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Հեղինակներ՝ Վարդ Կատինյան, Հասմիկ Օհանյան,  

Սիրանուշ Անտոնյան, Լիլիթ Թովմասյան,  

Հասմիկ Ազատյան, Թագուհի Մակարյան 

 

 

 

Սույն ձեռնարկում ներկայացված են հոգեկան զարգացման տարբեր խանգարումներ և հոգեբանական 

խնդիրներ ունեցող երեխաներին բնորոշ զարգացման, հուզավարքային և շփման առանձնահատկությունները, 

խնդիրների ծագումնաբանությունն ու դրանցից  բխող հետևանքները, նրանց հետ իրականացվող 

հոգեբանական աջակցության սկզբունքերն ու առանձնահատկությունները, աշխատանքների ընթացքում 

նորագույն տեխնիկաների, մոտեցումների և հնարների կիրառման անհրաժեշտությունն ու 

յուրահատկությունը: Ձեռնարկում արտացոլված են նաև մասնագետների գործնական հմտությունները 

զարգացնող մեթոդներ և մեթոդիկաներ, վարժություններ և խաղեր: 

Ձեռնարկը նախատեսված է ներառական կրթական հաստատությունների հոգեբանների և  հատուկ 

հոգեբանների վերապատրաստման համար: Այն օգտակար ուղեցույց կարող է լինել նաև ԲՈՒՀ-երում 

հոգեբանական կրթություն ստացող ուսանողների, ինչպես նաև՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող երեխաների ծնողների համար:      
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Նախաբան 

 

Հայաստանում ներդրվել և հաջողությամբ իրականացվում է ներառական 

կրթությունը՝ հաշվի առնելով հատուկ կարիքներով և զարգացման տարբեր խնդիրներով 

երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքը: Հետզհետե ավելի են կարևորվում կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (այսուհետ՝ ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների 

ներառումն ու ինտեգրումը կրթական և սոցիալական միջավայրերում: Տարբեր 

հասարակական կազմակերպություններ ձեռնամուխ են լինում նման երեխաների այս կամ 

այն ընդունակությունների զարգացմանն ուղղված քայլերի մշակմանը՝ կարևորելով 

յուրաքանչյուր անձի կրթության, ապրելու և հանրության մեջ կենսագործունեություն 

ծավալելու իրավունքը: Վերջինս նպատակ դարձնելով՝ մասնագետների համար արդիական 

և հրատապ է դառնում մշակել ու ներդնել այդօրինակ երեխաների հետ 

հոգեբանամանկավարժական աջակցության առավել արդյունավետ մեթոդներ և 

տեխնիկաներ:  

Վերապատրաստման դասընթացի սույն ծրագրում ներկայացված են երեխայի 

հոգեկան զարգացման, հուզակամային, շփման և հաղորդակցման, վարքային խնդիրների 

դեպքում ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին տրվող հոգեբանական աջակցության սկզբունքները, 

նրանց բնորոշ առանձնահատկությունները, աշխատանքային ոլորտները, տեխնիկաներն ու 

հնարները: Արտացոլված է նաև խնդրի աստիճանի և աջակցության 

փոխպայմանավորվածությունը, աջակցման անհատական մոտեցումը: 

ՈՒստի, սույն ծրագրի գործնական նշանակությունը այդօրինակ երեխաներին տրվող 

հոգեբանական աջակցության որակի և արդյունավետության բարձրացումն է: Այն կիրառելի 

է բոլոր ներառական կրթական հաստատություններում զարգացման և հոգեբանական 

խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ աշխատելիս:  

Վերապատրաստման ծրագիրն ուղղված է ներառական կրթական 

հաստատությունների հոգեբաններին և նպատակ է հետապնդում զարգացնել նրանց 
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գործնական հմտությունները ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին հոգեբանական աջակցություն 

տրամադրելիս:     

Հոգեբանական աջակցության իրականացումը 

հոգեխոսքային զարգացման խնդիրների դեպքում  

 

Հոգեբանական (հոգեկան) զարգացման խնդիրների շարքում իրենց առանձնահատուկ 

դերն են զբաղեցնում հոգեխոսքային զարգացման խնդիրները։ Այս խնդիրները յուրահատուկ 

են այն իմաստով, որ անմիջականորեն փոխպայմանավորված են խոսքի ուշացման հետ։ 

Լինելով բարձրագույն հոգեկան գործընթաց՝ խոսքը էականորեն պայմանավորում է մյուս 

բարձրագույն հոգեկան գործընթացների զարգացումը, մասնավորապես՝ սերտորեն 

կապված է մտածողության գործընթացի և գիտակցության հետ, ուստի՝ խոսքի և հոգեկան 

գործընթացների զարգացումը տեղի են ունենում համընթաց, և մեկի ուշացման հետևանքով 

դանդաղում են նաև մյուսի զարգացման տեմպերը։ 

Խոսքն, իր վրա վերցնելով երեխայի և մեծահասակի միջև հաղորդակցման 

գործառույթը, հիմք է ստեղծում մտածողության զարգացման համար, ապահովում է 

երեխայի վարքի պլանավորման և կարգավորման հնարավորությունը, գիտակցված 

գործունեության, ողջ հոգեկան կյանքի կազմակերպումը, ազդում է ամբողջությամբ վերցրած 

անձի վրա։ ՈՒստի, խոսքի զարգացման տեմպերի դանդաղումը ազդակներ է հաղորդում և 

զգուշացնում մեծահասակներին, որ երեխայի հոգեկան զարգացման գործընթացում 

հնարավոր են ծագել բազմաթիվ դժվարություններ և խնդիրներ։ Հայտնի է, որ երեխայի 

խոսքի զարգացման զգայուն շրջանը համարվում է 0-6 տարեկանը, մասնավորապես՝ 

առանձնացվում է 1,5-3 տարեկանը՝ որպես խոսքային ընդունակությունների զարգացման 

կենտրոնական տարիք, երբ երեխան առավել զգայուն է, ընկալունակ և պատրաստ խոսքի 

յուրացման համար։ 1 տարեկանում երեխան մեծահասակների հետ հաղորդակցվելու 

միջոցով ակտիվորեն լսում և հարստացնում է իր պասիվ բառապաշարը, իսկ 

մոտավորապես 3 տարեկանում արդեն ինքն է հստակ և ակտիվորեն հաղորդակցվում 

խոսքի միջոցով։  Հետևաբար, եթե մինչև 3 տարեկանը երեխան չի խոսում, մեծահասակները 
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պետք է անհանգստանան և դիմեն մասնագետների օգնությանը, թեպետ առավել վաղ 

հասակում նույնպես հնարավոր է դիտարկել և կանխատեսել երեխայի հոգեխոսքային 

զարգացման ընթացքը՝ հաշվի առնելով երեխայի խոսքի զարգացման փուլերն ու հոգեկան 

զարգացման առանձնահատկությունները։  

Մինչև 3 տարեկանը խոսքի և հոգեկան զարգացման փոխպայմանավորվածությունն 

առավել մեկնաբանելի դարձնելու համար հարկ է անդրադառնալ նրանց զարգացման 

տարիքային օրինաչափություններին։ 

Երեխան արդեն կյանքի 2-րդ ամսում ունակ է հստակ արձագանքել շրջապատող 

մարդկանց բառերին։ Այդ հակազդումները կրում են հուզական բնույթ, քանի որ երեխան 

արձագանքում է մեծահասակի խոսքի հնչերանգին, ինչի մասին վկայում է այն փաստը, որ 

երեխան տարակերպ է արձագանքում մոր և այլ մարդկանց կողմից հնչած միևնույն 

արտահայտությանը։ 

1 տարեկանը գղգղանքի, թոթովանքի շրջանն է, երեխան արտասանում է առանձին 

վանկեր, նոր-նոր ձևավորվում են առաջին բառ-հասկացությունները։ 1 տարեկանում 

երեխան յուրացնում է ժեստերը՝ օդային համբույր է ուղարկում, համբուրում է մայրիկին, 

փչում է տաք առարկաների ուղղությամբ։ 1 տարեկանում երեխան արդեն կարողանում է 

կատարել «տո'ւր, վերցրո'ւ» պարզ հրահանգները, գլխով «այո կամ ոչ» անել։ Այս տարիքում 

երեխան փորձեր է անում ինքնուրույն գործողություններ կատարել, օրինակ՝ գդալով 

ինքնուրույն ուտել։ Քանի որ երեխայի մոտ այս տարիքում գերակայում է հուզական 

հաղորդակցումը, երեխան բավականին լավ հասկանում է շրջապատող մարդկանց 

հուզական վերաբերմունքը իր հանդեպ, նրանց դեմքի արտահայտությունը, ուրախանում է, 

երբ մայրիկը մտնում է սենյակ, արձագանքում է մտերիմ մարդկանց մուտքին։ Նա արդեն 

ձգվում է դեպի այլ երեխաները՝ ձգտելով շփվել նրանց հետ։ 

1 տարեկանում  երեխան արդեն կապակցում է լսված բառը նրա իմաստի հետ՝ անկախ 

նրանից, թե դա ով է արտասանում։ Նա համարժեք է արձագանքում  «գնդակը վերցրո'ւ», 

«գդալը դի'ր սեղանին» և այլ հրահանգներին։ Միայն թե այս փուլում լսված բառերը երեխան 

կապում է կոնկրետ, որոշակի առարկաների հետ, օրինակ՝ «գնդակը վերցրո'ւ» հրահանգին 
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արձագանքում է, քանի որ նրան ծանոթ է այդ գնդակը և մի քանի անգամ ամրապնդվել է այդ 

հրահանգը տվյալ գնդակի միջոցով։ 

 1 տարեկանում երեխան պետք է ակտիվորեն կիրառի 5-15 բառ, որոնք կարող են 

արտասանվել աղավաղված հնչյուններով, օրինակ՝ «Ջու-ջու», «այի», «ընդա» և այլն։  

Մինչև 1 տարեկանը երեխան դժվարանում է ուշադրությունը երկարատև 

կենտրոնացնել և պահել 1 գործողության վրա, նա հաճախակի է տեղափոխում իր 

ուշադրությունը։ 1 տ.-ում երեխան կարողանում է կոնկրետ խաղալիքի վրա ուշադրությունը 

պահել 10 րոպե։ 

1 տարեկանում սկսում է արտահայտվել երեխայի երկարատև հիշողությունը, երեխան 

կարող է մտապահել՝ ինչ է եղել իր հետ երեկ, կամ մի քանի օր առաջ։ 

1,5 տարեկանում  յուրացրած բառերը երեխան կարողանում է ընդհանրացնել և 

«գնդակ» բառի տակ հասկանում է բոլոր գնդակները՝ անկախ տեսքից, գույնից և չափից։ 1,5 

տարեկանում երեխայի ակտիվ բառապաշարը սահմանվում է մոտ 50 բառ։ 1-1,5 տարեկանը 

համարվում է հետախուզական շրջան։ Այս շրջանում երեխաների մոտ ակտիվ են լինում 

զգայական ընկալումն ու ճանաչողական հետաքրքրությունները, քանզի նա ոչինչ չգիտի 

շրջապատող իրականության մասին: Նա սկսում է ակտիվորեն ձեռք տալ, հոտոտել, 

համտեսել շրջապատի առարկաները։ Կա կարծիք, որ երեխան ողջ կյանքի 

տեղեկատվության մեծ մասը ձեռք է բերում հենց այս շրջանում: 

1,5 տարեկանից հետո հետախուզական շրջանը փոխարինվում է փորձարարական 

շրջանով և ակտիվանում է երեխայի ակնառու-գործնական մտածողությունը ՝ երեխան սկսում 

է փորձեր կատարել առարկաների հետ, դարակներն է քանդում, դուռն է անդադար բացում, 

փակում, լույսն է անջատում, միացնում, իրեր է նետում, որ տեսնի՝ ինչ կլինի նրանց հետ, 

կամ՝ ինչ ձայներ նրանք կարձակեն, հաճախ կոտրում է դրանք, որ տեսնի՝ ինչ կա դրանց 

մեջ։ Այս փորձարարությունների շնորհիվ երեխան սկսում է հասկանալ, որ շրջապատի 

առարկաները միմյանց հետ կապված են։ 

1,5-2 տարեկանում երեխան ճանաչում է ծանոթ մարդկանց, նույնիսկ, եթե մի քանի 

շաբաթ չի տեսել, կարողանում է հիշել 1 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած դեպքերը, հմտորեն 

կողմնորոշվում է տան սենյակներում, հիշում է առարկաների տեղակայումը։ 
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2 տարեկանը ինքնուրույն ակտիվ խոսքի սկիզբն է։ 2 տ.-ում երեխայի բառապաշարը 

կազմված է 200-400 բառից, համատեղ ձևավորվում են 2-4 բառից կազմված 

բառակապակցություններ, երեխաները սկսում են ակտիվորեն հարցեր տալ։ 

2 տարեկանի ավարտին երեխայի հիշողությունն առավել զարգացած է, հիշում է 3 

ամսյա հնություն ունեցող դեպքերը։  

2-3 տարեկանում երեխան մեծահասակի հետ խոսքային հաղորդակցման ընթացքում ոչ 

թե առանձին բառեր է օգտագործում, այլ նախադասություններ, սակայն կարող է թույլ տալ 

բառերի վերջավորության, նախադասության շարահյուսական սխալներ, շփոթել բայի 

ժամանակները և այլն, որը 3 տարեկանի ավարտին նույնպես շտկվում է։ 3 տ.-ում երեխայի 

խոսքը դառնում է քերականորեն ճիշտ, բառերի քանակը հասնում է 1000-1500-ի։ 3 

տարեկանում հիշում է 6 ամիս առաջ իր հետ կատարված դեպքերը։  3 տարեկանում 

երեխան կարողանում է ուշադրությունը կենտրոնացնել և պահել կոնկրետ գործողության 

վրա 30 րոպե, իսկ, եթե այն իրեն հետաքրքրում է, ապա՝ ավելի երկար։ 1-3 տարեկանում 

ակտիվորեն զարգանում է երեխայի երևակայությունը, օրինակ՝ երեխան փայտը կարող է 

օգտագործել որպես ձի։ 

3 տարեկանում երեխան արդեն տարբերակում է հիմնական գույները, գիտի 

երկրաչափական պատկերները։ Այս շրջանում սկսում է ձևավորվել երեխայի վերացական 

մտածողությունը։ 

1-3 տարեկանում երեխայի հոգեկան զարգացման ընթացքում էական դեր է 

զբաղեցնում խաղը։ Խաղի միջոցով զարգանում են երեխայի իմացական գործընթացները, 

հաղորդակցման հմտությունները, հուզական գործընթացները և այլն։ 1-1,5տ.-ում երեխան 

խաղի մեջ նմանակում է մեծահասակի վարքը՝ վերցնում է հեռախոսը և մեծահասակի նման 

խոսում, լողացնում է, քնեցնում տիկնիկին, մատիտով փորձում է նկարել թղթի վրա, գիրքը 

վերցնում է՝ կարծես կարդում է և այլն։ 2-3 տարեկանում երեխան արդեն հստակ խաղում է 

դերասյուժետային խաղեր, նույնիսկ՝ բեմականացնում է տարբեր փոքրիկ հեքիաթներ։ 

Խոսքի և հոգեկան զարգացման այս տարիքային առանձնահատկությունների 

համատեղ թույլ արտահայտվածությունը կամ բացակայությունը, հոգեկան զարգացման 

բնականոն տեմպերի դանդաղումը, (երբ հոգեկան գործընթացների՝ ուշադրության, 
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հիշողության, մտածողության զարգացումը, հուզակամային, հաղորդակցման ոլորտների 

դրսևորումները չեն համապատասխանում տարիքային և հոգեկան զարգացման ընթացքին 

և դինամիկային), արդեն իսկ վկայում են երեխայի մոտ դրսևորվող հոգեխոսքային 

զարգացման խնդիրների մասին։  

Կարևոր է շեշտել, որ երեխայի մոտ կարող են դրսևորվել խոսքի զարգացման խնդիրներ, 

որոնք չեն զուգակցվում արտահայտված հոգեկան զարգացման խնդիրներով։ Այս դեպքում 

առաջնային խնդիրը երեխայի խոսքի զարգացումն է, որով գլխավորապես զբաղվում են 

լոգոպեդները։ 

Հոգեխոսքային զարգացման խնդիրների ձևավորման պատճառները հետևյալն են. 

1. Կենսաբանական պատճառներ՝  

 հղիության պաթոլոգիա, (թունավոր հղիություն, ինֆեկցիաներ, տրավմաներ) 

 վաղաժամ ծննդաբերություն, 

 թթվածնային քաղց, 

 ԿՆՀ օրգանական ախտահարում, 

 գենետիկ պայմանավորվածություն 

2. Սոցիալական պատճառներ՝ 

 երեխայի կենսագործունեության տևական սահմանափակում 

 դաստիարակության ոչ բարենպաստ պայմաններ, հաճախակի 

հոգեբանական ցնցումներ։ 

Հոգեխոսքային զարգացման խնդիրների ախտանշանները հետևյալն են. 

 4 ամսական՝ երեխան չի արձագանքում ծնողների բառերին և ժեստերին, 

 8-9 ամսական՝ գղգղանքի բացակայություն (միանման վանկերի 

կրկնողություն), 

 1 տարեկան՝ երեխան շատ լուռ է, գրեթե ձայներ չի արձակում, 

 1,5 տարեկան՝ չի ասում պարզ բառեր՝ «մայրիկ», «տուր», և չի հասկանում 

պարզ բառերը, չի ընկալում, երբ իրեն դիմում են անունով կամ ինչ-որ պարզ 

հրահանգ են տալիս, 
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 2 տարեկան՝ գիտի և կիրառում է շատ սահմանափակ բառերի խումբ, չի կրկնում 

նոր բառեր, 

 2,5 տարեկան՝ կիրառում է 20 բառից ոչ ավել, չի կարողանում 2-3 բառից 

բառակապակցություններ կազմել, չգիտի մարմնի մասերը, իրերի 

անվանումները, 

 3 տարեկան՝ չի կարողանում ինքնուրույն նախադասություններ կազմել, չի 

հասկանում պարզ պատմություններ, «կուլ է տալիս» բառերի 

վերջավորությունները։ 

Այժմ անդրադառնանք հոգեխոսքային զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների 

հոգեկան զարգացման առանձնահատկություններին։ 

Հոգեկան զարգացումը նման երեխաների մոտ բնորոշվում է հետևյալ 

առանձնահատկություններով. 

1. Այսպիսի երեխաները վաղ հասակում առանձնանում են ուշադրության 

անկայունությամբ, թույլ կենտրոնացվածությամբ, հաճախ են ուշադրությունը մի 

առարկայից տեղափոխում մյուսին, անուշադիր են, հաճախ չեն արձագանքում 

ձայնին, անվանը, կարծես թե չեն լսում։ Այս երեխաների աշխատունակությունը 

ցածր է, նրանք շուտ են հոգնում: 

2.  Հիշողության գործընթացները թույլ են զարգացած։ Կարճատև և երկարատև 

հիշողության ծավալը նեղ է։ Կամածին և ոչ կամածին մտապահման 

արդյունավետությունն ավելի ցածր է՝ ի համեմատ բնականոն զարգացմամբ 

երեխաների։ 

3. Երեխան շատ դանդաղ է մտածում, դժվարությամբ է խոսքեր գտնում 

արտահայտվելու համար։ Նման երեխաները դժվարությամբ են հասկանում 

երկարժեք մտքերը, դարձվածքները, մտածողությունը ճկուն չէ, ամեն ինչ 

հասկանում են ուղիղ իմաստով, դա է պատճառը, որ հաճախ ծնողները 

նկարագրում են երեխային որպես միամիտ։ Նրանք հաճախ չեն հասկանում 

հարցի իմաստը և տալիս են հարցի հետ բովանդակային կապ չունեցող 

պատասխաններ, հաճախ ունենում են զրույցի թեմայի հետ իմաստային կապ 
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չունեցող զուգորդություններ, օրինակ, երբ զրուցում ես «ընտանիք» թեմայով, 

նրանք կարող են անտեղի միտք արտահայտել կենդանիների մասին, կամ 

հարցին՝ «Ովքե՞ր են ապրում ձեր ընտանիքում», կարող է հնչել պատասխան՝ 

«մեր տունը գտնվում է ծառերի մոտ»։ Մտավոր օպերացիաների՝ վերլուծության, 

սինթեզի, վերացարկման մակարդակը ցածր է։ Կապակցված խոսքը նույնիսկ 

մեծ տարիքում թույլ է զարգացած և կարող է ուղեկցվել շարահյուսական և 

ձևաբանական սխալներով։ 

4. Հոգեխոսքային զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների ստեղծարար 

մտածողությունը նույնպես թույլ է զարգացած, քանի որ դժվարանում են կապեր 

ստեղծել երկու տարբեր առարկաների միջև։ Նրանք ընկալում են առարկաների 

հիմնական նշանակությունը՝ աթոռը միայն նստելու համար է, լուցկին միայն 

վառելու, բաժակը միայն խմելու, տետրը՝ միայն գրելու։ Նրանք դժվարանում են 

պատկերացնել, որ բացի հիմնական ֆունկցիաներից, առարկաները կարող են 

կիրառել նաև այլ նշանակությամբ, օրինակ՝ տետրով կարելի է հով անել։ 

5. Հուզակամային ոլորտը հասուն չէ։ Այս երեխաները նույնիսկ մեծ տարիքում 

դժվար են կտրվում խաղային գործունեությունից և դրսևորում են տարիքային 

զարգացման ավելի վաղ փուլերին բնորոշ մանկական վարք, ֆիզիկապես նրանք 

նույնպես հաճախ փոքր են երևում իրենց իրական տարիքից։ Նրանք հաճախ են 

ընկճվում, հուզվում, քանի որ ամեն ինչ ընկալում են որպես բացարձակ 

ճշմարտություն, օրինակ՝ եթե ինչ-որ մեկը քո ընկերն է, նա չի կարող նեղացնել և 

վիճել քեզ հետ, որովհետև նրանց մոտ ձևավորվել է ընկերության շաբլոնային 

պահվածք։ Նրանց մտածողությունն ու վարքը նույնպես շաբլոնային են։ Այս 

երեխաները բավականին ներշնչվող են, որը նույնպես պայմանավորված է 

նրանց ուղղամտությամբ, նրանք հավատում են բոլորի խոսքերին, նրանց շատ 

հեշտ է խաբել, դա է պատճառը, որ հաճախ այս երեխաներին ծաղրում են իրենց 

միամտության պատճառով։ Հաճախ են ունենում ոչ համարժեք հուզավարքային 

դրսևորումներ, անհիմն ուրախանում են կամ տխրում, չնչին ազդակներին 
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կարող են սուր հակազդումներ տալ, օրինակ՝ խաղալիք օձից կարող են անչափ 

վախենալ։ 

6. Նման երեխան մեծ դժվարություններ ունի հասակակիցների հետ շփվելիս, քանի 

որ նրանց հոգեկան զարգացումները չեն համապատասխանում միմյանց։ Դա է 

պատճառը, որ նրանք ձգտում են խաղալ իրենցից փոքրերի հետ։  Շփման 

ընթացքում դժվարանում են պահպանել զրույցի կանոնները, շփման 

տարածությունը, չափազանց անկաշկանդ են, անմիջական, արտահայտում են 

այն, ինչ մտածում են, չեն գիտակցում, որ իրենց խոսքով կարող են վիրավորել 

դիմացինին, որը նույնպես պայմանավորված է գործողությունների 

պատճառահետևանքային կապի թույլ գիտակցմամբ։ Հաճախ անհիմն 

միջամտում են այլ մարդկանց զրույցին, ընդհատում են խոսակցին։ Դժվարանում 

են հասկանալ զրույցի ենթատեքստը։ 

7. Թույլ համագործակցություն, համատեղ գործունեության իրականացման 

դժվարություններ։ Նախադպրոցական տարիքում հոգեխոսքային զարգացման 

խնդիրներով երեխաները չեն կարողանում համատեղ գործունեություն 

իրականացնել հասակակիցների հետ, նրանք ձգտում են խաղալ միայնակ կամ 

կողք կողքի, սակայն՝ ոչ միասին։  

8. Այսօրինակ երեխաները դժվարանում են ենթարկվել վարքի նորմերին և 

կանոններին, նրանց վարքը չափազանց ինքնաբուխ է, անում են այն, ինչ ուզում 

են, դժվարանում են գիտակցել «կարելի-չի կարելիի» սահմանը։ Օրինակ՝ 

դասարանում  բոլորը նստած դաս են լսում, իսկ նա կանգնում է, քայլում, հետո 

ուսուցչուհու սեղանից առանց թույլտվության գրիչ է վերցնում և այլն։ Ամոթի 

զգացումը այս երեխաների մոտ թույլ է արտահայտված, վարքի 

ինքնահսկողությունը՝ նույնպես, դա է պատճառը, որ նրանք թողնում են 

գերակտիվ երեխայի տպավորություն։ Այս երեխաները դժվարանում են 

գիտակցել վարքի պատճառահետևանքային կապերը և գնահատել իրենց 

գործողությունների հետևանքները, ուստի, հաճախ այնպիսի արարքներ կարող 

են անել, որոնք բացատրություն չունեն, օրինակ՝ կարող են ածելիով մաքրել 
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հոնքերը, կտրել վարագույրը և այլն։ Նրանք հաճախ շարժումներում անփույթ 

