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Սույն ուղեցույցը ստեղծվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ։ Ներկայացված 
տեսակետները պատկանում են հեղինակներին և պարտադիր չէ, որ 
արտահայտեն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տեսակետները և քաղաքականությունը։

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն աշխատում է, որպեսզի Հայաստանում յուրաքանչյուր երեխա 
լինի սիրված, սնված և խնամված: Հիմնվելով ավելի քան 70-ամյա միջազգային 
փորձի և Հայաստանի երեխաների համար ավելի քան 25 տարվա 
հաջողությունների վրա՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը պարտավորություն է ստանձնում 
բարելավելու ամենախոցելի՝ աղքատության և մեկուսացման մեջ ապրող 
երեխաների կյանքը:

Ծնվելու պահից մինչև ավագ դպրոցի ավարտը՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն աշխատում է իր գործընկերների 
հետ, որպեսզի Հայաստանում յուրաքանչյուր երեխա և ընտանիք կարողանա օգտվել իր համար 
նախատեսված քաղաքականություններից և ծառայություններից:

Ստեղծման պահից ի վեր՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է անհատների, մասնավոր 
հատվածի, հիմնադրամների և կառավարությունների կամավոր նվիրատվություններով: Հայաստանում 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գործունեությանը ծանոթանալու համար այցելեք www.unicef.am, www.babycef.am և  
www.Together4Armenia.am կայքերը։
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ուղեցույցը մշակվել է 2019-2020թթ. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի (UNICEF) կողմից 
իրականացված «Վկա և զոհ երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունների, նրանց հետ 
հարցազրույցի վարման հմտությունների և կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում, 
որն ուղղված էր անչափահասների հետ աշխատող ոստիկանների հոգեբանական գիտելիքների և 
հմտությունների բարելավմանը, ինչպես նաև վերջիններիս հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելուն:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են վերապատրաստման 6-օրյա ինտենսիվ դասընթացներ՝ 
շուրջ 78 ոստիկանի համար: Դասընթացների ժամանակ մանրակրկիտ ներկայացվել են 
հանցագործության վկա կամ հանցագործությունից տուժած անչափահասների տարիքային և 
հոգեվիճակային առանձնահատկությունները, ինչպես նաև նրանց հետ հարցազրույցի վարման 
յուրահատկությունները և մոդելները:

Դասընթացից հետո ներկայացված բոլոր նյութերը լրամշակվել են, խմբագրվել, որի արդյունքում 
ստեղծվել է այս ուղեցույցը, որը հավակնում է վերածվելու ոստիկանների սեղանի գրքույկի, քանի 
որ պարունակում է համապարփակ տեսական և գործնական տեղեկություններ նրանց առօրյա 
աշխատանքի ամենաբարդ մասի՝ երեխաների հարցաքննության կամ վերջիններիս հետ հարցազրույց 
վարելու վերաբերյալ:

Ուղեցույցի՝ մեր կարծիքով մեկ այլ դրական կողմը լեզվական մատչելիությունն ու պարզությունն է, 
ինչպես նաև հարցազրույցի վարման պահանջների չափազանց գործնական նկարագրությունը: 
Հետևելով ուղեցույցում տեղ գտած ուղղորդումներին և խորհուրդներին՝ ինքնազարգացման հակում 
ունեցող ոստիկանը անպայման շոշափելի արդյունքների կհասնի ինչպես կյանքի բարդ իրավիճակում 
հայտնված երեխայի հոգեբանությունը հասկանալու ու նրա հետ գրագետ ու անվնաս հաղորդակցվելու 
առումով, այնպես էլ անհրաժեշտ տեղեկությունների ամբողջական հավաքման և սեփական 
գործառույթները արդյունավետ իրականացնելու տեսանկյունից:

Երեխայի հարցաքննության (հարցազրույցի) կարևորագույն պայմանը նրա լավագույն շահի 
ապահովումն է, որի նշանակալից բաղադրիչը երեխայի հոգեվիճակը հաշվի առնելն է և նրա 
անձը հարգելը: Միջազգային փորձը վաղուց արդեն փաստել է, որ վերոնշյալ գործոնների հստակ 
պահպանման պայմաներում է միայն հնարավոր հասնել ցանկալի արդյունքի, այն է՝ երեխայի հանդեպ 
(կամ նրա ներկայությամբ) գործած հանցանքի արդյունավետ բացահայտումը և երեխայի հոգեկան ու 
ֆիզիկական առողջության վերականգնումը:

Ուղեցույցը բաղկացած է երկու բաժնից. առաջինը ներառում է հիմնահարցերի տեսական վերլուծություն, 
իսկ երկրորդ բաժինն առավելապես նվիրված է երեխայի հետ հաղորդակցվելու և հարցազրույցի 
կառուցման գործնական քայլերին ու հմտություններին:
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ԳԼՈՒԽ 1. Երեխայի հիմնական տարիքային  
 առանձնահատկությունները

Մանկան և դեռահասի զարգացումն ընդգրկում է նրանց կյանքի առաջին 18 տարին: Գոյություն 
ունեն տարբեր տեսություններ և մոտեցումներ զարգացման վերաբերյալ, սակայն մոտեցումների այդ 
բազմազանության մեջ ընդհանրություններ ևս կան: Մարդու զարգացումը բարդ, բազմակողմանի 
գործընթաց է, որը ներառում է բազում գործոնների համակցություն: Հայտնի է, որ փոփոխությունները, 
որոնց մարդը ենթարկվում է ողջ կյանքի ընթացքում, կենսաբանական, հոգեբանական, սոցիալական, 
պատմական, էվոլյուցիոն գործոնների համակցված ազդեցության արդյունք են, և կախված են այդ 
գործոնների ազդեցության ժամանակահատվածից:

«Զարգացում» եզրույթը մատնանշում է այն փոփոխությունները, որոնք ժամանակի ընթացքում տեղի 
են ունենում մարդու մարմնի, մտածողության, վարքի մեջ՝ կենսաբանական գործոնների, ինչպես նաև 
շրջապատող միջավայրի ազդեցության ներքո: Սովորաբար, այդ փոփոխությունները զարգացում են 
ապրում ՝ բերելով օրգանիզմի ամրապնդման, կազմակերպման, գործառույթների բարդացման: Որոշ 
փոփոխություններ կրում են մեծապես կենսաբանական բնույթ (օրինակ՝ պրենատալ զարգացումը), մինչդեռ 
մյուսները առավելապես ի հայտ են գալիս սոցիո-մշակութային ազդեցության ներքո (օրինակ՝ լեզու սովորելը):

Ընդունված է համարել, որ զարգացումը տեղի է ունենում երեք ոլորտներում ՝ ֆիզիկական, կոգնիտիվ և 
հոգե-սոցիալական: 

Ֆիզիկական զարգացումը ներառում է մարմնի աճն ու փոփոխությունները: Այն վերաբերում է թե ՛ ներքին 
(ոսկորների աճ, մկանների փոփոխություն և այլ), այնպես էլ արտաքին փոփոխություններին: Այս ոլորտին 
են վերաբերում նաև ֆիզիկական առողջությունը և շարժողական հմտությունները:

Կոգնիտիվ (իմացական) զարգացումը ներառում է հոգեկան գործընթացները, որոնք առնչվում են 
մտածողությանը և խնդիրների լուծմանը: Այս ոլորտը ներառում է այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են 
ունենում ընկալման, հիշողության, դատողությունների, ստեղծագործական երևակայության և խոսքի մեջ:

Հոգեսոցիալական զարգացումը ներառում է անձի և նրա միջանձնային հարաբերությունների զարգացումը: 
Այս երկու ոլորտները փոխկապակցված են և ընդգրկում են մի կողմից Ես-ի, հույզերի, զգացմունքների 
փոփոխությունները, մյուս կողմից՝ սոցիալական հմտությունների և վարքի մոդելների ձևավորումը:

Երեխայի հետ առնչվող ցանկացած մեծահասակ հարկ է, որ տիրապետի գիտելիքների՝ տարիքային 
տարբեր փուլերում զարգացման օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների մասին: 

Երեխայի հետ հարցազրույց անցկացնող մասնագետին այդ գիտելիքները օգնում են ավելի 
գրագետ և արդյունավետ նախագծել և կազմակերպել երեխայի հետ հարցազրույցը: Տարիքային 
առանձնահատկությունների իմացությունը թույլ է տալիս երեխայի հետ արդյունավետ կոնտակտ 
և ռապորտ (բացատրությունը տես ստորև՝ 5-րդ գլխում) հաստատել, խուսափել ոչ արդյունավետ 
հարցերից, որոնք փակուղի են տանում հարցազրույցը, տանել հարցազրույցը այն ուղղությամբ, որը թույլ 
կտա երեխային՝ առավելագույնս հստակ ներկայացնել իրավիճակը:

2-6 տարեկան երեխայի հոգեբանական առանձնահատկությունները

Այս փուլը չափազանց յուրահատուկ է երեխայի զարգացման ընթացքում: Վերակառուցվում են երեխայի 
ողջ հոգեկան աշխարհը և նրա վերաբերմունքը արտաքին աշխարհին: Այս վերակառուցման իմաստը 
այն է, որ նախադպրոցական տարիքում ի հայտ են գալիս ներքին հոգեկան աշխարհը և վարքի ներքին 
կարգավորումը: Եթե մինչ այս տարիքը երեխայի վարքը դրդվում էր արտաքին պայմաններով, ապա 
այս տարիքում երեխան կարողանում է որոշել սեփական վարքը: Ներքին հոգեկան աշխարհի և վարքի 
ներքին կարգավորման կայացումը կապված է մի շարք նոր երևույթների ի հայտ գալու հետ:

Այս տարիքում ավելանում է գործունեության տեսակների թիվը, բարդանում է երեխայի և արտաքին 
աշխարհի միջև շփումը, մեծանում է շփման շրջանակը: Հարաբերությունների մեջ կարևոր տեղ է ստանձնում 
երեխայի տարեկիցը: Այս տարիքում են ձևավորվում երեխայի անձը, նրա ինքնագիտակցությունը և 
պահանջմունք-դրդապատճառային ոլորտը: Տվյալ տարիքում սկսում են կարևորվել անձնային և իմացական 
դրդապատճառները: Երեխան մեծահասակին դիմում է որպես գիտելիքի աղբյուր, նա հարցեր է տալիս 
շրջապատող աշխարհի, մարդկանց, հարաբերությունների, սեփական անձի վերաբերյալ:
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Այս տարիքում տեղի են ունենում հետևյալ ձեռքբերումները՝

• մեծահասակների օգնությամբ սովորում են ինքնախնամքի հմտություններ (ուտել, հագնվել, օգտվել 
զուգարանից և այլն),

• զարգանում է մեծահասակից առանձնացման (սեպարացիայի) զգացողությունը,

• ինտենսիվ զարգանում են բառապաշարը, խոսքը,

• հակված են ընդհանրացնելու (օրինակ, եթե տանը ունեն կատու, ապա բոլոր չորքոտանիներին 
կարող են անվանել կատու),

• սովորում են ճանաչել սեփական հույզերը, մեծահասակների հիմնական զգացողությունները,

• օգտագործում են «վարքային սցենարները»՝ հիշողության համար (հիշում են կոնկրետ գործողություններ),

• ժամանակային և տարածական կողմնորոշումը դեռ ձևավորված չէ,

• կարողանում են կառավարել սեփական հույզերը,

• սովորում են հսկայական ծավալի նոր հմտություններ, ձեռք են բերում բազում գիտելիքներ, ճանաչում 
են աշխարհը,

• ուշադրությունն ու կամային դրսևորումները սահմանափակ են, երեխաները կարող են արագ հոգնել 
և կարիք են ունենում գործողությունների փոփոխության,

• կոգնիտիվ/իմացական ոլորտը ինտենսիվ զարգանում է:

Այս տարիքում մտածողության ոլորտն ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել՝ երեխայի հետ հարցազրույց սկսելիս: Նախ, պետք է հիշել, որ երեխայի մտածողությունը կոնկրետ 
է՝ երեխան գործ է ունենում միայն այն իրողության հետ, որը տեղի է ունենում «այստեղ և հիմա», երեխային 
դեռևս ծանոթ չեն ժամանակի ու տարածության վերացական պատկերացումները: Մտածողությունը 
անդառնալի է՝ իրադարձությունների զարգացումը և կապերի ստեղծումը կարող են իրականանալ 
մեկ ուղղությամբ, ուստի, երեխան կարող է պատասխանել միայն հստակ դրված հարցադրումների, 
չի կարողանում տրամաբանությամբ ի հայտ բերել տարբեր կապեր: Մտածողությունը էգոցենտրիկ 
է, սահմանափակված է երեխայի տեսակետով, չի ներառում այլ կարծիքներ: Երեխան կարողանում է 
դատել՝ ելնելով սեփական Ես-ից, կարող է իրավիճակը դիտարկել միայն իր դիրքից՝ հաճախ ինքն իրեն 
տեսնելով կարևոր ու գլխավոր դերում (օրինակ, կարող է վստահ լինել, որ մայրիկը զոհվել է, քանի որ 
ինքն իրեն չար է պահել): Մտածողությունը կենտրոնացած է, այսինքն, երեխան իր դատողությունների և 
վերլուծությունների ընթացքում կարողանում է հաշվի առնել օբյեկտի միայն մեկ առանձնահատկություն 
և ի վիճակի չէ կենտրոնանալու մի քանի առանձնահատկության վրա՝ միաժամանակ: Ուստի, տվյալ 
տարիքում երեխային ուղղված հարցադրումները պետք է լինեն առավելագույնս հստակ, պարզ: 
Երեխաները իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնում են օբյեկտի տվյալ վիճակի վրա: Երեխան օբյեկտի 
մասին դատում է համաձայն այն բանի, թե ինչպիսի տեսք ունի այն տվյալ պահին: Երեխան հաշվի չի 
առնում այն գործոնները, որոնք օբյեկտին հանգեցնում են տվյալ վիճակին: Ուստի, հարցադրումները 
պետք է ձևակերպել առավելագույնս հստակ:

Այս ամենը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ 2-6 տարեկան երեխայի հետ հարցազրույց անցկացնելիս 
անհրաժեշտ է մտապահել մի քանի նրբություն.

• բառապաշարը պետք է լինի պարզ և երեխայի համար հասկանալի, կարճ, առանց բազմիմաստ 
նախադասությունների,մեծամասամբ անհրաժեշտ է օգտագործել բաց հարցեր (տես բաժին II-ում),

• պետք է տալ հստակ հարցեր, որոնք վերաբերում են դեպքի մանրամասներին, մարդուն, մարմնի 
մասերին (սեռական բռնության դեպքում),

• երեխան չի կողմնորոշվում ժամանակի մեջ, ուստի, հարցադրումները պետք է կապված լինեն հստակ 
գործողությունների հետ,

• երեխան վախենում է չարդարացնել մեծահասակի սպասելիքները, ուստի, հնարավոր է, որ հաճախ 
կգործածի խուսափողական «չեմ հիշում» արտահայտությունը,
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• բազմակի հարցաքննությունները կամ դեպքի մասին հաճախակի խոսելը կարող է դրդել երեխային՝ 
երևակայելու իրադարձությունները,

• գնահատման ժամանակ կարևոր է վստահ լինել, որ երեխան հասկանում է բոլոր բառերի 
նշանակությունը,

• հարցազրույցը նպատակահարմար է անցկացնել խաղային ձևով: 

7-12 տարեկան երեխաների առանձնահատկությունները

Այս տարիքում երեխայի մոտ կտրուկ փոխվում են սոցիալական միջավայրն ու իրեն ներկայացվող 
պահանջները: Անհոգ մանկությունից, որտեղ չկային որոշակի պարտականություններ ու պահանջներ, 
երեխան անցում է կատարում «պետք է»-ների շրջան, որտեղ սովորում է իր ցանկությունները համակցել 
արտաքին աշխարհի հստակ պահանջներին: Երեխայի մտածողությունն այս փուլում դառնում է նվազ 
ինտուիտիվ և եսակենտրոն, նա անցում է կատարում տրամաբանական մտածողության: Երեխայի 
մտածողությունը ձեռք է բերում ճկունություն, բարդություն: Երեխան ընդունակ է դառնում ՝ հաստատելու 
պատճառահետևանքային կապեր, հատկապես, երբ օբյեկտը գտնվում է իր աչքի առջև, և կարողանում 
է տեսնել այն փոփոխությունները, որոնք կատարվում են օբյեկտի հետ: Երեխան կարողանում է դուրս 
գալ «այստեղ և հիմա»-ի սահմաններից, մտովի վերանալ տրված իրավիճակից: Այս տարիքի երեխան 
արդեն կարողանում է տեսականորեն վերլուծել և դատողություններ անել այն աշխարհի մասին, 
որում ապրում է, նա կարող է ենթադրել, թե ինչ կլինի մոտ ապագայում, ենթադրություններ է անում 
հավանական հետևանքների վերաբերյալ: Սակայն, երեխայի՝ տեսական վերլուծություններ կատարելու 
հմտությունները տարածվում են դեռևս միայն իրեն հասու, կոնկրետ օբյեկտների և սոցիալական 
փոխհարաբերությունների վրա:

Տարիքային այս փուլում ի հայտ են գալիս հետևյալ կարևոր ձեռքբերումները.

• իմացական գործընթացներն ակտիվ են, ընտրողական, պատճառահետևանքային, համակարգված,

• հիշողությունն ավելի համակարգված է,

• առաջ են գալիս բարոյական պատկերացումներ, որոնք դեռևս հիմնվում են արտաքին պատժի կամ 
խրախուսանքի վրա,

• առաջ է գալիս սոցիալական ճանաչողությունը. երեխան կարողանում է դատողություններ ու 
եզրահանգումներ անել սոցիալական փոխհարաբերությունների, պարտականությունների 
վերաբերյալ, հասկանում է սոցիալական կանոնակարգերն ու նորմերը,

• մեծանում է սեփական անձի ընկալման կարևորությունը, ուստի, տրավմատիզացնող կամ 
բարդ իրավիճակներում երեխայի համար առաջնային է դառնում սեփական դերը ընկալելու և 
մատնանշելու կարևորությունը:

Հաշվի առնելով այս փոփոխությունները՝ դպրոցահասակ երեխայի հետ հարցազրույց կազմակերպելիս 
պետք է մտապահել հետևյալ հմտությունները.

