
- 1 -

�������� 

������� �����

Վարժություններ
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Ուրիշների մասին հոգ տանելու համար նախ պետք է հոգ տանել ձեր 
մասին: Դաստիարակությունը բարդ «գործ» է և ներառում է բուռն 
հույզեր, որոնք հաճախ բացասաբար են անդրադառնում ծնող-երեխա 
հարաբերությունների վրա:

Եկեք նախ խոսենք ձեր մասին՝ ինչպես եք վարվում ձեր երեխայի 
հետ ունեցած դժվարությունների հետ: Ինչպե՞ս եք վերաբերում 
իրավիճակներին, երբ  զգում եք, որ երեխայի պահվածքն անընդունելի է,
«դժվար»,  անցանկալի և այլն:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս հրատարակությունը պատրաստվել է Եվրամիության աջակցությամբ։ Հեղինակը լիովին 
պատասխանատու է դրա բովանդակության համար և չի նշանակում, որ այն արտացոլում է 
Եվրամիության տեսակետները։
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ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Պատասխանել հարցերին

Մտածեք և նկարագրեք - երեխայի հետ հարաբերությունների հետ 
կապված ո՞րն է ծնողի համար ամենադժվարն այս գործընթացում:

Ինչպե՞ս եք վերաբերվում, երբ ձեր երեխան ... (նկարագրեք անցանկալի 
պահվածքը. օրինակ. Երբ իմ երեխան կամակոր է, ես ...)

Ինչպե՞ս եք վերաբերում նման իրավիճակին:

Ովքե՞ր են այն մարդիկ, ում հետ կարող եք խոսել ձեր խնդիրների 
մասին: Ո՞ւմ հետ կարող եք կիսել ձեր մտահոգությունները, մտքերը:

Թուլության զգացում, վախ, հաճա՞խ եք ունենում։ Կարծում եք, որ 
չեք կարողանա հաղթահարել դժվարությունները և չեք կարողանա 
բավարար չափով աջակցել ձեր երեխային։

Երբեմն ամոթի ու մեղքի զգացում ապրել  եք։  Ծ նողները երբեմն 
իրենց մեղավոր են զգում, որ չեն կարողանում իրենց երեխային 
«ճիշտ» դաստիարակել։
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ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՀՈՒՅԶԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼ

Դուք զայրույթ եք զգում ձեր, ձեր երեխայի (երեխաների) և ուրիշների 
նկատմամբ:

Քննադատության  հետ գործ ունենում ես: Երբ ծնողները կիսվում 
են իրենց դժվարություններով, նրանք հաճախ բախվում են 
քննադատության և զգում, որ մարդիկ մեղադրում են իրենց: Ինչպե՞ ս 
եք դիմանում:

Մենք կցանկանայինք առաջարկել մի քանի ուղիներ, որոնք կօգնեն 
ձեզ հաղթահարել բուռն զգացմունքները:

Դրանց հետ գլուխ հանելու համար նախ պետք է հասկանալ ու 
ընդունել դրանք։

Երբ դուք զայրացած կամ վախեցած եք, մարդիկ սովորաբար փորձում 
են ձեզ ուրախացնել. «մի բարկացիր, ոչինչ», «մի վախեցիր, ամեն ինչ 
լավ կլինի», - ծանոթ է հնչում: Բայց դուք գիտե՞ք, որ նրանք ձեզ ավելի 
քիչ են օգնում:

Նման խրախուսանքը սովորաբար արժեզրկում է ձեր հուզական 
փորձը և տեղ չի թողնում, որ դուք արտահայտեք ձեր զգացմունքները: 
Այնուամենայնիվ, ինչպես նախկինում ասացի, պետք է հասկանալ և 
ընդունել հույզը։ Դա ձեր ինքնաբուխ արձագանքն է իրավիճակին և 
օգնում է ձեզ ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ձեզ հետ և 
ինչ է կատարվում շրջակա միջավայրում, որը ձեզ համար վտանգ է 
ներկայացնում: Զգացմունքները ձեզ տեղեկատվություն են տալիս ձեր 
շրջապատի և ձեր մասին և առաջնորդում ձեր վարքագիծը, անկախ 
նրանից, թե դուք տեղ յակ եք դրանց մասին, թե ոչ:
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ   ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ   «4 -2- 4»