են, թափթփված, դանդաղկոտ։  

9. Այս երեխաները մեծ հասակում հաճախ հասկանում են, որ խնդիրներ ունեն այս 

կամ այն ոլորտում և ընկճվում են այդ փաստից, ուստի, ձևավորվում է ցածր 

ինքնագնահատական։ Օրինակ՝ չեն կարողանում կամ դժվարանում են 

բացատրել իրենց ցանկությունը, չեն կարողանում ինքնապաշտպանվել, 

ծաղրանքի են ենթարկվում հասակակիցների կողմից և զգում են իրենց 

թերարժեքությունը։  

Հարկ է նշել, որ հոգեխոսքային զարգացման խնդիրները հաճախ են ուղեկցվում 

իմացական (ինտելեկտուալ) ոլորտի խնդիրներով և ուսումնական ունակությունների 

խանգարումներով, սակայն ոչ հազվադեպ նման երեխաները կարող են և չունենալ 

արտահայտված դժվարություններ ուսումնական ոլորտում, կարող են նույնիսկ 

առանձնանալ իրենց ճանաչողական գիտելիքներով և այս դեպքում նրանց առաջնային 

խնդիրը դրսևորվում է հուզակամային, շփման և վարքային ոլորտներում, թեև վերջիններս 

նույնպես կարելի է դիտարկել որպես իմացական ոլորտում առկա որոշ խնդիրների 

հետևանք։ Ե'վ առաջին, և' թե երկրորդ դեպքում երեխային անհրաժեշտ է միջին 

աջակցություն, միայն թե տարբեր է աջակցության ոլորտների առաջնայնությունը։ Առաջին 

դեպքում երեխային առաջնային աջակցություն է անհրաժեշտ իմացական և ուսումնական 

ոլորտներում՝ զուգահեռաբար՝ աշխատանք նաև հուզակամային, շփման ու վարքային 

ոլորտներում, երկրորդ դեպքում՝ առաջնային աջակցություն անհրաժեշտ է հուզակամային, 

շփման և վարքային  ոլորտներում՝ զուգահեռ նաև իմացական ոլորտում։  

Կարևոր է դիտարկել նաև, որ վաղ հասակում հոգեխոսքային զարգացման խնդիրները 

չհաղթահարելու դեպքում առաջին դեպքում այն զարգանում է՝ ձևավորելով մտավոր 

հետամնացություն, երկրորդ դեպքում՝ մանկամտություն։ 

Հոգեխոսքային զարգացման խնդիրների դեպքում երեխային թեթև աջակցություն է 

տրամադրվում, երբ վաղ հասակում հոգեխոսքային զարգացումը այդքան էլ չի ուշացել 

բնականոն զարգացման տեմպերից, երբ հուզակամային կամ հաղորդակցման ոլորտներում 

առկա խնդիրները չեն ուղեկցվում ինտելեկտուալ անբավարարվածությամբ։  
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 Եթե հոգեխոսքային զարգացման խնդիրների միջին արտահայտվածության դեպքում 

երեխայի մոտ դրսևորվում են վերոնշյալ գրեթե բոլոր ախտանշանները, ապա թեթև 

արտահայտվածության դեպքում ակնհայտ են լինում այդ դրսևորումներից մի քանիսը։  

Վաղ հասակում հոգեխոսքային զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ 

աշխատելիս հոգեբանը պետք է հաշվի առնի հոգեբանական աշխատանքների մի քանի 

կարևոր կողմ. 

 Նախ և առաջ, կարևոր է մասնագետի և երեխայի միջև ձևավորել դրական 

հուզական կոնտակտ։ Հոգեբանը, երեխայի կողմից վստահության 

արժանանալով, դրականորեն է երեխային մոտիվացնում համատեղ 

գործունեությանը։ 

 Հարկ է  հիշել, որ երեխան աշխարհը ճանաչում է մեծահասակի օգնությամբ 

նմանակման միջոցով, հետևապես մանկիկի հետ պարապմունքները ցանկալի է 

կառուցել՝ մեծահասակի գործողությունների, բառերի, շարժումների 

նմանակման առանձնահատկությունը հաշվի առնելով և ոչ թե բացատրել, 

զրուցել, ներշնչել։ 

 Այս շրջանում երեխայի առաջատար գործունեությունը խաղն է, խաղի միջոցով է 

տեղի ունենում նրա հոգեկան զարգացումը, ուստի աշխատանքները պետք է 

տեղի ունենան խաղի միջոցով, հակառակ դեպքում երեխային չի հետաքրքրի 

համատեղ գործունեությունը և աշխատանքները կլինեն անարդյունավետ։ 

 Աշխատանքների ընթացքում նոր հմտության ձևավորման համար անհրաժեշտ է 

ամրապնդում կրկնողության, խոսքային կամ առարկայական խրախուսանքի 

միջոցով։ 

 Զարգացնող աշխատանքների բովանդակությունը պետք է համապատասխանի 

երեխայի փորձին։ Օրինակ, քանի որ երեխան դրսում տեսել է իրական մեքենա, 

ապա մեքենաներով խաղը համապատասխանում է նրա փորձին։ 

 Անհրաժեշտ է վերահսկել աշխատանքային  նյութի բարդության աստիճանը։ 

Երեխայի համար դժվար ու անհասանելի խաղերը կարող են բացասական 

հույզեր առաջացնել նրա մոտ և նա հրաժարվի շփվել մասնագետի հետ։ 
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Աշխատանքները պետք բարդացնել աստիճանաբար՝ համապատասխան 

երեխայի ունակությունների։ 

 Կարևոր է վերահսկել պարապմունքների տևականությունը։ Հարկ է նկատի 

ունենալ, որ երեխայի ուշադրությունը այդ տարիքում ոչ կամածին է և 

կարճատև, ուստի, որպեսզի երեխան չհոգնի և հետաքրքրությունը չկորցնի 

պարապմունքների նկատմամբ, կարիք չկա մեծ տևականություն պահանջող 

խաղեր խաղալ, իսկ հոգնածության դեպքում պետք է հմտորեն փոխել խաղի 

բնույթը։  

 Անհրաժեշտ է գործունեության փոփոխություն։ Պարապմունքների 

արդյունավետության և աշխատունակության բարձրացման համար շատ 

կարևոր է փոփոխել խաղերի բնույթը, ընդգրկել և' հանգիստ, նստակյաց, 

մտավոր գործունեություն պահանջող խաղեր, և' շարժողական, ակտիվ խաղեր՝ 

փոխարինելով մեկը մյուսով։ 

 Հարկավոր է իրականացնել գիտելիքների տեղափոխում։ Շատ կարևոր է, որ 

պարապմունքների ընթացքում յուրացրած գիտելիքները երեխան կիրառի 

տանը, դրսում և այլ միջավայրերում։ Այդ նպատակով ծնողները պետք է 

տեղեկացված լինեն՝ ինչ գիտելիք է երեխան յուրացրել պարապմունքների 

ընթացքում և օգնեն նրան կիրառել այն իր կենսագործունեության ընթացքում։ 

Հոգեխոսքային զարգացման միջին աստիճանի խանգարումների դեպքում երեխային 

հոգեբանական աջակցություն է անհրաժեշտ հետևյալ ուղղություններով. 

1. Իմացական ոլորտի զարգացում։  

 Այս երեխաների հետ աշխատելիս նախ և առաջ անհրաժեշտ է 

զարգացնել ուշադրության կենտրոնացվածությունն ու կայունությունը, 

արձագանքը ձայնային ազդակներին, անվանը։ Բնականաբար, վաղ 

հասակում ուշադրությունը հարկ է զարգացնել խաղերի միջոցով։ 

Ձայնային ազդակների նկատմամբ ուշադրությունը կարելի է զարգացնել 

խաղալիք երաժշտական գործիքների միջոցով՝ խաղի ընթացքում 

կիրառելով սուլիչներ, զանգեր և այլն։ Անվան նկատմամբ արձագանքը 
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զարգացնելու համար աշխատանքների ընթացքում հաճախակի պետք է 

կիրառել նրա անունը, կարելի է խաղալ «Անուն գոռոցի», «Պահմտոցի»՝ 

իհարկե պարզեցված տարբերակով։ Խաղ-վարժություններից մեկում 

մասնագետը սենյակում կանչում է երեխայի անունը, իսկ մյուս 

մեծահասակը սենյակի դուռը բացում է և երեխայի հետ վազում 

մասնագետի մոտ։ 

 Հաջորդ քայլը հիշողության և մտածողության զարգացումն է հիշողության 

և մտածողության խաղ-վարժությունների միջոցով։ Քանի որ այս 

երեխաների մոտ թույլ է զարգացած մտքի վերլուծականությունը, 

պատճառականությունը, գործողությունների պատճառահետևանքային 

կապերի գիտակցումը, հենց այդ առանձնահատկություններն էլ պետք է 

զարգացնել։ Վաղ հասակում դա կատարվում է առարկաների հետ 

փորձարկումների միջոցով, օրինակ՝ ջրաներկը լցնելով ջրի մեջ՝ այն 

գունավորվում է, ծեփամածիկը սեղմելով, այն փոխում է իր ձևը, տարբեր 

առարկաներին փայտե մուրճիկով հարվածելիս տարբեր ձայներ է 

արձակում և այլն։ Դպրոցական տարիքում մտքի վերլուծականությունն 

ու պատճառականությունը զարգացնելու համար կարելի է քննարկել 

տարբեր հարցեր՝ «ո՞վ է տատիկը, հորեղբայրը», «ինչո՞ւ են երեխաները 

գնում դպրոց», «եթե բաժակը գցես հատակին, ի՞նչ կլինի» և այլն։ 

Դեռահասության շրջանում մտածողության զարգացման համար 

երեխայի հետ ցանկալի է քննարկել տարբեր հասկացություններ, 

օրինակ՝ «ի՞նչ է ընտանիքը», «ընկերությունը», «բարությունը» և այլն։ 

Մտքի տրամաբանվածությունը զարգացնելու համար կարելի է կիրառել 

նկարային խաղ պատմություններ, երբ թեմատիկորեն միմյանց կապված 

նկարային իրավիճակները երեխան պետք է դասավորի 

տրամաբանական հաջորդականությամբ՝ մեկնաբանելով դրանք։ Ավելի 

մեծ տարիքում երեխային կարելի է առաջարկել շարունակել անավարտ 

նախադասությունները կամ պատմությունները։ 
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 ՈՒղղամտության, շաբլոնային մտածողության հաղթահարման, մտքի 

ճկունության, ստեղծարար մտածողության զարգացման համար 

հարկավոր է երեխայի հետ խաղալ այնպիսի խաղեր, որտեղ երեխան 

կհասկանա, որ բացի հիմնական նշանակությունից առարկաները կարող 

են կիրառվել այլ նշանակությամբ։ Օրինակ՝ խաղարկել՝ ինչի համար 

կարող են օգտագործել աթոռը, բացի նստելուց, սեղանը՝ բացի հաց 

ուտելուց, բաժակը՝ բացի խմելուց և այլն։ Մտքի ճկունության 

զարգացման հետաքրքիր խաղերից է «Տառային խառնաշփոթը», երբ 

երեխան, բառի խառնված տառերը համադրելով, պետք է գուշակի ճիշտ 

բառը։ ՈՒղղամտության հաղթահարման համար կարելի է երեխայի հետ 

քննարկել երևույթների, հասկացությունների և' դրական, և' բացասական 

կողմերը, օրինակ՝ քննարկել երեխայի հետ, որ ընկերները, բացի միմյանց 

օգնելուց, կարող են միմյանց հետ վիճել, վիրավորել, հաշտվել և այլն։ 

 Խոսքի ենթատեքստը, փոխաբերական իմաստները հասկանալու համար 

կարելի է երեխայի հետ քննարկել տարբեր անեկդոտներ, դարձվածքներ, 

հումորներ։ Քանի որ այս երեխաները դժվարանում են սուտ խոսել, 

երբեմն խրախուսվում է նաև ստելը՝ որպես հնարամտության դրսևորում։ 

 Զրույցի ընթացքում հիշողության անհիմն զուգորդությունների հետ 

աշխատելիս, երբ երեխան արտահայտում է թեմայի հետ կապ չունեցող 

մտքեր, անհրաժեշտ է հարցերի միջոցով երեխային բերել իրականության 

դաշտ և խնդրել հիմնավորել՝ ինչպես է իր արտահայտած միտքը 

կապված քննարկվող թեմայի հետ, ինչու նա հիշեց դա։ 

2.  Հուզական և վարքային դրսևորումների համարժեքության ձևավորում։ Խաղ-

վարժությունների միջոցով հարկավոր է երեխային բացատրել՝ այս կամ այն 

իրավիճակում ինչպիսի հուզական և վարքային հակազդում կարող է լինել։ 

Օրինակ, երբ հարվածում են, երեխան կարող է տխրել, զայրանալ, բայց ոչ՝ 

ուրախանալ կամ, երբ վիրավորում են, ուրախության հույզեր չեն 
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արտահայտում և այլն։ Կարելի է քննարկել հիմնական հույզերը և թե ինչպիսի 

իրավիճակներում դրանք կարող են արտահայտվել։ 

3. Վարքի ինքնավերահսկողություն, սահմանի զգացումի ձևավորում, շփման, 

զրույցի նորմերի գիտակցում։ Այս առանձնահատկությունների զարգացման 

համար մասնագետը կիրառում է խաղ-վարժություններ, որտեղ մեկնաբանվում 

են վարքի նորմերը, այս կամ այն իրավիճակում ինչպիսի վարք պետք է 

դրսևորել, որտեղ ինչ խոսել, ինչպես վարվել, ինչն է կարելի, ինչը՝ չի կարելի։ 

Ցանկալի է ամրապնդել յուրացրած գիտելիքները դերային խաղերով, ինչպես 

նաև՝ տարբեր միջավայրերում՝ տանը, դպրոցում կիրառելով։ Կարևոր է 

իրականացնել շփման հմտությունները զարգացնող վարժություններ։ 

4. Ինքնավերլուծության զարգացում։ Դպրոցահասակ տարիքում մասնագետը 

աշխատանքների ընթացքում պետք է իրականացնի ինքնավերլուծությանն 

ուղղված վարժություններ, օրինակ՝ երեխայի հետ միասին քննարկի իր 

առանձնահատկությունները, ինչ է նա ցանկանում, ինչ է սիրում, որոնք են նրա 

հետաքրքրությունները։ Վերջինս նպաստում է իր մասին պատկերացումների ու 

կայուն ինքնագնահատականի ձևավորմանը։ 

5. Աշխատանք վախերի հետ, ներշնչվողության մակարդակի նվազեցում։ Հաճախ 

այս երեխաները չնչին պատճառների դեպքում կարող են արտահայտված 

վախեր դրսևորել, ուստի անհրաժեշտության դեպքում մասնագետը պետք է 

իրականացնի աշխատանք վախերի հետ։ 

Հոգեխոսքային զարգացման խնդիրների թեթև արտահայտվածության դեպքում 

երեխաներին հոգեբանական աջակցություն է տրամադրվում այն ոլորտներում, որտեղ 

դիտվում է խնդիրը։ Այսպիսով, այս դեպքում աջակցության բնույթը էական 

փոփոխությունների չի ենթարկվում, միայն առավել սահմանափակ են լինում աջակցության 

ոլորտներն ու հոգեբանական աջակցության կարիք ունեցող հոգեբանական դրսևորումները։ 

Ծանր աստիճանի խանգարման դեպքում հոգեխոսքային զարգացման խնդիրներն 

ուղեկցվում են երեխայի հոգեկան զարգացման գլոբալ խանգարումներով բոլոր 

ոլորտներում, ուստի այս երեխաներին տրվող հոգեբանական աջակցությանը պետք է 
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անդրադառնալ մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաներին տրվող հոգեբանական 

աջակցությունը ներկայացնելիս: 

Ամփոփելով՝ հարկ է նշել, որ մեր կողմից ներկայացված աջակցության սկզբունքներն 

ու առանձնահատկությունները կարող են մասնագետներին ուղղորդել, թե երեխայի 

զարգացման ո'ր կողմերի վրա պետք է առավել ուշադրություն դարձնել, ի'նչ ուղղությամբ 

աշխատանքները վարել, ինչպե'ս փոփոխել, շտկել կամ զարգացնել այս կամ այն 

առանձնահատկությունը, սակայն հոգեխոսքային զարգացման խնդիրների դրսևորումները 

յուրաքանչյուր երեխայի մոտ շատ անհատական են և բնորոշվում են յուրատիպ ընթացքով, 

ուստի, հոգեբանական աջակցության ծրագիրը կազմելիս պետք հաշվի առնել նաև 

յուրաքանչյուր երեխայի զարգացման, տարիքային և անհատական 

առանձնահատկությունները։ 
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Հոգեբանական աջակցության տրամադրումը 

համակարգչային կախվածությամբ ուղեկցվող հոգեկան զարգացման 

խնդիրների դեպքում  

 

Անձի զարգացումն էապես պայմանավորվում է տվյալ ժամանակաշրջանի 

տնտեսական, սոցիալ-հասարակական և տեխնիկական փոփոխություններով ու 

զարգացումներով: Մասնավորապես՝ 20-րդ դարավերջին տեխնիկական նորարությունները՝ 

համակարգիչն ու համացանցը, ինչպես իրենց հետ ներմուծեցին բազում դրական 

տեղաշարժեր, հեշտացրեցին մարդու կենսագործունեությունը, այնպես էլ՝ սերմանեցին 

տարաբնույթ անցանկալի երևույթներ: Այսօր աշխարհում մարդը համարվում է տեխնածին 

էակ և գտնվում է տեխնիկական փոփոխությունների և զարգացումների կիզակետում: 

Այդ առումով համակարգչային այս դարում պետք է սպասել, որ  մեծ կլինի 

համակարգչային գործունեության ազդեցությունը 21-րդ  դարաշրջանի մարդու անձի և 

հոգեկան զարգացման վրա:  

Այսօր, հաճախ որպես գործունեություն, մարդու՝ մասնավորապես՝ երեխայի 

կյանքում իր յուրահատուկ տեղն է զբաղեցնում համակարգչային գործունեությունը: 

Համաձայն մի շարք գիտնականների (Ա. Ն. Լեոնտև, Ս. Լ. Ռուբինշտեյն, Լ. Ս. Վիգոտսկի) 

գործունեությունը պայմանավորում է անձի զարգացումը: 

Հոգեկան զարգացման համատեքստում, հատկապես կարևոր է և հրատապ 

ուսումնասիրել համակարգչային գործունեության ազդեցությունը մինչև 6 տարեկան 

երեխաների անձի և հոգեկան զարգացման գործընթացում, քանի որ անձի զարգացման վաղ 

փուլերում տարաբնույթ սոցիալական և հոգեբանական ազդեցությունները վճռորոշ են 

հետագա կենսագործունեության համար: Եվ հենց այս շրջանում է տեղի ունենում երեխայի 

խոսքի զարգացումը, ինքնագիտակցության, սոցիալական «ես»- ի ձևավորումը, շփման 

հմտությունների զարգացումը և այլն: Այդ իմաստով, մեծահասակը որպես անձ արդեն 

կազմավորված է և զգալի չափով կարող է վերահսկել  շրջակա միջավայրի տարաբնույթ 

ներգործությունները:  
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Բացի այդ, մինչև 6 տարեկանը հարկ է շեշտադրել երեխայի զարգացման «զգայուն 

շրջանների» կարևորությունը խոսքի, հոգեկան գործընթացների զարգացման, վարքաձևերի 

յուրացման համար: ՈՒստի, համակարգչային կախվածությունը և չարաշահումը հոգեկան 

գործընթացների զարգացման զգայուն շրջաններում տրամաբանորեն կունենան իրենց 

յուրատիպ ներգործությունը:  

Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է հատկացնել համակարգչային 

գործունեության ազդեցությանը խոսքի զարգացման զգայուն շրջանում (0-6 տ., 

մասնավորապես՝ 1,5 տ-ը առանձնահատուկ կարևոր շրջանն է խոսքի զարգացման համար), 

քանզի նախադպրոցական տարիքում երեխայի առաջին կարևոր ձեռքբերումը, տարիքային 

նորագոյացությունը  խոսքի զարգացումն է, և այն դիտարկվում է որպես անձի և հոգեկան 

զարգացման հիմնասյուն. խոսքի զարգացումը իր հետ զուգորդում է նաև մյուս հոգեկան 

գործընթացների զարգացումը, իսկ խոսքի հապաղման հետ համընթաց հաճախ հապաղում 

է նաև երեխայի հոգեկան զարգացումը: 

Խոսքը շփման անհրաժեշտ բաղադրիչ է և ձևավորվում է շփման ընթացքում: Եթե 

մինչև 1 տարեկանը շփման պահանջմունքը չի բավարարվում կամ ոչ լիարժեք կերպով է 

բավարարվում, երեխայի հոգեկան զարգացումը հետ է ընկնում, իսկ խոսքը նման 

երեխաների մոտ շատ ուշ է ի հայտ գալիս: Առաջին մեկ տարում մեծահասակի հետ լիարժեք 

շփումը կենսականորեն կարևոր է երեխայի համար: Հետևապես՝ համակարգչային 

կախվածությունն ու չարաշահումը, կենդանի շփման, երկխոսության պակասը կարող են 

բացասաբար անդրադառնալ հոգեխոսքային զարգացման վրա: Եթե մեծահասակները 

անտեսեն կամ բավականաչափ ուշադրություն չդարձնեն երեխայի խոսքի զարգացման 

զգայուն շրջանին, այն կարող է ավելի ուշ ձևավորվել՝ նպաստելով նաև հոգեկան 

գործընթացների հապաղմանը: 

Տեղեկատվական է այն փաստը, որ համակարգչային կախվածություն ունեցող 

երեխաների ծնողները շեշտադրում էին խոսքի զարգացման զգայուն շրջանում (մինչև 1,5-2 

տարեկանը) երեխայի համակարգչային գործունեության չարաշահման և կախվածության 

մասին, ինչպես նաև՝ ընտանիքում շփման դժվարությունների, ցրվածության, 

կամակորության վերաբերյալ: Համակարգչային կախվածության դրսևորումներից է՝ 
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ճաշելիս համակարգչային գործունեությամբ զբաղվելը: Հետաքրքիր էր, որ նրանք նշում էին 

երեխաների օտար լեզուներով ճանաչողական գիտելիքների՝ հաշվելու կարողության, 

կենդանիների, մրգերի, ոտանավորների, երգերի իմացության մասին, թեև մայրենի խոսքը 

այս երեխաների մոտ դեռ հստակ ձևավորված չէր: Ծնողների մոտ ամենահաճախ 

հանդիպող արտահայտությունն էր. «լավ չի խոսում, բայց շատ լավ հաշվում է ռուսերեն, 

անգլերեն, անգլերեն գիտի մրգերի անվանումները» և նմանատիպ այլ մեկնաբանություններ:  

Կարելի է առանձնացնել համակարգչային գործունեության չարաշահման և 

կախվածության հետևանքով դրսևորվող հոգեկան և խոսքի զարգացման հետևյալ 

առանձնահատկությունները. 