• տալ բաց, ընդհանուր հարցեր, որոնք թույլ կտան ազատ շարադրել իրողությունը, 

• խուսափել եզրույթներից, որոնք կարող են վախեցնել երեխային, 

• մոտիվացնել երեխային. դա հատկապես հնարավոր է անել՝ խրախուսելով նրա դրական դերն ու 
կարևորությունը հարցաքննության ժամանակ: 

13-18 տարեկան դեռահասի առանձնահատկությունները

Դեռահասը հետաքրքրված է իր ներաշխարհով, վերլուծում է տարբեր կողմեր, անձնային որակներ, 
համեմատվում նշանակալի անձանց հետ: Նա վերլուծում է, թե ինչպիսին է իրականում, և թե ինչպիսին 
կուզենար լինել: Այս տարիքում դեռահասը հանդիպում է հետևյալ հիմնական խնդիրներին`
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• ինքնավարություն և անկախություն ծնողներիցշ,

• ինքնության ձևավորում, ամբողջական Ես-ի ստեղծում, որը ներդաշնակորեն կամբողջացնի նրա 
տարբեր անձնային կողմերը,

• ինքնագիտակցության արագ զարգացում,

• բնավորության ձևավորում,

• խմբավորման ձգտում, որը կբավարարի սերտ անձնային շփման պահանջմունքը,

• ինքնահաստատման ձգտում,

• բարձր հուզականություն,

• սեփական անձի փորձարկումներ տարբեր իրավիճակներում:

Կյանքի նշված փուլը մի ժամանակահատված է, որի ընթացքում մարդը գործ է ունենում իր հոգևոր և 
ֆիզիկական գոյության հետ կապված բարդ խնդիրների հետ:

Համեմատաբար հանդարտ կրտսեր դպրոցական տարիքից հետո երեխան առերեսվում է նոր 
անցումային շրջանի, երբ կրկին վերափոխվում են մեծահասակների հետ փոխհարաբերությունները, 
և փոխվում են զարգացման մի շարք գործոններ: Որպես այս ճգնաժամի կարևոր բնութագրիչ 
առանձնացվում է ինքնագիտակցության ճգնաժամը, որը հաղթահարելով՝ մարդը ձեռք է բերում 
«անհատականության զգացում»: Սա քաոսային, անկայուն շրջան է, երբ դեռահասի մոտ միաժամանակ 
կարող են ծագել խիստ հակասական բազում հույզեր և հոգեվիճակներ, տարաբնույթ ձգտումներ և 
արժեքներ: Հակասական անձնային գծերը, ձգտումները գոյակցում և հակադրվում են՝ պայմանավորելով 
երեխայի բնավորության, վարքի և անձնային անկայունությունը:

Այս ճգնաժամը ներքին և արտաքին կոնֆլիկտների արտահայտման բուռն շրջանն է: Դեռահասության 
ճգնաժամի պատճառը երեխայի ֆիզիոլոգիական, սոցիալական և հոգեկան զարգացման տեմպերի 
անհամապատասխանությունն է: Այս տարիքի խնդիրները կապված են դեռահասների կարևորագույն 
պահանջմունքների բավարարման հետ, որոնց թվին են դասվում.

• ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները, որոնք դեռահասներին դրդում են ֆիզիկական և սեռական 
ակտիվության,

• ապահովության պահանջմունքը, որի բավարարումը դեռահասն սկսում է փնտրել իր տարեկիցների 
շրջանում,

• ընտանիքից անկախ լինելու պահանջմունքը (ինքնահաստատում, ինքնուրույնություն),

• կապվածության պահանջմունքը, որը դրդում է դեռահասներին՝ խմբավորվել և կառուցել ռոմանտիկ 
կամ ընկերական հարաբերություններ,

• հաջողության պահանջմունքը` սեփական ուժերը փորձելու և հաջողության հասնելու միտումը,

• ինքնիրացման և սեփական «Ես»-ի զարգացման պահանջմունքը:

Դուրս գալով մանկությունից, բայց դեռևս մտած չլինելով հասունության շրջան՝ դեռահասը հանդիպում 
է հասարակության կողմից ներկայացվող դեռևս բոլորովին նոր, արդեն «ոչ մանկական» սոցիալական 
պահանջների, և ստիպված է լինում ստանձնելու նոր դերեր: Այս փուլում դեռահասը կանգնում է մի մեծ 
խնդրի առջև՝ միավորել և վերլուծել մինչ այդ ունեցած պատկերացումներն իր անձի մասին և սեփական 
«Ես»-ի մասին բազմաթիվ պատկերները ինտեգրել մեկ միասնական հայեցակարգի մեջ:

Ճգնաժամի հաղթահարման արդյունքում դեռահասը ձեռք է բերում մի շարք կարևոր նոր երևույթներ՝ 
սեփական «Ես»-ի խորքային գիտակցում, ինքնընկալում, սեփական անհատականության գիտակցում, 
ինքնագիտակցության զարգացում: Դեռահասը ձեռք է բերում «հասունության» զգացում, կողմնորոշվում 
է իր սոցիալական դերերում, գտնում է իր տեղը շրջապատում:
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ԳԼՈՒԽ 2. Հոգեբանական սթրես և տրավմա:  
 Բռնությունը՝ որպես  
 հոգետրավմատիկ իրողություն

Երեխայի կամ դեռահասի հետ հարցազրույց կազմակերպելիս անհրաժեշտ է հիշել, որ նրանք հաճախ 
ականատես են եղել (և, գուցե, դեռևս ականատես են լինում) իրենց համար դաժան, տառապալից 
իրողության, ինչը կարող է սթրեսային և, նույնիսկ, հոգետրավմատիկ լինել:

Սթրես բառն անգլերենից (stress) թարգմանաբար նշանակում է «ճնշում», «լարվածություն»: Սթրեսի 
սահմանումը առաջին անգամ 1936թ. տվել է կանադացի ֆիզիոլոգ Հանս Սելյեն: Ըստ նրա, սթրեսն 
այն ամենն է, ինչը հանգեցնում է օրգանիզմի արագ ծերացման կամ հիվանդությունների: Ցանկացած 
սթրես իրենից հետո օրգանիզմում թողնում է անդառնալի քիմիական փոփոխություններ, որոնք, 
հյուսվածքներում կուտակվելով՝ պայմանավորում են ծերացման հատկանիշները: Հոգեբանական 
տեսանկյունից, սթրեսը մարդու՝ դժվար, ոչ սովորական, արտակարգ իրադրություններում առաջացող 
ընդհանուր գրգռվածության, հոգեբանական լարվածության վիճակ է: Այն մարդու օրգանիզմի և 
հոգեկանի արձագանքն է միջավայրի պայմանների կտրուկ փոփոխություններին: Այսինքն, խոշոր 
հաշվով, սթրեսն առաջացած դժվարության հանդեպ մարդու հարմարման ռեակցիան է և կախված է 
նրա նյարդային համակարգի յուրահատկություններից:

Այն գործոնները, որոնք մարդու մոտ խթանում են սթրեսային արձագանքն, կոչվում են սթրեսորներ: 
Առօրյա կյանքում մարդը բախվում է բազմաթիվ սթրեսորների, որոնք առաջ են բերում բազմատեսակ 
սթրեսային ռեակցիաներ: Կարևոր չափանիշները, որոնցով սթրեսը տարբերվում է այլ հուզական 
վիճակներից, դրա ուժն ու անսպասելիությունն են: 

Աննշան սթրեսներն անխուսափելի են և անվնաս: Մարդու հոգեկանն ու օրգանիզմը հաջողությամբ 
հաղթահարում են դրանք՝ հարմարման միջոցով: Այս մեխանիզմը թույլ է տալիս պահպանել օրգանիզմի 
և հոգեկանի ներքին կայունությունը՝ հոմեոսթազը: Սակայն, երբեմն, սթրեսների, հատկապես՝ 
դիսթրեսների հաճախականությունը կամ մեծ ինտենսիվությունը կարող է հանգեցնել ապահարմարման՝ 
օրգանիզմի և հոգեկանի դիմադրողականության անկման, երբ մարդն սկսում է դրսևորել մի շարք 
բացասական ցուցիչներ ինչպես ֆիզիոլոգիական, այնպես էլ հոգեբանական մակարդակներում:

Սթրեսն ընթանում է երեք հիմնական փուլով: Առաջինն ահազանգի փուլն է, որն սկսվում է, երբ որևէ 
սթրեսոր սկսում է ազդել մարդու վրա, և մարդու օրգանիզմն ու հոգեկանը մոբիլիզացվում են, որպեսզի 
դիմակայեն այդ իրավիճակին. անձը, ասես, հավաքում է իր բոլոր ուժերը: Այս փուլը համեմատաբար 
կարճատև է, և մարդուն նախապատրաստում է դիմակայելու դժվարություններին: Մարդը, ասես, 
«գերուժեղանում» է, մտովի և ֆիզիկապես սևեռվում է դեպի խնդիրը և պատրաստվում է «կռիվ տալ»:

Երկրորդ փուլը դիմադրության կամ պայքարի փուլն է, որի ընթացքում մարդն ակտիվորեն առերեսվում է 
սթրեսային իրավիճակին, իրագործում է որոշակի քայլեր՝ այդ իրավիճակը թուլացնելու կամ վերացնելու, 
հաղթահարելու ուղղությամբ: Այս փուլի տևողությունը կարող է տարբեր լինել. մի քանի րոպեից 
մինչև ամիսներ, կամ, նույնիսկ՝ տարիներ: Այս ընթացքում մարդը նախորդ փուլում կուտակած ուժերն 
ակտիվորեն ծախսում է խնդրին դիմակայելու կամ լուծելու նպատակով: Եվ, եթե դա հաջողվում է, ապա 
մարդը թևակոխում է սթրեսի երրորդ՝ հաղթահարման փուլը:

Սակայն միշտ չէ, որ դիմադրության փուլը հաջողությամբ է պսակվում: Ակնհայտ է, որ եթե մարդու 
հոգեկան և ֆիզիկական ուժերը քիչ լինեն, իսկ սթրեսային իրավիճակը՝ երկարատև և ինտենսիվ, ապա 
ինչ-որ ժամանակ անց այդ ուժերը կսկսեն սպառվել: Եվ այս դեպքում երրորդ փուլը կկոչվի սպառման 
փուլ, որի ժամանակ դիտվում են մի շարք բացասական փոփոխություններ և ախտանիշներ թե ՛ 
ֆիզիկական (հյուծվածություն, հիվանդություններ, անքնություն, մինչև անգամ՝ մահ), թե ՛ հոգեբանական 
(դեպրեսիվություն, իմաստի կորուստ, հուսահատություն, անտարբերություն և այլն) մակարդակներում:
 
Հոգեբանական տրավման (հին հունարենից թարգմանաբար նշանակում է «վերք») կյանքի 
բացառիկ սթրեսային և արտասովոր փորձ է, որն առաջ է բերում ֆիզիկական և հոգեբանական խորը 
դրսևորումների լայն շրջանակ: Ի տարբերություն սթրեսի՝ հոգետրավման միշտ ունի ուժեղ բացասական 
իմաստ:

Որպես հոգետրավմատիկ իրողություններ առանձնացվում են բնածին և մարդածին աղետները՝ 
երկրաշարժ, ջրհեղեղ, ռադիացիա, ահաբեկչություն, պատերազմ և ռազմական գործողություններ, 
ինչպես նաև անհատական մակարդակում ՝ դժբախտ պատահարները և ուժեղ սթրեսային 
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իրավիճակները՝ տրանսպորտային վթարներ, կորուստներ, մտերիմի մահ, բռնություն, բռնաբարություն և 
այլն:

Հոգետրավմատիկ իրողությունն իր կործանիչ ինտենսիվությամբ շարքից հանում է մարդու հոգեկան 
պաշտպանական մեխանիզմները և էական վնասներ է հասցնում նրա կենսագործունեությանը:
Սովորաբար, հոգեբանական տրավմայի հանգեցնող իրադարձություններն իրենց էությամբ 
այնաստիճան անսպասելի և անկանխատեսելի են, որ մարդու՝ մինչ այդ արդյունավետ գործող 
հոգեբանական մեխանիզմները բավարար չեն՝ տվյալ փորձը մշակելու համար: Մարդը չի կարողանում 
բավարար չափով հասկանալ և իմաստավորել տեղի ունեցածը. այն, ասես, «չի տեղավորվում» նրա 
ուղեղում: Մարդը հաճախ դժվարանում է իր ապրումները բառերի վերածել և համարում է, որ այն, ինչ 
տեղի է ունենում, երազ է:

Որպես կանոն, հոգետրավմատիկ իրողությունը հիմնովին խաթարում է մարդու հավատն աշխարհի և 
մարդկանց բարյացակամության նկատմամբ, արժեզրկում է աշխարհի և կյանքի իմաստի, ինչպես նաև՝ 
մարդկային էակի անգնահատելիության գաղափարները: Կյանքը այլևս կանխատեսելի և վերահսկելի 
չէ, իսկ «ճիշտն» ու «սխալը» դադարում են լինել մարդու համար հասկանալի և տարբերակելի: 
Արդյունքում, մարդը կորցնում է վստահությունն այլոց, ապագայի և ինքն իր նկատմամբ:

Տրավմատիկ իրադարձությունները մեծամասամբ անկանխատեսելի և անխուսափելի են, իսկ 
մարդը հաճախ չի կարողանում որևէ բան անել՝ իր անվտանգությանն  սպառնացող հուժկու ռիսկը 
չեզոքացնելու, իրեն պատճառվող տառապանքը և ցավը վերահսկելու համար: 

Հոգետրավմատիկ ազդեցության ենթարկվելիս հաճախ խախտվում է մարդու՝ սեփական 
կոմպետենտության և ինքնավերահսկողության զգացողությունը. նրա մոտ կարող է ձևավորվել 
սովորեցրած անօգնականություն, երբ ճնշվածության և հոգեկան կոտրվածության արդյունքում 
մարդն այլևս դադարում է պայքարել և «հաշտվում» է իրողության հետ՝ նույնիսկ անտեսելով հնարավոր 
ելքերը և լուծումները: Սա անձի զոհայնացման երևույթն է, որը հանգեցնում է կայուն և բարդ անձնային 
փոփոխությունների՝ պասիվություն, դեպրեսիվություն, թերարժեքության բարդույթ, ինքնամեղադրանք, 
սուիցիդալ վարք և այլն: Որպես նշված վիճակի փոխհատուցման ծայրահեղ միջոց՝ անձը կարող է նաև 
ստանձնել ագրեսորի դեր՝ տագնապը և անօգնականությունը հաղթահարելու համար:

Թեև տրավմատիկ վերապրումները իրենց հոգեբանական և վարքային դրսևորումներում 
բավականաչափ աչքի ընկնող են, այնուամենայնիվ, կարևոր է հիշել, որ դիսթրեսն ու տառապանքն 
ինքնին ախտաբանություն չեն, իսկ ախտանիշները երբեմն համարվում են նորմալ արձագանք ոչ նորմալ 
իրավիճակին, այսինքն՝ կարող են լինել հարմարողական:

Յուրաքանչյուր երեխա իր կյանքում առերեսվում է բազում դժվար իրավիճակների, որոնք կարող 
են սթրեսային կամ տրավմատիկ լինել: Հարվարդի համալսարանի Զարգացող երեխայի կենտրոնը 
(Center on the Developing Child at Harvard University) առանձնացրել է երեխայի կյանքում սթրեսային և 
տրավմատիկ իրողությունների հետևյալ երեք տեսակները.

Դրական. երեխաները դրական սթրեսային իրավիճակների հանդիպում են գրեթե ամեն օր: Այսպիսիք 
կարող են լինել առօրյա, կենցաղային իրադարձությունները, որոնց հետ երեխան սովորում է կյանքում 
գործ ունենալ և առողջ կերպով արձագանքել:

Բացասական, բայց տանելի. լինում են իրավիճակներ, երբ երեխան ստիպված է լինում բախվել 
տհաճ, ծանր, դժվար հաղթահարվող իրավիճակների: Դա կարող է լինել մտերիմի մահը, կորուստը, 
միջավայրի փոփոխությունը, աղետը և այլն: Եթե երեխայի կողքին առկա են աջակցող մարդիկ, ապա նա 
կարողանում է որոշակի ժամանակ անց հաղթահարել իրավիճակի հետևանքները: Սակայն, եթե նման 
աջակցությունը բացակայում է, կամ երեխան ստանում է ոչ համապատասխան աջակցություն, երեխայի 
ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեբանական բարեկեցությանը մեծ վտանգ է սպառնում:

«Թունավոր». երբ երեխան ապրում է տևական, անընդմեջ, պարբերաբար վերարտադրվող տրավմատիկ 
իրավիճակում, նա հետզհետե սպառում է իր ներուժը, պայքարելու մեխանիզմները և հայտնվում 
է «թունավոր» տրավմատիկ իրավիճակում: Նման իրավիճակների օրինակներ են՝ ընտանեկան 
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բռնությունը կամ խնամքի ծայրահեղ պայմանները: Նման դեպքում իրադրությունը կարող է մեծ 
խոչընդոտ դառնալ երեխայի զարգացման համար և բացասաբար ազդել հետագա կյանքի վրա5:

Երեխայի նկատմամբ բռնությունը «թունավոր» տրավմատիկ իրողության ամենատարածված 
տարբերակն է, որը դրսևորվում է ֆիզիկական և/կամ հուզական դաժան վերաբերմունքի, սեռական 
ոտնձգության, անտեսման, կոմերցիոն և այլ շահագործման բոլոր տեսակների ձևով, ինչն էլ հանգեցնում 
է երեխայի առողջությանը, գոյատևմանը, զարգացմանը կամ արժանապատվությանն սպառնացող 
ակնհայտ կամ հնարավոր վնասի:

Մեկ այլ սահմանմամբ, բռնությունը երեխային ցավ պատճառող կամ հարձակողական ցանկացած 
շփումն է կամ դրա թույլտվությունը, երեխային նսեմացնող, ամաչեցնող կամ վախեցնող ցանկացած 
տիպի հաղորդակցումը, ինչպես նաև ցանկացած գործողությունը կամ անգործությունը, որը չի 
նպաստում երեխայի դաստիարակությանը կամ խնամքին, և խոչընդոտում է նրա բնականոն 
ֆիզիկական և հոգեբանական զարգացմանը: Ըստ այդմ, տարանջատում են երեխայի հանդեպ 
բռնության 4 հիմնական տեսակներ՝

• ֆիզիկական բռնություն,

• սեռական բռնություն,

• հոգեբանական/հուզական բռնություն,

• անտեսում:

Ֆիզիկական բռնությունը երեխային ֆիզիկական վնաս պատճառելն է: Կարող է պատճառել 
այրվածքներ, հարվածներ, ցնցումներ, ծեծ և մարմնական վնաս: Այն կարող է լինել նաև երեխայի 
տարիքին անհամապատասխան գերկարգապահության պահանջի կամ ֆիզիկական պատժի 
հետևանք:

Ֆիզիկական բռնության նշանները բազմազան են: Առավել հաճախ հանդիպում են՝

• մարմնի վրա այրվածքներ, կտրվածքներ, կծելու հետքեր, արնազեղումներ, կապտուկներ,

• երեխայի վախեցած հոգեվիճակ և տուն գնալու դիմադրություն,

• անսովոր ներփակվածություն կամ չափազանց ագրեսիվություն,

• կոնկրետ անձից վախ,

• ցածր ինքնավստահություն և ինքնագնահատական,

• սոցիալական հարաբերություններում բարդություններ, ինքնամփոփություն և այլն:

Սեռական բռնությունը երեխայի հետ սեքսուալ վարքի դրսևորումն է, երբ երեխային ստիպում կամ 
համոզում են ներգրավվել սեռական ակտի կամ իրավիճակի մեջ կամ կատարում են սեռական կիրքը 
բավարարելուն ուղղված այլ գործողություններ: Սա երեխայի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի ցանկացած 
գործողության կամ տարիքին անհամապատասխան սեռական ստիմուլյացիայի իրականացումն 
է: Ներառում է երեխայի սեռական օրգանները շոյելը, մեծահասակի սեռական օրգանները շոյելու 
կամ դիպչելու հարցում երեխային պարտադրելը կամ համոզելը, սեռական հարաբերությունը, 
էքզհիբիցիոնիզմը6, սեռական շահագործումը և այլն: Ընդ որում, երեխայի նկատմամբ սեռական 
բռնությունը պարտադիր չէ, որ ներառի բռնարարի կողմից ֆիզիկական կոնտակտը: Այն կարող է 
դրսևորվել երեխայի ներկայությամբ ձեռնաշարժությամբ կամ նույնը նրան ստիպելով, անպարկեշտ 
հեռախոսազրույցներով, տեքստային հաղորդագրություններով կամ վիրտուալ շփումով, երեխային 
պոռնոգրաֆիկ նկարներ կամ ֆիլմեր ցուցադրելով և այլն:

5 http://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
6 Սեռական շեղվող վարքի ձև է, երբ անձը հասնում է սեքսուալ բավարարվածության՝ սեռական օրգաններն 
անծանոթ մարդկանց (սովորաբար՝ հակառակ սեռի) ցուցադրելու միջոցով, հաճախ՝ հանրային վայրերում։ Սեռական 
օրգանների ցուցադրումը հաճախ զուգակցվում է սեռական գրգռվածության և մաստուրբացիայի հետ։
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Երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության նշանները միշտ չէ, որ հեշտ նկատելի են՝ պայմանավորված 
մի շարք գործոններով: Բռնարարները զոհին լռեցնելու համար նրա նկատմամբ կիրառում են մի շարք 
մանիպուլյատիվ մարտավարություններ: Բռնարարները հաճախ օգտագործում են զոհի նկատմամբ 
իրենց իշխանությունը՝ երեխային ստիպելու կամ վախեցնելու համար: Նրանք կարող են համոզել 
երեխային, որ կատարված գործողությունները բնականոն են, և որ երեխան դրանցից հաճույք է ստացել, 
որ դրանք սիրո դրսևորում են, և որ բռնարարի համար երեխան «յուրահատուկ» է: Բռնարարները հաճախ 
սպառնում են հետագա բարդություններով կամ պատժով, երբ երեխան հրաժարվում է մասնակցել 
գործողություններին կամ մտադիր է այլ մարդկանց պատմել կատարվածի մասին: Հետևաբար, երեխայի 
նկատմամբ սեռական բռնությունը միայն ֆիզիկական վնասում չէ. այն վստահության վնասում է: 

Երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության ֆիզիկական նշաններն են՝

• քայլելու կամ նստելու դժվարությունները,

• սեռական օրգանների կամ հետանցքի շրջանի գրգռվածությունը, արնահոսությունը կամ 
այտուցվածությունը,

• սեռական օրգանների շրջանում ցավը, քորը կամ այրոցի զգացումը,

• արյունոտ, պատռված կամ այլ հետքերով ներքնաշորը,

• միզասեռական վարակները:

Երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության վարքային և հուզական նշաններն են՝

• սեքսուալ գիտելիքների և սեռական վարքի անսովոր ցուցաբերումը,

• հիգիենայի փոփոխությունները (հրաժարում լողանալուց կամ հաճախակի լոգանք),

• կպչուն վախերը՝ ֆոբիաները,

• դեպրեսիայի և հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման ախտանիշները,

• ինքնասպանության մտքերը (հատկապես դեռահասների դեպքում),

• դպրոցական խնդիրները՝ բացակայությունները, առաջադիմության անկումը,

• մղձավանջները և/կամ գիշերամիզությունը,

• քույրերի և եղբայրների նկատմամբ չափազանց հոգատարությունը և պաշտպանությունը, խնամողի 
դեր ստանձնելը,

• ռեգրեսիվ վարքի դրսևորումը (բութ մատը ծծելը, եղունգները կրծելը),

• տնից կամ դպրոցից փախուստները,

• ինքնավնասումները,

• ֆիզիկական կոնտակտի դեպքում ՝ կծկվածությունը կամ վախեցած տեսքը:

Սեռական բռնությունն առանձնանում է հետևյալ յուրահատկություններով.

• Գաղտնիություն. բռնությունը, որպես կանոն, տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ երեխան միայնակ 
է բռնարարի հետ, և վերջինս ամեն կերպ ապահովում է կատարվածի գաղտնիությունը: Բռնարարը 
այդ նպատակով հաճախ կիրառում է հստակ մանիպուլյացիաներ՝ երեխային ասելով, որ «սա մեր 
գաղտնիքն է», կամ սպառնալով՝ «որևէ մեկին չպատմես, թե չէ…» կամ «միևնույն է՝ ոչ-ոք քեզ չի 
հավատա», «քեզ վրա կբարկանան» և այլն: Այս մանիպուլյացիաները ներառում են վախեցնելը կամ 
անվտանգություն խոստանալը:
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• Անօգնականություն. բռնությունն իրագործվում է ավտորիտար հարաբերությունների հիման 
վրա: Ոչ մի երեխա չունի ծնողական կերպարին «ոչ» ասելու կամ խնամակալի հետ սեռական 
գործողությունների բնույթն ու հետևանքները կանխատեսելու բավարար կարողություն: Եվ 
երեխան նման իրավիճակներում հակված է լինում ուղղակի ենթարկվելու: Մյուս կողմից, երեխայի 
անօգնականությունը սնուցվում է նաև, այսպես կոչված, «երեխայական» վարքի վերաբերյալ 
պատկերացումներով, երբ մյուս մեծահասակները, ինչպես նաև իրավապահ մարմինները չեն 
հավատում երեխային («բոլոր երեխաները կարող են հորինել կամ չափազանցնել»): Եվ սա այն 
դեպքում, երբ բազմաթիվ հետազոտություններ փաստում են, որ երեխայի կողմից կեղծ մեղադրանք 
առաջադրելու հաճախականությունը տատանվում է դեպքերի ընդամենը 4.7-7.6%-ի միջակայքում7: 
Սրա մեկ այլ դրսևորում է՝ ոչ բռնարար խնամակալի կամ ընտանիքի մեծահասակ անդամի կողմից 
բռնության հնարավորության հերքումը՝ պայմանավորված ինքնամեղադրանքներից և մեղքի 
զգացումից զերծ մնալու ցանկությամբ:

• Սադրում կամ «հարմարում». բռնությունը, որպես կանոն, մեկանգամյա պատահար չէ: Եվ երեխան 
հարկադրված է լինում որոշակի իմաստով հարմարվել այդ իրավիճակին: Շարունակական 
զոհայնացման ենթարկվող երեխան պետք է սովորի՝ ինչ-որ եղանակով ձեռք բերել 
վերահսկողության զգացում: Եվ, որպես հարմարման եղանակ, երեխան կարող է իրականացնել 
որոշակի «սադրող» գործողություններ՝ պատրաստվել սեռական ակտին մինչ դրա տեղի ունենալը, 
հանվել, որոշակի դիրքով պառկել, նախաձեռնել սեռական ակտ և այլն: Դրանով կարող է ստեղծվել 
թյուր կարծիք, որ երեխան ցանկանում է ենթարկվել սեռական ոտնձգության, ինչը, իհարկե, այդպես 
չէ. տվյալ դեպքում խոսքը գնում է հոգեկան խորքային պաշտպանական երևույթի մասին: Կարևոր 
է հաշվի առնել նաև այն, որ սեռական բռնությունը հաճախ տեղի է ունենում սիրո և ուշադրության 
դիմակի ներքո, ինչը կարող է շփոթեցնել երեխային:

• Հրաժարում. սեռական բռնության դեպքերի վերաբերյալ բողոքները և հաղորդումները առավել, 
քան այլ դեպքերում, ենթարկվում են չեղարկման, երբ տուժողը հետ է վերցնում իր բողոքը կամ 
հրաժարվում է իր ցուցմունքներից: Սա տեղի է ունենում տարբեր պատճառներով, որոնք նախապես 
պետք է հաշվի առնել.

-  բռնարարի կողմից ճնշում կամ սպառնալիքներ,

-  ընտանիքի կողմից ճնշումներ,

-  երեխայի շրջապատի և քննչական մարմինների թերահավատություն,

-  ընտանիքի քայքայում (երբ դրա պատասխանատվությունը երեխայի վրա է դրվում),

-  բացասական հուզական և սոցիալական հետևանքներ,

-  դեպքի քննության տրավմատիկ գործընթաց:

Այս պատճառներով է, որ երեխայի հանդեպ սեռական բռնության դեպքերի մեծամասնությունը երբեք 
չի բացահայտվում, իսկ բացահայտված դեպքերի մեծամասնությունը (մոտ 74%) պատահական է 
բացահայտվում և շատ ուշացումով:

Երեխայի նկատմամբ հուզական բռնությունը ներառում է երեխայի նկատմամբ շարունակական 
բացասական հուզական վերաբերմունքը: Այն երբեմն կոչվում է հոգեբանական բռնություն և ներառում է 
երեխային վախեցնելու, նսեմացնելու, մեկուսացնելու կամ մեղադրելու դիտավորյալ փորձերը:

Հուզական բռնությունը հաճախ հանդես է գալիս որպես բռնության այլ տեսակների մաս, ինչը 
նշանակում է, որ այն վերհանելը և տարանջատելը հեշտ չէ, չնայած, որ այն երբեմն կարող է դրսևորվել 
մյուս տեսակներից անջատ:

7 https://www.nationalcac.org/wp-content/uploads/2016/10/False-allegations-of-sexual-abuse-by-children-and-adolescents.pdf
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Հուզական բռնության ձևեր են.

• երեխային նսեմացնելը կամ մշտապես քննադատելը,

• սպառնալը, երեխայի վրա գոռալը կամ մականուններով կոչելը,

• երեխային ծաղրելը կամ խոցելու նպատակով սարկազմ օգտագործելը,

• մեղադրելը կամ «քավության նոխազ» կարգելը,

• նվաստացուցիչ գործողություններ կատարելուն հարկադրելը,

• երեխայի անհատականությունը չընդունելը կամ նրա կյանքը լիակատար վերահսկելու փորձերը,

• երեխային չափազանց առաջ «մղելը» կամ նրա սահմանափակումները չընդունելը,

• ընկերներ ունենալը արգելելը,

• երեխայի մանիպուլյացիան,

• դրական հույզերի կամ երեխայի հաջողությունների դեպքում գովասանքի բացակայությունը,

• հուզական մերժումը, երեխայի հետ փոխազդեցության մեջ հույզերի նվազագույն արտահայտումը և 
այլն:

Հուզական բռնության ֆիզիկական ցուցիչներ գրեթե չեն նկատվում, իսկ երեխան հաճախ չի պատմում 
իր մոտ առկա հուզական բարդությունների մասին: Այդ պատճառով, առանձնահատուկ կարևոր է՝ 
նկատել երեխայի վարքային դրսևորումները: Տարիքին զուգահեռ փոխվում են նաև երեխայի հուզական 
հակազդումները: Սա նշանակում է, որ հուզական բռնության ենթարկված երեխային հայտնաբերելը 
կարող է չափազանց բարդ լինել: Սակայն, կան որոշ երևույթներ, որոնք կարող են օգնել այդ հարցում. 
նման երեխաները հաճախ.

• կաշկանդված են և անվստահ,

• ամեն կերպ փորձում են վերահսկել սեփական հույզերը,

• ունենում են հարաբերություններ կառուցելու կամ պահպանելու բարդություններ,

• դրսևորում են տարիքին անհամապատասխան վարք,

• կարող են դրսևորել դեպրեսիայի կամ ագրեսիայի նշաններ,

• ունենում են հակասական և ծայրահեղական վարք,

• կարող են դրսևորել ինքնասպանության մտքեր կամ վարք (դեռահասների դեպքում):

Երեխայի անտեսումը ներառում է ծնողի կամ խնամակալի ցանկացած գործողություն կամ 
անգործություն, որը հանգեցրել է երեխայի մահվան, լուրջ ֆիզիկական կամ հուզական վնասի, սեռական 
բռնության կամ չարաշահման, ինչպես նաև ծնողի կամ խնամակալի ցանկացած գործողություն կամ 
անգործություն, որը ենթադրում է լուրջ վնասի վերահաս սպառնալիք:

Անտեսումը հաճախ սահմանվում է որպես ծնողի/խնամողի կողմից երեխայի նվազագույն խնամքի 
(սնունդ, հագուստ, կացարան, բժշկական խնամք, հսկողություն) այն աստիճանի ձախողում, որ 
էականորեն վտանգվում է երեխայի առողջությունը, անվտանգությունը և բարօրությունը:

Անտեսումը տարանջատվում է մի քանի տեսակների.

• ֆիզիկական անտեսում ՝ ֆիզիկական խնամքի թերացումներ (սննդի, հիգիենայի, համապատասխան 
հագուստի խիստ պակաս կամ բացակայություն).

• բժշկական անտեսում ՝ երեխային անհրաժեշտ բժշկական խնամքի մերժում կամ ձգձգում.
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• անհամարժեք վերահսկողություն՝ թերացում երեխայի նկատմամբ հսկողության, անվտանգ 
պայմանների ապահովման հարցերում, վնասող արարքների մեջ ներգրավում և այլն.

• հուզական անտեսում ՝ երեխայի մեկուսացում, հուզական աջակցության բացակայություն.

• կրթական անտեսում ՝ երեխային դպրոցական ուսումնառությունից զրկում, թերացում հատուկ 
կրթական կարիքները հոգալու հարցում, դպրոցից քրոնիկ բացակայելու թույլտվություն և այլն:

Անտեսումը կարող է երեխայի վրա բացասական ազդեցություն ունենալ հետևյալ ոլորտներում ՝

• առողջություն և ֆիզիկական զարգացում ՝ թերսնվածություն, ուղեղի զարգացման վնասվածություն, 
աճի դանդաղում,

• ինտելեկտուալ և մտավոր զարգացում ՝ ցածր կրթական առաջադիմություն, լեզվի զարգացման 
խանգարումներ,

• Հուզական և հոգեբանական զարգացում ՝ ինքնագնահատականի, կապվածությունների, 
վստահության պակաս,

• Սոցիալական և վարքային զարգացում ՝ միջանձնային հարաբերությունների խնդիրներ, 
սոցիալական մեկուսացում, հակումների դժվար վերահսկողություն:

Անմիջականորեն բռնության զոհ դառնալուց բացի, երեխաները հաճախ առնչվում են նաև ընտանեկան 
բռնության այլ տեսակների, մասնավորապես՝ ծնողների միջև բռնության: Սա տեղի է ունենում մի քանի 
ձևով.

• ականատես են լինում բռնությանը,

• «ականջալուր են լինում» բռնությանը,

• տեսնում են բռնության հետևանքները՝ մարմնական վնասվածքներ և գույքի վնասում,

• զգում են ծնողների միջև առկա լարվածությունը:

Նման իրավիճակներին տղաները մեծամասամբ արձագանքում են ագրեսիայով և 
հակասոցիալականությամբ (արձագանք «դեպի դուրս»), իսկ աղջիկները՝ օտարվածությամբ և 
ճնշվածությամբ (արձագանք «դեպի ներս»): Դրա հետևանքով երեխաների մոտ նկատվում են ուրիշների 
հույզերը ճանաչելու և ապրումակցելու ունակության նվազում, սոցիալական կոմպետենտության ցածր 
աստիճան, հասակակիցների հետ ոչ բարվոք հարաբերություններ, խոսքի և մաթեմաթիկական ավելի 
ցածր հմտություններ, սեփական բռնարար վարքը արդարացնող վերաբերմունք և այլն:

Բռնության ենթարկված կամ ծնողական բռնության պայմաններում մեծացած տղաների մոտ առկա 
է ավելի բարձր ռիսկ՝ հետագա կյանքում զուգընկերուհու, կնոջ կամ երեխայի հանդեպ բռնություն 
գործադրելու, իսկ նման պայմաններում մեծացած աղջիկները՝ հետագա կյանքում զուգընկերոջ կամ 
ամուսնու կողմից բռնության ենթարկվելու առումով:

Միջազգային հետազոտությունների համաձայն, բռնարար ընտանիքներում մեծացող երեխաների 
դեպքում հանցանք գործելու հավանականությունը 74%-ով ավելի է, իսկ բռնարար կամ ագրեսիվ 
երեխաների 79%-ը եղել են ծնողների միջև բռնության ականատես:

Հետևաբար, անկախ նրանից՝ երեխան անմիջապես ենթարկվել է բռնության, թե մեծանում է 
ծնողների միջև բռնության միջավայրում, բոլոր դեպքերում նա զոհայնացվում է և ենթարկվում 
լրջագույն տրավմատիզացիայի: Սա նշանակում է, որ երեխային ոստիկանական գործողություններում 
ներգրավելու բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է նկատի առնել նրա լավագույն շահը՝ նրա ֆիզիկական և 
հոգեբանական բարօրությունը:
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ԳԼՈՒԽ 3. Երեխայի զոհայնացումը և հոգեբանական  
 արձագանքը հոգետրավմատիկ  
 իրադրություններին (ըստ տարիքի)

Ելնելով տրավմատիզացիայի և բռնության վերոնշյալ առանձնահատկություններից, երեխայի 
զոհայնացումը ռեալ ռիսկ է երեխայի առողջության համար:

Զոհայնացումը երեխայի հանդեպ բռնի գործողությունների և վերաբերմունքի շարք է, որը միտում ունի՝ 
նրա մոտ սերմանելու և ամրապնդելու զոհի զգացողություն՝ զոհի հոգեբանություն:

Զոհայնացման կարևոր գործոններն են՝

• տարիքի և սահմանափակ ֆիզիկական կարողությունների հետ կապված խոցելիությունը,

• հոգեկան և մտավոր սահմանափակ կարողությունները,

• ամոթի և մեղքի զգացումը, 

• մեծահասակներից կախյալ վիճակը,

• մարդկանց հանդեպ խաթարված վստահությունը:

Ըստ երեխայի հանդեպ իրականացվող գործողությունների, մանկական զոհայնացումը կարելի է 
տարանջատել երեք հիմնական ենթատեսակների.

• քրեական հանցագործություններ, երբ երեխաների նկատմամբ իրականացվում են «սովորական» 
հանցագործություններ (բռնաբարություն, կողոպուտ, հարձակում),

• վատ վերաբերմունք, երբ իրականացվում են երեխայի սոցիալական բարեկեցությունը խաթարող 
գործողություններ (դաժան վերաբերմունք և անտեսում, մանկական աշխատանքի շահագործում և 
այլն),

• ոչ քրեական զոհայնացում, երբ իրականացվում են գործողություններ, որոնք միանշանակ 
կորակվեին որպես հանցագործություն, եթե իրականացվեին մեծահասակի կողմից՝ մեծահասակի 
հանդեպ, սակայն գերազանցապես այդպիսիք չեն համարվում, երբ իրագործվում են երեխաների 
միջև: Խոսքը գնում է հասակակիցների կամ քույր/եղբայրների կողմից իրագործվող բռնության 
մասին (բուլիինգ):

Այն երեխաները, ովքեր ենթարկվել են որևէ տեսակի բռնություն կամ զոհայնացման, ենթակա են 
հավելյալ բռնության ենթարկվելու մեծ ռիսկի: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ եթե երեխան 
խնամակալի կողմից ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության, ապա մյուսների համեմատ՝ 60%-ով ավելի 
հավանական է, որ նա կենթարկվի նաև բռնության՝ հասակակիցների կողմից:

Բռնության մեկ տեսակի (բուլիինգ, անտեսում) ենթարկված երեխաները ավելի հեշտ կարող են 
վերականգնվել, քան նրանք, ովքեր ենթարկվել են բազմատեսակ բռնության՝ տարբեր աղբյուրներից 
(բազմակի զոհայնացում):

Հետևաբար, որոշ երեխաների համար զոհայնացումը ավելի շատ կյանքի պայման է, քան 
իրադարձություն: Պայմանը շատ ավելի կայուն և ընթացիկ պրոցես է, մինչդեռ իրադարձությունը 
սահմանափակված է ժամանակի մեջ: Հետևաբար, երկարաժամկետ զոհայնացումը չափազանց 
բացասական գործոն է ցանկացած երեխայի կյանքում: Այն ձևավորում է, այսպես կոչված, զոհի 
հոգեբանություն, որը դրսևորվում է հետևյալ հատկանիշներով.

