ հո գե բա նը ծնո ղի 
հա մար դառ ն	 մ է հայե լի, որ տեղ ար տա ցոլ վ	 մ են իր հ	 յ զե րը, ապ-
ր	 մն  ե րը, դժ վա ր	  թյ	 ն ներն 	  խն դիր նե րը: 

Այ ցե լ	  ի հետ ա ռա ջին հան դիպ ման խն դիր ներն են` կոն տակ տի 
հաս տա տ	  մը, այ ցի նպա տա կի բա ցա հայ տ	  մը և հե տա գա աշ խա-
տան քային քայ լե րի պլա նա վո ր	  մը: Ցան կա լի է, որ ծնողն ա ռա ջին 
հան դիպ մա նը ներ կա յա նա ա ռանց ե րե խայի: Գո յ	  թյ	 ն 	  նեն ա ռա ջին 
հան դիպ ման ի րա կա նաց ման ե րեք հիմն  ա կան ձևեր՝ կա ռ� ց ված քային, 
ոչ կա ռ� ց ված քային և կի սա կա ռ� ց ված քային:

 Կա ռ	 ց ված քային  ձևն ի րա կա նաց վ	 մ է հարց 	  պա տաս խա նի 
մի  ջո ցով։ Այս տար բե րակն ար դյ	  նա վետ է ին ֆոր մա ցի ա հա վա քագ-
րե լիս: 

Ոչ կա ռ	 ց ված քային ձևը հիմն  ա կա ն	 մ կի րառ վ	 մ է հո գե բա նա-
կան խորհր դատ վ	  թյան և հո գե թե րա պի այի ժա մա նակ. այն գլ խա վո-
րա պես 	  ղղ ված է  հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի ստեղծ մա նը և ոչ այն քան  ին-
ֆոր մա ցի այի հա վա քագր մա նը։

 Կի սա կա ռ	 ց ված քային ձևը կար ևո ր	 մ է  թե’ ին ֆոր մա ցի այի հա-
վա քագ ր	  մը և թե’ փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի ստեղ ծ	  մը:

 Կա ռ	 ց ված քային ձևը նպա տա կա հար մար է կի րա ռել կարճ ժա-
մա նա կա հատ վա ծ	 մ ա ռա վե լա գ	 յն ին ֆոր մա ցի ա ստա նա լ	  հա մար: 
Ե թե մաս նա գե տը վս տահ է, որ ծնո ղի հետ աշ խա տան քը չի կրե լ	  կա-
յ	 ն բն	 յթ, ա պա ա ռա վել ար դյ	  նա վետ է կի րա ռել կա ռ	 ց ված քային 
ձևը: Ե րե խայի հետ շա ր	  նա կա կան աշ խա տան քի պլա նա վոր ման 
դեպ ք	 մ կար ևոր վ	 մ է և’ ին ֆոր մա ցի ա հա վա քագ ր	  մը, և’ ծնող-մաս-
նա գետ փոխվս տա հ	  թյան մթ նո լոր տի ստեղ ծ	  մը։ Այդ դեպ ք	 մ նպա-
տա կա հար մար է կի րա ռել ա ռա ջին հան դիպ ման կի սա կա ռ	 ց ված-
քային մո դե լը: 

Ե րե խայի խնդ րի մա սին ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ա ստա նա լ	  
հա մար ա ռա ջարկ վ	 մ է ծնող նե րի մաս նակ ց	  թյամբ ի րա կա նաց նել 
ա նամն  ես տիկ տվյալ նե րի հա վա քագ ր	 մ՝ ը ստ ստորև ներ կա յաց ված 
հար ցա թեր թի։ 
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Ա նամն  ես տիկ տվյալ նե րի հա վա քագ ր	 մ

Ինչ պե՞ս է ըն թա ցել հղի 	  թյ	  նը: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ինչ պե՞ս է ըն թա ցել ծնն դա բե ր	  թյ	  նը: ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ինչ պե՞ս է ըն թա ցել ե րե խայի զար գա ց	  մը մի նչև մե կ տա րե կա նը (	 -
նե ցե՞լ է ա րդյոք քնի խան գա ր	 մն  եր, նյար դային դրս ևո ր	 մն  եր, ե ՞րբ է 
նս տել, ե ՞րբ է սկս վել թո թո վան քի շր ջա նը…):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ո՞ր տա րի քից է ե րե խան սկ սել քայ լել, խո սել: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 Կա տա րո՞ւմ է ա րդյոք ե րե խան Ձեր կող մի ց տր վող հրա հանգ նե րը: ___
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Կա րո ղա նո՞ւմ է ա րդյոք ե րե խան մտա պա հել և վե րար տադ րել ին ֆոր-
մա ցի ան տա րի քին հա մա պա տաս խան:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Որ քա՞ն եր կար է կա րո ղա ն	 մ կենտ րո նաց նել 	  շադ ր	  թյ	  նը: _______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Առ կա՞ են ա րդյոք ե րե խայի մոտ վա խեր (մ թ	  թյ	  նից, կեն դա նի նե րից, 
մի  ջատ նե րից, մի  այ նակ մն ա լ	 ց և այլն):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 Դիտ վո՞ւմ են ա րդյոք ե րե խայի մոտ վար քային ոչ ա դեկ վատ դրս ևո-
ր	 մն  եր (ագ րե սի վ	  թյ	 ն, ի նք նամ փո փ	  թյ	 ն և այլն):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Ինչ պի սի՞ փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն ներ 	  նի ե րե խան ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի հետ  (հայր, մայր, ք	 յր, եղ բայր, տա տիկ, պա պիկ այլն):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ինչ պի սի՞ փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն ներ 	  նի ե րե խան հա սա կա կից նե րի 
հետ: __________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ինչ պի սի՞ փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն ներ 	  նի ե րե խան մե  ծա հա սակ նե րի 
հետ: __________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Առ կա՞ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ գի շե րա մի  զ	  թյ	 ն (կամ էն կոպ րեզ) ե թե 
այո, ա պա կա՞ն ըն տա նի քի ան դամն  եր, ո րոնք 	  նե ցել են նմա նա տիպ 
խն դիր ներ: ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ո՞րն է Ձեզ ան հանգս տաց նող խն դի րը, ե ՞րբ եք այն նկա տել, ի նչ պե՞ս է 
այն ար տա հայտ վ	 մ:
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________
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Մաս նա կից նե րի ը նտ ր	  թյ	 նն 	  խմ բային 

աշխատանքնե րի ի րա կա նա ց	  մը

 Մինչ խմ բային աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ց	  մը, կար ևոր է խմ բի 
ան դամն  ե րի նպա տա կային հա վա քագ ր	  մը: Յ	  րա քան չյ	 ր թրեյ նինգ 
	  նի իր նպա տա կը, հա մա պա տաս խան թե ման և թե մայով պայ մա նա-
վոր ված խն դիր նե րի հաղ թա հար ման 	  ղղ վա ծ	  թյ	  նը: Ո ւս տի մաս նա-
կից նե րի խն դիր ներն էլ պետք է կրեն ն	 յ նա տիպ բն	 յթ: Ե թե թրեյ-
նինգն 	  ղղ ված է ծնո ղա վա ր	  թյան հմ տ	  թյ	 ն նե րի զար գաց մա նը, 
ա պա մաս նա գե տը պետք է ը նտ րի այն պի սի մաս նա կից նե րի, ո րոնք 
	  նեն ե րե խայի դաս տի ա րա կ	  թյանն ա ռնչ վող խն դիր ներ, ե րե խայի 
խն դիր նե րը ըն դ	  նե լ	  և  հաղ թա հա րե լ	  դժ վա ր	  թյ	 ն ներ: Տրա մա-
բա նա կան է, որ այս խմ բ	 մ չենք կա րող ը նդ գր կել ա սենք՝ հար բե ցող, 
աշ խա տա վայ ր	 մ շփ ման խն դիր ներ 	  նե ցող կամ կորս տի զգա ց	 մ և 
նե րանձ նային խն դիր ներ 	  նե ցող ծնո ղի և այլն: Խմ բի մաս նա կից նե-
րը կա րող են ը նտր վել ը ստ ե րե խա նե րի տա րի քային խմ բե րի և խնդ րի 
բն	 յ թի (ագ րե սիվ ե րե խա նե րի ծնող ներ, վա խեր և ֆո բի ա ներ 	  նե ցող 
ե րե խա նե րի ծնող ներ կամ կր թ	  թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի 
կա րիք 	  նե ցող ե րե խա նե րի, վար քային ար տա հայտ ված խն դիր ներ 	 -
նե ցող ե րե խա նե րի, շփ ման-հա ղոր դակց ման խն դիր ներ 	  նե ցող ե րե-
խա նե րի ծնող ներ և այլն): Խմ բի մաս նա կից նե րի ոչ ճիշտ ը նտ ր	  թյան 
հետ ևան քով հան դի պ	 մն  ե րը կա րող են ձանձ րա լի 	  ան հե տաքր քիր 
լի նել ծնող նե րի հա մար, հետ ևա բար նաև՝ ա նար դյ	  նա վետ։ Ան հա-
տա կան հան դի պ	 մն  ե րից հե տո մաս նա գե տը հս տակ պատ կե րա ց	 մ 
կա րող է կազ մե լ՝ հա մա պա տաս խա ն	 մ են ա րդյոք տվյալ ծնո ղի հե-
տաքրք ր	  թյ	 ն նե րը թրեյ նին գի նպա տակ նե րին և խն դիր նե րին:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը՝ մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քային ար-
դյ	  նա վե տ	  թյ	  նը բա րե լա վե լ	  նպա տա կով ա ռա ջարկ վ	 մ է ի րա կա-
նաց նել ծնո ղա վա ր	  թյան հմ տ	  թյ	 ն նե րը զար գաց նող հետ ևյալ թրեյ-
նին գը, ո րն 	  նի իր հս տակ ըն թա ցա կար գը և ը նդ գր կ	 մ է 16 հան դի-
պ	 մ։
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Ծ նո ղա վա ր	  թյան հմ տ	  թյ	 ն նե րը զար գաց նող 

թրեյնինգ մաս նա գետ նե րի հա մար

   
Հան դի պ	 մն  ե րի քա նա կը՝ 16
Տևո ղ	  թյ	  նը՝ 32 ժամ 
            
Թ րեյ նին գի նպա տա կը ծնող նե րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րի 

ծնո ղա վա ր	  թյան հմ տ	  թյ	 ն նե րի զար գա ց	 մն  է, ո րը հնա րա վո ր	 -
թյ	 ն կտա նրանց ծնո ղի հետ մի  ա սին հաղ թա հա րել ծնող-ե րե խա և 
մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ առ կա դժ վա ր	  թյ	 ն նե-
րը և կն պաս տի մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի բա րե լավ մա նը։

Խն դիր նե րը՝ 

 ե րե խայի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի և ճգ նա ժա մե  րի 
լ	  սա բա ն	 մ ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի հա մա տեքս-
տ	 մ,

 կր թ	  թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե խա-
նե րի ծնող նե րի ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի և առ կա դժ վա ր	  թյ	 ն-
նե րի քն նար կ	 մ և վեր լ	  ծ	  թյ	 ն,

  մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ ծնո ղի ան ձնային տի-
պի վեր լ	  ծ	  թյ	 ն,

  մաս նա գի տա կան հմ տ	  թյ	 ն նե րի ձևա վո ր	 մ ծնող-ե րե խա, մաս-
նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ ծա ռա ցած խն դիր նե րը 
հաղ թա հա րե լ	  նպա տա կով։
Թ րեյ նին գա վա րը կազ մա կեր պ	 մ և ի րա կա նաց ն	 մ է տասն վեց, 

մի  մյանց հետ փոխ կա պակց ված հան դի պ	 մն  ե րի շարք՝ 32 ժամ տևո-
ղ	  թյամբ։ 

Թ րեյ նին գի ըն թաց ք	 մ մաս նա կից նե րը նս տ	 մ են շր ջա նաձև տե-
ղադր ված ա թոռ նե րին. դա հնա րա վո ր	  թյ	 ն է տա լիս ա ռա վել ար դյ	 -
նա վետ ի րա կա նաց նել հան դի պ	 մն  ե րը։
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 Հան դի պ	 մ ա ռա ջին 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք, ծա նո թ	  թյ	 ն
2.  Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ 
3. Խմ բային կա նոն նե րի մշա կ	 մ
4. Ն պա տակ նե րի և սպա սե լիք նե րի քն նար կ	 մ
5. «Ծ նո ղա կան շա րադ ր	  թյ	 ն ներ» մե  թո դի կայի կի րա ռ	 մ 
6. Ամ փո փ	 մ 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ծա նո թ	  թյ	 ն։ 

Վա րո ղը ող ջ	  ն	 մ է մաս նա կից նե րին և ծա նո թա ն	 մ նրանց հետ։ 
Ծա նո թա նա լիս կա րե լի է օգ տա գոր ծել տա րա տե սակ վար ժ	  թյ	 ն ներ, 
ո րոնք ի րենց մե ջ կնե րա ռեն ոչ մի  այն ծա նո թ	  թյան գոր ծըն թա ցը, այլև 
մի  մյանց նկատ մամբ փոխվս տա հ	  թյան, հա մախմբ վա ծ	  թյան և մի -
աս նա կա ն	  թյան մթ նո լոր տի ստեղ ծ	  մը:

 Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ։ 
Վա րո ղը թե լի կծի կը գց	 մ է մաս նա կից նե րից որ ևէ մե  կին` բռ նե լով 

թե լի ծայ րը։ Այդ մաս նա կի ցը իր հեր թին կա տա ր	 մ է ն	 յն գոր ծո ղ	 -
թյ	  նը: Գոր ծո ղ	  թյ	  նը կրկն վ	 մ է այդ պես շա ր	  նակ, մի նչև վեր ջին 
մաս նա կի ցը: Վար ժ	  թյ	  նը ճիշտ կա տա րե լ	  դեպ ք	 մ թե լից ստաց-
վ	 մ է սար դոս տայն: Այ ն	  հետև վա րո ղը շեշ տադ ր	 մ է խմ բի ամ բող-
ջա կա ն	  թյան կար ևո ր	  թյ	  նը, թե ի նչ պես խ	 մ բը թրեյ նին գի ըն թաց-
ք	 մ կապ ված կլի նի այդ ան տե սա նե լի թե լե րով, ո րը կն պաս տի աշ խա-
տան քի ար դյ	  նա վե տ	  թյա նը: 

Խմ բային կա նոն նե րի մշա կ	 մ: 
Յ	  րա քան չյ	 ր թրեյ նինգ ի րա կա նաց նե լ	 ց ա ռաջ ան հրա ժեշտ է 

ո րո շել խմ բային կա նոն նե րը, ին չը կն պաս տի խմ բ	 մ կար գ	  կա նո նի, 
մի  մյանց լսե լ	 , հար գե լ	 , հան դի պ	  մի ց չ	  շա նա լ	  սո վո ր	 յ թի ձևա-
վոր մա նը: Դրանք մշակ վ	 մ են խմ բի ան դամն  ե րի և մաս նա գե տի ա ռա-
ջար կ	  թյամբ: Խմ բի կա նոն նե րը ցան կա լի է ֆիք սել տե սա նե լի ձևով /
գ րա տախ տա կի, վատ մա նի և այլ նի վրա/, քա նի որ դրանք այ դ	  հետ 
պետք է կազ մե ն թրեյ նին գի ան բա ժա նե լի մա սը: Խմ բի կա նոն նե րի 
խախ տ	 մն  ե րի դեպ ք	 մ վա րո ղը կա րող է պատ ժա մի  ջոց ներ կի րա-
ռել խմ բի ան դամն  ե րի հա մա ձայ ն	  թյամբ՝ նրանց կամ վա րո ղի կող մի ց 
ա ռա ջարկ ված տար բե րակ նե րով։ 
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Ն պա տակ նե րի և սպա սե լիք նե րի քն նար կ	 մ: 
Վա րո ղը կա րող է նպա տակ նե րի և սպա սե լիք նե րի գրա ռ	 մն  ի րա-

կա նաց նել եր կ	  տար բե րա կով: Ա ռա ջին տար բե րա կ	 մ թրեյ նին գա վա-
րը մաս նա կից նե րին բա ժա ն	 մ է հար ցա թեր թիկ, որ տեղ նրանք նշ	 մ 
են մաս նակ ց	  թյան նպա տակ ներն 	  սպա սե լիք նե րը։

 Հար ցա թեր թիկ 

Ի՞նչ նպա տա կով եք մաս նակ ց	 մ այս թրեյ նին գին։ _________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

Ի՞նչ սպա սե լիք ներ 	  նեք այս թրեյ նին գից։ _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 Ձեր ա ռա ջար կ	  թյ	 ն նե րը և ցան կ	  թյ	 ն նե րը՝ կապ ված թրեյ նին գի 
ըն թաց քի հետ։ _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 
Մյ	 ս տար բե րա կ	 մ վա րո ղը խմ բի մաս նա կից նե րի հետ մի  ա սին 

քն նար կ	 մ է թրեյ նին գին մաս նակ ցե լ	  նպա տակ նե րը և սպա սե լիք նե-
րը` գրան ցե լով դրանք հա տ	 կ նշ	 մն  ե րի հա մար նա խա տես ված գրա-
տախ տա կի վրա, ին չը թ	 յլ կտա թրեյ նին գի վեր ջ	 մ ամ փո փել սպա-
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ս	 մն  ե րի ի րա կա նաց ման աս տի ճա նը և ար դյ	 նք նե րը: 
Հար ցա թեր թիկ նե րը կամ ը նդ հա ն	 ր գրա ռ	 մն  ե րը մաս նա գե տին 

հնա րա վո ր	  թյ	 ն կտան ևս մե կ ան գամ պատ կե րա ց	 մ կազ մե լ, թե 
ի նչ խն դիր նե րով են դի մե լ ծնող նե րը, ի նչ սպա սե լիք ներ և նպա տակ ներ 
	  նեն: 

«Ծ նո ղա կան շա րադ ր	  թյ	 ն ներ» մե  թո դի կայի կի րա ռ	 մ  / հե ղի-
նակ Վ.Վ. Ստո լին, Ա.Ի. Տաշ ևա/:

 Վա րո ղը մաս նա կից նե րի սպա սե լիք նե րը վեր հա նե լ	 ց հե տո ա ռա-
ջար կ	 մ է կի րա ռել «Ծ նո ղա կան շա րադ ր	  թյ	 ն ներ» մե  թո դի կան, ո րի 
շնոր հիվ մաս նա գե տը հա մե  մա տա բար կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծ	 մ 
կա րող է տե ղե կատ վ	  թյ	 ն ստա նալ ծնո ղի կող մի ց ե րե խայի նկատ-
մամբ 	  նե ցած վե րա բեր մ	 ն քի, սպա ս	 մն  ե րի և ե րե խայի խնդ րով 
պայ մա նա վոր ված դժ վա ր	  թյ	 ն նե րի մա սին: 

Հ րա հանգ: 

« Հար գե լի΄ ծնող ներ, խնդ ր	 մ ե նք գրել Ձեր ե րե խայի մա սին շա-
րադ ր	  թյ	 ն. ան հրա ժեշտ է ա ռա վել բո վան դա կա լից, ան կաշ կանդ 
պատ մե լ Ձեր ե րե խայի մա սին»:

 Շա րադ ր	  թյան մե կ նա բա ն	  թյ	 ն:

 Շա րադ ր	  թյ	 ն նե րը մշակ վ	 մ են ո րա կա կան վեր լ	  ծ	  թյան մե  թո-
դով: Սո վո րա բար շա րադ ր	  թյան ծա վա լը չի գե րա զան ց	 մ 30 նա խա-
դա ս	  թյ	  նը,  որ քան մե ծ է շա րադ ր	  թյան ծա վա լը, այն քան մե  ծա ն	 մ 
են պրոյեկ ցի ոն հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րը: Ե թե պատ մ	  թյան ծա վա լը 
շատ փոքր է, ա պա ծնո ղի՝ մաս նա գե տին դի մե  լ	  պատ ճա ռը հա վա նա-
բար ե րե խան չէ։ Շա րադ ր	  թյան բո վան դա կ	  թյ	  նը սեր տո րեն կապ-
ված է մաս նա գե տին դի մե  լ	  խնդ րի հետ: Հո գե բա նը պետք է նշ	 մն  եր 
կա տա րի մի  քա նի կար ևոր կե տե րի վե րա բե րյալ.
 Որ քան ժա մա նակ է ծնո ղը տրա մադ ր	 մ շա րադ ր	  թյ	 ն գրե լ	 ն 

(կարճ, եր կար, հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րի սահ մա ն	 մ նշել, թե հատ-
կա պես որ հատ վա ծ	 մ է եր կար կանգ առ ն	 մ)։ 

 Որ ժա մա նա կաձ ևով է գր ված շա րադ ր	  թյան այս կամ այն հատ-
վա ծը. հնա րա վոր է կի րառ ված լի նեն տար բեր ժա մա նա կաձ ևե րը: 
Սա ևս մաս նա գե տին տա լիս է ին ֆոր մա ցի ա ծնո ղի հա մար խնդ րի 
ար դի ա կա ն	  թյան մա սին (օ րի նակ, ե թե ծնո ղը խն դի րը ներ կա յաց-
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ն	 մ է ան ցյալ ժա մա նա կով, ա պա տվյալ խն դի րը,  ներ կա պա հին,  
ար դի ա կան չէ): 

 Ինչ պի սին է շա րադ ր	  թյան բո վան դա կ	  թյ	  նը։ Շա րադ ր	  թյան 
բո վան դա կ	  թյ	  նը, հատ կա պես տվյալ նե րի շա րադր ման ժա մա-
նակ, 	  նի մե ծ նշա նա կ	  թյ	 ն. այն տե ղե կաց ն	 մ է նաև հո գե բա նի 
նկատ մամբ ծնո ղի վե րա բեր մ	 ն քի, մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե-
ր	  թյ	 ն նե րի մա սին: Ե թե ծնո ղը շա րադ ր	  թյ	  նը ներ կա յաց րել է 
կարճ, կոնկ րետ, աղ քա տիկ, ա պա հնա րա վոր է, որ նա դեռևս չի վս-
տա հ	 մ մաս նա գե տին կամ գտն վ	 մ է շատ լար ված, տագ նա պային 
վի ճա կ	 մ: 

 Բո վան դա կ	  թյ	  նը կա րող է 	  նե նալ ար դա րաց ման մի  տ	 մ: Նման 
շա րադ րան քի առ կա յ	  թյան դեպ ք	 մ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
ծնո ղը մե ղ քի զգա ց	 մ 	  նի ե րե խայի նկատ մամբ, ին չի պատ ճա-
ռով փոր ձ	 մ է ար դա րա նալ: Այս պի սով, շա րադ րան քի գրե լաձ ևը, 
բո վան դա կ	  թյ	  նը ակ նա ռ	  ներ կա յաց ն	 մ են ծնո ղի մտա վա խ	 -
թյ	 ն նե րը, խն դիր նե րը, դժ վա ր	  թյ	 ն նե րը և մե ծ ին ֆոր մա ցի ա են 
տա լիս ե րե խա-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի մա սին:
Ծ նո ղա կան հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի ո րա կա կան վեր լ	  ծ	  թյ	  նը ի րա-

կա նաց վ	 մ է ը ստ հետ ևյալ ե րեք բա ղադ րիչ նե րի՝  հա մակ րանք-հա-
կակ րանք, մտեր մ�  թյ� ն-օ տա րա ց� մ, հար գա լից-ան հար գա լից  վե րա-
բեր մ� նք.
1.  Հա մակ րան քի դեպ ք	 մ ծնո ղը շա րադ ր	  թյան մե ջ հրճ վ	 մ է իր ե րե-

խայի ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րով, նրան գո հաց ն	 մ է ե րե խայի 
յ	  րա քան չյ	 ր ա րարք, դրա կան է տրա մադր ված նրա հան դեպ։ Այս 
դեպ ք	 մ ծնո ղը շա րադ րան քի ըն թաց ք	 մ հա ճախ է օգ տա գոր ծ	 մ 
ե րե խայի ա ն	  նը, ծնո ղի կող մի ց ըն թաց ք	 մ հն չ	 մ են գո վա սան քի 
խոս քեր, շա րադ րան քը հա գե ցած է լի ն	 մ հ	  զա կա ն	  թյամբ, փա-
ղաք շա կան ար տա հայ տ	  թյ	 ն նե րով, ար դա րաց վ	 մ են ե րե խայի 
ն	 յ նիսկ ոչ ցան կա լի վար քային դրս ևո ր	 մն  ե րը, հ	  զա կան ար տա-
հայ տ	 մն  ե րը:

 Հա կակ րան քի  դեպ ք	 մ ը նդ գծ վ	 մ են ե րե խայի բա ցա սա կան կող մե -
րը՝ ար տա քի նի հետ կապ ված թե ր	  թյ	 ն նե րը, վար քի ոչ ցան կա լի 
դրս ևո ր	 մն  ե րը, հ	 յ զե րի ոչ կա ռ	  ցո ղա կան ար տա հայ տ	 մն  ե րը /
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առ կա է ս	 բյեկ տիվ վե րա բեր մ	 նք/,  ծնո ղը բա ցա սա կան վե րա-
բեր մ	 նք է ց	  ցա բե ր	 մ ե րե խայի ան ձի, մտ քե րի, զգաց մ	 նք նե րի, 
հե տաքրք ր	  թյ	 ն նե րի, զբաղ մ	 նք նե րի նկատ մամբ, բո վան դա կ	 -
թյան մե ջ նկատ վ	 մ է զայ ր	 յթ, դժ գո հ	  թյ	 ն, մե  ղադ րանք:

2.  Հար գա լից վե րա բեր մ� ն քի դեպ ք	 մ ծնո ղը շեշ տադ ր	 մ է ե րե խայի 
ին տե լեկ տ	  ալ բարձր հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րը, ը նդ գծ	 մ ար ժա նիք-
նե րը, դրս ևո ր	 մ է հար գա լից վե րա բեր մ	 նք ե րե խայի զգաց մ	 նք-
նե րի և հե տաքրք ր	  թյ	 ն նե րի նկատ մամբ, մատ նան շ	 մ հա սա-
րա կ	  թյան կող մի ց ե րե խայի ըն դ	 ն ված լի նե լը, ի սկ ան հար գա լից 
վե րա բեր մ� ն քի դեպ ք	 մ՝ բա ցա ռ	 մ է ե րե խայի ըն դ	  նա կ	  թյ	 ն-
նե րի, ին տե լեկ տի բարձր կամ մի  ջին մա կար դա կի առ կա յ	  թյ	  նը, 
հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րի հաս նե լ	  հա վա նա կա ն	  թյ	  նը, ան տե ս	 մ է 
ե րե խայի ի րա վ	 նք նե րը, թե րա հա վա տ	  թյ	 ն է դրս ևո ր	 մ ե րե-
խայի հար մա րո ղա կան հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րի նկատ մամբ / թ	 յլ է, 
չի հար մար վ	 մ ոչ մի  մի  ջա վայ ր	 մ, ի նք ն	  ր	 յն չէ, շփ վող չէ, շատ 
«դմ բո է» և այլն/, ը նդ գծ	 մ է հա սա րա կ	  թյան կող մի ց ե րե խայի 
մե րժ վա ծ	  թյ	  նը։ 

3. Մ տեր մ�  թյ� ն, հա րա զա տ	  թյան ց	  ցադ ր	 մ։ Ծնո ղը շա րադ ր	 -
թյան բո վան դա կ	  թյան մե ջ շեշ տադ ր	 մ է մե կ ամ բող ջ	  թյան գա-
ղա փար՝ կի րա ռե լով նմա նա տիպ բա ռեր և ար տա հայ տ	  թյ	 ն ներ՝ 
« մե նք.... մե  րը.... մի  ա սին.....ի րար հետ......» և այլն։ Նա բա վա կա-
նին տե ղե կաց ված է ե րե խայի մա սին, ման րա մասն ներ կա յաց ն	 մ 
է ան ձնային ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րը, մտ քե րը, զգաց մ	 նք նե րը, 
հե տաքրք ր	  թյ	 ն նե րը, սի րած գր քե րը, ֆիլ մե  րը, ե րաժշ տ	  թյ	  նը և 
այլն, կի րա ռ	 մ է 	  ղիղ խոսք, նկատ վ	 մ է ան հանգս տ	  թյ	 ն ե րե-
խայի ներ կայի և ա պա գայի նկատ մամբ: Ե րե խային նկա րագ րե լիս 
ան չափ զգաց մ	 ն քային է, ըն դ	  ն	 մ է ե րե խայի թե ր	  թյ	 ն ներն 	  
ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րը՝ հա ճախ ար դա րաց նե լով դրանք, ան-
տե ս	 մ է ե րե խայի հաս ցե ին հն չած շր ջա պա տի կար ծիք նե րը: 

4. Օ տա րա ց�  մը 	  ղեկց վ	 մ է ծնո ղի կող մի ց ե րե խայի ա ռանձ նա հատ-
կ	  թյ	 ն նե րի ան տես մամբ, նրա մա սին տե ղե կատ վ	  թյան բա ցա-
կա յ	  թյամբ, օ րի նակ՝ չգի տի, թե ով քեր են ե րե խայի ըն կեր նե րը, ի նչ 
հե տաքրք ր	  թյ	 ն ներ նա 	  նի, ի նչ պի սի ապ ր	 մն  եր և զգաց մ	 նք-
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ներ է դրս ևո ր	 մ, ի նչ պի սի խն դիր նե րի և դժ վա ր	  թյ	 ն նե րի հետ է 
բախ վ	 մ և այլն։ Այս դեպ ք	 մ ծնո ղը շեշ տադ ր	 մ է շր ջա պա տող 
մարդ կանց կար ծիք նե րի ա ռաջ նայ ն	  թյ	  նը՝ հա մա պա տաս խա-
նաց նե լով ե րե խայի ա ռօ րյան, ապ րե լա կեր պը այդ կար ծիք նե րին, 
օ րի նակ՝ կի րա ռ	 մ է նման ար տա հայ տ	  թյ	 ն ներ՝ «...դե 	  ս	  ցի չը 
ա ս	 մ է, որ նա լի ար ժեք չի կա րո ղա ն	 մ դա սը պատ րաս տել, .......
հար ևան նե րը ա ս	 մ են, որ նա 	  շ է գա լիս բա կից տ	 ն, դր ս	 մ 
եր կար է խա ղ	 մ........, ծա նոթս ա ս	 մ է, որ իր ե րե խան ման կա-
պար տե զ	 մ ա վե լի շ	 տ է նյ	  թը ըն կա լ	 մ, քան ի մը.....» և այլն/։ 
Օ տա րաց մա նը բնո րոշ է նաև « մե նք»-ի զգա ց	  մի  թ	 յլ ար տա հայտ-
վա ծ	  թյ	  նը, ե րե խայի ա ն	  նը չկի րա ռե լ	  կողմն  ո րո շ	  մը, ե րե-
խայի ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի ֆոր մալ, պաշ տո նա կան նկա-
րագ ր	  թյ	  նը, բն	  թագ րի դա սա կարգ ված ներ կա յա ց	  մը (օ րի նակ՝ 
հատ կա նիշ նե րի հա մա րա կալ ված ներ կա յա ց	  մը կամ գր քային, ար-
հես տա կան, ոչ հա րա զատ նկա րագ ր	  թյ	  նը) ե րե խայի ան ձնա կան 
կյան քի ան տար բեր ներ կա յա ց	  մը:

  Շա րադ ր	  թյ	 ն նե րը ա վար տե լ	 ց հե տո մաս նա կից նե րին ա ռա-
ջարկ վ	 մ է փոր ձել, ը ստ ցան կ	  թյան, քն նար կել և մե կ նա բա նել որ-
ևէ շա րադ ր	  թյ	 ն: Հնա րա վոր է, որ մաս նա կից նե րից ոչ ոք չցան-
կա նա քն նար կել իր շա րադ ր	  թյ	  նը, այդ պա րա գա յ	 մ, ցան կա լի 
է, որ վա րո ղը նա խօ րոք պատ րաս տի եր կ	  շա րադ ր	  թյ	 ն` մե  կը՝ 
դրա կան, մյ	  սը բա ցա սա կան բն	  թագ ր	  թյամբ: 
Ամ փո փ	 մ: 

Յ	  րա քան չյ	 ր հան դիպ ման ա վար տին ցան կա լի է հա կիրճ ամ փո-
փել օր վա ըն թաց ք	 մ ի րա կա նաց ված աշ խա տան քը:
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Հան դի պ	 մ ե րկ րորդ 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը
3. 3 տա րե կա նի ճգ նա ժա մի լ	  սա բա ն	 մ
4.  Գործ նա կան խոր հ	 րդ ներ
5.  Վար ժ	  թյ	 ն նե րի ի րա կա նա ց	 մ, դեպ քե րի քն նար կ	 մ 
6. Ամ փո փ	 մ

 Ող ջ	 յ նի խոսք: 
Մաս նա գե տը ող ջ	  ն	 մ է մաս նա կից նե րին, ան դրա դառ ն	 մ է մաս-

նա կից նե րի տրա մադ ր	  թյա նը, նշ	 մ է, որ շատ 	  րախ է կր կին նրանց 
տես նե լ	  հա մար: Ե թե մաս նա կից նե րը 	  շա ն	 մ են, ա պա ցան կա լի է 
վեր հի շել խմ բի կա նոն նե րը, պատ ժա մի  ջոց նե րը: 

Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը:

 Հո գե բա նը դի մ	 մ է խմ բին և ա ռա ջար կ	 մ վեր հի շել նա խորդ հան-
դիպ ման բո վան դա կ	  թյ	  նը` քն նար կե լով նրա կար ևոր կող մե  րը: Նշա-
նա կա լի տե ղե կատ վ	  թյան բաց թող ման դեպ ք	 մ ան հրա ժեշտ է լրաց-
նել այն: Այ ն	  հետև մաս նա գե տը ա ռա ջար կ	 մ է մաս նա կից նե րից որ ևէ 
մե  կին ներ կա յաց նել մի  դեպք, ե րբ 3 տա րե կան ե րե խան ց	  ցա բե րել 
է այն պի սի վար քա գիծ, ո րը չի գո հաց րել ծնո ղին: Ծնո ղը իր հեր թին 
ար ձա գան քել է, սա կայն այդ ար ձա գան քը ա նար դյ	  նա վետ է ե ղել և 
չի նպաս տել վար քագ ծի փո փո խ	  թյա նը, ի նչն էլ հրահ րել է կոնֆ լիկ-
տային ի րա վի ճակ: Հա ջոր դիվ` վա րո ղը ա ռա ջար կ	 մ է ի րա կա նաց նել  
քն նար կ	 մ, մաս նա կից նե րը ներ կա յաց ն	 մ են կոնֆ լիկ տի հաղ թա հար-
ման տար բե րակ ներ և հնա րա վոր լ	  ծ	 մն  եր:

3 տա րե կա նի ճգ նա ժա մի  լ	  սա բա ն	 մ:

 Վա րո ղը լ	  սա բա ն	 մ է 3 տա րե կա նի ճգ նա ժա մը՝ նշե լով, որ մի նչ 3 
տա րե կա նը ե րե խան սիմ բի ո տիկ կա պի մե ջ է գտն վ	 մ մոր հետ, ի սկ 3 
տա րե կա նին մոտ նա սկ ս	 մ է հաս կա նալ, որ ի նք ն	  ր	 յն, ա ռանց մե -
ծա հա սա կի օգ ն	  թյան կա րող է ի նչ-որ բան ա նել, ազ դել ա ռար կա նե րի 
վրա և փո փո խել դրանք: Ե րե խան, ա ռանձ նա նա լով մե  ծա հա սակ նե-
րից, սկ ս	 մ է նրանց հետ նոր, ա ռա վել խոր քային հա րա բե ր	  թյ	 ն ներ 
կա ռ	  ցել: Այս տա րի քային շր ջա ն	 մ է ձևա վոր վ	 մ ե րե խայի ի նք նա-
գի տակ ց	  թյ	  նը, «ես» կեր պա րը. դա է պատ ճա ռը, որ նրանք սկ ս	 մ 
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են հա ճախ կի րա ռել «ես» դե րա ն	  նը: 3 տա րե կա նի ճգ նա ժա մը պայ-
մա նա վոր ված է ի նք ն	  ր	 յ ն	  թյան դրս ևո ր	 մն  ե րով: Ե րե խան, կար ծես 
ա նակն կա լի գա լով, որ ի նքն ա ռան ձին է ակ է, ցան կա ն	 մ է այդ են-
թադ ր	  թյ	  նը հաս տա տող քայ լեր կա տա րել և հա ճախ է կրկ ն	 մ «ես 
ի նքս» ար տա հայ տ	  թյ	  նը` «ես ի նքս կ	  տեմ», «ես ի նքս կհագ նեմ», 
«ես ձեռքդ չեմ բռ նի», «ես սա չեմ 	  զ	 մ, դա եմ 	  զ	 մ» և այլն: Ծնող նե-
րի կող մի ց հա ճախ դա ըն կալ վ	 մ է որ պես չեն թարկ վե լ	  մի  տ	 մ` հա-
մա րե լով, որ նա դեռ փոքր է և պետք է ան վե րա պա հո րեն կա տա րի այն, 
ի նչ աս վ	 մ է ի րեն: Նման վար քագ ծի ար տա հայտ ման հա մար ե րե խան 
ոչ հազ վա դեպ պատժ վ	 մ է, ին չի հետ ևան քով էլ կա մա կո ր	  թյ	 ն ներ է 
դրս ևո ր	 մ, չի են թարկ վ	 մ, հա կադր վ	 մ է նրանց, դառ ն	 մ ագ րե սիվ` 
հայտն վե լով ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կ	 մ: Մեկ այլ դեպ ք	 մ ծնող նե րը 
սահ մա նա փա կ	 մ են ե րե խայի ի նք ն	  ր	 յ ն	  թյ	  նը ան վտան գ	  թյան 
կա նոն նե րը պահ պա նե լ	  նպա տա կով, ին չը ն	 յն պես նպաս տ	 մ է հա-
կադր վող վար քի դրս ևոր մա նը: Ե րե խան ցան կա ն	 մ է հաս տա տել իր 
«ես»-ը, ին չը դրա կան ձգ տ	 մ է, սա կայն հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րի սահ-
մա նա փակ լի նե լ	  պատ ճա ռով այդ ըն թացքն 	  ղեկց վ	 մ է ան ցան կա-
լի դրս ևո ր	 մն  ե րով (ե րե խան բղա վ	 մ է, կա մա կո ր	  թյ	 ն ներ է ա ն	 մ, 
լաց է լի ն	 մ, կծ	 մ է և այլն):  Այս շր ջա ն	 մ բա վա կա նին դժ վար է ե րե-
խայի կամ քին հա կա ռակ ո րո շ	 մն  եր կա յաց նել. ե րե խան պետք է գի-
տակ ցի, որ այն, ի նչ ա ն	 մ են իր հետ, դա իր ո րո շ	 մն  է, այդ պես ի նքն 
է ցան կա ն	 մ: Հա ճախ մե  ծա հա սակ նե րի նմա նա տիպ մո տե ց	  մը կա-
րող է մե ղ մե լ ճգ նա ժա մը: Այս տա րի ք	 մ ե րե խայի հա մար կար ևոր վ	 մ 
են մե  ծա հա սակ նե րի կող մի ց իր ա րարք նե րին տր վող գնա հա տա կան-
նե րը: Նա ձգ տ	 մ է, որ իր և ծնո ղի մի ջև լի նի ի րա վ	 նք նե րի հա վա սա-
ր	  թյ	 ն:

 Գործ նա կան խոր հ� րդ ներ

  Ցան կա լի չէ կենտ րո նաց նել 	  շադ ր	  թյ	  նը ե րե խայի ոչ ցան կա լի 
վար քի վրա, ա ռա վել ևս` փոր ձել ստի պո ղա բար շտ կել այն, հա կա-
ռակ դեպ ք	 մ նմա նա տիպ վար քա գի ծը կամ րապնդ վի և կկրկն վի` 
ցան կ	  թյ	 ն նե րին հաս նե լ	  նպա տա կով: Այս պա րա գա յ	 մ կա րե լի 
է շե ղել ե րե խայի 	  շադ ր	  թյ	  նը, կամ գր կել և հե ռաց նել այդ վար քը 
ա ռա ջաց նող մի  ջա վայ րից:
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  Ցան կա լի չէ քն նար կել և վի ճել ե րե խայի հետ, ե թե նա գտն վ	 մ է 
հ	  զա կան ոչ կա յ	 ն վի ճա կ	 մ, նա խընտ րե լի է սպա սել մի նչև 
հանգս տա նա, ա պա քն նար կել « վատ» ա րար քը: Ան կախ ե րե խայի 
ար տա հայ տած վար քագ ծից՝ ծնո ղը պետք է փոր ձի հան գիստ լի նել: 
Տես նե լով ծնո ղի հանգս տ	  թյ	  նը` ե րե խան ա կա մայից կրկ նօ րի նա-
կ	 մ է նրա վար քը: Ե րբ ե րե խան ար դեն գտն վ	 մ է հան գիստ վի-
ճա կ	 մ, ան հրա ժեշտ է նշել, թե որ քան շատ է ծնո ղը սի ր	 մ նրան, 
թե պետ չի են թարկ վե լ	  նրա կա մա կո ր	  թյ	 ն նե րին: 

 Ե րե խայի հետ խո սե լիս ան հրա ժեշտ է խ	  սա փել նրա կող մի ց «ոչ» 
պա տաս խա նը են թադ րող ի րա վի ճակ նե րից, ցան կա լի է ե րե խային 
տալ ը նտ ր	  թյան հնա րա վո ր	  թյ	 ն: Օ րի նակ՝ « հագն վի’ր, գնանք 
բակ» նա խա դա ս	  թյան փո խա րեն կա րե լի է ա ռա ջար կել` « ցան կա-
ն	 մ ես գնալ բակ` զբոս նե լ	 , թե՞ այ գի` խա ղա լ	 »: 

 Անհ րա ժեշտ է խրա խ	  սել ե րե խայի դրա կան վար քա գի ծը` ամ-
րապն դե լով այն: Օ րի նակ՝ «Ապ րե’ս, Ար մի  նե’, դ	  կա րո ղա ն	 մ ես 
հա վա քել քո խա ղա լիք նե րը, կեց ցե՛ս»: 

 Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ այս ճգ նա ժա մը կր	 մ է ժա մա նա-
կա վոր բն	 յթ և պետք է համ բե րա տար սպա սել, մի նչև այն ա վարտ-
վի: Այս շր ջա նի հա մար կա րե լի է հի շել « համ բե ր	  թյ	 ն, համ բե ր	 -
թյ	 ն և մի  այն համ բե ր	  թյ	 ն» կար գա խո սը:
 Վար ժ	  թյ	 ն նե րի ի րա կա նա ց	 մ, դեպ քե րի քն նար կ	 մ: 
Ճգ նա ժա մային փ	  լի ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի վե րա բե րյալ տե-

ղե կատ վ	  թյ	 ն ստա նա լ	 ց հե տո մաս նա կից նե րը բա ժան վ	 մ են եր-
կ	  խմ բի: Վա րո ղը ներ կա յաց ն	 մ է մե  կա կան դեպք, որ պես զի խմ բե-
րը, կի րա ռե լով տրա մադր ված ին ֆոր մա ցի ան, փոր ձեն ար դյ	  նա վետ 
լ	  ծ	 մն  եր ա ռա ջար կել խնդ րա հա ր	 յց ի րա վի ճակ նե ր	 մ: 
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Ի րա վի ճակ 1

 
Ե րե խան 3 տա րե կան է, ապ ր	 մ է մայ րի կի, հայ րի կի, տա տի կի և 

պա պի կի հետ: Նա շատ զգա յ	 ն է, դյ	  րագր գիռ, ի նք նա սա ծի, հա ճախ 
դրս ևո ր	 մ է կա մա կո ր	  թյ	 ն ներ: Ման կա պար տե զից վե րա դառ նա լիս 
ե րե խան ցան կա ն	 մ է, որ տա տիկն իր հա մար քաղց րա վե նիք գնի, 
պառ կ	 մ է հա տա կին, հար վա ծ	 մ ձեռ քե րով և ոտ քե րով, ին չից հե տո 
տա տի կը բա վա րա ր	 մ է նրա ցան կ	  թյ	  նը: Մայ րի կը հազ վա դեպ է 
վերց ն	 մ ե րե խային ման կա պար տե զից, քա նի որ աշ խա տ	 մ է: Մի օր 
նա գա լիս է ման կա պար տեզ` մո ռա նա լով դրա մա պա նա կը: Տ	 ն վե րա-
դառ նա լիս խա ն	  թի կող քով ան ցնե լիս ե րե խան կր կին քաղց րա վե նիք 
է ցան կա ն	 մ. դրամ չ	  նե նա լ	  պատ ճա ռով մայ րի կը հրա ժար վ	 մ է 
գնել այն, և ե րե խան կր կին ց	  ցա բե ր	 մ է հա կադր վող վար քա գիծ:

Ի րա վի ճակ 2

Ե րե խան 3,5 տա րե կան է, սկ սել է հա ճա խել ման կա պար տեզ, տհա-
ճ	  թյամբ է գն	 մ այն տեղ, դար ձել է շատ կա մա կոր, թե պետ մի նչ այդ 
ե ղել է հան գիստ, են թարկ վող և հա վա սա րակշռ ված: Դաս տի ա րա կը 
գան գատ վ	 մ է, որ ե րե խան շատ «ագ րե սիվ է», կծ	 մ է ե րե խա նե րին, 
ան դա դար լաց է լի ն	 մ: Տա նը դար ձել է չա փա զանց կա մա կոր, նե ղաց-
ն	 մ է 1,5 տա րե կան ք	 յ րի կին, ի սկ նախ կի ն	 մ ն	 րբ էր և հո գա տար 
քրոջ նկատ մամբ:

 Վա րո ղը մաս նա կից նե րի հետ մի  ա սին քն նար կ	 մ է նշ ված դեպ քե-
րը, վեր լ	  ծ	 մ տար բեր մո տե ց	 մն  եր, վեր հա ն	 մ բաց թո ղ	 մն  երն 	  
	  ր վագ ծ	 մ խնդ րի հաղ թա հար ման 	  ղի նե րը:

Նշ ված վար ժ	  թյ	  նից հե տո թրեյ նին գա վա րը ա ռա ջար կ	 մ է 

ի րա կա նաց նել նաև մե կ այլ վար ժ	  թյ	 ն` 	  ղղ ված ծնող նե րի էմ պա-

տիկ 	  նա կ	  թյ	 ն նե րի զար գաց մա նը: 
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Ծ նող նե րի ապ ր	  մակց ման 	  նա կ	  թյ	  նը զար գաց նե լ	  նպա տա-
կով վա րո ղը մաս նա կից նե րի հետ մի  ա սին ի րա կա նաց ն	 մ է ճգ նա ժա-
մ	 մ գտն վող ե րե խայի ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի վեր լ	  ծ	  թյ	 ն` 
ներ կա յաց նե լով հետ ևյալ նկա րը`

 Մաս նա գե տը մաս նա կից նե րին հղ	 մ է հետ ևյալ հար ցե րը`« Ձեր 
կար ծի քով ի նչ պե՞ս է զգ	 մ ի րեն նկա ր	 մ պատ կեր ված ե րե խան», «Ինչ-
պի սի՞ ի րա վի ճա կ	 մ է նա հայտն վել», «Ինչ պի սի՞ ե լք կ	  նե նա տվյալ 
ի րա վի ճա կը», «Ինչ պե՞ս կվար վե իք դ	 ք այդ ի րա վի ճա կ	 մ», ո րից հե-
տո ծա վալ վ	 մ է քն նար կ	 մ: 

 Հան դիպ ման ամ փո փ	 մ: Դեպ քե րի քն նարկ մա նը հա ջոր դ	 մ է 
հան դիպ ման ամ փո փ	  մը:
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 Հան դի պ	 մ եր րորդ 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը  
3. Ակ տի վաց նող վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ
4. Ծ նող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի տար բեր կող մե  րի ներ կա-

յա ց	 մ
5.  Հետ հա յացք դե պի ման կ	  թյ	 ն 
6. Ա ռա ջադ րանք 
7. Ամ փո փ	 մ 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը։ 

Ող ջ	 յ նի խոս քից և նա խորդ հան դիպ ման ան դրա դար ձից հե տո 
վա րո ղը ներ կա յաց ն	 մ է, թե ի նչ է տրա մադ ր	  թյ	  նը, ի նչ պես է այն 
ար տա հայտ վ	 մ և որ քան կար ևոր է ծնո ղի տրա մադ ր	  թյ	  նը ե րե խայի 
լի ար ժեք, ա ռողջ զար գաց ման հա մար: 

Ակ տի վաց նող վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ: 

Վա րո ղը ի րա կա նաց ն	 մ է ակ տի վաց նող և տրա մադ ր	  թյան դրա-
կան ֆո նը ա պա հո վող վար ժ	  թյ	 ն: 

Թ րեյ նին գա վա րը մաս նա կից նե րից յ	  րա քան չյ	  րին ա ս	 մ է թիվ, 
ո րը նա պետք է մտա պա հի  /1, 2, 3, 4 և այլն/: Այ ն	  հետև վա րո ղը եր կ	  
ան գամ կրկ ն	 մ է իր թի վը, օ րի նակ՝ 1, 1, և եր կ	  ան գամ ծափ է տա լիս, 
հա ջոր դիվ՝ ա ռա ջին ան գամ ա ս	 մ է իր, ի սկ ե րկ րորդ ան գամ՝ մե կ այլ 
մաս նակ ցի թի վը՝ օ րի նակ 1, 3: Այն մաս նա կի ցը, ո րին պատ կա ն	 մ է 
աս ված թի վը՝ 3-ը, եր կ	  ծա փից հե տո ստանձ ն	 մ է վա րո ղի դե րը՝ եր-
կ	  ան գամ ար տա սա նե լով իր թի վը՝ 3, 3, և կր կին եր կ	  ան գամ ծափ 
տա լով: Վա րո ղը մի  քա նի ան գամ կա րող է կրկ նել իր թի վը՝ 3, 3, ծափ-
ծափ, 3, 3, ծափ-ծափ, 3, 3, ծափ-ծափ, այ ն	  հետև ան սպա սե լի ո րեն 
ա սել մե կ այլ մաս նակ ցի թի վը՝ 3, 8, ծափ-ծափ: Մաս նա կից նե րը պետք 
է լի նեն շատ 	  շա դիր, որ պես զի, լսե լով ի րենց թի վը, ծա փե րից ան մի -
ջա պես հե տո ստանձ նեն վա րո ղի դե րը՝ 8, 8, ծափ-ծափ։ Խաղն ա ռա-
վել հե տաքր քիր դարձ նե լ	  հա մար կա րե լի է ա րա գաց նել թիվ ա սե լ	  և 
ծափ տա լ	  հա ճա խա կա ն	  թյ	  նը: Այն մաս նա կի ցը, ո րը չի կենտ րո նա-
ն	 մ,  բաց է թող ն	 մ իր թի վը, դ	 րս է գա լիս խա ղից:

Ծ նող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի տար բեր աս պեկտ նե րի 
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ներ կա յա ց	 մ:

 Վա րո ղը նշ	 մ է, որ վար ժ	  թյ	  նը հենց այն պես չէր ը նտր ված. այն 
բարձ րաց րեց մաս նա կից նե րի տրա մադ ր	  թյ	  նը: Հա ջոր դիվ ներ կա-
յաց ն	 մ է ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի տար բեր աս պեկտ-
նե րը՝ նշե լով, որ հո գե բա ն	  թյան մե ջ տար բե րա կ	 մ են մայր-ե րե խա 
և հայր-ե րե խա հ	  զա կան հա րա բե ր	  թյ	 ն ներ, ո րոնք այլ կերպ ձևա-
կերպ վ	 մ է որ պես մայ րա կան և հայ րա կան սեր: Դրա կան հ	 յ զե րի և 
սի րո գե րա կա յ	  թյան դեպ ք	 մ ե րե խան ի րեն ա պա հով և պաշտ պան-
ված է զգ	 մ ըն տա նի ք	 մ, ի նչն էլ նպաս տ	 մ է առ հա սա րակ շր ջա կա 
մի  ջա վայ ր	 մ նրա ա պա հո վ	  թյան զգաց ման և դրա կան տրա մադր-
վա ծ	  թյան ձևա վոր մա նը: Հարկ է տար բե րա կել նաև ծնող նե րի կող մի ց 
ե րե խային 	  ղղ ված սերն 	  ըն դ	  ն	  մը: Կար ևոր է, որ ծնո ղը սի րե լ	 ն 
հա մա տեղ նաև ըն դ	  նի ե րե խային: Հա ճախ է պա տա հ	 մ, ե րբ ծնո ղը 
սի ր	 մ է ե րե խային, սա կայն չի ըն դ	  ն	 մ նրան, նրա բնա վո ր	  թյան 
և խառն ված քի ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րը, նրա պահ ված քը, նրա 
մտա ծե լա կեր պը, ին չի հետ ևան քով ե րե խան դառ ն	 մ է ի նք նամ փոփ, 
չշփ վող, ձևա վոր վ	 մ է ցածր ի նք նագ նա հա տա կան, ար տա հայտ վ	 մ 
է տագ նա պայ ն	  թյան և վա խե րի մա կար դա կը, հետ ևա պես նա ի րեն 
մե րժ ված է զգ	 մ նաև սո ցի ա լա կան մի  ջա վայ ր	 մ:

 Տար բե րա կ	 մ են ծնող-ե րե խա հ	  զա կան հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի մի  
քա նի տե սակ ներ.
1. Ե րե խայի` ա ռանց պայ մա նի հ	  զա կան ըն դ	  ն	 մ. սեր և կապ վա-

ծ	  թյ	 ն՝ ան կախ ա մե ն ին չից: Ան պայ ման ըն դ	 ն ման դեպ ք	 մ ծնո-
ղը տար բե րա կ	 մ է ե րե խայի ան ձը և նրա վար քը՝ ե րե խայի բա ցա-
սա կան վար քագ ծի և գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե րի քն նա դատ ման և մե րժ ման 
դեպ ք	 մ ծնո ղը չի նսե մաց ն	 մ նրա հ	  զա կան նշա նա կ	  թյ	  նը, 
չի ի ջեց ն	 մ ե րե խայի ի նք նագ նա հա տա կա նը՝ որ պես ան ձի: Հ	 -
զա կան հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի այս տե սակն ա ռա վել բա րեն պաստ է 
ե րե խայի ան ձի զար գաց ման հա մար, քա նի որ ըն տա նի ք	 մ ա պա-
հով վ	 մ է պաշտ պան վա ծ	  թյան, սի րո, հո գա տա ր	  թյան մթ նո լոր-
տը: Տվյալ պա րա գա յ	 մ հո գե բա նա կան ա ջակ ց	  թյան ան հրա ժեշ-
տ	  թյ	 ն չի նկատ վ	 մ:

2.  Պայ մա նա կան հ	  զա կան ըն դ	  ն	 մ. ե րե խայի նկատ մամբ սեր՝ 
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պայ մա նա վոր ված ե րե խայի հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րով, ար ժա նիք նե րով, 
վար քով: Այս դեպ ք	 մ ե րե խան պետք է իր հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րով, օ րի-
նա կե լի վար քով, ծնող նե րի պա հանջ նե րը կա տա րե լով՝ ար ժա նա նա 
ծնող նե րի սի ր	 ն և ըն դ	  նե լ	  թյա նը: Ե րե խային թվ	 մ է, որ սե րը 
դա պարգ ևատ ր	 մ է, նվեր, ո րն ի նքն ի րեն չի տր վ	 մ և պա հան ջ	 մ 
է աշ խա տանք և մե ծ ճի գեր:

3. Ծ նո ղա կան սի ր	 ց զրկ վա ծ	  թյ	 ն: Այս դեպ ք	 մ ե րե խան դառ ն	 մ 
է տագ նա պային և ա նինք նավս տահ: 

4. Ամ բի վա լենտ հ	  զա կան հա րա բե ր	  թյ	 ն ներ, ո րն ար տա հայտ-
վ	 մ է ե րե խային 	  ղղ ված դրա կան և բա ցա սա կան զգա ց	 մն  ե րով, 
սի րո և թշ նա ման քի դրս ևո ր	 մն  ե րով: 

5. Ան տար բեր հ	  զա կան փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն ներ: Դրս ևոր վ	 մ 
է ան տար բե ր	  թյամբ, հ	  զա կան սառ ն	  թյամբ և ցածր էմ պա տի-
այով:

6.  Թաքն ված հ	  զա կան ան տե ս	 մ, մե ր ժ	 մ: Ու ղեկց վ	 մ է թաքն-
ված ար հա մար հան քով, ե րե խայի նկատ մամբ բա ցա սա կան վե րա-
բեր մ	 ն քով: 

7. Ե րե խայի բա ցա հայտ հ	  զա կան մե ր ժ	 մ: 

Ըստ  Ի. Բոլ բի ի` ե րե խան ի րեն ա վե լի խո ցե լի է զգ	 մ, ե րբ.

  ծ նող նե րը չեն բա վա րա ր	 մ ե րե խայի սիր ված լի նե լ	  պա հանջ մ	 ն-
քը և մե ր ժ	 մ են նրան, 

 ե րե խան դառ ն	 մ է ա մ	  սին նե րի մի ջև ծա գած կոնֆ լիկտ նե րի լ	 ծ-
ման մի  ջոց,

 ծ նող նե րը որ պես պա տիժ օգ տա գոր ծ	 մ են «էլ քեզ չեմ սի րի», «կգ-
նամ, տա նից կհե ռա նամ» սադ րանք նե րը,

 ծ նող ներն 	  ղ ղա կի կամ ա ն	 ղ ղա կի կե պով մե  ղադ ր	 մ են ե րե-
խային ի րենց ան հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րի մե ջ, 

 ե րե խայի շր ջա պա տ	 մ չկա մե  կը, ով ի վի ճա կի կլի նի հաս կա նալ 
նրա ապ ր	 մն  ե րը։

 Հա ջոր դիվ  վա րո ղը ներ կա յաց ն	 մ է այն ար տա քին գոր ծոն նե րը, 

ո րոնք կա րող են բա ցա սա բար ազ դել ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	 -

թյ	 ն նե րի վրա՝ 
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 քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը
 ծ նող նե րի ծան րա բեռն վա ծ	  թյ	  նը աշ խա տա վայ ր	 մ 
 լար վա ծ	  թյ	  նը, գեր հոգ նա ծ	  թյ	  նը 
 սթ րես նե րը
  ֆի նան սա կան ոչ բա վա րար և ան կա յ	 ն վի ճա կը 
 ոչ բա րեն պաստ փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րը ա մ	  սին նե րի մի ջև 
 անձ նա կան ժա մա նա կի ոչ բա վա րար լի նե լը և այլն։                                

 Ծնող նե րի կող մի ց դաս տի ա րա կ	  թյան ըն թաց ք	 մ հա ճախ թ	 յլ 

տր վող վրի պակ ներն են. 

  ան վերջ և ան դա դար քն նա դա տ	  թյ	 ն նե րը 
 ե րե խայի ան ցան կա լի ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի ը նդ գծ	  մը 
 ե րե խային բա ցա սա կան ան վա ն	 մն  ե րով դի մե  լը,  օ րի նակ՝ « հի մա-

րի մե  կը», «ինչ դան դա ղա շարժ ես», «ինչ ան ջատ ված ես», «ա ն	  շա-
դիր ե րե խա ես» և այլն/

  բո լոր ան հա ջո ղ	  թյ	 ն նե ր	 մ ե րե խային մե  ղադ րե լը
 զ բաղ վա ծ	  թյան պատ ճա ռով ե րե խայից խ	  սա փե լը, ան տե սե լը 
 ե րե խայի նկատ մամբ մե  ղադ րա կան դիր քի ըն դ	  ն	  մը
  սի րո ար տա հայտ չա մի  ջոց նե րից խ	  սա փ	  մը՝ կար ծե լով, թե դա 

բա ցա սա բար կանդ րա դառ նա ե րե խայի վրա 
 ա ն	  շադ ր	  թյ	  նը ե րե խայի նկատ մամբ
 դ րա կան վե րա բեր մ	 ն քի բա ցա կա յ	  թյ	  նը, ան տե ս	  մը 
 ե րե խայի` հա սա կա կից նե րի հետ շփ ման հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րի 

սահ մա նա փա կ	  մը

 Հետ հայցք դե պի ման կ	  թյ	 ն: 
Ծ նող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի վեր լ	  ծ	  թյ	 ն նե րից հե տո 

մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վ	 մ է հի շել ի րենց ման կ	  թյ	  նը, վեր հի շել 
և քն նար կել, թե ի նչ դեր են 	  նե ցել ծնող նե րը ի րենց կյան ք	 մ, ի նչ պի սի 
պա հանջ ներ են ներ կա յաց րել, ի նչ սպա ս	 մն  եր են 	  նե ցել նրանք մի -
մյան ցից, ի նչն էր ա ռանձ նա հա տ	 կ կար ևոր ծնող նե րի հետ հա րա բեր-
վե լիս: Քն նարկ ման ըն թաց ք	 մ ցան կա լի է նշ ված ար տա հայ տ	  թյ	 ն-
նե րը հեր թա կա ն	  թյամբ նշել գրա տախ տա կի վրա և վեր լ	  ծել: 

Ա ռա ջադ րանք: 
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Վա րո ղը ա ռա ջադ ր	 մ է մաս նա կից նե րին մե կ շա բաթ վա ըն թաց-
ք	 մ 	  շադ ր	  թյ	 ն դարձ նել ե րե խայի նկատ մամբ ի րենց վար քի ար-
տա հայտ չաձ ևե րին, մո տե ց	 մն  ե րին: Փոր ձել  որ քան հնա րա վոր է հաս-
կա նալ ե րե խային,  ար տա հա տել  սե րը և խ	  սա փել այն ի րա վի ճակ նե-
րից և վար քաձ ևե րից, ո րոնք կա րող են ցավ պատ ճա ռել  ե րե խային: 

Ամ փո փ	 մ: Մաս նա գե տը ամ փո փ	 մ է հան դիպ ման ըն թաց ք	 մ քն-
նարկ ված նյ	  թը:
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 Հան դի պ	 մ չոր րորդ 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը
3. 6-7 տա րե կա նի ճգ նա ժա մի  ներ կա յա ց	 մ
4.  Վար ժ	  թյ	 ն նե րի ի րա կա նա ց	 մ, դեպ քե րի քն նար կ	 մ 
5. Ամ փո փ	 մ:
 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը։ 

Ող ջ	 յ նի խոս քին և նա խորդ հան դիպ ման ան դրա դար ձին հա ջոր-
դ	 մ է տնային ա ռա ջադ րան քի քն նար կ	  մը: 

Յ	  րա քան չյ	 ր մաս նա կից  հա կիրճ ներ կա յաց ն	 մ է շա բաթ վա ըն-
թաց ք	 մ ի րա կանց ված ա ռա ջադ րան քի դժ վա ր	  թյ	 ն ներն 	  հա ջո-
ղ	  թյ	 ն նե րը:  

6-7 տա րե կա նի ճգ նա ժա մի  ներ կա յա ց	 մ։ 

Թ րեյ նին գա վա րը ներ կա յաց ն	 մ է 6-7 տա րե կա նի ճգ նա ժա մը՝ նշե-
լով, որ, ե թե 3 տա րե կա ն	 մ ձևա վոր վ	 մ է մարդ տե սա կին պատ կա նե-
լի 	  թյան գի տակ ց	  մը, ա պա 7 տա րե կա ն	 մ որ պես նո րա գո յա ց	  թյ	 ն 
ձևա վոր վ	 մ է սո ցի ա լա կան «ես»-ը. ե րե խան գի տակ ց	 մ է ի րեն՝ որ-
պես սո ցի ա լա կան խմ բի, հան ր	 յ թի ան դամ, որ պես հա ղոր դակց ման 
ս	 բյեկտ: 3-7 տա րե կա նը կար ևոր շր ջան է շփ ման հմ տ	  թյ	 ն նե րի 
զար գաց ման հա մար: Փոխ վ	 մ է զար գաց ման սո ցի ա լա կան ի րա վի ճա-
կը. ե րե խայի ա ռջև կար ծես պա հանջ է դր վ	 մ կա ռ	  ցել սո ցի ա լա կան 
հա րա բե ր	  թյ	 ն ներ` նախ ըն տա նի քի ան դամն  ե րի, ա պա շր ջա պա տի 
մարդ կանց հետ: Ե րե խան դեռևս չի տի րա պե տ	 մ շփ ման նոր մե  րին, 
դժ վա րա ն	 մ է կողմն  ո րոշ վել սո ցի ա լա կան հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ, 
ի նչն էլ ո րո շա կի խն դիր ներ է ա ռաջ բե ր	 մ` նպաս տե լով ճգ նա ժա մային 
ի րա վի ճա կի զար գաց մա նը: Որ պես ա ռա ջա տար գոր ծ	  նե 	  թյ	 ն՝ 
զար գա ն	 մ են դե րային խա ղե րը` նպաս տե լով սո ցի ա լա կան նոր մե  րի 
և դե րե րի, շփ ման ձևե րի յ	  րաց մա նը: Սա ըն կե րա կան կա պե րի նա-
խադ րյալ նե րի զար գաց ման, խմ բային զգա ց	  մի  ձևա վոր ման շր ջանն 
է: Շփ ման հմ տ	  թյ	 ն նե րը զար գա ն	 մ են հենց այս տա րի քային շր-
ջա ն	 մ: Ե թե ե րե խան այս փ	  լ	 մ բա վա րա րի իր շփ ման պա հանջ-
մ	 ն քը, նա ի րեն՝ որ պես շփ ման ս	 բյեկտ, բա վա րար ված կզ գա նաև 
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հե տա գա յ	 մ: Այս շր ջա ն	 մ ցան կա լի է, որ ե րե խան այ ցե լի զա նա զան 
մի  ջո ցա ռ	 մն  ե րի, շփ վի տար բեր մարդ կանց հետ, քան զի այս փ	  լ	 մ 
նա զգա յ	 ն է և ա գա հո րեն յ	  րաց ն	 մ է շփ ման ձևե րը, սո ցի ա լա կան 
նոր մե  րը: 6-7 տա րե կա նի ճգ նա ժա մը ա ռա վել սր վ	 մ է դպ րոց գնա լ	  
կա պակ ց	  թյամբ, ե րբ ե րե խան կր կին հայտն վ	 մ է նոր ի րա վի ճա կ	 մ, 
ո րն ի րե նից նոր ո րո շ	 մն  եր 	  ճի գեր է պա հան ջ	 մ, փոխ վ	 մ է ա ռա-
ջա տար գոր ծ	  նե 	  թյ	  նը, խա ղային շր ջա նից ան ց	 մ է կա տար վ	 մ 
դե պի 	  ս	 մ, ի սկ 	  ս	 մն  ա կան գոր ծ	  նե 	  թյ	  նը նրան նոր պա հանջ-
ներ է ներ կա յաց ն	 մ. նա պետք է են թարկ վի ըն դ	 ն ված կա նոն նե րին, 
իր 	  սե րին կրի դր ված պա տաս խա նատ վ	  թյ	  նը: Այս տեղ չա փա զանց 
կար ևոր է 	  ս	  ցիչ – ծնող հա մա գոր ծակ ց	  թյ	  նը, ե րե խայի խն դիր նե-
րի քն նար կ	  մը, ին չը կն պաս տի ճգ նա ժա մի  ա ռա վել մե ղմ հաղ թա հար-
մա նը: 6-7 տա րե կա նի ճգ նա ժա մի ց հե տո որ պես նո րա գո յա ց	  թյ	 ն 
ձևա վոր վ	 մ է նաև դրա պատ ճա ռային հա մա կար գը: Այդ ի մաս տով 
նրա վար քի վրա մե ծ ազ դե ց	  թյ	 ն են 	  նե ն	 մ ար տա քին դր դա պատ-
ճառ նե րը, խրա խ	  սան քը, նա խա տին քը, ակ տի վա ն	 մ է ըն դ	  նե լ	 -
թյան ար ժա նա նա լ	  ձգ տ	  մը: Եվ ե րե խան հա ճախ հայտն վ	 մ է ճգ-
նա ժա մային ի րա վի ճա կ	 մ, ե րբ նա խա տին քի է ար ժա նա ն	 մ իր սո-
ցի ա լա կան հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի, շփ ման ձևե րի դրս ևոր ման հա մար: 
Ե րե խան ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կ	 մ է հայտն վ	 մ, ե րբ նրա հետ չեն 
ցան կա ն	 մ շփ վել, մե ր ժ	 մ են ի րեն, օ րի նակ, ե րբ նրան ա ս	 մ են` «ես 
չեմ ցան կա ն	 մ խա ղալ քեզ հետ, դ	  լավ ըն կեր կամ եղ բայր չես»: Ե թե 
մի նչ այս շր ջա նը ճգ նա ժա մե  րի ան բա խ	 մ հաղ թա հա ր	  մը կախ ված 
էր ծնող նե րից, ա պա 6-7 տա րե կա նի ճգ նա ժա մի  հաղ թա հար ման գոր-
ծ	 մ ի րենց դերն 	  նեն ի նչ պես ծնող նե րը, այն պես էլ հա սա կա կից ներն 
	  ման կա վարժ նե րը: Ճգ նա ժա մի  դրա կան հան գ	  ցա լ	 ծ ման դեպ ք	 մ 
ե րե խա նե րը կա րո ղա ն	 մ են սե փա կան փոր ձի, գի տե լիք նե րի, կա րո-
ղ	  թյ	 ն նե րի հի ման վրա ի նք ն	  ր	 յն ո րո շ	 մն  եր կա յաց նել: Ե րե խայի 
մոտ ձևա վոր վ	 մ է կա յ	 ն դրա կան վե րա բեր մ	 նք սե փա կան ան ձի և 
վս տա հ	  թյ	 ն սե փա կան 	  ժե րի նկատ մամբ: Հա մա տեղ խա ղե րի ըն-
թաց ք	 մ հաշ վի է առ ն	 մ մյ	 ս նե րի հե տաքրք ր	  թյ	 ն նե րը, կա րո ղա-
ն	 մ է կար գա վո րել իր հ	 յ զե րը: 