1. Սահմանափակ բառապաշարով իմաստավորված խոսքի հետ համատեղ 

մեխանիկական, շաբլոնային խոսք՝ զուգորդվող մայրենի լեզվով 

կրկնխոսություններով (էխոլալիաներով) և օտարալեզու համակարգչային 

բառապաշարով ու մենախոսությամբ:   

Կրկնխոսությունների դրսևորումը երեխայի խոսքի բնականոն զարգացման փուլերից 

է, որը բնորոշ է երեխայի խոսքի զարգացման վաղ շրջանին:   Անձի, սոցիալական 

նմանակման տեսակետից այն շփոթ է «ես»-ի և «ոչ-ես»-ի միջև և հաճախ ներկայանում է 

խաղի տեսքով, երեխային հաճույք է պատճառում բառերի կրկնողությունը հենց այնպես, 

զվարճանքի համար: Երեխան կրկնխոսություններով կարծես թե հաստատում է դիմացինի 

ասածը:  Ի տարբերություն բնականոն զարգացմամբ երեխաների, որոնց մոտ 

կրկնխոսությունները շատ կարճատև բնույթ են կրում, համակարգչային ազդեցության 

ներքո դրսևորվող կրկնխոսությունները համեմատաբար ավելի երկար են տևում: 

Կրկնխոսություններ հանդիպում ենք նաև աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող 

երեխաների մոտ: Սակայն, ի տարբերություն աուտիզմով երեխաների, ովքեր կրկնում են 

բառերն ու արտահայտությունները հիմնականում իրավիճակին ոչ համարժեք և իմաստը 

չհասկանալով՝ համակարգչային ազդեցության ներքո դրսևորվող կրկնխոսությունների 

դեպքում երեխաները հիմնականում հասկանում են կրկնած արտահայտությունների 

իմաստը՝ դրանով հաստատելով դիմացինի ասածը: Օրինակ՝ ծնողի հարցին «հաց ուզո՞ւմ 

ես», կրկնվող «հաց ուզում ես» պատասխանով երեխան հաստատում է նրա ասածը: 
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Աուտիզմով երեխաների մոտ կրկնխոսությունները կատարում են զգայական, 

ուշադրություն գրավելու կամ ինչ-որ բանից խուսափելու գործառույթ: Բացի այդ, այս 

երեխաների հետ աշխատելիս կրկնխոսություններն ավելի հեշտությամբ են փոխարինվում 

իմաստավորված խոսքով, քան աուտիզմով երեխաների մոտ: Եվ, ի տարբերություն 

աուտիզմով երեխաների, այս երեխաների մոտ իմաստավորված խոսքն ավելի շատ է:  

Այս երեխաները հաճախ են օգտագործում համակարգչային խաղերից և 

մուլտֆիլմերից յուրացրած օտարալեզու խոսքը, արտահայտությունները, բացի այդ՝ առանց 

առարկաների հետ հարաբերվելու մենախոսում են: Մենախոսությունը նույնպես խոսքի 

բնականոն զարգացման փուլերից է, սակայն, ի տարբերություն բնականոն զարգացմամբ 

երեխաների, ովքեր խաղալիս, ինչ-որ գործողություն անելիս մեկնաբանում են իրենց 

գործողությունները, և իմաստային առումով մենախոսությունը կապված է իրենց 

գործողությունների հետ, համակարգչային ազդեցությամբ երեխաները մենախոսում են 

խաղից դուրս, առանց խոսքի և գործողության իմաստային կապի, և մենախոսության 

հիմնական բովանդակությունը համակարգչային թեմաներն են, ընդ որում՝ օտար լեզվով: 

Նրանք հաճախ նաև օգտագործում են համակարգչային գործունեության ընթացքում 

յուրացրած բառեր, արտահայտություններ, որոնք թերևս նպատակային, իրավիճակին 

համարժեք են կիրառվում և համակարգչային հնչողությամբ, օրինակ՝ «правильно», 

«отлично», «мой животик такой голодный», «ой, какая красивая кукла»:   

Խոսքի ուշացումով զուգակցվող հոգեկան զարգացման խնդիրներ և համակարգչային 

կախվածություն ունեցող երեխաները հաճախ խոսքում ունենում են մեխանիկական, անգիր 

յուրացրած արտահայտություններ: Մեխանիկական խոսքի ցայտուն օրինակներից են. 

«բարև, ոնց ես, լավ ես», կամ դերային խաղի ժամանակ՝ «մեքենա եմ վաճառում, ինչ արժի, 

500 դրամ» նախադասությունները, որոնք նրանք արտաբերում են մի շնչով:  

Համակարգչային ազդեցության ներքո դրսևորվող կրկնխոսությունները, օտարալեզու 

բառապաշարը, մենախոսությունը հավանաբար պայմանավորված են երեխայի զարգացման 

վաղ շրջանում նմանակման, ընդօրինակման փուլի հետ: 

Հաճախ զբաղվածության կամ երեխայի խնամքն ու իրենց առօրյա գործունեությունը 

հեշտացնելու նպատակով ծնողները չեն վերահսկում, երբեմն նաև՝ խթանում են 



25 
 

համակարգչային խաղերի և օտարալեզու մուլտֆիլմերի չարաշահումը՝ այդպիսով 

սահմանափակելով կենդանի շփումը շրջապատի մարդկանց հետ: Խոսքի զարգացման 

զգայուն շրջանում ընտանիքի անդամների խոսքը լսելու և յուրացնելու փոխարեն,  երեխան 

սկսում է յուրացնել համակարգչային խոսքը, որը և դառնում է ընդօրինակման հիմնական 

օբյեկտը:  

Կրկնխոսություններ զարգացնող համակարգչային խաղերից է «Խոսող Թոմը» 

(Говорящий Том), որտեղ գլխավոր հերոսը՝ կատուն, նույնությամբ կրկնում է համակարգչից 

այնկողմ լսվող խոսքը:  

2. Համատեղ ուշադրության թույլ արտահայտվածություն, ուշադրության պակաս:  

Խոսքի ուշացումով զուգակցվող հոգեկան զարգացման խնդիրներ և համակարգչային 

կախվածություն ունեցող երեխաները դժվարանում են ինչ-որ մեկի հետ միասին 

կենտրոնացնել ուշադրությունը միևնույն գործողության վրա: Նրանք խաղում են միայնակ, 

ցանկություն չունեն շփվելու, դիմելու և համատեղ որևիցե մեկի հետ խաղալու, 

հարաբերվելու: Կարող են դիմել և փորձել հասկացնել իրենց ցանկությունը գլխավորապես 

գործողության ընթացքում արգելքների և խոչընդոտների հանդիպելիս: ՈՒշադրությունը 

կայուն չէ, հաճախ են տեղափոխում այն մի գործողությունից մյուսը, դժվարությամբ են 

արձագանքում հրահանգներին: Նմանօրինակ վարքաձևի դսևորման պատճառները 

հետևյալն են. 

 Առաջինը՝ համակարգչային գերակա ազդեցության դեպքում կենդանի շփման, 

երկխոսության պակասն է, որի ընթացքում երեխան պետք է յուրացներ 

սոցիալական տարբեր վարքաձևեր, շփման հմտություններ, սովորեր 

հաղորդակցվել մարդկանց հետ: 

  Հաջորդը՝ միակողմանի շփումն է համակարգչի հետ, որի հետևանքով երեխան 

սովորում է միայնակ խաղալ, տարբեր գործողություններ կատարել առանց 

որևէ մեկի մասնակցության, առանց որևէ մեկին լսելու, ուշադրություն 

դարձնելու, ինչի հետևանքով համատեղ գործունեություն իրականացնելու 

ցանկությունը շատ թույլ է նրանց մոտ: 
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  Եվ իհարկե, երեխան հաճախ չի արձագանքում հրահանգներին, երբ իրեն 

դիմում են, քանզի համակարգչի հետ գործողություններ կատարելիս, նրան ոչ 

ոք չի դիմում, հրահանգներ չի տալիս և կարիք չկա ինչ-որ մեկին լսելու: 

Հետևապես, ոչ համակարգչային խոսքին ուշադրություն դարձնելու 

հատկությունն այս երեխաների մոտ թույլ է արտահայտված: 

 Ի տարբերություն աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող երեխաների, 

ովքեր նույնպես բնորոշվում են համատեղ ուշադրության թույլ արտահայտվածությամբ, 

հրահանգները չլսելու, անվանը չարձագանքելու հատկությամբ, համակարգչային 

ազդեցությամբ երեխաներն ավելի հեշտությամբ են ներգրավվում համատեղ 

գործունեության մեջ և, տեսողական կոնտակտի պահպանվածության շնորհիվ, մասնագետի 

օգնությամբ ուշադրությունը կենտրոնացնելու դեպքում կարողանում են իրականացնել 

հրահանգները, արձագանքել շրջապատի ազդակներին: Կարճատև հոգեբանական 

ախատանքները առավել ակնհայտ փոփոխություններ են արձանագրում այս երեխաների 

ուշադրության գործընթացում:   

3. Տեսաշարժողական կոորդինացիայի, տարածական կողմնորոշման 

զարգացվածություն, ակնառու-գործնական մտածողության գերակայություն:  

Համակարգչային գերակա ազդեցությունը զարգացնում է երեխայի մոտ 

տեսաշարժողական կոորդինացիան, տարածական կողմնորոշումը, քանի որ 

համակարգչային գործունեության ընթացքում՝ մասնավորապես՝ խաղի ժամանակ, երեխան 

ձեռքի շարժումները համատեղում է նկարի հետ: Հետևապես, նրանց մոտ զարգացած և 

գերակայող է լինում ակնառու-գործնական մտածողությունը, թեև 3 տարեկանից հետո 

պետք է զարգանա ակնառու-պատկերավոր, ապա՝ վերացական (բառա-տրամաբանական) 

մտածողությունը: Մտածողության վերջին երկու տեսակները այս երեխաների մոտ շատ 

թույլ են զարգացած, քանի որ նրանց զարգացման համար անհրաժեշտ է կենդանի շփում, 

երկխոսություն, ինչը պակասում է  համակարգչային ազդեցությամբ երեխաների մոտ, 

հետևաբար՝ խոսքը հապաղում է, վերացական մտածողությունը՝ նույնպես:   

Այս երեխաները ունեն ճանաչողական գիտելիքների մեծ պաշար, գիտեն իրերի 

ֆունկցիոնալ նշանակությունը, կարող են ինքնուրույն, առանց մեծի օգնության կիրառել 
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առարկաները ըստ նշանակության, օրինակ՝ աթոռը հարմարեցնել, պահարանից վերցնել 

բաժակը, ծորակից ջուր լցնել և խմել: Սակայն, երբ մեծահասակը դիմի նրան.«գնա, բեր, 

պահարանի վրա դրված բաժակը», նա կարող է չհասկանալ, քանի որ այս դեպքում պետք է 

ակտիվանա երեխայի վերացական մտածողությունը:  

4. Շաբլոնային մտածողություն, հաջորդական գործողությունների 

ավտոմատացում:  

Համակարգչի դիտումը և կարգավորումը տեղի է ունենում ալգորիթմային 

կանոններով: «Այնպիսի բնութագրերը, ինչպիսիք են համակարգչային պատկերում շրիֆտի 

և սիմվոլի համակցումը, համակարգչային աշխատանքը կարգավորող հրահանգների 

կրկնողությունը, նրա տեմպոռիթմիկ հատկությունը, դիսփլեյի էկրանի չափսերի 

սահմանափակ լինելը և դիսփլեյի վրա աշխատանքների կազմակերպման 

ստանդարտացումը օգտագործողի մտավոր գործունեությունը ենթարկում են ալգորիթմային 

կանոնների նոր համակարգին՝ դարձնելով այն ավելի շաբլոնային, քան ավանդական 

համակարգում»: Համակարգչի հետ հաճախակի փոխազդեցությունը նպաստում է նաև 

գործունեության միատարրությանն ու շաբլոնային լենելուն:  Իսկ երեխաների շրջանում, 

ովքեր չեն կարող վերահսկել համակարգչի ազդեցությունը, վարքում հստակորեն 

դրսևորվում են ստանդարտացված գործողություններ: Համակարգչային ազդեցությամբ և 

հոգեխոսքային զարգացման հախաղմամբ երեխաները հաճախ ճաշելիս, հագնվելիս, քնելիս 

գործողությունները իրականացնում են նույն հաջորդականությամբ, օրինակ՝ երեխաներից 

մեկը վերցնում էր բարձը, իր լեզվով բարի գիշեր մաղթում եղբորը, գնում ննջարան, շորերը 

դնում միևնույն աթոռին, հագնում իր նույն գիշերային զգեստը, պառկում քնելու և ամեն օր 

կրկնում այս նույն գործողությունները առանց հաջորդականությունը խախտելու: Դերային 

խաղեր խաղալիս նրանք պահպանում են և կրկնում գործողությունների նույն 

հաջորդականությունը, որը յուրացրել են առաջին անգամ այդ խաղը խաղալիս: 

Համակարգչային ազդեցության ներքո դրսևորվող շաբլոնային վարքը պետք չէ շփոթել 

աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող երեխաների, ստերիոտիպային, 

արարողակարգային վարքի հետ, որի դեպքում գործողության որևէ օղակի խախտման 

դեպքում այդ երեխաները հայտնվում են հուզական անկայուն վիճակում: Ի տարբերություն 
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նրանց, համակարգչային ազդեցությամբ երեխաները չեն շփոթվում և բացասական 

հուզական ապրումներ չեն ունենում շաբլոնային վարքի որևէ օղակի խախտման դեպքում, 

բացի այդ, նրանց շաբլոնային վարքն առավել հեշտությամբ է ենթարկվում փոփոխման:  

Ինչպես նաև, այս երեխաները վարքում չեն դրսևորում ստերեոտիպ, կրկնվող շարժումներ, 

չունեն սևեռունություններ (фиксации)՝ ի տարբերություն աուտիզմով երեխաների:  

Ստանդարտացված վարք զարգացնող համակարգչային խաղի վառ օրինակ է «Խոսող 

Թոմը», որի գլխավոր հերոս կատվին հարկավոր է խնամել՝ օրինակ՝ կերակրել, քնացնել, 

նույնատիպ, ստերոտիպային, հաջորդական գործողություններով: 

5. Կարգուկանոնի ընկալման թույլ արտահայտվածություն, կամակորություններ, 

հակադրվող վարքագիծ՝ ուղեկցվող լացով կամ ագրեսիվ գործողություններով:  

Համակարգչային գերակա ազդեցության դեպքում հոգեխոսքային զարգացման 

հապաղմամբ երեխաները հաճախ են դրսևորում հակադրվող վարքագիծ, այն դեպքում, երբ 

նրանց ցանկությունները չեն կատարվում: Նրանք հաճախ են կիրառում «չեմ ուզում» 

արտահայտությունը: Հակադրվող վարքագիծը հաճախ է ուղեկցվում անցանկալի վարքային 

դրսևորումներով՝ իրեր նետելով, ջարդելով, գոռալով, գետնին պառկելով և այլն:  Այս 

երեխաները ուղղակիորեն չեն ենթարկվում սահմանված կանոններին և դժվարանում են 

կատարել այն, ինչ նրանց այդ պահին չի հետաքրքրում: Օրինակ՝ նախադպրոցական 

հաստատություններում նրանք չեն ենթարկվում սահմանված ռեժիմին, չեն կարողանում 

շարք կանգնել, չեն ընկալում դասապրոցեսի կանոնները, ընդհանուր առմամբ՝ անում են 

այն, ինչ ուզում են: 

Միգուցե նման վարքագծի պատճառներից մեկն այն է, որ համակարգչային 

գործունեության ընթացքում երեխան ինքն է ղեկավարում գործընթացը, որպես այդպիսին 

վարքի ինքնակարգավորման դժվարությունների չի հանդիպում, հետևապես՝ նա ենթադրում 

է, որ ամեն ինչ իր ցանկությամբ պետք է լինի: Քանի որ համակարգչային կախվածության 

դեպքում նվազագույնի է հասնում կենդանի շփումը միջավայրի մարդկանց հետ, երեխան չի 

յուրացնում վարքի կարգավորման ձևերը, նորմատիվները, կարգուկանոնին հարմարվելու 

հմտությունները: Պետք է նկատել նաև, որ հենց 0-3 տարեկանն է կարգուկանոնի ընկալման 

ձևավորման զգայուն շրջանը, և, եթե այդ փուլում նպաստող հանգամանքներ չեն լինում 
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նշված զգացումի ձևավորման համար, երեխան դժվարանում է ընկալել կարգը, դառնում է 

կամակոր և հակադրվող: 

Բնականաբար նման երեխաներին հարկավոր է հոգեբանական աջակցություն և, 

պայմանավորված երեխայի անհատական, զարգացման և տարիքային 

առանձնահատկություններով, յուրաքանչյուր երեխայի համար պետք է մշակվի և կյանքի 

կոչվի անհատական աջակցության ծրագիր: Սակայն, հարկ է նշել նաև, որ համակարգչային 

կախվածությամբ ուղեկցվող հոգեբանական զարգացման խնդրի դեպքում տրվող 

հոգեբանական աջակցության բնույթը պայմանավորված է նաև խնդրի ծանրության 

աստիճանով։ Եվ կախված երեխայի մոտ դրսևորվող խնդրի ծանրության աստիճանից՝ 

հնարավոր է նրան տրամադրել աջակցություն, որն ընդհանուր է այդ խմբի երեխաների 

համար:    

Ըստ այդմ, խնդրի միջին աստիճանի ծանրության դեպքում երեխան բնութագրվում է 

հետևյալ առանձնահատկություններով. 

1. ՈՒշադրության կենտրոնացման, նստունակության արտահայտված խնդիրներ, 

այսինքն՝ անում է այն, ինչ ուզում է, կարծես չլսելով և չարձագանքելով այլ 

մարդկանց խոսքին, 

2. Համակարգչային գործունեության արգելման և սահմանափակման դեպքում 

բնորոշվում է հուզական անկայուն դրսևորումներով՝ իրեր նետելով, հարվածելով, 

լացով, տարբեր այլ կամակորություններով, 

3. Վերացական մտածողության թույլ զարգացվածությամբ՝ չի հասկանում և ընկալում 

խոսքային հրահանգները, հետևապես չի կարողանում կատարել դրանք, 

4. Սահմանափակ բառապաշարով և կրկնխոսություններով՝ գրեթե միշտ կրկնում է 

դիմացինի խոսքը, իմաստավորված խոսքը գրեթե բացակայում է, 

5. Ինքնաբուխ վարքով՝ չի ընկալում և հասկանում վարքի կանոնները,  հետևապես՝ չի 

ենթարկվում դրանց,  

6.  Համագործակցության բացակայությամբ՝ խաղում է միայնակ, չի կարողանում 

խմբային խաղեր խաղալ, 

7. Դժվարությամբ է արձագանքում անվանը։ 
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Ելնելով վերոնշյալ վերլուծություններից՝ միջին աստիճանի աջակցության կարիք 

ունեցող երեխաների հետ հոգեբանամանկավարժական աշխատանքները հարկ է կառուցել 

հետևյալ  ուղղություններով. 

1. Համակարգչային գործունեության սահմանափակում։ Համակարգչային 

գործունեության սահմանափակումը հարկ է կատարել աստիճանաբար, փուլ առ 

փուլ՝ համատեղ երեխայի մոտ ակտիվացնելով այլ հետաքրքրություններ՝ կապված 

կենդանի հուզական շփման հետ։ Այսինքն՝ երեխային պետք է տալ այլընտրանք, որը 

գերակա կլինի իր համար, ինչի շնորհիվ նա հետզհետե կհրաժարվի համակարգչային 

գործունեությունից։ 

2. Կենդանի շփում, երկխոսությունների, հրահանգների հաճախակի կիրառում, 

երեխայի գործողությունների խոսքային մեկնաբանում։ Կենդանի հուզական շփումը 

կզարգացնի երեխայի խոսքը՝ ակտիվացնելով նաև հոգեկան զարգացումը։ ՈՒստի, 

այս երեխաները հաճախակի պետք է գտնվեն մարդկանց միջավայրում, այցելեն 

տարբեր մարդաշատ վայրեր՝ խանութներ, խաղահրապարակներ, մանկական 

ժամանցի կենտրոններ, ներկա լինեն տարբեր խնջույքների, միջոցառումների և այլն:  

Հրահանգների կիրառումը հարկ է սկսել պարզ հրահանգներից, օրինակ՝ «լույսը 

միացրո'ւ», «դուռը բացի'ր»։ Եթե երեխան չի հասկանում պարզ հրահանգները, 

անհրաժեշտ է օգնել նրան, նախ՝ հրահանգի հետ միասին երեխայի հետ անելով այդ 

գործողությունը, ապա՝ ժեստերի միջոցով երեխային ուղղորդել և մատնանշել, թե ինչ 

պետք է նա անի։ Անհրաժեշտ է նաև պարզ և հակիրճ՝ 2-3 բառով մեկնաբանել 

երեխայի գործողությունները, օրինակ՝ «դու նստում ես աթոռին», «ջուր ես խմում», 

«լվացվում ես» և այլն։ 

3. Համատեղ ուշադրության ձևավորում, համատեղ գործունեության իրականացում։ Այս 

դեպքում մասնագետը և ծնողը պետք է սովորեցնեն երեխային խաղալ միասին։ Հարկ 

է սկսել պարզ խաղերից, օրինակ՝ «գնդակի նետում», «խաղեր օղակներով՝ թռչել 

օղակի մեջ, դուրս գալ, անցնել միջով», «խաղ սառույցով ապակե սեղանի վրա», 

«խաղեր օճառապղպջակով» և այլն։ Երբ ծնողը նկատում է, որ երեխան միայնակ է 

խաղում, անմիջապես պետք է միջամտի և միասին խաղա նրա հետ։ Խաղալիս 
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ցանկալի է, որ երեխան ու մեծահասակը միմյանց հետ փոխանակեն առարկաները՝ 

«Տուր, վերցրու, դիր» հրահանգները կիրառելով։ ՈՒշադրության կենտրոնացման 

համար շատ կարևոր են ինքնակենտրոնացման վարժությունները, դրանցից են 

«ամրակների ամրացումը երեխայի հագուստին», «օղակների տեղադրումը ձեռքերին 

և ոտքերին», «փոքրիկ գնդակների թաքցնումը հագուստի մեջ», ինչը ստիպում է նրան 

ուշադրությունը կենտրոնացնել և գտնել ամրակները, հանել օղակներն ու փոքրիկ 

գնդակները։ Ամրակներից, օղակներից, գնդակներից ազատվելու ջանքերը նույնպես 

պետք է ուղղորդվեն խոսքային մեկնաբանմամբ՝ «հանի'ր օղակը», «գտի'ր գնդակը» և 

այլն։ 

4. Պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծում՝ մտածողության զարգացման և երեխայի 

մոտ շփման մեջ մտնելու անհրաժեշտություն առաջացնելու  նպատակով։ Երեխայի 

համար պրոբլեմային իրավիճակներ ստեղծելով՝ մասնագետը կամ ծնողը խթանում 

են նրա շփման ցանկությունը, մտածողության զարգացումը։ Նախընտրելի է երեխայի 

համար թեթև աստիճանի դժվարություններ ստեղծել՝ վերցնելով իր համար շատ 

ցանկալի իրը, օրինակ՝ կոնֆետը, որը նա շատ է ուզում ուտել։ Այդ իրը կարելի է 

ձեռքից ձեռք փոխել, որպեսզի երեխան փորձի վերցնել, թաքցնել, այնպես, որ նա 

տեսնի և ցանկանա գտնել։    

5. Ոչ շաբլոնային վարքի ձևավորում, միևնույն վարքը տարբեր գործողություններով 

իրականացնելու ունակության զարգացում։ Անհրաժեշտ է, որ երեխան միևնույն 

գործողությունը տարակերպ իրականացնի, օրինակ՝ ամեն օր հագնի տարբեր 

զգեստներ, ճաշի տարբեր վայրերում, մանկապարտեզ գնա տարբեր 

ճանապարհներով, խաղալիքների հետ խաղա տարբեր ձևերով, տարբեր 

հաջորդականությամբ։ Ցանկալի է, որ քնելու և արթնանալու գործողությունները 

լինեն տարբեր հաջորդականությամբ։   

6. Կարգուկանոնի ընկալման ձևավորում, կամակորությունների հաղթահարում։ 

Երեխան հաճախ կամակորություններ է դրսևորում, երբ նրա այդ վարքը 

ամրապնդվում է՝ խրախուսանքի կամ նախատինքների միջոցով։ Երբ նա լացում է, 

իսկ մեծահասակը տրվում է այդ լացին և փորձում ամեն կերպ հանգստացնել՝ «մի 
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լացիր», «ինչու՞ ես լաց լինում» արտահայտություններով, երեխան բավարարում է իր 

ուշադրության պահանջը և հաջորդ անգամ կրկին լաց է լինում։ Երբ պատժում ես, 

զայրանում, նրա լացը նույնպես ամրապնդվում է։ Այս դեպքում պետք է 

հնարավորինս ուշադրություն չդարձնել և չամրապնդել երեխայի կամակոր վարքը՝ 

միաժամանակ նրան այլընտրանք, այլ առավել ազդեցիկ զբաղմունք, 

հետաքրքրություն տալով և ամրապնդելով նրա դրական վարքը խրախուսանքների 

միջոցով։ 

7. Անվան արձագանքի ձևավորում: Անվան արձագանքը ուշադրության կենտրոնացման 

առաջին քայլերից է, ինչի զարգացման համար կարելի է խաղալ մի շարք խաղեր։ Այդ 

խաղերից է «անուն գոռոցին» կամ «պահմտոցին՝ անունը կանչելով»։ Քանի որ 

երեխան դժվարանում է արձագանքել անվանը, ցանկալի է մեծահասակներից մեկը 

կանչի նրան, իսկ մյուսը այդ պահին երեխային տանի նրա մոտ, կամ մեծահասակի 

հետ երեխան դուրս գա սենյակից և մյուսի կանչելուն պես երեխային ուղեկցի սենյակ։ 

Մասնագետների աշխատանքի շնորհիվ, ինչպես նաև՝ տարիքային զարգացման հետ 

համընթաց  հոգեկան զարգացման խնդրի ծանրության աստիճանը կարող է փոխվել և կրել 

առավել թեթև բնույթ։ 

Համակարգչային կախվածությամբ ուղեկցվող հոգեբանական զարգացման խնդրի թեթև 

աստիճանը բնութագրվում է հետևյալ առանձնահատկություններով. 