Խնդիրն այն չէ, որ մենք զայրանում ենք երեխայի ցանկացած 
պահվածքից, այլ հաճախ խնդիրն այն է, որ մենք չենք կարողանում 
զսպել մեր զայրույթը, ինչի «շնորհիվ» կոնֆլիկտի սրմանն է 
հանգեցվում  ու մենք երեխայի վարքին վատ ենք արձագանքում։

Նորմալ շնչառություն – Սովորաբար, երբ մենք շնչում ենք, մենք 
ընդունում ենք թթվածին (O2), որն օգտագործում է մեր մարմինը: 
Այս գործընթացում առաջանում է ածխաթթու գազ (CO2), որը մենք 
արտաշնչում ենք: Երբ մեր շնչառությունը հանգիստ է, թթվածնի 
և ածխաթթու գազի մակարդակները հավասարակշռված են՝ թույլ 
տալով մեր մարմնին արդյունավետ գործել:

Երբ մենք անհանգիստ կամ զայրացած ենք, մեր շնչառությունը 
մեծանում է, ինչը նշանակում է, որ մենք սովորականից ավելի շատ 
թթվածին ենք ընդունում և ավելի շատ ածխաթթու գազ արտաշնչում: 
Այնուամենայնիվ, քանի որ մարմինը սովորականից ավելի չի 
մարզվում, այն չի կարող օգտագործել իր ստացած լրացուցիչ 
թթվածինը և, հետևաբար, չի կարող ազատել ավելորդ ածխաթթու 
գազը, և քանի որ մենք արտաշնչում ենք ածխաթթու գազը ավելի 
արագ, քան արտազատվում է, դրա կոնցենտրացիան արյան մեջ 
նվազում է: Այս փոփոխությունը մեզանում առաջացնում է այնպիսի 
տհաճ մարմնական սենսացիաներ, ինչպիսիք են գլխապտույտը, 
քրտնարտադրությունը, թմրությունը։

Այն բանից հետո, երբ մեր շնչառությունը վերադառնում է իր բնականոն 
ռիթմին, արյան մեջ ածխաթթու գազի մակարդակը նորմալանում է, և 
մարմնական տհաճ զգացողությունները նույնպես անհետանում են։ 
Շնչառական վարժությունները օգնում են մեզ հավասարակշռել մեր 
շնչառությունը և ավելի լավ զգալ:

Հարմարավետ  նստեք  կամ  պառկեք։  Դուք  կարող  եք փակել ձեր 
աչքերը: 

Հաշվարկիր  մինչև  չորսը և դանդաղ  ու խորը ներշնչեք ձեր քթով:

Պահեք  ձեր  շունչը  հաշվելով  մինչև  2։
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«ԳՐԱՈՒՆԴԻՆԳ»՝ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ

ԳԻՏԵՍ ԹԵ ՈՉ

«Գրաունդինգի» տեխնիկան կարող է օգտագործվել ցանկացած 
ժամանակ և ցանկացած վայրում;

Դրանց օգտագործումը խորհուրդ է տրվում ուժեղ բացասական 
հույզերի ժամանակ; Գրաունդինգը  օգնում է ձեզ պահպանել առող ջ  
հեռավորություն ձեր և ձեր զգացմունքների միջև.

Ցանկալի է օգտագործել « Գրաունդինգը » լուսավորված սենյակում/
տարածքում;

«Գրաունդինգի» ժամանակ մենք պետք է չեզոք վերաբերմունք 
պահպանենք  և այս պահին մենք չենք մտածում «լավի» և «վատի» 
մասին:  Օրինակ՝  «Պատերը բաց գույնի են, և դա ինձ դուր է 
գալիս», մենք պարզապես նշում ենք, որ «պատերը բաց գույնի են» 
և շարունակում ենք նայել/ընկալել սենյակը;

Մենք   կենտրոնանում  ենք  միայն  ներկայի  վրա։

Սա պարզ վարժություն է, որը կօգնի ձեզ հեռու մնալ հուզական 
զգացմունքներից:

«Գրաունդինգի» տարբեր ձևերն օգնում են մարդուն կենտրոնանալ 
ներսից դեպի դուրս և կենտրոնանալ ներկայում արտաքին աշխարհի 
վրա: «Գրաունդինգի» տեխնիկան թույլ է տալիս կենտրոնացնել մեր 
սենսացիաները «այստեղ և հիմա» վրա:

Արտաշնչիր   հաշվելով   մինչև  չորսը:

Կրկնեք  մի  քանի անգամ (5-10 րոպե), մինչև շնչառությունը 
վերադառնա իր բնականոն ռիթմին։

Հիշեք , եթե հաճախակի եք կատարում շնչառական վարժություններ, 
այն արդյունավետ կօգտագործեք ծայրահեղ իրավիճակում և 
կխուսափեք երեխայի վարքագծին  ոչ  ճիշտ արձագանքներից։
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« ԳՐԱՈՒՆԴԻՆԳԻ»  ՁևԵՐԸ.

 Մտավոր  վարժություն

Դիտեք այն միջավայրը, որտեղ գտնվում եք և մանրամասն նկարագրեք 
այն՝ օգտագործելով բոլոր զգայական ուղիները (լսողություն, 
հոտ, տեսողություն, հպում, համ): Օրինակ. «Պատերը սպիտակ են, 
սենյակում հինգ աթոռ կա, փայտե դարակի վրա գրքեր կան, լսվում 
է մեքենաների շարժման, արգելակման ձայնը և այլն»։ Նկարագրեք 
առարկաները, ձայները, հյուսվածքները, գույները, հոտերը, համերը, 
ձևերը, թվերը, ջերմաստիճանը և այլն:

Ինքներդ ձեզ հետ խաղացեք «կատեգորիա» խաղը՝ թվարկեք 
շների ցեղատեսակներ, սիրավեպ գրողներ, փողոցների անուններ, 
քաղաքներ, «ս»-ով սկսվող բառեր և այլն:

Հիշեք ձեր սիրելի ուտեստը և նկարագրեք դրա պատրաստման 
եղանակն ու կարգը

Ասա «Ես եմ (անունը), ես այստեղ եմ (տեղ), ես ապահով եմ, երկուշաբթի 
է, XXXX տարի, օրը ու ամիսը XX»

Կարդացեք  ցանկացած  մակագրություն/բառ  հետընթաց՝ տառ առ 
տառ

Թվարկե՛ք  այբուբենի տառերը:  Կատարիր հետհաշվարկ:

Անվանեք 5 բան,  որ տեսնում եք;  4 բան,  որ դուք լսում եք;  3 բան, որ 
դուք  զգում եք  ձեր մարմնով:  2 բան, որի  հոտը ցգում եք ;  1 դրական 
բան քո մասին
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Հերթական կերպով հպեք  սառը և տաք առարկաներին/ջորին

Ամուր  բռնեք  առարկայից  (օրինակ՝ աթոռի բռնակից) և հետևեք ձեր 
զգացողություններին

Հպեք տարբեր  առարկաների և հետևեք ձեր զգացողություններին

«Դրեք» ձեր  կրունկները  հատակին  (հենվեք  կրունկներին)

Դիտարկեք (լսեք) ձեր սեփական մարմինը, «փնտրեք» հետևեք 
ձեր զգացողություններին ոտքի մատների,  մեջքին,  որը հենվում է 
աթոռին և այլն։ 

Փակեք և բացեք  ձեր բռունցքները

Կերեք  ինչ-որ բան, մի շտապեք  և հետևեք ձեր զգացողություններին: 
Մանրամասն նկարագրեք:

Հետևեք ձեր շնչառությունը: Մի փորձեք փոխել դրա ռիթմը, 
պարզապես դիտեք յուրաքանչյուր ներշնչման  և արտաշնչման:



- 9 -

ՀԱՆԳՍՏԱՑՆՈՂ  ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ    ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ   ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Ինքներդ ձեզ ինչ-որ դրական բան ասեք, կարծես փոքր երեխայի 
հետ եք խոսում. «Սովորաբար,  դու կարող ես դա անել:  Հիմա դժվար 
ժամանակի միջով ես անցնում, բայց գլուխ կհանես»:

Պատկերացրեք  ձեր  սիրելիների  դեմքը կամ նայեք նրանց 
լուսանկարներին

Հիշիր և սովորիր դրական արտահայտություններ՝ 
բանաստեղծություններից, պոեմներից, անձնական զրույցներից, 
որոնք քեզ ուժ են տալիս