Տե սա կան նյ	  թը ա վար տե լ	 ց մե  տո մաս նա գե տը վեր լ	  ծ	 մ է, թե 
ի նչ պես կա րե լի է ար դյ	  նա վետ հաղ թա հա րել այս ճգ նա ժա մային փ	 -
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լը` ներ կա յաց նե լով հետ ևյալ ա ռա ջարկ նե րը` 
1. Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ ճգ նա ժա մը կր	 մ է ժա մա նա կա վոր բն	 յթ և 

պետք է զին վել համ բե ր	  թյամբ, մի նչև այդ շր ջա նի ա վար տը: 
2. Անհ րա ժեշտ է խթա նել ե րե խայի ըն կե րա կան կա պե րի ձևա վո ր	  մը, 

	  ս տի ցան կա լի է, որ ե րե խան այ ցե լի զա նա զան մի  ջո ցա ռ	 մն  ե րի, 
շփ վի տար բեր մարդ կանց, մաս նա վո րա պես հա սա կա կից նե րի հետ, 
քան զի այս փ	  լ	 մ նա զգա յ	 ն է և ա գա հո րեն յ	  րաց ն	 մ է շփ ման 
ձևե րը, սո ցի ա լա կան նոր մե  րը: 

3. Այս փ	  լ	 մ ե րե խա նե րի լար վա ծ	  թյան պատ ճառ կա րող են դառ-
նալ հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րի և հա վակ ն	  թյ	 ն նե րի ան հա մա պա-
տաս խա ն	  թյ	  նը, ծնո ղա կան ոչ հա մար ժեք սպա ս	 մն  ե րը, ո րոնք 
ե րե խա նե րը հա ճախ դժ վա րա ն	 մ են բա վա րա րել, 	  ս տի ծնո ղը իր 
սպա ս	 մն  ե րը պետք է կա ռ	  ցի` ե րե խայի ի րա կան հնա րա վո ր	 -
թյ	 ն նե րը հաշ վի առ նե լով: 

4. Ցան կա լի է ե րե խային տալ ի նք ն	  ր	 յն կողմն  ո րոշ վե լ	 , ը նտ րե լ	  և 
ո րո շ	 մ կա յաց նե լ	  հնա րա վո ր	  թյ	 ն:

5.  Պետք է վե րա նայել ե րե խայի նկատ մամբ վե րա բեր մ	 ն քը, ըն դ	 -
նել, որ նա ար դեն մե ծ է, հաշ վի առ նել նրա կար ծի քը, 	  շադ ր	  թյ	 ն 
դարձ նել նրա մտ քե րի և դա տո ղ	  թյ	 ն նե րի վրա` փոր ձե լով հաս կա-
նալ նրան: 

6. Ե րե խայի հետ շփ վե լիս ցան կա լի է խ	  սա փել հրա մա յա կան դի-
մե  լաձ ևից և փոր ձել հար ցադ ր	 մն  ե րի մի  ջո ցով նպաս տել վար քի 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րի գի տակց մա նը: 

7. Զար գաց նել ե րե խայի հ	  զա վար քային վե րահս կո ղ	  թյ	  նը` հաշ վի 
առ նե լով, որ ծնո ղի կեր պա րը ռե ֆե րեն տային է ե րե խայի հա մար: 
Ան կախ ե րե խա նե րի տա րի քից՝ կար ևոր է հի շել, որ ծնո ղա վա ր	 -

թյան ար դյ	  նա վե տ	  թյ	  նը պայ մա նա վոր ված է ծնող նե րի` դաս տի-
ա րա կ	  թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ց	 մն  ե րի հա մա կար ծ	  թյամբ: 
Ո րո շ	 մ կա յաց նե լիս կար ևոր է ծնող նե րի մի  աս նա կան կար ծի քը. ան-
հա մա ձայ ն	  թյ	  նը նպաս տ	 մ է ե րե խայի տագ նա պայ ն	  թյան ա ճին, 
ծնող նե րի հե ղի նա կազրկ մա նը` խո չըն դո տե լով վար քային ար դյ	  նա-
վետ մո դե լի ձևա վո ր	  մը: Այս խն դի րը հա ճախ դրս ևոր վ	 մ է մե ծ ըն-
տա նիք նե ր	 մ, որ տեղ ներ կա են նաև տա տիկն 	  պա պի կը, և ո րո շ	 մ-
ներ ըն դ	  նե լիս առ կա է տա րա կար ծ	  թյ	 ն:
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 Վար ժ	  թյ	 ն նե րի ի րա կա նա ց	 մ, դեպ քե րի քն նար կ	 մ։ 
Մաս նա կից նե րը բա ժան վ	 մ են եր կ	  խմ բի, ներ կա յաց վ	 մ է ի րա-

վի ճակ.  ա ռա ջին խմ բին ա ռա ջարկ վ	 մ է ի րա վի ճա կը ըն կա լել ծնո ղի, 
մյ	 ս խմ բին` ե րե խայի տե սան կյ	  նից, այ ն	  հետև քն նարկ վ	 մ են ի րա-
վի ճա կի հան գ	  ցա լ	 ծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը: Մաս նա գետն 
ա ռա ջար կ	 մ է հետ ևյալ ի րա վի ճա կը: 

 

Ի րա վի ճակ

Ե րե խան 6,5 տա րե կան է, սա կայն դպ րոց հա ճա խել է 5,5 տա րե կա-
նից և դժ վա ր	  թյամբ է յ	  րաց ն	 մ 	  ս	 մն  ա կան նյ	  թը: Հա ճախ ի րեն 
հա մե  մա տ	 մ է դա սըն կեր նե րի հետ և տրա մադ ր	  թյան 	  ի նք նագ նա-
հա տա կա նի ան կ	 մն  եր է 	  նե ն	 մ: Մայ րը ջա նա սի ր	  թյամբ եր կար 
ժա մա նակ է տրա մադ ր	 մ դա սա պատ րաստ մա նը, սա կայն ար դյ	 նք-
նե րը գո հա ց	  ցիչ չեն: Ե րե խան դյ	  րագր գիռ է, կոպ տ	 մ է մայ րի կին, 
դար ձել է կա մա կոր: Դպ րո ցի նկատ մամբ դրս ևո ր	 մ է բա ցա սա կան 
վե րա բեր մ	 նք, ա ռա վո տյան դժ վա րա ն	 մ է ա րթ նա նալ, հա ճախ լաց է 
լի ն	 մ դպ րոց գնա լիս: Մայ րի կը հայտն վ	 մ է հ	  զա կան ան կա յ	 ն վի-
ճա կ	 մ, եր բեմն  հար վա ծ	 մ է ե րե խային և մե ղ քի զգա ց	 մ է 	  նե ն	 մ, 
քա նի որ նախ կի ն	 մ նման վար քա գիծ չի դրս ևո րել:
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 Վա րո ղը մաս նա կից նե րի հետ մի  ա սին քն նար կ	 մ է նշ ված ի րա վի-
ճա կը` ա ռա ջար կե լով հնա րա վոր լ	  ծ	 մն  եր: 

Այս վար ժ	  թյ	  նից հե տո վա րո ղը կր կին ներ կա յաց ն	 մ է նշ-

ված ճգ նա ժա մ	 մ գտն վող ե րե խայի նկար` ա ռա ջար կե լով քն նար կել 

հետ ևյալ հար ցե րը`

«Ինչ պե՞ս է զգ	 մ ի րեն նկա ր	 մ պատ կեր ված ե րե խան», «Ինչ պի սի՞ 
ի րա վի ճա կ	 մ է նա հայտն վել», «Ինչ պի սի՞ ե լք կ	  նե նա տվյալ ի րա վի-
ճա կը», «Ինչ պե՞ս կվար վե իք դ	 ք այդ ի րա վի ճա կ	 մ»:

Ամ փո փ	 մ: 
Հա ջոր դիվ վա րողն ամ փո փ	 մ է հան դի պ	  մը` կր կին ա ռա ջադ րե լով 

ծնող նե րին մե կ շա բաթ վա ըն թաց ք	 մ փոր ձել վե րահս կել սե փա կան 
հ	  զա վար քային դրս ևո ր	 մն  ե րը, ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն-
նե ր	 մ կի րա ռել այ լընտ րան քային մո տե ց	 մն  եր, հետ ևել ե րե խայի ար-
ձա գանք նե րին և գրան ցել ձեռք բե ր	 մն  երն 	  ան հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րը:
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Հան դի պ	 մ հին գե րորդ

 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը
3.  Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ
4.  Դե ռա հա ս	  թյան ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի ներ կա յա ց	 մ
5.  Գործ նա կան ա ռա ջարկ ներ 
6. Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ, դեպ քի քն նար կ	 մ 
7. Ամ փո փ	 մ

 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը:  

Վա րո ղը ան դրա դառ ն	 մ է նա խորդ հան դիպ մա նը, քն նար կ	 մ 
ծնող նե րին ա ռա ջարկ ված հանձ նա րա ր	  թյ	 ն նե րը, հ	  զա կան և վար-
քային փո փո խ	  թյ	 ն նե րը, ե րե խա նե րի հա կազ դ	 մն  ե րը, դժ վա ր	 -
թյ	 ն ներն 	  դրա կան ար դյ	 նք նե րը:

 Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ: 

Թ րեյ նին գա վարն ա ռա ջար կ	 մ է ի րա կա նաց նել դե րային խաղ: 
Խա ղարկ ման հա մար ը ստ ցան կ	  թյան ը նտր վ	 մ են 3 մաս նա կից ներ, 
ո րոնք պետք է ստանձ նեն ծնո ղի, ե րե խայի և 	  ս	 ց չի դե րը, ա պա ներ-
կա յաց վ	 մ է հետ ևյալ ի րա վի ճա կը: 

Ի րա վի ճակ

 Դե ռա հա սը 12 տա րե կան աղ ջիկ է. մի նչ ճգ նա ժա մային փ	  լը նա 
շատ հան գիստ էր, հա վա սա րակշռ ված և ոչ կոնֆ լիկ տային: Ար դեն 6 
ա մի ս է՝ ե րե խայի մոտ նկատ վ	 մ են տա րի քին բնո րոշ մարմն  ա կան 
փո փո խ	  թյ	 ն ներ` մա զա ծած կ	 յ թի ա ռա ջա ց	 մ, կրծ քե րի մե  ծա ց	 մ, 
կո ղոսկ րի լայ նա ց	 մ, դի մագ ծե րի կոպ տա ց	 մ և այլն:  Փո փո խ	  թյ	 ն-
նե րից հե տո ե րե խան ը նտ ր	 մ է այլ սանր վածք, ո րը փա կ	 մ է դեմ քը 
և նա խընտ ր	 մ է հագ նել չա փա զանց լայն վեր նա շա պիկ ներ: Դժ վա-
րա ն	 մ է պահ պա նել ըն դ	 ն ված նոր մե րն 	  կր թա կան կա նոն նե րը, չի 
են թարկ վ	 մ 	  ս	  ցիչ նե րին, խա թա ր	 մ է 	  ս	 մն  ա կան գոր ծըն թա ցը: 
Ու ս	 ց չ	  հին տե ղյակ է պա հել ծնո ղին վե րոն շյալ խն դիր նե րի մա սին և 
խնդ րել ա ռա վել հետ ևո ղա կան լի նել այդ հար ցե ր	 մ:
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 Մինչ խա ղը սկ սե լը վա րո ղը դե ռա հա սի դե րը ստանձ նող մաս նակ-
ցին ա ռա ջար կ	 մ է փոր ձել հնա րա վո րինս ապ ր	  մակ ցել դե ռա հա սին 
և պատ կե րա վոր ի րա կա նաց նել այդ դե րը:

 Վար ժ	  թյան ա վար տին ի րա կա նաց վ	 մ է քն նար կ	 մ, որ տեղ դե-
րային խա ղի մաս նա կից նե րը ներ կա յաց ն	 մ են ի րենց ապ ր	 մն  ե րը` 
նշե լով` որ քա նով էր դյ	  րին խա ղար կել այս կամ այն դե րը: 

Հա ջոր դիվ՝ դի տորդ մաս նա կից նե րը ար տա հայ տ	 մ են ի րենց ապ-
ր	 մն  երն 	  կար ծիք նե րը և ծա վալ վ	 մ է քն նար կ	 մ` ծնո ղի ար դյ	  նա-
վետ մո տե ց	 մն  ե րը վեր հա նե լ	  նպա տա կով:

 Դե ռա հա ս	  թյան ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի ներ կա յա ց	 մ: 

Հո գե բա նը ներ կա յաց ն	 մ է դե ռա հա ս	  թյան տա րի քին բնո րոշ  խն-
դիր նե րը և դժ վա ր	  թյ	 ն նե րը՝ նշե լով, որ բազ մա թիվ գիտ նա կան նե րի 
կար ծի քով դե ռա հա ս	  թյան ո ղջ շր ջանն ի նք նին ճգ նա ժամ է: Սա այն 
փ	 լն է, ո րի մա սին կա րե լի է ա նընդ մե ջ խո սել, և որ քան էլ այն 	  ս	 մ-
նա սի րենք, դեռևս կմն  ան ան բա ցա հայ տե լի ի րո ղ	  թյ	 ն ներ: Այս շր ջա-
նի հիմն  ա կան նո րա գո յա ց	  թյ	  նը « հա ս	  ն	  թյան զգա ց	 մն  է», ին չի 
հա մար էլ « պայ քար» են մղ	 մ դե ռա հաս նե րը: Դժ վար է ար տա բե րել 
«ե րե խա ներ» բա ռը, քան զի այս շր ջա ն	 մ նրանք ո ՛չ ե րե խա են, ո ՛չ էլ մե -
ծա հա սակ: Հենց այդ մի  ջան կյալ վի ճակն էլ նպաս տա վոր պայ ման ներ է 
ստեղ ծ	 մ ճգ նա ժա մի  դրս ևոր ման հա մար: Ի տար բե ր	  թյ	 ն ե րեք տա-
րե կան ե րե խայի, ո րը գի տակ ց	 մ է ի րեն որ պես մարդ տե սակ, ա ռանձ-
նաց ն	 մ է ի րեն մյ	 ս նե րից, դե ռա հաս նե րի մոտ ձևա վոր վ	 մ է ի նք-
նա գի տակ ց	  թյան ա ռա վել բարձր մա կար դակ, որ տեղ ա ռաջ նային է 
դառ ն	 մ ներ հայե ցո ղ	  թյ	  նը, ռեֆ լեք սի ան, ար տա հայտ վ	 մ է ի նք նա-
վեր լ	  ծ	  թյան մի  տ	  մը, ա ռա ջա ն	 մ են հար ցեր` «ո՞վ եմ ես», «ինչ պի-
սի՞ն եմ ես» և այլն: Սա էլ իր հեր թին ի նք նա հաս տատ ման, ի նք նի րաց-
ման, ի նք նար տա հայտ ման, ի նք նա դաս տի ա րակ ման պա հանջ է ա ռա-
ջաց ն	 մ: Դա նպաս տ	 մ է ճգ նա ժա մային և կոնֆ լիկ տային տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րի ձևա վոր մա նը: Դե ռա հա սը ցան կա ն	 մ է, որ ծնող ներն 
	  շր ջա պա տը հաշ վի նս տեն իր հետ, հար գեն իր կար ծի քը, ըն դ	  նեն 
իր ո րո շ	 մն  ե րը, ի սկ ծնող ներն էլ հա ճախ դեռևս չեն կա րո ղա ն	 մ ըն-
դ	  նել, որ ի րենց ե րե խան ար դեն մե ծ է, ի նչն էլ նպաս տ	 մ է ծնող-ե րե-
խա կոնֆ լիկ տի զար գաց մա նը: Ի նք նա հաս տատ ման ձգ տ	  մը, ի րենց 
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«ես»-ը հաս տա տե լ	  մի  տ	  մը հա ճախ դե ռա հաս նե րին մղ	 մ է հա կա-
սո ցի ա լա կան ա րարք նե րի. ո մանք փախ չ	 մ են տա նից` ի րենց բո ղո քը 
ար տա հայ տե լով, ո մանք ը նդ գրկ վ	 մ են տար բեր խմ բե ր	 մ, օ րի նակ` 
«է մո նե րը», ո մանք էլ, ցա վոք, ի նք նաս պա ն	  թյան փոր ձեր են կա տա-
ր	 մ` չհաս կաց ված լի նե լ	  հետ ևան քով: Բանն այն է, որ դե ռա հաս նե րը 
շատ խո ցե լի են, հ	  զա կան և հեշտ են ը նկ ն	 մ այն մարդ կանց ազ դե-
ց	  թյան տակ, ով քեր նրանց ըն դ	  ն	 մ են որ պես հա ս	 ն, ի նք ն	  ր	 յն, 
ան կախ: Ո ւս տի հնա րա վո րինս պետք է խո րա թա փանց լի նել և փոր ձել 
մի  ա սին հաղ թա հա րել այս տա րի քային ճգ նա ժա մը: Ե թե ե րեք տա րե-
կա ն	 մ ե րե խայի մոտ ձևա վոր վ	 մ է ի նք նա գի տակ ց	  թյ	 նն առ հա սա-
րակ, ա պա այս շր ջա ն	 մ շատ կար ևոր է սե ռային ի նք նա գի տակ ց	 -
թյան կա յա ց	  մը: Սա այն շր ջանն է, որ տեղ ամ րագր վ	 մ է ան ձի ո ղջ 
կյան ք	 մ ի րեն 	  ղեկ ցող սե ռա դե րային վարքն 	  սե ռային կողմն  ո րո-
շ	  մը: Ե թե մի նչ այդ ծնող նե րը մի  գ	  ցե ան տե ս	 մ են տղա նե րի և աղ-
ջիկ նե րի ոչ հա մար ժեք սե ռա դե րային վար քի դրս ևո ր	 մն  ե րը, ա պա դե-
ռա հա ս	  թյան շր ջա ն	 մ հար կա վոր է ան հանգս տա նալ, քան զի սա այն 
փ	 լն է, ո րը զգա յ	 ն է սե ռային կողմն  ո րոշ ման կա յաց ման հար ց	 մ: 
Ի նչ պի սին հա մա րեց ի րեն աղ ջի կը` գրա վիչ, կա նա ցի կամ ոչ այն քան, 
ի նչ պի սի ի նք նա գա նա հա տա կան 	  նե ցավ տղան` կապ ված 	  ժի, առ-
նա կա ն	  թյան դրս ևո ր	 մն  ե րի, տղա մար դ	  կեր պա րի հետ, այդ պես էլ 
կշա ր	  նակ վի հե տա գա կյան քի ըն թաց ք	 մ և չա փա զանց դժ վար, բայց 
ոչ ան հնար կլի նի այն են թար կել փո փո խ	  թյան: Հենց այս շր ջա ն	 մ է 
ակ տի վա ն	 մ սե ռա կան հե տաքրք ր	  թյ	  նը, ա ռա վել կար ևոր վ	 մ մի ջ-
սե ռային փոխձ գ	  թյ	  նը, փո խա դարձ գրավ չ	  թյ	  նը, և դե ռա հաս նե րը 
զգա յ	 ն են դառ ն	 մ ի րենց ար տա քին փո փո խ	  թյ	 ն նե րի նկատ մամբ, 
ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ֆի զի ո լո գի ա կան և հոր մո նալ տե ղա շար-
ժե րով: Նրանք սկ ս	 մ են բար դ	 յ թա վոր վել ի րենց ֆի զի կա կան փո-
փո խ	  թյ	 ն նե րի հա մար, ո մանց մոտ ի նք նագ նա հա տա կա նը կտ ր	 կ 
ան կ	 մ է ապ ր	 մ: Ի նչ ևէ, այս տա րի քային ճգ նա ժա մի  մա սին կա րե լի 
է ան վերջ խո սել, սա կայն պետք է նկա տել նրա կար ևո ր	  թյ	  նը ան ձի 
ո ղջ կեն սա գոր ծ	  նե 	  թյան ըն թաց ք	 մ, քան զի ան ձի կա յաց ման հիմ քը 
դր վ	 մ է հենց այս շր ջա ն	 մ:

 Դե ռա հա ս	  թյա նը բնո րոշ են`
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  տագ նա պայ ն	  թյ	  նը 
 ագ րե սի վ	  թյ	  նը 
 հ	  զա կան լար վա ծ	  թյ	  նը 
 ան հիմն  իմ պ	 լ սի վ	  թյ	  նը
  նե գա տի վիզ մը 

Ա ռա ջին հա յաց քից այս ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րը բա ցա սա կան 
ե րան գա վո ր	 մ 	  նեն, սա կայն ի րա կա ն	 մ դրանք ի հայտ են գա լիս 
տա րի քային փո փո խ	  թյ	 ն նե րին հար մար վե լ	  նպա տա կով։

 Դե ռա հա ս	  թյան շր ջա ն	 մ ա ռաջ նային են դառ ն	 մ հետ ևյալ տա-
րի քային հիմն  ա հար ցե րը` 

ա/ար տա քին տես քի հա մար ժեք ըն կա լ	  մը, 
բ/կ նոջ և տղա մար դ	  դե րե րի հս տա կե ց	  մը,
գ/ հա սա կա կից նե րի հետ մի ջ սե ռային հա ս	 ն հա րա բե ր	  թյ	 ն նե-

րի հաս տա տ	  մը,
դ/ ծնող նե րից և այլ մե  ծա հա սակ նե րից հ	  զա կան ի նք ն	  ր	 յ ն	 -

թյան ձգ տ	  մը, 
ե/ մաս նա գի տա կան կողմն  ո րո շ	  մը,
զ/ ըն տա նե կան կյան քի մա սին մտ քե րի և պատ կե րա ց	 մն  ե րի ձևա-

վո ր	  մը, 
է/ պա տաս խա նատ վ	  թյան զգա ց	  մի  ձևա վո ր	  մը, 
ը/ ար ժե հա մա կար գի և բա րո յա կան գի տակ ց	  թյան ձևա վո ր	  մը:   
Ան ց	  մային շր ջան ներն ա ռա վել մե ղմ ան ցկաց նե լ	  նպա տա կով 

դե ռա հա սի կող քին գտն վող մե  ծա հա սակ նե րը պետք է լի նեն համ բե-
րա տար, հնա րա վո րինս մատ չե լի ներ կա յաց նեն նրա հետ տե ղի 	  նե-
ցող փո փո խ	  թյ	 ն նե րը, հա ճախ ի րա կա նաց նեն խմ բային զր	 յց ներ` 
	  ղղ ված դժ վա ր	  թյ	 ն նե րի հաղ թա հար մա նը: 

Գործ նա կան ա ռա ջարկ ներ: 

Տե սա կան նյ	  թը ա վար տե լ	 ց հե տո թրեյ նին գա վա րը ներ կա յաց-
ն	 մ է դե ռա հա ս	  թյա նը բնո րոշ մի  ի րա վի ճակ: Նա նշ	 մ է, որ շատ 
դե ռա հաս ներ կար ծես ներ քին տե ղո րո շիչ 	  նեն և հս տակ զգ	 մ են, 
թե ի նչն է նյար դայ նաց ն	 մ ծնող նե րին: Ե թե ծնո ղը կար ևո ր	 մ է կո-
կի կ	  թյ	 նն 	  մաք ր	  թյ	  նը, ա պա դե ռա հա սը հա վա նա բար կլի նի 
ան փ	 յթ, սե նյա կը՝ թափթփ ված, ար տա քին տես քը՝ վա նող, ի սկ մա զե-
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րը՝ չխ նամ ված: Հա ճախ դե ռա հա սը գի տակ ց	 մ և չի ցան կա ն	 մ ցավ 
պատ ճա ռել ծնո ղին, սա կայն ց	  ցա բե ր	 մ է հա կադր վող վար քա գիծ: 
Նման ի րա վի ճակ նե ր	 մ ցան կա լի է ար ձա գան քել հետ ևյալ կերպ.
 Ըն դ	  նել ե րե խայի ան համ բե ր	  թյ	  նը և ան հաս կա նա լի ցան կ	 -

թյ	 ն նե րը: Ցան կա լի չէ ան դա դար հարց նել դե ռա հա սին՝ «ինչ է 
պա տա հել քեզ», «ին չ	  չես կա րո ղա ն	 մ հան գիստ նս տել» և այլն: 
Ն	 յ նիսկ ե թե դե ռա հա սը գի տի այդ հար ցե րի պա տաս խան նե րը, 
նա դժ վա րա ն	 մ է ա սել, որ ի րեն ան հանգս տաց ն	 մ են հա կա սա-
կան զգա ց	 մն  երն 	  ան հաս կա նա լի ցան կ	  թյ	 ն նե րը, այդ պի սով 
նա կա րող է հի աս թափ վել սե փա կան ան ձից։

  Խ	  սա փել ա մե ն ման ր	 ք « հաս կա նա լ	 » և գի տե նա լ	  մո լ	 ց քից. 
դե ռա հաս նե րը չեն ցան կա ն	 մ ամ բող ջո վին բա ցա հայտ ված լի նել։ 
Սե փա կան հ	 յ զերն 	  ապ ր	 մն  ե րը նո ր	 յթ են ի րենց հա մար և ան-
չափ ան ձնային, օ րի նակ՝ կոնֆ լիկտ նե րի մե ջ ը նդ գրկ վե լը նրանց տա-
լիս է ե զա կի 	  թյան զգա ց	 մ։ Նրանց ո չն չաց ն	 մ են ծնող նե րի նմա-
նա տիպ վեր լ	  ծ	  թյ	 ն նե րը՝ «ես հաս տատ գի տեմ՝ ի նչ ես դ	  զգ	 մ, 
այդ տա րի ք	 մ ես էլ է ի 	  նե ն	 մ այդ պի սի ապ ր	 մն  եր»։ Նրանք չեն 
ցան կա ն	 մ « թա փան ցիկ» լի նել ծնող նե րի հա մար: Ծնո ղը պետք է 
զգա՝ ե րբ է ան հրա ժեշտ ե րե խային ապ ր	  մակ ցել, ի սկ ե րբ՝ ոչ:

  Փոր ձել  ե րե խային ըն դ	  նել իր դրս ևո ր	 մն  ե րով հան դերձ։ Ըն դ	 -
նել նրա ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րը չի նշա նա կ	 մ հա վա ն	  թյ	 ն 
տալ դրանց։ Ծնո ղը, գի տակ ցե լով տա րի քային ա ռանձ նա հատ կ	 -
թյ	 ն նե րը, կա րող է ըն դ	  նել ե րե խայի վար քի ար տա հայտ չաձ ևե րը, 
ո րոնք մի  գ	  ցե տհաճ են իր հա մար։ Օ րի նակ՝ հայ րի կին զայ րաց-
ն	 մ են տղայի եր կար մա զերն 	  պատռ ված տա բա տը, սա կայն նա 
ըն դ	  ն	 մ է այդ դրս ևո ր	 մն  ե րը և փոր ձ	 մ համ բե րա տար սպա սել 
մի նչև այդ շր ջա նի ա վար տը։ Հա կա ս	  թյ	 ն ներն 	  վե ճե րը լար վա-
ծ	  թյ	 ն են հա վե լ	 մ ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րին։

  Ցան կա լի չէ կոն տակտ հաս տա տե լ	  նպա տա կով ար հես տա կա նո-
րեն կրկ նօ րի նա կել ե րե խայի վար քա գի ծը կամ խոս քը: Դե ռա հաս նե-
րը գի տակ ցա բար են ը նտ ր	 մ մե  ծա հա սա կի ապ րե լա կեր պից տար-
բեր վող կա ց	  թաձև։ Շատ դե ռա հաս ներ դյ	  րագր գիռ են դառ ն	 մ, 
ե րբ ծնող նե րը փոր ձ	 մ են մր ցակ ցել ի րենց  հետ: Նրանք գնա հա-
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տ	 մ են, ե րբ ա մե ն ոք իր տե ղ	 մ է՝ մայ րը մայր է, հայ րը` հայր, և ոչ 
ոք չի փոր ձ	 մ խախ տել կա նոն նե րը:

  Խ	  սա փել ե րե խայի հետ ան ձնային ն	 յ նա ց	  մի ց և նրա թե րա ց	 մ-
նե րը չըն կա լել որ պես վի րա վո րանք՝ 	  ղղ ված սե փա կան ան ձին։ 
Հա ճախ ծնող նե րը բարձ րա ձայ ն	 մ են նմա նա տիպ ար տա հայ տ	 -
թյ	 ն ներ՝ «ին չ	  իմ ե րե խան պետք է այս պի սին լի նի» կամ «իմ ե րե-
խան չի կա րող վախ կոտ լի նել» և այլն։ Շատ դեպ քե ր	 մ ծնող նե րի 
կար ծի քով դե ռա հա սին պետք է մատ նա ց	 յց ա նել իր թե ր	  թյ	 ն նե-
րը, սա կայն դա մի  այն լար վա ծ	  թյ	 ն է ա ռա ջաց ն	 մ ծնող-ե րե խա 
փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ: Օ րի նակ, ե թե ե րե խան դյ	  րագր գիռ 
է, ա պա ան դա դար շեշ տե լով այդ հան գա ման քը՝ ծնո ղը հա վե լյալ 
կենտ րո նաց ն	 մ է ե րե խայի 	  շադ ր	  թյ	  նը այդ հատ կ	  թյան վրա: 
Նման ի րա վի ճակ նե ր	 մ ցան կա լի է վեր հա նել ե րե խայի դրա կան 
կող մե  րը, ակ նա ռ	  դարձ նել ան ձնային նե ր	  ժը, ո րը թ	 յլ կտա 
հաղ թա հա րել նշ ված խն դիր նե րը:

  Խ	  սա փել ի նք նագ նա հա տա կա նը խո ցող ար տա հայ տ	  թյ	 ն նե րից 
և մո տե ց	 մն  ե րից։ Դե ռա հաս ներն 	  նեն ի րենց թե ր	  թյ	 ն նե րը, 
ի նչ պես և յ	  րա քան չյ	 ր մարդ, սա կայն ի տար բե ր	  թյ	 ն մյ	 ս նե րի՝ 
նրանք ա ռա վել զգա յ	 ն 	  խո ցե լի են դրանց հան դեպ։ Ե րե խան կա-
րող է լի նել կար ճա հա սակ, թմբ լիկ, նի հար, գ	  նատ, ի սկ մե  ծա հա-
սակ նե րը, ա մե ն ան գամ հի շեց նե լով այդ մա սին, կա րող են նպաս-
տել ի նք նագ նա հա տա կա նի ան կմանն 	  թե րար ժե ք	  թյան զգա ց	 -
մի  ձևա վոր մա նը, ի նչն էլ մի  գ	  ցե խո րը հետք թող նի ո ղջ կյան քի 
ըն թաց ք	 մ։ 

 Հ նա րա վո ր	  թյ	 ն տալ դե ռա հա սին կա յաց նել ի նք ն	  ր	 յն ո րո շ	 մ-
ներ: Այս տա րի ք	 մ դե ռա հաս նե րը ձգ տ	 մ են ի նք ն	  ր	 յ ն	  թյան և 
բնա կա նա բար ո րոշ դեպ քե ր	 մ կա րող են նաև սխալ վել, սա կայն 
այդ սխալ նե րի մի  ջո ցով նրանք հե տա գա յ	 մ սո վո ր	 մ են կա յաց նել 
ա ռա վել ար դյ	  նա վետ ո րո շ	 մն  եր։ Դե ռա հա սի հա մար նշա նա կա լի է 
ծնո ղի վս տա հ	  թյ	  նը ի նք ն	  ր	 յն ո րո շ	 մն  եր կա յաց նե լ	  հար ց	 մ: 
Փոր ձը ց	 յց է տվել, որ այս պա րա գա յ	 մ դե ռա հաս նե րը վս տա հ	 մ 
են սե փա կան 	  ժե րին և հաս ն	 մ են ցան կա լի հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րի:

 Հ նա րա վո ր	  թյ	 ն տալ դե ռա հա սին ա ռանձ նա նալ և 	  նե նալ ան-
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ձնա կան տա րածք։ Ծնող նե րից շա տե րը ց	  ցա բե ր	 մ են չա փա զանց 
մե ծ հե տաքրք րա սի ր	  թյ	 ն, լս	 մ են դե ռա հա սի խո սակ ց	  թյ	 ն նե-
րը, կար դ	 մ են նա մակ նե րը կամ օ րագ րե րը: Նման դեպ քե ր	 մ ե րե-
խային հա մա կ	 մ է վի րա վո րան քի զգա ց	  մը. նա ան վս տա հ	  թյ	 ն 
է զգ	 մ ծնո ղի կող մի ց, ին չի հետ ևան քով կա րող է խախտ վել ծնող-
ե րե խա հա մա գոր ծակ ց	  թյ	  նը։ Հա ճախ ան վս տա հ	  թյ	  նը նպաս-
տ	 մ է նաև ստա խո ս	  թյան դրս ևոր մա նը։ Դե ռա հա սը ցան կա ն	 մ է 
հար գանք ան ձնա կան կյան քի և տա րած քի նկատ մամբ։ 