1. Համատեղ ուշադրության առկայություն, համատեղ պարզ գործունեության 

իրականացում, 

2. Կրկնխոսությունների բացակայություն, իմաստավորված խոսքի առկայություն, 

3. Անվան հստակ արձագանքում, պարզ հրահանգների ընկալում, կատարում, բարդ 

հրահանգների կատարման դժվարություններ, 

4. Վերացական մտածողության թույլ զարգացվածություն, 

5. Շփման հմտությունների թույլ զարգացվածություն, 

6. Վարքի կանոնների պահպանման դժվարություններ, 

7. Մտքի ռիգիդություն, խոսքի փոխաբերական իմաստի ընկալման դժվարություններ, 
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8. Թույլ երևակայություն, 

9. Կամակորություններ։ 

Այս դեպքում, թեթև աստիճանի աջակցության կարիք ունեցող երեխաների հետ 

հոգեբանամանկավարժական աշխատանքները հարկ է կառուցել հետևյալ  ուղղություններով. 

1. Վերացական՝ բառատրամաբանական մտածողության զարգացում: Եթե երեխան 

յուրացրել է պարզ խոսքային հրահանգները, անհրաժեշտ է երեխային տալ բարդ 

հրահանգներ, այնպիսի հրահանգներ, որոնց իրականացումը իր տեսողական 

դաշտից դուրս է, օրինակ «գնա', սառնարանից բե'ր խնձորը», «պահարանը բացի'ր, 

գդալը բե'ր», « հեռուստացույցի հետևում ժամացույց է դրված, գնա', բե'ր ինձ մոտ» և 

այլն: Վերացական մտածողության զարգացման համար անհրաժեշտ է երեխային 

տալ տարբեր հարցեր, սկզբում՝ պարզ, հետո՝ առավել բարդ, օրինակ՝ «անունդ ի՞նչ 

է», «ի՞նչ է մայրիկիդ, հայրիկիդ, քույրիկիդ անունը», «ի՞նչ ես ցանկանում ուտել, 

խմել» և այլն: Երբ երեխան հետաքրքրված ինչ-որ բան է ուզում, օրինակ՝ ասում է 

«ջուր տո'ւր», ծնողը և մասնագետը պետք է կողմնակի հարցեր տան նրան և ստանան 

պատասխան՝«որտե՞ղ լցնեմ ջուրը», «բաժակի մեջ», «ո՞ր բաժակի մեջ» «կապույտ, 

մեծ», «որտե՞ղ դնեմ բաժակը», «սեղանին» կամ, երբ երեխան ասում է՝ «դուռը բացի'ր», 

պետք է հարցնել «ինչի՞ համար», «դուրս գնա'մ», «որ ի՞նչ անես», «մեքենա քշեմ»  և 

այդպես շարունակ և բոլոր իրավիճակներում: Եթե երեխան դժվարանում է 

պատասխանել, պետք է նախ նրան օգնել, հուշել, ապա նորից հարցը կրկնել, 

որպեսզի նա պատասխանի: Խոսքային հուշումը յուրացնելուց հետո մեծահասակը 

պետք է կիրառի ժեստային հուշում: 

2. Երևակայության զարգացում: Երևակայության զարգացման համար կարելի է 

երեխային հանձնարարել տարբեր սյուժետային նկարների վերաբերյալ 

պատմություններ հորինել, հետո առավել բարդեցնել հրահանգը և խնդրել երեխային 

պատմություններ հորինել ինչ-որ թեմայի շուրջ, օրինակ՝ «Նոր Տարի» թեմայի 

վերաբերյալ: Կամ խաղալ «ամբողջացրու նկարը» խաղը, երբ մասնակիցները մեկը 

մյուսի նկարին ինչ-որ բան ավելացնելով ստանում են նոր պատկեր: 
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3. Շփման հմտությունների զարգացում, վարքի կանոնների յուրացում: Այս 

առանձնահատկությունները զարգացնելու համար պետք է կիրառել խաղեր, որոնք 

երեխային սկսովորեցնեն վարքի և շփման կանոնները: Քանի որ երեխայի մոտ քիչ 

թե շատ զարգացած է լինում վերբալ մտածողությունը, կարելի է նրա հետ խաղալ 

տարբեր դերասյուժետային խաղեր, որոնց օգնությամբ նա կյուրացնի շփման և 

վարքի կանոնները, օրինակ՝ «տուն-տունիկ», «խանութ-խանութ», «բժիշկ-բժիշկ» և 

այլն: Կարելի է յուրովի բեմականացնել նաև տարբեր հեքիաթներ, օրինակ՝ «Երեք 

խոզուկները», «Գնդիկ- բոքոնիկը» և այլն:  

Ամփոփելով՝ նշենք, որ երեխայի հոգեկան զարգացումը յուրատիպ ընթացք է 

ստանում, երբ խոսքի զարգացման զգայուն շրջանում ընկալման, ճանաչողության և շփման 

դաշտում առանձնահատուկ դեր է սկսում զբաղեցնել համակարգչային գործունեությունը: 

Մանկահասակ երեխային ակամայից հրամցվում է այլ իրականություն, ինչը գրավում է 

նրան իր գույներով, տեղեկույթի հագեցվածությամբ և այլն: Փաստացի, դեռ ամբողջությամբ 

չճանաչելով իրեն շրջապատող իրական աշխարհը, նա, նախ և առաջ, ծանոթանում է 

համակարգչային աշխարհին, որը և դառնում է երեխայի զարգացման համար առաջնահերթ 

իրողություն՝ երկրորդային պլան մղելով իրական աշխարհն ու շփումները:  

Ընդհանրացնելով նյութի ներկայացումը՝ հարկ է նշել, որ վերոշարադրյալ 

երևույթները այն հիմնական ախտանշաններն են, որոնք դրսևորվում են համատեղ, միմյանց 

հետ փոխպայմանավորված: ՈՒստի, ինչ-որ իմաստով կարելի է նշել, որ նրանք ձևավորում 

են 21-րդ դարի համար շատ արդիական համակարգչային համախտանիշը, որը և բնորոշում 

է երեխայի հոգեխոսքային զարգացման ընթացքը: Նրանց մեկուսի և անկայուն 

դրսևորումները դեռ չեն վկայում համակարգչային գործունեության չարաշահման և 

կախվածության մասին: Այս համախտանիշը բնութագրվում է ժամանակային և իրադրային 

կայունությամբ: 

21-րդ դարում վերոնշյալ համակարգչային համախտանիշի տարածումը երեխաների 

մոտ հնարավոր է աստիճանաբար ձևավորի մարդու պատմամշակութային զարգացման մի 

նոր տեսակ, ում թերևս և դեռևս վերապահումով կարելի է անվանել «մարդ համակարգիչ»:   
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Հուզակամային  ոլորտի խնդիրների հաղթահարմանն ուղղված հոգեբանական 

աջակցության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները 

 

Հույզը սուբյեկտի վերաբերմունքի արտացոլումն է շրջապատող աշխարհի 

նշանակալի օբյեկտների և երևույթների նկատմամբ:  Դրանք արտացոլում են անձի 

վերաբերմունքն աշխարհի և հենց իր նկատմամբ, ինֆորմացիա են տալիս պահանջմունքի 

բավարարման կամ անբավարարության և հետագայում այն բավարարելու 

հնարավորության կամ անհնարինության մասին: 

Հույզերը սահմանվում են որպես մարդու արձագանք, հակազդում իրավիճակին՝ 

ապրումների, վերաբերմունքի ձևով: Օրինակ՝ մայրիկին տեսնելիս երեխան ուրախության 

հույզ է արտահայտում՝ դրսևորելով իր վերաբերմունքը մոր նկատմամբ: Հոգեբանության մեջ 

տարբերակում են հիմնական հույզերը՝ զարմանք, զայրույթ, զզվանք, ուրախություն, 

տխրություն, վախ: Հիմնական հույզերի միջոցով արտահայտվում են հուզական վիճակներն 

ու հուզական դրսևորումները: 

Հոգեբանական գնահատման ընթացքում բավականին հաճախ հանդիպող 

դժվարություններից են հուզական ոլորտի խնդիրները, որոնք ասես խաթարում են երեխայի 

հոգեկան զարգացման բնականոն ընթացքը, բացասական ազդեցություն ունենում ինչպես 

շփման հաղորդակցման վրա, այնպես էլ ուսումնական գործունեության վրա: 

Երբ երեխան ընկալում է այս կամ այն առարկան կամ երևույթը, նա նաև որոշակի 

վերաբերմունք, հուզական ապրում է տածում դրանց նկատմամբ. որոշ առարկաներ և 

երևույթներ նրան դուր են գալիս, մյուսները՝ ոչ, որոշները ուրախության զգացում են 

առաջացնում, մյուսները՝ զայրույթ: 

Ստորև կանդրադառնանք հաճախ հանդիպող հուզական դրրսևորումներին, որոնք 

կդիտարկվեն որպես առանձին համախտանիշներ և որոնց առկայությունը կարող են 

փաստել երեխայի հոգեկան կյանքի այս կամ այն դժվարությունների կամ խաթարումների 

մասին: 
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Դրանք են՝ 

 տագնապի մշտական զգացում (տագնապայնության բարձր մակարդակ),  

 սուր հուզական վիճակներ (սթրեսային իրավիճակ, հետտրավմատիկ սթրես, վիշտ, 

հուսալքություն), 

 կրկնվող կամ երկարաձգվող անկումային տրամադրություն, 

 ինքնամփոփության, ընկճվածության, անինքնավստահության, տկարության 

դրսևորումներ, 

 վախեր և  ֆոբիաներ, 

 կրկնվող և երկարաձգվող մեղքի զգացում:  

Հուզակամային ոլորտի վերը նշված ախտանիշներին և դրանց ուղղված 

հոգեբանական աջակցություններին կանդրադառնանք առավել մանրամասն: Եվ պետք է 

նշել նաև, որ վերը նշված ախտանիշները հիմնականում առանձին-առանձին չեն 

դրսևորվում և փոխկապակցված են հանդես գալիս՝ ձևավորելով համախտանիշ: Իսկ 

համախտանիշի դասակարգումն ըստ դրսևորման ծանրության աստիճանի պետք է 

իրականացնել ուսումնասիրելով հետազոտվողի կենսագործունեության որակական 

ցուցանիշները (արդյոք տվյալ խնդրի դրսևորման արդյունքում խաթարվել է երեխայի 

հասակակիցների հետ ունեցած շփումը և այլն): Փորձենք պարզել, թե ինչպես կարող են 

դասակարգվել հուզակամային ոլորտի խնդիրներն ըստ իրենց դրսևորման բարդության 

աստիճանի, որպեսզի որոշվի և համապատսախանաբար կազմակերպվի հոգեբանական 

աջակցությունն ըստ թեթև, միջին և ծանր աջակցության աստիճանի: 

Հուզակամային ոլորտի խնդիրները դասակարգվում են շրջապատողների հետ 

ունեցած շփման և վարքային դժվարությունների քանակական և որակական 

ցուցանիշնեով, քանզի երեխայի ներքին անբարեհաջող հուզական վիճակն անմիջապես 

արտացոլվում է հենց այդ ոլոորտներում: 

Հուզական ոլոորտի զարգացվածության բարձր մակարդակ է համարվում, երբ 

հետազոտվողը 
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 հուզականորեն կայուն է,  տարբեր իրավիճակներում հուզականորեն համարժեք 

հակազդում է ցուցաբերում, ունի ցանկություն շփում հաստատել և պատրաստ է 

երկարատև համագործակցել, 

  հուզականորեն հավասարակշռված է և հաջող իրականացնում է խմբային 

աշխատանքները, 

 հուզականորեն հավասարակշռված է, ոչ կոնֆլիկտային և կոնֆլիկտը հարթելու, 

զիջելու կամ սեփական տեսակետը տանելու կարողությամբ է օժտված, 

 կարող է բարեհաջող իրականացնել ինչպես լիդերին բնորոշ այնպես էլ, պասիվ 

դերերը, 

 արտահայտված է ապրումակցման ունակությունները, հոգատար, նրբանկատ 

վերաբերմունք է ցուցաբերում ինչպես մարդկանց, այնպես էլ առարկայական 

աշխարհին,  

 ինքնատիրապետում և կառավարում է սեփական ներքին հոգեվիճակները  և 

ադեկվատ հուզական  հակազդումներ է տալիս: 

Տվյալ դեպքում հոգեբանական աջակցության անհրաժեշտություն չի նկատվում: 

Հուզական ոլորտի զարգացվածության միջին մակարդակ է համարվում, երբ 

հետազոտվողը 

 որոշակի իրավիճակներում հուզական անկայունություն է դրսևորում, երբեմն 

բացասական վերաբերմունք է տածում հասակակիցների և մեծահասակների հետ 

ունեցած շփման-հաղորդակցման ընթացքում, շփման ոլորտում ոչ բավարար 

նախաձեռնողականություն է ցուցաբերում, 

 ունի ցածր ինքնագնահատական, նախընտրում է միայն պասիվ դերեր, 

 հուզական ինքնակառավարումը որոշակի իրավիճակներում երբեմն բացակայում 

է, բռնկումների կարգավորումը իրավիճակային է, 

 տագնապայնության դրսևորման արդյունքում կոնֆլիկտային է և դժվարանում է 

հարթել կոնֆլիկտները, 

 վախեր ունի, որոնք տարիքային նորմայի սահմաններում են, 
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 սթրեսային իրավիճակներում դժվարանում է մոբիլիզացնել ներքին ռեզերվները, 

նկատվում են դժվարություններ հարմարման գործընթացում: 

Տվյալ դեպքում նկատվում է հոգեբանական աջակցության թեթև աստիճան: 

Հուզական ոլորտի զարգացվածության ցածր (անբարեհաջող) մակարդակ է 

համարվում, երբ հետազոտվողը 

 չափից ավելի զգայուն է և նրբանկատ, 

 ունի տագնապայնության բարձր աստիճան, 

 վախեր ունի, որոնք տարիքային նորմայի սահմաններում չեն և խաթարում են 

երեխայի կենսագործունեությունը, 

 շփման ոլորտում նախաձեռնողականություն չի ցուցաբերում, ունի կայուն 

բացասական վերաբերմունք շփումներ հաստատելու վերաբերյալ չի կարողանում և 

նույնիսկ ցանկություն չունի համագործակցել ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ 

հասակակիցների հետ, 

 վարքային և էմոցիոնալ դրսևորումներում չի ցուցաբերում ինքնակառավարում, 

 բացառապես կենտրոնացած է սեփական գործողությունների վրա, 

 հակված է  չընդունել շփման և գործունեության կանոններն ու նորմերը, 

 չի ընդունում «լավ և վատ» հասկացությունները, իսկ եթե արդեն կանխորոշված է 

դեպի դրականն ու բացասկանը՝ հրաժարվում է հետևել դրանց, 

 կոնֆլիկտային է և բավականաչափ ագրեսիվ, կոնֆլիկտները հարթելու 

կարողությունը բացակայում է, 

 ունի կասկածամտություն և սևեռվում է բացասական հուզական ապրումների վրա, 

 սթրեսային իրավիճակներում բացակայում է հարմարվողականությունը, 

Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է հոգեբանական աջակցության միջին աստիճան: 

Հոգեբանական աջակցության ծանր և խորը աստիճանները կարող են վերաբերել 

հուզակամային ոլորտում դրսևորվող պաթոլոգիկ խնդիրներին, որոնք հատում են 

հոգեբուժության սահմանը՝ միաժամանակ դուրս մնալով հոգեբան-խորհրդատուի 

գործունեության դաշտից: 
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Այժմ առվել մանրամասն անդրադառնանք ավելի հաճախ հանդիպող բացասական 

հուզական դրսևորումներին և ներկայացնենք վերջիններիս տրվող հոգեբանական 

աջակցության էությունը, սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները:  

Հաճախ հանդիպող հուզական խնդիրներից է բարձր տագնապայնությունը: 

Տագնապը անորոշության, անհանգստության զգացում է, իսկ տագնապայնությունը՝ 

մարդու անձնային որակ: Տագնապը հաճախ ուղեկցվում է սրտխփոցներով, գլխացավերով, 

անկանոն շնչառությամբ: Տագնապայնությունը նորմայի սահմաններում կարող է դրական 

ազդեցություն ունենալ երեխայի գործառնության և ինքնակարգավորման գործում՝ 

նպաստելով սեփական ներուժի մոբիլիզացմանը, մոտիվացիայի բարձրացմանը, սակայն 

բարձր տագնապայնության դեպքում երեխան դառնում է անինքնավստահ, ընկնում է նրա 

ինքնագնահատականը, գործողությունների ընթացքում թույլ է տալիս բազմաթիվ սխալներ, 

հարմարողականությունը թուլանում է և այլն: Տագնապայնության առաջացման 

պատճառները բազմազան են: Դրանք կարող են լինել մանկական տրավմաները, ծնող-

երեխա ոչ կառուցողական փոխհարաբերությունները, սթրեսածին իրավիճակները, 

հիվանդությունը և այլն: 

Երեխայի մոտ բարձր տագնապայնություն կարող է առաջանալ, եթե. 

 երեխայի ծնողները վախեցել են նրան կորցնել հղիության ընթացքում,  

 երեխայի ծնողներն իրենք իսկ տագնապային անձինք են, 

 ծնողները դժգոհ են սեփական կյանքից, աշխատավարձից, ապրելակերպից, 

 երեխան ապրում է կոնֆլիկտային իրավիճակում, 

 երեխան ապրում է անհամապատասխան, ավելի հաճախ չափից մեծ 

պահանջների ներքո, 

 երեխային շրջապատող միջավայրն անընդհատ նրան դնում է կախյալ վիճակի 

մեջ,  

 երեխան շրջապատված է հակասական պահանջներով` դպրոցի կամ 

ծնողների կողմից և այլն: 

Բարձր տագնապայնություն ունեցող երեխաների հետ տարվող աշխտանքը կրում է 

առավել տևական բնույթ և իրականացվում է 3 հիմնական ուղղություններով. 
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 աշխատանք ինքնագնահատականի հետ (քանզի պետք է նշել,  որ բարձր 

տագնապայնությունը մշտապես ուղեկցվում է ցածր 

ինքնագնահատականով), 

 աշխատանք  ուղղված մկանային լարվածության թուլացմանը 

(ռելաքսացիոն վարժություններ), 

  հուզական դրսևորումների ինքնակառավարման հմտությունների 

զարգացում՝ հատկապես իրեն հուզող իրավիճակներում: 

Ադեկվատ ինքնագնահատականի ձևավորման համար անհրաժեշտ է երկարատև 

աշխատանք և պետք է սկսել առաջին հայացքից թվացյալ մանրուքներից. երեխային 

անպայման դիմել անունով, խրախուսել նույնիսկ ամենափոքր ձեռքբերումները և 

մատնանշել դրանք նաև այլ երեխաների ներկայությամբ: Բայց խրախուսանքն  ու 

գովաբանությունը պետք է իրական և տեղին լինեն, քանզի երեխաները հիանալի կերպով 

զգում և բացասաբար են արձագանքում կեղծիքին: 

Ինքնագնահատականի բարձրացման արդյունավետ խաղ-մեթոդիկաներից է «Հայելի» 

մեթոդիկան, որի նպատակն է շեշտադրել երեխայի դրական կողմերը, ակտիվացնել ներքին 

ռեսուրսները: 

 Երեխային առաջարկվում է երկու հայելի և խնդրվում է նայել առաջին հայելու մեջ ու 

պատմել «իրական ես-կերպարի» մասին (ինչպիսին է նա այժմ, ինչ դրական և բացասական 

կողմեր ունի): Մասնագետի միջամտությամբ շեշտվում է դրական կողմերը և  

ամրապնդվում այն տարբեր իրավիճակներում: Աշխատանքը քննարկվում է նաև ծնողի 

հետ՝ կրկին ու կրկին շեշտը դնելով դրական կողմերի շեշտադրման վրա: 

Այնուհետև առաջարկվում է երկրորդ հայելին և խնդրվում է պատկերացնել 

«իդեալական ես-կերպարը» (ինչպիսին նա կցանկանար լինել): Այնուհետև քննարկվում է 

դրան հասնելու միջոցներն ու ճանապարհները: 

Ցածր ինքնագնահատական ունեցող երեխաների հետ տարվող աշխատանքի 

արդյունավետ ձև է խմբային խաղ-վարժությունները: «Հաճոյախոսություններ» վարժության 

նպատակն է մատնանշել միմյանց դրական կողմերը և հնարավորություն ստեղծել սեփական 

անձը դիտարկել դիմացինի աչքերով: Մասնակիցները նստում են կլոր շրջանով և 
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ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ հաճոյախոսություններ անում միմյանց: 

Հաճոյախոսությունները պետք է համապատասխանեն իրականությանը, քանզի կեղծիքը 

կարող է ավելի բացասական ազդեցություն ունենալ:  

Բարձր տագնապայնության հաղթահարման մյուս կարևորագույն  ուղղությունն է 

մկանային լարվածության թուլացումը: Վերջինիս իրականցման համար կիրառվում են 

շնչառական վարժություններ, մարմնի մերսում, շփում (շատ կարևոր է նաև զերծ մնալ 

սեռական զգացողություններ արթնացնելուց, հատկապես դեռահասության տարիքում): 

Բավականին արդյունավետ ռելաքսացիոն վարժություն է երաժշտության ներքո խմորով 

կամ ալյուրով աշխատանքը, ջրի մեջ ներկերով նկարելը և այլն: 

Բարձր տագնապայնության պարագայում կարևոր է զարգացնել հուզական 

դրսևորումների ինքնակառավարման հմտությունները, քանզի տվյալ դեպքում երեխան չի 

կարողանում հասկանալ իր հոգեվիճակը, թե ինչ է իր հետ կատարվում և հենց այդ 

անորոշությունն էլ սրում է հոգեվիճակը: 

Հուզական դրսևորումների ինքնակառավարումը ձևավորելու և զարգացնելու համար 

երեխային պետք է ներքաշել խնդրի համընդհանուր քննարկմանը: Երեխան պետք է 

կարողանա գիտակցել, որ ինքը մենակ չէ այդ խնդրով, այդպիսիք շատ են, որ անվախ է ոչ թե 

նա, ով ոչնչից չի վախենում (չկան անվախ մարդիկ), այլ՝ նա, ով կարողանում է գիտակցել և 

հաղթահարել սեփական վախն ու տագնապը: Հուզական դրսևորումների գիտակցման 

համար անհրաժեշտ է խոսքայնացնել և շոշափելի դարձնել դրանք. տրվում է 

հանձնարություն նկարել սեփական տագնապային հոգեվիճակը և խոսքայնացնել, բառային 

վերարտադրության ենթարկել: 

Կարելի է նաև խաղարկել երեխայի կյանքում տագնապ առաջացնող իրավիճակներ և 

փորձել քննարկել այն երեխայի հետ, մի քանի անգամ այն կրկնելով տագնապայնությունը 

նվազում է, քանզի երեխան հասնում է իր նպատակին, վերանում է տագնապ առաջացնող 

պատճառը կամ դառնում այն սովորական (օրինակ, խաղարկվում է, թե ինչպես է երեխան 

դաս պատասխանում խստաբարո ուսուցչի ներկայությամբ): Եվ առհասարակ նմամատիպ 

դերային խաղերի իրականացումն իդեալական է համարվում սեփական հուզական 

դրսևորումների գիտակցման, հետևաբար նաև կառավարման ու շփման գործում:   
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Վախերն, ի տարբերություն տագնապի, առավել առարկայական են և որոշակի: 

Մանկական վախերը երեխաների հակազդումներն են վտանգ հարուցող իրավիճակների 

(իրական կամ երևակայական) կամ վտանգավոր օբյեկտների նկատմամբ, ինչն 

առաջացնում է նրանց մոտ անհարմարավետության զգացում, փախնելու կամ թաքնվելու 

ցանկություն: Վախերի սուր արտահայտվածությունը նպաստում է երեխայի սոցիալական 

հարմարման խանգարմանը, կենսակերպի փոփոխմանը, ոչ կառուցողական 

փոխհարաբերությունների, հուզական անկայուն դրսևորումների ձևավորմանը և այլն: 

Վախերը հաճախ ուղեկցվում են սոմատիկ դրսևորումներով՝ գլխացավեր, 

գիշերամիզություն, աղեստամոքսային տրակտի խանգարումներ, ինչպես նաև տիկերով, 

անկանոն, հավելյալ շարժումներով, քնի խանգարումներով և այլն: 

Տարբերակվում է վախերի բազմաթիվ տեսակներ, որոնք իրենց հերթին բաժանվում են 

մի քանի խմբի. 