Հիշեք և նկարագրեք  մի վայր, որտեղ  ձեզ  հանգիստ եք զգում

Մարզվել  հաճախակի  և երկար  ժամանակ (ամեն օր 15-20 րոպե):

Դիտարկեք,   թե  որ  մեթոդն  եք  ավելի  շատ  հավանում:

Օգտագործեք  «գրաունդինգը»  հուզական  ցիկլի  վաղ  փուլում  
(օրինակ, երբ դուք զայրացած կամ անհանգստացած եք զգում):

Քայլ  առաջին

Կարևոր է ճշգրիտ վերլուծել, թե ինչպիսի վարքագիծ է ցուցաբերում 
ձեր երեխան, որը ձեր մեջ առաջացնում է բուռն հույզեր, որոնց հետ 
դուք դժվարանում եք հաղթահարել: 

Ծ նողների մեծամասնության համար դժվար է գործ ունենալ այնպիսի 
իրավիճակների հետ, երբ երեխան միտումնավոր փորձում է 
նյարդայնացնել կամ հրահրել նրանց, դիմադրել, փորձել ուշադրություն 
գրավել անցանկալի վարքագծով և այլն: Գրեք ձեր մեջ բուռն հույզեր 
առաջացնող վարքագծերը.

Հիշեք՝  անարդյունավետ «գրաունդինգ» չկա։ Սկզբում կարող է թվալ, 
թե դա չի աշխատում, բայց ինչպես ցանկացած այլ հմտություն, դա 
պրակտիկա է պահանջում:
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Քայլ  երկու

Կարևոր է, որ կարողանաք անվանել ձեր  երեխայի  վարքագծի 
հետևանքով առաջացած հույզը և բացահայտել դրան ուղեկցող 
մտքերը: Փորձեք պատասխանել հետևյալ հարցին.

Երբ դուք չեք կարող հաղթահարել ձեր երեխայի անցանկալի 
պահվածքը, դուք կարող եք ձեզ անզոր զգալ: Դուք մենակ չեք. 
ծնողները, ովքեր չեն կարողանում հաղթահարել իրենց երեխաների 
վատ պահվածքը, հաճախ իրենց ան կարող են զգում: Այս պահին 
անարդյունավետության զգացումն ուղեկցվում է այնպիսի մտքերով, 
ինչպիսիք են՝ «Ինչո՞ւ է նա մերժում», «Ինչո՞ւ չեմ կարող ուշադրություն 
դարձնել երեխային», «Ինչո՞ւ չեմ կարող երեխային հանգստացնել»։ 
Նման մտքերն ուժեղացնում են անարդյունավետության զգացումը և 
ամրապնդում ծնողների համոզմունքը, որ անհնար է հաղթահարել 
անցանկալի վարքագիծը:

Միգուցե անարդյունավետության  զգացման հետ մեկտեղ մեղքի 
և ամոթի զգացում կունենաք, որն ուղեկցվում է ինքնամեղադրող 
մտքերով. հաշվել», «Ինչպե՞ս հասանք այս կետին»: Որոշ դեպքերում 
կարող են երեխայի նկատմամբ ագրեսիա զարգացնել և նրան 
մեղադրելու մտքեր. «Նա դիտմամբ է դա անում», «Նա փորձում է ինձ 
դրդել»։

Օգնում է, եթե դուք կարող եք պահել զգացմունքների կառավարման 
օրագիր որոշակի ժամանակահատվածում (օրինակ՝ մեկ ամիս): 
Օրագիր պահելը ձեզ հնարավորություն կտա ավելի լավ հասկանալ 
և զգալ ձեր մարմնից եկող ազդակները կամ մտքերը զգացմունքային 
պահերին և համապատասխանաբար կառավարել դրանք։

Ի՞նչ  եմ  ես զգում և մտածում, երբ  իմ  երեխան  իրեն  վատ է պահում:
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ՕՐԱԳՐԻ  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՆՈՆԸ

Օրվա վերջում  ընտրեք օրվա  «առաջատար» (ամենահաճախակի) 
հույզը և անվանեք այն (օրինակ՝ զայրույթ, ուրախություն, վախ և 
այլն):