 Խ	  սա փել ան հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րի կան խա տե ս	 մն  ե րից: Հա ճախ 
ծնող նե րը ոչ ցան կա լի վար քը շտ կե լ	  հա մար ար տա հայ տ	 մ են 
ի րենց մտա վա խ	  թյ	 ն նե րը ե րե խայի ան բա րեն պաստ ա պա գայի 
վե րա բե րյալ, օ րի նակ՝ կան խա տե ս	 մ են. «ե թե դ	  վատ սո վո րես 
դպ րո ց	 մ, հե տա գա յ	 մ ցան կա լի աշ խա տանք չես կա րող գտ նել», 
կամ. «ն ման պահ ված քով քեզ ոչ ոք չի սի րի» և այլն: Ոչ մի  ծնող չի 
կա րող կան խա տե սել ե րե խայի ա պա գան, 	  ս տի ցան կա լի չէ կռա-
հել, թե ի նչ կպա տա հի ե րե խայի հետ հա մա պա տաս խան վարք ց	 -
ցա բե րե լ	  դեպ ք	 մ: Նման են թադ ր	  թյ	 ն նե րը կա րող են ար մա-
տա վոր վել ե րե խայի նե րաշ խար հ	 մ և նպաս տել ի րա կան ան հա ջո-
ղ	  թյ	 ն նե րի դրս ևոր մա նը։ 

 Խ	  սա փել հա կա սա կան ց	  ց	 մն  ե րից: Դե ռա հա սը ծնո ղից ա կն կա-
լ	 մ է հս տակ պա տաս խան ներ իր հար ցե րին. ա նո րոշ, կաս կա ծա-
հա ր	 յց մո տե ց	 մն  ե րը նպաս տ	 մ են տագ նա պայ ն	  թյան ա ճին: 
Ե րե խայի մոտ նկատ վ	 մ են հ	  զա կան ան կա յ	 ն հո գե վի ճակ ներ, 
ե րբ ծնո ղը թ	 յ լատ ր	 մ է այս կամ այն գոր ծո ղ	  թյ	  նը` մի և ն	 յն ժա-
մա նակ նշե լով հա կա սա կան պայ ման ներ: Օ րի նակ` ծնո ղը ա ղջ կան 
թ	 յլ է տա լիս մաս նակ ցել ե րե կ	 յ թին` նշե լով, որ պետք է տ	 ն վե-
րա դառ նա մե կ ժամ հե տո՝ մի նչ հայ րի կի տ	 ն դար ձը: Ի րա վի ճա կը 
բա վա կա նին հա կա սա կան է, քա նի որ աղ ջի կը հս տակ գի տակ ց	 մ 
է, որ նման պայ ման նե ր	 մ իր մաս նակ ց	  թյ	  նը ե րե կ	 յ թին ա նի-
մաստ է, մի և ն	 յն ժա մա նակ նրա ցան կ	  թյ	  նը բա վա կա նին մե ծ 
է: Նման դեպ ք	 մ ցան կա լի է, որ ծնո ղը ց	  ցա բե րի փոխ զի ջ	  մային 
մո տե ց	 մ և ե րե խայի հետ ձեռք բե րի պայ մա նա վոր վա ծ	  թյ	 ն` 
ա ռա ջար կե լով ա ռա վել օպ տի մալ տար բե րակ:
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 Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ, դեպ քի քն նար կ	 մ: 

Գործ նա կան ա ռա ջարկ նե րից հե տո վա րո ղը մաս նա կից նե րի հետ ի րա-
կա նաց ն	 մ է դե ռա հա ս	  թյան ճգ նա ժա մ	 մ գտն վող ե րե խայի նկա րի 
վեր լ	  ծ	  թյ	 ն` ը ստ հետ ևյալ հար ցե րի` « Ձեր կար ծի քով ի նչ պե՞ս է 

զգ	 մ ի րեն նկա ր	 մ պատ կեր ված ե րե խան», «Ինչ պի սի՞ ի րա վի ճա-

կ	 մ է նա հայտն վել», «Ինչ պի սի՞ ե լք կ	  նե նա տվյալ ի րա վի ճա կը», 

«Ինչ պե՞ս կվար վե իք դ	 ք այդ ի րա վի ճա կ	 մ»: Նա ց	  ցադ ր	 մ է հետ-
ևյալ նկա րը:

Ամ փո փ	 մ: 

Հան դիպ ման ա վար տին վա րո ղը մաս նա կից նե րի հետ մի  ա սին քն-
նար կ	 մ և վեր լ	  ծ	 մ է խնդ րա հա ր	 յց տար բեր հար ցեր, մո տե ց	 մ-
ներ` ը նդ հան րաց նե լով  ծնո ղա վա ր	  թյան հիմն  ա կան սկզ բ	 նք նե րը 
դե ռա հա ս	  թյան ճգ նա ժա մը հաղ թա հա րե լիս: Այ ն	  հետև ա ռա ջար կ	 մ 
է մե կ շա բաթ վա ըն թաց ք	 մ մտո րել դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճե րի մա-
սին, դի տար կել տար բեր ծնող նե րի դաս տի ա րա կ	  թյան մո տե ց	 մն  ե-
րը, գրա ռել սե փա կան նկա տա ռ	 մն  ե րը, քա նի որ հա ջորդ հան դի պ	 -
մը նվիր ված է լի նե լ	  դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճե րի քն նարկ մա նը։ 
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 Հան դի պ	 մ վե ցե րորդ 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը 
3. Ա ռա ջադ րան քի քն նար կ	 մ
4. Ծ նո ղի դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճե րի ներ կա յա ց	 մ 
5. Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ 
6. Ամ փո փ	 մ
 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը: 

Վա րո ղը ող ջ	  ն	 մ է մաս նա կից նե րին և տար բեր հար ցադ ր	 մն  ե-
րով փոր ձ	 մ պար զել նա խորդ հան դիպ ման ար դյ	  նա վե տ	  թյ	  նը և 
փո փո խ	  թյ	 ն նե րը մաս նա գետ նե րի մտա ծե լա կեր պ	 մ և գոր ծե լաո-
ճ	 մ։ 

Ա ռա ջադ րան քի քն նար կ	 մ։ 

Ա ռա ջարկ վ	 մ է վեր հի շել նա խորդ հան դիպ ման ա վար տին տր ված 
ա ռա ջադ րան քը և խմ բե րի բա ժան վե լով՝ քն նար կել նրանց դի տար կ	 մ-
նե րը դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճե րի մա սին, հի շել ծա նոթ ըն տա նիք նե րին 
և ծնող նե րին, դաս տի ա րա կ	  թյան նրանց մո տե ց	 մն  ե րը, ո ճե րի տար-
բե ր	  թյ	 ն նե րը, ար դյ	  նա վե տ	  թյ	  նը և այլն։

Ծ նո ղի դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճե րի ներ կա յա ց	 մ։

Թ րեյ նին գա վա րը ներ կա յաց ն	 մ է տե սա կան ակ նարկ դաս տի ա րա-
կ	  թյան ո ճե րի վե րա բե րյալ՝ նշե լով, որ ե րե խայի ան ձի ներ դաշ նակ զար-
գա ց	  մը պայ մա նա վոր ված է ըն տա նի ք	 մ դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճով:

 Տար բե րա կ	 մ են հետ ևյալ հիմն  ա կան դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճե րը.
1. Ավ տո րի տար ո ճ
2.  Դե մոկ րա տա կան ո ճ
3.  Թողտ վա կան ո ճ
4.  Գերխ նամք 

Ավ տո րի տար դաս տի ա րա կ	  թյան դեպ ք	 մ ծնող նե րը մշ տա պես 
վե րահս կ	 մ են ե րե խա նե րի վար քը, մե ծ պա հանջ ներ են ներ կա յաց-
ն	 մ նրանց, հա ճախ են կի րա ռ	 մ պա տիժ ներ և քն նա դա տ	  թյ	 ն ներ, 
ի րենք են ո րո շ	 մն  եր կա յաց ն	 մ ե րե խա նե րի փո խա րեն՝ հաշ վի չառ-
նե լով նրանց կար ծի քը, հե տաքրք ր	  թյ	 ն ներն 	  ցան կ	  թյ	 ն նե րը: 
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Այս դեպ ք	 մ ե րե խան կամ մե  ծա ն	 մ է սե փա կան ար ժա նա պատ վ	 -
թյան զգաց ման կորս տով, չի կա րո ղա ն	 մ ո րո շ	 մն  եր կա յաց նել, պա-
տաս խա նատ վ	  թյ	 ն կրել իր ը նտ ր	  թյան հա մար, չի հաս կա ն	 մ՝ ի նչ 
է 	  զ	 մ, կամ դառ ն	 մ է բռ նա կալ, բո լոր խն դիր նե րը լ	  ծ	 մ է 	  ժի 
և ագ րե սի այի մի  ջո ցով, լի ն	 մ է շատ կոնֆ լիկ տային, այլ մարդ կանց 
հան դեպ դրս ևո ր	 մ է ար հա մար հա կան վե րա բեր մ	 նք:

 Թողտ վա կան ո ճի դեպ ք	 մ ծնո ղը թ	 յլ է տա լիս ե րե խային ա մե ն 
ի նչ, ոչ մի  սահ մա նա փա կ	 մ չի կի րա ռ	 մ նրա հան դեպ, չի մի  ջամ տ	 մ 
նրա ո րո շ	 մն  ե րին՝ ո ՛չ օգ ն	 մ է, ո ՛չ խրա խ	  ս	 մ, ո ՛չ քն նա դա տ	 մ: Ե րե-
խայի ան ձն այս դեպ ք	 մ կար ծես մի և ն	 յնն է ծնո ղի հա մար: Նման 
կեր պով դաս տի ա րակ ված ե րե խան կամ դժ վա րա ն	 մ է կապ վա ծ	 -
թյ	 ն ներ 	  մտեր մ	  թյ	 ն հաս տա տել այլ մարդ կանց հետ, ցան կ	  թյ	 ն 
չի 	  նե ն	 մ հոգ տա նել ի նչ-որ մե  կի մա սին, օգ նել նրան, ան տար բեր է 
լի ն	 մ հա րա զատ նե րի նկատ մամբ, կամ դառ ն	 մ է ան ձ՝ «ա ռանց ար-
գե լակ նե րի և ար գելք նե րի», ա ն	 մ է այն, ի նչ 	  զ	 մ է, լի ն	 մ է շատ 
ան պա տաս խա նա տ	 , հա կ	 մ է 	  նե ն	 մ ստա խո ս	  թյան, գո ղ	  թյան, 
ան բա րո յա կա ն	  թյան:

 Գերխ նամ քի դեպ ք	 մ ծնող ներն ա մե ն կերպ փոր ձ	 մ են գեր հո գա-
տա ր	  թյամբ ե րե խային զերծ պա հել դժ վա ր	  թյ	 ն նե րից, ի րա կա նաց-
նել նրա բո լոր ցան կ	  թյ	 ն նե րը: Ծնող ներն այս դեպ ք	 մ խնա յ	 մ են 
ե րե խային, ա մե ն ի նչ ա ն	 մ են նրա փո խա րեն, որ պես զի նա չլար վի, 
չհոգ նի, նե ղ	  թյ	 ն չկ րի: Նման ե րե խա նե րը կամ դառ ն	 մ են ե սա-
սեր, ի նք նա հա վան, կա մա կոր, շա հար կ	 մ են շր ջա պա տի մարդ կանց, 
պա հան ջ	 մ են, որ ի րենց ցան կ	  թյ	 ն նե րը հենց այս պա հին ի րա կա-
նա նան, կամ դառ ն	 մ են կա խյալ ան ձ, չնա խա ձեռ նող, ա նօգ նա կան, 
վախ կոտ, փախ չ	 մ են դժ վա ր	  թյ	 ն նե րից, չեն կա րո ղա ն	 մ ի նք ն	 -
ր	 յն ո րո շ	 մն  եր կա յաց նել:

 Դե մոկ րա տա կան դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճը հա մար վ	 մ է ա մե  նաօպ-
տի մա լը: 

Այս դեպ ք	 մ ծնող նե րի հա մար կար ևոր է ե րե խայի ան ձը, նրա ակ-
տիվ դե րը ըն տա նի ք	 մ: Ե րե խան դաս տի ա րակ վ	 մ է որ պես ի նք ն	  ր	 յն 
ան ձ: Այս ո ճի հիմ ք	 մ ըն կած է փո խըմբռ ն	 մն  	  փո խա դարձ հար գան-
քը, ե րե խայի ա րարք նե րին տր վ	 մ է հա մար ժեք գնա հա տա կան, քն նա-
դատ վ	 մ է ոչ թե ե րե խան, այլ նրա վար քա գի ծը: Վե րահս կո ղ	  թյ	  նը չի 
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	  ղեկց վ	 մ ե րե խայի ան ձը ճն շե լով կամ նրան ստո րաց նե լով: Դրա կան 
վար քա գի ծը խրա խ	 ս վ	 մ է, բա ցա սա կա նը՝ քն նա դատ վ	 մ: Դաս տի ա-
րա կ	  թյան այս ո ճի պա րա գա յ	 մ ձևա վոր վ	 մ է ներ դաշ նակ և բազ մա-
կող մա նի ան ձ, նա կա րո ղա ն	 մ է ի նք ն	  ր	 յն ո րո շ	 մն  եր կա յաց նել և 
պա տաս խա նատ վ	  թյ	 ն կրել սե փա կան ա րարք նե րի և ը նտ ր	  թյ	 ն նե-
րի հա մար, նա խա ձեռ նող է, նպա տա կաս լաց, 	  նակ է հա մա գոր ծակ ցել, 
հաշ վի առ նել դի մա ցի նի կար ծի քը, համ բե րա տար է:  

Ա ռա վել տպա վո րիչ լի նե լ	  հա մար վա րո ղը մաս նա կից նե րի հետ մի -
ա սին ց	  ցա տախ տա կի վրա ամ փո փ	 մ է դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճե րի 
հիմն  ա կան բն	  թագ րե րի ներ կա յա ց	  մը, ո րը կա րող է 	  նե նալ հետ-
ևյալ տես քը․

Դե մոկ րա տա կան ոճ Ավ տո րի տար ոճ Թողտ վա կան ոճ Գերխ նամք

1. Հ	  զա կան կապ-
վա ծ	  թյ	 ն 

2. Երկ կող մա նի 
հար գան քի, քն-
նար կ	 մն  ե րի 
առ կա յ	  թյ	 ն 

3. Ե րե խայի կար-
ծի քը հաշ վի 
առ նե լ	  կա րո-
ղ	  թյ	 ն

4.  Մի ա սին ո րո-
շ	 մն  եր կա յաց-
նե լ	  կա րո ղ	 -
թյ	 ն

5.  Սահ ման նե րի 
առ կա յ	  թյ	 ն

1. Հ	  զա կան թ	 յլ 
կապ

2. Ծ նո ղի կար գադ-
ր	 մն  երն ան հա-
պաղ կա տա րե լ	  
սո վո ր	 յթ

3. Քն նար կ	 մն  ե րի 
բա ցա կա յ	  թյ	 ն 

4. Ե րե խայի կար ծի քը 
հաշ վի առ նե լ	  ան-
կա րո ղ	  թյ	 ն

5.  Մի ա սին ո րո շ	 մ-
ներ կա յաց նե լ	  
ցան կ	  թյան բա-
ցա կա յ	  թյ	 ն

1. Ծ նո ղի հե ղի-
ն ա  կ ո ւ  թ յ ա ն 
բա ցա կա յու-
թյ	 ն

2.  Բար ձի թո ղի 
վար քա գիծ

3.  Սահ ման նե րի 
բա ցա կա յու-
թյ	 ն

4. Ծ նո ղի նկատ-
մամբ հար-
գան քի բա ցա-
կա յ	  թյ	 ն

1. Գեր հո գա տա-
ր	  թյ	 ն ծնո ղի 
կող մի ց 

2. Ե րե խայի ցածր 
ի նք ն	  ր	 յ ն	 -
թյ	 ն 

3. Ա ռանց ծնո ղի 
ո րո շ	 մն  եր 
կա յաց նե լ	  
ան կա րո ղ	 -
թյ	 ն

4.  Հ	  զա կան 
և վար քային 
կախ վա ծ	 -
թյ	 ն ծնող նե-
րից

Դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճե րը վեր լ	  ծե լ	 ց հե տո վա րո ղը ներ կա յաց-
ն	 մ է ըն տա նե կան փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի կար գա վոր մանն 	  ղղ-
ված հո գե բա նա կան ա ջակ ց	  թյան հետ ևյալ 	  ղ ղ	  թյ	 ն նե րը.
1. Աշ խա տանք ծնող նե րի հետ՝ դաս տի ա րա կ	  թյան ար դյ	  նա վետ 

ո ճի քն նարկ ման նպա տա կով: Կան աշ խա տան քի ձևեր և մե  թո դի-
կա ներ, ո րոնք կօգ նեն ձևա վո րել և ստեղ ծել ճիշտ հա րա բե ր	  թյ	 ն-
ներ ծնող նե րի և ե րե խա նե րի մի ջև: Օ րի նակ՝ «Եր ջա նիկ է նա, ով 
եր ջա նիկ է իր տա նը» աշ խա տանքն ստեղ ծ	 մ է ըն տա նի ք	 մ նոր 
ար ժե քային հա մա կարգ, ծնող նե րին ց	 յց է տա լիս ի րենց դաս տի-
ա րա կ	  թյան դրա կան և բա ցա սա կան կող մե  րը և դրանց ազ դե ց	 -
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թյ	  նը ե րե խայի վրա, ծնող նե րը հնա րա վո ր	  թյ	 ն են ստա ն	 մ վեր-
լ	  ծ	  թյ	 ն ներ և եզ րա հան գ	 մն  եր ա նել: Վե րոն շյալ աշ խա տան քի 
խն դիր ներն են`

 ս տեղ ծել նա խադ րյալ ներ՝ ըն տա նի ք	 մ ձևա վո րե լ	  ե րե խա-ծ նող 
հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի ար դյ	  նա վետ մո տե ց	 մն  եր,

  կենտ րո նա նալ դաս տի ա րա կ	  թյան դրա կան կող մե  րի  և ե րե խայի 
նկատ մամբ սի րո դրս ևոր ման վրա,

  սահ մա նել ծնող-ե րե խա հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի հիմն  ա կան սկզ բ	 նք-
նե րը: 

2. Ե րե խայի և ծնո ղի հետ ըն տա նիք հաս կա ց	  թյան և ըն տա նի քի 

ան դամն  ե րի գոր ծա ռ	 յթ նե րի, դե րե րի  քն նար կ	 մ, վեր լ	  ծ	 -

թյ	 ն և ա րժ ևո ր	 մ: Ե րե խայի կյան ք	 մ ըն տա նիքն ա մե  նա կար ևոր 
և ա ռաջ նային սո ցի ա լա կան խմ բե րից է, որ տեղ էլ ձևա վոր վ	 մ են 
շփ ման հմ տ	  թյ	 ն նե րի նա խադ րյալ նե րը։ Պայ մա նա վոր ված այն 
հան գա ման քով, թե նա ի նչ պի սին է տա նը, ի նչ պես են նրան վե րա-
բեր վ	 մ, ի նչ պի սի նե րըն տա նե կան մթ նո լորտ և փոխ հա րա բե ր	 -
թյ	 ն ներ են տի ր	 մ ըն տա նի ք	 մ, ե րե խան դրա նից բխող փոխ հա-
րա բե ր	  թյ	 ն ներ է հաս տա տ	 մ նաև այլ սո ցի ա լա կան խմ բե ր	 մ: 
Ս	 յն նպա տա կով հո գե բա նա կան ա ջակ ց	  թյ	  նը կա րե լի է ի րա կա-
նաց նել դե րային խա ղե րի օգ ն	  թյամբ, օ րի նակ՝ մաս նա գետն ա ռա-
ջար կ	 մ է դե րային խաղ, որ տեղ ծնողն 	  ե րե խան պետք է դե րե րով 
փոխ վեն, ին չը նպաս տ	 մ է սե փա կան վար քագ ծի վե րա նայ մա նը: 

3. Ա ռան ձին աշ խա տանք ե րե խայի և ըն տա նի քի յ	  րա քան չյ	 ր ան-

դա մի  հետ: Ե րե խա-մայր փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րը կար գա վո րե-
լ	  հա մար ան հրա ժեշտ են խաղ-վար ժ	  թյ	 ն ներ՝ 	  ղղ ված նրանց 
հ	  զա կան կա պի ամ րապնդ մա նը (կա րե լի է քն նար կել մայ ր	  թյան 
տո նի խոր հ	 ր դը, մոր հետ ե րե խայի սիմ բի ո տիկ կա պը, ե րե խայի 
ծն	 ն դը, մայ րա կան ին տ	  ի տիվ զգա ց	 մն  ե րը ե րե խայի հո գե վի ճա-
կի, ա ռող ջ	  թյան և այլ նի վե րա բե րյալ): Ա ջակ ց	  թյան ըն թաց ք	 մ 
կի րա ռե լի է նաև ծնո ղի և ե րե խայի՝ մի  մյանց հան դեպ տա ծած վե-
րա բեր մ	 ն քի խոս քայ նա ց	  մը պատ մ	  թյ	 ն նե րի, հե քի աթ նե րի և 
նկար նե րի մի  ջո ցով: 
Հայր-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի բա րե լավ ման, հա մա գոր-
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ծակ ց	  թյան զար գաց ման նպա տա կով ա ռա ջարկ վ	 մ է ներգ րա վել 
նրանց հա մա տեղ գոր ծ	  նե 	  թյան մե ջ, հատ կա պես ե րբ խոս քը գն	 մ 
է ա րա կան սե ռի ե րե խա նե րի մա սին, օ րի նակ՝ ցան կա լի է, որ հայ րը 
ներգ րա վի ե րե խային կեն ցա ղային պա րա գա նե րի վե րա նո րոգ ման աշ-
խա տանք նե րի մե ջ, մի  ա սին կազ մա կեր պեն ի րենց հան գիստն 	  ժա-
ման ցը, մի  ա սին հա մա գոր ծակ ցային և կա ռ	  ցո ղա կան խա ղեր խա ղան 
(դո մի  նո, լո տո, լե գո, փազլ և այլն): Նմա նա տիպ աշ խա տանք ներ են 
ի րա կա նաց վ	 մ նաև ք	 յր-եղ բայր փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի կար գա-
վոր ման հա մար՝ հա վե լե լով մր ցա կա ց	  թյան, խան դի, նա խան ձի զգա-
ց	 մն  ե րի հաղ թա հար մանն 	  ղղ ված խա ղերն 	  վար ժ	  թյ	 ն նե րը:

 Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ։ 

Ա ջակ ց	  թյան 	  ղ ղ	  թյ	 ն նե րի քն նարկ մա նը հա ջոր դ	 մ է դե րային 
խա ղի ի րա կա նա ց	  մը։ Մինչ այդ վա րո ղը մաս նա կից նե րին ա ռա ջար-
կ	 մ է հետ ևյալ ի րա վի ճակ նե րը, որ տեղ նրանք, ստանձ նե լով ե րե խայի 
և ծնո ղի դե րը, պետք է ներ կա յաց նեն նրանց վար քա գի ծը տար բեր 
դաս տի ա րա կ	  թյան ո ճե րի տե սան կյ	  նից։

 

Ի րա վի ճակ ներ 

1. Ե րե խան բա կից տ	 ն է վե րա դար ձել զայ րա ցած, փո ղո ց	 մ վի ճել է 
ի նչ-որ մե  կի հետ։ 

2. Ե րե խան ե կել է դպ րո ցից տ	 ն, մա թե մա տի կայից ստա ցել է 4 գնա-
հա տա կա նը։ 

3. Մայ րը պա տա հա բար ի մա ցել է, որ իր ե րե խան ծխ	 մ է ։
4.  Հայրն ի մա ցել է, որ 15 տա րե կան իր աղ ջիկն ըն կե ր	  թյ	 ն է ա ն	 մ 

ի նչ-որ տղայի հետ։
5.  Մայ րի կը աշ խա տան քից վե րա դառ ն	 մ է տ	 ն և տես ն	 մ, որ ե րե-

խա նե րը տ	  նը դարձ րել են աղ բա նոց՝ հա տա կին կոն ֆետ նե րի թղ-
թեր և ճա շի մն ա ցորդ ներ են գցել, պա տե րի վրա նկար չ	  թյամբ են 
զբաղ վել և այլն։ 
Ամ փո փ	 մ: Դե րային խա ղից հե տո մաս նա կից նե րը քն նար կ	 մ 

են ի րենց ապ ր	 մն  ե րը, դե րը ստանձ նե լ	  դժ վա ր	  թյ	 ն նե րը, ի րենց 
պատ կե րաց րած հնա րա վոր լ	  ծ	 մն  ե րը, վեր լ	  ծ	 մ են ի րենց վե րա-
բեր մ	 ն քը՝ որ պես մաս նա կից և որ պես դի տորդ։
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 Հան դի պ	 մ յո թե րորդ

1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը
3.  Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ
4. Բռ ն	  թյան տե սակ նե րի քն նար կ	 մ
5.  Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ
6. Բռ ն	  թյան փո խա րեն կի րառ վող այ լընտ րան քային տար բե րակ նե-

րի վեր լ	  ծ	  թյ	 ն 
7. Ամ փո փ	 մ:

 
Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը: 

Յ	  րա քան չյ	 ր ան գամ ող ջյ	  նի խոս քից և նա խորդ հան դիպ ման 
ան դրա դար ձից հե տո վա րո ղը կա րող է ի րա կա նաց նել մաս նա գետ նե-
րի մաս նակ ց	  թյ	  նը խթա նող և ակ տի վաց նող վար ժ	  թյ	 ն։ Այս ան-
գամ, մի նչև բ	 ն թե մայի քն նար կ	  մը, վա րո ղը մաս նա կից նե րին հղ	 մ 
է հետ ևյալ հար ցը․՝ «Ի՞նչ եք կար ծ	 մ՝ ո րն է մաս նա գի տա կան ը նտ ր	 -
թյան ձեր հիմն  ա կան շար ժա ռի թը, և ի նչ պես է փո փոխ վել այն տա րի նե-
րի ըն թաց ք	 մ, ո ՞րն է պատ ճա ռը, ին չի շնոր հիվ դ	 ք այ սօր այս տեղ եք, 
և ո՞ րը կա րող է լի նել ձեր մաս նա գի տա կան ա ճն ա պա հո վո րող ակ տիվ 
դր դա պատ ճա ռը»։ Յ	  րա քան չյ	  րին լս ված լի նե լ	  հնա րա վո ր	  թյ	 ն 
տրա մադ րե լ	 ց և քն նար կ	 մ ի րա կա նաց նե լ	 ց հե տո վա րո ղը ի րա կա-
նաց ն	 մ է մի  վար ժ	  թյ	 ն, ո րն ան մի  ջա կա նո րեն կապ ված է նշ ված 
հան դիպ ման թե մայի հետ։    

Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ։

 Վա րո ղը խնդ ր	 մ է մաս նա կից նե րին փա կել աչ քե րը և վեր հի շել 
ի րենց փոքր հա սա կ	 մ: Նա նկա րագ ր	 մ է հետ ևյալ ի րա վի ճա կը․«-
Դ	 ք տես ն	 մ եք փոքր ե րե խայի, դա դ	 ք եք փոքր հա սա կ	 մ։ Ծա գել 
է ի նչ-որ խն դիր, ձեր մայ րը չի հաս կա ն	 մ ձեզ, դ	 ք շատ լար ված եք, 
նա վի րա վո ր	 մ է ձեզ, ը ստ ձեզ՝ դա ար դա րա ցի չէ, դ	 ք շատ վատ եք 
զգ	 մ։ Ձեր զգաց մ	 նք նե րը շատ հա կա սա կան ե ն․ դ	 ք շատ սի ր	 մ 
եք ձեր մայ րի կին, մի և ն	 յն ժա մա նակ խիստ վի րա վոր ված եք նրա նից: 
Մո տե ցեք այդ ե րե խային, փոր ձեք հանգս տաց նել նրան, քա նի որ դ	 ք 
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հա ս	 ն մարդ եք և հս տակ հաս կա ն	 մ եք, որ, ան կախ ա մե ն ին չից, 
ձեր մայ րը շատ է սի ր	 մ ձեզ և չի ցան կա ցել ձեզ վի րա վո րել: Գր կեք 
ձեր ման կ	  թյ	  նը, ցտե ս	  թյ	 ն ա սեք նրան, քա նի որ պետք է վե րա-
դառ նալ ի րա կա ն	  թյ	 ն: Դ	 ք ար դեն այս տեղ եք, այս սե նյա կ	 մ: Կա-
րող եք բա ցել ձեր աչ քե րը»: 

Հա ջոր դիվ՝ վա րո ղը ի րա կա նաց ն	 մ է քն նար կ	 մ՝ հնա րա վո ր	 -
թյ	 ն ըն ձե ռե լով մաս նա կից նե րին խո սել զգաց մ	 նք նե րի մա սին: 
Նրանք նշ	 մ ե ն՝ ի նչ պես են վե րա բեր վ	 մ ծնող նե րի կող մի ց բռ ն	  թյան 
կի րառ մա նը, ի նչ պի սի հետ ևանք ներ այն կա րող է 	  նե նալ։ 

Բռ ն	  թյան տե սակ նե րի քն նար կ	 մ։

Թ րեյ նին գա վա րը տրա մադ ր	 մ է տե սա կան գի տե լիք ներ բռ ն	  թյան 
տե սակ նե րի վե րա բե րյալ՝ նշե լով, որ տար բե րա կ	 մ են բռ ն	  թյան հետ-
ևյալ տե սակ նե րը․
  Հո գե բա նա կան բռ ն	  թյ	 ն
  Սե ռա կան բռ ն	  թյ	 ն
 Տն տե սա կան բռ ն	  թյ	 ն
  Ֆի զի կա կան բռ ն	  թյ	 ն

 Հո գե բա նա կան բռ ն	  թյ	  նը հո գե բա նա կան ցն ց	 մն  ա հա ր	 յց 
վե րա բեր մ	 ն քի ց	  ցա բե ր	 մն  է, այդ թվ	 մ՝ ե րե խայի ստո րա ց	  մը, 
վի րա վո րան քը, ծաղ րան քը, բա ցա սա կան վե րա բեր մ	 ն քը, մե ր ժ	  մը 
և այլն: Այլ կերպ ա սած՝ սի րո բա ցա կա յ	  թյ	  նը, ան տար բե ր	  թյ	  նը, 
հա սա կա կից նե րի հետ շփ ման հնա րա վո ր	  թյան սահ մա նա փա կ	  մը, 
հո գե բա նա կան պա տիժ նե րի և զր կանք նե րի կի րա ռ	  մը և այլն։

 Հո գե բա նա կան բռ ն	  թյան դեպ ք	 մ ե րե խա նե րի մոտ հնա րա վոր է 
կան խա տե սել նշ ված հետ ևանք նե րը․
  պար փակ վա ծ	  թյ	 ն
 տ րա մադ ր	  թյան բա ցա սա կան ֆոն, ը նկ ճախտ
  վախ, տագ նա պայ ն	  թյ	 ն, ծնո ղի նկատ մամբ ան վս տա հ	  թյ	 ն,
 զ գաց մ	 նք ներն ար տա հայ տե լ	  դժ վա ր	  թյ	 ն ներ
  հ	  զա կան ջեր մ	  թյան պա կաս
  հա սա կա կից նե րի կող մի ց գո վեստ նե րի ար ժա նա նա լ	  ար տա հայտ-

ված ցան կ	  թյ	 ն
  հա կադր վող վար քա գիծ կամ են թարկ վո ղա կա ն	  թյ	 ն և այլն։
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 Սե ռա կան բռ ն	  թյ	  նը ե րե խայի կամ ան չա փա հա սի շա հար կ	 մն  
է սե ռա կան բա վա րար վա ծ	  թյ	 ն ստա նա լ	  նպա տա կով, ե րե խային 
տա րի քին ոչ հա մա պա տաս խան սե ռա կան բն	 յ թի ֆիլ մե  րի և տե սա-
ժա պա վեն նե րի ց	  ցադ ր	  մը, ի նչ պես նաև սե ռա կան գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե-
րի ի րա կա նա ց	  մը ե րե խայի ներ կա յ	  թյամբ։ 

Սե ռա կան բռ ն	  թյան դեպ ք	 մ ե րե խա նե րի մոտ հա ճախ նկատ վ	 մ 
են հետ ևյալ ար տա հայ տ	 մն  ե րը․ 
 ինք նամ փո փ	  թյ	 ն 
 ագ րե սի այի ար տա հայտ ման բարձր մա կար դակ
  սե ռա կան վար քագ ծի բա ցա հայտ դրս ևո ր	 մ
  վա խեր, բարձր տագ նա պայ ն	  թյ	 ն 
 մի ջ սե ռային փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ ար տա հայտ ված խն դիր-

նե րի դրս ևո ր	 մ 
 ըն տա նե կան փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի մո դե լի ա ղա վա ղ	 մն  եր
  սե ռա կան կողմն  ո րոշ ման ոչ հա մար ժեք դրս ևո ր	 մն  ե րի հա վա նա-

կա ն	  թյ	 ն և այլն։
Տն տե սա կան բռ ն	  թյ	  նը ծնո ղի կամ պա տաս խա նա տ	  այլ ան ձի 

կող մի ց ե րե խայի կամ ան չա փա հա սի` սնն դի, հագն վե լ	 , կա ցա րա նով 
ա պա հով ված լի նե լ	  պա հանջ մ	 նք նե րի բա վա րար ման դեպ րի վա ցի-
ան է, կր թ	  թյան ի րա վ	 ն քի սահ մա նա փա կ	  մը, բժշ կա կան խնամ քի 
ան տե ս	  մը, տա րի քին ոչ հա մա պա տաս խան գոր ծ	  նե 	  թյան թ	 յ-
լատ ր	  մը, շա հա գոր ծ	  մը և այլն: Այն հա ճախ 	  ղեկց վ	 մ է․ 
 ե րե խայի ֆի զի կա կան հյ	 ծ վա ծ	  թյամբ, ֆի զի կա կան զար գաց ման 

ցածր մա կար դա կով
 մ տա վոր հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րի տա րի քային ան հա մա պա տաս խա-

ն	  թյամբ 
 ա ռող ջ	  թյան հնա րա վոր վատ թա րա ց	 մն  ե րով 
 ընդ հա ն	 ր հյ	 ծ վա ծ	  թյամբ
 բ նո րոշ են վե րը նշ ված բո լոր հո գե բա նա կան խն դիր նե րը և այլն։

 Ֆի զի կա կան բռ ն	  թյ	  նը ծնո ղի կամ պա տաս խա նա տ	  այլ ան ձի 
կող մի ց ե րե խայի կամ ան չա փա հա սի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ագ րե-
սի այի կի րա ռ	 մն  է՝ ֆի զի կա կան վն աս վածք ներ հասց նե լ	  մի  ջո ցով` 
հրմշ տո ցը, թա փա հա ր	  թյ	  նը, հար վա ծե լը, հրե լը, ապ տա կե լը, խեղ-
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դե լը, մա զե րից քա շե լը և այլն: 
Ֆի զի կա կան բռ ն	  թյան հա վա նա կան հետ ևանք ներն են.