1. «Բժշկական վախեր»-Նրանց առաջացման պատճառները կապված են ցավի 

զգայության հետ, որն ինքնին բացասական հուզական զգացողություների աղբյուր է: 

2.  Վախեր՝ կապված ֆիզիկական վնաս կրելու հետ- Նշված վախի առաջացման 

պատճառը կապված է բնազդային պայմանավորվածություն ունեցող հակազդումների 

հետ: 

3. Վախը կենդանիներից և հեքիաթային հերոսներից պայմանավորված է մտերիմ մարդու 

կերպարի հուզական աղճատմամբ, նրանից օտարմամբ, ինչպես նաև՝ սիրո և 

քնքշանքի պահանջմունքի անբավարարվածությամբ:    

4. Սոցիալ-միջնորդավորված վախեր - Տվյալ վախերի հիմքը ինչ-որ դժբախտության և 

անհաջողության տագնապային ու անորոշ սպասումն է: 

5. Մահվան վախեր-Այն պայմանավորված է հիմնականում ինքնապաշտպանության 

բնազդով: 

6. «Տարածական վախեր» - Նշված վախի առաջացման պատճառները վտանգի բնական 

ազդանշաններն են: 
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7. Վախ սարսափ երազներից -  Նշված վախի պատճառները անցյալում ապրված 

սարսափի  հուզական հետքերն են, որոնք պահպանվում են հիշողության մեջ և 

դրսևորվում երազներում: 

Վախերն ունեն տարիքային դրսևորման առանձնահատկություններ, որոնք 

օրինաչափ են նշված տարիքներում և դրսևորվում են բնականոն զարգացման դեպքում: 

Դրանք հետևյալն են. 

 8 ամսական՝ վախ անծանոթ մարդկանցից, 

 1 տարեկան՝ վախ բարձրությունից, խորությունից, մենակ մնալուց, 

 1,5  տարեկան՝ անհանգստություն մոր տևական բացակայությունից, 

ընտանիքում աղմկահարույց իրավիճակներից, վախ բժիշկներից, ցավից, 

ներարկումներից, 

 2 տարեկան՝ ծնողների կողմից պատժված լինելու վախ, վախ երթևեկության 

միջոցներից, ներարկումներից, կենդանիներից (գայլից), 

 3-5 տարեկան՝ վաղ նախադպրոցական տարիք՝ վախ հեքիաթի հերոսներից, 

ներարկումներից, ցավից, արյունից, բաձրությունից, անսպասելի ձայներից, վախ 

մենակ մնալուց, մթությունից, փակ տարածությունից, 

 5-7 տարեկան՝ ուշ նախադպրոցական տարիք՝ մահվան վախ, ծնողների մահվան 

վախ, վախ կենդանիներից, հեքիաթի հերոսներից, խորությունից, վատ 

երազներից, կրակից, հրդեհից, վախ հարձակումներից, պատերազմներից, վախ 

պատժվելուց, 

 Վաղ դպրոցական տարիք՝ դպրոցից ուշանալու վախ, սխալվելու վախ, վախ 

քննադատություններից, դժբախտության վախ, 

 Դեռահասության տարիք՝ ծնողների մահվան վախ, վախ պատերազմներից: 
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Վախերի դրսևորման տարիքային չափանիշները ըստ սեռի հետևյալն է. 

Երեխայի տարիք 
Վախերի քանակ 

Տղա Աղջիկ 

3 տարեկան 9 7 

4 տարեկան 7 9 

5 տարեկան 8 11 

6 տարեկան 9 11 

7տարեկան 

նախադպրոցական 

9 12 

7 տարեկան դպրոցական 6 9 

8 տարեկան 6 9 

9 տարեկան 7 10 

10 տարեկան 7 10 

11 տարեկան 8 11 

12 տարեկան 7 8 

13 տարեկան 8 9 

14 տարեկան 6 9 

15 տարեկան 6 7 

 

Եթե երեխայի մոտ արձանագրվում են վախերի տարիքային և սեռային նորմայից 

ավել վախեր, այն արդեն ցուցանիշ է վախերի բարձր մակարդակի դրսևորման մասին: 

Վախերի հաղթահարմանն ուղղված հոգեբանական աջակացությունը հիմնվում է 

հետևյալ սկզբունքների վրա. 

 իրականության և երևակայության հստակ սահմանազատում, քանզի վախերը 

հաճախ սրվում են, երբ երեխան դժվարանում է ոչ իրականը, հորինվածը 

տարբերակել իրականությունից և արդյունքում, «ապրելով իր հորինված 

աշխարհում», հավատում է դրան, ազդվում և վախենում այդ ամենից: Մասնագետը 

աշխատանքի ընթացքում հստակ սահմանագիծ է դնում իրականի և 

երևակայականի միջև, մուլտֆիլմերի, ֆիլմերի և իրական կյանքի, հեքիաթի և 

վավերագրական պատմությունների միջև: Վերջինս իրականացնելու համար 

լավագույն մեթոդիկա է «խառնված»   պատմությունների վերլուծությունը, որտեղ 
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իրականն ու հորինվածը համատեղված է և երեխայի հետ միասին փորձում ենք 

հասկանալ, թե որը կարող է իրական լինել, որը՝ ոչ իրական: 

 վախերի վերափոխում, վերաձևավորում և իմաստազրկում, երբ երեխայի 

գիտակցական և ենթագիտակցական մակարդակներում փոխում և արժեզրկում ենք 

վախի վերաբերյալ ունեցած պատկերը: Այդպիսի խաղ վարժություներից է ջրի մեջ 

վախի օբյեկտը նկարելը: Այն բավականին արդյունավետ է, քանզի ջրի մեջ 

պատկերը կայուն չէ, վերափոխվող է, ինչն էլ ասես փոփոխում է 

անգիտակցականում կամ ենթագիտակցականում վախի օբյեկտի արտացոլանքը: 

 երեխաների և նրանց սեփական ուժերի, կատարած գործողությունների հանդեպ 

վստահության ցուցաբերում, քանզի երեխան հաճախ վախեր է ունենում, երբ 

տեսնում ու զգում է թերհավատություն՝ ուղղված իր անձի հանդեպ (խորհուրդ չի 

տրվում սահմանափակել երեխայի վարքն՝ ասելով՝ «վայ, մութ է չգնաս», կամ՝ «վայ, 

լուցկին չվերցնես, մատդ կվառես», այլ՝ ընդհակառակը, եթե երեխան վախենում է 

լուցկուց, ապա վստահել նրան այն և դրանով խաղեր կազմակերպել և այլն ):  

 վախի օբյեկտի ուսումնասիրում և ընտելացում, եթե, օրինակ՝ երեխան վախենում է 

ասեղից, ապա ասեղի կիրառմամբ խաղեր կազմակերպել և այլն: 

 ինքնապաշտպանության զարգացում և ուժեղ կողմերի խրախուսում 

 վտանգի զգացում չներշնչել վտանգավոր թվացող իրավիճակներում 

 հավատալ և ոչ մի պարագայում չքննադատել վախերն ու դրանց դրսևորումները՝ 

հնարավորություն տալով «դուրս հանել», վերապրել դրանք: 

          Հաճախ հանդիպող վախերից է մթությունից վախը, որը հիմնականում սկսում է 

դրսևորվել 4 տարեկանից և կապված է երևակայական ոլորտի ակտիվ զարգացման հետ: 

Երեխային ասես դժվար է տեսնել այն, ինչ իր փակ աչքերից այն կողմ է, կամ այն, ինչ 

մթության մեջ է: Եվ ի՞նչ է ստացվում, որ երեխան կարծես վախենում է մենակ մնալ ինքն իր 

հետ, ինչը համընդհանուր էքզիստենցիալ տեսանկյունից բավականին բարդ է նույնիսկ 

«անվախ մեծահասակաների» համար: Պետք է նշել նաև, որ 4 տարեկանում մթությունից 

վախի դրսևորումը համարվում է տարիքային զարգացման նորմա, թեպետ հոգեբանական 

աջակցության անհրաժեշտություն նկատվում է: Վերջինս ավելի սուր դրսևորումներ է 
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ունենում առավել մեծ տարիքում, երբ զուգակցվում է մահվան վախով, վիրտուալ աշխարհի 

սարսափազդու կերպարներով և այլն:  

Կարևորագույն պայման է և' մասնագետի, և' ծնողի համար այն, որ, եթե երեխան 

բարձրաձայնում է, որ վախենում է մթությունից, կամ իր մահճակալի տակ հրեշ է պառկած, 

ապա ապարդյուն է քննարկել, որ այնտեղ ոչինչ չկա, քանզի դրանք գոյություն ունեն իր 

իրականության մեջ և հերքելով դրանք, կկորցնենք երեխայի վստահությունը: Վախի 

հաղթահարումը պետք է վերածել խաղի, որի նպատակը պետք է լինի մթության հետ 

ծանոթացումը հեքիաթների և խաղ վարժությունների միջոցով: Այդպիսի հեքիաթներից է 

«Մթնաշխարհը» որի նպատակն է հեքիաթային և դրական ներկայացնել գիշերն ու մութը: 

Մթությունից վախի հաղթահարման  վարժություն է «գանձերի որոնումը», երբ երեխան 

լապտերիկով «ուղևորվում է» մութ սենյակ գանձեր փնտրելու: 

Գործնականում հաջորդ ավելի հաճախ հանդիպող վախերց է մահվան վախը, որը 

հիմնականում դրսևորվում է նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքում: Այն 

դրսևորման տարիքային շեղումներ է ունենում, երբ ընտանիքում մահվան դեպք է լինում 

կամ որևէ մտերմիկ հարազատի կորուստ է ունենում երեխան: Տվյալ վախի հետ տարվող 

հոգեբանական աջակցությունն ունի իր հաջորդական ընթացքը: Աշխատանքը սկսվում է 

կորստի զգացումի և վշտի վերապրումից, երբ մասնագետը ամեն կերպ փորձում է 

անդրադառնալ կորստի զգացմանը, հնարավորություն է տալիս խոսքայնացնել և 

առարկայացնել այն: Ինչպես նաև բացատրում է «ավարտի» գաղափարը և համեմատում այն 

բնության երևույթների հետ. աշնանը տերևները ընկնում են, որպեսզի գարնանը նորերը 

դուրս գան և այլն: Այնուհետև իրականացվում է հրաժեշտի ծիսակարգը՝  հրաժեշտի նամակ 

է գրում մահացողին կամ երեխան ինքն է ընտրում ինչպես հրաժեշտ տա նրան: Իսկ այս 

ամենից հետո ամրապնդվում է շարունակելիության գաղափարը, որ ֆիզիկական մահը դա 

վերջ չէ և մեր հիշողություններում ու երազներում մենք կարող ենք հանդիպել նրանց: Կան 

բազմաթիվ հեքիաթներ՝ ուղղված մահվան վախի հաղթահարմանը: 

Կենդանիներից և հեքիաթի հերոսներից վախերը շտկելու արդյունավետ 

տեխնիկաներից է «Դարձրու ծիծաղելի» խաղ-վարժությունը:  
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Առաջարկվում է երեխային նկարել վախի օբյեկտը, այնուհետև այն դարձնել առավել 

ծիծաղելի: Սա էլ վախի օբյեկտը վերաիմաստավորելու, իմաստազրկելու լավագույն 

մեթոդիկաներից մեկն է: 

Սարսափ երազներից վախի դեպքում անհրաժեշտ է վերլուծել երազի սիմվոլիկան 

ըստ երեխայի կենսափորձի, գտնել կոնկրետ հույզը, որը դրսևորվում է երազներում, պարզել 

դրանց առաջացման պատճառներն ու հնարավորություն տալ գիտակցել և վերապրել այն: 

Վախերի հաղթահարման արդյունավետ մեթոդիկա է «Աստիճանական 

դեսենսիբիլիզացիան», երբ պարզ է վախի օբյեկտը , իսկ մասնագետը աստիճանաբար ասես 

հարմարեցնում է երեխային այդ օբյեկտի հանդեպ տածած վերաբերմունքին: Արդյունքում 

բացասական հույզն էապես փոխում է իր որակն ու դառանում սովորական: Տվյալ դեպքում 

կարելի է համարել, որ վախը շտկված է: 

Վախերի առավել սուր և հիվանդագին դրսևորումները ֆոբիաներն են: Եթե վախը 

մարդուն պաշտպանում է իրական վտանգից, ֆոբիայի դեպքում մարդը ոչ իրական վտանգ է 

զգում և չգիտի, թե ինչու է վախենում: Ֆոբիաները չունեն տրամաբանական բացատրություն, 

իռացիոնալ բնույթ են կրում: Ֆոբիաները դասվում են կպչուն վիճակների շարքին:  

Հուզակամային ոլորտի հաջորդ կարևոր ուսումնասիրության օբյեկտը հուզական 

հակազդումն է՝ ինչպիսին է երեխայի հուզական հակազդումը և որքանով է հուզական 

արձագանքը համարժեք իրավիճակին: Հուզական հակազդումները լինում են դրական և 

բացասական, բնածին և փեռքբերովի, օպերատիվ և ռեակտիվ: Դրական հուզական 

հակազդումներից են ուրախությունը, հարգանքը, սերը, բացասական հակազդում է 

զայրույթը, թշնամանքը, վախը, ամոթը և այլն: Բնածին հուզական հակազդումներից են 

հաճույքի զգացումը, տհաճությունը, զզվանքը, ագրեսիան, վախը, հետաքրքրությունը: 

Ձեռքբերովի հակազդումներից են վիրավորանքը, թշնամանքը, համակրանքը, հարգանքը: 

Ռեակտիվ հուզական հակազդումները դրսևորվում են անգիտակցաբար, ինքնաբուխ, 

առանց նպատակի և շահի, օպերատիվ հակազդումները իրական կամ պայմանական շահ 

են հետապնդում,  օրինակ՝ դրսևորվում են ուշադրություն գրավելու, վրեժի, իշխանության 

հասնելու նպատակով, կամ գիտակցված են, կամ արդեն սովորույթ են դարձել և չեն 

գիտակցվում:  



48 
 

Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվում են հետազոտվողի հուզական 

հակազդումները, ինչպես նաև՝ որքանով են դրանք համարժեք իրավիճակին: Հուզական ոչ 

համարժեք դրսևորումների դեպքում երեխան կարող է անիմաստ ծիծաղել, կամ լացել, 

ուրախություն առաջացնող իրավիճակում տխրել, զայրույթ առաջացնող իրավիճակում՝ 

ուրախանալ: Համարժեք չեն համարվում նաև այն հուզական հակազդումները, երբ երեխան 

թույլ ազդակներին տալիս է ուժեղ արձագանք, իմպուլսիվություն չպահանջող 

իրավիճակներում բռնկվում է կամ դրսևորում է անհիմն ագրեսիա, բավարարվածություն է 

ստանում ագրեսիվ դրսևորումներից: Տվյալ դեպքում հոգեբանական աջակցությունը 

սկսվում է հույզերի ճանաչողությունից, ինչպես նաև, թե որ իրավիճակում ինչ հուզական 

հակազդում է պահանջվում. կիրառվում են հինգ հիմնական հույզերի քարտեր, հույզերի 

դրսևորման իրավիճակների քարտեր և այլն: Այնուհետև հոգեբանական աջակցություն 

ուղղվում է ոչ համարժեք հակազդումների դրսևորման կառավարմանն ու ղեկավարմանը:  

Այդպիսի խաղ- վարժություններից է «Հաշվել մինչև յոթը», երբ երեխային ցույց է 

տրվում կամ խաղարկվում է որևէ իրավիճակ և մինչ հուզական արձագանքը, առաջարկվում 

հաշվել մինչև յոթը: Եվ դա կրկնվում է մի քանի անգամ: Մյուս խաղ- վարժությունն է «Գտիր 

ամենափոքր առարկան». կրկին հուզականորեն հագեցված իրավիճակներ են առաջարկվում, 

այնուհետև մինչև արձագանքը, ասվում է երեք հրահանգ՝ ձեռքերը ամուր սեղմել, ոտքերը 

ամուր հենել-դոփել հատակին, այնուհետև գտնել սենյակի ամենափոքր իրը: Իրականում 

սրանք հնարներ են, որոնց միջոցով երեխան ասես ժամանակ է շահում իմպուլսիվ և ոչ 

համարժեք հուզական հակազդումներից զերծ մնալու համար, ինչպես նաև իրավիճակին 

ադեկվատ գնահատական, այնուհետև նաև արձագանք տալու համար:  

Հաջորդ հետազոտության օբյեկտը երեխայի տրամադրության ընդհանուր ֆոնն է: 

Տրամադրությունը երկարատև, համեմատաբար կայուն հոգեկան վիճակ է, որը 

երանգավորում է և ուղղորդում որոշ հոգեկան գործընթացները և մարդու վարքը: 

Տրամադրությունը ձևավորվում է կյանքի տարբեր իրավիճակների ազդեցության ներքո, 

ինչպես նաև կարող է պայմանավորված լինել առողջական վիճակով, ֆիզիոլոգիական 

փոփոխություններով, հաջողություններով, խառնվածքի տիպով, մարդկանց հետ 

փոխհարաբերություններով, արտաքին միջավայրի ազդակներով և այլն: Այն բնորոշում է 
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մարդու հետագա արարքները, փոխհարաբերությունները, վերաբերմունքը այս կամ այն 

բանի նկատմամբ: Տրամադրության ընդհանուր ֆոնը կարող է լինել դրական կամ 

բացասական: Դրական տրամադրության դեպքում մարդը շրջապատն ընկալում է 

լավատեսորեն, բացասական տրամադրությունն առաջացնում է տագնապ, վախ, 

դժգոհություն: Տրամադրությամբ պայմանավորված մարդու փոխհարաբերությունները 

կարող են լինել կառուցողական կամ ընդհակառակը՝ կազմաքանդող, տրամադրությամբ 

պայմանավորված անձի աշխատանքը կարող է լինել արդյունավետ կամ՝ ոչ այնքան:  

Բացասական տրամադրության դեպում տարբերակում են պատճառների երկու 

հիմնական եթախմբեր. առաջինն ունի ֆիզիոլոգիական կամ առողջական 

պայմանավորվածություն, իսկ երկրորդը՝ իրավիճակային միջադեպերով պայմանավորված:  

Վերջինիս հետ էլ իրականացվում է հոգեբանական աջակցությունը: Իրականացվում է  

բացասական տրամադրություն առաջացնող իրավիճակների վերլուծություն քննարկում, 

հույզերի վերապրում, տվյալ իրավիճակի վերաբերյալ նոր արժեհամակարգերի ներմուծում, 

ինչպես նաև աշխատանք տագնապի, վախի դժգոհութան հետ, քանզի ինչպես արդեն 

նշեցինք բացասական տրամադրությունը կարող է դրանց առաջացման պատճառ 

հանդիսանալ:  

Ինքնագնահատական, ինքնաընկալում 

Ինքնագնահատականը մարդու պատկերացումն է իր մասին՝ արտաքին տեսքի, 

մտավոր ունակությունների, բնավորության գծերի, արժեքների և այլն: Տարբերում են 

ինքնաընկալման մի քանի մակարդակներ. 

1.  չափազանց բարձր ինքնագնահատական: 

Այն ավել հաճախ բնորոշ 4-6 տարեկան երեխաներին և համարվում է տարիքային 

օրինաչափություն և հաճախ բարձր ինքնագնահատականը հիմնավորումներ չի ունենում: 

Այս տարիքում երեխաների բարձր ինքնագնահատականը նպաստում է աշխարհի 

նկատմամբ դրական պատկերացումների, կառուցողական հարաբերությունների 

ձևավորմանը, նման երեխաները հեշտությամբ են հարմարվում սոցիալական միջավայրում 

իրենց զգում են սիրված և ընդունված:  

2. համարժեք ինքնագնահատական: 
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Այս դեպքում երեխայի մոտ իր նկատմամբ ձևավորված է դրական վերաբերմունք, նա 

կարողանում է գնահատել իրեն և իր գործունեությունը, հիմնավորել սեփական կարծիքը իր 

մասին. «ես լավն եմ, որովհետև ես օգնում եմ մայրիկիս», «ես լավն եմ, որովհետև լավ եմ 

սովորում, սիրում եմ գրքեր կարդալ», «լավն եմ, որովհետև օգնում եմ ընկերներիս, նրանց 

հետ լավ եմ խաղում» և այլն: Սա ինքնագնահատականի զարգացման բնականոն 

տարբերակն է: 

3. փոքր-ինչ ցածր ինքնագնահատական: 

Որպես կանոն, այն կապված է կոնկրետ հոգեբանական խնդրի հետ: Զրույցի 

ընթացքում երեխան մեկնաբանում է այսպես. «ես ոչ լավն եմ, ոչ վատը, որովհետև ես բարի 

եմ, երբ օգնում եմ հայրիկիս, չար եմ, երբ խաղում եմ եղբորս հետ»: Այս դեպքում խաթարված 

են ընտանեկան փոխհարաբերությունները: Մեկ այլ դեպքում երեխան վերլուծում է՝ «ես ոչ 

լավն եմ ոչ վատը, որովհետև մայրիկն ու ուսուցչուհին բղավում են ինձ վրա, երբ տառերը 

վատ եմ գրում, իսկ, երբ գեղեցիկ եմ գրում, նրանք ինձ սիրում են»: Այս պարագայում 

խաթարված են միջանձնային փոխհարաբերությունները նշանակալի մեծահասակների 

հետ: 

4. ցածր ինքնագնահատական: 

Ցածր ինքնագնահատականը կարող է լինել իրադրային՝ կապված կոնկրետ 

իրավիճակի հետ և կայուն, որը դրսևորվում է բոլոր իրավիճակներում և բնորոշվում է 

ժամանակային կայունությամբ: Այս երեխաները նշում են հետևյալ մեկնաբանությունները. 

«ես վատն եմ, որովհետև ինձ հետ չեն խաղում», «ես վատն եմ, որովհետև անընդունակ եմ, 

վատ ե սովորում», «ես վատն եմ, որովհետև գեր եմ, ցածրահասակ»: Այս դեպքում ցածր 

ինքնագնահատականը վտանգավոր է այնքանով, որ թույլ չի տալիս երեխաներին տեսնել 

իրենց հնարավորությունները և բացահայտել իրենց: 

5. չափազանց ցածր ինքնագնահատական: 

Այս երեխան ունենում է հարմարման լուրջ խնդիրներ, հուզական և անձնային սուր 

անհամաձայնություններ՝ պայմանավորված բացասական գործոնների մշտական 

ազդեցությամբ: Չափազանց ցածր ինքնագնահատականը կարող է նպաստել 

դեպրեսիաների, նևրոզների զարգացմանը, ասոցիալ վարքի դրսևորմանը: Որպես կանոն, 
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ցածր ինքնագնահատականը պայմանավորված է երեխաների անտեսվածությամբ, խիստ, 

ավտորիտար դաստիարակությամբ կամ գերխնամքով, երեխայի հնարավորությունների և 

հավակնությունների անհամապատասխանությամբ, ծնողների ոչ համարժեք 

սպասումներով, հուզական քաղցով և այլն: 

Համարժեք ինքնագնահատականի ձևավորման և զարգացմանն ուղղված 

հոգեբանական աջակցություն իրականացնելիս կարևոր է հետևյալ սկզբունքները. 

 ծնող-երեխա փոխհարաբերություններում ավտորիտար ոճի բացառումը, երբ 

երեխան հնարավորություն կունենա ինքնարտահայտվել, սեփական կարծիքն 

առաջ տանել և ինքնադրսևորվել՝ առանց քննադատությունների, 

 մեծահասակի պահանջներն ու սպասումները համապատասխանեցնել երեխայի 

իրական հնարավորությունների հետ, 

 երեխայի կողմից իրականացրած գործունեության ընթացքում դրսևորված 

սխալները քննարկել (առանց քննադատությունների), երբեմն անտեսել՝ երեխայի 

ուշադրությունը չսևեռելով դրանց վրա, ինչպես նաև խրախուսել իրական 

ձեռքբերումները, 

 երեխային երբեք չհամեմատել այլոց հետ: 

Գոյություն ունի «Աստիճան» մեթոդիկան, որը նախատեսված է ինքնագնահատականի 

և ախտորոշման, և շտկման համար: Այն երեխայի նկատմամբ ծնողների սպասումների և 

գնահատականների մասին տեղեկություն է տալիս այն հարցի պատասխանը, թե որ 

աստիճանի վրա ծնողները կտեղադրեն երեխային: Ծնողների կողմից մերժվածության 

վկայություն է այն ցուցանիշը, որ և մայրը, և հայրը երեխային տեղադրում են ցածր 

աստիճանների վրա՝ ըստ հատկությունների մեծամասնության: Եթե երեխայի կարծիքով 

ուսուցչուհին, ըստ հատկությունների մեծամասնության, տեղադրում է իրեն ստորին 

աստիճանների վրա, դա վկայում է որպես աշակերտ ուսումնական ցածր 

ինքնագնահատականի մասին: Սակայն, երբ երեխայի կարծիքով ուսուցչուհին տեղադրում 

իրեն ստորին աստիճաններից մեկի վրա, ըստ մեկ հատկության, կարող է մատնանշել 

համարժեք ինքնագնահատականի, ուսուցչի կողմից քննադատությունը ընդունելու մասին: 
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Ըստ հատկությունների մեծամասնության՝ երեխայի՝ ինքն իրեն մատնանշումը 

աստիճանասանդուղքի վերին աստիճանների վրա, վկայում է երեխայի բարձր 

ինքնագնահատկանի, ինքնավստահության, հուզական կայունության մասին: Այս 

երեխաները, որպես կանոն, կառուցում են առողջ փոխհարաբերություններ 

հասակակիցների հետ, վստահ են ծնողական սիրո մեջ, հավակնություններն ու 

հնարավորությունները սովորաբար համընկնում են: 

Աստիճանասանդուղքի ստորին աստիճանը վկայում է երեխայի ցածր 

ինքնագնահատականի, անինքնավստահության, հուզական անկայունության մասին: Տվյալ 

պարագայում երեխայի և ծնողի և ինչու չէ նաև մանկավարժի հետ համատեղ մշակվում է 

աստիճանասանդուղքով վեր բարձրանալու ուղիներն ու ճանապարհները՝ կարևորելով նաև 

համարժեք խրախուսանքների համակարգը կիրառելը: 

 Երեխաների մոտ հուզակամային ոլորտի հաճախ հանդիպող խնդիրներից է 

սթրեսային իրավիճակները: Սթրեսը (անգլերենից բառը թարգմանաբար նշանակում է 

լարում, ճնշում) դրսևորվում է երեխաների համար անսովոր, դժվար իրավիճակներում և 

առաջացնում է  նրանց մոտ ներքին լարվածություն: Դրանց առաջացման պատճառ կարող 

են հանդիսանալ հետազոտվողի տեսանկյունից վտանգավոր իրավիճակը, ֆիզիկական և 

մտավոր ծանրաբեռնվածությունը, արագ և պատասխանատու որոշումներ կայացնել 

պահանջող իրավիճակները: Իսկ վերջիններս կարող են հանդիպել երեխայի 

գործունեության տարբեր տեսակներում՝ խաղային, աշխատանքային և ուսումնական 

գործունեությունների ընթացքում, ինչպես նաև կոնֆլիկտային իրավիճակներում: 

Սթրեսային իրավիճակ կարող է դրսևորվել, օրինակ՝ աշակերտի մոտ իր համար կարևոր 

քննությունից կամ ստուգողական աշխատանքից առաջ, որին ինքը պատշաճ չի 

պատրաստվել: Ուժեղ սթրեսային իրավիճակներում երեխայի վարքը կարող է փոխվել. 

դրսևորվել ընդհանուր գրգռվածություն, ընդհատված խոսք, ժեստերի և ընդհանուր 

կոորդինացիայի անկանոնություն, կարող է նկատվել նաև ուշադրության կենտրոնացման 

դժվարություններ, ցրվածություն և այլն: Սթրեսային իրավիճակը կարող է աղճատել 

ընկալման, հիշողության և մտածողության գործընթացները, ինչը չի կարելի ասել թույլ 

սթրեսային իրավիճակների մասին, երբ երեխայի մոտ ոչ միայն չի դրսևորվում վերը նշված 
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խնդիրները, այլ ընդհակառակը, նկատվում է ընդհանուր «հոգեկան հավաքվածություն, 

գործունեության ակտիվություն, մտքի պարզություն և հստակություն, հնարամտություն»:  

Սթրեսի հաղթահարմանն ուղղված հոգեբանական աջակցությունը ցուցաբերելիս 

պետք է հաշվի առնել հետևյալ սկզբունքները.  

 ներքին դրական ռեսուրսների ակտիվացում 

 հարմարողականության բարձրացում 

 հուզական և վարքային կարգավորում 

Ներքին դրական ռեսուրսների ակտիվացումը և հարմարողականության 

բարձրացումը սկսվում է ինքնավերլուծությունից և ներհայեցողությունից, երբ որոշակի 

մեթոդիկաների շնորհիվ երեխան ինքն իր համար վեր է հանում իր իսկ դրական որակներն 

ու առանձնահատկությունները և փորձում դրանց միջոցով հարմարվել ստեղծված 

սթրեսային իրավիճակին: Այդպիսի մեթոդիկաներից են «Ինքնանկարը», երբ երեխան 

նկարում է ինքն իրեն և պատմում, թե ինչպիսինն է ինքը, որոնք են իր դրական և բացասական 

կողմերը: Այնուհետև, հիմնվելով դրական կողմերի վրա, վերջիններս ավելի զարգացնելով 

փորձում ենք խաղարկել սթրեսային իրավիճակը: Պետք է նշել նաև կրկնվող սթրեսների 

դեպքում երեխան հարմարվում է այդ իրավիճակին և այն դադարում է սթրեսային լինելուց: 

Հարմարումն առավել արագ ու դյուրին է իրականանում ուժեղ նյարդային համակարգի տիպ 

ունեցող երեխաների մոտ:   

Հարմարման գործընթացում մեծ դեր են խաղում նաև երեխաների անձնային 

առանձնահատկությունները՝ ուժեղ և թույլ բնավորություն, կամային որակներ, անցյալի 

փորձ, գիտելիքներ, մտավոր և ֆիզիկական պատրաստվածություն: Հարմարումն ավելի 

դյուրին դարձնելուն նպաստում է նաև փորձի փոխանակումը, երբ երեխային ելքեր է 

առաջարկվում ինչպես իր, այնպես էլ ուրիշների նախկինում ունեցած փորձերի օրինակով:  

Հուզական և վարքային կարգավորումն ուղղված է սեփական վարքն ու 

հակազդումները ինքնակառավարել սովորելուն, քանզի սթրեսային իրավիճակներում 

բարձրանում է տագնապայնության մակարդակը, հույզերն ավելի բուռն են ընթանում և այլն: 

Հույզերի և վարքի  ինքնակարգավորման լավագույն մեթոդիկաներից է «Երկու աթոռները», 

երբ մի աթոռին նստում է երեխան, իսկ մյուսին՝ մասնագետը և դերային խաղի միջոցով 
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մասնագետը հայելային արտացոլմամբ խաղարկում է երեխայի հուզականորեն հագեցած 

վարքը: Երեխան ասես կողքից տեսնում է իրեն և առաջարկում վերջինիս շտկման ուղիներ:  

Ընտանեկան փոխհարաբերությունների հուզական կողմը   

 Այստեղ կարևորվում է հուզական կապի արտահայտվածությունը ընտանիքի 

անդամների հետ, սիրված լինելու կամ մերժվածության զգացումը, ծնողական սպասումները 

և այլն:  

Ծնող-երեխա հարաբերությունների հուզական կողմը կանխորոշում է երեխայի 

հոգեկան զարգացման ընթացքը: Ժամանակակից հոգեբանության մեջ տարբերակում են 

մայր-երեխա և հայր-երեխա հուզական հարաբերություններ, որոնք այլ կերպ ձևակերպվում 

է որպես մայրական և հայրական սեր: Դրական հույզերի և սիրո գերակայության դեպքում 

երեխան իրեն ապահով և պաշտպանված է զգում ընտանիքում, ինչն էլ նպաստում է 

առհասարակ շրջակա միջավայրում նրա ապահովության զգացման և դրական 

տրամադրվածության ձևավորմանը: Հարկ է տարբերակել նաև ծնողների կողմից երեխային 

ուղղված սերն ու ընդունումը: Կարևոր է, որ ծնողը սիրելուն համատեղ նաև ընդունի 

երեխային: Հաճախ է հանդիպում, երբ ծնողը սիրում է երեխային, սակայն չի ընդունում 

նրան՝ նրա բնավորության և խառնվածքի առանձնահատկությունները, նրա պահվածքը, 

նրա մտածելակերպը, ինչի հետևանքով երեխան դառնում է ինքնամփոփ, չշփվող, 

ձևավորվում է ցածր ինքնագնահատական, արտահայտվում է տագնապայնության և 

վախերի մակարդակը, հետևապես՝  նա իրեն մերժված է զգում նաև սոցիալական 

միջավայրում: 

Տարբերակում են ծնող-երեխա հուզական հարաբերությունների մի քանի տեսակներ. 

 

1. Երեխայի` առանց պայմանի հուզական ընդունում՝ սեր և կապվածություն անկախ 

ամեն ինչից: Անպայման ընդունման դեպքում ծնողը տարբերակում է երեխայի անձը 

և նրա վարքը՝ երեխայի բացասական վարքագծի և գործողությունների քննադատման 

և մերժման դեպքում ծնողը չի նսեմացնում նրա հուզական նշանակությունը, չի 

իջեցնում երեխայի ինքնագնահատականը որպես անձ: Հուզական 

հարաբերությունների այս տեսակն առավել բարենպաստ է երեխայի անձի 
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զարգացման համար, քանի որ ընտանիքում ապահովվում է պաշտպանվածության, 

սիրո, հոգատարության մթնոլորտը: Տվյալ պարագայում հոգեբանական 

աջակցության անհրաժեշտություն չի նկատվում՝ ի տարբերություն ստորև թվարկած 

ծնող- երեխա հուզական հարաբերությունների տեսակների դրսևորման 

պարագայում: 

2. Պայմանական հուզական ընդունում՝ երեխայի նկատմամբ սեր՝ պայմանավորված 

երեխայի հաջողություններով, արժանիքներով, վարքով: Այս դեպքում երեխան պետք 

է իր հաջողություններով, օրինակելի վարքով, ծնողների պահանջները կատարելով 

արժանանա ծնողների սիրուն և ընդունելությանը: Երեխային թվում է, որ սերը դա 

պարգևատրում է, նվեր, որն ինքն իրեն չի տրվում և պահանջում է աշխատանք և մեծ 

ճիգեր: 

3. Ծնողական սիրուց զրկվածություն: Այս դեպքում երեխան դառնում է տագնապային և 

անինքնավստահ: 

4. Ամբիվալենտ հուզական հարաբերություններ, որն արտահայտվում է երեխային 

ուղղված դրական և բացասական զգացումներով, սիրո և թշնամանքի 

դրսևորումներով: 

5. Անտարբեր հուզական փոխհարաբերություններ: Դրսևորվում է անտարբերությամբ, 

հուզական սառնությամբ, անձնային տարածությամբ, ցածր էմպատիայով: 

6. Թաքնված հուզական անտեսում, մերժում: ՈՒղեկցվում է թաքնված 

արհամարհանքով, երեխայի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքով: 

7. Երեխայի բացահայտ հուզական մերժում:  

Ծնող-երեխա հարաբերություններում «հուզական բաց»-ը շտկելու պարագայում 

հոգեբանական աջակցությունն իրականացվում է ինչպես երեխայի հետ, այնպես էլ ծնողի 

հետ:  

Ծնող-երեխա փոխհարաբերություններում շտկողական աշխատանքներն 

իրականացնելիս նպատակահարմար է հիմնվել հետևյալ սկզբունքների վրա. 

 ձևավորել և զարգացնել համագործակցությունը ծնողի և երեխայի միջև 

ընտանեկան խաղերի միջոցով (դոմինո, լոտո, մնջախաղ և այլն), 
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 համատեղ պարապմունքների ընթացքում ուղղակի և անուղղակի (պրոյեկտիվ 

մեթոդիկաների) միջոցներով բացահայտել և քննարկել երեխայի ու ծնողի դրական 

ու բացասական կողմերը, 

 ամենատարբեր ընտանեկան իրավիճակների քննարկման իրականացում, 

 դերային խաղերի իրականացում, որի ընթացքում ծնողն ու երեխան կարող են 

դերերով փոխվել՝ միմյանց վարքն ու հուզական դրսևորումները «կողքից» նայելու 

նպատակով:  

Իրականացվում են անհատական հանդիպումներ երեխայի հետ, որոնց ընթացքում 

մեզ արդեն ծանոթ մեթոդիկաներով ու վարժություններով անհրաժեշտ է շտկել երեխայի 

բարձր տագնապայնությունը, ցածր ինքնագնահատականը, վախերը և ընտանեկան 

հարաբերություններով պայմանավորված այլ հուզական դժվարությունները: Զուգահեռ 

անհատական հանդիպումներ են իրականացվում ծնողի հետ, երբ ներկայացվում է երեխայի 

խնդիրը, վերջինս դրսևորման պատճառները և շտկման ուղիները, հոգեբանա-

մանկավարժական համապատասխան գիտելիքներ է տրվում նրան: Այնուհետև ծնող-

երեխա համատեղ հանդիպումներ են իրականացվում,  երբ մասնագետը փորձում է տարբեր 

դերային խաղերի և վարժությունների միջոցով, ամրապնդել ծնող-երեխա հուզական կապը, 

դրական և բարենպաստ հարաբերություններ ձևավորել, միմյանց հետ 

համագործակցության հմտություններ զարգացնել, մատնանշել ընտանիքում տիրող 

բարենպաստ մթնոլորտի, նրա հանդեպ ունեցած բարեհամբյուր վերաբերմունքի դրական 

ազդեցությունը երեխայի հոգեվիճակի վրա և այլն: Այդպիսի ամենատարածված 

արդյունավետ դերային խաղերից է «Տուն-տունիկը»: 

Շատ հաճախ հանդիպող բացասական հուզական դրսևորումներից է մեղքի 

զգացումը, երբ երեխան ինքնակեղեքմամբ է տառապում: Պետք է նշել նաև, որ երբեմն մեղքի 

զգացումը նույնացվում է խղճի ձևավորման հետ: Խիղճը բարոյական արժեք է, 

ապրումակցման ձևավորման նախահիմք և չունի բացասական դրսևորում: Այն 

պայմանավորված է նաև դաստիարակության ոճով, ծնող-երեխա 

փոխհարաբերություններով: Մեղքի զգացումը կարող է դրսևորվել անհիմն, առանց էական 

պատճառների, երբ ծնողները իրենց բացասական հոգեվիճակները բացատրում են երեխայի 
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վարքով ու պահվածքով. երեխայի մոտ խարսխվում է, որ ծնողի կյանքի անհաջողությունն 

իր արարքների հետ է զուգակցվում: Շատ հաճախ երեխան մեղքի զգացում է ունենում 

ծնողների  ամուսնալուծության պարագայում, երբ ծնողները չեն մեկնաբանում բաժանման 

պատճառները երեխան կարող է իրեն , իր արարքները, իր ոչ լիարժեք լինելը պատճառ 

բերել: Հոգեբանական աջակցությունը տվյալ պարագայում սկսվում է ծնողի հետ 

խորհրդատվությունից ինչպես նաև երեխայի հետ պատճառ հետևանքային կապերը 

վերլուծելուց:    

Այսպիսով՝ սրանք էին հուզակամային ոլորտում հաճախ հանդիպող հուզական 

դրսևորումները և դրանց տրվող հոգեբանական աջակցությունը, գործնական հնարները: 

Հարկ է շեշտել նաև, որ հոգեբանական աջակցություն տրամադրելիս հիմնական հենակետ 

պետք է հանդիսանան վերը նշված աշխատանքային սկզբունքները:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Հոգեբանական աջակցության սկզբունքները շփման և հաղորդակցման 

խնդիրների դեպքում 

                  

Հասարակության մեջ տարբեր սոցիալական խմբերում ներառվելու կարևոր 

նախապայման են ձևավորված և զարագացած շփման հմտությունները: Շփման զարգացած 

հմտություններ անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր մարդու բարեկեցիկ, երջանիկ կյանքի 

համար: Շփման – հաղորդակցման հիմնական հմտությունները բնականոն զարգացմամբ 

երեխաների մոտ հետևյալն են. 

 ակտիվ լսելու ունակություն 

 այլ մարդկանց ողջունելու հմտություն 

 զրույցի մեջ մտնելու և այն պահելու հմտություն 

  փոխըմբռնման կարողություն 

 մարդկանց համարժեք հաճոյախոսելու կարողություն 

 փոխօգնության ունակություն 

 մյուսների արժանիքներն ու հաջողությունները նկատելու և խրախուսելու 

ունակություն 

 շնորհակալ լինելու կարողություն: 

Շփման զարգացած հմտություններ ունեցող մարդու համար կարևոր չէ, թե ում հետ է 

նա շփվում, այլ էական է հենց բուն գործընթացը: Շփվող մարդկանց համար բնորոշ է շփման 

մեջ ճկունությունը, շփման տարբեր իրավիճակներում չշփոթվելու ունակությունը, 

ինքնավստահությունը շփման ընթացքում: Նրանք կարողանում են հեշտ հարմարվել նոր 

միջավայրերում, հաջողակ բանակցություններ վարել, ձգտում են նախաձեռնող և լիդեր 

լինել խմբում: Անձը կարող է ունենալ զարգացած շփման հմտություններ, սակայն ամենևին 

էլ բավարարված չլինել իր իսկ ունեցած շփումներից, օրինակ՝ շփման զարգացած 

հմտություններ ունեցող անձը կարողանում է հեշտ և արագ շփումներ հաստատել, սակայն 

միևնույն ժամանակ անհանգստանում է մերժված, չհասկացված, չընդունված լինելու 

հնարավորությունից:  
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Ցանկացած շփման հիմքում ընկած է այս կամ այն դրդապատճառները, որոնք 

անվանում են աֆֆիլյացիայի դրդապատճառներ: 

Հոգեբանության մեջ աֆֆիլյացիան այլ մարդկանց շրջապատում լինելու ձգտումն է, 

ջերմ, վստահելի և հուզականորեն կարևոր հարաբերություններ ստեղծելու պահանջմունքն 

է:  

Աֆֆիլյացիայի դրդապատճառներն  ուղղված են կոնկրետ միջանձնային 

հարաբերությունների ձևավորմանը կամ դադարեցմանը:  

Աֆֆիլյացիայի դրդապատճառները բաժանվում են 2 խմբի՝ շրջապատող մարդկանց 

կողմից ընդունված լինելու, հավանության արժանանալու ձգտում և մերժված, անտեսված 

լինելու վախ: Օրինակ՝ անձը օգնում է մյուսին, որպեսզի հավանության արժանանա նրա 

կողմից, նրան դրական գծեր վերագրեն կամ որպեսզի մերժման չարժանանա, չորակեն 

նրան որպես վատ անձնավորություն: 

Շփման ոլորտում կարևոր է հետազոտել նաև անձի հնարավորությունների և 

հավակնությունների համապատասխանությունը: Օրինակ՝ երեխան կարող է ունենալ թույլ 

ընդունակություններ, հնարավորություններ, սակայն նրա պահանջներն ու 

ցանկությունները ավելին լինեն: Տվյալ դեպքում, իրականությանը բախվելով (օրինակ՝ երբ 

ուսուցիչը նրան ցածր է գնահատում),երեխան կարող է ընկճվել, հիասթափվել և բնորոշվել 

ոչ համարժեք ինքնագնահատականով: Մյուս դեպքում՝ երեխան կարող է ձգտել խմբում 

լինել առաջատար, սակայն նրա ոչ համապատասխան հնարավորությունների պատճառով 

չբավարարել իր այդ պահանջմունքը: Հնարավոր է նաև երեխայի հնարավորությունները 

լինեն ավելին, իսկ հավակնություններն ավելի ցածր, նշված դեպքում երեխան չի 

կարողանում ամբողջովին ռեալիզացնել իրեն և հասնել հաջողությունների:  

Միջանձնային փոխհարաբերություններում հաղորդակցման խնդիրների հիմնական 

պատճառները հետևյալն են. 

1. Դիմացինին լսելու անկարողությունն ու ցանկության բացակայությունը 

հաղորդակցման ամենատարածված խնդիրներից է: Այս դեպքում մարդը 

միջամտում է,  ձգտում արտահայտվել այն ժամանակ, երբ զրուցակիցը խոսում է 

իր հետ:  
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2. Դիմացին ընդհատելու սովորության տակ թաքնված է անտարբերությունը 

զրուցակցի վարած խոսակցության կամ թեմայի վերաբերյալ նրա դիրքորոշման 

նկատմամբ: 

3. Դիմացինի նկատմամբ իրական հետաքրքրություն դրսևորելու անկարողությունը, 

թեմայով հետաքրքրվածության բացակայությունը: Այս խնդիրը կապված է նաև 

անձի ապրումակցման կարողության հետ, ինչպես նաև իր  խնդրի վրա, իր անձի 

վրա ինքնակենտրոնացվածության հետ: 

4. Դիմացինի հույզերն ու զգացմունքները հասկանալու անկարողությունն ու 

ցանկության բացակայությունը: Նման դեպքերում հաճախ զրուցակցի հետ որևէ 

թեմա շոշափելիս անձը հաշվի չի առնում դիմացինի տրամադրությունը կամ 

արդյոք իր վարած զրույցը հետաքրքիր է նրան, թե՝ ոչ: Դիմացինի 

տրամադրության, նրա զգացմունքների հետ հաշվի նստելը հաղորդակցման 

գրավականն է: 

5. Այլ մարդկանց հետ կիսվելու, արտահայտվելու, բացվելու վախն է: Մարդու մեջ 

ձևավորվում են պաշտպանական մեխանիզմներ, որոնք թույլ չեն տալիս նրան 

արտահայտել իր իրական հույզերն ու զգացմունքները: 

6. Սեփական անձի գերագնահատումը կամ թերագնահատումը ի համեմատ 

դիմացինի: Արդյունավետ շփում ձևավորվում է համեմատաբար հավասար 

ինտելեկտի մակարդակ, սոցիալական և նյութական մակարդակ ունեցող 

մարդկանց միջև: Եթե հաղորդակցի զարգացման մակարդակը ավելի բարձր է, 

անձը կամ փորձում է նրանից ինչ-որ բան սովորել, նմանակել, կամ 

ընդհակառակը՝ փակվում է իր մեջ և փորձում է չշփվել նրա հետ: 

Ստորև ներկայացնուն ենք շփման հմտությունների զարգացմանն ուղղված 

հոգեբանական աջակցման հետևյալ սկզբունքները. 