Որոշեք հույզերի ինտենսիվությունը (ուժեղությունը)  0 -ից 10  (0 - 
նվազագույն, 5 - միջին, 10 - առավելագույն ինտենսիվություն)

Գրի՛ր  հարցի  պատասխանը՝ ինչո՞վ է պայմանավորված այս հույզը: 
Ի՞նչն է խաղացել ակտիվացնողի դերը:

Ինչպիսի՞  մարմնական  զգացողություններ եք ունեցել: Փորձիր 
մանրամասն նկարագրել (օր.՝ դժվար էր շնչել, դողում էի, սիրտս 
արագանում էր և այլն)։

Հիշեք և գրեք, թե   ի՞նչ   մտքեր են ուղեկցել  տվ յալ   գործընթացին:

Գրի՛ր, թե  ի՞նչ արդյունք  ես ստացել, այսինքն՝ ի՞նչ արձագանք ես 
տվել ակտիվացնողին (երեխայի դժվար վարքագիծը)։   

Օրագիր   պահելը  ձեզ  թույլ  կտա  ոչ  միայն  մարզվել  ձեր  
զգացմունքները  կառավարելու հարցում,  այլև  վերլուծել,  թե  ձեր  որ 
վարքագծն   է անարդյունավետ  և ինչն է պետք փոխել:

ՊԱՏԺԻ ՀԵՏևԱՆՔՆԵՐԸ

Երբեմն պատիժը տալիս է ժամանակավոր արդյունքներ, սակայն 
պետք է հիշել, որ պատիժը միայն բացասական հետևանքներ է 
ունենում. 

Պատիժը կարող է հանգեցնել անցանկալի վարքագծի 
ժամանակավոր լուծմանը, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում 
վարքագիծը կարող է փոխվել և բարդանալ:
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ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հիշեք ակտիվ լսելու հետևյալ մեթոդները, որոնք կօգնեն ձեզ 
ձեռք բերել ձեր երեխայի վստահությունը և կառավարել ձեր 
հարաբերությունները նրա հետ.

Պատիժը սկզբում կարող է արդյունավետ լինել, սակայն 
ժամանակի ընթացքում այն կորցնում է իր արդյունավետությունը և 
անհրաժեշտություն է առաջանում կիրառել պատժի ավելի ու ավելի 
խիստ մեթոդներ։

Պատժի հաճախակի կիրառումը դրդում է երեխային/դեռահասին 
փախչել, թաքնվել; Երեխաները/դեռահասները, ովքեր գիտեն, որ 
կպատժվեն իրենց անցանկալի վարքի համար, փորձում են թաքցնել 
կամ ստել դրա մասին:

Պատիժը կարող է հանգեցնել զայրույթի, որը դրդում է երեխային/
դեռահասին ավելի վատ անել:

Պատիժը կարող է առաջացնել ուժեղ վախի կամ անհանգստության 
ռեակցիաներ և ամոթի զգացում; Նման դեպքում երեխաները/ 
դեռահասները  սովորում են կառավարել իրենց վարքը վախի և 
ամոթի միջոցով և չեն կարողանում հասկանալ անցանկալի վարքի 
հետևանքները: Օրինակ՝  նա   չի գողանում, քանի որ վախենում է,  
ոչ թե այն պատճառով, որ հասկանում է իր վարքի հետևանքները 
(գողությունը հանցագործություն է):

Ցանկացած անձ, ով ունի էմոցիոնալ նշանակալի ազդեցություն 
(դրական կամ բացասական) երեխայի/դեռահասի վրա, իրական  
օրինակ է: Համապատասխանաբար, ծնողի կողմից ագրեսիվ  
պատժի հաճախակի կիրառման դեպքում երեխան/դեռահասը 
սովորում է ագրեսիվ վարքագիծ։

Պատժի մեթոդներ կիրառվող անձը  երեխայի/դեռահասի կողմից 
ընկալվում է որպես անցանկալի մարդ: Հետևաբար, երեխաները/
դեռահասները փորձում են խուսափել նման մարդկանց հետ 
շփվելուց։

Ծ նողը, ով հաճախ է կիրառում պատժի մեթոդները, կորցնում է 
դրական ազդեցության ներուժը:
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Վերափոխել