 ագ րե սի այի ար տա հայտ ման բարձր մա կար դա կը 
 ար տա հայտ ված վա խը ֆի զի կա կան ագ րե սի այից
  սե փա կան 	  ժե րի նկատ մամբ ան վս տա հ	  թյ	  նը 
 ոչ հա մար ժեք ի նք նագ նա հա տա կա նը 
 անվս տա հ	  թյ	  նը ծնող նե րի և մարդ կանց նկատ մամբ 
 ինք ն	  ր	 յն ո րո շ	 մ կա յաց նե լ	  ան կա րո ղ	  թյ	  նը
  նյար դային հա մա կար գի հյ	 ծ վա ծ	  թյ	  նը և այլն։

 Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ:

 Տե սա կան նյ	  թի տրա մադ ր	  մի ց հե տո վա րո ղը նշ	 մ է, որ բռ ն	 -
թյան ոչ մի  տե սակ չի կա րող 	  նե նալ դրա կան հետ ևանք ներ, և ն	 յ-
նիսկ ծնող նե րի կող մի ց կի րառ վող ապ տակ նե րի ազ դե ց	  թյ	  նը կր	 մ է 
ժա մա նա կա վոր բն	 յթ` 	  ղեկց վե լով ոչ թե ծնո ղի նկատ մամբ հար գան-
քով, այլ վա խով: Հա ջոր դիվ ա ռա ջար կ	 մ է ի րա կա նաց նել դե րային 
խաղ` ներ կա յաց նե լով հետ ևյալ ի րա վի ճա կը.

Ի րա վի ճակ

Տղան 6 տա րե կան է: Մոր և ե րե խայի մի ջև լար վա ծ	  թյ	 ն է ա ռա-
ջա ն	 մ` պայ մա նա վոր ված դպ րոց հա ճա խե լ	  և դա սա պատ րաստ ման 
հետ: Ե րե խան 	  նի ա րա կան սե ռին բնո րոշ ո րակ նե րը ը նդ գծե լ	  և չեն-
թարկ վե լ	  մի  տ	 մ: Ա ռա վո տյան նա ա րթ նա ն	 մ է դժ վա ր	  թյամբ, ց	 -
ցա բե ր	 մ է կա մա կո ր	  թյ	 ն ներ, չի ցան կա ն	 մ վեր կե նալ ան կող ն	 ց 
և հագն վել: Մայ րը համ բե րա տար փոր ձ	 մ է շտ կել ի րա վի ճա կը` օգ նել 
հագն վել, լվաց վել, նա խա ճա շել, սա կայն ե րե խան իր կա մա կո ր	  թյամբ 
հա ճախ զայ րաց ն	 մ է ծնո ղին: Ծնո ղը դառ ն	 մ է դյ	  րագր գիռ և կա-
րող է կոպ տել, բղա վել, եր բեմն  հար վա ծել ե րե խային: 

Ի րա վի ճա կը ներ կա յաց նե լ	 ց հե տո վա րո ղը կենտ րոն է հրա վի ր	 մ 
ե րեք մաս նակ ցի և ա ռա ջար կ	 մ ի րա կա նաց նել դե րային խաղ, որ տեղ 
մաս նա կից նե րից մե  կը ստանձ ն	 մ է ե րե խայի դե րը` փոր ձե լով ապ-
ր	  մակ ցել և հաս կա նալ նրա վար քի դր դա պատ ճառ նե րը, ի սկ մյ	 ս 
մաս նա կի ցը` ծնո ղի դե րը` ջա նա լով հաս կա նալ ծնո ղի ապ ր	 մն  ե րը, 
ա նե լա նե լի 	  թյ	  նը, հո գե վի ճակ նե րը և այլն: Եր րորդ մաս նա կի ցը, կա-
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տա րե լով հո գե բա նի դե րը, վեր լ	  ծ	 մ է ի րա վի ճա կը և փոր ձ	 մ գտ նել 
հա մա գոր ծակ ց	  թյան ել քեր ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ:

 Դե րային խաղն ա վարտ վ	 մ է մաս նա կից նե րի վեր լ	  ծ	  թյ	 ն նե րով 
և քն նար կ	 մն  ե րով, որ տեղ նրանք ա ռա ջար կ	 մ են բռ ն	  թյ	 ն պա ր	 -
նա կող ի րա վի ճակ նե րի հաղ թա հար ման տար բեր 	  ղի ներ:

Բռ ն	  թյան փո խա րեն կի րառ վող այ լընտ րան քային տար բե րակ-

նե րի վեր լ	  ծ	  թյ	 ն:

 Վա րո ղը նշ	 մ է բռ ն	  թյա նը փո խա րի նող ա ռա վել ար դյ	  նա վետ 
մո տե ց	 մն  եր: 
1. Օր վա ռե ժի մի  հս տա կ	  թյ	  նը և պահ պա ն	  մը: 

 Մաս նա գե տը նշ	 մ է, թե որ քան կար ևոր է օր վա ռե ժի մի  պահ պա-
ն	  մը ե րե խայի ան հոգ և խա ղաղ ման կ	  թյան ա պա հով ման հա-
մար: Այս հա մա տեքս տ	 մ կար ևոր վ	 մ է ե րե խայի ք	  նը, քա նի որ 
վեր ջի նիս ոչ լի ար ժե ք	  թյ	  նը բա ցա սա բար է ան դրա դառ ն	 մ ե րե-
խայի հո գե վի ճա կի վրա: Նմա նա պես ան հրա ժեշտ է կար գա վո րել 
նաև սն վե լ	  գոր ծըն թա ցը, 	  ս ման և հանգս տի պատ շաճ կազ մա-
կեր պ	  մը, ի նչ պես նաև կար գ	  կա նո նից չշեղ վե լ	  սո վո ր	 յ թը:

2. «Մ տա ծիր և նոր գոր ծիր» վար ժ	  թյան կի րա ռ	  մը: 
 Այդ վար ժ	  թյան նպա տակն է զար գաց նել ծնող նե րի ի նք նա տի րա-

պետ ման հմ տ	  թյ	  նը: Ե րբ ծնո ղը հայտն վ	 մ է հ	  զա կան ան կա յ	 ն 
ի րա վի ճա կ	 մ, ցան կա լի է, որ նա մե  կ	  սա նա այն ի րա վի ճա կից, որ-
տեղ հայտն վել է ե րե խայի հետ մի  ա սին, օ րի նակ` ա ռանձ նա նա սե-
նյա կ	 մ և ժա մա նա կա վո րա պես չհա ղոր դակց վի ե րե խայի հետ: Սա 
հնա րա վո ր	  թյ	 ն է տա լիս ծնո ղին զս պել հ	 յ զե րը, կշ ռա դա տել մտ-
քե րը և կողմն  ո րոշ վել ի րա վի ճա կ	 մ:

3. «Ե րե խայի դրա կան վար քագ ծի ա րժ ևո ր	  մը բռ ն	  թյան փո խա-

րեն»:

  Սա ն	 յն պես բա ցա սա կան հ	 յ զե րից շե ղող և ի նք նա կա ռա վա ր	  մը 
զար գաց նող վար ժ	  թյ	 ն է: Զայ րա ցած կամ ան կա ռա վա րե լի ի րա-
վի ճա կ	 մ ցան կա լի է, որ ծնող նե րը այդ պա հին կենտ րո նա նան ե րե-
խա նե րի դրա կան ո րակ նե րի վրա, հի շեն և բարձ րա ձայ նեն նրանց 
ա ռա վե լ	  թյ	 ն նե րը, թե որ քան են նրանց սի ր	 մ, որ քան կար ևոր 
են ի րենց հա մար և այլն: Հա ջոր դիվ կա րե լի է ե րե խայի հետ մի  ա սին 
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քն նար կել ոչ ցան կա լի ա րար քը: 
Ամ փո փ	 մ:

Քն նար կ	 մն  ե րից հե տո վա րո ղը ամ փո փ	 մ է հան դի պ	  մը` ա ռա-
ջար կե լով փոր ձել այս վար ժ	  թյ	 ն նե րը կի րա ռել ե րե խա նե րի հետ հա-
ղոր դակց վե լիս:
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Հան դի պ	 մ 	  թե րորդ

 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը
3. Կր թ	  թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե-

խա նե րի ծնող նե րի հո գե բա նա կան բն	  թագ րի ներ կա յա ց	 մ
4.  Վար ժ	  թյ	 ն նե րի ի րա կա նա ց	 մ 
5. Ամ փո փ	 մ:

 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը: 

Նա խորդ հան դիպ ման ան դրա դար ձից հե տո վա րո ղը նշ	 մ է, որ այս 
հան դի պ	  մը տար բեր վ	 մ է մյ	 ս նե րից, քա նի որ վե րա բե ր	 մ է կր թ	 -
թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե խա նե րի և 
նրանց ծնող նե րի հ	  զա կան ապ ր	 մն  ե րին, վար քային դրս ևո ր	 մն  ե-
րին և փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րին: Մաս նա գե տը նշ	 մ է, որ ծնող նե րի 
այս խ	 մ բը բա վա կա նին խո ցե լի է, քա նի որ նրանց մոտ դրս ևոր վ	 մ է 
խն դիր նե րի մի  ամ բողջ հա մա խ	 մբ` պայ մա նա վոր ված ե րե խայի ախ-
տո րոշ մամբ, հա սա րա կ	  թյան ոչ հա մար ժեք վե րա բեր մ	 ն քով և դրան-
ցից բխող նե րանձ նային 	  մի  ջանձ նային բա խ	 մն  ե րով: 

Կր թ	  թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե-

խա նե րի ծնող նե րի հո գե բա նա կան բն	  թագ րի ներ կա յա ց	 մ: 

Ե րե խայի ծն	 ն դը ծնող նե րին եր ջան կ	  թյ	 ն և բերկ րանք է պարգ-
և	 մ` մի և ն	 յն ժա մա նակ իր հետ բե րե լով դժ վա ր	  թյ	 ն նե րի մի  ամ-
բողջ շա րան: Այդ խն դիր ներն ա ռա վել ակ նա ռ	  են դառ ն	 մ, ե րբ ըն-
տա նի ք	 մ ծն վ	 մ է հա տ	 կ կա րիք ներ 	  նե ցող ե րե խա, կտ ր	 կ փոխ-
վ	 մ է ծնող նե րի կյան քը, դառ ն	 մ ցն ց	 մն  ե րով և սթ րես նե րով լի: 

Երբ ըն տա նի ք	 մ ծն վ	 մ է հե նա շար ժա կան կամ այլ ակ նա ռ	  խն-
դիր ներ 	  նե ցող ե րե խա, ծնող նե րը տե ղե կա ն	 մ են այդ մա սին ծնն-
դա բե ր	  թյ	  նից ան մի  ջա պես հե տո և չեն հասց ն	 մ պատ րաստ վել 
այդ նո ր	  թյա նը. ոչ ակ նա ռ	  խն դիր նե րը ծնող նե րը նկա տ	 մ են շատ 
ա վե լի 	  շ: Այդ պա հին ծնող նե րը կար ծես եր ջան կ	  թյան սպա ս	 մն  ե րի 
բար ձ	 ն քից վայր են ը նկ ն	 մ հի աս թա փ	  թյան ան դ	 ն դը:

Նշ ված ըն տա նիք ներն բն	  թագր վ	 մ են հետ ևյալ ա ռանձ նա հատ-
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կ	  թյ	 ն նե րով.
1.  Խա թար վ	 մ են այդ ըն տա նիք նե րի փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րը հա-

սա րա կ	  թյան տար բեր շեր տե րի հետ / բա րե կամն  եր, ծա նոթ ներ, 
բժիշկ ներ, ման կա վարժ ներ և այլ մաս նա գետ ներ/: 

2. Ն կա տե լի են դառ ն	 մ խն դիր նե րը մի  ջա մ	 ս նա կան փոխ հա րա բե-
ր	  թյ	 ն նե ր	 մ, կտ ր	 կ փոխ վ	 մ է հատ կա պես հայ րիկ նե րի կար-
գա վի ճա կը, ծայ րա հեղ դեպ ք	 մ` լք	 մ են ըն տա նի քը` խ	  սա փե լով 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կից:

3. Ն վա զ	 մ է վե րար տադր վե լ	  ցան կ	  թյ	  նը, ծնող նե րը հա ճախ չեն 
ցան կա ն	 մ կր կին ե րե խա 	  նե նալ:
 Հո գե բան նե րը ա ռանձ նաց ն	 մ են ծնող նե րի հնա րա վոր հա կազ-

դ	 մն  ե րի հետ ևյալ փ	  լե րը.
1.  Շո կային ի րա վի ճակ, մո լո ր	  թյ	 ն, ա նո րո շ	  թյան և տագ նա պի 

զգա ց	 մ 
2. Ե րե խայի ախ տո րոշ ման հեր ք	 մ 
3. Ախ տո րոշ ման ըն դ	  ն	 մ և վեր ջի նիս հետ կապ ված ը նկ ճախտ
4. Խնդ րի ըն դ	  ն	 մ և գի տակց ված ցան կ	  թյ	 ն՝ դի մե լ մաս նա գետ-

նե րի օգ ն	  թյա նը: 
Ե րե խայի խն դիր նե րի հետ ևան քով ծնող նե րը հայտն վ	 մ են սթ րե-

սային տևա կան վի ճա կ	 մ. շա տե րի մոտ հա վել վ	 մ է մե ղ քի և ա մո թի 
զգա ց	  մը, նվա զ	 մ է ի նք նագ նա հա տա կա նը, ի նք նավս տա հ	  թյ	  նը 
սե փա կան 	  ժե րի նկատ մամբ, ո րոշ ծնող ներ նա խընտ ր	 մ են թաքց-
նել խն դի րը և փախ չել ի րա կա ն	  թյ	  նից: Հա ճախ նրանք 	  նե ն	 մ են 
ի րա կա ն	  թյան ան հա մա պա տաս խա ն	  թյան զգա ց	 մ, և նրանց թվ	 մ 
է, որ դա ա նի րա կան մի  ե րազ է, և նման բան չի կա րող կա տար վել 
ի րենց հետ: Մեկ այլ դեպ ք	 մ ժխ տ	 մ են ի րա վի ճա կը և մաս նա գե տի 
կող մի ց տր ված ախ տո րո շ	  մը` կար ծե լով, թե բժիշկ նե րը սխալ վ	 մ են: 
Ե րբ ծնո ղը հաս կա ն	 մ է, որ ե րե խան տար բեր վ	 մ է հա սա կա կից նե-
րից, սկ ս	 մ է հա վա քագ րել ին ֆոր մա ցի ա տա րա տե սակ կայ քե րից, 
մաս նա գետ նե րից, ծնող նե րից և այլն: Նրան թվ	 մ է, թե ե րե խայի զար-
գա ց	  մը փոքր-ի նչ 	  շա ն	 մ է: 

Այս փ	  լին հա ջոր դ	 մ է ը նկ ճախ տով և բա ցա սա կան հ	  զա կան 
ապ ր	 մն  ե րով լե ց	 ն մի  շր ջան, ե րբ կար ծես կյան քը կանգ է առ ն	 մ և 
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ա վարտ վ	 մ: Նրանք չա րա ն	 մ են կյան քի հան դեպ, որ այդ պի սի փոր-
ձ	  թյան ա ռջև են կանգ նել: Հա մակ վ	 մ են ան պետ ք	  թյան զգա ց	 -
մով, քա նի որ չեն կա րո ղա ցել լ	 յս աշ խարհ բե րել ա ռողջ ե րե խա: Ժա-
մա նակ առ ժա մա նակ նրանց մոտ ծա գ	 մ են ե րե խայից հրա ժար վե լ	  
մտ քեր, ի նչն ա վե լի է սր	 մ մե ղ քի զգա ց	  մը: 

Ո րոշ ժա մա նակ ան ց ո մանք ի վեր ջո ըն դ	  ն	 մ են ե րե խայի խն դի րը 
և դի մ	 մ մաս նա գետ նե րի օգ ն	  թյա նը, ի սկ ո մանք էլ դժ վա րա ն	 մ են 
ի նք ն	  ր	 յն հաղ թա հա րել խնդ րի ըն դ	 ն մամբ պայ մա նա վոր ված ապ-
ր	 մն  ե րը և ան դա դար « պայ քա րի մե ջ են գտն վ	 մ» ի րենց և ե րե խա-
նե րի հետ: Նման դեպ քե ր	 մ մաս նա գե տի ա ջակ ց	  թյ	 նն ան հրա ժեշ-
տ	  թյ	 ն է։ 

Այս ե րե խա նե րի ծնող նե րի հետ աշ խա տե լիս ա ռա ջին քայ լը պետք 
է լի նի վս տա հե լի և ա պա հով հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի ստեղ ծ	  մը, քա-
նի որ նրանք շատ խո ցե լի են և դժ վա րա ն	 մ են վս տա հել մարդ կանց։ 
Մաս նա գե տը զգ	  շո րեն պետք է փոր ձի ներ կա յաց նել ե րե խայի դժ վա-
ր	  թյ	 ն նե րը, նկա րագ րի նրա ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րը, տրա մա-
բան ված ին ֆոր մա ցի ա տրա մադ րի ե րե խայի հ	  զա վար քային դրս ևո-
ր	 մն  ե րի վե րա բե րյալ՝ մի  ա ժա մա նակ շեշ տե լով, որ ե րե խայի հետ ար-
դյ	  նա վետ աշ խա տան քի դեպ ք	 մ կլի նեն դրա կան փո փո խ	  թյ	 ն ներ։ 
Ցան կա լի չէ ծնո ղի հետ խո սել ան հաս կա նա լի, վախ ներշն չող տեր մի -
նա բա ն	  թյամբ և պար բե րա բար շեշ տել ե րե խայի ախ տո րո շ	  մը։ Ե թե 
ծնո ղը պն դ	 մ է, որ ցան կա ն	 մ է ախ տո րոշ ման մա սին տե ղե կա նալ, 
հո գե բա նը պետք է 	  ղ ղոր դի հո գե բ	 յ ժի մոտ, քա նի որ նրանք են ի րա-
վա ս	  տալ հի վան դ	  թյան ախ տո րո շ	 մն  եր։ Մի ա ժա մա նակ մաս նա-
գե տը կա րող է հայտ նել, որ ե րե խայի ախ տո րոշ ման ի մա ց	  թյ	  նը չի 
ա վե լաց նե լ	  կամ նվա զեց նե լ	  նրա հետ աշ խա տե լ	  ի րենց պատ րաս-
տա կա մ	  թյ	  նը և ծնող նե րի հո գա տա ր	  թյ	 նն 	  սե րը ե րե խայի հան-
դեպ, և, ան կախ ախ տո րո շ	  մի ց, նրանք սի ր	 մ են ի րենց ե րե խային 
այն պի սին, ի նչ պի սին նա կա։ Ցան կա լի է, որ մաս նա գե տը ծնո ղին 
մատ նա ց	 յց ա նի ոչ թե ի րո ղ	  թյան ան դառ նա լի 	  թյ	  նը, այլ ե րե խայի 
հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րի սահ ման նե ր	 մ խնդ րի հաղ թա հար ման տար-
բե րակ ներն 	  աշ խա տան քային մո տե ց	 մն  ե րը:

Ծ նող նե րին տր վող հո գե բա նա կան ա ջակ ց	  թյան նպա տակ նե րից է 
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նաև աշ խա տան քը նրանց բա ցա սա կան հ	  զա կան ապ ր	 մն  ե րի հետ։ 
Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հա ճախ հան դի պող մի  քա նի ի րա վի ճակ ներ.
1. Ծ նող նե րի ան կա յ	 ն հ	  զա կան վի ճակ նե րը պայ մա նա վոր ված են 

այն տհաճ գի տակ ց	  մով, որ աշ խար հի ա մե  նա սի րե լի է ակն «ան-
բ	  ժե լի հի վանդ է» և մի շտ կտար բեր վի իր հա սա կա կից նե րից 	  
դժ վար թե ար դա րաց նի ծնող նե րի սպա ս	 մն  ե րը։ Նրանց պա տ	 մ 
է ան նկա րագ րե լի վշ տի մի  զգա ց	 մ, ո րը ժա մա նա կի ըն թաց ք	 մ 
թեև 	  նե ն	 մ է վայ րի վե ր	 մն  եր, սա կայն ամ բող ջ	  թյամբ չի ան-
հե տա ն	 մ։ Շատ ծնող ներ խոս տո վա ն	 մ են, որ վշ տի այդ զգա ց	 -
մը կար ծես չա րաց րել է նրանց, ո մանք էլ նշ	 մ են, որ դար ձել են 
ա ռա վել համ բե րա տար շր ջա պա տի հան դեպ և փոխ վել են կյան քի 
նկատ մամբ նրանց հա յացք ներն 	  ար ժեք նե րը։

2.  Հո գե ց	 նց ապ ր	 մն  ե րի հա ջորդ պատ ճա ռը ծնող նե րին ան դա դար 
տան ջող հարցն է՝ «ին չո՞ւ հենց ի նձ հետ ե ղավ այս ա մե  նը, ին չո՞ւ հենց 
իմ ե րե խայի հետ նման բան պետք է լի ներ» և այլն: Հա ճախ ծնող-
նե րը ի րենց ն	 յ նաց ն	 մ են ե րե խայի հետ և չեն կա րո ղա ն	 մ տա-
րան ջա տել և ըն կա լել նրանց՝ որ պես ան հա տի, ո րն 	  նի իր ա ռանձ-
նա հատ կ	  թյ	 ն ներն 	  դրս ևո ր	 մն  ե րը։ Եվ որ քան այդ ն	 յ նա ց	  մը 
ար տա հայտ ված է, այն քան ծնող նե րը հա մակ վ	 մ են ա նե լա նե լի 	 -
թյան, ա մո թի զգա ց	  մով, կար ծես թե այդ ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն-
նե րի կրող նե րը ոչ թե ե րե խա ներն են, այլ հենց ի րենք։ 

3. Ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե խա նե րի ծնող-
նե րին բնո րոշ հո գե բա նա կան խն դիր նե րից է մե ղ քի զգա ց	  մը և 
մե  ղա վոր նե րի ո րո ն	  մը։ Նրանք հա ճախ են մե  ղադ ր	 մ մի  մյանց, 
փն տ	 մ մե  ղա վոր ներ հա րա զատ նե րի, բժիշկ նե րի սխալ մո տե ց	 մ-
նե րի, պատ վաս տ	 մն  ե րի, հա մա կար գիչ նե րի և այլ նի մե ջ։ Բնա-
կա նա բար այդ պես նրանք փոր ձ	 մ են պաշտ պա նել ի րենց առ կա 
սթ րե սային ի րա վի ճա կ	 մ։ Ո ւս տի նման դեպ քե ր	 մ ծնող նե րի հետ 
աշ խա տե լիս նրանց պետք է կենտ րո նաց նել ոչ թե խնդ րի ծագ ման 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րի վեր լ	  ծ	  թյան, այլ ե րե խային 
օգ նե լ	 , դժ վա ր	  թյ	 ն նե րը  հաղ թա հա րե լ	  և լա վա գ	 յն ար դյ	 ք-
նե րին հաս նե լ	   ցան կ	  թյան վրա:
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 Վար ժ	  թյ	 ն նե րի ի րա կա նա ց	 մ։ 
Կր թ	  թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե-

խա նե րի ծնող նե րի հո գե բա նա կան բն	  թա գի րը ներ կա յաց նե լ	 ց հե տո 
վա րո ղը մաս նա կից նե րի հետ մի  ա սին քն նար կ	 մ է հետ ևյալ պն դ	 մ-
նե րը՝ վեր լ	  ծե լով, թե ո րն է նպա տա հար մար և ար դյ	  նա վետ կի րա ռել 
աշ խա տան քի ըն թաց ք	 մ, ի սկ ո րը՝ ո չ։
1. Ծ նող նե րի հետ ա ռա ջին հան դիպ ման ըն թաց ք	 մ մաս նա գե տը 

պետք է ապ ր	  մակ ցի նրանց, նշե լով, որ հաս կա ն	 մ է, թե որ քան 
ծանր հո գե վի ճա կ	 մ են նրանք գտն վ	 մ, որ քան բարդ խնդ րի ա ռջև 
են կանգ նած և ի նչ քան դժ վա ր	  թյ	 ն ներ են սպաս վ	 մ այդ ե րե-
խային իր կյան քի ըն թաց ք	 մ։ 

2. Ա ռա ջին հան դիպ ման ըն թաց ք	 մ մաս նա գե տը պետք է փոր ձի հնա-
րա վո րինս լսել ծնող նե րին, բա ցա հայ տել նրանց ապ ր	 մն  ե րը, ար-
տա հայտ վե լ	  հնա րա վո ր	  թյ	 ն ըն ձե ռել և ստեղ ծել փոխվս տա հ	 -
թյան մթ նո լորտ։ 

3. Հո գե բա նը ծնող նե րին 	  ղ ղա կի կեր պով պետք է հնա րա վո րինս 
ման րա մասն ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցի ե րե խայի ա ռանձ նա հատ կ	 -
թյ	 ն նե րի, հ	  զա կան և վար քային դրս ևո ր	 մն  ե րի մա սին՝ իր մաս-
նա գի տա կան փոր ձի և խնդ րի վե րա բե րյալ գրա կա ն	  թյան տե ղե-
կատ վ	  թյան վրա հիմն  վե լով։

4.  Հո գե բա նը ե րե խայի ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի վե րա բե րյալ հար-
ցե րի մի  ջո ցով ծնող նե րին պետք է ա ռա վել ակ նա ռ	  դարձ նի ե րե-
խայի բն	  թա գի րը և նման կեր պով խնդ րի վե րա բե րյալ ին ֆոր մա-
ցի ան դարձ նի ա ռա վել հա սա նե լի և մատ չե լի՝ հնա րա վո ր	  թյ	 ն 
տա լով ծնող նե րին սե փա կան եզ րա հան գ	 մն  ե րով տե ղե կա նալ ե րե-
խային բնո րոշ հ	  զա վար քային դրս ևո ր	 մն  ե րի մա սին։

5.  Հա տ	 կ կա րիք ներ 	  նե ցող ե րե խայի ծնող նե րի հետ աշ խա տե լիս 
մաս նա գե տը պետք է նրանց 	  շադ ր	  թյ	  նը կենտ րո նաց նի հի վան-
դ	  թյան պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րի բա ցա հայտ ման և ախ-
տո րոշ ման վրա, քա նի որ դա չա փա զանց կար ևոր է ։

6.  Մաս նա գե տը նման ծնող նե րի հետ աշ խա տե լիս պետք է նրանց 	 -
շադ ր	  թյ	  նը բևե ռի ե րե խայի մոտ դրս ևոր վող ա ռանձ նա հատ կ	 -
թյ	 ն նե րի, աշ խա տան քային մո տե ց	 մն  ե րի և դժ վա ր	  թյ	 ն նե րի 
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հաղ թա հար ման 	  ղի նե րի վրա։
7. Ծ նո ղին կար ևոր է տե ղե կաց նել, որ աշ խա տան քը եր կա րատև բն	 յթ 

է կրե լ	 , և պետք է համ բե րա տար սպա սել, չհի աս թափ վել և 	  րա-
խա նալ 	  ոգ ևոր վել ա մե ն մի  փոքր փո փո խ	  թյամբ։ 

8. Անհ րա ժեշտ է ծնո ղին նշել, որ ե րե խայի հետ ի րա կա նաց վող աշ խա-
տանք նե րը շատ ա րագ կտան ցան կա լի ար դյ	 նք ներ, և կարճ ժա-
մա նա կա հատ վա ծ	 մ ե րե խան կ	  նե նա մե ծ ա ռաջ խա ղա ց	 մն  եր։ 

Վե րոն շյալ պն դ	 մն  ե րը քն նար կե լ	 ց հե տո վա րո ղը ա ռա ջար կ	 մ 
է ևս մե կ վար ժ	  թյ	 ն, ո րն 	  նի հետ ևյալ բո վան դա կ	  թյ	  նը. մաս նա-
կից նե րը բա ժան վ	 մ են խմ բե րի, և յ	  րա քան չյ	 ր խմ բին տր վ	 մ է 15 րո-
պե ժա մա նակ, որ պես զի նրանք պատ կե րաց նեն և նշ	 մն  եր կա տա րեն, 
թե ի նչ պես կա րող են ի րենք ա ռա վել ար դյ	  նա վետ ներ կա յաց նել ծնող-
նե րին հա տ	 կ կա րիք ներ 	  նե ցող ե րե խայի խն դիրն 	  ա ռանձ նա հատ-
կ	  թյ	 ն նե րը՝ տրա մադ րե լով նրանց բա վա րար ին ֆոր մա ցի ա և ա րթ-
նաց նե լով նրանց մե ջ հա մա գոր ծակ ց	  թյան մե ծ ցան կ	  թյ	 ն։ Խմ բե րից 
մե  կը վե րագ ր	 մ է ի րեն ա	  տիզմ 	  նե ցող ե րե խայի, մյ	  սը՝ մտա վոր 
զար գաց ման խան գա ր	 մն  եր, հա ջոր դը՝ հե նա շար ժա կան խն դիր ներ 	 -
նե ցող ե րե խայի հո գե բա նի դե րը և այլն։ Հա ջոր դիվ խմ բե րը բարձ րա ձայ-
ն	 մ են կամ խա ղար կ	 մ խնդ րի ներ կա յաց ման ի րենց մո տե ց	 մն  ե րը, 
ո րն ա վարտ վ	 մ է քն նար կ	 մն  ե րով և վեր լ	  ծ	  թյ	 ն նե րով։ 

Ամ փո փ	 մ: 
Քն նար կ	 մն  ե րից հե տո վա րո ղը ամ փո փ	 մ է հան դի պ	  մը և 

ա ռա ջադ ր	 մ մաս նա կից նե րին մե կ շա բաթ վա ըն թաց ք	 մ մտա ծել հա-
տ	 կ կա րիք ներ 	  նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րին հաս ցե ագր ված տար-
բեր հա ղոր դագ ր	  թյ	 ն ներ, ո րոնց յ	  րա ց	 մն  ան հրա ժեշտ է ար դյ	 -
նա վետ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար:
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Հան դի պ	 մ ին նե րորդ

 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը
3.  Գործ նա կան ա ռա ջարկ ներ 
4. Վար ժ	  թյ	 ն նե րի ի րա կա նա ց	 մ 
5. Ամ փո փ	 մ:

 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը: 

Վա րո ղը կր կին ան գամ ող ջ	  ն	 մ է մաս նա կից նե րին, խրա խ	  ս	 մ 
նրանց ներ կա յ	  թյ	 նն 	  մաս նակ ց	  թյ	  նը նշ ված թրեյ նին գին, ա ռա-
ջար կ	 մ կիս վել ի րենց տպա վո ր	  թյ	 ն նե րով և ապ ր	 մն  ե րով: Այ ն	 -
հետև ան դրա դառ ն	 մ է ա ռա ջադ րան քին` խնդ րե լով յ	  րա քան չյ	 ր 
մաս նակ ցի ներ կա յաց նել իր մտ քե րը` կապ ված հա տ	 կ կա րիք ներ 	 -
նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րին հաս ցե ագր ված հա ղոր դագ ր	  թյ	 ն նե րի 
հետ:

 Գործ նա կան ա ռա ջարկ ներ։ 

Մաս նա կից նե րի կար ծիք նե րը լսե լ	 ց հե տո վա րո ղը ներ կա յաց ն	 մ է 
ծնող նե րի հետ աշ խա տան քի ար դյ	  նա վե տ	  թյա նը նպաս տող մի  քա-
նի կար ևոր գործ նա կան ա ռա ջարկ ներ:
 Ծ նող նե րը մի շտ պետք է հի շեն, թե որ քան են սի ր	 մ ի րենց ե րե-

խային, թե որ քան կար ևոր են նրանք մի  մյանց հա մար։ Նրանք 
պետք է գի տակ ցեն, որ ի նչ պի սին էլ լի ներ ի րենց ե րե խան, նրանք 
	  րա խա նա լ	  է ին նրա գո յ	  թյամբ ն	 յն կերպ և լց ված է ին լի նե լ	  
նման ան սահ ման սի րով։

 Ծ նող նե րը պետք է փոր ձեն ապ րել ներ կայով և չկան խա տե սել հե-
ռա վոր ա պա գան։

 Ն րանք պետք է կենտ րո նա նան ե րե խայի հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րի և ձեռք-
բե ր	 մն  ե րի վրա և 	  րա խա նան ն	 յ նիսկ չն չին փո փո խ	  թյան դեպ-
ք	 մ՝ եր բեք չհա մե  մա տե լով ի րենց ե րե խային մյ	 ս նե րի հետ։

 Ծ նող նե րը, ե րե խային սի րե լով հան դերձ, պետք է փոր ձեն չձ	 լ վել 
ե րե խայի խնդ րին, չն	 յ նա նալ նրա հետ և չան տե սել սե փա կան հե-
տաքրք ր	  թյ	 ն նե րը։ Նրանք ե րե խային պետք է ըն կա լեն որ պես 
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ա ռան ձին է ա կի, ո րն 	  նի իր տա րա տե սակ յ	  րա հատ կ	  թյ	 ն նե րը։ 
Ծնող նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ պետք հանգս տա նան և վե րա-
կանգ նեն ի րենց 	  ժե րը, քան զի դրա նից կշա հի ի րենց ե րե խան։

 Ծ նող նե րը չպետք է կաս կա ծեն ի րենց ծնո ղա կան կա րո ղ	  թյ	 ն նե-
րի վրա, քա նի որ ի րենց դե րը ե րե խայի կյան ք	 մ ան փո խա րի նե լի 
է, և ն	 յ նիսկ ա մե  նաար հես տա վարժ մաս նա գե տը այդ քան լավ չի 
կա րող ճա նա չել 	  հաս կա նալ ե րե խային, որ քան ի րենք։ Ծնող-մաս-
նա գետ ար դյ	  նա վետ հա մա գոր ծակ ց	  թյան դեպ ք	 մ է հնա րա վոր 
հաս նել ցան կա լի ար դյ	 նք նե րի։
 Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ: 
Գործ նա կան ա ռա ջարկ ներն ամ փո փե լ	 ց հե տո մաս նա գե տը նշ	 մ է, 

որ կր թ	  թյան ա ռանձ նա հա տ	 կ պայ ման նե րի կա րիք 	  նե ցող ե րե խա-
նե րի ծնող նե րի հետ աշ խա տե լիս խնդ րի ըն դ	 ն ման վար ժ	  թյ	 ն նե րը 
նա խընտ րե լի է կի րա ռել ծնո ղա կան խմ բե ր	 մ: Ցան կա լի է, որ ծնող նե րը 
շփ վեն նմա նա տիպ խն դիր ներ 	  նե ցող այլ մարդ կանց հետ, կիս վեն սե-
փա կան ապ ր	 մն  ե րով, քա նի որ նրանք ա ռա վել խո ր	  թյամբ են հաս-
կա ն	 մ մի  մյանց հ	 յ զերն 	  ապ ր	 մն  ե րը։ Հա ջոր դիվ ներ կա յաց ն	 մ 
է խնդ րի ըն դ	 ն ման 	  ղղ ված վար ժ	  թյ	 ն այդ ե րե խա նե րի ծնող նե րի 
հետ: Նախ քան բ	 ն վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	  մը ցան կա լի է ծնող նե րի 
հետ  մի  ա սին քն նար կել ե րե խայի խնդ րի ըն դ	 ն ման ըն թաց քը և հղել 
նրանց հար ցեր հետ ևյալ բո վան դա կ	  թյամբ` «ինչ պե՞ս է ըն թա ցել ե րե-
խայի խնդ րի ըն դ	 ն ման գոր ծըն թա ցը, ի ՞նչ փ	  լե րով», «ինչ պե՞ս են ծնող-
ներն այժմ վե րա բեր վ	 մ ե րե խայի խնդ րին», «ինչ պի սի՞ խոր հ	 րդ ներ 
կա րե լի է տալ մյ	 ս ծնող նե րին, ո րոնք հայտն վել են նմա նա տիպ ի րա վի-
ճա կ	 մ», «ին չի՞ն է նպաս տ	 մ խնդ րի ըն դ	  ն	  մը, ի ՞նչ է տե ղի 	  նե ն	 մ 
նրանց հետ, ե րբ չեն ըն դ	  ն	 մ ստեղծ ված ի րա վի ճա կը»: Ծնող նե րի մե կ-
նա բա ն	  թյ	 ն ներն 	  վեր լ	  ծ	  թյ	 ն նե րը լսե լ	 ց հե տո վա րո ղը ծնող նե-
րին խնդ ր	 մ է պատ կե րաց նել հետ ևյալ ի րա վի ճա կը:

 
Ի րա վի ճակ

 Սի րե լի ծնող ներ, խնդ ր	 մ եմ պատ կե րաց նել, որ ձեզ հրա վի րել են 
լայն լսա րան 	  նե ցող մի  հե ռ	 ս տաըն կե ր	  թյ	 ն, ո րի հա ղոր դ	 մն  ե-
րը դի տ	 մ են աշ խար հով մե կ, և դ	 ք 	  ղիղ ե թե րով պետք է 	  ղերձ 
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հղեք հա մայն հան ր	  թյա նը: Ձեր 	  ղեր ձը պետք է 	  ղ ղել աշ խար հի 
բո լոր ծնող նե րին, ով քեր 	  նեն յ	  րա հա տ	 կ ե րե խա ներ, ի նչ պես նաև 
այն մարդ կանց, ով քեր ապ ր	 մ են այդ ե րե խա նե րի հետ ն	 յն մի  ջա-
վայ ր	 մ: Քա նի որ բո լո րը տես ն	 մ են ձեզ, փոր ձեք 	  ղեր ձը կա ռ	  ցել 
այն պես, որ հնա րա վո րինս վե րա փո խեք նրանց ըն կա լ	  մը, որ պես զի 
ծնող նե րը, լսե լով ձեզ, դրա կան տրա մադր վեն 	  փոր ձեն դ	 րս գալ 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կից, ի սկ շր ջա պա տի մար դիկ ըն դ	  նեն նրանց՝ 
որ պես հա սա րա կ	  թյան լի ի րավ ան դա մի :

 Ու ղեր ձը գրե լ	  հա մար ծնող նե րին տր վ	 մ է A4 ձևա չա փի թղ թեր և 
գրիչ ներ և 20 րո պե ժա մա նակ` մտ քե րը ձևա կեր պե լ	  և գրի առ նե լ	  
հա մար: Հա ջոր դիվ յ	  րա քան չյ	 ր մաս նա կից ներ կա յաց ն	 մ է իր 	 -
ղեր ձը, ի սկ մյ	 ս նե րը համ բե րա տար սպա ս	 մ են ի րենց հեր թին: Ե րբ 
բո լորն ա վար տ	 մ են, շա ր	  նակ վ	 մ է քն նար կ	  մը, և ծնող նե րը ներ-
կա յաց ն	 մ են ի րենց ապ ր	 մն  ե րը 	  ղեր ձը գրե լիս և ի րենց եզ րա հան-
գ	 մն  ե րը այդ ա մե  նից հե տո: 

Ամ փո փ	 մ:

Թ րեյ նին գա վա րը ամ փո փ	 մ է հան դի պ	  մը և ծնող նե րի հետ աշ-
խա տող մաս նա գետ նե րին ա ռա ջադ ր	 մ մե կ շա բաթ վա ըն թաց ք	 մ 
ստեղ ծել խնդ րի ըն դ	 ն ման վե րա բե րյալ տար բեր վար ժ	  թյ	 ն ներ, 
ո րոնք կի րա ռե լին կլի նեն ծնող նե րի հետ աշ խա տե լիս:
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 Հան դի պ	 մ տա սե րորդ 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը 
3. Ապ ր	  մակց ման դե րը ծնող-մաս նա գետ փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե-

ր	 մ
4.  Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ 
5. Ամ փո փ	 մ 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը։ 

Թ րեյ նին գա վարն ան դրա դառ ն	 մ է նա խորդ հան դիպ ման տպա-
վո ր	  թյ	 ն նե րին և խնդ ր	 մ մաս նա կից նե րին ներ կա յաց նել ծնող նե րի 
հետ ի րա կա նաց վե լիք ի րենց վար ժ	  թյ	 ն նե րը խնդ րի ըն դ	 ն ման վե-
րա բե րյալ։ 

Ապ ր	  մակց ման դե րը ծնող-մաս նա գետ փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե-

ր	 մ։

 Վա րո ղը նշ	 մ է, որ տար բեր խն դիր ներ 	  նե ցող ե րե խա նե րի ծնող-
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լիս ցան կա լի ար դյ	 ն քի հաս նե լ	  հա մար 
կար ևոր են ոչ մի  այն ծնող նե րի ան ձնային ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն-
նե րի, ար ժե հա մա կար գի վե րա փոխ մանն 	  ղղ ված գոր ծըն թաց նե րը, 
այլ նաև սե փա կան մաս նա գի տա կան կա րո ղ	  թյ	 ն նե րի և ան ձնային 
ո րակ նե րի զար գա ց	  մը։ Որ պես ան հրա ժեշ տ	  թյ	 ն պետք է նշել ապ-
ր	  մակց ման 	  նա կ	  թյան, ի րա վի ճա կը դի մա ցի նի աչ քե րով տես նե լ	  
կա րո ղ	  թյան զար գա ց	  մը։ Մաս նա գե տը, ո րը դժ վա րա ն	 մ է զգալ 
և պատ կե րաց նել ի րեն հո գե բա նա կան խն դիր ներ կամ զար գաց ման 
խան գա ր	 մն  եր 	  նե ցող ծնո ղի դե ր	 մ, կդժ վա րա նա նաև հա մա գոր-
ծակ ցել և ա ջակ ցել այդ ծնո ղին։ Ապ ր	  մակց ման 	  նա կ	  թյ	  նը զար-
գաց նել չի նշա նա կ	 մ ծնո ղին հա վա սար տա ռա պել կամ խղ ճալ նրան 
և մի  ա սին ար տաս վել։ Այն ա ռա վել խոր քային ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն 
է, ո րը են թադ ր	 մ է ի րա վի ճա կի ըն կա լ	 մ ծնո ղի տե սան կյ	  նից, ծնո ղի 
աչ քե րով, ին չը հնա րա վո ր	  թյ	 ն է տա լիս դի նա մի կ դարձ նել ե րե խայի 
խնդ րի ըն կալ ման հե նա կե տը և տես նել ա վե լին, քան կա րող ե ս։

 Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ։ 

Ապ ր	  մակց ման կար ևո ր	  թյ	  նը ներ կա յաց նե լ	 ց հե տո վա րո ղը 
ա ռա ջար կ	 մ է ի րա կա նաց նել մաս նա գետ նե րի ապ ր	  մակց ման 	  նա-
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կ	  թյան զար գաց մանն 	  ղղ ված շատ հե տաքր քիր մի  վար ժ	  թյ	 ն։ Նա 
նա խօ րոք կազ մ	 մ է հո գե բա նա կան խն դիր ներ և զար գաց ման տար-
բեր խան գա ր	 մն  եր 	  նե ցող ե րե խա նե րի նկա րագ րեր՝ թվով 8 հատ, 
և հան դիպ ման ժա մա նակ ըն թեր ց	 մ յ	  րա քան չյ	 ր բն	  թա գի րը հատ 
առ հատ։ Մաս նա կից նե րին ա ռա ջադր վ	 մ է հա մակ 	  շադ ր	  թյամբ 
լսել ա մե ն մի  խոս քը և փոր ձել ա մե  նայն ման րա մաս ն	  թյամբ պատ կե-
րաց նել ի րենց այդ խն դիրն 	  նե ցող ե րե խայի ծնո ղի դե ր	 մ՝ պատ կե-
րաց նե լով, որ դա ի րենց ե րե խան է, նրանք ապ ր	 մ են այդ ե րե խայի 
հետ և ան ցն	 մ են այդ ծնո ղի կյան քի ճա նա պար հը, մի և ն	 յն ժա մա-
նակ՝ գի տակ ցե լով և չկորց նե լով սթա փ	  թյ	  նը, որ ի րա կա ն	 մ նրանք 
մաս նա գետ ներ են, ո րոնք պետք է ա ջակ ցեն այդ ծնող նե րին։ Այս պա-
հին նրանց մաս նա գետ լի նե լ	  փաս տը վա րո ղը պար բե րա բար հի շեց-
ն	 մ է վար ժ	  թյան ըն թաց ք	 մ։ 

Յ	  րա քան չյ	 ր նկա րագ րի ըն թերց մա նը և վեր լ	  ծ	  թյա նը տր վ	 մ 
է 10-15 րո պե, ին չի հետ ևան քով այս հան դի պ	  մը կա րող է փոքր-ի նչ 
եր կար տևել։

 Հո գե բա նա կան խն դիր ներ և զար գաց ման խան գա ր	 մն  եր 	  նե-
ցող ե րե խա նե րի նկա րագ րե րը ըն թեր ցե լ	 ց հե տո մաս նա կից նե րը ը ստ 
ցան կ	  թյան ար տա հայ տ	 մ են ի րենց հ	 յ զերն 	  մտ քե րը, ներ կա յաց-
ն	 մ՝ որ քա նով էր դյ	  րին պատ կե րաց նել ի րենց այդ ե րե խա նե րի ծնո ղի 
դե ր	 մ, հաս կա նալ ծնող նե րի հո գե վի ճա կը, նրանց տե սա կե տը ի րենց 
ե րե խա նե րի խնդ րի վե րա բե րյալ։ Վա րո ղը խնդ ր	 մ է մաս նա կից նե րին 
ներ կա յաց նել այդ ծնող նե րի ապ ր	 մն  ե րը, կեն սա կեր պը, հա յացք նե րը, 
վե րա բեր մ	 ն քը և այլն։ Այ ն	  հետև կար ևոր է լսել նաև մաս նա գետ նե րի 
կար ծի քը ծնող նե րի դժ վա ր	  թյ	 ն նե րի հաղ թա հար ման վե րա բե րյալ՝ 
ի նչ պես կվար վե ին նրանք այդ ծնո ղի դե ր	 մ, ի նչ խոր հ	 րդ կտային 
նրան։ Վար ժ	  թյան քն նարկ ման ըն թաց ք	 մ հնա րա վոր են այն պի սի 
դեպ քեր, ե րբ մաս նա կից նե րը ար տաս վ	 մ են, հ	 զ վ	 մ. պատ ճա ռը 
ն	 յ նա ց	 մն  է ծնո ղի և նրա ապ ր	 մն  եր հետ։ Այս դեպ ք	 մ վա րո ղը 
պետք է հի շեց նի, որ մաս նա կի ցը մաս նա գետ է, ո րը պետք է իր սթա-
փ	  թյամբ ա ջակ ց	  թյ	 ն ց	  ցա բե րի ծնո ղին։ 

Ս տորև ներ կա յաց ված են զար գաց ման տար բեր խան գա ր	 մն  եր և 
հո գե բա նա կան խն դիր ներ 	  նե ցող ե րե խա նե րի նկա րագ րե րը։ 
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Ա	  տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա ր	 մն  եր 	  նե ցող 

ե րե խայի նկա րա գիր

 Դա վի թը 12 տա րե կան է, հա ճա խ	 մ է դպ րոց։ Վաղ հա սա կ	 մ նրա 
մոտ ախ տո րոշ վել է ա	  տիզմ։ Ե րե խան չի խո ս	 մ, մի  այն ար տա բե ր	 մ է 
ո րոշ հն չյ	 ն ներ։ Շատ է սի ր	 մ շո կո լադ և հնդ կա ձա վար, ա մե ն օր ծնող-
նե րից պա հան ջ	 մ է իր սի րե լի 	  տե լիք նե րը։ Նա չա փա զանց զգա յ	 ն է 
ձայ նե րի նկատ մամբ, աղ մ	  կի ժա մա նակ փա կ	 մ է ա կանջ նե րը և բարձ-
րա ձայն բղա վ	 մ։ Այդ պա հին շր ջա պա տի մար դիկ զար ման քով նա յ	 մ 
են նրան և սաս տ	 մ ծնո ղին՝ խնդ րե լով ա ռա վել 	  շա դիր լի նել ե րե խայի 
հան դեպ։ Դա վի թը դժ վա րա ն	 մ է ե րթ ևե կել հա սա րա կա կան փո խադ-
րա մի  ջոց նե րով, ե րբ այն խիտ է մարդ կան ցով, ավ տո բ	  սի մե ջ նա ան-
դա դար տա ր	  բե ր	 մ է մար մի  նը, ա նո րոշ ձայ ներ ար ձա կ	 մ, տագ նա-
պ	 մ և հար վա ծ	 մ ի նքն ի րեն։ Նման վարք նա դրս ևո ր	 մ է գրե թե բո լոր 
վայ րե ր	 մ, որ տեղ կան մար դիկ։ Ի սկ մար դիկ խ	  սա փ	 մ են նրա նից՝ 
մտա ծե լով, որ կվն  ա սի նաև ի րենց։ Մայ րի կը փոր ձ	 մ է հանգս տաց նել 
Դա վի թին, սա կայն նա կծ	 մ է նրա ձեռ քը և գլ խով հար վա ծ	 մ կրծ քա-
վան դա կին։ Դա վիթն 	  նի սի րե լի խա ղա լիք՝ իր կա պ	 յտ մե  քե նան, ո րը 
դար ձել է նրա ան բա ժան 	  ղե կի ցը, և ե րբ ման կա վարժ նե րը փոր ձ	 մ 
են վերց նել այն իր ձեռ քից, պառ կ	 մ է հա տա կին և գլ	  խը հար վա ծ	 մ 
գետ նին։ Նրա մոտ ակ տի վա ցել են սե ռա կան հե տաքրք ր	  թյ	 ն նե րը, 
դա սա րա ն	 մ ան սպա սե լի կա րող է զբաղ վել ձեռ նա շար ժ	  թյամբ։ Ու-
ս	 ց չ	  հին ծնող նե րին ա հա զան գ	 մ է ի րենց ե րե խայի նման վար քագ ծի 
մա սին,  ա ռա ջար կ	 մ պատ ժա մի  ջոց ներ կի րա ռել և 	  ղ ղոր դ	 մ է հո-
գե բ	 յ ժի մոտ։ Ըն տա նի ք	 մ կա փոք րիկ եղ բայր, ո րը կրկ նօ րի նա կ	 մ է 
Դա վի թի վար քաձ ևե րը՝ հար վա ծ	 մ է ի նքն ի րեն, դրս ևո ր	 մ կա մա կոր 
վար քա գիծ՝ մտա ծե լով, որ այն ի նչ թ	 յ լատր վ	 մ է եղ բո րը, կա րե լի է նաև 
ի րեն։ Մայ րը չի աշ խա տ	 մ և զբաղ վ	 մ է ե րե խա նե րի խնամ քով։ Տան 
մի  ակ աշ խա տո ղը հայրն է, սա կայն նրա վաս տա կած գ	  մա րը մի  այն 
բա վա րա ր	 մ է սն	 նդ հայ թայ թե լ	 ն։ 

Մ տա վոր զար գաց ման խան գա ր	 մն  եր 	  նե ցող 

ե րե խայի նկա րա գիր

 Աղ ջի կը 15 տա րե կան է, հա ճա խ	 մ է դպ րոց։ 4 տա րե կա ն	 մ նրա 
մոտ ար ձա նագր վել է մտա վոր զար գաց ման ցածր մա կար դակ և ախ-
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տո րոշ վել չա փա վոր մտա վոր հե տամն  ա ց	  թյ	 ն։ Ար ևի կը խո ս	 մ է, 
սա կայն մտ քե րը կա պակց ված չեն մե  կը մյ	  սի հետ, չի գի տակ ց	 մ իր 
ա րարք նե րի հետ ևանք նե րը, կա րող է չի մաս տա վոր ված հար ցեր տալ 
ան ծա նոթ մարդ կանց, ա ռանց պատ ճա ռի բարձ րա ձայն ծի ծա ղել։ Նա 
շատ բա րի է և սի ր	 մ է շփ վել։ Մարդ կանց հան դի պե լիս զար դեր և հա-
գ	 ստ ներ է 	  զ	 մ նրան ցից, ի սկ ե րբ նվեր ներ է ստա ն	 մ, գց	 մ է 
գե տը։ Ա մե ն ա ռա վոտ մայ րի կից թա ք	 ն թխ կաց ն	 մ է հար ևա նի դ	  ռը 
և ս	 րճ խնդ ր	 մ նրա նից, հար ևա նը տե ղե կաց ն	 մ է այդ մա սին մայ-
րի կին, ի սկ նա ա մա չ	 մ է ա ղջ կա պահ ված քի հա մար։ Հա ճախ մյ	 ս-
նե րին պատ մ	 մ է իր եր բեմն  ի ա նի րա կան սի րո մա սին, ի սկ նրանք էլ 
ծաղ ր	 մ են Ար ևի կին։ Եր բեմն  էլ մի  տ	 մն  ա վոր կան չ	 մ են նրան ի րենց 
տ	 ն և տար բեր հար ցեր տա լիս 	  ծի ծա ղ	 մ նրա պատ մ	  թյ	 ն նե րի 
վրա։ Հա ճախ նա ա ռանց ծնող նե րին զգ	  շաց նե լ	  հե ռա ն	 մ է տա նից, 
ի սկ ծնող ներն ան հանգս տա ցած ո րո ն	 մ են նրան։ Ե րբ բա ցատ ր	 մ 
են ա րար քի հետ ևանք նե րը, նա բարձ րա ձայն ծի ծա ղ	 մ է։ Նրան շատ 
հեշտ է խա բել և մո լո րեց նել, քա նի որ բա վա կա նին դյ	  րա հա վատ է, և 
ան բա րե խիղճ մար դիկ կա րող են շա հա գոր ծել նրան։ Ե րե խան ան դա-
դար պետք է լի նի ծնող նե րի վե րահս կո ղ	  թյան ներ քո, քա նի որ կա րող 
է կա տա րել տար բեր չմ տած ված գոր ծո ղ	  թյ	 ն ներ, օ րի նակ՝ տղա նե րի 
մոտ մե ր կա նալ և պա րել կամ այլ մարդ կանց հրա հան գով խա ն	  թից 
ի նչ-որ բան գո ղա նալ։ Դպ րո ց	 մ հան գիստ է, սա կայն չի կա րո ղա ն	 մ 
հաշ վել, կար դալ և գրել։ Դա սըն կեր նե րը ծաղ ր	 մ են նրան, մի  օր էլ 
նրա մե ջ քին փակց րել են «ես գիժ եմ, ին ձա նից հե ռ	  մն ա ցեք» ար տա-
հայ տ	  թյ	  նը։ Ծնող նե րը, տե ղե կա նա լով այդ մա սին, զան գա հա րել է ին 
մյ	 ս ե րե խա նե րի ծնող նե րին և վի ճա բա նել նրանց հետ։

Ու շադ ր	  թյան պա կա սի և գե րակ տի վ	  թյան հա մախ տա նիշ 

	  նե ցող ե րե խայի նկա րա գիր

 Ե րե խան 5 տա րե կան է, հո գե բ	 յժ նե րը ախ տո րո շել են 	  շադ-
ր	  թյան պա կա սի և գե րակ տի վ	  թյան հա մախ տա նիշ։ Խո ս	 մ է, սա-
կայն խոս քը հա ճախ ան հաս կա նա լի է։ Դեռ վաղ հա սա կից Ար սե նը ան-
հան գիստ ե րե խա էր, ան դա դար շարժ վ	 մ էր, ցատ կ	 մ էր ա թո ռին, 
այն տե ղից՝ սե ղա նին և հա ճախ վն ա ս	 մ էր ի րեն՝ ստա նա լով տար բեր 
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վն աս վածք ներ։ Հի մա էլ ո չինչ չի փոխ վել, նա չի կա րո ղա ն	 մ ի նչ-որ 
գոր ծով եր կար զբաղ վել, կամ խա ղալ, հեշ տ	  թյամբ շեղ վ	 մ է մի  գոր-
ծո ղ	  թյ	  նից մյ	  սին։ Խա ղի ժա մա նակ հար վա ծ	 մ է, կծ	 մ հա սա կա-
կից նե րին, խլ	 մ նրան ցից խա ղա լիք նե րը, չի յ	  րաց ն	 մ խա ղի կա նոն-
նե րը, ա ն	 մ է այն, ի նչ 	  զ	 մ է և պա հան ջ	 մ մյ	 ս նե րից կա տա րել իր 
ցան կ	  թյ	 ն նե րը։ Մի օր խա ղա լի քը նե տել էր և կոտ րել պա տ	  հա նի 
ա պա կին։ Շր ջա պա տի մոտ թող ն	 մ է ան դաս տի ա րակ ե րե խայի տպա-
վո ր	  թյ	 ն, և բո լո րը մե  ղադ ր	 մ են ծնող նե րին ե րե խայի նման պահ-
ված քի հա մար։ Հյ	 ր գնա լիս չի գի տակ ց	 մ վար քի սահ ման նե րը. բա-
ց	 մ է պա հա րա նի դռ նե րը, քան դ	 մ և կոտ ր	 մ տար բեր ի րեր, ծնող-
նե րը պտտ վ	 մ են նրա հետ ևից, որ պես զի հնա րա վո րինս վե րահս կեն 
նրա վար քը, ըն թաց ք	 մ մայ րիկն ա նընդ հատ շիկ ն	 մ է, լար վ	 մ հա-
րա զատ նե րի հա յացք նե րից, սաս տ	 մ ե րե խային, սա կայն ա պար դյ	 ն։ 
Հա ճա խ	 մ է ման կա պար տեզ, սա կայն չի ճա նա չ	 մ թվե րը, գ	 յ նե րը, 
կեն դա նի նե րին։ Ե րբ բո լո րը նս տած ճա շ	 մ են, նկա ր	 մ կամ այլ ա ռա-
ջադ րանք ներ կա տա ր	 մ, Ար սենն ան դա դար պտտ վ	 մ է սե նյա կ	 մ։ 
Նա չի կա րո ղա ն	 մ բա ցատ րել իր ցան կ	  թյ	 ն նե րը և խո չըն դոտ նե րի 
հան դի պե լիս լաց է լի ն	 մ, ց	  ցա բե ր	 մ տար բեր կա մա կո ր	  թյ	 ն ներ։ 
Ար սե նը հա ճախ 	  նե ն	 մ է քնի խան գա ր	 մն  եր, քնի մե ջ բղա վ	 մ է։ 
Առ կա են տի կեր բե րա նային հատ վա ծ	 մ։ Նկատ վ	 մ է մկա նային լար-
վա ծ	  թյ	 ն և բարձր տագ նա պայ ն	  թյ	 ն, վեր է թռ չ	 մ տար բեր ձայ-
նե րից, ան հան գիստ շար ժ	 մն  եր կա տա ր	 մ։   

 Հ	  զա կա մային ո լոր տի խն դիր ներ 	  նե ցող ե րե խայի նկա րա գիր

Տ ղան 9 տա րե կան է: Ապ ր	 մ է բազ ման դամ ըն տա նի ք	 մ և չ	 -
նի ք	 յր 	  եղ բայր: Շատ սիր ված և սպաս ված ե րե խա է, և ըն տա նի-
քի բո լոր ան դամն  ե րը պատ րատ են կա տա րել ե րե խայի յ	  րա քան չյ	 ր 
ցան կ	  թյ	 ն և բա վա րա րել ցան կա ցած քմա հա ճ	 յք: Մայ րի կը չի աշ-
խա տ	 մ և իր կյան քի ներ կայիս ի մաս տը կա պ	 մ է ե րե խայի խնամ քի 
հետ. նա հագն վ	 մ է, լվաց վ	 մ է, լո ղա ն	 մ է, զ	  գա րա նից օ գտ վ	 մ 
է մի  այն մայ րի կի օգ ն	  թյամբ: Նրան լո ղաց ն	 մ է մայ րը, այն էլ շատ 
մե ծ դժ վա ր	  թյամբ, քան զի խ	  սա փ	 մ է ջրից, լար վ	 մ 	  նյար դայ-
նա ն	 մ: Քն	 մ է ծնող նե րի ան կող ն	 մ և հրա ժար վ	 մ է ան գամ ն	 յն 
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սե նյա կ	 մ, բայց ա ռան ձին մահ ճա կա լի մե ջ քնել` պատ ճա ռա բա նե-
լով, որ վա խե ն	 մ է: Ան գամ ցե րեկ վա ժա մե  րին հրա ժար վ	 մ է մե  նակ 
մն ալ սե նյա կ	 մ, ի սկ ա ռա վո տյան, ե րբ ա րթ նա ն	 մ է 	  նկա տ	 մ, որ 
ծնող ներն ար դեն դ	 րս են ե կել սե նյա կից, մե ծ աղ մ	 կ է բարձ րաց-
ն	 մ ` ա մե ն ան գամ խնդ րե լով ան պայ ման ի րեն էլ ա րթ նաց նել և մի  ա-
սին սե նյա կից դ	 րս գալ: Եր բեմն  սար սա փազ դ	  ե րազ ներ է տես ն	 մ: 
Ե րե խան դժ վա րա ն	 մ է 	  շադ ր	  թյ	  նը կենտ րո նաց նել ա ռա ջարկ վող 
ա ռա ջադ րանք նե րի վրա, զր	  ցե լիս խ	  սա փ	 մ է նայել զր	  ցակ ցի աչ-
քե րին,  ա նընդ մե ջ ան հան գիստ քայ լ	 մ է սե նյա կ	 մ: Ե րե խան ո ղջ օր-
վա ըն թաց ք	 մ հիմն  ա կա ն	 մ նա խընտ ր	 մ է հա մա կարգ չային խա ղեր 
խա ղալ և մ	 լտ ֆիլ մե ր դի տել: Վեր ջին ներս սահ մա նա փա կե լ	  դեպ ք	 մ 
ց	  ցա բե ր	 մ է ար տա հայտ ված կա մա կո ր	  թյ	 ն. լա ց	 մ է, գո ռ	 մ է, 
պառ կ	 մ է հա տա կին, սադ ր	 մ, որ այլևս դպ րոց չի գնա և դաս չի սո-
վո րի: Հրա ժար վ	 մ է ի նք ն	  ր	 յն բակ իջ նել, թե պետ ըն տա նի քի ան-
դամն  ե րը ն	 յն պես կար ծ	 մ են, որ ե րե խան դեռ փոքր է և պատ րաստ 
չէ մե  նակ բակ իջ նել կամ խա ն	 թ գնալ: Վեր ջին ժա մա նակ ներս հրա-
ժար վ	 մ է դպ րոց գնալ, թե պետ ցան կ	  թյան դեպ ք	 մ ց	  ցա բե ր	 մ է 
բարձր ա ռա ջա դի մ	  թյ	 ն, ծայ րա հեղ դեպ ք	 մ հա մա ձայն վ	 մ է մի  այն 
մի  պայ մա նով, ե թե մայ րի կը դա սա սե նյա կ	 մ կնս տի իր կող քին` պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ վա խե ն	 մ է:

 Հե նա շար ժա կան հա մա կար գի խն դիր ներ 	  նե ցող 

ե րե խա նե րի նկա րա գիր

 Մա րի ա մը 16 տա րե կան է, ե րբ նա ծն վեց, բժիշկ նե րը հայտ նե ցին 
ծնող նե րին, որ ե րե խայի մոտ ախ տո րոշ վել է ման կա կան 	  ղե ղային 
կաթ ված: 

Ե րե խան չի կա րո ղա ն	 մ ի նք ն	  ր	 յն տե ղա շարժ վել, հիմն  ա կա ն	 մ 
մի և ն	 յն կծկ ված, նե րար գան դային վի ճակ հի շեց նող դիր քով նս տած 
է հե նա սայ լա կին: Դժ վա րա ն	 մ է ի նք ն	  ր	 յն ձեռ ք	 մ պա հել որ ևէ 
ա ռար կա ան կախ չա փից:

 Չի կա րո ղա ն	 մ խո սել, հիմն  ա կա ն	 մ լ	 ռ է և ան ձայն, հազ վա դեպ 
կա րող է լա ցել, կամ ի նչ-որ ձայ ներ ար տա բե րել որ ևէ պա հանջ ար տա-
հայ տե լ	  հա մար: Ժպի տով ար ձա գան ք	 մ է բարձր ձայ նե րին կամ վառ 
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լ	 յ սին:
 Մա րի ա մը չի ար ձա գան ք	 մ իր ան վա նը, չի ճա նա չ	 մ շր ջա պա տի 

մարդ կանց: Խա ղե րի նկատ մամբ որ ևէ հե տաքրք ր	  թյ	 ն չի ց	  ցա բե-
ր	 մ, չ	  նի որ ևէ նա խա սի ր	  թյ	 ն: Ե րե խան դժ վա րա ն	 մ է ըն դօ րի նա-
կել ն	 յ նիսկ վար քի պարզ ձևե րը, մի  այն 	  տե լ	  պա հան ջի դեպ ք	 մ 
բե րա նը սկ ս	 մ է շար ժել և ձայ ներ ար ձա կել: Գրե թե ան հնար է թե կ	 զ 
կարճ ժա մա նա կով նրա 	  շադ ր	  թյ	  նը կենտ րո նաց նել որ ևէ ազ դա կի 
վրա: 

Ե րե խային  կե րակ ր	 մ են տրո րած և փխ րեց ված սն	 ն դով, ին չը մի -
այն կ	 լ է տա լիս: Մշ տա պես կր	 մ է տակ դիր:

 Փոքր հա սա կ	 մ ե րե խայի ծնող նե րի մոտ նրա նից հրա ժար վե լ	  մտ-
քեր է ին ա ռա ջա ն	 մ, սա կայն վերջ ի վեր ջո նրանք չկա րո ղա ցան դա 
ա նել, քա նի որ շատ կապ վել է ին Մա րի ա մի  հետ: Նրանք ա մե ն մի  ջոց 
չէ ին խնա յ	 մ ե րե խային օգ նե լ	  հա մար, սա կայն ջան քերն ա պար-
դյ	 ն է ին: Ծնող նե րի հա մար ա մե  նան շա նա կա լի ձեռք բե ր	  մը ե րե խայի 
ժպիտն էր, ե րբ տես ն	 մ է ի րենց: 

Մ տե րիմն  երն 	  հա րա զատ նե րը ն	 յն պես օգ ն	 մ են ծնող նե րին, 
սա կայն նրանք հոգ նել են խղ ճա հա ր	  թյամբ լի հա յացք նե րից:

Շփ ման  և հա ղոր դակց ման խն դիր ներ 	  նե ցող 

ե րե խայի նկա րա գիր

 Գա յա նեն 7,5 տա րե կան է և ար դեն հա ճա խ	 մ է դպ րոց: Ի նչ պես 
ման կա պար տե զ	 մ, այն պես էլ դպ րո ց	 մ դժ վար է հար մար վել. ման-
կա պար տեզ հա ճա խել է մոտ մե կ տա րի, սա կայն մի շտ գնա ցել է դժ կա-
մ	  թյամբ, խ	  սա փել է հա սա կա կից նե րի հետ շփ	 մն  ե րից։ Նա նս տ	 մ 
էր սե նյա կի ան կյ	  ն	 մ և լ	 ռ հետ և	 մ ըն կեր նե րի խա ղին, ի սկ ե րբ 
փոր ձ	 մ է ին խա ղալ նրա հետ, ը նդ դի մա ն	 մ էր և ա վե լի ամ փոփ վ	 մ 
իր մե ջ։ Ման կա պար տե զի ցե րե կ	 յթ նե րին գրե թե չի մաս նակ ցել, ի սկ 
մաս նակ ցե լ	  դեպ ք	 մ էլ ան ձայն կանգ նել է և հրա ժար վել ար տա սա նել 
կամ եր գել: Մայ րի կը ան համ բեր սպա ս	 մ էր, ե րբ պետք է գա այն օ րը, 
որ մյ	 ս նե րի նման Գա յա նեն էլ կ	  րա խաց նի ի րեն։ Սա կայն, ի վեր-
ջո 5 տա րե կա ն	 մ նա ը նդ հան րա պես հրա ժար վեց հա ճա խել ման կա-
պար տեզ: Ըն տա նե կան տո նե րին ն	 յն պես մե  կ	  սա ն	 մ է և փակ վ	 մ 
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սե նյա կ	 մ, հրա ժար վ	 մ բար ևել և հրա ժեշտ տալ ի նչ պես հա սա կա-
կից նե րին, այն պես էլ մե  ծա հա սակ նե րին: Ծա նոթ նե րի հետ զր	 յ ցի մե ջ 
դժ վա ր	  թյամբ է մտ ն	 մ, տր վող հար ցե րին շատ հա ճախ տա լիս է հա-
կիրճ պա տաս խան ներ, ի սկ ան ծա նոթ նե րի հետ առ հա սա րակ կոն տակ-
տի մե ջ չի մտ ն	 մ: Ա ռա ջին դա սա րան հա ճա խել է մե ծ դժ վա ր	  թյամբ, 
մոտ եր կ	  ա մի ս ծնո ղը ե րե խայի հետ նս տել է դա սի, սա կայն մի նչ օ րս 
ե րե խան դեռ չի հար մար վել  և ա ռա վո տյան լաց է լի ն	 մ դպ րոց գնա-
լիս: Դա սըն կեր նե րի հետ խ	  սա փ	 մ է շփ վել, ի նչ պես նաև հրա ժար-
վ	 մ է պա տաս խա նել 	  ս	 ց չ	  հ	  հար ցե րին, մո տե նալ գրա տախ տա-
կին և այլն: Մեծ ցան կ	  թյ	 ն 	  նի հա ճա խել ժա ման ցի վայ րեր, սա կայն 
այն տեղ մայ րի կի ձեռ քը բաց չի թող ն	 մ և շփ ման  նա խա ձեռ ն	  թյ	 ն 
չի ց	  ցա բե ր	 մ: Հրա ժար վ	 մ է գնալ բակ։ Ծնող նե րը դի մե լ են տար-
բեր մաս նա գետ նե րի, սա կայն աղ ջի կը փախ չ	 մ է նրան ցից և հրա ժար-
վ	 մ ի նչ-որ բա նով զբաղ վել։ Հայ րի կը հա ճախ զայ րա ն	 մ է նրա վրա, 
փոր ձ	 մ նրան վե րա փո խել, բայց ա պար դյ	 ն։  

 
Ա նա պա հով ըն տա նի քի ե րե խայի հո գե բա նա կան նկա րա գիր

 Ա նա հի տը 8 տա րե կան է, նրա ըն տա նի քը բաղ կա ցած է 5 հո գ	 ց՝ 
հայ րը, մայ րը, 2 եղ բայր նե րը և ին քը։ Հայ րի կը շ	 րջ 2 տա րի է ան կող-
նային հի վանդ է, տան մի  ակ աշ խա տո ղը մայրն է, ո րն աշ խա տ	 մ է 
խա ն	  թ	 մ որ պես վա ճա ռո ղ	  հի։ Նա վաս տա կ	 մ է 60000 դրամ աշ-
խա տա վարձ, ո րի կե սը ծախ ս	 մ է ա մ	 ս ն	  դե ղո րայ քի հայ թայթ ման 
վրա։ Մայ րի կը հա ճախ տա նը չի լի ն	 մ և վե րա դառ ն	 մ է 	  շ ե րե կո յան։ 
Նա շատ է տխ ր	 մ, սա կայն այլ տար բե րակ չի գտ ն	 մ։ Ըն տա նի քը հա-
զիվ է կա րո ղա ն	 մ ա պա հո վել իր գո յ	  թյ	  նը։ Ապ ր	 մ են կի սա քանդ 
մի  տնա կ	 մ, որ տեղ չկան կե ց	  թյան տար րա կան պայ ման ներ։ Փոքր 
եղ բայր նե րի և տան խնամ քը ի րա կա նաց ն	 մ է Ա նա հի տը, ին չի պատ-
ճա ռով հա ճախ բա ցա կա յ	 մ է դա սե րից։ Կրտ սեր եղ բայ րը 2 տա րե կան 
է, ման կա պար տեզ չի հա ճա խ	 մ, և աղ ջի կը ստիպ ված մն 	 մ է եղ բոր 
հետ տա նը։ Մի օր նա չէր նկա տել, թե ի նչ պես է եղ բայ րը ցատ կել պա-
հա րա նի վրայից և կոտ րել ոտ քը։ 

Դպ րո ց	 մ ա ռա ջա դի մ	  թյ	  նը բա վա կա նին ցածր է։ Ե րբ գն	 մ է 
դպ րոց, բո լո րը խ	  սա փ	 մ են շփ վել նրա հետ, ո րով հետև նա գրե թե 
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ա մե ն ան գամ դպ րոց է գն	 մ պատռ ված կի սա մաշ շո րե րով, և նրա նից 
վա ռա րա նի ծխի հոտ է գա լիս։ Ըն կեր նե րը նրան հա ճախ են ծաղ ր	 մ և 
հա ճախ ա ս	 մ նրան. « Հե ռ	  գնա մե ր կող քից, դ	  կեղ տոտ ես և ան-
գրա գետ»։ Այդ մա սին ի մա նա լով՝ Ա նա հի տի ծնող նե րը ը նկճ վ	 մ են, 
բայց և չեն կա րո ղա ն	 մ ո չինչ ա նել, քա նի որ բո լո րի կող մի ց նրանք 
զգ	 մ են ար հա մար հանք և մե  ծա մի տ վե րա բեր մ	 նք ի րենց նկատ-
մամբ։

Ծ նող նե րը եր կար մտո ր	 մն  ե րից և մտա տան ջ	  թյ	 ն նե րից հե տո 
ո րո շե ցին ե րե խա նե րին ժա մա նա կա վոր տա նել ըն տա նի քի ա ջակ ց	 -
թյան կենտ րոն։ Ո րո շ	  մը շատ ցա վոտ էր, բայց ներ կա ի րա վի ճա կ	 մ 
նրանք այլ ե լք չէ ին տես ն	 մ։  

  Թեև ա ջակ ց	  թյան կենտ րո ն	 մ նրանք շր ջա պատ ված է ին հո գա-
տա ր	  թյամբ, բայց ա մե ն օր սպա ս	 մ է ին, թե ե րբ է գա լ	  մայ րիկն 	  
ի րենց տա նի տ	 ն։ Ի սկ մայ րիկն ըն դա մե  նը կա րո ղա ն	 մ էր աշ խա-
տան քի ը նդ մի ջ ման ժա մի ն տե սակ ցել ե րե խա նե րին և խոս տա նալ, որ 
շ	  տով ա մե ն ի նչ լավ կլի նի, և նրանք կր կին կլի նեն մի  ա սին։

Լ սո ղ	  թյան խան գա ր	 մն  եր 	  նե ցող ե րե խայի նկա րա գիր

 Լ	  սի նեն 13 տա րե կան է, փոքր հա սա կ	 մ նա չէր ար ձա գան ք	 մ 
ան վա նը և շր ջա պա տի ձայ նե րին, խա ղ	 մ էր մի  այ նակ։ Ծնող նե րը ան-
հանգս տա ցան և դի մե  ցին բժիշկ նե րի օգ ն	  թյա նը, ո րոնք, հե տա զո տե-
լով ե րե խային, ախ տո րո շե ցին ե րկ կող մա նի ծան րալ ս	  թյ	 ն։ Լ	 րն ան-
սպա սե լի էր, և եր կար ժա մա նակ նրանք չէ ին հաս կա ն	 մ՝ ին չ	  հենց 
ի րենց հետ պետք է նման դեպք տե ղի 	  նե նար։ Այ սօր Լ	  սի նեն ար դեն 
մե ծ է, նա կր	 մ է լսո ղա կան սար քեր։ Թեև հաս կա ն	 մ է դի մա ցի նին, 
բայց խո ս	 մ է ան հաս կա նա լի, ա ղա վաղ ված հն չյ	 ն նե րով և ա մե ն ան-
գամ լար վ	 մ է, ե րբ շր ջա պա տի մար դիկ չեն հաս կա ն	 մ ի րեն և խնդ-
ր	 մ են կրկ նել ա սա ծը։ Ճա նա չ	 մ է տա ռե րը, սա կայն դժ վա րա ն	 մ է 
կար դալ և գրել, և ա մե ն ան գամ ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լիս 	  ս	 ց-
չ	  հին կրկ ն	 մ է հրա հան գը, ին չը ն	 յն պես հա վե լյալ լար վա ծ	  թյ	 ն է 
ա ռա ջաց ն	 մ ե րե խայի մոտ։ 

Փոքր տա րի ք	 մ նա չէր հաս կա ն	 մ՝ ի նչ է կա տար վ	 մ իր հետ, 
սա կայն այժմ նա գի տակ ց	 մ է իր խն դի րը և ա նա սե լի ցավ է զգ	 մ, 
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զայ րա ն	 մ շր ջա պա տի հան դեպ, դառ ն	 մ ագ րե սիվ, կոպ տ	 մ ծնող նե-
րին, մե  ղադ ր	 մ նրանց ի րեն այդ պի սին լ	 յս աշ խարհ բե րե լ	  հա մար։ 
Լ	  սի նեն եր կար վար սե րով փա կ	 մ է ա կանջ նե րը, որ պես զի մար դիկ 
չտես նեն լսո ղա կան սար քե րը և չխղ ճան ի րեն։ Դա սա րա ն	 մ շատ ակ-
տիվ է, հրմշ տ	 մ է դա սըն կեր նե րին, խան գա ր	 մ դա սը, ցան կա ն	 մ է 
լի նել 	  շադ ր	  թյան կենտ րո ն	 մ։ Հա ճախ չա րա խո ս	 մ է դա սըն կեր-
նե րին և հայտն վ	 մ կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակ նե ր	 մ։ Ծնող նե րը սաս-
տ	 մ են նրան, սա կայն ե րկ խո ս	  թյ	  նը կր կին վի ճա բա ն	  թյան է վե-
րած վ	 մ։ Մի օր էլ նա փա խել էր տա նից և ո րո շել պատ ժել ծնող նե րին։ 
Ե րե խան կա տա րել է նաև ի նք նաս պա ն	  թյան փոր ձեր։ Ծնող նե րը ան-
հան գիստ են և չեն կողմն  ո րոշ վ	 մ՝ ի նչ ա նել։  

Ամ փո փ	 մ։ Այս վար ժ	  թյան քն նար կ	 մն  ե րից հե տո վա րո ղը հի-
շեց ն	 մ է մաս նա կից նե րին, որ նրանք, ապ ր	  մակ ցե լով տար բեր խն-
դիր ներ 	  նե ցող ծնող նե րին, պետք է փոր ձեն մաս նա գե տի դիր քե րից 
վեր լ	  ծել ի րա վի ճա կը և չն	 յ նա նալ ծնո ղի և նրա հ	 յ զե րի հետ՝ հաս-
կա նալ նրանց, բայց և ար հես տա վարժ ա ջակ ց	  թյ	 ն տրա մադ րել 
նրանց՝ ա ռանց հա վե լյալ ապ ր	 մն  ե րի։
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 Հան դի պ	 մ տասն մե  կե րորդ

 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը 
2. Ակ տի վաց նող վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ
3.  Մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ «ագ րե սիվ ծնո ղա-

կան տիպ»-ի բն	  թագ ր	 մ
4.  Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ 
5. Ամ փո փ	 մ

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը:

 Վա րո ղը ող ջ	  ն	 մ է մաս նա կից նե րին և խնդ ր	 մ ներ կա յաց նել նա-
խորդ հան դիպ մա նը ստաց ված տպա վո ր	  թյ	 ն ներն 	  եզ րա կա ց	 -
թյ	 ն նե րը: 

Այ ն	  հետև նշ	 մ է, որ ե րե խա նե րին տրա մադր վող հո գե բա նա կան 
ա ջակ ց	  թյան ըն թաց ք	 մ, ե րբ  զ	  գա հե ռա բար մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վ	  թյ	 ն է ի րա կա նաց վ	 մ նաև ծնող նե րի հետ, մաս նա-
գետն ա կա մայից ծնող նե րի տի պեր է ա ռանձ նաց ն	 մ` պայ մա նա վոր-
ված ի նչ պես նրանց ան ձնային ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րով, այն պես 
էլ ե րե խայի խնդ րի ըն դ	 ն ման փ	  լային  ըն թաց քով: Ե րե խայի խնդ րի 
գի տակ ց	 մն  	  ըն դ	  ն	  մը բա վա կա նին եր կա րատև գոր ծըն թաց է, 
ե րբ յ	  րա քան չյ	 ր փ	 լ բնո րոշ վ	 մ է ծնո ղի 	  ր	 յն հո գե վի ճակ նե րով, 
հ	  զա կան ապ ր	 մն  ե րով և ի նք նաար տա հայտ ման տա րա տե սակ դրս-
ևո ր	 մն  ե րով: Ո ւս տի մաս նա գետ նե րի հա մար կար ևոր վ	 մ է ի նչ պես 
ծնող-ե րե խա, այն պես էլ մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի 
վեր լ	  ծ	  թյ	  նը: Մաս նա գե տը ծնող նե րի տե սան կյ	  նից նախ և ա ռաջ 
հա սա րա կ	  թյան այն ներ կա յա ց	  ցիչն է, ո րը պի տի հեր քի կամ հաս-
տա տի խնդ րի առ կա յ	  թյ	  նը. այն բա վա կա նին հ	  զ	 մ նա լի գոր ծըն-
թաց է և կա րող է պատ ճառ հան դի սա նալ ծնող նե րի մոտ ա մե  նա տար-
բեր պաշտ պա նա կան մե  խա նիզմն  ե րի ակ տի վաց ման հա մար: Վեր ջին-
ներս էլ  աշ խա տան քի սկզբ նա կան փ	  լ	 մ կար ծես պատ նեշ են ստեղ-
ծ	 մ մաս նա գետ-ծ նող հա մա գոր ծակ ց	  թյան ձևա վոր ման հա մար: Այդ 
նպա տա կով հան դի պ	 մն  ե րի հա ջորդ շա րանն 	  ղղ վ	 մ է ծնող-մաս-
նա գետ հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րի և ծնո ղա կան տի-
պե րի վեր լ	  ծ	  թյանն 	  քն նարկ մա նը: 
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Ակ տի վաց նող վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ:

 Վա րողն ա ռա ջար կ	 մ է ի րա կա նաց նել հետ ևյալ ակ տի վաց նող վար-
ժ	  թյ	  նը, ե րբ յ	  րա քան չյ	 ր մաս նա կից նշ	 մ է իր ձախ կող մ	 մ նս-
տած մաս նակ ցի որ ևէ բա ցա սա կան ո րակ` ա ռա ջար կե լով այն փո խա-
րի նել այլ` ա վե լի դրա կան, կա ռ	  ցո ղա կան ո րա կով: Նշ ված ակ տի վաց-
նող վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	  մը թրեյ նին գի ի րա կա նաց ման տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծ	 մ թ	 յ լատ րե լի է, քան զի աշ խա տան քային այս 
փ	  լ	 մ ար դեն ձևա վոր ված է փոխվս տա հ	  թյան և հար գան քի մթ նո-
լոր տը:

 Մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ ծնո ղի «ագ րե սիվ 

տիպ»-ի բն	  թագ ր	 մ:

Թ րեյ նին գա վա րը նշ	 մ է, որ տար բեր խն դիր ներ 	  նե ցող ե րե խա-
նե րի  ծնող նե րի հա ճախ հան դի պող տի պե րից է «ագ րե սիվ ծնո ղը», ո րը 
պայ մա նա վոր ված է ծնո ղի` խնդ րի մե րժ մամբ և ան հա տա կան ա ռանձ-
նա հատ կ	  թյ	 ն նե րով: Ե րե խայի խն դի րը նրա մոտ շփոթ վա ծ	  թյան, 
ա նօգ նա կա ն	  թյան, վա խի և ին չ	  չէ` մե ղ քի զգա ց	 մն  եր է ա ռա ջաց-
ն	 մ: Որ պես հետ ևանք` այդ զգա ց	 մն  ե րը հա ճախ փո խա կերպ վ	 մ են 
ագ րե սի այի և ար տա հայտ վ	 մ հատ կա պես հո գե բա նի աշ խա տա սե-
նյա կ	 մ, քան զի, ի նչ պես ար դեն վե րը նշ վեց, մաս նա գետն այն օ ղակն 
է, ո րը պետք է ևս մե կ ան գամ  ան դրա դառ նա իր հա մար այդ քան հո-
գեխ ռով խնդ րին: 

Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ:

 Հա ջոր դիվ վա րողն ա ռա ջար կ	 մ է ի րա կա նաց նել դե րային խաղ` 
ո ւղղ ված մաս նա գետ- «ագ րե սիվ ծնող» հան դիպ ման խա ղարկ մա նը: 

Եր կ	  ա թոռ դր վ	 մ է դե մառ դեմ և ը նտր վ	 մ է 2 մաս նա կից, ո րոն-
ցից յ	  րա քան չյ	  րին տր վ	 մ է «ագ րե սիվ ծնո ղի» և մաս նա գե տի դե րե-
րը` ա ռա ջար կե լով խա ղար կել այն: Նա խա պես ներ կա յաց վ	 մ է մաս-
նա կից նե րին հետ ևյալ ի րա վի ճա կը.

 

Ի րա վի ճակ

 Զար գաց ման խն դիր ներ 	  նե ցող ե րե խայի ծնո ղը իր ե րե խայի հետ 
ե կել է հո գե բա նի մոտ խորհր դատ վ	  թյան: Թե պետ ծնո ղը ներ ք	 ստ 
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գի տակ ց	 մ է ե րե խայի խն դի րը, բայց ար տա ք	 ստ ագ րե սիվ է և մե ր-
ժո ղա կան: Սա կայն հան դիպ ման ա վար տին ձևա վոր վ	 մ է մաս նա գետ-
ծ նող փոխվս տա հ	  թյան և փոխ հա մա գոր ծակ ց	  թյան մթ նո լոր տը, 
և հա ջորդ հան դի պ	 մն  ար դեն ծնո ղի հա մար դառ ն	 մ է ցան կա լի և 
սպաս ված:

Նշ ված ի րա վի ճա կ	 մ ծնո ղի դե րը խա ղար կող մաս նա կի ցը փոր ձ	 մ 
է զայ ր	 յթ և ագ րե սի ա ո ւղ ղել մաս նա գե տին, ան տե ղի վի ճել, կոպ տել 
նրան, ի սկ ե րբ ան դրա դառ ն	 մ են ե րե խայի խնդ րին, կի րա ռ	 մ է նմա-
նա տիպ ար տա հայ տ	  թյ	 ն ներ. «ի՞նչ է, կար ծ	 մ եք ես ան տե սել եմ 
ե րե խայիս, չեմ շփ վել, խո սել նրա հետ», «ի՞նչ գե նե տիկ պայ մա նա վոր-
վա ծ	  թյ	 ն, ոչ մի  հա րա զատս նման խն դիր ներ չ	  նի» կամ «ի՞նչ խն-
դիր, նման բան չկա, ո ւղ ղա կի ե րե խայի տա տիկն էլ է շատ ո ւշ խո սել» 
և այլն: 

Իսկ մաս նա գետն ո ւղ ղա կի կամ ա ն	 ղ ղա կի հար ցե րի մի  ջո ցով 
փոր ձ	 մ է հնա րա վո ր	  թյ	 ն ըն ձե ռել ծնո ղին վեր հա նե լ	  կ	  տակ ված 
ա պա կա ռ	  ցո ղա կան հ	 յ զե րը, սե փա կան ապ ր	 մ նե րը, ի նչ պես նաև 
թ	 յլ տալ կող քից դի տար կել վար քը` զերծ մն ա լով իր ան ձին ո ւղղ ված 
քն նա դա տա կան և մե  ղադ րա կան վե րա բեր մ	 ն քից, նպաս տե լով ի րա-
վի ճա կի դրա կան հան գ	  ցա լ	 ծ մա նը: 

Ե թե մտո վի տվյալ հան դի պ	  մը բա ժա նենք փ	  լե րի, ա պա ա ռա ջին 
փ	  լը մաս նա գե տի կող մի ց ին ֆոր մա ցի այի հա վա քագր ման և ծնո ղի 
հ	 յ զե րի վեր հան ման փ	 լն է: Այս փ	  լ	 մ մաս նա գետ նե րը կա րող են 
կի րա ռել հետ ևյալ հար ցադ ր	 մ նե րը, ո րոնք նպաս տ	 մ են ա ռա ջադր-
ված խնդ րի լ	 ծ մա նը.
 «Ի՞նչ ան հանգս տ	  թյ	 ն ներ 	  նեք, և ո ՞րն է մաս նա գե տին այ ցե լե լ	  

ձեր պատ ճա ռը»:
 « Հա ճախ բո լորս էլ սե փա կան ե րե խա նե րին հա մե  մա տ	 մ ե նք հա-

սա կա կից նե րի հետ, ի սկ դ	 ք ե րբ ևէ հա մե  մա տե՞լ եք»:
 «Ե թե որ ևէ ծնո ղի տե ղե կաց նե ին, որ իր ե րե խան 	  նի զար գաց ման 

խն դիր ներ, ի ՞նչ եք կար ծ	 մ` ի ՞նչ ապ ր	 մն  եր կ	  նե նար այդ ծնո ղը»:
 «Ի՞նչ եք կար ծ	 մ՝ այդ ծնո ղի հ	 յ զե րի 	  ապ ր	 մն  ե րի դրս ևո ր	  մը 

բնա կա՞ն է նման ի րա վի ճակ նե ր	 մ»:
 Պետք է նշել նաև, որ հար ցե րի բն	 յթն 	  հա ջոր դա կա ն	  թյ	  նը 
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թ	 յլ կտան ար տա հայ տել սե փա կան հ	 յ զերն 	  լից քա թափ վել, ի նչ-
պես նաև բնա կան և նոր մալ հա մա րել նման բա ցա սա կան հ	 յ զե րի առ-
կա յ	  թյ	 նն 	  ար տա հայ տ	  մը:

 Հան դիպ ման հա ջորդ են թա փ	  լը այ ցե լ	  ին իր խնդ րի հետ ա ռե-
րես ման կամ, ի նչ պես ըն դ	 ն ված է հո գե բա նա կան խորհր դատ վ	  թյան 
բնա գա վա ռ	 մ ան վա նել, կոնֆ րոն տա ցի այի և ստեղծ ված ի րա վի ճա-
կից ել քե րի ա ռա ջադր ման փ	 լն է:

 Վեր ջի նիս բնո րոշ են հետ ևյալ հար ցադ ր	 մ նե րը.
 «Իսկ դ	 ք ի ՞նչ զգա ցիք, ե րբ ա ռա ջին ան գամ գի տակ ցե ցիք ե րե խայի 

խն դի րը կամ Ձեզ ակ նար կե ցին այդ մա սին»:
 «Ե թե Ձեր ծա նոթ նե րը հայտն վե ին նման ի րա վի ճա կ	 մ, ի նչ պի սի՞ 

ա ջակ ց	  թյ	 ն կց	  ցա բե րե իք նրանց, ի ՞նչ խոր հ	 րդ ներ կտայիք և 
այլն»:

 «Որ քա նո՞վ է հա վա նա կան, որ տար բեր մաս նա գետ ներ մի և ն	 յն ժա-
մա նա կա հատ վա ծ	 մ ե րե խային դի տար կե լիս կա րող են սխալ վել: 
Այս պա րա գա յ	 մ շատ կար ևոր վ	 մ է մաս նա գե տի ապ ր	  մակց-

ման 	  նա կ	  թյ	 ն նե րի դրս ևո ր	  մը, քան զի այն թ	 յլ կտա ծնո ղի մոտ 
ձևա վո րել հաս կաց ված լի նե լ	  զգա ց	 մ, ո րն էլ իր հեր թին կն պաս տի 
փոխվս տա հ	  թյան ձևա վոր մա նը: 

Պետք է նշել նաև, որ ծնո ղի ց	  ցա բե րած ոչ հա մար ժեք հ	  զա կան 
հա կազ դ	 մ ներն 	  ագ րե սի ան ան հրա ժեշտ է չանձ նա վո րել և չ	  նե նալ 
վի րա վո րան քի զգա ց	 մ: 

Ամ փո փ	 մ: 

Ամ փո փե լով հան դիպ ման ա վար տը` ցան կա լի է շեշ տադ րել մաս նա-
գե տի կող մի ց հն չեց րած ա ն	 ղ ղա կի հար ցադ ր	 մ նե րի բն	 յթն 	  վեր-
ջին նե րիս մի  ջո ցով ծնո ղի կող մի ց հնա րա վոր ել քե րի վեր հա ն	  մը: Ի նչ-
պես նաև ա ռա ջար կել մշա կել նմա նա տիպ հար ցե րի խ	 մբ, քն նար կել 
դրանք և ամ րապն դել:

 Վա րո ղը ա ռա ջադ ր	 մ է մաս նա գետ նե րին տար բեր ի րա վի ճակ նե-
ր	 մ մշա կել հար ցադ ր	 մ նե րի նման շա րան մաս նա գի տա կան այդ հմ-
տ	  թյ	  նը ամ րապն դե լ	 , ավ տո մա տի զաց նե լ	  նպա տա կով:
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 Հան դի պ	 մ տաս ներ կ	  ե րորդ

 
1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը 
3. Ակ տի վաց նող վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ:
4.  Մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ « մե  ծա մի տ ծնո ղա-

կան տի պի» բն	  թագ ր	 մ 
5. Գործ նա կան ա ռա ջարկ ներ 
6. Ամ փո փ	 մ 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը, ակ տի վաց-

նող վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ:

 Վա րո ղը ող ջ	 յ նի խոս քից հե տո, ան դրա դառ ն	 մ է նա խորդ հան-
դիպ ման քն նար կ	 մն  ե րին, լս	 մ մաս նա կից նե րի ա ռա ջար կած մո տե-
ց	 մն  երն 	  հար ցադ ր	 մն  ե րը «ագ րե սիվ ծնո ղա կան տի պի» հետ հա-
րա բեր վե լիս: 

Այ ն	  հետև ա ռա ջարկ վ	 մ է մաս նա գետ նե րին նշել որ ևէ դրա կան 
ան ձնային ո րակ, ո րը հիմն  ա քար կա րող է լի նել սե փա կան ի նք նավս-
տա հ	  թյան ձևա վոր ման հա մար, ի նչ պես նաև խթա նել ե րե խա-ծ նող 
ար դյ	  նա վետ փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի  ձևա վո ր	  մը: Այս ակ տի վաց-
նող խաղ-վար ժ	  թյ	  նը հնա րա վո ր	  թյ	 ն է տա լիս նաև ի նք նա վեր լ	 -
ծ	  թյ	 ն ի րա կա նաց նել և սե փա կան ծնո ղա վա ր	  թյան հմ տ	  թյ	 ն նե րը 
դի տար կել ի նչ պես իր, այն պես էլ դի մա ցի նի  աչ քե րով:

 Հա ջոր դիվ` մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վ	 մ է վեր լ	  ծել և հա մե  մա-
տել «ագ րե սիվ» և « մե  ծա մի տ» ծնո ղա կան տի պե րը, մե կ նա բա նել այս 
կամ այն տի պի  դրս ևո ր	 մն  ե րը: Այդ գոր ծըն թա ցը հնա րա վո ր	  թյ	 ն 
կտա զար գաց նել մաս նա գետ նե րի հո գե բա նա կան մտա ծո ղ	  թյ	 նն 	  
մաս նա գի տա կան ին տ	  ի ցի ան:

 Մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ « մե  ծա մի տ» ծնո-

ղա կան տի պի բն	  թագ ր	 մ:

Թ րեյ նին գա վա րը, ամ փո փե լով մաս նա կից նե րի դի տար կ	 մն  երն 	  
քն նար կ	 մն  ե րը, հա կիրճ ներ կա յաց ն	 մ է ծնո ղա կան « մե  ծա մի տ տի պի 
բն	  թա գի րը»` նշե լով, որ ե թե «ագ րե սիվ ծնո ղա կան տի պի» հիմ ք	 մ 
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ըն կած  է խնդ րի ա ն	 ղ ղա կի մե ր ժ	  մը, ա նօգ նա կա ն	  թյան զգա ց	 -
մը, ա պա մե  ծա մի տ ծնո ղա կան տի պի ձևա վո ր	  մը ե րե խայի խնդ րով 
և ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կ	  թյ	 ն նե րով պայ մա նա վոր ված ցածր 
ի նք նագ նա հա տա կա նի և ա նինք նավս տա հ	  թյան հետ ևանք է, սե փա-
կան մե ղ քի զգա ց	  մի  յ	  րօ րի նակ փոխ հա տ	  ց	 մ: 

Մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վ	 մ է մի  ա սին գրա տախ տա կի վրա 
ստեղ ծել մե  ծա մի տ ծնո ղի հո գե բա նա կան դի ման կա րը` գրա ռե լով ի նչ-
պես նրան բնո րոշ ան ձնային ո րակ նե րը, այն պես էլ նրա կող մի ց հն չեց-
րած հնա րա վոր ար տա հայ տ	  թյ	 ն ներն 	  մտա հան գ	 մն  ե րը: Ծնող-
նե րի այս տե սա կը հա ճախ է կի րա ռ	 մ հետ ևյալ ար տա հայ տ	  թյ	 ն-
նե րը. «ես ա մե ն ի նչ գի տեմ իմ ե րե խայի մա սին», «ոչ ոք, ին ձա նից լավ 
չի կա րող ճա նա չել իմ ե րե խային», «ես ի նքս կա րող եմ օգ նել նրան», 
«իմ ե րե խան ա մե ն ի նչ գի տի, 	  ղ ղա կի Ձեզ մոտ չի ար տա հայտ վ	 մ», 
«ես լա վա գ	 յն մաս նա գետ նե րի հետ եմ շփ վել և քա ջա տե ղյակ եմ ե րե-
խայիս մա սին» և այլն: 

Այ ն	  հետև վա րո ղը մաս նա գետ նե րի հետ մի  ա սին քն նար կ	 մ և 
վեր լ	  ծ	 մ է նշ ված ո րակ նե րի և մտա հան գ	 մն  ե րի պատ ճա ռա հետ-
ևան քային կա պե րը, վեր ջին նե րիս դրս ևոր ման դր դա պատ ճառ ներն 	  
հաղ թա հար ման 	  ղի նե րը: Քա նի որ մե  ծամ տ	  թյ	  նը ներ կա յա ն	 մ է 
որ պես ա նինք նավս տա հ	  թյան 	  ցածր ի նք նագ նա հա տա կա նի փոխ-
հա տ	  ց	 մ, ի նչ պես նաև ի նք նադրս ևոր ման 	  ի նք նա հաս տատ ման 
մի  ջոց, ա պա նման ծնող նե րի հետ աշ խա տե լիս ցան կա լի է ի րա կա նաց-
նել «ես» կեր պա րի վեր լ	  ծ	  թյ	 ն, դրա կան ո րակ նե րի, նե ր	  ժի բա ցա-
հայ տ	 մ, խա րա խ	  ս	 մ և ամ րապն դ	 մ:

 Գործ նա կան ա ռա ջարկ ներ:

 Վա րո ղը մե  ծա մի տ ծնո ղա կան տի պի վեր լ	  ծ	  թյ	  նից հե տո ներ կա-
յաց ն	 մ է հետ ևյալ ա ռա ջարկ նե րը.
 Այս տի պի հետ հան դիպ ման ըն թաց ք	 մ ցան կա լի է շեշ տադ րել ծնո-

ղի ան ձը` ժա մա նա կա վո րա պես մի  կողմ դնե լով ե րե խայի զար գաց-
ման խն դիր ներ 	  նե նա լ	  հիմն  ա հար ցը, որ պես զի ծնո ղը ի րեն ա րժ-
ևոր ված զգա մաս նա գե տի կող մի ց:

  կա րե լի է ա ն	 ղ ղա կի ան դրա դարձ կա տա րել նրա ան ձնա կան և 
գործ նա կան հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րին: Որ պես կա նոն նմա նա տիպ ծնող-
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նե րը հատ կա պես ա ռա ջին հան դիպ մա նը ան դրա դառ ն	 մ են ի րենց 
ան ձնա կան կյան քին 	  մաս նա գի տա կան ձեռք բե ր	 մն  ե րին, ի սկ 
մաս նա գետն ան նկատ մատ նան շ	 մ է դրանք` ամ րապն դե լով որ-
պես 	  ժեղ կողմ: Վեր ջինս կա պա հո վի սե փա կան ան ձի նկատ մամբ 
ի նք նավս տա հ	  թյան ձևա վո ր	  մը, ի նչ պես նաև մաս նա գե տի կող-
մի ց կար ևոր ված 	  ա րժ ևոր ված լի նե լը:

  կա րե լի է նաև հենց ծնո ղից լսել ստեղծ ված ի րա վի ճա կ	 մ տար բեր 
ել քե րի առ կա յ	  թյան քն նար կ	 մն  ե րը` մատ նան շե լով նրան՝ որ պես 
բա վա կա նին տե ղե կաց ված ծնո ղի, 	  կար ևո րե լով նրա կար ծի քը: 

 Որ պես կա նոն այս ա մե  նից հե տո ծնո ղը բա վա կա նին ի նք նավս տահ 
է դառ ն	 մ, ի նչն էլ նպաս տ	 մ է պաշտ պա նա կան մե  խա նիզմ հան-
դի սա ցող մե  ծամ տ	  թյան հաղ թա հար մա նը և մաս նա գետ-ծ նող հա-
մա գոր ծակ ց	  թյան ձևա վոր մա նը: 
Ամ փո փ	 մ:

 Մաս նա գե տը հան դիպ ման վեր ջ	 մ ա ռա ջադ ր	 մ է տար բեր մարդ-
կանց հետ զր	 յց նե րի ըն թաց ք	 մ փոր ձել որ սալ զր	  ցակ ցի դրա կան 
կող մե րն 	  հնա րա վո ր	  թյ	 ն նե րը, ա ն	 ղ ղա կի ան դրա դարձ կա տա րել 
դրանց ո ւղ ղ	  թյամբ` վեր ջին ներս զար գաց նե լ	  և ամ րապն դե լ	  նպա-
տա կով:
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 Հան դի պ	 մ տաս նե րե քե րորդ

 
1. Ող ջ	 յ նի խոս քի 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը
3.  Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ 
4. « Հի աս թափ ված» ծնո ղա կան տի պի ներ կա յա ց	 մ և վե լ	  ծ	  թյ	 ն 
5. Ամ փո փ	 մ 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը: 

Ող ջ	  նե լով մաս նա կից նե րին` վա րո ղը քն նար կ	 մ է նա խորդ հան-
դիպ ման ըն թաց ք	 մ տր ված ա ռա ջադ րան քը և ի րա զեկ վ	 մ նրանց 
հա ջո ղ	  թյ	 ն նե րի և թե րա ց	 մ նե րի մա սին, հա ջոր դիվ ա ռա ջար կե լով 
ի րա կա նաց նել դե րային խաղ` ը ստ հան դիպ ման թե մայի բո վան դա կ	 -
թյան: 

Դե րային խա ղի ի րա կա նա ց	 մ:

 Վա րո ղը խնդ ր	 մ է որ ևէ կա մա վո րի մաս նակ ցել խա ղին և բո լո րից 
գաղտ նի ա ռա ջար կ	 մ ներ կա յաց նել հ	  սալք ված և հի աս թափ ված ծնո-
ղի կեր պա րը: Այ ն	  հետև մաս նա կից նե րից ևս մե  կին էլ ա ռա ջարկ վ	 մ 
է ի րա կա նաց նել մաս նա գե տի դե րը: Վեր ջինս ն	 յն պես, ի նչ պես և մյ	 ս 
մաս նա կից նե րը, տե ղյակ չեն, թե ծնո ղա կան որ տիպն է ներ կա յաց-
նե լ	  ը նտր ված կա մա վո րը: Մաս նա գետ-ծ նող հան դիպ ման խա ղար-
կ	  մի ց հե տո, ա ռա ջարկ վ	 մ է մաս նա կից նե րին կռա հել ներ կա յաց-
վող ծնո ղա կան դե րը, ի նչ պես նաև նշ ված դա տո ղ	  թյ	 ն ներն ա ռա վել 
պատ կե րա վոր դարձ նե լ	  նպա տա կով հա վե լել այն այլ բն	  թագ րող 
մտա հան գ	 մ նե րով և ար տա հայ տ	  թյ	 ն նե րով: Պետք է նշել նաև, 
որ վա րո ղը վե րը նշ ված ծնո ղա կան կեր պա րը հա մար ժեք ներ կա յաց-
նե լ	  նպա տա կով նա խա պես հ	  շ	 մ ներ 	  ց	  ց	 մ ներ է տա լիս այն 
խա ղար կող մաս նակ ցին: Վեր ջի նիս ի րա կա նա ց	  մը նպաս տ	 մ է նաև 
տվյալ ծնո ղա կան կեր պա րի հան դեպ ապ ր	  մակց ման զար գաց մա նը և 
տվյալ կեր պարն ը նտ րե լ	  ծնո ղի դր դա պատ ճառ նե րի գի տակց մա նը:

« Հի աս թափ ված» ծնո ղա կան տի պի ներ կա յա ց	 մ և վե լ	  ծ	 -

թյ	 ն:
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 Դե րային խա ղից հե տո թրեյ նին գա վա րը նշ	 մ է, որ հ	  սա հատ-
ված, հի աս թափ ված ծնո ղա կան տի պին են պատ կա ն	 մ այն ծնող նե րը, 
ո րոնք ի րենց բն	 յ թով հա ճախ խ	  սա փ	 մ են այն պի սի ի րա վի ճակ-
նե րից, որ տեղ պետք է պայ քա րել, հաղ թա հա րել մի  շարք խն դիր ներ, 
շեղ վել ըն դ	 ն ված չա փա նիշ նե րից: Նշ ված ծնո ղա կան տի պի ձևա վոր-
մա նը նպաս տ	 մ են ըն տա նի քի դիր քո րո շ	  մը տվյալ խնդ րի վե րա բե-
րյալ, ըն տա նի ք	 մ զար գաց ման խն դիր ներ 	  նե ցող ե րե խայի ի հայտ 
գա լով ա ն	 ղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված ա մ	 ս նա լ	  ծ	  թյ	  նը և այլն: 
Ոչ հազ վա դեպ, ե րբ մայրն 	  հայ րը տե ղե կա ն	 մ եմ ի րենց ե րե խայի 
մոտ դրս ևոր վող խնդ րի մա սին, հայ րը խնդ րի լ	 ծ ման մի  ակ տար բե-
րա կը հա մա ր	 մ է ա մ	 ս նա լ	  ծ	  թյ	  նը` փաս տա ցի ո րեն փախ չե լով 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կից, ի նչն էլ իր հեր թին ա վե լի է սր	 մ մայ րե րի 
մոտ հ	  սա հա տ	  թյան զգա ց	  մը: Հ	  սա հա տ	  թյան և հի աս թա փ	 -
թյան զգա ց	 մն  ե րը, թե պետ բնո րոշ են գրե թե բո լոր ծնող նե րին, ո րոնք 
լ	 յս աշ խարհ են բե րել ի նք նա տիպ զար գա ց	 մ 	  նե ցող ե րե խա, սա-
կայն մաս նա գետ նե րը և շր ջա պա տի մար դիկ կա րող են ար մա տա վո րել 
կամ ա ջակ ցել այդ դժ վա ր	  թյան հաղ թա հար մա նը, նո րա նոր 	  ղի նե րի 
ո րոն մա նը: 

Ամ փո փ	 մ: 

Այ ն	  հետև վա րո ղը, հան դի պ	 մն  ամ փո փե լով, ևս մե կ ան գամ ամ-
րապն դ	 մ է հի աս թափ ված ծնո ղի կեր պա րի ձևա վոր ման և դրս ևոր-
ման պատ ճա ռա կա ն	  թյ	  նը:
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 Հան դի պ	 մ տասն չոր սե րորդ

 
1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը
3.  Ակ տի վաց նող խաղ-վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ
4. «Ան տար բեր» ծնո ղա կան տի պի բն	  թագ ր	 մ
5.  Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ 
6. Ամ փո փ	 մ

 
Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը, ակ տի վաց-

նող վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ։

 Վա րո ղը բո լոր մաս նա կից նե րին ող ջ	  նե լ	 ց հե տո ա ռա ջար կ	 մ է 
աշ խա տան քային հան դի պ	  մը սկ սել հետ ևյալ խաղ վար ժ	  թյամբ. յ	 -
րա քան չյ	 ր մաս նակ ցին ա ռա ջարկ վ	 մ է իր ծնո ղա կան «ես»-ին մտո վի 
հա ղոր դել ո րո շա կի գ	 յն, ո րից հե տո բարձ րա ձայ նել, թե ի նչ գ	 յ նով 
են այն պատ կե րաց րել: Օ րի նակ` իմ ծնո ղա կան «ես»-ը կամ ծնո ղա կան 
մա սը պատ կե րաց ն	 մ եմ կար մի ր գ	 յ նով պատ ված, ո րով հետև…: Այս 
խաղ վար ժ	  թյ	 նն 	  նի ակ տի վաց նող նպա տակ և ի նք նա վեր լ	  ծ	 -
թյան, ի նք նաըն դ	 ն ման մի  տ	 մն  եր:

«Ան տար բեր» ծնո ղա կան տի պի բն	  թագ ր	 մ։

Թ րեյ նին գա վա րը մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կ	 մ է ներ կա յաց նել 
ի րենց պատ կե րա ց	 մն  երն «ան տար բեր ծնող» հաս կա ց	  թյան վե րա-
բե րյալ, ի նչ պես բնա կա նոն զար գա ց	 մ, այն պես էլ զար գաց ման խն-
դիր ներ 	  նե ցող ե րե խայի ծնող նե րի պա րա գա յ	 մ: Այ ն	  հետև վա րո ղի 
կող մի ց ներ կա յաց վ	 մ է ան տար բե ր	  թյան դրս ևոր ման պատ ճառ ներն 
	  գոր ծոն նե րը: Ան տար բե ր	  թյ	  նը մի  դեպ ք	 մ կար ծես հի աս թա փ	 -
թյան, դեպ րե սիվ ֆո նի, գոր ծե լ	  ցան կ	  թյան բա ցա կա յ	  թյան տրա-
մա բա նա կան շա ր	  նա կ	  թյ	 նն է, ի սկ մյ	 ս դեպ ք	 մ կա րող է պայ մա-
նա վոր ված լի նել ծնո ղա վա ր	  թյան հմ տ	  թյ	 ն նե րի բա ցա կա յ	  թյամբ, 
կր թա կան և գի տակ ցա կան ցածր մա կար դա կով, մայ րա կան բնազ դի 
խարխլ մամբ, ին չ	  չէ՝ հո գե կան խն դիր նե րով և այլն: Կր թա կան և ին-
տե լեկ տ	  ալ զար գաց ման ցածր մա կար դա կի դեպ ք	 մ ծնո ղի ան տար-
բե ր	  թյան հաղ թա հար ման ա ռա ջին քայ լե րից է ծնո ղա վա ր	  թյան վե-
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րա բե րյալ ին ֆոր մա ցի այի տրա մադ ր	  մը, ծնո ղա վար ման տար րա կան 
հմ տ	  թյ	 ն նե րի զար գա ց	  մը: Ի սկ մյ	 ս պա րա գա յ	 մ, ե րբ ան տար-
բե ր	  թյ	  նը ձևա վոր վել է հի աս թա փ	  թյան հեն քի վրա, ան հրա ժեշտ է 
կար գա վո րել տրա մադ ր	  թյան բա ցա սա կան հ	  զա կան ֆո նը և, հաշ վի 
առ նե լով այ ցե լ	  ի նե ր	  ժը, մշա կել պայ քա րե լ	 , ա ռաջ շարժ վե լ	  ռազ-
մա վա ր	  թյան նոր 	  ղի ներ: 

Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ։ 

Ծ նո ղի «ան տար բեր տի պի» ներ կա յա ց	  մի ց հե տո մաս նա կից նե րին 
ա ռա ջարկ վ	 մ է 	  նկնդ րել հետ ևյալ պատ մ	  թյ	  նը․

Պատ մ	  թյ	 ն

 Կար չկար եր կ	  հար ևան, եր կ	 սն էլ 	  րախ, ան հոգ 	  եր ջա նիկ 
ապ ր	 մ է ին դ	 ռ- դռան: Եր կ	 սն էլ ե րա զ	 մ է ին գե ղե ցիկ այ գի 	  նե-
նալ, մր գա տ	  ծա ռեր տն կել, ծա ղիկ ներ ա ճեց նել և այլն, ի սկ աշ նանն էլ 
բեր քը հա վա քել և հպար տա նալ սե փա կան քր տին քով ստեղ ծած բա րի-
քի հա մար: Եվ ո րո շե ցին հար ևան ներն ի րենց տան ա ռաջ փռ ված հո ղը 
փո րել, վա րել, մշա կել, տն կի ներ բե րել, տն կել 	  հրաշք այ գի դարձ-
նել: Մի քա նի տա րի հե տո այ գին պի տի փար թա մա նար կա նա չեր, նո-
րա թ	 խ տն կի նե րը մե  ծա նային և տային  այդ քան բաղ ձա լի ա ռա ջին 
պտ	 ղ նե րը:

 Հար ևան այ գե պան նե րը ե րա զ	 մ է ին ամ ռան շո գին թիկն տալ ծա-
ռե րին և ա ն	 շ-ա ն	 շ սա վառ նել ե րա զանք նե րի գր կ	 մ: Սա կայն գար-
նա նային մի  գի շեր կար կ	 տ 	  ցր տա հա ր	  թյ	 ն ե ղավ, ա վե րեց ո ղջ 
այ գին` նո րա թ	 խ տն կի ներն 	  թփե րը, ծա ռերն 	  ծա ղիկ նե րը: Ա ռա-
վո տյան, ե րբ հար ևան ներն ա րթ նա ցան, տե սան բն	  թյան ար հա վիր-
քի հետ ևանք նե րը, ծն կի ի ջան և ա սես լալկ վե ցին, աչ քե րից հո սե ցին 
ար ց	 նք նե րը, հ	  սա հա տ	  թյ	  նից թ	  լա ցան և մի  քա նի օր շա ր	  նակ 
օր 	  գի շեր ան կո ղին ըն կան: Հար ևան նե րից մե  կը 	  շ քի ե կավ, թափ 
տվեց ի րեն և շա ր	  նա կեց խնա մե լ այ գին, ջրել այն, փո րել և պա րար-
տաց նել: Մյ	 ս հար ևա նը խեղ ճա ցած էր և հ	  սալք ված, ի նչ-որ բան 
ա նե լ	  չն չին ցան կ	  թյ	 ն ան գամ չ	  ներ: Չնա յած ըն կե րոջ հոր դոր նե-
րին և սթա փեց նող կո չե րին` չէր ցան կա ն	 մ շա ր	  նա կել սի րե լի այ գ	  
խնամքն 	  սե րը, մի և ն	 յն է, ո չինչ չէր 	  զ	 մ ա նել: Հի աս թա փ	  թյան 
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և ան տար բե ր	  թյան ա լի քը զո րեղ էր, պայ քա րե լ	  մղ	  մը, սե փա կան 
	  ժե րի հան դեպ ի նք նավս տա հ	  թյ	  նը` զրո յաց ված: Ի սկ հար ևա նը չէր 
հանձն վ	 մ, նա շա ր	  նա կ	 մ էր ան գամ ըն կե րոջ այ գ	  հա մար մարտն-
չել: Ո րոշ ժա մա նակ հե տո, ե րբ հ	  սալք ված հար ևա նը ո տքն ի ջեց րեց 
ան կող ն	 ց, աչ քը հա ռեց պա տ	  հա նին 	  ի նչ տես նի՝ խն ձո րե ն	  ճյ	 -
ղը ծաղ կել է…..

 Ըն թեր ց	  մի ց հե տո մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վ	 մ է մե կ նա բա նել 
և վեր լ	  ծել վե րը նշ ված պատ մ	  թյան մե ջ ներ կա յաց ված փո խա բե ր	 -
թյ	  նը, ան տար բե ր	  թյան և հի աս թա փ	  թյան բա ցա սա կան հետ ևանք-
նե րը, այ ն	  հետև ան դրա դարձ է կա տար վ	 մ հո գե բա նա կան աշ խա-
տանք նե ր	 մ փո խա բե ր	  թյան դե րին և կար ևո ր	  թյա նը: 

Ամ փո փ	 մ։ 

Հան դիպ ման ա վար տին մաս նա կից նե րին ա ռա ջադր վ	 մ է հո րի նել 
որ ևէ թե րապև տիկ հե քի աթ և ներ կա յաց նել հա ջորդ հան դիպ մա նը:  
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 Հան դի պ	 մ տասն հին գե րորդ

 
1. Ող ջ	 յ նի խոսք 
2. Անդ րա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը
3.  Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ
4. «Չ հա մա գոր ծակ ցող» ծնո ղա կան տի պի վեր լ	  ծ	  թյ	 ն
5. «Չ հա մա գոր ծակ ցող» ծնո ղին հա մա գոր ծակ ց	  թյան դաշտ բե րե լ	  

ռազ մա վա ր	  թյ	 ն նե րի մշա կ	 մ 
6. Ամ փո փ	 մ
 

Ող ջ	 յ նի խոսք, ան դրա դարձ նա խորդ հան դիպ մա նը։

 Վա րո ղը ող ջ	  ն	 մ է բո լո րին, ան դրա դարձ է կա տար վ	 մ նա խորդ 
հան դիպ մա նը, ըն թերց վ	 մ են մաս նա կից նե րի կող մի ց մշակ ված թե-
րապև տիկ պատ մ	  թյ	 ն նե րը: 

Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ։

Թ րեյ նին գա վա րը մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կ	 մ է ի րա կա նաց նել 
հետ ևյալ վար ժ	  թյ	  նը․շր ջա նի ներ ս	 մ փոք րիկ սե ղա նի վրա դր վ	 մ 
է A2 ձևա չա փի գծագ րա կան մե կ թ	 ղթ և ն	 յն քան գ	  նա վոր մա տիտ-
ներ, որ քան որ մաս նա կից նե րի թիվն  է: Այ ն	  հետև բո լոր մաս նա կից նե-
րին ա ռա ջարկ վ	 մ է ո րո շա կի կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծ	 մ այդ թղ թի 
վրա մի  ա սին նկա րել բն	  թյան պատ կեր: Ժա մա նա կը սպառ վ	 մ է, բո-
լո րը մա տիտ նե րը ցած են դն	 մ և սկ ս	 մ կիս վել տպա վո ր	  թյ	 ն նե րով` 
շեշ տե լով աշ խա տան քի ար դյ	  նա վե տ	  թյա նը նպաս տող և խան գա-
րող գոր ծոն նե րը, ի նչ պես նաև քն նարկ վ	 մ է խա թա րող գոր ծոն նե րի 
մե  կ	  սաց ման կամ հաղ թա հար ման 	  ղի նե րը, շեշ տադր վ	 մ որ ևէ գոր-
ծ	  նե 	  թյ	 ն ի րա կա նաց նե լիս հա մա գոր ծակ ց	  թյան կար ևո ր	  թյ	  նը:

«Չ հա մա գոր ծակ ցող» ծնո ղա կան տի պի վեր լ	  ծ	  թյ	 ն։ 

Այ ն	  հետև վա րո ղը նշ	 մ է, որ ե րբ եր կ	  և ա վե լի մար դիկ մի և ն	 յն 
ժա մա նա կա հատ վա ծ	 մ ի րա կա նաց ն	 մ են որ ևէ հա մա տեղ գոր ծ	  նե-
	  թյ	 ն, դժ վար է խո սել այդ գոր ծ	  նե 	  թյան ար դյ	  նա վե տ	  թյան մա-
սին, ե թե բա ցա կա յ	 մ է հա մա գոր ծակ ց	  թյ	  նը, նա խա պես մշակ ված 
աշ խա տան քային պլա նը, գոր ծ	  նե 	  թյան բաշ խ	  մը և այլն: Հա մա-
գոր ծակ ց	  թյ	  նը կար ևոր վ	 մ է նաև մաս նա գետ-ծ նող փոխ հա րա բե-
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ր	  թյ	 ն նե րի հա մա տեքս տ	 մ: Ի նչ պես ե րե խայի դաս տի ա րա կ	  թյան 
ժա մա նակ ծնող նե րի և ըն տա նի քի այլ ան դամն  ե րի հա մա գոր ծակ ց	 -
թյ	 նն է տա լիս իր դրա կան ար դյ	 նք նե րը, այն պես էլ մաս նա գետ-ծ նող 
հա մա գոր ծակ ց	  թյ	  նը դառ ն	 մ է ե րե խայի խնդ րի հաղ թա հար ման 
հիմն  ա սյ	  նը: Սա կայն բա զ	 մ ծնող ներ կար ծ	 մ են, թե մաս նա գետն 
իր « կա խար դա կան փայ տի կով» շա բա թը մե կ կամ եր կ	  ան գամ մի նչև 
մե կ ժա մյա հան դի պ	 մն  ե րով կտա սպաս վե լիք ար դյ	 ն քը, և ամ բող ջո-
վին հետ են քաշ վ	 մ մաս նա գետ-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյան դաշ-
տից: Ի սկ մաս նա գե տի ա ռջև խն դիր է ա ռա ջա ն	 մ նր բան կա տո րեն, 
բնա կա նա բար ա ռանց բա խ	 մն  ե րի, ծնո ղին  « բե րել» մաս նա գետ-ե րե-
խա-ծ նող հա մա գոր ծակ ցային ե ռա մի  աս ն	  թյ	 ն:

«Չ հա մա գոր ծակ ցող» ծնո ղին հա մա գոր ծակ ց	  թյան դաշտ բե րե-

լ	  ռազ մա վա ր	  թյ	 ն նե րի մշա կ	 մ։

 Մաս նա գետ-ծ նող-ե րե խա հա մա գոր ծակ ց	  թյան կար ևո ր	  թյ	 -
նը շեշ տադ րե լ	 ց հե տո ա ռա ջարկ վ	 մ է յ	  րա քան չյ	  րին նշ	 մն  եր 
կա տա րել, թե ի նչ պես կա րե լի է չհա մա գոր ծակ ցող ծնո ղին ներ քա շել 
հա մա գոր ծակ ցային դաշտ և վեր ջի նիս ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
մշա կել նվա զա գ	 յ նը եր կ	  ռազ մա վա ր	  թյ	 ն: Այս ա մե  նից հե տո  յ	 -
րա քան չյ	 ր մաս նա կից ներ կա յաց ն	 մ է իր կող մի ց մշակ ված ռազ մա-
վա ր	  թյ	  նը, այ ն	  հետև քն նար կ	 մ դրանք:

 Գործ նա կան խոր հ	 րդ ներ:
 Յ	  րա քան չյ	 ր հան դի պ	  մի ց հե տո խնդ րել, որ ծնո ղը կա պի մե ջ 

լի նի մաս նա գե տի հետ գո նե հե ռա խո սա զան գով:
 Ծ նո ղին ներ կա յաց նել յ	  րա քան չյ	 ր հան դիպ ման նպա տա կը, ի նչ-

պես նաև նպա տա կի վերջ նար դյ	 ն քի ձեռք բեր մանն 	  ամ րապնդ-
մա նը նպաս տող և խո չըն դո տող գոր ծոն նե րը:

  Ցան կա լի է նաև ա ռան ձին հան դի պ	 մ նշա նա կել ծնո ղի հետ և քն-
նար կել այս կամ այն նպա տա կին հաս նե լ	  իր մո տե ց	 մն  երն 	  
ռազ մա վա ր	  թյ	 ն նե րը: Այ ն	  հետև քն նար կել դրանց ար դյ	  նա վե-
տ	  թյ	  նը։ 

 Եր բեմն , ե րբ ե րե խան գա լիս է մաս նա գե տի մոտ ըն տա նի քի այլ ան-
դա մի  կամ դա յա կի հետ, կա րե լի է խնդ րել որ ևէ նո թա տետր և ա մե ն 
հան դիպ ման վեր ջ	 մ գրել հան դիպ ման նպա տա կը, ի րա կա նաց-
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ված աշ խա տան քը և տա նը վեր ջի նիս ամ րապնդ ման 	  ղի նե րը: Ի նչ-
պես նաև խնդ րել մայ րի կին այդ նո թա տետ ր	 մ ն	 յն պես գրա ռել իր 
կա տա րած աշ խա տանք նե րը, դժ վա ր	  թյ	 ն նե րը և այլն: 

 Անհ րա ժեշտ է չն չին ա ռա ջըն թա ցի դեպ ք	 մ խրա խ	  սել մայ րի կին 
հա մա գոր ծակ ց	  թյան մո տի վա ցի ան բարձ րաց նե լ	  նպա տա կով և 
պար բե րա բար ան նկա տո րեն նրան 	  ղ ղել այն « հա ղոր դագ ր	  թյ	 -
նը», որ մաս նա գե տը լոկ 	  ղ ղոր դ	 մ է աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը, 
ի սկ ծնո ղը, ո րը մշ տա պես ե րե խայի կող քին է, ամ րապն դ	 մ է այն: 
Հա կա ռակ դեպ ք	 մ ար դյ	 նք նե րը ան նկատ կլի նեն: 

Ամ փո փ	 մ։

Քն նար կե լով հան դի պ	  մը և մաս նա կից նե րի կող մի ց մշակ ված 
հա մա գոր ծակ ց	  թյան ռազ մա վա ր	  թյ	 ն նե րը` վա րո ղը հրա ժեշտ է 
տա լիս մաս նա կից նե րին 	  հի շեց ն	 մ, որ հա ջորդ հան դի պ	  մը նվիր-
ված է լի նե լ	  նշ ված ծնո ղա վա ր	  թյան թրեյ նին գի ամ փոփ մա նը:
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 Հան դի պ	 մ տասն վե ցե րորդ 

Ամ փո փ	 մ 

1. Ող ջ	 յ նի խոսք
2.  Վար ժ	  թյան ի րա կա նա ց	 մ
3.  Նա խորդ հան դի պ	 մն  ե րի ամ փո փ	 մ և սպա սե լիք նե րի ի րա կա-

նաց ման քն նար կ	 մ
4.  Հան դի պ	 մն  ե րի ըն թաց ք	 մ ծնող նե րի հա մար ա մե  նագլ խա վոր 

ձեռք բեր ման ամ րագ ր	 մ 
Ող ջ	 յ նի խոսք։

 Մաս նա կից նե րը ներս են մտ ն	 մ, վա րո ղը ող ջ	  ն	 մ է նրանց, ո րից 
հե տո խնդ ր	 մ է կանգ նած մն ալ, մի նչ ին քը յ	  րա քան չյ	 ր մաս նակ ցին 
կհ րա վի րի նս տե լ	 : Այ ն	  հետև վա րո ղը, յ	  րա քան չյ	  րին բն	  թագ-
րե լով որ ևէ դրա կան ո րա կով կամ բն	  թագ րիչ ար տա հայ տ	  թյամբ, 
ո րոնք դրս ևոր վել են այս տաս նյակ հան դի պ	 մն  ե րի ըն թաց ք	 մ, ա ռա-
ջար կ	 մ է նս տել, օ րի նակ՝ մտ քի ճկ	  ն	  թյամբ փայ լող Ա-ն, կրե ա տի-
վ	  թյամբ աչ քի ը նկ նող Բ-ն և այլն: 

Հա տ	 կ նշա նա կ	  թյան ց	  ցա նակ նե րի վրա վա րո ղը փակց ն	 մ է 
ո ղջ հան դի պ	 մն  ե րի ըն թաց ք	 մ հա վա քագ րած լ	  սան կար նե րը, ի րա-
կանց ված աշ խա տանք նե րը և այլն` ամ փո փիչ մթ նո լորտ ստեղ ծե լ	  
և սկզ բից մի նչև վերջ հան դի պ	 մն  ե րից մն ա ցած հի շո ղ	  թյ	  ներն 	  
տպա վո ր	  թյ	 ն նե րը հի շեց նե լ	   նպա տա կով:

Թ րեյ նին գա վա րը ա ռա ջար կ	 մ է մաս նա կից նե րից յ	  րա քան չյ	  րին 
ներ կա յաց նել և վեր հի շել ա ռա ջին հան դի պ	 մն  ե րին դրս ևո րո վող սպա-
սե լիք ներն 	  հ	  զա կան ապ ր	 մն  ե րը, խո սել, թե որ քա նով ի րա կա նա-
ցան սպա սե լիք ներն այս հան դի պ	 մն  ե րի վեր ջ	 մ, այ ն	  հետև ար տա-
հայ տել ներ կայիս հ	  զա կան վի ճա կը:

 Հի շեց նենք, որ այս հան դիպ մա նը, ի նչ պես նա խորդ հան դի պ	 մն  ե-
րի ժա մա նակ մաս նա կից նե րը նս տ	 մ են շր ջա նաձև և ար տա հայտ վ	 մ  
հեր թա կա ն	  թյամբ։

 Նա խորդ հան դի պ	 մն  ե րի ամ փո փ	 մ և սպա սե լիք նե րի ի րա կա-

նաց ման քն նար կ	 մ։

 Վա րո ղը բո լոր մաս նա կից նե րին բա ժա ն	 մ է A4 ձևա չա փի թղ թեր, 
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ո րոնց վրա պատ կեր ված են եր կ	  շր ջա նագ ծեր, և ա ռա ջար կ	 մ ը ստ 
ստորև նշ ված  ո լորտ նե րի՝ պատ կե րել հիս տոգ րամն  եր, որ տեղ ար տա-
հայտ ված կլի նի, թե մե կ օր վա` 24 ժամ վա ըն թաց ք	 մ տո կո սային մո-
տա վոր հա րա բե րակ ց	  թյամբ մաս նա կից նե րից յ	  րա քան չյ	  րը որ քան 
ժա մա նակ է հատ կաց ն	 մ նշ ված ո լորտ նե րից յ	  րա քան չյ	  րին: Ա ռա-
ջարկ վ	 մ է յ	  րա քան չյ	 ր ո լորտ ներ կել ո րո շա կի գ	 յ նե րով: 

Ո լորտ նե րը հետ ևյալն են `
  Զ	 յ գե րի փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի ո լորտ 
 անձ նա կան ո լորտ
  ժա ման ցային ո լորտ
 ծ նող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի ո լորտ
  մաս նա գի տա կան կամ գործ նա կան ո լորտ 
 ին տիմ ո լորտ

Գ ծա գի րը կա րող է 	  նե նալ այս պի սի տեսք․

 Հա ջոր դիվ յ	  րա քան չյ	 ր մաս նա կից մե կ նա բա ն	 մ է ստաց ված 

անձնական ոլորտ
0%

ինտիմ ոլորտ
0%

Զույգերի
փոխհարաբերութ
յունների ոլորտ

39%

ծնող-երեխա
փոխհարաբերութ
յունների ոլորտ

33%

ժամանցի ոլորտ
10%

գործնական
ոլորտ 8%
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գծա գի րը, և բո լո րը մի  ա սին փոր ձ	 մ են հաս կա նալ պատ ճա ռա հետ-
ևան քային կա պե րը: Ա պա մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վ	 մ է պատ կե-
րել մյ	 ս շր ջա նա գի ծը այն տո կո սային հա րա բե ր	  թյամբ, ո րը նրանք 
կ	  զե ին տես նել ի րենց ա ռօ րյա յ	 մ, այ սինքն` ի դե ա լա կան, ցան կա լի 
տար բե րա կը: Այ ն	  հետև քն նարկ վ	 մ են դրան հաս նե լ	  լա վա գ	 յն 
տար բե րակ նե րը: 

Հան դի պ	 մն  ե րի ըն թաց ք	 մ ծնող նե րի հա մար ա մե  նագլ խա վոր 

ձեռք բեր ման ամ րագ ր	 մ։ 

Ընդ հան րաց նե լով քն նար կ	  մը` վա րո ղը խմ բի ան դամն  ե րին հղ	 մ է 
այս ամ փոփ հան դիպ ման «գլ խա վոր հա ղոր դագ ր	  թյ	  նը». 

«Յ	  րա քան չյ	 ր ծնող նախ ան ձ է, ո րն 	  նի բա զ	 մ հե տաքրք ր	 -
թյ	 ն ներ և ցան կ	  թյ	 ն ներ, ար ժեք ներ և դիր քո րո շ	 մն  եր, 	  ժեղ և թ	 յլ 
կող մե ր, ո րոնց շնոր հիվ էլ նա ան հա տա կա ն	  թյ	 ն է` ի նք նա տիպ 	  
յ	  րօ րի նակ: Նա խորդ հան դի պ	 մն  ե րի ըն թաց ք	 մ շեշ տը դր վեց ծնող-
ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի և հատ կա պես դրանց թե րա ց	 մն  ե-
րի 	  դժ վա ր	  թյ	 ն նե րի վրա, սա կայն յ	  րա քան չյ	 ր ոք եր ջա նիկ է 
	  բա վա րար ված, ե րբ ի նք նաի րաց ված է իր կող մի ց ծա վա լած գրե թե 
բո լոր փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ` կին-ա մ	  սին, կին-ե րե խա-ա մ	 -
սին, կին-աշ խա տան քային գոր ծ	  նե 	  թյ	 ն և այլն,  	  նի  ան ձնա կան 
ժա մա մա նակ` խոր հե լ	 , լից քա թափ վե լ	 , կյան քի ի մաստն ա րժ ևո րե լ	  
հա մար: Ո ւս տի կար ևոր է, որ մաս նա գե տը ծնող-ե րե խա փոխ հա րա-
բե ր	  թյ	 ն նե րը կար գա վո րե լ	 ն զ	  գըն թաց նպաս տի յ	  րա քան չյ	 ր 
ծնո ղի ան հա տա կա ն	  թյան գի տակց մա նը, ա պա հո վի ան ձնային ա ճն 
	  ի նք նաի րա ց	  մը, քան զի բազ մա թիվ դի տար կ	 մն  ե րի ար դյ	 ն ք	 մ 
ա կն հայտ է դար ձել, որ «ար դյ	  նա վետ» ծնո ղը նա է, ով հա մե  մա տա-
բար կա յա ցած է կյան քի գրե թե բո լոր հիմն  ա կան ո լորտ նե ր	 մ, ով ժա-
մա նակ առ ժա մա նակ լից քա թափ վ	 մ է, ով մաս նա գի տ	  թյան մե ջ աճ 
է գրան ց	 մ, ով հա ջո ղ	 մ է ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե ր	  թյ	 ն նե ր	 մ և 
այլն: Մաս նա գե տի նմա նա տիպ դիր քո րո շ	  մը մաս նա գետ-ծ նող փոխ-
հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի հա մա տեքս տ	 մ  բե ր	 մ է  մաս նա գե տի նկատ-
մամբ « մաս նա գի տա կան հա մակ րան քի» և վս տա հ	  թյան ձևա վոր մա-
նը, ի նչ պես նաև նպաս տ	 մ հա մա գոր ծակ ցային հա րա բե ր	  թյ	 ն նե րի 
հիմն  մա նը` ի շահ ե րե խայի, հօ գ	 տ ե րե խայի»։ 
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Ամ փո փ	 մ։

 Վա րո ղը մաս նա կից նե րի հետ մի  ա սին քն նար կ	 մ է ո ղջ թրեյ նին-
գի ար դյ	 նք նե րը. ի նչ տվեց այն ե րե խա նե րի և նրանց ծնող նե րի հետ 
աշ խա տող մաս նա գետ նե րին, ար դա րա ցան ա րդյոք նրանց սպա սե լիք-
նե րը, ո րից հե տո ի րա կա նաց վ	 մ է հետ ևյալ ամ փո փիչ վար ժ	  թյ	  նը։

 Մաս նա գետն ա ռա ջար կ	 մ է մաս նա կից նե րին պատ կե րաց նել, որ  
շր ջա նի կենտ րո ն	 մ խա ր	 յկ է վառ վ	 մ, և խնդ ր	 մ նրանց հի շել թրեյ-
նին գի ըն թաց ք	 մ ա ռա ջա ցած բա ցա սա կան, տհաճ հ	 յ զերն 	  զգաց-
մ	 նք ներն 	  նե տել դրանք այդ խա ր	 յ կի մե ջ: Այ ն	  հետև պատ կե րաց-
նել, որ յ	  րա քան չյ	  րի ձեռ ք	 մ կա պարկ, հի շել այն պետ քա կան և 
ան հրա ժեշտ, հո գե հա րա զատ հ	 յ զերն 	  զգաց մ	 նք նե րը, թրեյ նին գի 
ըն թաց ք	 մ ձեռք բեր ված կար ևո րա գ	 յն ին ֆոր մա ցի ան, ո րից հե տո 
դա սա վո րել այդ ա մե  նը պար կի մե ջ, վերց նել այն ի րենց հետ և հի շել, 
որ այդ պար կը մի շտ նրանց հետ է, ան հրա ժեշ տ	  թյան դեպ ք	 մ մի շտ 
կկա րո ղա նան օ գտ վել այդ պար կի պա ր	  նա կ	  թյ	  նից: 

Որ պես վեր ջա բան վա րո ղը խրա խ	  ս	 մ է և հա ջո ղ	  թյ	 ն մաղ թ	 մ 
մաս նա կից նե րին ի րենց ծա վա լած կար ևո րա գ	 յն գոր ծ	  նե 	  թյան մե ջ։ 
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