1. Հոգեբանական բարդույթներից ձերբազատում, համարժեք ինքնագնահատականի 

ձևավորում: Հաճախ շփման հմտությունների զարգացման ցածր մակարդակը 

պայմանավորված է լինում հոգեբանական տարատեսակ բարդույթներով, օրինակ՝ 

երեխային հաճախ թվում է, որ իրեն ծաղրում են, քննադատում են ֆիզիկական 
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կամ հոգեբանական առանձնահատկությունները, ուստի հաճախ պարփակվում է 

իր մեջ, մեկուսանում և դժվարանում է անկաշկանդ շփվել և հաղորդակցվել: Այս 

դեպքում շփման վախը խոչընդոտում է զգացմունքների անկեղծ արտահայտմանը 

և ազատ ինքնադրսևորմանը: Տվայալ պարագայում երեխաների հետ բացի 

համարժեք ինքնագնահատականի ձևավորումից, իրականացվում են այնպիսի 

անհատական և խմբային խաղ-վարժություններ, որոնք նպաստում են 

զգացմունքների ազատ արտահայտմանը, ինքնադրսևորմանը, օրնակ՝ տարբեր 

երաժշտությունների (դասական երաժշտություն, ռոք կամ ազգային 

երաժշտություն և այլն) ներքո առաջարկվում է արտահայտել իրենց հույզերն ու 

զգացմունքները՝ առավելագույնս ներկայացնելով դիմախաղն ու 

մարմանախոսությունը: 

2. Սահմանի զգացումի ձևավորում: Ոչ արդյունավետ շփման հիմքում ընկած է 

շփման ընթացքում տարածության պահապանման թույլ արտահայտվածությունը, 

կարգուկանոնի բացակայությունը, ամենաթողությունը: Այս դեպքում հոգեբանը 

տարբեր խաղ-վարժությունների օգնությամբ ձևավորում է շփման և վարքի 

կանոններ, օրինակ՝ շփման տարբեր իրավիճակներ ներկայացնող նկարների 

միջոցով քննարկվում և վեր է հանվում շփման արդյունավետ եղանակները (որ 

իրվիճակում, թե ինչպես վարվել, ինչպես խոսել, ինչպես շփվել և այլն): 

Վերջիններս կարելի է ամրապնդել նաև ամենատարբեր դերային խաղերի 

միջոցով: 

3. Սեփական ես-ի ճանաչողության և ինքնավերլուծության զարգացում, ինչը 

ենթադրում է մասնագետի հետ երեխայի շփման որակների քննարկում, տարբեր 

իրավիճակներում սեփական վարքագծի վերլուծություն: Օրինակ՝ երեխային 

առաջարկվում է նկարագրել իր փոխհարաբերությունները տանը, դպրոցում և այլ 

իրավիճակներում, ինչը կարելի է ամրապնդել հոգեբանական տարբեր 

գործնական հնարների միջոցով՝ նկարելով, ծեփելով, պատմություններ 

շարադրելով և ավարտելով և այլն: 
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4. Ապրումակցման ունակությունների զարգացում: Շփման գլխավոր խոչընդոտներից 

են թույլ արտահայտված ապրումակցման ունակությունները, երբ երեխան 

դժվարանում է հասկանալ դիմացինի հույզերն ու ապրումները, 

տրամադրությունը, մտքերն ու տեսակետները: Ապրումակցման զարգացման 

ազդեցիկ վարժություններից է Պատկերացրու քեզ դիմացինի դերում 

վարժությունը, երբ առաջարկվում է երեխային իրավիճակներին նայել և 

վերաբերվել դիմացինի աչքերով (ինչ կաներ նա այդ իրավիճակում, ինչպես 

կվարվեր և այլն):  

Ներընտանեկան փոխհարաբերություններ: Հետազոտվում է ընտանիքում երեխայի 

դերը, միջանձնային փոխհարաբերությունները մոր, հոր և մյուս անդամների հետ, 

դաստիարակության ոճը, ծնողների սպասումները երեխայից և այլն: 

Ընտանիքը սոցիալական խումբ է և հենց այդ միջավայրում է տեղի ունենում երեխայի 

ֆիզիկական, հուզական և ինետելեկտուալ զարգացումը: Ընտանիքը այն սոցիալական 

միջավայրն է, որտեղ բավարարվում է երեխայի կարևորագույն պահանջմունքները, այդ 

թվում՝ սիրո և կապվածության, ապահովության և պաշտպանվածության 

պահանջմունքները: Շատ կարևոր է ընտանիքում երեխայի դերը, ծնողների վերաբերմունքը 

նրա հանդեպ, քանզի պայմանավորված նրանով, թե ծնողները ինչպիսի զգացումներ ունեն 

երեխայի հանդեպ, ինչպիսի սպասումներ ունեն նրանից, ինչպես են գնահատում նրան, 

երեխան դրսևորում է այս կամ այն վարքը: Տարբերում են 4 հիմնական դերեր՝ «ընտանիքի 

կուռք», «մայրիկի գանձ», «հնազանդ», «քավության նոխազ», «մոխրոտ»: 

«Ընտանիքի կուռք»-ը ամենատարածված դերն է: Երեխան միշտ արժանանում է 

մեծահասակների հիացմունքին և խրախուսանքին, երեխայի ամենաչնչին ցանկությունը 

տեղում իրականանում է: Այս դեպքում ընտանիքը ենթարկվում է երեխային, ասես նա 

«աշխարհի կենտրոնը» լինի: Այս դեպքում երեխայի մոտ ձևավորվում են հետևյալ գծերը. 

1. Առանց թույլատվության վերցնում է տարբեր իրեր, քանի որ շատ 

հետաքրքրասեր է, 

2. Իրեն հավասար է զգում մեծահասակների հետ, 

3. Հաճախ է վիճում հասակակիցների հետ, իրեն հավասար չի տեսնում, 
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4. Չի լսում, հակադրվում է, շատ ակտիվ է, 

5. Չի սիրում սովորել, դպրոցում դժվար է ենթարկվում կարգուկանոնին: 

Ի տարբերությունը «Ընտանիքի կուռք»-ի՝ «Մայրիկի գանձ»-ը գանձ է կոնկրետ մեկ 

մարդու համար: Այն ծագում է այն ժամանակ, երբ ծնողները միմյանց հանդեպ որպես 

այդպիսին զգացմունքներ չունեն և հուզական դատարկությունը լցնում են երեխայի 

նկատմամբ չափազանց հոգատարությամբ: 

«Հնազանդ»-ի դերը ծագում է այն ժամանակ, երբ նրան մանկուց դաստիարակում են 

լսող և ենթարկվող: Նրանից սպասում են օրինակելի պահվածք, խոսք, խրախուսվում է 

չափազանց քաղաքավարի լինելը և երեխան հենց այդ դերն էլ ստանձնում է: 

Այս դերը արտահայտվում է հետևյալ դրսևորումներով. 

1. Ստեղծագործական ունակությունների կորուստ, 

2. Գերսոցիալականացում կամ հակասոցիալական վարքի ձևավորում, 

3. Վարքի կտրուկ փոփոխություն, սոցիալական խմբավորումներին միանալու 

հակում: 

«Քավության նոխազ» երեխան դառնում է այն ժամանակ, երբ ընտանիքում ծնողների 

մեջ կան շատ տարաձայնություններ, ֆինանսական խնդիրներ, վեճեր և նրանք 

ենթագիտակցորեն երեխային են մեղադրում իրենց անհաջողությունների համար: Այս 

դեպքում երեխան դառնում է վախկոտ, ձևավորվում է ցածր ինքնագնահատական, մեղքի 

զգացում, ատելություն, թշնամանք ծնողների նկատմամբ: 

«Մոխրոտ»-ը կարծես ընտանիքի ծառան լինի: Երեխային վերագրում են կոնկրետ 

տնային պարտականություններ, օրինակ՝ ամանները լվանալ, տունը մաքրել և այլն՝ 

կտրելով նրան մանկությունից: Այս երեխան մեծանում է սոցիալապես չհարմարված, քանի 

որ ընտանիքից այն կողմ բան չի տեսնում, դպրոցում լինում է մեկուսացված, քանի որ չի 

կարողանում հասակակիցների հետ կիսել նրանց հետաքրքրությունները:  

Բարենպաստ ընտանիքներում երեխաներին դերեր չեն վերագրում, քանի որ դերը 

կոնկրետ սահմանափակումների մեջ է դնում երեխային և նա չի կարողանում արտահայտել 

իր անհատականությունը, դրսևորել իր էությունը: 
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Երեխայի անձի ներդաշնակ զարգացումը պայմանավորված է ընտանիքում 

դաստիարակության ոճով: 

Տարբերակում են հետևյալ դաստիարակության ոճերը. 

1. Ավտորիտար 

2. Դեմոկրատական 

3. Թողտվական 

4. Գերխնամք 

Ավտորիտար դաստիարակության դեպքում ծնողները մշտապես վերահսկում են 

երեխաների վարքը, մեծ պահանջներ են ներկայացնում նրանց, հաճախ են կիրառում 

պատիժներ և քննադատություններ, իրենք են որոշումներ կայացնում երեխաների 

փոխարեն՝ հաշվի չառնելով նրանց կարծիքը, հետաքրքրություններն ու ցանկությունները: 

Այս դեպքում երեխան կամ մեծանում է սեփական արժանապատվության զգացման 

կորստով, չի կարողանում որոշումներ կայացնել, պատասխանատվություն կրել իր 

ընտրության համար, չի հասկանում ինչ է ուզում, կամ՝ դառնում է բռնակալ, բոլոր 

խնդիրները լուծում է ուժի և ագրեսիայի միջոցով, լինում է շատ կոնֆլիկտային, այլ 

մարդկանց հանդեպ դրսևորում է արհամարհական վերաբերմունք: 

Թողտվական ոճի դեպքում ծնողը թույլ է տալիս երեխային ամեն ինչ, ոչ մի 

սահմանափակում չի կիրառում նրա հանդեպ, չի միջամտում նրա որոշումներին՝ ոչ օգնում 

է, ոչ խրախուսում, ոչ քննադատում: Երեխայի անձը այս դեպքում կարծես միևնույնն է ծնողի 

համար: Նման կերպով դաստիարակված երեխան կամ դժվարանում է կապվածություններ 

ու մտերմություն հաստատել այլ մարդկանց հետ, ցանկություն չի ունենում հոգ տանել ինչ-

որ մեկի մասին,օգնել նրան, անտարբեր է լինում հարազատների նկատմամբ, կամ՝ դառնում 

է անձ «առանց արգելակների և առանց արգելքների», անում է այն, ինչ ուզում է, լինում է 

շատ անպատասխանատու, հակում է ունենում ստախոսության, գողության, 

անբարոյականության: 

Գերխնամքի դեպքում ծնողները ամեն կերպ փորձում են գերհոգատարությամբ 

երեխային զերծ պահել դժվարություններից, իրականացնել նրա բոլոր ցանկությունները: 

Ծնողները այս դեպքում խնայում են երեխային, ամեն ինչ անում են նրա փոխարեն, 
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որպեսզի նա չլարվի, չհոգնի, նեղություն չկրի: Նման երեխաները կամ դառնում են եսասեր, 

ինքնահավան, կամակոր, մանիպուլյացիայի են ենթարկում շրջապատի մարդկանց, 

պահանջում են, որ իրենց ցանկությունները հենց այս պահին իրականանան, կամ դառնում 

են կախյալ անձ, չնախաձեռնող, անօգնական, վախկոտ, փախչում են դժվարություններից, 

չեն կարողանում ինքնուրույն որոշումներ կայացնել: 

Դեմոկրատական դաստիարակության ոճը համարվում է ամենաօպտիմալը: 

Այս դեպքում ծնողների համար կարևոր է երեխայի անձը, նրա ակտիվ դերը 

ընտանիքում: Երեխան դաստիարակվում է որպես ինքնուրույն անձ: Այս ոճի հիմքում ընկած 

է փոխըմբռնումն ու փոխադարձ հարգանքը, երեխայի արարքներին տրվում է համարժեք 

գնահատական, քննադատվում է ոչ թե երեխան, այլ նրա վարքը: Վերահսկողությունը չի 

ուղեկցվում երեխայի անձը ճնշելով կամ նրան ստորացնելով, Դրական վարքագիծը 

խրախուսվում է, բացասականը՝ քննադատվում: Դաստիարակության այս ոճի պարագայում 

ձևավորվում է ներդաշնակ և բազմակողմանի անձ, նրանք կարողանում են ինքնուրույն 

որոշումներ կայացնել և պատասխանատվություն կրել սեփական արարքների և 

ընտրությունների համար, նախաձեռնող են նպատակասլաց, ունակ են համագործակցել, 

հաշվի են առնում դիմացինի կարծիքը, համբերատար են:  

Ընտանեկան փոխհարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված հոգեբանական 

աջակցությունը ցանկալի է կառուցել հետևյալ ուղղություններով. 

1. Աշխատանք ծնողների հետ՝ դաստիարակության արդյունավետ ոճի քննարկման 

նպատակով: Կան աշխատանքի ձևեր և մեթոդիկաներ, որոնք կօգնեն ձևավորել և 

ստեղծել ճիշտ հարաբերություններ ծնողների և երեխաների միջև: Օրինակ «Երջանիկ 

է նա, ով երջանիկ է իր տանը» աշխատանքը ստեղծում է ընտանիքում նոր արժեքային 

համակարգ, ծնողներին ցույց է տալիս իրենց դաստիարակության դրական և 

բացասական կողմերը և դրանց ազդեցությունը երեխայի վրա, ծնողները 

հնարավորություն են ստանում վերլուծություններ և եզրահանգումներ անել: 

Վերոնշյալ աշխատանքի խնդիրներն են` 

 ստեղծել նախադրյալներ ընտանիքում ձևավորելու երեխա-ծնող 

հարաբերությունների արդյունավետ մոտեցումներ, 
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 կենտրոնանալ դաստիարակության դրական պահերի  և երեխայի նկատմամբ 

սիրո դրսևորման վրա, 

 սահմանել ծնող-երեխա հարաբերությունների հիմնական սկզբունքները: 

2. Երեխայի հետ ընտանիք հասկացության և ընտանիքի անդամների գործառույթների,  

դերերի  քննարկում, վերլուծություն և արժևորում: Երեխայի կյանքում ընտանիքն 

ամենակարևոր և առաջնային սոցիալական խմբերից է, որտեղ էլ ձևավորվում են 

շփման հմտությունների նախադրյալները. պայմանավորված նրանով, թե նա 

ինչպիսին է տանը, ինչպես են նրան վերաբերվում, ինչպիսի ներընտանեկան 

մթնոլորտ և փոխհարաբերություններ են տիրում ընտանիքում՝ երեխան դրանից 

բխող փոխհարաբերություններ է հաստատում նաև այլ սոցիալական խմբերում: Սույն 

նպատակով հոգեբանական աջակցությունը կարելի է իրականացնել դերային 

խաղերի օգնությամբ, օրինակ՝ մասնագետը առաջարկում է դերային խաղ, որտեղ 

ծնողն ու երեխան պետք է դերերով փոխվեն, ինչը նպաստում է սեփական վարքագծի 

վերանայմանը: 

3. Առանձին աշխատանք երեխայի և ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հետ: Երեխա-

մայր փոխհարաբերությունները կարգավորելու համար անհրաժեշտեն խաղ- 

վարժություններ՝ ուղղված նրանց հուզական կապի ամրապնդմանը (կարելի է 

քննարկել մայրության տոնի խորհուրդը, մոր հետ երեխայի սիմբիոտիկ կապը, 

երեխայի ծնունդը, մայրական ինտուիտիվ զգացումները երեխայի հոգեվիճակի, 

առողջության և այլնի վերաբերյալ): Աջակցության ընթացքում կիրառելի է նաև ծնողի 

և երեխայի միմյանց հանդեպ տածած վերաբերմունքի խոսքայանացումը 

պատմությունների, հեքիաթների և նկարների միջոցով: Հայր-երեխա 

փոխհարաբերությունների բարելավման, համագործակցության զարգացման 

նպատակով առաջարկվում է ներգրավել նրանց համատեղ գործունեության մեջ, 

հատկապես՝ երբ խոսքը գնում է արական սեռի երեխաների մասին, օրինակ՝ 

ցանկալի է, որ հայրը ներգրավի երեխային կենցաղային պարագաների 

վերանորոգման աշխատանքների մեջ, միասին կազմակերպեն իրենց հանգիստն ու 

ժամանցը, միասիան համագոործակցային և կառուցողական խաղեր խաղան (դոմինո, 
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լոտո, լեգո, փազլ և այլն): Նմանատիպ աշխատանքներ են իրականացվում նաև քույր-

եղբայր փոխհարաբերությունների կարգավորման համար՝ հավելելով 

մրցակացության, խանդի, նախանձի զգացումների հաղթահարմանն ուղղված 

խաղերն ու վարժությունները: 

Փոխհարաբերությունները հասակակիցների հետ:  Հետազոտվում է միջանձնային 

փոխհարաբերությոնները հասակակիցների հետ,  համագործակցության մակարդակը, 

ընկերության, փոխօգնության զգացումը և այլն: 

Մանկության և պատանեկության շրջանում երեխաների համար մեծ դեր է 

զբաղեցնում շփումը հասակակիցների հետ: Մեծահասակների հետ շփումը տարիքային 

տարբերության հետևանքով առավել հարթ է ընթանում, առանց խոչընդոտների, իսկ 

հասակակիցների հետ շփումը գտնվում է միևնույն հարթության վրա, այստեղ նրանք ունեն 

միևնույն իրավունքներն ու հնարավորությունները, ուստի հասակակիցների հետ շփման 

միջոցով երեխաները սովորում է հարաբերություններ ձևավորել մարդկանց հետ, նրանց 

շփման հմտությունները գլխավորապես զարգանում են հասակակիցների հետ շփվելիս: 

Հասակակիցների հետ հաղորդակցման ընթացքում երեխան որոշակի դիրք է զբաղեցնում 

խմբում, ստանձնում է իր առաջին դերերը, հարգանքի և ընդունելության է արժանանում և 

այլն, իսկ մեծահասկների հետ շփվելիս որպես այդպիսին, նա դրվածքի, ընդունելության 

արժանանլու խնդիր չի ունենում: Տարեկիցների խմբում երեխան ամբողջովին այլ դիրք ունի, 

քան մեծահասակների հետ շփվելիս, քանի որ այստեղ նա իրեն զգում է հավասարը 

հավասարի, ուստի կարողանում է լիարժեք ինքնադրսևորվել, արտահայտվել: Ընկերական 

հարաբերություններ ձևավորելով՝ երեխան ենթագիտակցաբար բարձրացնում է իր 

ինքնագնահատականը, դառնում է ավելի ինքնավստահ, սովորում է փոխօգնության և 

փոխադարձ հարգանքի: 

 ՈՒստի, պայմանավորված հասակակիցների հետ շփման որակով, երեխան կարող է 

լինել ինքնավստահ կամ անվստահ, համերաշխ կամ կոնֆլիկտային, մերժված կամ 

ընդունված և այլն: 

Հասակակիցների հետ փոխհարաբերությունները դասակարգվում են ըստ հետևյալ 

տիպերի. 
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Պասիվ-դրական: Հարաբերությունների այս տեսակով երեխաները սովորաբար 

խնդրահարույց իրավիճակներում որոշումներ են կայացնում ի օգուտ հասակակցի: Այդ 

դեպքում երեխայի համար միևնույն է, թե ինչպես կլուծվի խնդիրը, նա կարծես անտարբեր է 

հասակակիցների հույզերի, գործողությունների նկատմամբ: 

Էգոիստական հարաբերություններ: Այս դեպքում երեխան նույնպես անտարբեր է 

դիմացինի զգացմունքների, հուզական դրսևորումների նկատմամբ, նրանց հետաքրքիր չէ, 

թե ինչ ապրումներ է ունենում հասակակիցը, սակայն, ի տարբերություն նախորդ տիպի, այս 

երեխան ձգտում է խնդիրները լուծել իր օգտին: 

Մրցակցային հարաբերություններ: Այս դեպքում փոխհարաբերություններում ծագած 

խնդիրները երեխան ձգտում է լուծել իր օգտին, սակայն այդ որոշումներն ուղեկցվում են 

արտահայտված հույզերով, կասկածներով, տագնապով: Նրանք ակտիվ ներգրավված են 

դիմացինի գործողություններով, գնահատում և քննադատում են նրա արարքները, նրանց 

համար կարևոր է դիմացինի հույզերը, ձգտում են ընդգծել իրենց առավելությունը: 

Հարաբերությունների անձնային տիպ: Այս երեխան արտահայտում է 

հետաքրքրություն հասակակցի, նրա զգացմունքների ապրումների վերաբերյալ, ունենում է 

գործնական ներգրավվածություն հասակակցի գործողություններում: Նրանք օբյեկտիվ են 

գնահատում իրենց և դիմացինի վարքը: Հարաբերություններում ծագած խնդիրները կարող 

են լուծել և իրենց, և դիմացինի օգտին, սակայն շատ հանգիստ, առանց կողմնակի հույզերի: 

Անկայուն հարաբերություններ: Այս տիպին պատկանող երեխաները չունեն շփման 

կոնկրետ ձև: Նրանք կարող են զիջել մի դեպքում, մրցակցել մեկ ուրիշ իրավիճակում, 

խնդիրները լուծել և իր օգտին, և դիմացինի: 

Հասակակիցների խմբում երեխաները ունենում են իրենց կարգավիճակները, դրանք 

հետևյալն են. 

1. Աստղեր 

2. Գերադասելիներ 

3. Մեկուսացվածներ 

4. Մերժվածներ 
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Աստղերը խմբում մեծ հեղինակություն վայելող երեխաներն են, լիդերներ են, ում հետ 

ձգտում են շփվել խմբի մեծ մասը, նրանք իրապես սիրված և ընդունված են խմբում: 

Գերադասելիները խմբի կողմից արժանանում են բավականին դրական 

վերաբերմունքի, նրանք նույնպես ընդունված են և վայելում են խմբի անդամների մեծ մասի 

հարգանքը: 

Մեկուսացվածները խմբի կողմից չեն նկատվում ոչ դրական, ոչ բացասական 

առումներով: 

Մերժվածները ընդունված չեն խմբի կողմից, նրանց հետ չեն ցանկանում շփվել խմբի 

անդամների մեծ մասը, հաճախ նրանց ծաղրում են, արհամարհում: 

 Հասակակիցների հետ ունեցած փոխհարաբերությունները բարելավելու նպատակով 

հոգեբանական աջակցության հիմնական հենակետ է հանդիսանում ընկերասիրության, 

հանդուրժողականության և փոխօգնության զգացումների ձևավորումը, որոնք հիմնականում 

իրականացվում են իրական պատմությունների, շտկողական հեքիաթների քննարկումների 

և վերլուծությունների միջոցով, որտեղ շեշտադրվում են վերը նշված որակներն ու 

հնարավորություն ստեղծում երեխայի համար դրանք ներքնայնացնել : 

      Հասակակիցների հետ ադեկվատ հարաբերությունների  ձևավորման նպատակով 

կարելի է անցկացնել հետևյալ մեթոդիկան, երբ երեխաները հերթով ստանձնում են դեր 

թագավորի և ծաղրածուի: Ծաղրածուները պետք է այպես անեն, որ թագավորը ծիծաղի, 

որից հետո նա նույնպես դառնում է ծաղրածու, իսկ մյուսը` թագավոր: Այսպիսով,  նրանք 

բոլորը մեկ անգամ հայտնվում են այդ դերում լինելով իրավիճակի տերը: 

Հասակակիցների հետ ունեցած շփումներն հատկապես կարևորվում են դեռահասության 

տարիքում, երբ ծնող-երեխա հարաբերություններն ասես առավել լարված բնույթ են կրում, և 

դեռահասը հակված է դեպի հասակակիցների հետ ունեցած հարաբերությունները, որտեղ 

նա իրեն ավելի հասկացված և ընդունված է զգում: Տվյալ դեպքում կարևորվում է 

հատկապես ծնողների հետ տարվող աշխատանքը, որպեսզի ծնողը կարողանա հավասարը-

հավասարի հարաբերություններ ձևավորել երեխայի հետ, ընկերանալ և հասակակցի 

կերպարով ներկայանալ նրան: 
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Սոցիալական հարմարման մակարդակ:  Հետազոտվում է երեխայի սոցիալական 

հարմարողականությունը միջավայրում, սոցիալական ակտիվության մակարդակը, 

սոցիալական հետաքրքրությունները, մասնագիտական կողմնորոշումը և այլն: 

Յուրաքանչյուր անհատ, լույս աշխարհ գալով, ընկնում է սոցիալական մի միջավայր, 

որտեղ և տեղի է ունենում նրա սոցիալականացումը: Սոցիալական հարմարումը 

սոցիալական միջավայրի պայմաններին ակտիվ հարմարման գործընթացն է:Վաղ 

հասակում երեխայի սոցիալական հարմարումը էական նշանակություն ունի հետագա 

գործունեության ընթացքում, որքան անձը հարմարված է սոցիալական միջավայրում, 

որքան իրեն ներդաշնակ է զգում այդ միջավայրում, այնքան լիարժեք նա կարող է 

իրականացնել իր ներուժը, ինքնաարտահայտվել և ինքնադրսևորվել: 

Տարբերակում են հարմարման հետևյալ տեսակները. 

1. Կենսաբանական հարմարում: Կենսաբանական հարմարմանը նպաստող 

պայմաններից են մթնոլորտային ճնշումը, օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը, 

լուսավորությունը: Կենսաբանական հարմարումն իրականանում է տարբեր 

միջոցներով՝ հագուստ, սնունդ, կացարան և այլն: 

2. Սոցիալական հարմարում: Անձի հարմարումն է սոցիալական խմբում, 

հասարակության տարբեր շերտերում: Վերջինս ընդգրկում է հարմարումը կրթական 

միջավայրում, ընտանիքում, աշխատանքային կոլեկտիվում, մշակութային, էթնիկ 

միջավայրում, հանգստի, զվարճանքների պայմաններում:Մարդու հարմարումը 

լինում է ակտիվ, երբ անձը փոփոխում և ներգործում է կենսագործունեության 

պայմանների վրա, կամ՝ պասսիվ, երբ ոչինչ չի փոխում իր կյանքում: Ակտիվ 

հարմարումն առավել արդյունավետ է, իսկ պասսիվ հարմարման դեպքում կարող են 

ծագել տարբեր խնդիրներ՝ լարվածություն միջանձնային հարաբերություններում, 

սովորելու կամ աշխատելու ցանկության բացակայություն: 

3. Հոգեբանական հարմարում: Հոգեբանական հարմարումը անձի հոգեբանական 

ներգրավվածությունն է սոցիալական, սոցիալ-հոգեբանական, մասնագիտական - 

աշխատանքային հարաբերություններում և կապերում՝ համապատասխան դերային 

ֆունկցիաների կատարմամբ: Հոգեբանական հարմարումը ցույց է տալիս, թե ինչպես 
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է անձը հոգեբանորեն հարմարվում սոցիալական պայմաններին, նրանց 

փոփոխմանը, օրինակ՝ սթեսային իրավիճակներում, պահանջմունքների 

դեպրիվացիայի դեպքում, ամուսնության կամ բաժանությունների դեպքում, 

բնակության վայրի տեղափոխման, հիվանդությունների և այլնի դեպքում: 

Հոգեբանական հարմարումը կախված է մարդու բնավորության 

առանձնահատկություններից և սոցիալական միջավայրից: Հոգեբանական 

հարմարումը ներառում է մի սոցիալական դերից մյուսի համարժեք տեղափոխում: 

Սոցիալական հարմարումը կարծես թե հարմարման արտաքին կողմն է, որը 

տեսանելի է միջավայրի մարդկանց, իսկ հոգեբանական հարմարումը ներքին կողմն է, որը 

հասու է գլխավորապես հենց իրեն՝ մարդուն:  

Այսպիսով ինչպես օգնել  շփման խնդիրներով երեխաներին: Վերջիններիս մոտ լինում 

է ինքնավստահություն, երբ նրանք կարողանում են համարժեք շփումներ ունենալ շրջապատի 

հետ և կարողանում են գիտակցել իրենց հնարավորությունները:  

Հիմնականում ծնողներին և  մանկավարժներին անհանգստացնում  են այնպիսի 

առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են՝ դանդաղկոտությունը, համառությունը, 

անհավասարակշռված լինելը, ագրեսիվությունը, եսակենտրոնությունը, դաժանությունը, 

անինքնավստահությունը, վախերը, սուտ խոսելը և այլն: Բացի այդ, մեծահասակներին ոչ 

միշտ է հասկանալի՝ ինչու երեխան չունի ընկերներ, չունի ադեկվատ շփումներ եղբոր կամ 

քրոջ հետ, նա չի գնում զբոսնելու, որովհետև նրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում: 

Որպեսզի կարողանանք օգնել երեխային, նրա շփման դժվարությունների ժամանակ, պետք 

է նախ հասկանալ այդ ամենի պատճառները: Աջակցության առաջին սկզբունքներից է 

երեխային չվերափոխելը: Անհրաժեշտ է շեշտը դնել նրա ուժեղ կողմերի վրա. 

օգտագործելով  երեխայի ուժեղ կողմերը մենք կարող ենք բարձրացնել նրա 

ինքնագնահատականը, ինքնավստահությունը, որոնք կնպաստեն համարժեք շփումների 

ձևավորմանը և զարգացմանը: Աշխատելով երեխայի հետ՝ անհրաժեշտ է միշտ հիշել, որ 

երեխայի կյանքում չի կարող լինել հոգեբանական ոչ մի խնդիր և վարքային 

փոփոխություններ, որոնք կապ չունենան ինչ որ չափով ընտանիքի 



72 
 

առանձնահատկությունների, նրան շրջապատող մեծահասակների զգացմունքների և 

գործողությունների հետ:   

Հոգեբանական աջակցության ժամանակ պետք է հաշվի առնել վերոնշյալ խնդրի 

բարդության աստիճանը, որը ենթադրում է տրամադրել աջակցություն ըստ թեթև, միջին և 

ծանր աստիճանների: Թեթև աստիճանի դեպքում աջակցությունը տրվում է այն 

երեխաներին, ովքեր խնդիր ունեն սահմանափակ քանակի ոլորտնեում: Միջին 

աջակցություն տրամադրվում է  գրեթե բոլոր ոլորտներում խնդիր ունենալու պարագայում: 

Շփման հաղորդակցման ծանր խանգարումների ժամանակ տրամադրվում է այնպիսի 

բովանդակությամբ աջակցություն, երբ բոլոր ոլորտներում կան բազմաթիվ խնդիրներ:  
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Հոգեբանական աջակցության ծառայությունները 

ուշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշի դեպքում 

 

Վերապատրաստման դասընթացի ծրագիր 

 

Նպատակը՝ 

 ՈՒսումնասիրել ՈՒՊԳՀ-ն իր պատճառականությամբ, դրսևորումներով և 

հաղթահարման ուղիներով 

 Ծանոթացնել ՈՒՊԳՀ ունեցող երեխաների ընդհանուր առանձնահատկություններին 

 Դիտարկել ՈՒՊԳՀ-ն որպես ուղեկցվող խնդիր և դուրս բերել դրսևորման 

ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները 

 Ծանոթացնել մեր մասնագիտական փորձի արդյունքում արված դիտարկումներին՝ 

մասնավոր փորձի օրինակով 

 Գործնական վարժանքների միջոցով ձևավորել նեղ մասնագիտական  հմտություններ 

ՈՒՊԳՀ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքում 

Խնդիրները՝ 

 Օգնել մասնագետներին  բացահայտել խնդիրը 

 Աջակցել հոգեբաններին գտնելու կոնկրետ հնարներ, մեթոդներ համագործակցելու  

այլ մասնագետների, ծնողների հետ 

 Սովորեցնել վարքի կառավարման և այլ անհրաժեշտ հմտություններ 

Ակնկալվող արդյունքները՝ 

Դասընթացից ակնկալվող արդյունքները հետևյալն են. 

 Վերապատրաստվող մասնագետների կողմից վարքային ոլորտում դրսևորվող 

խնդիրների այլընտրանքային ռազմավարության տիրապետում 

 ՈՒՊԳՀ-վ երեխաների հետ աշխատելու տեսագործնական գիտելիքների 

տիրապետում և կիրառում 
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 Ձեռք բերված մասնագիտական փորձի տեղայնացում և կիրառում վարքային 

ոլորտում դրսևորվող այլ  խնդիրների, ինչպես նաև խանգարումների դեպքում 

Ծրագրի կառուցվածքը՝ 

Բաժին  1. Տեսական  մաս 

1. ՈՒշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշ /ՈՒՊԳՀ/ 

2. ՈՒշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշի ախտանիշները 

3. ՈՒշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշի պատճառները 

Բաժին 2. Տեսագործնական մաս 

1. Մեթոդներ և միջամտություններ 

2. Վարքագծային միջամտություն 

3. Վարքի կառավարման ռազմավարություններ 

Բաժին  3. Գործնական մաս 

1. Ներառման խորհուրդներ 

2. Խրախուսման ժետոնային համակարգ 

3. Վարժանքներ 

4. Խորհուրդներ 

5. ՈՒՊԳՀ ունեցող երեխաների օրինակներ 

Տեսական մաս, նյութի ներկայացում  

ՈՒշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշը հաճախ հանդիպում է 

մանկական հասակում և կարող է շարունակվել դեռահասության և չափահասության 

շրջանում:  

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն մեզանում որոշակի տարածվածություն է 

ձեռք բերել և լուրջ հիմնախնդիր է ոչ միայն ծնողավարության գործընթացում, այլ նկատելի 

դժվարություններ է առաջ բերում ուսումնական գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպման ընթացքում: 

Դպրոցի ուսուցիչները  համախտանիշ ունեցող  երեխաների հետ աշխատելիս 

ունենում են մի շարք դժվարություններ՝ հատկապես վարքի կառավարման հարցերում, 

քանի որ նման երեխաները անկազմակերպ են, անուշադիր, գերակտիվ և դժվար են 
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ենթարկվում կանոններին, շատախոսում են, տեղից պատասխանում են, շեղվում են մի 

առաջադրանքից մյուսին անցնելիս: 

Պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել և ներառում են. 

 Ախտորոշման ստանդարտների փոփոխություն 

 Խթանիչ /ստիմուլանտ/դեղորայքի ազդեցություն իմացական ոլորտի վրա 

 Սոցիալական մշակությաին և տնտեսական գործոնների ազդեցությունը 

համախտանիշի աճի վրա: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՈՒՊԳՀ -ն  երբեմն կարող է դրսևորվել որպես 

այլ խանգարման/հիվանդության ուղեկցող խնդիր, այնուամենայինիվ՝ ռազմավարության 

փուլերը  ընդհանուր կարող են լինել կոնկրետ վարքային դրսևորումների համար:  

Ներկայացվող ծրագիրն ունի գործնական և տեսական ուղղվածություն, որը կնպաստի  

խնդրի հաղթահարման այլընտրանքային ռազմավարություններ կիրառելուն, կբարձրացնի 

հոգեբանական աշխատանքի արդյունավետությունը նման խնդրով երեխաների հետ 

աշխատանքում: 

Քանի որ աշխատանքն հիմնականում ուղղված է վարքային դրսևորումների շտկմանը, 

համապատասխանաբար,  վարքային բոլոր միջամտությունները՝ ծնողի և 

համապատասխան մասնագետների համագործակցության արդյունքում, հնարավոր է 

անհատականացնել ՈՒՊԳՀ –ով երեխայի կարիքին և արդյունավետ կիրառել. 

 Թեթև 

 Միջին 

 Ծանր մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հետ: 

ՈՒՊԳՀ-ն իմացական և վարքագծային  մի շարք խանգարումների հավաքական 

համախտանիշ է,որը բացասաբար է անդրադառնում երեխայի զարգացման վրա: Այն երբեմն 

կարող է համակցվել այլ խանգարումների հետ, որոնք երկրորդական բնույթ են կրում: 

ՈՒՊԳՀ ունեցող երեխաների  գլխուղեղը  փոքր է  4 %-ով, հատկապես 

նախաճակատային  ուղեղակեղևը /ՆՃՈՒ/:  Հիմնային նյարդահանգույցները ավելի փոքր են  

6 %-ով, իսկ ուղեղիկը 12%-ով: 
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Համախտանիշի նշանները ներառում են կենտրոնացված և ուշադիր մնալու և 

մղումային վարքը վերահսկելու դժվարություններն ու գերակտիվությունը: 

ՈՒՊԳՀ ունեցող երեխաների մոտ հաճախ չի գործում ներքին շահագրգռման և 

պարգևատրման համակարգերը, վերջինս ձևավորելու և զարգացնելու կարիք ունի: 

Այս երեխաները  դժվարությամբ են հարմարվում շրջապատին և իրենց անցանկալի 

վարքի պատճառով հիմնականում չեն ընդունվում շրջապատի, մասնավորոպես՝ 

հասակակիցների շրջանում:  

Այս երեխաների մոտ ուժեղ կողմեր կարող ենք համարել նրանց հետևյալ անձնային 

որակները. 

 Զգայուն են 

 Հեշտ շահագրգռվող են 

 Ոգեշնչվող են 

 Եռանդուն են 

 Անմիջական են 

 Տաղանդավոր են և ստեղծագործող 

 Սիրվող են 

 Նվիրված են սիրելի մարդկանց 

ՈՒշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշի ախտանշանները 

Չնայած այն կարևոր հանգամանքին, որ ՈՒՊԳՀ-ն ուսումնասիրված երևույթ է, բայց 

համախտանիշի հայտնաբերման կոնկրետ գործիք դեռևս չի ստեղծվել:  

Վարքագծային խանգարումների մասին խոսելիս կարևոր է հաշվի առնել. 

 Անցանկալի վարքի շարունակականությունը 

 Վարքի դրսևորումների ինտենսիվությունը 

 Երեխայի տարիքը 

Համաձայն հոգեբույժների  ամերիկյան ասոցիացիայի ձեռնարկի  /DSM_2000/` 6 կամ  

ավելի ախտանիշների երկարատև  /6 ամիս և ավել/առկայության դեպքում երեխան ունի 

ՈՒՊԳՀ: 
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Հետևյալ ախտանիշներն են. 

 Ախտանիշները դրսևորվում են մեկից ավելի միջավայրերում /դպրոց, տուն, 

ընկերական շրջապատ/ 

 Ախտանիշները դրսևորվում են երկար ժամանակ 

 Դժվարությամբ է քնում, ունի  անհանգիստ քուն 

 Ախտանիշները այլ հիվանդության դրսևորում չեն և չեն բացատրվում այլ հոգեկան 

խնդրով 

 Կիսատ են թողնում ցանկացած գործունեություն 

 Արագ շեղվում են մի գործունեությունից մյուսը 

 Նետում են խաղալիքները 

 Ունենում են խոսքային խանգարումներ/ ներառյալ խոսքի տեմպը, ռիթմը…/ 

 Ագրեսիվ վարք 

 Նյարդային տիկեր 

 Գրգռվողականություն 

 Անհանդուրժողականություն լույսի, ձայնի հանդեպ 

 Ֆիզիկական զարգացման մեջ հապաղում/1- 1,5ամիս/ 

 Չեն կարողանում հանգիստ խաղալ հասակակիցների հետ /նույնիսկ կարճատև/  

Ուսումնական գործընթացում առավել դրսևորվող ախտանիշներն են. 

 Անփույթ սխալներ է թույլ տալիս դպրոցական առաջադրանքներում 

 Չի կարողանում հետևել տրված հրահանգներին 

 Հաճախ թվում է թե չի լսում, երբ խոսքն ուղղված է իրեն 

 Չի ավարտում դպրոցական առաջադրանքներն ու պարտականությունները 

 Չի սիրում և չի կամենում կատարել այնպիսի աշխատանք, որտեղ պահանջվում են  

երկարատև մտավոր  ջանքեր 

 Հաճախ և հեշտությամբ շեղվում է 

 Կորցնում է առաջադրանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ պարագաներ 

/խաղալիք, մատիտ, գիրք/ 
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Ակտիվության ոլորտում դրսևորվող ախտանիշներն են. 

 Ձեռքերի և ոտքերի անհանգիստ շարժումներ 

 Հաճախ տեղից վեր է կենում և շարժվում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ պետք է մնալ 

նստած 

 Վազվզում, մագլցում է ամենուր 

 Դժվարանում է սպասել իր հերթին 

 Խոսելիս ընդհատում է մյուսներին 

 Շատ է խոսում 

ՈՒՊԳՀ ունեցող երեխաների վարքը նման է, նույնիսկ, երբ նրանք տարբեր 

մշակույթներից են: Նրանք անվստահ են, ունեն ցածր ինքնագնահատական: 

Համախտանիշ ունեցող երեխաները կարող են խնդիրներ ունենալ հետևյալ 

ոլորտներում. 

 Մտածողություն 

 Ոչ վերբալ հիշողություն 

 Ներքին խոսք 

 Ինքնակառավարում ու շահագրգռում 

 Վարքի վերլուծում 

Ուշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշի պատճառները 

ՈՒՊԳՀ-ն դիտվում է որպես կենտրոնական նյարդային համակարգի 

ժառանգականորեն պայմանավորված նյարդաքիմիական դիսֆունկցիա, ինչպես նաև՝ 

շրջապատի սթրեսային գործոնների  փոխազդեցության հետևանք /Բաբլոյան, 2008/: 

ՈՒՊԳՀ-ի պատճառները  հստակ և միանշանակ  չի կարելի նկարագրել, քանի որ 

համախտանիշն առաջանում է բազմաթիվ պատճառների համակցությամբ: 

Ֆարաոնը և Բյեդեռմանը  /1998թ./ նշում են, որ ընտանիքի, երկվորյակների և 

մոլեկուլյար գենետիկայի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ՈՒՊԳՀ–ն 

գենետիկական տարր ունի /80%/: Այն երեխաները, ում ծնողները ունեն  ՈՒՊԳՀ, կարող են 

ունենալ նույն համախտանիշն ավելի քան 50%-ի  դեպքերում:  
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ՈՒՊԳՀ առաջացնող պատճառներ կարող են դիտարկվել հետևյալ գործոնները. 

 Նևրոլոգիական 

 Զարգացման շեղումներ 

 Ոչ ճիշտ սնունդ  /վիտամիններ, միկրոէլեմենտներ/ 

 Շրջակա միջավայրի գործոններ 

 Մանկավարժական բարձիթողություն 

 Ոչ բարենպաստ հղիություն/ տոքսիկ հղիություն,նյարդաֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածություն/ 

 Վաղաժամ  և ուշացած ծննդաբերություն 

 Նախածննդյան և ծննդաբերության ընթացքի որոշ գործոններ 

/վնասվածքներ,արյունահոսություն,դեղորայքի օգտագործում/ 

 Վաղ մանկական սթրեսներ 

 Ծնողների վնասակար սովորություններն հղիության ընթացքում  /ալկոհոլ,ծխել և 

այլն/ 

  Օրգանական գլխուղեղային վնասվածք 

 Քրոնիկական հիվանդություններ / տեսողական,լսողական  խնդիրներ/ 

Վերոնշյալ գործոնների ճշգրիտ և վաղ հայտնաբերումը թույլ է տալիս շուտ միջամտել  

և կանխել  երկրորդային խնդիրների առաջացումը: 

Տեսագործնական մաս, մեթոդներ և միջամտություններ Ներկայացվող մեթոդներն  ու 

միջամտությունները բաժանվում են երկու մասի՝ վարքագծային և  ուսումնական: 

Վարքագծային միջամտությունները ուղղված են վարքի կառավարմանը, իսկ 

ուսումնականները՝ համապատասխանաբար կրթական հմտությունների զարգացմանը: 

Վարքագծային միջամտություններ 

Վարքագծային միջամտություններն են. 

 Անախորժությունների կառավարում 

 Թերապիայի գնդակ 

 Ինքնակառավարում 
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Անախորժությունների կառավարում 

Վարքագծային այս միջամտության  միջոցով երեխային կարելի է սովորեցնել  

կառավարել  անցանկալի  և սոցիալապես անընդունելի վարքը: 

Միջամտության նպատակն է ամրապնդել վարքի դրական և ցանկալի դրսևորումները՝ 

դրանց հաճախականությունն ավելացնելու նպատակով: 

Այս միջամտությունը կարող է ներառել մի քանի բաղադրիչներ. 

 Ժետոնային համակարգ 

 Բանավոր կամ գրավոր խրախուսանք 

 Առեղծվածային շարժառիթ,երբ խրախուսանքն  ակնհայտ է դառնում երեխայի վարքի 

դրական դրսևորումը ցուցաբերելուց հետո 

Միջամտությունն  արդյունավետ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է. 

 Որ երեխան հնարավորություն ունենա պարզաբանել և ցուցադրել ցանկալի վարք 

 Քննարկել վարքի ընդունելի ձևերը,երբ զրկվում է խրախուսանքից 

 Պլանավորված ընթացք՝խրախուսանքն աստիճանաբարնվազեցնելու համար 

 Պարզ ուղեցույցներ,թե երբ և որքան ժամանակ  է կիրառվելու միջամտությունը 

Թերապիայի գնդակ 

Սովորական աշակերտական նստարանի փոխարեն  երեխան նստում է փչովի 

մարզական գնդակի վրա: 

Ինքնակառավարում 

Անհատականացված այս միջամտության ընթացքում երեխան ինքն է գնահատում և 

գրանցում իր վարքը:Երեխայի հետ մասնագետը ընտրում է վարքի մեկ կամ երկու 

դրսևորում ,որոնք երեխան պետք է կառավարի և գրանցի իր համապատասխան 

աղյուսակում: 

Մասնագետը ևս գրանցում է երեխայի վարքը և երկուսի գրանցումները համեմատվում 

են: 

Անցանկալի վարքն ու անհամապատասխանությունները քննարկվում են և շտկվում 

են:  
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Աստիճանաբար, երբ  երեխան սովորում է կառավարելու համակարգը, մասնագետը 

դադարեցնում է գրանցումները և երեխան ամբողջովին ինքնուրույն է կառավարում իր 

վարքը: 

Վարքի կառավարման ռազմավարություններ 

Համախտանիշ ունեցող երեխաների հետ աշխատելիս մենք ունենում ենք  մի շարք 

դժվարություններ՝ հատկապես վարքի կառավարման հարցերում, քանի որ նման 

երեխաները անկազմակերպ են, անուշադիր,գերակտիվ և դժվարությամբ են ենթարկվում  

կանոններին,շատախոսում են,դժվարությամբ են լուռ աշխատում,շեղվում են մի 

առաջադրանքից մյուսը,տեղից բղավում են,երբ հարցն իրենց չի ուղղված: 

Չնայած համախտանիշն ունեցող երեխաներն ունեն խնդիրներ մի շարք ոլորտներում, 

անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել յուրաքանչյուր երեխայի անհատական 

կարողություններին  և օգտագործել  նրա ուժեղ կողմերը, որոնց հիման վրա կարելի է 

կառուցել ողջ  կրթական գործընթացը: 

Համախտանիշ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքում գործում է երեք «Հ –երի 

բանալին»  համագործակցություն, համբերություն և հետևողականություն: 

Հետադարձ կապն ապահովելու նպատակով կիրառելի են մի շարք աղյուսակներ, 

գնահատման թերթիկներ, պայմանագրերի ձևեր, որոնք ներկայացված են բաշխիչ նյութերի 

շարքում / բաշխիչ նյութեր 1,2,3,4…/:     

                                                       

 Գործնական  մաս   

 Ներառման խորհուրդներ 

 Խրախուսանքի համակարգ 

 Վարժանքներ 

 ՈւՊԳՀ ունեցող երեխաների օրինակներ 
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Բաշխիչ նյութեր  

Վարժանքներ 

 

/Ստորև  ներկայացված վարժանքները կիրառելի են  բոլոր երեխաների դեպքում, 

բացառությամբ՝ մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների/: 

1.Խոսենք զգացմունքներից 

Երեխայի հետ խոսում ենք զգացմունքներից՝ պարզելով, թե ինչ գիտի  զգացմունքների 

մասին: Գրանցում ենք բոլոր զգացմունքներին վերաբերվող բառերը: Համադրում ենք 

զգացմունքները համապատասխան նկարներով: 

Երեխայի հետ քննարկում ենք, թե օրվա ընթացքում երբ է ապրում այդ զգացմունքը, 

ինչից առաջ և հետո,ինչ կուզենա փոխել զգացմունքի ապրման մեջ և ինչու: 

2.Դրական արձագանք 

Այս վարժանքն օգնում է դրականորեն ամրապնդել երեխայի վարքը: 

Երեխային ուղղված բոլոր հակազդումները սկսել դրական 

արտահայտությամբ,օրինակ՝ 

 Ինձ դուր է գալիս, երբ դու……..,սակայն……. 

 Ինձ շատ օգնում է, երբ դու……..,բայց կարելի է շտկել…….. 

 Մենք շատ լավ աշխատեցինք,կարծում եմ միայն մեզ պետք է……… 

3.Ինչպես  ընկերանալ 

Այս վարժանքի նպատակն է օգնել երեխային հասկանալ, թե հասակակիցների հետ 

ընկերանալու և ընկերությունը պահպանելու  համար ինչ որակներ են պետք: Որակները 

համատեղ աշխատանքում դուրս բերելուց հետո, երեխան գնահատում է իր սեփական 

ունակությունները՝ ընկերական հարաբերությունները պահպանելու հարցում: 

Վարժանքը կիրառելի է նաև խմբային աշխատանքում: Եթե դուրս բերված  որակների  

ցանկը մեծ է, ապա քննարկման նպատակով ընտրվում են  3-5  որակ,որոնք ամենակարևորն 

են և ցանկալի է զարգացնել՝ հարաբերությունները բարելավելու նպատակով: 

4.Խաղի հրավեր 
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Այս վարժանքի նպատակը շփման հմտություններ, հանդուրժողականություն, 

համբերատարություն սովորեցնելն է: Խաղի կանոններն են՝ չխփել, չքաշքշել, չնեղանալ: 

 Նախ  որոշիր, թե ինչ խաղ ես խաղալու 

 Պատրաստիր խաղի համար անհրաժեշտ պարագաներ 

Համոզվիր, որ ում հետ ուզում ես խաղալ պատրաստ է: 
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