Պարզաբանում

Երեխայի հետ զրուցելիս օգտագործեք նրա կողմից փոխանցված 
բովանդակության վերափոխումը՝ նույն բովանդակությունը փոխանցելով: 
Սա ցույց է տալիս նրան, որ դուք ուշադիր լսում եք: Վերափոխելիս պետք 
չէ ճիշտ կրկնել ձեր երեխայի խոսքերը, այլ բառերով փոխանցել նրա 
տված տեղեկատվությունը։ Պարաֆրազավորումն օգնում է ձեզ ստուգել, 
թե արդյոք դուք հասկացել եք ձեր երեխայի ասածը, և դա հաստատում է, 
որ դուք լսում եք, հասկանում կամ փորձում եք հասկանալ:

Երբ լսում եք, մտածեք, թե ինչ կարող է ձեր երեխան մտածել և զգալ 
կոնկրետ տեղեկատվություն տալիս:

Օրինակ՝

Անորոշ, ոչ միանշանակ տեղեկատվություն ստանալիս կարևոր է 
երեխային/դեռահասին տալ լրացուցիչ հարց, որը կօգնի ձեզ ավելի լավ 
հասկանալ իրավիճակը և երեխային/դեռահասին հնարավորություն 
տալ տեսնելու խնդիրը այլ տեսանկյունից և վերահաստատել ձեր 
հետաքրքրությունը:

Օրինակ՝

Երեխան կիսվում է ծնողի հետ` գիտե՞ս, մայրիկ: Ես նրան չեմ 
հասկանում։ Երբեմն նա ինձ մի բան է ասում, երբեմն՝ մեկ այլ բան։

Ծ նողը պարզաբանում ու բարձրաձայնում է երեխայի միտքը՝ եթե 
ճիշտ եմ հասկացել, դու շփոթված ես ու չգիտես ինչ անել, չէ՞։

Երեխան կիսվում է ծնողի հետ՝ նյարդերիս է խանգարում, մայրիկ, 
ինչ հիմարություն է:

Ծ նողը բարձրաձայնում և պարզաբանում է երեխայի հույզերը՝ 
կարծես դու հաճույք չես ստանում նրա հետ շփվելուց, այնպես չէ՞:

Ասում եք՝ նախկինում եղել է, կոնկրետ ե՞րբ։

Բացատրե՛ք ինձ, սա ի՞նչ է նշանակում։ Ասա ինձ ավելին...
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Զգացմունքների արտացոլում (կարեկցանքի արտահայտում)

Փորձարկել

Վավերացում

Երեխայի/դեռահասի հետ խոսելու ընթացքում նրա հուզական 
վիճակն արտացոլելը և հույզերը անվանելը երեխային/դեռահասին 
տեղեկատվություն է տալիս, որ դուք հասկանում եք նրանց փորձը և 
կարող է օգնել նրանց ավելի լավ հասկանալ իրենց հուզական վիճակը:

Օրինակ՝

Հիպոթետիկ (երևակայական) իրավիճակի քննարկումը հնարավորություն 
կտա ավելի խորը տեղեկատվություն ստանալ երեխայի/մեծահասակի 
խնդրի և նրա հուզական վերաբերմունքի մասին: Այն կօգնի երեխային/
դեռահասին գնահատել իրավիճակը տարբեր տեսանկյուններից:

Օրինակ՝

Երեխայի/դեռահասի հետ շփումն  ու հարաբերությունն պահպանելու 
համար կարևոր է գիտակցել նրա խնդրի կարևորությունը, տեսլականը և 
հուզական վերաբերմունքը: Ընդունեք, որ խնդիրն իսկապես խնդիր է, դա 
նյարդայնացնում է և այլն: Չնայած դուք կարող եք այլ կարծիք ունենալ:

Օրինակ՝

Տեսնում եմ, որ շատ ես  բարկացել, բայց հետաքրքիր է՝ մի քիչ  էլ 
նեղվա՞ծ ես։

Ի՞նչ եք կարծում, եթե չհրաժարվեր, ի՞նչ կլիներ։

Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կլիներ, եթե նրա փոխարեն մեկ ուրիշը լիներ։ 
Այս դեպքում նույն արձագանքը կունենա՞ք։

Գնահատում եմ, որ դու ինձ հետ կիսվեցիր քո խնդիրներով։

Շնորհակալ եմ, որ պատրաստ եք խոսել նման բարդ խնդրի մասին։
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Ամփոփում

Համեմատել.