• դժվարություններ որոշումներ ընդունելիս,

• ուրիշների վրա հենվելու չափազանցված ձգտում,

• անօգնականություն՝ ի պատասխան քննադատության կամ դժգոհության,

• վախի զգացում ՝ ցանկացած նախաձեռնության ժամանակ,

• ձգտում ՝ ամեն գնով պահպանելու շրջապատի դրական վերաբերմունքը,

• կախվածություն շրջապատի գնահատականից,
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• վախ միայնակությունից,

• ներքին կարևորության զգացողության բացակայություն,

• «սահմանների» զգացողության բացակայություն,

• «լավը» լինելու ցանկություն,

• հիմնական նպատակը՝ կռահել շրջապատի մարդկանց ցանկությունները և բավարարել դրանք:

Կապվածության զգացողությունը պահպանելու համար զոհերը հաճախ շրջվում են դեպի հույսի 
ամենամոտիկ աղբյուրը՝ բռնարարը: Զգայական և հուզական մեկուսացումը, անօգնականության 
մշտական զգացումը կարող են հանգեցնել բռնարարի հետ երեխայի կապվածության ձևավորման, 
մանավանդ, եթե վերջինս նրա ծնողն է կամ խնամակալը: Հոգեբանության մեջ այս երևույթը վաղուց 
հայտնի է որպես «ստոկհոլմյան համախտանիշ». սա զոհի և ագրեսորի միջև ենթագիտակցական 
պաշտպանական «տրավմատիկ կապն» է, որն առաջ է գալիս բռնության կիրառման կամ դրա 
սպառնալիքի ընթացքում: Ուժեղ շոկի ազդեցության տակ զոհն սկսում է կարեկցել ագրեսորին, 
արդարացնել նրա գործողությունները, և, ի վերջո, նույնանալ նրա հետ՝ ընդունելով նրա գաղափարները 
և համարելով իր զոհողությունը անհրաժեշտ «ընդհանուր» նպատակին հասնելու կամ «լավը» լինելու 
համար:

Նման տրավմատիկ կապը ծառայում է գոյատևման նպատակին: Այն թուլության կամ հոգեկան 
խանգարման ցուցիչ չէ, այլ կանխատեսելի և օգտակար պաշտպանություն է: Սակայն, նման 
կապվածությունը երկարաժամկետ կտրվածքով միայն խորացնում է զոհայնացման գործընթացը 
և անօգնականությունը, և հանգեցնում է հասուն տարիքում հարաբերություններ հաստատելու հետ 
կապված լուրջ խնդիրների:

Ինչպես արդեն բազմիցս նշվեց, իրողության տրավմատիկ լինելը և զոհայնացումը լուրջ, 
երբեմն՝ անդառնալի հետևանքներ են թողնում երեխայի հոգեկանի վրա: Դրանց տարիքային 
առանձնահատկութjունների իմացությունը մեծապես կօգնի առավել արդյունավետ կոնտակտ 
հաստատելու, երեխայի հետ ամբողջական և արժանահավատ հարցազրույց իրականացնելու 
գործընթացում: Տրավմատիկ իրողությունը, որը երեխայի կյանքը բաժանում է «մինչև-և-հետո»-ի, 
ազդում է երեխայի զարգացման, կապվածության և հարաբերությունների, ինքնընկալման, աշխարհի 
և ապագայի ընկալման, ուրիշներին վստահելու, ապահովության զգացումի, հուզական, կոգնիտիվ, 
միջանձնային և ներանձնային կենսագործունեության վրա:

Տրավմային արձագանքելու առանձնահատկությունները պայմանավորված են հետևյալ գործոններով՝

• տրավմատիկ ազդեցության ուժգնություն, 

• երեխայի տարիք և իրավիճակի ընկալման կարողություն, 

• սեռ և անձնային առանձնահատկություններ, 

• տրավմային նախորդող կենսագործունեության և զարգացման առանձնահատկություններ,

• տրավմատիկ ազդեցությունից հետո տեղի ունեցած նշանակալից փոփոխություններ (բնակավայրի, 
դերերի, գործառույթների),

• աջակցության առանձնահատկություններ,

• հոգեբանական տրավմայի հետ առնչության նախկին փորձ,

• երեխայի կարգավիճակ (տուժող կամ վկա),

• տուժողի կամ բռնարարի հետ երեխայի հարաբերությունների բնույթ և այլն:

Սովորաբար, տրավմատիկ իրողության հետ առնչություն ունեցող երեխայի մոտ դրսևորվում են հետևյալ 
երևույթները՝
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• Մերժում. երեխաները կարող են մերժել տրավմատիկ իրողության հետ կապված մտքերը և 
զգացողությունները, խուսափել ակտիվությունից, ընկերական և սոցիալական կապերից, ունենալ 
տրավմատիկ իրողության մանրամասների վերաբերյալ հիշողության «կորուստ», հուզականորեն 
կաղապարվել և չկարողանալ արտահայտել հույզերի մեծ մասը:

• Վերապրում. երեխաները երբեմն կրկին ու կրկին վերհիշում ու վերապրում են իրավիճակը, 
խաղարկում են այն իրենց վարքում, տրավման, կարծես, կրկնվում է, ունենում են գիշերային 
մղձավանջներ, ուժգին հակազդում են ցանկացած իրավիճակի, որը հիշեցնում է տրավմատիկ փորձի 
մասին:

• Գերզգոնություն. այն դրսևորվում է տարբեր ազդակների հանդեպ չափազանց զգայունությամբ, 
քնի, սնվելու, ուշադրության կենտրոնացման խանգարումներով, ապակառուցողական վարքային 
դրսևորումներով, գերգրգռվածությամբ և այլն: 

2-6 տարեկանում երեխաները տրավմատիկ իրողությանը արձագանքում 
են հետևյալ հիմնական դրսևորումներով.

• ցուցաբերում են անջատման, հեռացման վախ և չափազանց կախված են դառնում իրենց 
դաստիարակներից կամ խնամողներից, 

• ունենում եմ ռեգրեսիվ՝ հետընթաց վարք (խոսում են փոքրիկի նման, ծծում են մատը և այլն), 

• ունենում են զարգացման կանգ, հետ են մնում հասակակիցներից, 

• վերարտադրում են տրավմատիկ իրողությունը (անընդհատ խաղարկում, կրկնում են դրվագներ),

• դժվարությամբ են արթնանում կամ քուն մտնում, հրաժարվում են քնից, 

• դրսևորում են ֆիզիկական ախտանիշներ (գլխացավեր, փորացավեր, չափազանց ուժեղ են 
արձագանքում ցանկացած ձայնի և այլն),

• ունենում են վարքային փոփոխություններ (սնվելու դժվարություններ, մեկուսացվածություն, 
ագրեսիվություն, ուշադրության ցրվածություն, կամակորություն և այլն), 

• ցուցաբերում են տրամադրության տատանումներ, 

• չափազանց սուր կամ թույլ են արձագանքում տարբեր ազդակներին (ձայն, լույս, երաժշտություն և 
այլն), 

• անհանգստանում են և, նույնիսկ, տագնապում սեփական անձի կամ ուրիշների համար, 

• վախենում են տրավմատիկ իրողության կրկնությունից, 

• կարող են ցուցաբերել նոր վախեր, որ մինչ այդ չեն ունեցել, 

• կարող են մահվան մասին հարցեր տալ: 

7-12 տարեկանում երեխաներն տրավմատիկ իրողությանը 
արձագանքում են հետևյալ դրսևորումներով՝

• տագնապ, անհանգստություն, վախ սեփական անձի, մտերիմի համար (հաճախ՝ ուժեղ կպչուն 
կապվածություն դասվարի կամ խնամողի հետ), 

• վախ իրավիճակի կրկնման հանդեպ, 

• տարբեր տագնապային խանգարումներ, 

• վարքային փոփոխություններ (ուշադրության ցրվածություն, գերակտիվություն կամ պասիվություն, 
ագրեսիվություն և այլն), 

• անվստահություն ուրիշների հանդեպ, 
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• սոցիալական իրադարձություններին համապատասխան հակազդեցության դժվարություն, 
հարմարման դժվարություններ, 

• փոփոխություններ դպրոցական վարքում, 

• մարմնական ախտանիշներ (գլխացավեր, փորացավեր, գերզգայունություն և այլն), 

• տրամադրության տատանումներ, 

• տրավմատիկ իրողության վերապրում (դրվագների անընդհատ խաղարկում, կրկնում, 
վերապատմում), 

• հակասոցիալական վարք, հեղինակությունների ու կարգուկանոնի մերժում, 

• մահվան մասին հարցեր, 

• մերժողական, խուսափողական վարք (հյուր չգնալ, չծանոթանալ նոր մարդկանց հետ և այլն), 

• գերգրգռվածության նշաններ, 

• հուզական կաղապարվածություն:

13-18 տարեկանում դեռահասները տրավմատիկ իրողությանը 
արձագանքում են հետևյալ դրսևորումներով՝

• անհանգստություն, վախ, տագնապ սեփական անձի կամ մտերիմների համար, 

• վախ, որ տրավմատիկ իրողությունը կամ դրա հետևանքները կրկին կվերադառնան, 

• վարքային փոփոխություններ (ուշադրության ցրվածություն, մեկուսացվածություն, ագրեսիվություն, 
կենտրոնացման և սովորելու դժվարություններ, լարվածություն ընկերների, ուսուցիչների հետ 
շփվելիս և այլն), 

• մարմնական տարաբնույթ դրսևորումներ (գլխացավեր, փորացավեր, սրտխառնոց և այլն), 

• անհանգստացնող հույզեր և զգացմունքներ, հուզական խառնաշփոթ (օրինակ՝ տագնապեցնող 
մտքեր կամ վրեժխնդրության ձգտում), 

• տրավմատիկ իրողության մասին պատմության պարբերաբար վերարտադրում կամ 
մանրամասների վերհիշում, դրանց վրա կենտրոնացում, 

• չափազանց սուր կամ թույլ արձագանք տարբեր ազդակներին (ձայն, լույս, երաժշտություն և այլն), 

• մերժողական, խուսափողական վարք (հյուր չգնալ, չծանոթանալ նոր մարդկանց հետ և այլն), 

• գերգրգռվածության նշաններ, 

• հուզական կաղապարվածություն, 

• ինքնաոչնչացման մտքեր, գործողություններ, 

• չափազանց հետաքրքրվածություն մահվան թեմայով, 

• անվստահություն դիմացինի հանդեպ, շփման խնդիրներ:
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ԲԱԺԻՆ II. 

ՏՈՒԺՈՂ ԿԱՄ ՎԿԱ ԵՐԵԽԱՅԻ 
ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ (ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ) 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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ԳԼՈՒԽ 4. Երեխաների հարցաքննության   
 (հարցազրույցի) նախապայմանները  
 և չափանիշները

Երեխայի հետ հարցազրույցի պլանավորման և իրականացման արդյունավետությունը մեծապես 
կախված է այն նպատակներից, որոնք իր առջև դնում է հարցազրուցավարը: Բնականաբար, վկա 
կամ տուժող երեխայի հետ հարցազրույց իրականացնելիս հարցազրուցավարը հաճախ ձգտում է 
առավելագույնս ճշգրիտ տեղեկատվություն հավաքել, որը կօգնի բացահայտել հանցագործությունը: 
Սակայն, այս ոլորտում կուտակված հարուստ փորձը վկայում է, որ արդյունավետ հարցազրույցը 
հետապնդում է հետևյալ երեք հիմնական նպատակները՝

• հավաքել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք առավելագույն ճշգրտությամբ կներկայացնեն երեխայի 
հետ տեղի ունեցածը (նրա փորձը),

• վստահ լինել, որ երեխան բավարար ապահով է զգում ՝ խնդրի մասին խոսելու և հարցերին 
պատասխանելու համար,

• խուսափել հարցազրույցի ժամանակ երեխայի վերատրավմատիզացիայից:

Տուժող կամ վկա երեխայի հետ հարցազրույցը ճշգրիտ և հստակ վարելը չափազանց կարևոր 
է, քանի որ երեխան հաճախ կարող է լինել միակ վկան, որը կարող է տալ համապատասխան 
տեղեկատվություն: Բացի այդ, եթե հարցազրույցը հստակ կառուցված չէ, երեխային չեն տրվել 
տարիքային առանձնահատկություններին հարիր և արդյունավետ հարցեր, նրա հետ չի հաստատվել 
կոնտակտ և ռապորտ, երեխայի տված տեղեկությունները կարող են լինել ոչ ճշգրիտ և անօգուտ: 
Որպեսզի երեխան դառնա «արժանահավատ» վկա, նրա հետ նախևառաջ պետք է կառուցել վստահելի 
հարաբերություններ:

Արդարադատության համակարգին անհրաժեշտ է, որ վկա կամ տուժող երեխան լինի 
«արժանահավատ», և անհապաղ տրամադրի հստակ և ժամանակագրորեն ճշգրիտ վկայություն 
իրադարձության վերաբերյալ: Իսկ ո ՞վ կարող է համարվել «վստահելի վկա»: Վկայի արժանահավատ 
լինելը ենթադրում է, որ նա. 

• հաշիվ է տալիս պատահածի մասին՝ հնարավորինս ամբողջովին և ճշգրիտ,

• տարբերակում է ճշմարտությունն ու սուտը,

• խնդրում է պարզաբանում, երբ չի հասկանում հարցը, և ոչ թե պատասխանում է պահի 
թելադրանքով կամ հարցաքննողին գոհացնելու նպատակով,

• նկատում է ուղղորդող հարցերը և հակառակվում է դրանց՝ թույլ չտալով, որ իրեն շփոթեցնեն: 

Արդյունավետ հարցազրույց կազմակերպելու համար, հմտություններից և կիրառված 
միջամտություններից բացի, մեծ դեր են խաղում հարցազրուցավարի անձնային և հաղորդակցական 
որակները: Սովորաբար, առանձնացվում են մի քանի կարևոր և էական հատկանիշներ, որոնք օգնում են 
արդյունավետ հարցազրույցի կազմակերպմանը:

• Լայնախոհություն. ցանկացած մարդ ունի իր կենսափորձը: Ինչպես և երեխան, ով պետք է 
հարցազրույց անցնի, այնպես էլ մեծահասակը, փոխհարաբերության մեջ են մտնում կենսափորձի, 
դիրքորոշումների, վերաբերմունքի, սպասելիքների որոշակի «պաշարով»: Որքան փորձառու է 
հարցազրուցավարը, այնքան ավելի շատ «տիպային» իրավիճակների պաշար ունի: Հարցազրույցի 
ժամանակ, կամ սթրեսային, լարված իրավիճակներում, մեծ և հարուստ կենսափորձ ունենալը 
հաճախ կարող է թե ՛ դրական, թե ՛ բացասական դեր ունենալ: Մի կողմից, փորձառու մեծահասակը 
կարողանում է արագ և հմուտ գտնել իրավիճակի պատասխանը՝ հենվելով նախկին կենսափորձի 
«հուշումների» վրա: Մյուս կողմից, սա կարող է թույլ չտալ նորովի և բաց նայել իրավիճակին, հաշվի 
առնել նոր մասնրամասներ, հասկանալ դեպքի յուրօրինակությունը: Լայնախոհ լինելը բավականին 
դժվար է, բայց, միևնույն ժամանակ, որոշման հարց է: Այսինքն, հարցազրույց իրականացնելիս 
մեծահասակը պետք է հասկանա ու գիտակցի, որ հաճախ կարող է արագ եզրահանգումներ անել՝ 
նույնիսկ չգիտակցելով, որ ընկնում է նախկին կենսափորձի ծուղակը: Գոյություն ունի լայնախոհ 
մնալու և միտքը բաց պահելու մի քանի ճանապարհ: Նախ, պետք չէ տեղեկատվությունը ընդունել 
որպես ակնհայտ և վստահելի: Անհրաժեշտ է ներքուստ վիճարկել այն (որքանո՞վ է այն հստակ, ո ՞րն 
է տեղեկատվության հիմքը, ներկայացվածը տեղեկատվությո՞ւն է, կարծի՞ք, թե՝ մեկ այլ բան): Մյուս 
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ճանապարհն է՝ ամբողջացնել հնարավոր այլընտրանքային տեսակետները և պատկերացումները՝ 
տրամադրված տեղեկատվության վերաբերյալ: Երրորդ տարբերակը՝ տեղեկատվության ամեն նոր 
«կտոր» ստանալիս անհրաժեշտ է մտովի վերադառնալ և ամենասկզբնական կետից վերանայել 
ունեցած տեղեկատվությունը, այլ ոչ թե պարզապես այն ավելացնել արդեն եղածին:

• Սպասելիքների հստակեցման կարողություն. համարվում է, որ արդյունավետ հարցազրույցը 
հաջողվում է այն հարցազրուցավարներին, ովքեր շատ հստակ կարողանում են սահմանել 
և բացատրել երեխային, թե ինչ են սպասում հարցազրույցի գործընթացից (ոչ թե 
բովանդակությունից): Երեխան որքան ավելի լավ պատկերացնի ընթացքը, իրենից սպասելիքը, 
այնքան ավելի լավ ու ճշգրիտ կարող է ներկայացնել իր տեղեկատվությունը: Լավագույն միջոցներից 
է՝ երեխային բացատրելը, որ հարցազրուցավարը ներկա չի եղել դեպքի վայրում, հետևաբար, 
սպասում է, որ երեխան կներկայացնի որքան հնարավոր է շատ մանրամասներ և մանրուքներ, 
որոնք օգտակար կլինեն ամբողջական պատկերը հասկանալու համար: Երեխային նաև պետք է 
խրախուսել խոսքով, որպեսզի նա առավելագույն ջանք գործադրի՝ հիշելու համար: Հարցադրումները 
պետք է օգնեն միայն՝ ակտիվացնել հիշողությունը: Վերջապես, կարևոր է երեխային բացատրել, որ 
իր տված տեղեկությունը այնքան կարևոր է, որ նա պետք է բավականաչափ ժամանակ տրամադրի՝ 
հնարավորինս շատ մանրամասներ հիշելու և վերարտադրելու համար:

• «Ակտիվ լսելու» ունակություն. «ակտիվ լսելու» հմտությունները տարածված և կիրառելի են 
մարդկային փոխհարաբերություններում, որոնք հնարավորություն են ընձեռում ՝ ստանալու 
հնարավորինս շատ ճշգրիտ մանրամասներ: Գոյություն ունեն մի քանի կարևոր հնարներ, որոնք 
օգնում են այս հմտությունների կիրառմանը՝ չընդհատելը, մանրամասները լսելը, երեխայի կողմից 
հնչեցված բառերը օգտագործելը, ինքնաբերական մեկնաբանություններից, եզրակացություններից 
զգուշանալը, անկեղծորեն հետաքրքրված, հոգատար, ջերմ լինելը, երեխային քաջալերելու համար 
դադարներ օգտագործելը, երեխային խրախուսելը՝ շեշտադրելով, որ իր մոտ շատ լավ է ստացվում և 
այլն («ակտիվ լսելու» և այլ հմտությունների մասին՝ տես Գլուխ 6-ում):

• Ճիշտ ժամանակին ճիշտ հարցեր տալու կարողություն. արդյունավետ հարցազրույցը մեծապես 
կախված է կիրառվող հարցերի տեսակներից և հաջորդականությունից (այս մասին մանրամասն՝ 
տես Գլուխ 6-ում):

Տուժող կամ վկա երեխայի հետ հարցազրույցը համարվում է արդյունավետ, եթե բավարարում է հետևյալ 
կարևոր պայմանները.

• նշանակալիորեն նվազեցնում է երեխայի սթրեսի մակարդակը,

• մեծացնում է երեխայի կողմից տրվող տեղեկատվության հավաստիության մակարդակը,

• նվազեցնում է բոլոր հնարավոր գործոնները, որոնք կարող են նպաստել երեխայի կողմից տրված 
տեղեկությունների «աղճատմանը»:

Հարցազրույցը պլանավորելիս և վարելիս հարցազրուցավարը պետք է հիշի, որ ցանկացած 
տրավմատիկ իրավիճակ իր հետ բերում է սեփական ապահովության ու անվտանգության զգացման 
խարխլում, ուստի, առաջնային և հիմնական նպատակն է՝ վերականգնել երեխայի վստահությունը 
թե ՛ ոստիկանի, թե ՛ այլ մարդկանց հանդեպ: Սա այն հիմքն է, որի վրա կառուցվելու է հետագա 
համագործակցությունը:

Վերոնշյալ սկզբունքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ չորս քայլերը.

• հարգանքի ցուցաբերում,

• անվտանգության ապահովում,
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• հույզերի արտահայտման թույլատրելիության ապահովում,

• տեղեկատվության տրամադրում:

Յուրաքանչյուր քայլի ապահովումը, իր հերթին, ենթադրում է որոշակի հմտությունների և 
գործողությունների կիրառում:

Հարգանք ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ է՝

• լսել առանց ընդհատելու,

• հարցնել, թե որքանով է հասկանալի խոսում հարցազրուցավարը: Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է 
կրկնել հարցը՝ առանց մատնանշելու, որ երեխան չի հասկանում, կամ «չի լսում»,

• շեշտադրել երեխայի ուժեղ կողմերը կամ հակազդումները, որոնք նա դրսևորել է կամ դրսևորում է 
(«Կեցցե ՛ս, որ կարողացար շուտ կողմնորոշվել ու զանգահարել», «Ապրե ՛ս, որ այսքան մանրամասն 
տեղեկություն տվեցիր» և այլն),

• խոսել երեխայի համար հասկանալի լեզվով,

• որքան հնարավոր է՝ ապահովել և արձագանքել երեխայի կարիքներին և ցանկություններին, 

• ստանալ հետադարձ կապ՝ հետագա հաղորդակցումը լավացնելու նպատակով (հասկանալի խոսք, 
տեմպ, ապահովության պարզաբանում և այլն):

Անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ է՝

• համագործակցությունն սկսել նախքան խոսելը (աչքերի կոնտակտ, երեխային հավասար դիրք, 
հեռավորություն, ձայնի հնչերանգ և այլն),

• ներկայանալ (ողջունել և առաջինը ասել անունը),

• հստակ ձևակերպել և բացատրել սեփական դերը և անելիքները,

• պահպանել հավասար դիրքը և աչքերի «փափուկ» կոնտակտը ողջ ընթացքում,

• նախևառաջ տեղեկանալ ֆիզիկական ապահովության մասին (ինչպես է զգում, ինչ կարիքներ ունի),

• հարցազրույցն սկսելուց առաջ տեղեկանալ՝ կա ՞ն արդյոք հարցեր, որոնք անհանգստացնում կամ 
հետաքրքրում են երեխային,

• ներգրավել իրեն վերաբերող որոշումների ընդունմանը (քննարկել, օրինակ, թե ինչու է անհրաժեշտ 
բժշկական զննումը),

• տալ տեղեկատվություն այն մասին, թե երեխան ինչպես կարող է պաշտպանել ինքն իրեն,

• թողնել որոշ կոնտակտային տվյալներ՝ հարցազրուցավարի հետ կապվելու համար,

• պահպանել գաղտնիությունը (մամուլ, այլ մարդիկ):

Հույզերի արտահայտման թույլատրելիության ապահովումը ենթադրում է, որ հարցազրուցավարը պետք է՝

• կառավարի իր հույզերը, շնչառությունը, վարքը. դա դրական է ազդում երեխայի վրա,

• խրախուսի, որ երեխան արտահայտի իրեն հուզող ապրումները,

• ցուցաբերի ապրումակցում և աջակցություն,

• վստահեցնի երեխային, որ այն, ինչ եղել է, իսկապես անցյալում է,

• բարկության պոռթկումները դիտարկի որպես տրավմայի հետևանք:
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Տեղեկատվության տրամադրման համար անհրաժեշտ է՝

• հստակ բացատրել, թե ինչ է սպասվում հարցազրույցի ժամանակ,

• տալ տեղեկատվություն իրավունքների կամ այն կազմակերպությունների վերաբերյալ, որոնք կարող 
են օգտակար լինել,

• տեղեկացնել, որ տրավմատիկ իրողությունը կարող է հանգեցնել որոշակի փոփոխությունների 
(օրինակ՝ վախերի կամ քնելու դժվարությունների),

• համբերատար և հանգամանալից պատասխանել երեխայի հարցերին, որոնք ծագում են ընթացքում:

Միջազգային չափորոշիչները նշում են, որ հանցագործությունից տուժած կամ հանցագործության 
վկա երեխայի հետ հարցազրույցի (հարցաքննության) ընթացքում առանձնապես կարևոր է՝ 
ժամանակին նկատել երեխայի մոտ տրավմատիկ արձագանքման ցուցիչները, որը կարող է վկայել նրա 
վերատրավմատիզացիայի մասին: Բախվելով նման անցանկալի արձագանքների, հարցազրուցավարը 
պետք է իր որոշումներում ելնի չվնասելու սկզբունքից և փոխի հարցազրույցի մարտավարությունը, իսկ 
որոշ դեպքերում ՝ դադարեցնի այն: Մասնավորապես, ուժեղ հուզական դրսևորորմների դեպքում ՝ լաց, 
դող, հեռանալու փորձ, ձեռքերով դեմքը ծածկելու ցանկություն, կակազում, ձայնի տոնի տատանումներ, 
գոռոցներ, հիսթերիկ նոպա, ցնցումներ և այլն, հարցազրույցը պետք է առնվազն ժամանակավոր 
դադարեցնել, երեխային հաղորդել անվտանգության զգացում, ցույց տալ, որ նրա զգացմունքները 
և հոգեվիճակը հասկանալի են և ընդունելի, որ իր առաջին իսկ պահանջով զրույցը կդադարեցվի: 
Այնուհետև, կարևոր է երեխայից ճշտել տվյալ պահի կարիքները՝ գնալ զուգարան, ջուր խմել, ծնողի մոտ 
գնալ, ուղղակի նստել ու հանգստանալ և այլն: Սա հետագա արդյունավետ հաղորդակցման համար 
առաջնային պայման է, քանի որ, եթե երեխան չվերագտնի ապահովության և անվտանգության 
զգացումը, ապա հետագա զրույցն, ամենայն հավանականությամբ, չի ստացվի:
 
Ելնելով հոգեվիճակների բնականոն տրամաբանությունից, ակնհայտ է, որ վերոնշյալ հուզական 
վիճակները մեծամասամբ առաջանում են աստիճանական ինտենսիվացման սկզբունքով. սկզբում 
երեխան գուցե փոքր-ինչ հուզված է կամ լարված, սակայն զրույցին զուգընթաց՝ հոգեվիճակն 
աստիճանաբար կարող է սրվել, ինչի ֆիզիոլոգիական նշանները դժվար չէ նկատել՝ դիմախաղի 
փոփոխություն, աչքերի կոնտակտից խուսափում, ձայնի հուզված հնչերանգ, դեմքի գունատություն 
կամ կարմրություն, վերջույթների թեթև դող, մտքերը շարադրելու բարդություններ, նույն միտքը 
անընդհատ կրկնելու հակում, հարցերը չհասկանալու կամ դրանց չափազանց արագ արձագանքելու 
միտում, հայացքով մտերիմի որոնում և այլն: Այս նախանշանները ժամանակին նկատելով՝ ուշադիր 
և ապրումակցող հարցազրուցավարը կարող է արագ վերահաստատել հուզական կայունությունը՝ 
դադարեցնելով հարցազրույցը և կարճ անդրադարձ անելով երեխայի հուզական վիճակին (օրինակ՝ 
«Տեսնում եմ, որ հիմա հուզվում ես: Կուզե ՞ս՝ մի փոքր ընդմիջում անենք», «Դու լավ աշխատեցիր, արի՝ հիմա 
մի փոքր հանգստանանք», «Գիտեմ, որ քեզ համար դժվար է խոսել այդ ամենի մասին ու դու շփոթված 
ես: Իմացիր, որ հենց այլևս չցանկանաս շարունակել, կարող ես ինձ ասել և մենք կանգ կառնենք»): 

Կարելի է նաև երեխայի ուշադրությունը ցրել որևէ կողմնակի թեմայով, օրինակ՝ հարցնել նրան, թե ինչ 
սպորտ կամ կենդանի է սիրում, և այդ թեմային տրամադրել մի քանի րոպե (օրինակ, կիսվել սեփական 
նախասիրությամբ կամ փորձով): Հարցազրույցը վերսկսելուց առաջ անհրաժեշտ է ապրումակցող ոճով 
հարցնել՝ պատրա ՞ստ է արդյոք շարունակելու զրույցը, և թե ուրիշ ինչի կարիք նա ունի մինչ վերսկսելը:
Բացառիկ կարևոր է՝ որևէ մի դեպքում չարժեզրկել երեխայի դժվար ապրումները և չարգելել դրանք 
(«Լաց մի՛ եղիր», «Հանգստացի՛ր», «Մի քիչ էլ դիմացիր ու կավարտենք»), ինչպես նաև ծավալել 
երեխայի վարքի վերաբերյալ «դաստիարակչական» ելույթներ, քանի որ նման «հորդորները» հարիր 
չեն երեխայի հուզական վիճակին և չեն կարող նպաստել ներքին ապահովության զգացմանը. 
ճիշտ հակառակը՝ դրանք, սովորաբար, ավելի են բևեռացնում երեխային, հուզականորեն հեռացնում 
են հարցազրուցավարից, վերջինիս կերպարն առավել շատ է զուգորդվում խիստ և ոչ հոգատար 
մեծահասակի կերպարի հետ, ով ունի ուժ և իշխանություն: Ինչ-որ առումով, ենթագիտակցական 
հոգեբանական մեխանիզմների արդյունքում, երեխան նույնիսկ կարող է հարցազրուցավարին և 
հարցազրույցի իրավիճակը զուգորդել իր հետ տեղի ունեցած բռնության դեպքի և բռնարարի հետ: Սա 
արդեն վերատրավմատիզացիան է, որն անմիջապես պետք է կանխել՝ երեխային ուղղորդելով դեպի 
ապահով մեծահասակը:



33

Սակայն, հոգետրավմա ապրած երեխայի սուր հուզական արձագանքը միշտ չէ, որ ձևավորվում 
է աստիճանաբար՝ վերոնշյալ մեխանիզմով: Երբեմն, հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման 
պարագայում, հուզական ժայթքումը հնարավոր է ամենաանմեղ թվացող կամ չնչին ազդակից, 
որը, սակայն, երեխայի ենթագիտակցության մեջ «զոդված» է տրավմատիկ փորձի հուզական 
հիշողությունների հետ և ակնթարթորեն գործարկում է տրավմատիկ ապրումների ինտենսիվ հոսքը: 
Օրինակ, հարցազրույցը իրականացնողի քայլերի ձայնը կամ ակնոց կրելը կամ ձայնի որոշակի 
տոնայնությունը կամ հագած վերնաշապկի գույնը կամ սենյակի ժամացույցի ձայնը և այլն կարող են 
հանդիսանալ նման խթանիչներ՝ թրիգերներ, որոնք «դոմինոյի» էֆեկտի սկզբունքով գիտակցություն 
են բերում անտանելի հիշողություններ և ապրումներ: Նման դեպքում հարցազրույցն անհրաժեշտ է 
անհապաղ կանգնեցնել և երեխային ուղեկցել իր հարազատների մոտ:

Որոշակի բացառիկ դեպքերում հնարավոր է, որ երեխան հարցազրույցի ընթացքում վերապրի իր 
տրավմատիկ փորձը, այնպես՝ ասես այն տեղի է ունենում հենց այդ պահին: Սա գիտակցության 
յուրահատուկ վիճակ է, որն արդյունք է ուժեղ տրավմայի և կոչվում է ֆլեշբեք (flashback). տրավմատիկ 
փորձի ոչ կամածին և անկանխատեսելի կենդանացում անսովոր վառ հիշողությունների միջոցով, որը 
կարող է տևել մի քանի վայրկյանից մինչև անգամ ժամեր, երբ երեխային թվում է, թե անցյալի վախեցնող 
իրականությունը ներխուժում է իր ներկայիս կյանք: Նման դեպքում ևս՝ զրույցը պետք է դադարեցնել, իսկ 
երեխային ցուցաբերել մարդկային և մասնագիտական աջակցության:

Ընդհանուր առմամբ, երեխայի հարցազրույցի (հարցաքննության) ընթացքում պետք է հնարավորինս 
զերծ մնալ ագրեսիվ կամ քննադատական խոսելաոճից, նյարդային արձագանքներից, անտեղի 
հումորից կամ հեգնական արտահայտություններից: Չի կարելի մոռանալ, որ երեխան դեպքերի 
մեծամասնության պարագայում, իր կամքով չէ, որ գտնվում է այդտեղ, և որ այդ իրավիճակն իրեն 
պարտադրված է. այսինքն, ինքնին հարցազրույցի գործընթացը, ինչ-որ իմաստով, «բռնություն» է, որը 
կարող է խթանել նրա բացասական հույզերը
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Բռնության ենթարկված երեխայից ամբողջական և ճշգրիտ վկայություն ստանալու համար գոյություն 
ունեն հարցազրույց (հարցաքննություն) վարելու տարբեր մոդելներ:

Բազմաթիվ հետազոտություններ են իրականացվել՝ ուղղված երեխայի հիշողության, հաղորդակցման և 
սոցիալական ունակությունների հարցերին՝ հարցազրույցի վարման գործնական ուղեցույցներ մշակելու 
նպատակով: Արդյունքում, արձանագրվել են մի շարք փաստեր, որոնց վերաբերյալ մինչ այդ չկար 
փոխհամաձայնություն գիտության մեջ: Բացահայտվեց, որ՝

• երեխաները, անկախ տարիքից, ունեն հստակ ունակություն՝ հիշելու իրենց շուրջը կատարվածը,

• հնարավոր է երեխայից ստանալ հուսալի տեղեկություն, բայց դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է
հստակ հետևել որոշակի ընթացակարգերի և հաշվի առնել երեխայի տարիքային ու անհատական
ունակությունները,

• երեխայի կողմից տրված տեղեկության ամբողջականությունն ու հուսալիությունը կախված է
հարցազրուցավարի արհեստավարժությունից: Մասնավորապես, հարցազրուցավարը պետք է
կիրառի ընդգրկուն հարցեր, ինչպիսին է, օրինակ՝ «կպատմե ՞ս ինձ պատահածի մասին», այնպես, որ
երեխան կարողանա հաղորդել որքան հնարավոր է շատ տեղեկատվություն,

• երեխայից ստացվող տեղեկության կեսից ավելին տրվում է ազատ զուգորդությունների և բաց
հարցերի միջոցով (անկախ տարիքից): Ազատ պատմությամբ ստացված տեղեկությունը մինչև
5 անգամ ավելի ինֆորմատիվ և հուսալի է, քան ուղիղ և նեղ հարցերի միջոցով ստացվող
տեղեկությունը,

• ազատ պատմության կամ զուգորդությունների օգնությամբ փոքր տարիքի երեխաները կարող են
պատասխանել քննությանը վերաբերող գրեթե բոլոր հարցերին,

• ուղղորդող հարցերը, որոնցից պետք է խուսափել ցանկացած պարագայում, հատկապես ռիսկային
են մինչև 6 տարեկան երեխաների դեպքում, քանի որ այս տարիքի երեխաներն առավելապես
հակված են գոհացնելու մեծահասակներին, ինչպես նաև չափազանց ներշնչվող են:

Ներկայումս առկա են անչափահասների հետ հարցազրույցի վարման բազմաթիվ մոդելներ ու 
ձևաչափեր, սակայն բոլորը հիմնականում ներառում են հետևյալ կառուցվածքը.

• Ռապորտի կամ կոնտակտի ստեղծում. վստահելի, ապահով ու հանգիստ փոխազդեցության
ձևավորումն է,

• Տեղեկությունների հավաքում և ճշգրտում. հարցազրույցի հիմնական մասն է,

• Հարցազրույցի փակում. կարևոր է՝ չեզոքացնելու համար հարցազրույցի հնարավոր բացասական
հուզականությունը:

Ռապորտի կառուցում կամ կոնտակտի ստեղծում

Կոնտակտի ստեղծումը և ռապորտը (ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է «վերադարձնել», 
«փոխադարձել») արդյունավետ հարցազրույցի, թերևս, ամենակարևոր փուլն է: Հայտնվելով 
հարցազրուցավարի սենյակում, երեխան կարող է լինել լարված, ճնշված, սթրեսային վիճակում: 
Հանդիսանալով հանցագործությունից տուժող կամ հանցագործության վկա, երեխան, առաջին հերթին, 
բախվում է իր համար ուժգին սթրեսային կամ տրավմատիկ իրողության, ինչի հետևանքով կորցնում 
է ապահովության ու վստահության զգացումը: Այդ պարագայում երեխայի համար շատ դժվար է 
վստահել այլոց, առավել ևս՝ անծանոթ որևէ մեծահասակի: Հետևաբար, հարցազրույցի հաջողությունը 
մեծապես կախված կլինի վստահելի հարաբերությունների կառուցումից: Ռապորտի կայացման փուլում 
հարցազրուցավարը ճանաչում է երեխային, նրա առանձնահատկությունները, երբեմն՝ գնահատում 
է կարողությունները, հասկանում երեխայի բառապաշարը, լեզվական ձևանմուշները, հուզական 
կարգավիճակը և այլն:

ԳԼՈՒԽ 5. Երեխաների հետ հարցազրույցի
կառուցվածքը և մոդելները



Երեխաների հետ հարցազրույցի
կառուցվածքը և մոդելները
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Որպեսզի ռապորտի, կոնտակտի ստեղծումը առավել արդյունավետ լինի, մեծահասակը պետք է 
պատրաստվի դրան: Գոյություն ունի մի քանի պայման, որոնք թույլ են տալիս ավելի կառուցողական 
դարձնել այս գործընթացը:

• Մինչև հարցազրույցն անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է շատ տեղեկություններ հավաքել երեխայի 
վերաբերյալ՝ ընտանեկան վիճակը, կազմը, նախասիրությունները, զբաղմունքը, զարգացման 
խնդիրները, անցյալի կարևոր իրադարձությունները և այլն:

• Հարցազրույցի վայրը պետք է լինի չեզոք, հանգիստ և ապահով: Օգտակար կլինի, եթե ձեռքի տակ 
լինեն թուղթ ու մատիտներ:

• Պետք է նստել այնպես, որպեսզի երեխայի հետ լինի աչքերի կոնտակտ: Ընդունելի չէ հարցեր տալը՝ 
սեղանից այն կողմ նստած դիրքից: Պետք է նստել երեխային մոտ, բայց ոչ շատ. չի կարելի մտնել 
երեխայի «տարածք», դա կարող է շատ վտանգավոր լինել նրա համար (վերատրավմատիզացիա):

• Որքան քիչ մարդ ներկա լինի զրույցին, այնքան ավելի լավ: Լավագույն միջազգային փորձը 
հատուկ մասնագիտացում ունեցող անձի կողմից կազմակերպվող հարցազրույցն է, երբ ոստիկանը 
պարզապես հետևում է միակողմանի անթափանց ապակու միջոցով: Մեր իրականությունում սա 
ապահովելը դեռևս հնարավոր չէ: Հոգեբանը պետք է ներկա գտնվի հարցազրույցին: Եթե առկա 
է սեռական բռնության կասկած, կարևոր է հաշվի առնել հարցազրուցավարի և երեխայի սեռերի 
համապատասխանությունը՝ երեխայի որոշակի տարիքի դեպքում, սակայն առավել առաջնայինը 
հարցազրուցավարի հմտություններն են:

Ինչպե ՞ս պետք է կառուցել առաջին կոնտակտը երեխայի հետ: Ահա մի քանի կարևոր հմտություն, որ 
կօգնեն մեծահասակին՝ երեխայի հետ վստահելի հարաբերությունների ստեղծման գործում.

• անհրաժեշտ է թույլ տալ երեխային՝ վարժվել տեղանքին, հետազոտել սենյակը, հարմարվել 
միջավայրին (նույնիսկ կարելի է նրան պատմել սենյակում առկա ինչ-որ առարկայի մասին, որի վրա 
նրա հայացքը կանգ է առնում),

• կարևոր է՝ երեխային դիմել անունով,

• պետք է լինել բաց և ընկերական, բայց սահմանները չանցնել (օրինակ՝ սկսել անունը փոփոխել, 
թեկուզև՝ փաղաքշական ձևով),

• անհրաժեշտ է երեխային տեղեկացնել՝ որտեղ են լինելու նրա ծնողները (խնամակալները) 
հարցազրույցի ընթացքում,

• պետք է ներկայանալ երեխային հասկանալի ձևով, ներկայացնել մյուսներին, ասել նրան, թե ով՝ ով է, 
ինչ է անում այստեղ և որն է մյուս մարդկանց դերը,

• պետք է տեղեկացնել նրան՝ ինչ են պատրաստվում անել այստեղ և որքան կտևի,

• չափազանց կարևոր է՝ լինել ապրումակցող, ուշադրություն դարձնել երեխայի մոտ առաջ եկող 
նյարդայնության կամ հուզմունքի ցանկացած դրսևորման,

• հարցազրույցը պետք է սկսել երեխայի կյանքին վերաբերվող հարցերից՝ ի՞նչ դպրոց է 
հաճախում, ի՞նչ է սիրում անել: Հարցեր ձևակերպելիս պետք է կիրառել երեխայի մասին ունեցած 
տեղեկությունները: Օրինակ, եթե հարցազրուցավարը գիտի, որ երեխան չունի ընկերներ, մենակյաց 
է, «ամենամոտիկ ընկերոջդ անունը ի՞նչ է» հարցը սխալ հարց է,

• չի կարելի տալ պարտադրանք պարունակող հարցեր. «Ուզո՞ւմ ես իմ ընկերը դառնալ», «Կարո՞ղ ենք 
ընկերներ լինել», «Կուզե ՞ս շուտ վերջացնենք, ու տուն գնաս»: Նման հարցերը մանիպուլյատիվ են 
և ենթադրում են դրական պատասխան, և երեխան կարող է դրանցում տեսնել սպառնալիք կամ 
ակնկալիք,

• անհրաժեշտ է զգայուն լինել երեխայի կարիքների նկատմամբ, արձագանքել, եթե երեխան ջուր 
է ուզում կամ զուգարան գնալ: Երբեմն, չցանկանալով խոսել ինչ-որ բանի մասին, երեխաները 
փորձում են հետաձգել այդ իրավիճակը, փնտրում են արդարացված փախուստի ձևեր (օրինակ՝ գնալ 
զուգարան): Եվ եթե նրան թույլ չտրվի դա անել, դիմադրությունը կարող է մեծանալ, նրա հետ լավ 
կոնտակտի հաստատումը կարող է բարդանալ կամ, նույնիսկ, անհնար դառնալ:
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Հարցազրույցի սկզբում երբեմն անհրաժեշտ է լինում արագ և անկաշկանդ եղանակով նախնական 
գնահատել երեխայի զարգացման մակարդակը: Այս նպատակին են ծառայում տարբեր հնարներ:
Երեխային ծանոթ թեմաների քննարկման ընթացքում պետք է ուշադիր լսել երեխայի խոսքը և լեզուն, 
վերջինիս հարմարեցնել հարցազրուցավարի լեզուն և օգտագործվող բառապաշարը:

• Կարելի է խնդրել երեխային՝ նշել գույները (օրինակ՝ խաղային եղանակով խնդրել նրանից օգնություն՝ 
ասելու իր վերնաշապկի գույնը՝ «Ինչ գեղեցիկ վերնաշապիկ ես հագել ու շատ հետաքրքիր գույնի է 
այն: Սա ի՞նչ գույն է:»):

• Կարելի է նպաստել նրան, որ երեխան ցույց տա հաշվելու ունակությունը (օրինակ՝ խնդրել, որ սեղանի 
վրայից ձեզ փոխանցի 4 հատ թուղթ), ստուգել կողմերի, ուղղությունների ընկալումը՝ առջևում, 
հետևում և այլն (օրինակ՝ հարցնել «Երբ գնում ես դպրոց, տնից դուրս գալիս ո ՞ր կողմով ես գնում»):

• Հնարավոր է ստուգել հիշողության արդյունավետությունը՝ խնդրելով երեխային պատմել այսօրվա 
կամ երեկվա մասին. «Պատմիր՝ այսօր մինչ այստեղ գալը ի՞նչ ես արել», «Երեկվա օրը կպատմե ՞ս 
ինձ» և այլն:

Վերոնշյալ հարցերը կամ հնարները չպետք է նմանվեն քննության, երեխան չպետք է իրեն զգա 
կաշկանդված կամ խստորեն գնահատվողի դերում:
 
Ռապորտի կամ կոնտակտի կայացման փուլը, ինչպես և հաջորդ փուլերը, պետք է կառուցվի 
ապրումակցման հենքի վրա և «ակտիվ լսելու» հմտությունների օգնությամբ, ինչի մասին մանրամասն 
խոսվում է Գլուխ 6-ում:

Տեղեկությունների հավաքում

Կոնտակտի հաստատման փուլից հետո սկսվում է հարցազրույցի հիմնական փուլը՝ տեղեկությունների 
հավաքումը: Այս փուլն անհրաժեշտ է սկսել գլխավոր կանոնների հաստատմամբ, ինչը կառուցողական և 
ակտիվ միտում է տալիս զրույցին: Դա անելու համար անհրաժեշտ է՝

• հարցնել երեխային՝ ինչո՞ւ է նա այստեղ, ի՞նչ են նրան ասել այստեղ կատարվելիքի մասին (ծնողները, 
ծանոթները, այլոք. սա հնարավորություն է տալիս հենց սկզբից հայտնաբերելու և չեզոքացնելու 
թյուր դիրքորոշումները կամ վախերը),

• ծանոթացնել երեխային ստի և ճշմարտության իմաստներին, ինչը հատկապես կարևոր է 
նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, քանի որ նրանք կարող են դեռևս հստակ 
չտարանջատել այդ հասկացությունները: Կարելի է օգտագործել որևէ օրինակ՝ հասկանալու համար, 
որ երեխան տարբերակում է սուտն ու ճշմարտությունը (օրինակ՝ «Եթե ես ասեմ, որ ունեմ կանաչ 
մազեր, դա ճշմարտությո՞ւն կլինի, թե՝ սուտ»: Այնուհետ պետք է բացատրել, որ այսօր խոսվելու է 
միայն ճշմարիտը,

• ոչ մի դեպքում չանտեսել, եթե երեխան վախեցած է. նրա վախին անդրադառնալով՝ հնարավոր է այն 
զգալիորեն իջեցնել,

• բացատրել երեխային, որ հնարավոր է՝ խոսվի նաև գաղտնիքների մասին: Երեխաների հետ 
աշխատելիս պետք է շատ ժամանակ տրամադրել տարբերակելու «վատ» և «լավ» գաղտնիքները: 
Բռնարարները անհանգիստ են պատժվելու վախի առումով, և շատ շահագրգիռ են, որ երեխան 
պահպանի գաղտնիքը: Նրանք, սովորաբար, կիրառում են երեխայի վրա ճնշման բոլոր ձևերը, 
երբեմն՝ շատ քողարկված և դաժան: Հետևաբար, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նրա վախը և 
ներկայացնել «վատ» գաղտնիքների վնասակարությունն ու դրանք բացահայտելու կարևորությունը 
(առանց երեխայի հանդեպ ճնշում օգտագործելու. դա նույնպես բռնարարք է),

• հավաստիացնել երեխային, որ հարցի պատասխանը չիմանալիս նա չպետք է կռահումներ անի, 
այլ կարող է շիտակ ասել այդ մասին: Անհրաժեշտ է երեխային փոխանցել այն հանգստությունը, 
որ ինքը կարող է որոշ հարցերի պատասխանները չունենալ, և որ բացարձակապես նորմալ է ասել՝ 
«Չգիտեմ»: Կարելի է որևէ օրինակով ստուգել վերոնշյալի ընկալումը (սա հատկապես կարևոր է 
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փոքր երեխաների դեպքում). օրինակ, հարցնել՝ «Ի՞նչ գույնի ավտոմեքենա եմ ես վարում», և եթե 
երեխան պատասխանում է որևիցե գույն, նրան ցույց տալ, որ նա կռահեց, այլ ոչ թե գիտեր այդ 
փաստը, իսկ կանոնն այն է, որ պետք է պատասխանել իմացածը կամ ուղղակի ասել, որ չգիտե 
պատասխանը:

Հարցազրույցի արդյունավետությունն ու անվտանգությունը գրեթե ամբողջապես կախված են երեխային 
ուղղվող հարցերի տեսակներից, դրանց ձևակերպումից, հաջորդականությունից և օգտագործվող 
բառերից: Հարցերի տեսակների և կիրառման առանձնահատկությունների մասին մանրամասն խոսվում 
է հաջորդ գլխում:

Երեխայի հետ աշխատելիս հարցազրուցավարները հաճախ հայտնվում են որոշակի ծուղակներում, 
որոնք կարող են բարդացնել կամ, նույնիսկ, անհնար դարձնել հարցազրույցը: Նման ընթացքից 
խուսափելու համար անհրաժեշտ է՝

• օգտագործել երեխայի համար հասկանալի լեզու: Սա ենթադրում է, որ հարցազրուցավարը պետք է 
խուսափի չափազանց բարդ, տվյալ տարիքի երեխաների շրջանում հազվադեպ կիրառվող բառերից 
կամ հասկացություններից, 

• օգտագործել միայն մեկ հարց կամ միտք պարունակող արտահայտություններ, կարճ 
նախադասություններ, պարզ ձևակերպումներ, լինել կոնկրետ. փոքր երեխաները շատ բառացի են 
հասկանում միտքը,

• խուսափել «Եթե…ապա…» արտահայտություններից՝ փոքր երեխաների հետ զրուցելիս, քանի որ 
նրանք դեռևս կարող են չկողմնորոշվել պատճառահետևանքային կապերում,

• երեխայի հետ համաձայնեցնել հիմնական «գործող անձանց» անունները և դրանք օգտագործել 
դերանունների փոխարեն (քեռի Վարդանը, ոչ թե՝ նա),

• միշտ խնդրել երեխային՝ բացատրել այն բառը կամ արտահայտությունը, որն անհասկանալի է, 
ինչպես նաև հիշեցնել, որ նույնը ինքը կարող է անել,

• հարցազրույցի տեմպը հարմարեցնել երեխայի «բացվելու» ունակությանը, լինել համբերատար,

• եթե երեխան փակում է դեմքը կամ աչքերը, իջեցնում է ձայնը կամ հարցերին պատասխանում է 
շշուկով, թույլատրել այդ, քանի որ նման պահերը հուզականորեն առավել հագեցած են, իսկ երեխան՝ 
առավել խոցելի,

• վերահսկել սեփական հույզերը, ձայնի երանգը, դիմախաղը, ցույց չտալ չափազանցված 
հետաքրքրվածություն կամ շոկ, անկախ նրանից, թե նա ինչ է պատմում,

• եթե երեխան դժվարանում է խոսել բռնության դրվագների մասին, խնդրել նրան՝ ցույց տալ 
տիկնիկների վրա կամ նկարել,

• նախապատրաստել կարևոր հարցերի ցանկ, որոնք չպետք է բաց թողնել:

Բացի այդ, առկա են հարցազրույցի վարման մի շարք «Չի կարելի»-ներ, որոնց իմացությունը թույլ կտա 
խուսափել շատ բարդություններից: Այսպիսով, հարցազրույցի ընթացքում չի կարելի.

• «դասախոսել» կամ երկար մենախոսել, քանի որ զրույցի վարման նման եղանակն ուղղակի սպառնում 
է ռապորտին, երեխային կարող է «դուրս մղել» հաղորդակցությունից, ինչպես նաև հաստատել 
հարցազրուցավարի գերիշխող դիրքը երեխայի հանդեպ.

• տեղեկությունների դիմաց գովել կամ խոստանալ պարգևատրություն, քանի որ նման վարքը 
նույնպես խիստ մանիպուլյատիվ է, «կաշառող», և կարող է վնասել ստացվող տեղեկությունների 
հավաստիությանը, ինչպես երեխայի աչքում փոխել հարցազրուցավարի դերը և խթանել 
անցանկալի հուզականություն.

• պարտադրել այս կամ այն պատասխանը, նույնիսկ եթե հարցազրուցավարը գիտի, որ երեխան 
ստում է կամ չի բացահայտում տեղեկության՝ իրեն հայտնի որևէ հատված: Եթե հարցազրուցավարն 
ունի տեղեկություն, որ երեխան մեկ ուրիշին նախկինում պատմել է տարբերվող իրողություն, 
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նորմալ է, եթե հարցազրուցավարը խնդրի նրան՝ պարզաբանել այդ շփոթությունը: Եթե երեխան չի 
ցանկանում պատասխանել, ապա ճնշում գործադրելը խիստ անցանկալի է.

• երեխային հարցնել՝ ինչպես նա կցանկանար պատժել բռնարարին կամ, ըստ նրա, ինչպիսին պիտի 
լինի պատիժը իր հետ կատարվածի համար. սրանք չափազանց վտանգավոր հարցադրումներ են, 
կարող են խթանել հակասական հույզեր, լարվածություն, կոնտակտի խզում.

• քննադատել երեխայի տված որևէ պատասխան. ուղղակի պետք է «ստանալ» դրանք.

• ուղղել «սխալ պատասխանը» կամ շարունակել երեխայի փոխարեն (եթե կիսատ է թողնում խոսքը). 
ավելի ճիշտ է՝ խնդրել պարզաբանում կամ առաջարկել շարունակել միտքը՝ կրկնելով ասված մասը 
(օրինակ, երեխա՝ «Ինքը ինձ մոտեցավ ու....», հարցազրուցավար՝ «Կարո՞ղ ես շարունակել. ու ի՞նչ 
տեղի ունեցավ» կամ «Ինքը քեզ մոտեցավ, ո՞ւ...»).

• ուղղորդել երեխային՝ առաջարկելով բռնության մասին տեղեկություններ (ասես՝ հիշեցնելով նրան 
իրողությունը). սա կարող է հոգեբանական վնաս հասցնել երեխային, մինչև անգամ՝ հանգեցնել 
վերատրավմատիզացիայի.

• ցույց տալ ձանձրույթ կամ դժգոհություն, երբ չի ստացվում ստանալ ցանկալի տեղեկությունները. 
ավելի լավ է ընդմիջել.

• շտապեցնել երեխային, եթե նա պատրաստ չէ խոսելու. ավելի լավ է՝ պայմանավորվել մեկ այլ 
հանդիպման համար.

• հարցնել երեխային՝ ինչու է բռնարարը վնասել նրան. երեխան չի կարող լիարժեք պատկերացնել 
կամ հասկանալ բռնարարի դրդապատճառները և հաճախ մեղադրում է ինքն իրեն: Նման 
հարցադրումը կարող է հնչել որպես մեղադրանք հարցազրուցավարի կողմից.

• հարցնել երեխային՝ սիրո՞ւմ է արդյոք բռնարարին, և արդյո ՞ք բռնարարը սիրում է իրեն. սրանք 
նույնպես ավելորդ հուզականություն և լարվածություն բերող հարցեր են, կարող են ընկալվել որպես 
ծածուկ մեղադրանք.

• տալ այնպիսի խոստումներ, որոնք հնարավոր չէ իրականացնել, օրինակ՝ «Այլևս ոչ մի վատ բան քեզ 
հետ չի պատահի».

• խոստանալ, որ ոչ-ոք չի իմանա երեխայի պատմածի մասին. սա, մեծամասամբ, անհնար է 
իրագործել:

Հարցազրույցի փակում

Հարցազրույցի հիմնական փուլից հետո հարցազրույցն անմիջապես չի ավարտվում: Չափազանց 
կարևոր է հիշել, որ որքան էլ գրագետ և խնամքով իրականացվի հարցազրույցը, որքան էլ այն 
համապատասխանի ապրումակցման և չվնասելու սկզբունքներին, ցանկացած դեպքում, այն 
սթրեսային է երեխայի համար և կարող է արթնացնել անցանկալի հոգեվիճակներ ու ապրումներ: Այդ 
իսկ պատճառով, հարցազրույցի ավարտական փուլը պարտադիր է և նպատակ ունի կայունացնելու 
երեխայի հոգեվիճակը, վերականգնելու նրա հոգեբանական ռեսուրսները, մեղմելու տրավմատիկ 
ապրումները: Այս փուլում անհրաժեշտ է.

• բացատրել երեխային՝ ինչ է տեղի ունենալու հաջորդիվ, իր մասնակցությամբ ինչ գործողություններ 
են նախատեսվում հետագայում և այլն. սա հնարավորություն է տալիս երեխային՝ զգալու 
վերահսկողություն իրավիճակի հանդեպ,

• գովել երեխային իր ջանքերի համար, որ ներդրեց հարցազրույցի ընթացքում: Շատ կարևոր է, որ 
գովասանքը լինի իր ջանքերի համար, այլ ոչ՝ բովանդակության («ճիշտ» խոսելու, անհրաժեշտ 
տեղեկություններ հաղորդելու), քանի որ դա կարող է մեծացնել երեխայի լարվածությունը և 
անհանգստությունները (բռնարարի հանդեպ վախը),
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• շնորհակալություն հայտնել երեխային՝ ուղիղ և անկեղծ,

• տալ ավարտական հարցեր. «Կա ՞ էլի ինչ-որ բան, որ, կարծում ես, ես պետք է իմանամ»,  
«Կա ՞ բան, որ կուզես ասել մինչև ավարտելը», «Կա ՞ բան, որ կուզես հարցնել ինձ» և այլն, 

• պատասխանեք բոլոր հարցերին, որ երեխան կունենա. դա հնարավորություն կտա երեխային՝ 
հնչեցնելու իրեն անհանգստացնող հարցերը և թուլացնելու լարվածությունը,

• ծախսել մի քանի րոպե՝ չեզոք թեմաներից խոսելու համար. «Այստեղից գնալուց հետո ի՞նչ ես 
պատրաստվում անել», «Այսօր երեկոյան նայելո՞ւ ես ֆուտբոլային խաղը» (եթե երեխան սիրում է 
ֆուտբոլ), և այլն:
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Անկախ հարցազրույցի փուլից, հարցազրուցավարը պետք է տիրապետի որոշակի հմտությունների և 
կիրառի դրանք, ինչը կապահովի ինչպես հարցազրույցի հոգեբանական անվտանգությունը երեխայի 
համար, այնպես էլ հաղորդակցման արդյունավետությունն ու տեղեկատվական հագեցումը: Առաջնային 
հմտություններն են՝ ակտիվ լսելու և հարցեր տալու հմտությունները:

Ակտիվ լսելու հմտություններ

Առհասարակ, հաղորդակցության հաջողությունը կախված է ոչ միայն խոսելու, այլև լսելու 
ունակությունից: Լսել կարելի է տարբեր ձևերով: Լսել չկարողանալը ոչ արդյունավետ հաղորդակցման 
հիմնական պատճառն է. հենց դա է հաճախ հանգեցնում անհամաձայնության, թյուրըմբռնման և շփման 
խնդիրների: Լսելը պահանջում է էներգիայի զգալի ծախս, հաղորդակցության մշակույթի որոշակի 
ունակություններ: Գոյություն ունի լսելու 2 տեսակ.

• ոչ ռեֆլեքսիվ կամ պասիվ ունկնդրում. ուշադիր լսելու ունակություն, երբ լսողը չի միջամտում 
զրուցակցի խոսքին, գրեթե չի օգտագործում մարմնի լեզու, այլ պարզապես լսում է նրան: Ոչ 
ռեֆլեքսիվ լսելու դեպքում պատասխանները հասցված են նվազագույնի՝ «այո ՛», «ի՜նչ եք ասում», 
«շարունակե ՛ք, խնդրեմ», «հետաքրքիր է» և այլն: Լսելու նման եղանակը նվազ արդյունավետ է ինչպես 
ինֆորմացիայի բացահայտման, այնպես էլ վստահելի հարաբերություններ կառուցելու առումով, 

• ռեֆլեքսիվ կամ ակտիվ լսումն իրենից ներկայացնում է հաղորդակցման իմաստի վերծանման 
գործընթաց, երբ զրուցակիցն ակտիվ անդրադարձնում է խոսողի ասածը, շեշտադրում է, թե 
ինչ հասկացավ նրա խոսքից, խթանում է նրա խոսքի շարունակությունը, արտացոլում է խոսողի 
հուզական վիճակը, վերաձևակերպում է նրա բառերը, ճշտում է իր հասկացածը, ամփոփում է 
ասվածը և այլն:

Ողջ հարցազրույցի ընթացքում հարցազրուցավարի աջակցող և հասկացող դիրքն իրականացվում է 
հենց ակտիվ լսելու միջոցով: Ակտիվ լսելու հմտություններն արդյունավետ հաղորդակցման գլխավոր 
«գործիքն» են: Դրանք ուղղված են ապահով և վստահելի հողորդակցությունը խթանելուն, բացասական 
հուզական ֆոնի թուլացմանը, ինչպես նաև ապահովում են օպտիմալ հետադարձ կապը:

• Ակտիվ լսելը հարցազրույցի վարման եղանակ է, երբ լսողն ակտիվորեն ցույց է տալիս, որ լսում 
և հասկանում է խոսողի, առաջին հերթին, զգացմունքները և հույզերը: Զրուցակցին ակտիվ լսել՝ 
նշանակում է՝

• նրան հասկացնել, թե ինչ լսեցիք և հասկացաք իր ասածներից,

• զրուցակցին վերադարձնել ասվածի հետ կապված իր իսկ ապրումները և հույզերը:

Ակտիվ լսելու արդյունքում ՝

• զրուցակիցն սկսում է հարցազրուցավարին վերաբերվել առավել մեծ վստահությամբ,

• զրուցակիցը պատմում է շատ ավելին, քան կպատմեր սովորական իրավիճակում,

• հարցազրուցավարը հնարավորություն է ստանում առավել լավ հասկանալու զրուցակցին և նրա 
ապրումները,

• եթե զրուցակիցը անհանգստացած է կամ բարկացած, ակտիվ լսելը օգնում է անվնաս թոթափել այդ 
հույզերը:

Ակտիվ լսելու գլխավոր հմտությունները երեքն են՝ ապրումակցում (էմպաթիա), հուզական վիճակի 
արտացոլում և պարաֆրազ:

Ապրումակցումը մարդու հուզական վիճակի գիտակցումն է և նրա փորձառությունը կիսելու 
ընդունակությունը. յուրօրինակ միաձուլում դիմացինի անձի և խնդիրների հետ: Այն դիմացինի 

ԳԼՈՒԽ 6. Հարցազրույց վարելու հիմնական  
 հմտությունները



ՏՈՒԺՈՂ ԿԱՄ ՎԿԱ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀՈԳԵՎԻՃԱԿԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԵՏ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ42

հոգեվիճակը սեփականի պես զգալու ընդունակությունն է, գիտակցելով, սակայն, որ դրանք դիմացինինն 
են: Էմպաթիկ լսողի համար կարևոր չէ խոսողի ճիշտ կամ սխալ լինելը, քանի որ չեն լինում ճիշտ կամ 
սխալ զգացմունքներ և ապրումներ: Էմպաթիկ վերաբերմունքը նպաստում է դիմացինի հոգեվիճակի 
ընկալմանը և, իր հերթին, հեշտացնում է նրա հետ հաղորդակցումը:

Ապրումակցման կարևոր հատկանիշը դիմացինի անձի նկատմամբ հարգանքի և նրան չվնասելու 
դիրքորոշումն է: Սա էթիկական կարևոր նորմ է, որը երեխայի հարցաքննության (հարցազրույցի) 
ընթացքում պարտադիր է պահպանել սկզբից մինչև վերջ: Ընդ որում, ապրումակցման պարտադիր 
պայմանը դրա անկեղծությունն է. անհնար է լինել կեղծ ապրումակցող, քանի որ այդ կեղծությունը 
անպայման անգիտակցորեն հաղորդվելու է դիմացինին (իսկ երեխաները չափազանց զգայուն 
են) շարժումների, դիմախաղի, ձայնի հնչերանգի, մարմնի դիրքի, աչքերի արտահայտության 
կամ շարժումների միջոցով: Հետևաբար, մինչև հարցազրույցն սկսելը կարևոր է, որպեսզի 
հարցազրուցավարը հստակ գիտակցի և փոփոխի իր իրական վերաբերմունքը երեխային, իրեն 
խանգարող բացասական դիրքորոշումները երեխայի, նրա խնամակալների, իրավիճակի, տեղի 
ունեցածի վերաբերյալ, այլապես այդ դիրքորոշումները թույլ չեն տա հարցազրուցավարին՝ երեխայի 
հանդեպ զբաղեցնել օպտիմալ, անվտանգ և նրբանկատ դիրք (ինչը պարտադիր է երեխայի հետ 
հարցազրույցի համար):

Էմպաթիկ լսելիս պետք է արտահայտել հետաքրքրվածություն զրուցակցի ասածների նկատմամբ, 
կիրառել չեզոք, գնահատական չարտահայտող բառեր, խուսափել քննադատությունից, զրուցակցին 
ընդհատելուց, հապճեպ եզրակացություններ անելուց, առարկելուց, մեղադրելուց, համոզելուց կամ 
խորհուրդ տալուց: Ընդհատման դեպքում պետք է ներողություն խնդրել, իսկ արտահայտվելուց 
հետո՝ աշխատել միանգամից վերականգնել զրուցակցի մտքի «թելը»: Կիրառելի է հետևյալ 
արտահայտությունը` «Շարունակի՛ր, խնդրեմ, դու խոսում էիր…»:

Ակտիվ լսելու հաջորդ հմտությունը հույզերի արտացոլումն է: Հույզերի կամ հուզական վիճակի 
արտացոլումը դիմացինի խոսքում, շարժումներում և ձայնի հնչերանգում առկա հույզերի ու 
զգացմունքների կռահումն ու արտահայտումն է: Սա չափազանց ազդեցիկ հմտություն է, քանի որ 
ճիշտ իրագործման պարագայում հնարավորություն է տալիս կառուցելու խորքային վստահության 
մթնոլորտ: Հարցազրուցավարը այս եղանակով ցույց է տալիս իր անկեղծ հետաքրքրվածությունը 
երեխայի հուզական ապրումներով, ինչպես նաև թույլատրելի է դարձնում նրա համար այդ հույզերն 
ունենալը և արտահայտելը: Սա էապես փոխում է հարցազրույցի դինամիկան, թոթափում է 
ավելորդ լարվածությունը, մերձեցնում է կողմերին: Միևնույն ժամանակ, այս հմտության սխալ կամ 
մեխանիկական կիրառումը կարող է հանգեցնել օտարման կամ երեխայի ներփակման: Այդ պատճառով 
է, որ հույզերի արտացոլումը պետք է միշտ անել փորձող եղանակով, առանց պնդելու, պատրաստ՝ 
հրաժարվելու սեփական կարծիքից: Այդ նպատակով, հույզերի արտացոլումը պետք է սկսել փորձող 
նախաբանով`

• «Կարծես թե զգում ես...», 

• «Զգում եմ, որ շատ բարկացած ես (վախեցած, հուզված, հուսահատ և այլն)»,

• «Քո խոսքերի տակ նկատեցի… զգացմունքը»,

• «Զգացողություն ունեմ, որ դա քեզ բարկացնում է»,

• «Ոնց-որ՝ շատ լարված ես հիմա»

• «Ճի՞շտ եմ նկատում (զգում), որ դա քեզ շատ է վախեցնում»

• «Ճի՞շտ եմ հասկանում, որ շատ հուսահատ ես հիմա» և այլն:

Նման փորձող ձևաչափը թույլ է տալիս միևնույն ժամանակ հայտնել ինչպես սեփական դիտարկումը, 
այնպես էլ՝ ճշտել՝ արդյոք այն իրականություն է: Եվ նման նախաբանով սկսվող արտացոլումը երեխային 
միշտ տալիս է հերքելու կամ չհամաձայնվելու, ինչպես նաև՝ իր հոգեվիճակը ճշտելու հնարավորություն 
(«Չէ, այդքան հուզված չեմ» կամ «Ոչ թե լարված եմ, այլ ուղղակի հոգնած եմ»): Նույնիսկ եթե 
հարցազրուցավարը սխալվել է իր ենթադրություններում, և երեխան շտկում է ձևակերպումը, միևնույն է, 
կոնտակտն ինտենսիվանում է, իսկ նրանց միջև հոգեբանական տարածությունը՝ փոքրանում: Բայց սա 
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միայն այն դեպքում, երբ հույզերի արտացոլումն իրականացվում է ապրումակցման հենքի վրա: Ուստի, 
հուզական վիճակի արտացոլման դեպքում անհրաժեշտ է՝

• խուսափել երեխայի վիճակի հետ համաձայնություն կամ անհամաձայնություն արտահայտելուց 
(«ճիշտ» կամ «սխալ» հույզեր չեն լինում և միայն երեխան գիտե, թե ինչ է զգում), 

• չմեղադրել և չքննադատել երեխային իր զգացածի համար («Գիտե ՞ս, դու իզուր ես հիմա վախենում» 
կամ «Դու փոքր երեխա չես այլևս, հավաքի՛ր քեզ»),

• չմեկնաբանել հույզերն ու զգացմունքները («Քո տխրությունը նրանից է, որ դու չես շփվում 
ընկերներիդ հետ, անընդհատ միայնակ ես»), 

• չհամոզել («Որպեսզի այդքան չլարվես, պատմիր ինձ տեղի ունեցածը» կամ «Եթե դու քեզ 
տրամադրես, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, էլ չես տխրի»):

Ակտիվ լսելու մյուս հմտությունը պարաֆրազն է. դիմացինի մտքերի վերադարձը՝ սեփական բառերով, 
առանց կրկնելու նրա բառերը: Սա բավականին դժվար, բայց և կարևոր հմտություն է, որը թույլ է տալիս 
ցույց տալ հարցազրուցավարի հետաքրքրվածությունը և ակտիվ ներգրավվածությունը զրույցի մեջ, 
ինչպես նաև՝ ճգրտելու հասկացածը և խթանելու երեխայի խոսքային ակտիվությունը: Երբ ունկնդիրը 
լսածն արտահայտում է սեփական բառերով, հաղորդակցումը դառնում է առավել արդյունավետ, իսկ 
գնահատականները նվազում են. սա պատասխան է՝ հասկանալով:

Պարաֆրազը ոչ միայն արտահայտում է խոսողին հասկանալու ցանկությունը՝ առանց նրան 
գնահատելու, այլև օգնում է՝ նրա տեսանկյունից հասկանալ արտահայտված մտքերը: Եթե պարաֆրազը 
ճիշտ է արված, լսողը նաև հնարավորություն է ստանում հասկանալու խոսողի հայացքները տվյալ 
հարցի շուրջ: Պարաֆրազի իմաստը ստուգելն է, թե լսողը որքանով է ճիշտ է հասկացել ասվածը, 
ինչպես նաև նրան ցույց տալը, որ իրեն հասկացել են:

Ինչպես և հույզերի արտացոլման դեպքում, պարաֆրազն էլ անհրաժեշտ է իրականացնել փորձող 
ձևաչափով՝ կիրառելով որոշակի նախաբան՝

• «Դու կարծում ես, որ...», 

• «Եթե ես քեզ ճիշտ հասկացա, ...», 

• «Կարծես, դու ենթադրում ես, որ...», 

• «Կարծես, ուզում ես ասել, որ...»,

• «Ես ճի՞շտ եմ հասկանում, որ...» և այլն:

Պարաֆրազի ռիսկը նրանում է, որ հարցազրուցավարը կարող է սխալ հասկացած լինել երեխային և 
պնդել սեփական ընկալումը, պարտադրել այն: Սա բացարձակ անընդունելի է և հակասում է ակտիվ 
լսելու բոլոր չափանիշներին: Միևնույն ժամանակ, ինչպես և հույզերի արտացոլման դեպքում, նույնիսկ 
սխալ, բայց երեխայի նկատմամբ հարգանքի ու ապրումակցման հենքի վրա արված պարաֆրազը 
կարող է խթանել հարցազրույցը, քանի որ երեխան կունենա պարաֆրազին չհամաձայնելու, այն 
շտկելու, ճշգրտելու հնարավորություն: Այդ պատճառով, պարաֆրազի դեպքում ևս, միանգամայն 
անհրաժեշտ է՝

• խուսափել ասվածի հետ համաձայնություն կամ անհամաձայնություն արտահայտելուց, որևէ 
գնահատական տալուց, երեխայի ասածի հավանականությունը կամ ճշմարտացիությունը 
հաստատելուց կամ հերքելուց,

• երբեք չմեղադրել և չքննադատել երեխային՝ ասվածի համար, 

• չմեկնաբանել ասվածը. նրա խոսքերի հիման վրա չանել եզրահանգումներ, չտալ նրա խոսքում 
բացակայող գնահատականներ, 

• խորհուրդ չտալ և չհամոզել՝ նույնիսկ լավագույն մտադրություններից դրդված:
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Հարցեր տալու հմտություններ

Ինչպես արդեն նշվել է, հաջողված հարցազրույցը պետք է համապատասխանի հետևյալ 
չափանիշներին՝

• նշանակալի իջեցնի երեխայի սթրեսի աստիճանը,

• մեծացնի երեխայի կողմից տրվող հուսալի տեղեկությունների ծավալը,

• նվազագույնի հասցնի ցանկացած գործոնի ազդեցությունը՝ երեխայի կողմից տրվող 
տեղեկությունները ձևափոխելու կամ աղճատելու առումով:

Այս չափանիշների բավարարումը գրեթե ամբողջապես կախված է երեխային ուղղվող հարցերի 
տեսակներից, դրանց ձևակերպումից, հաջորդականությունից և օգտագործվող բառերից:
Հարցազրույցի կամ հարցաքննության ընթացքում կիրառվող հարցերը կարող են լինել մի քանի 
տեսակի: Ստորև թվարկված հարցերի տեսակների հաջորդականությունն արտացոլում է գրագետ 
հարցազրույցում դրանց կիրառելիության հաճախականությունը՝ նվազման սկզբունքով (հարցերի 
տեսակները և դրանց հերթականությունը՝ համաձայն NICHD արձանագրության5):

1. Բաց հարցեր. այս հարցերն առավելապես խթանում են երեխայի ազատ պատմությունը և 
զուգորդությունները: Դրանք չեն սահմանափակում երեխային՝ պատասխանի ընտրության մեջ, 
ինչպես նաև չեն ուղղորդում նրա պատասխանը: Տեղեկության ակնկալվող հարցումը հիմնականում 
իրականացվում է բաց հարցերի միջոցով: Բաց հարցեր տալիս կարելի է մի փոքր թեքվել առաջ՝ դեպի 
զրուցակիցը, և բացել ձեռքի ափերը, ընդունել նախնական դիրքը և հետո լռել: Այս երկու ժեստերը՝ առաջ 
թեքվելը և ձեռքի ափերը բացելը, ցուցադրում են, որ հարցազրուցավարը «բաց» է և բարյացակամ, իսկ 
դադարը հուշում է զրուցակցին, որ խոսելու հերթն իրենն է, և որ հարցազրուցավարն սպասում է: Բաց 
հարցերն առավել մեծ չափով են նպաստում անձնային բնույթի մանրամասների դուրս բերմանը, ինչպես 
նաև վստահելի հարաբերությունների կառուցմանը:

Բաց հարցերը լինում են երեք տեսակի՝

• սկզբնավորող՝ «պատմիր՝ ինչ է պատահել», «պատմիր ինձ ամենը՝ սկզբից մինչև վերջ», «պատմիր ինձ 
ամենը, ինչ հիշում ես» և այլն, 

• ընդլայնող՝ «հետո ի՞նչ տեղի ունեցավ», «պատմիր ինձ՝ ինչ տեղի ունեցավ տուն վերադառնալուց 
հետո», «իսկ դրանից հետո ի՞նչ եղավ» և այլն,

• խորացնող՝ հարցեր, ուղղված արդեն պատմածը մանրամասնելուն. «դու նշեցիր…, ինձ ավելի շատ 
պատմիր այդ մասին», «էլ ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ...», «ավելի շատ կպատմե ՞ս այդ մասին» և այլն:

2. Կենտրոնացնող կամ կոնկրետացնող հարցերը նպաստում են կոնկրետ ինֆորմացիայի ստացմանը, 
շատ օգտակար են փաստահավաք գործընթացում: Դրանք զրուցակցի ուշադրությունը կենտրոնացնում 
են դետալների վրա և օգնում են՝ զրույցին տալ կառուցվածք: Կենտրոնացնող հարցերի օրինակներ 
են՝ «Ի՞նչ գույնի էր նրա վերնաշապիկը», «Ո ՞վ կար նրա հետ», «Որտե ՞ղ նա քեզ հպվեց», «Ե ՞րբ դա 
տեղի ունեցավ», «Ինչպե ՞ս դուրս պրծար», «Ինչո՞ւ նա քեզ հարվածեց» (կարևոր է նշել, որ բռնության 
ենթարկված անձանց հետ ավելի լավ է խուսափել «ինչո՞ւ» հարցից, քանի որ այն պարունակում է 
մեղադրական տարր):

3. Փակ հարցերը ենթադրում են միանշանակ պատասխան կամ նախապես ենթադրելի 
պատասխանների այլընտրանք՝ «այո-ոչ». օրինակ՝ «Նա սպառնո՞ւմ էր քեզ», կամ տարբերակի 
պարտադրված ընտրությամբ հարցեր, օրինակ՝ «Նա կանգնա ՞ծ էր, թե՝ նստած»: Փակ հարցերը նվազ 
ինֆորմատիվ են և կարող են հանգեցնել անձի ներփակման, կաշկանդվածության և տագնապի: 
Փակ հարցերը հաճախ հնչում են կտրուկ, երբեմն՝ ոչ շատ կոռեկտ, և ակնկալում են կոնկրետ 
պատասխաններ: Եթե այս տիպի հարցերը շատ են տրվում, ապա հաղորդակցումն սկսում է նմանվել 

5 ԱՄՆ Երեխայի առողջության և անձի զարգացման ազգային ինստիտուտի հարցազրույցի վարման կառուցվածքային 
մեթոդ (USA’s National Institute of Child Health and Human Development’s structured method of interviewing): 
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չոր հարցաքննության, և զրույցն ավարտվում է: Փակ հարցերը նախատեսված են ոչ թե մանրամասն 
տեղեկություններ ստանալու, այլ երեխայի համաձայնության կամ անհամաձայնության հաստատումն 
ստանալու համար: 

4. Թելադրող կամ ուղղորդող հարցեր: Թեև որոշ դեպքերում ուղղորդող հարցերը («Նա համբուրեց քեզ, 
այնպես չէ ՞», «Դու չես ուզում, չէ ՞, որ նա անպատիժ մնա») կարող են օգտակար լինել, այնուամենայնիվ, 
դրանք հարցերի առավել վտանգավոր և անթույլատրելի տեսակն են: Նման ձևով կառուցվող 
հարցադրումները պարունակում են անձին մանիպուլյացիայի ենթարկելու միտում, ինչը հստակ 
հակասում է զրույցի և հաղորդակցման էթիկական նորմերին և կարող է վնասել երեխայի հոգեվիճակին:
 
Այսպիսով՝

• բաց հարցերը հանգեցնում են առավել ճշգրիտ վերհիշմանը և վերարտադրությանը,

• ընդլայնող բաց հարցերն ուղղված են բացահայտելու իրադարձությունների հետևանքները,

• խորացնող բաց հարցերն ուղղված են երեխայի պատմածի որևէ հատվածի մանրամասների 
բացահայտմանը,

• իդեալական պարագայում, հարցազրույցն սկսվում է սկզբնավորող բաց հարցերից, այնուհետ 
կիրառվում են ընդլայնող հարցերը, որից հետո՝ խորացնող բաց հարցերը (հետագայում ՝ նորից 
հերթափոխելով ընդլայնող բաց հարցերի հետ),

• կոնկրետացնող հարցերը կիրառվում են միայն՝ երբ ավելի բաց հարցերը ձախողում են անհրաժեշտ 
տեղեկությունների բացահայտումը,

• կենտրոնացնող հարցերն ավելի գերադասելի են «այո-ոչ» փակ հարցերից, որոնք, իրենց հերթին, 
ավելի գերադասելի են պարտադրված ընտրության հարցերից («սա-թե-սա» հարցեր),

• ուղղորդող հարցերն առավել անցանկալի հարցերն են, քանի որ արտահայտում են 
հարցազրուցավարի գերիշխանությունը և վերահսկողությունը երեխայի հանդեպ, ինչն 
անթույլատրելի է,

• լավագույն տարբերակը բաց, փակ և կոնկրետացնող հարցերի ճկուն համադրությունն է, ինչը 
թույլ է տալիս զրույցը վարել դինամիկ և առավելագույնս արդյունավետ: Եթե առկա է կոնկրետ 
ինֆորմացիա ստանալու նպատակ, ապա առավելապես օգտակար են փակ և կենտրոնացնող 
հարցերը, մինչդեռ բաց հարցը պահանջում է բացատրություն, զրուցակցի տեսակետի ընդլայնված 
շարադրանք, զրույցի շարունակություն: Այս կարգի հարցեր տվողը համարվում է հետաքրքիր, 
անկեղծ, ուշադիր զրուցակից: 

Հարցազրույց իրականացնելիս երբեմն անհասկանալի է, թե որ պահին ինչ հարց կարելի է տալ, 
որպեսզի իսկապես այն լինի տեղին և ժամանակին և թույլ տա երեխային՝ առավելագույնս արտահայտել 
սեփական պատկերացումները և մտքերը: Բաց հարցերի պարագայում երբեմն հարցի ձևակերպման 
հետ կապված երկմտանք է լինում առ այն, որ այն լինի օգտակար՝ տեղեկատվություն ստանալու առումով, 
սակայն չդրդի ավելորդ մանրամասների պատմելուն կամ չուղղորդի երեխային:

«Պատմիր ինձ ամեն ինչ» և «Պատմիր ամենը, ինչ տեղի է ունեցել» հարցերը շատ օգտակար են, 
հատկապես հարցազրույցի նախնական փուլում, երբ երեխային հնարավորություն է ընձեռվում ազատ 
արատահայտելու իր հիշողությունում առկա տեղեկատվությունը: Նմանօրինակ հարցերն ուղղորդող 
չեն, վստահություն են ներշնչում, թույլ են տալիս արտահայտվել և խրախուսում ու «արթնացնում» եմ 
հիշողության վերարտադրման գործընթացը: 

Խորացնող և ընդլայնող բաց հարցերն օգտակար են, երբ երեխային դրդում են հիշելու առավել սպեցիֆիկ 
մանրամասներ: Օրինակ, «Պատմիր ինձ այն ամենը, ինչ հիշում ես, երբ մայրիկը դուրս եկավ սենյակից» 
հարցը երեխային կդրդի կենտրոնանալու հենց տվյալ ժամանակահատվածի վրա, և թույլ կտա վերհիշել 
առավելապես այն մանրամասները, որոնք տեղի են ունեցել տվյալ ժամանակահատվածում: Մինչդեռ, 
ասելով՝ «Պատմիր ինձ ամեն բան հայրիկի մասին» հարցը, կարող է դրդել երեխային՝ տալու տեղեկություն 
այնպիսի մանրամասներով, որոնք օգտակար չեն լինի տվյալ հարցազրույցի համար:
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Բաց հարցեր կիրառելիս հնարավորություն է ընձեռվում նաև՝ քաջալերելու երեխային: Օրինակ, 
երեխաները հաճախ դադար են տալիս, չեն կողմնորոշվում շարունակության հարցում: «Ի՞նչ տեղի 
ունեցավ դրանից հետո», «Ուրիշ ի՞նչ եղավ» և նման այլ հարցերը թույլ են տալիս և դրդում են երեխային՝ 
շարունակելու իրենց պատմությունը:

Օգտագործելով երեխայի կողմից կիրառվող բառերը, մեծահասակը երեխային դրդում է առավել 
հասկանալի և ապահով ձևով պատմելու իրավիճակի մասին: «Կպատմե ՞ս, թե ինչպես… (օգտագործել 
երեխայի բառը) տեղի ունեցավ» տիպի հարցերը թույլ են տալիս երեխային՝ լինել վստահ և հասկացված:

Հետազոտությունները վկայում են, որ երեխաներն առավելապես հստակ տեղեկատվություն են տալիս 
բաց հարցերի կիրառման դեպքում: Որքան հարցը ավելի կոնկրետ է, երեխան այնքան ավելի կարող 
է սխալ տեղեկատվություն տալ: Ուստի, հարցազրույցի նախնական փուլում շատ կարևոր է տալ 
առավելապես բաց հարցեր, իսկ հետո որոշակիացնել դրանք՝ հավելյալ մանրամասներ հավաքագրելու 
նապատակով: 

Ամփոփելով, կարելի է ընդգծել մի քանի կարևոր քայլ, որ օգնում են հարցերի արդյունավետ կիրառմանը 
և նպաստում են երեխայի կողմից առավել ընդլայնված և հստակ տեղեկատվության հաղորդմանը:

Նախ, անհրաժեշտ է երեխային քաջալերել՝ պատմելու այն ամենը, ինչ նա ազատ հիշում է և կարող 
է վերարտադրել: Սա հնարավոր է անել սկզբնավորող բաց հարցերի տեսքով՝ «Պատմիր՝ ինչ հիշում 
ես», «Պատմիր ինձ ամեն ինչ» և այլն: Եթե երեխան դադարներ է տալիս, դժվարանում է շարունակել, 
անհրաժեշտ է նրան խրախուսել՝ գլխով անելով, օգտագործելով նրա վերջին բառերը, խնդրելով 
շարունակել: Եթե այս քայլը չի օգնում, կարելի է կիրառել բաց ընդլայնող հարցեր՝ «Ի՞նչ եղավ հետո», «Էլ 
ի՞նչ տեղի ունեցավ» և այլն: Երեխայի պատմելուն զուգընթաց հարցազրուցավարն իր համար կարող է 
առանձնացնել այնպիսի մանրամասներ, որոնց անհրաժեշտ է անդրադառնալ կոնկրետացնող հարցերի 
օգնությամբ: Սակայն, կարևոր է հիշել, որ չի կարելի ընդհատել երեխային: Անհրաժեշտ է, որ նա պատմի 
իր ողջ հիշածը, վերարտադրի նախնական տեղեկատվությունը: Քանի որ երեխայի ուշադրությունը 
բավականին «սահմանափակ է» (հատկապես վաղ տարիքում), ընդհատումները կարող են շեղել 
երեխային և թույլ չտալ ճշգրիտ վերարտադրել տեղեկատվությունը: 
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Որպես երեխայի հետ հարցազրույցի՝ վերոնշյալ բոլոր կանոններին ու սկզբունքներին 
համապատասխանող մոդելի օրինակ ստորև հակիրճ ներկայացվում է PEACE մոդելը5, որը 
մշակվել է վաղ 1990-ականներին՝ Անգլիայում և Ուելսում ՝ իրավապաշտպանների և հոգեբանների 
համագործակցության արդյունքում: Այն նպատակ ուներ կրճատելու հարցազրույց վարելու չափազանց 
ագրեսիվ ոճի կիրառման արդյունքում ստացվող կեղծ խոստովանությունների ծավալը:

Այս մոդելը բաղկացած է 5 փուլից (P- preparation and planning, E - engage and explain, A – account,  
C – closure, E - evaluation):

ՓՈՒԼ 1. Պլանավորում և պատրաստություն

Մինչև հարցազրույցն սկսելը պետք է ունենալ դեպքի վերաբերյալ խորը իմացություն.

• պատրաստեք թեմաների ցանկ, որոնց պետք է անդրադառնաք.

• հստակեցրեք հարցազրույցի նպատակը և խնդիրները.

• որոշեք, թե ինչն է պետք պարզաբանել կամ ապացուցել, ինչ ապացույցներ են առկա և ինչպես ձեռք 
բերել անհրաժեշտ այլ ապացույցներ:

Մինչև հարցազրույցն սկսելը հավաքեք որքան հնարավոր է շատ տեղեկություն երեխայի մասին.

• տարիքը,

• ֆունկցիոնալությունը (ուսումնական խնդիրները, լեզվական խնդիրները, զարգացման խնդիրները…),

• լեզուն/մշակույթը,

• նախորդող ցանկացած վարքային խանգարումները (ագրեսիա, սեռականացված վարք, վարքում 
հանկարծակի կամ անբացատրելի փոփոխություններ և այլն), 

• ինտրովերտ է, թե էքստրովերտ, ինչպես է հարաբերվում ուրիշների հետ, մասնավորապես՝ 
անծանոթների:

5  http://www.kevinian.com/overview-of-the-peace-method-investigative-interviews/ 

P   E   A   C   E
Հ Ա Ր Ց Ա Զ Ր ՈՒ Յ Ց

ԳնահատումՆերգրավում և
բացատրություն

Ցուցմունքների 
դուրս բերում և 
պարզաբանում

Պլանավորում և 
պատրաստություն Փակում.
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Եթե երեխան մինչև հարցազրույցը արդեն բացահայտել է իրավիճակը (պատմել է մեկ այլ 
մեծահասակի), ապա պետք է նախապես տեղեկանալ՝

• դա պատահաբա ՞ր է տեղի ունեցել, թե՝ մտադրված,

• երբ և ինչ հանգամանքներում է դա եղել,

• ինչ է ասել նրան դիմացինը, ինչպես է վարվել, արձագանքել,

• երեխան գիտե ՞ արդյոք, որ ոստիկանները տեղեկացված են:

Եթե երեխան մինչ այդ չի բացահայտել պատահածը, անհրաժեշտ է իմանալ, թե որոնք են նրա 
հնարավոր մտահոգությունները: Անհրաժեշտ է հավաքել հնարավորինս շատ տեղեկություն 
բռնության բնույթի, ենթադրվող բռնարարի և երեխայի միջև հարաբերությունների բնույթի, երեխայի 
բացահայտումից առաջ և հետո ընտանիքի արձագանքի վերաբերյալ:

Միջավայրի նախապատրաստություն.

• նստարանները պետք է լինեն հարմարավետ և 120 աստիճան անկյան տակ,

• հարցազրուցավարի և երեխայի միջև պետք է ոչինչ չլինի (օրինակ՝ սեղան),

• անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել երեխային շեղող հանգամանքները և ընդհատումները, 

• պետք է նախազգուշացնել գործընկերներին՝ չմիջամտել գործընթացին:

ՓՈՒԼ 2. Ներգրավում և բացատրություն

Կառուցեք ռապորտ երեխայի հետ՝ ներկայանալով և ներկայացնելով բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցելու 
են հարցազրույցին, և բացատրեք հարցազրույցի նպատակը: Սա հարցազրույցի այն մասն է, որում ավելի 
շատ խոսում է հարցազրուցավարը:

Երեխային զրույցի մեջ ներգրավեք հանգիստ և ոչ կոնֆլիկտային ոճով, ինչը թույլ կտա երեխային՝ իրեն 
զգալ հարմարավետ և հաղորդակցվելու հակված:

Բացատրեք երեխային ձեր սպասելիքները նրանից՝ առանց ճնշում գործադրելու կամ նրա հետագա 
պատասխանների բովանդակության վրա ազդելու:

Ներկայացրեք «ՉԳԻՏԵՄ» և «ՉԵՄ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ» կանոնները:

ՓՈՒԼ 3. Ցուցմունքների դուրս բերում և պարզաբանում

Սա հարցազրույցի հիմնական մասն է, որտեղ դուք պարզում եք, թե ինչ է տեղի ունեցել՝ խնդրելով 
երեխային՝ մանրամասն հիշել իրադարձությունը:

Դուք կարող եք խրախուսել երեխայի վերհիշումը՝ կիրառելով ստորև բերվող մեթոդներից մեկը կամ 
երկուսը:

Իմացական մոտեցում. խնդրեք երեխային՝ նկարագրել իրադարձությունը: Մի՛ ընդհատեք և մի՛ տվեք 
ուղղորդող հարցեր, այլ օգտագործեք դադարները՝ խթանելով երեխային՝ լրացնել բացերը: Ապա, խնդրեք 
նրան՝ կրկին հիշել իրադարձությունը, բայց հակառակ հերթականությամբ կամ այլ տեսանկյունից:

Հաղորդակցության կառավարում. խնդրեք երեխային՝ պատմել պատահածը: Այնուհետ, պատմությունը 
բաժանեք հատվածների, և յուրաքանչյուր հատվածի վերաբերյալ խնդրեք մանրամասներ: Հետազոտեք 
և ամփոփեք յուրաքանչյուր հատվածը, որպեսզի լրացնեք բացերը: Խնդրեք երեխային՝ պարզաբանել 
ցանկացած հակասական տեղեկություն:
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Բաց հարցերի կիրառումը առաջնային է, սակայն դրանցում պետք է ուրվագծվեն պատասխանի որոշակի 
սահմաններ. երեխային իր հետ պատահածի մասին պատմել խնդրելու փոխարեն պետք է ասել. «Այժմ 
պատմիր այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ, երբ դու ուրբաթ օրը դպրոցից տուն վերադարձար»:

Երբ երեխան դադարում է պատմել, սակայն ստացված տեղեկատվությունը ձեզ չի բավարարում և 
ենթադրում եք, որ պատմությունը շարունակություն ունի, անհրաժեշտ է նրբանկատորեն երեխային 
առաջ մղել.

• Ի՞նչ եղավ հետո.

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ (երեխայի վերջին բառերը) հետո.

• Դու ասացիր (երեխայի վերջին բառերը): Ի՞նչ եղավ դրանից հետո:

Երբ երեխան ներկայացնի առաջնային ամբողջական պատմությունը, բայց կարիք լինի մանրամասնելու 
այն, հարկավոր է զգուշորեն կիրառել խորանալու հարցերը.

• ուրիշ ի՞նչ տեղի ունեցավ.

• դու ասացիր (մեջբերել երեխայի՝ պատմության տվյալ հատվածի բառերը): Պատմիր ինձ մի փոքր 
ավելի շատ այդ մասին.

• ինձ մի քիչ էլ պատմիր այն պահի մասին, երբ (մեջբերել երեխայի՝ պատմության տվյալ հատվածի 
բառերը):.

• ուրիշ ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ (մեջբերել երեխայի՝ պատմության տվյալ հատվածի բառերը):

Կարևոր է՝ հարցերը տալ երեխայի պատմածի հերթականությանը համահունչ, այսինքն, հարցնել 
հանգամանքների մասին հենց այն հերթականությամբ, որով նա պատմել է: Տարածված սխալ է, երբ 
երեխայի պատմությունը հարցազրուցավարը պարզաբանում է կարևորության հերթականությամբ: Այս 
փուլում ավելի կարևոր է, որ հարցերը համապատասխանեն երեխայի հիշողության վերականգնման 
գործընթացին:

Հարցադրումների հաջորդականության կանոնն է՝ առավել բաց հարցերից աստիճանաբար անցնել 
նվազ բաց հարցերի և, վերջապես, անհրաժեշտության դեպքում ՝ սպեցիֆիկ կամ փակ հարցերի: Փակ 
հարցերը պետք է կիրառվեն միայն պատմության որոշ մանրամասները ճշգրտելու համար:
Մի՛ մոռացեք ընդմիջումների մասին:

ՓՈՒԼ 4. Փակում

Ընդհանրացրեք երեխայի ցուցմունքների գլխավոր կետերը և թույլ տվեք նրան՝ ուղղել սխալները կամ 
տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություն՝ ցանկացած անհամապատասխանություն պարզաբանելու համար: 

Պատասխանեք երեխայի բոլոր հարցերին և անդրադարձեք նրա ցանկացած մտահոգության, որը, 
գուցեև, ի հայտ է եկել հարցազրույցի ընթացքում:

Շնորհակալություն հայտնեք երեխային և բացատրեք հետագա քայլերը:

Փակումը նպաստում է բարդ հուզական հիշողություններից հետո երեխայի՝ «այստեղ-և-հիմա» 
վերադարձին: Այն թույլ է տալիս հարցազրույցը ավարտել դրական նոտայով, ինչը նաև հետագայում 
կհեշտացնի նրա հետ ձեր աշխատանքը:
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ՓՈՒԼ 5. Գնահատում

Գնահատեք հարցազրույցը և տրամադրված տեղեկությունները: Օգտվեք հնարավորությունից՝ արված 
աշխատանքի շուրջ մտորելու և այն ոլորտները որոշելու համար, որում դուք կատարելագործվելու 
կարիք ունեք:

Ինքներդ ձեզ առաջադրեք այս հարցերը.

• Հասա ՞ք արդյոք ձեր նպատակին.

• Հաջողվե ՞ց արդյոք կառուցել ռապորտը.

• Լրացուցիչ հարցազրույց կազմակերպելու կարիք կա ՞ արդյոք:
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