 «Իմ հաղորդագրությունը» բաղկացած է երեք բաղադրիչներից.

Ընդլայնված խոսակցությունների և բանակցությունների ընթացքում 
կարևոր է կենտրոնանալ բոլոր էական մանրամասների վրա և ստուգել, 
որ հետևում եք երեխայի/մեծահասակի տեսակետին և արդյոք հասկացել 
եք այն տեղեկատվությունը, որը նա տալիս է ձեզ:

Օրինակ՝

«Ես-հաղորդագրություն»-ը թույլ կտա վստահորեն և հաստատակամորեն 
արտահայտել ձեր դիրքորոշումը երեխայի/դեռահասի հետ խոսելիս՝ 
առանց մեղադրելու և քննադատելու այն, ինչը նրան սովորաբար դնում է 
պաշտպանական դիրքում: Այս մոտեցումը կօգնի երեխային/դեռահասին 
հասկանալ խնդրի էությունը, դրա հետևանքները և ցանկալի վարքը: Ես

-հաղորդագրությունը խրախուսում է բաց հաղորդակցությունը և թույլ է 
տալիս կիսել մտքերն ու զգացմունքները, ինչն իր հերթին բարելավում է 
հարաբերությունները երեխայի/դեռահասի հետ:

Ուզում եմ նորից ստուգել՝ բարկացա՞ծ եք, որ մերժվել եք, չնայած 
եթե նախապես իմանայիք դրա պատճառը, նրա պահվածքը Ձեզ 
ավելի հասկանալի՞ կլիներ։

«ԵՍ՝ ՀԱՂՈՐ ԴԱԳՐՈՒԹ ՅՈՒՆ»

«Ինձ հաղորդագրություն»-ը հաղորդակցման ռազմավարություն 
է, որն ընդգծում է խոսող ի հու յզերը, համոզմունքները կամ 
դիրքորոշումը. Այն, միևնու յն ժամանակ, նկարագրում է օբյեկտիվ 
վարքագիծը, խնդիրը, և ոչ թե վարքի մեկնաբանությունը։ Ի 
տարբերություն «դու՝հաղորդագրության», այն չի պարունակում 
մեղադրանքներ, քննադատություններ ու սպառնալ իքներ։

Ես ամաչում եմ, երբ հասկանում եմ, որ դու ստում ես։ Ես ուզում եմ 
իմանալ ճշմարտությունը (I - հաղորդագրություն):

Ինչպե՞ս ես համարձակվում ինձ ստել: Թույլ մի տվեք, որ դա կրկնվի 
(դուք՝ հաղորդագրությունը):

խոսողի դիրքորոշումը, միտքը, հույզը

Անցանկալի պահվածք/խնդիր

Հնարավոր/ցանկալի լուծում, խնդրի լուծման միջոց



  ԶՐՈՒՑԱԿՑԻ 
ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ,            
ՄԻՏՔԸ, ՀՈՒՅԶԸ

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ 
ՊԱՀՎԱԾՔ/ԽՆԴԻՐ

ՀՆԱՐԱՎՈՐ/
ՑԱՆԿԱԼԻ ԼՈՒԾՈՒՄ, 

ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ 
ՄԻՋՈՑ

Ես անհարմար եմ 
զգում, երբ

դու սուտ ես ասում
Ես ուզում եմ իմանալ 

ճշմարտությունը։

Ինձ ցավ է պատճառում
 երբ դու բղավում ես 

ինձ վրա

Ես ուզում եմ, որ դու 
հանգիստ խոսես ինձ 

հետ:

Ես ճիշտ չեմ համարում
առանց հարցնելու 

ուրիշի իրերը վերցնել;

Դուք պետք է 
վերադարձնեք այն 

սեփականատիրոջը:

Վախենում եմ, որ

բավականաչափ 
ժամանակ չեք 

ծախսում սովորելու 
վրա.

Ես ուզում եմ, որ 
դուք ավելի շատ 

ուշադրություն դարձնեք 
ձեր ուսմանը:
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ՆԱԽԱԳԾԻ ՎՐԱ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԷԻՆ


