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Իրականացնող գործընկերներ՝

Համագործակցությամբ՝

Զարգացման խանգար ﬓեր և
հոգեբանական խնդիրներ

նեցող

երեխաներին տրամադրվող
հոգեբանական աջակց թյ նը

Զարգացման խանգար ﬓեր և հոգեբանական խնդիրներ նեցող
երեխաներին տրամադրվող հոգեբանական աջակց թյ նը։ Ձեռնարկ։
Երևան, 114 էջ։

«Մարդ

Իրավ նքների Խթան մ և Պաշտպան թյ ն» ծրագիր

Ս յն ձեռնարկը պատրաստվել է Եվրոպական ﬕ թյան
ֆինանսական
աջակց թյամբ:
Ձեռնարկի
բովանդակ թյան
համար
պատասխանատվ թյ ն
է
կր մ
Հանրապետական
մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՊՈԱԿ-ը, և պարտադիր չէ, որ
այն արտահայտի Եվրոպական ﬕ թյան տեսակետները:
Ս յն ձեռնարկ մ արտահայտված տեսակետները պատկան մ է
Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՊՈԱԿ-ին և
պարտադիր չէ, որ համընկնեն ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի
Բնակչ թյան հիﬓադրաﬕ և Յ<ՆԻՍԵՖ-ի տեսակետների հետ։
Հեղինակներ՝ Սիրան շ Անտոնյան
Լիլիթ Թովմասյան
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Կարծիքներ ձեռնարկի մասին
Սիրան շ Անտոնյանի և Լիլիթ Թովմասյանի կողﬕց համահեղինակած «Զարգացման խանգար ﬓեր եվ հոգեբանական խնդիրներ
նեցող երեխաներին տրամադրվող հոգեբանական աջակց թյ նը»
ձեռնարկը հայ իրական թյան ﬔջ եզակիներից է, որն անդրադառն մ է այսօր զարգացման խանգար ﬓեր և հոգեբանական խնդիրներ նեցող երեխաների հետ աշխատող պրակտիկ մասնագետների
շադր թյան կենտրոն մ գտնվող, առավել քննարկվող սկզբ նքների և մոտեց ﬓերի շրջանակներին: Ձեռնարկ մ քննարկվող բոլոր մոտեց ﬓերը հիﬓված են մասնագիտական բազմամյա պրակտիկայի
վրա` ﬕաժամանակ նենալով գիտական-տեսական հիﬓավոր մ:
Առավել նշանակալի է ձեռնարկ մ վեր հանված մասնագետների
կողﬕց թ յլ տրվող այնքան կարևոր մասնագիտական բացթող մներ, ինչպես օրինակ` ծնողի հետ աշխատանք մ առաջ եկող վրիպ մների և մասնագիտական էթիկական առանձնահատկ թյ նների դիտարկ ﬓ է կամ մասնագիտական աշխատանքի նախնական փ լ մ
զարգացման և հոգեբանական խնդիրներ նեցող երեխաների հետ
փոխվստահ թյան ձևավոր մը:
Յ րաքանչյ ր անգամ հստակ ներկայացնելով խանգար մը կամ
խնդիրը` հեղինակները ց ցաբեր մ են պատճառահետևանքային,
վերլ ծական մոտեց մ` բացահայտելով դրանց առանձնակատկ թյ նները և առաջադր մ են մասնագիտական գործնական մոտեց ﬓեր, լ ծ ﬓեր, ﬔթոդական վարժ թյ ններ և խաղեր, որոնք
գործնական մ առավել հաճախ են եղել արդյ նավետ համանման
մարտահրավերների հանդիպելիս:
Ձեռնարկի ﬔկ այլ շատ էական առավել թյ նն է առաջին հանդիպման և այլ դեպքեր մ ի հայտ եկող խնդրահար յց վարքային դրսևոր ﬓերի անդրադարձը, դրանց մասնագիտական, սակայն ﬕևն յն
ժամանակ պարզ և հանրամատչելի վերլ ծ թյ նը և մասնագիտական լ ծ ﬓերի մոտեց ﬓերը: Այսօր, ցավոք, շատ հազվադեպ կարելի է հանդիպել մասնագիտական հրապարակ ﬓերի և ձեռնարկների, որտեղ կարելի է գտնել խնդրահար յց վարքերին վերաբերվող
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մասնագիտական մոտեց ﬓեր և դրանք հաղթահարել գործնական
առաջարկներ: Հատկանշական են նաև ձեռնարկ մ առկա մասնագիտական գործիքները` հետազոտման քարտի լրացման ձևաթ ղթը,
«CARS» ախտորոշման սանդղակի հայերեն թարգմանված տարբերակը, որն անգնահատելի աջակց թյ ն է տվյալ ոլորտ մ աշխատող
ցանկացած մասնագետի համար:
Հեղինակները նախ տալիս են հոգեբանական զարգացման խանգար ﬓերի առանձնահատկ թյ նների բն թագիրը, այն հետև
մասնագետի շադր թյ նն են հրավիր մ կարևորագ յն կողﬔրին և
վերջ մ քայլ առ քայլ առաջադր մ հոգեբանական աջակց թյան ղղ թյ ներ: Ս.Անտոնյանը առանձնացրել և դիտարկել է աﬔնաարդիական խնդիրներից ﬔկը` համակարգչային կախված թյան հետևանքով
առաջ եկող հոգեկան զարգացման խնդիրները, որոնք հաﬔմատական
վերլ ծ թյան է ենթարկվել հարակից խանգար ﬓերի հետ, ինչպես
օրինակ` ա տիզﬕ սպեկտրի խանգար ﬓ է, զարգացման ընդհան ր
հապաղ ﬓ է, խոսքի զարգացման հապաղ ﬓ է, և ըստ այդմ, հավատարիմ ﬓալով ձեռնարկի տրամաբան թյանը՝ կրկին առաջադրված է
մասնագիտական աշխատանքի գործնական մոտեց ﬓեր:
Ձեռնարկը հրաշալի գործնական ղեց յց կհանդիսանա յ րաքանչյ ր զարգացման և հոգեբանական խնդիրներ նեցող երեխաների հետ աշխատող մասնագետի համար:
«Իմ ղին» սﬓավերականգնողական կենտրոնի
վարքերի աջակցման ծրագրի համակարգող,
ԿՎՎ մասնագետ, ﬔթոդիստ Հ. Դիլանյան
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Կարծիք Ս.Հար թյ նյան
Есть книги, читая которые начинаешь верить, что реальная наука всё
ещё жива и создает свои «произведения» не для галочки, с огромным
количеством заумных слов и терминов, а для блага, на доступном любому
заинтересованному человеку языком. Пишутся такие книги во имя. Во
имя детей, имеющих проблемы с миром и во имя их родителей, во имя
специалистов, день и ночь работающих с этими детьми и их родителями,
во имя того, чтобы мир стал просто более доступным и близким.
В современном мире, всё более и более развивающихся технологий,
«Homo Confusus”, «человек в растерянности», как точно называет
современного человека Татьяна Черниговская, всё более и более теряет
себя между реальностью и виртуальностью.
В этих условиях понятия нормы и патологии в психологии, и до
этого не совсем понятные, по моему скромному мнению, становятся
практически неразличимыми. Поэтому, данная книга, тем более ценна,
что авторы подходят к анализу не с позиции системной методологии,
а с точки зрения сетевой, предполагающей решение задачи, исходя из
предмета анализа с опорой на различные теории и подходы.
Очень тонко подмечены все недочёты, которые может допустить
психолог при первой встрече с родителями и детьми, а также даны
подробные рекомендации, что на мой взгляд, есть залог дальнейшего
успешного консультирования.
Работа усиливается тем, что каждое практическое заключение
или рекомендация подкрепляются сильной методологической базой.
Особенность данного методического пособия заключается ещё и
в том, что равноценно представлены как описание, симптоматика,
проявления «болезни» (как внешние, так и внутренние), так и по
каждому конкретному направлению даны возможные варианты её
решения с целым спектром практических упражнений.
Уверена, что данная работа и все усилия и любовь, вложенные
авторами книги - Сирануш Антонян и Лилит Товмасян, получат
достойный ответ и отклик в сердцах её читателей.
Доктор психологических наук,
Профессор С. Ф. Арутюнян
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Նախաբան
Ներկայ մս հոգեբանական տարբեր
ղղ թյ նների շարք մ
լայնածավալ տարած մ և նշանակալի թյ ն է ձեռք բերել զարգացման հոգեբան թյ նը` պայմանավորված ﬕ շարք գործոններով, այդ
թվ մ` Հայաստան մ ավելի քան 10 տարի ներդրված ներառական
կրթ թյան գաղափարախոս թյամբ, զարգացման տարբեր խանգար ﬓեր նեցող երեխաների նկատմամբ հասարակ թյան մարդասիրական և հանդ ժողական վերաբերմ նքի խթանմամբ, ծնողների կողﬕց իրենց երեխաներին տրվող հոգեբանական աջակց թյան
կարևորմամբ և այլն: Այս աﬔնին զ գահեռ պետական և մասնավոր
օղակներ մ ավելացել է աջակց թյան և զարգացման կենտրոնների
թիվը, որոնք բազմամասնագիտական ծառայ թյ ններ են մատ ց մ
զարգացման տարբեր առանձնահատկ թյ ններ նեցող երեխաներին: Ուստի, անհրաժեշտ թյ ն է առաջան մ կյանքի կոչել երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքների տարբեր արդյ նավետ
հնարներ, նորարարական մոտեց ﬓեր և սկզբ նքներ: Կարևորվ մ
է նաև աջակցող մասնագետների համար նախատեսված ձեռնարկների և ﬔթոդական ղեց յցների մշակ մը:
Հիﬓվելով այս ոլորտ մ առկա տարբեր գիտական ղղ թյ նների
և տես թյ նների վրա /Ֆ. Ագաշ, Ն Անիկեևա, Լ. Վիգոտսկի, Մ. Մոնտեսսորի, Ս. Ռ բինշտեյն և այլոք/` անհրաժեշտ թյ ն առաջացավ
ստեղծել ձեռնարկ, որ մ համապարփակ արտացոլված կլինեն զարգացնող և խորհրդատվական աշխատանքների առանձնահատկ թյ նները` ﬕտված հոգեբանական տարբեր ոլորտներ մ առկա խնդիրների հաղթահարմանը: Ս յն ձեռնարկը կր մ է տեսագործնական
բն յթ և ղղված է մասնագիտական ծառայ թյ նների արդյ նավետ թյան բարելավմանը: Այն ընդգրկ մ է տարբեր տեսական դր յթների վրա հիﬓված և մասնագիտական փորձի ընթացք մ մշակված
հոգեբանական աջակց թյան սկզբ նքներ, կիրառվող գործնական
հնարներ, խաղ-վարժ թյ ններ և այլն: Ձեռնարկի մյ ս առանձնահատկ թյ նը զարգացնող և խորհրդատվական աշխատանքների
ﬕավոր ﬓ
համատեղ ներկայացված թյ նն է, ինչպես նաև` այն
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մոտեց մը, որ զարգացման առանձնահատկ թյ ններով երեխաների
հետ աշխատելիս առավել ﬔծ արդյ նավետ թյ ն գրանցել համար
ցանկալի է փոխլրացնել, փոխկապակցել
համատեղել զարգացնող
և հ զակամային, վարքային և հաղորդակցման խնդիրներին ղղված
աշխատանքների իրականաց մը:
Այն նախատեսված է հոգեբանական խնդիրներ և զարգացման
տարբեր առանձնահատկ թյ ններ նեցող երեխաներին աջակց թյ ն տրամադրող հոգեբանների, ինչպես նաև` ծնողների և հոգեբանական կրթ թյ ն ստացող սանողների համար:
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Առաջին հանդիպման է թյ նը, փոխվստահ թյան
մթնոլորտի ստեղծ մը
Հոգեբանական աշխատանքների արդյ նավետ կազմակերպ մը պայմանավորված է ծնողի և երեխայի հետ առաջին հանդիպման
ընթացքով: Ներկայացնենք իրավիճակ, երբ հոգեբանը նստած է սենյակ մ, և ներս է մտն մ այցել ն՝ իր մայրիկի կամ հայրիկի հետ:
Ինչպիսի՞ն պետք է լինի մասնագետի մոտեց մը: Որպես հարգանքի
նշան՝ ցանկալի է, որ հոգեբանը կանգնի նստած դիրքից և դիմավորի
այցել ներին, ապա ծնողին ﬕ փոքր ներկայացնի իրեն և, թե ինչպես
են աշխատել , օրինակ՝ «Ես Լ սինեն եմ, հոգեբան, սա ﬔր սենյակն
է, որտեղ ﬔնք աշխատել ենք, սրանք ﬔր խաղերն են, որոնցով ﬔնք
խաղալ ենք…, իսկ հիմա ես կցանկանայի երեխայի հետ ծանոթանալ,
ավելի մտերմանալ, ﬔնք ﬕ փոքր կխաղանք, հետաքրքիր թեմաների մասին կզր ցենք, իսկ Ձեզ՝ դիմ մ է ծնողին, կխնդրեի սպասասրահ մ սպասել, քիչ հետո ﬕասին ավելի մանրամասն կզր ցենք»:
Իհարկե, սա աﬔնաիդեալական տարբերակն է, երբ ոչ ﬕ դժվար թյան չես հանդիպ մ:
Ինչպիսի՞ վրիպակներ կարող է թ յլ տալ հոգեբանը զարգացման
տարբեր խանգար ﬓեր կամ հոգեբանական խնդիրներ նեցող
երեխայի ծնողի հետ զր ցելիս:
Ցանկալի չէ երեխայի ներկայ թյամբ ծնողին հարցնել՝ ինչ խնդիր
նի երեխան, ինչ է այսպես «նյարդային», զգացվ մ է, որ «պրոբլեմային երեխա է» և նման արտահայտ թյ ններ և առհասարակ` քննարկել երեխայի անձնային և վարքային առանձնահատկ թյ նները
նրա ներկայ թյամբ:
Երեխային տարբեր ածականներով պիտակավորելը ն յնպես հարկի չէ, օրինակ՝ «Ձեր երեխան ծ յլ է, բարդ յթավորված, ագրեսիվ» և
այլն: Ծնողը, այցելելով հոգեբանին, արդեն որոշ չափով ընդ ն մ է,
որ իր երեխան նի խնդիրներ և անհրաժեշտ թյ ն չկա անդադար
շեշտել նրան այդ մասին, նա դիﬔլ է օգն թյան և ակնկալ մ է, որ հոգեբանը կհասկանա իրեն:
Իհարկե, լին մ են դեպքեր, երբ ծնողը հերք մ է իր երեխայի մոտ
9

տարբեր խնդիրների առկայ թյ նը և իր դաստիարակ թյան ոչ արդյ նավետ մոտեց մը այդ հարց մ` իր թերաց մը: Տվյալ դեպք մ
հոգեբանը հարցերի ﬕջոցով պետք է օգնի, որ ծնողը ընդ նի իր դերակատար մը երեխայի խնդրի առաջացման և լ ծման հարց մ, ինչպես նաև` իր փոխվել անհրաժեշտ թյ նը: Հոգեբանը պետք է նշի,
որ երեխայի հոգեբանական դժվար թյ նների հաղթահարման համար ծնող-մասնագետ համագործակց թյ նը անհրաժեշտ թյ ն է,
իսկ վերջինիս գիտակցման համար ցանկալի է ծնողի հետ ﬕասին վերլ ծել երեխայի հ զավարքային դրսևոր ﬓերը, քննարկել երեխայի
հակազդ ﬓերը ծնողի այս կամ այն մոտեցման դեպք մ` որ դեպք մ
է ավելի դրական արձագանք մ, մ հետ է ավելի հանգիստ, մ հետ
կոնֆլիկտային, ինչ և այլն:
Եթե երեխան նստ նակ է և չ նի ակնհայտ վարքային խնդիրներ,
ցանկալի է հրավիրել նրան սեղանի շ րջ և, եթե սեղանը շատ ﬔծ չէ,
առաջարկել նստել դեմառդեմ: Մեկ այլ դեպք մ` հոգեբանը կարող է
նստել սեղանի վերին մաս մ, իսկ երեխան սեղանի աջ կամ ձախ անկյ ն մ. նա պետք է զգա հոգեբանի հեղինակ թյ նը (չշփոթել գերակայ թյան հետ):
Եթե երեխան ակտիվ է և շատ փոքր, ցանկալի է, որպեսզի հոգեբանը նրա հետ ﬕասին շրջի սենյակ մ և ծանոթացնի իրերին խաղալիքներին՝ նրա մոտ վստահ թյան մթնոլորտ ձևավորել նպատակով:
Ակտիվ երեխաներին գրավել և վարքը կարգավորել լավագ յն ﬕջոցը չափազանց հետաքրքիր խաղն է կամ իրը: Եթե երեխան կամակոր թյ ններ է ան մ և չի ցանկան մ խաղալ հոգեբանի նախընտրած խաղը, հարկ չկա ստիպել նրան անել այդ. այդպիսով մասնագետը
ավելի կամրապնդի նրա կամակոր վարքագիծը: Առաջնային վստահ թյ ն ձեռք բերել համար ցանկալի է երեխայի հետ ﬕասին խաղալ
իրեն հետաքրքրող առարկաներով:
Առհասարակ` սկսնակ հոգեբանների համար ցանկալի է, որ առաջին հանդիպման ընթացք մ խաղալիքները դրված լինեն փակ պահարաններ մ, որպեսզի երեխայի կամակոր թյ նները չակտիվանան,
հատկապես, երբ երեխաները նեն շադր թյան կենտրոնացման
խնդիր, շ տ շեղվ մ են և այլն:
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Ինչպե՞ս վարվել, եթե երեխան լաց է լին մ և մայրիկին է զ մ:
Նման դեպք մ հարկ չկա անﬕջապես առանձնացնել երեխային
մորից
ստիպել, որ ﬓա ﬔնակ, այդպես նրա անապահով թյան
զգաց ﬓ ավելի կարտահայտվի: Կարելի է երեխային ծնողի հետ ﬔնակ թողնել սենյակ մ, որպեսզի երեխան օտար մարդ ներկայ թյ նից չկաշկանդվի և մայրիկի հետ ﬕասին ծանոթանա տարածքին:
Այն հետև` աննկատ, առանց արտառոց մ տքի՝ օրինակ՝ «ես եկա»
բացականչելով, մասնագետը կարող է մտնել ներս` երեխային հատ կ
շադր թյ ն չդարձնելով և, վերցնելով գնդակը կամ այլ իր, խաղալ
մայրիկի հետ, հետո փոխանցել իրը երեխային և այդպես, ﬕասին
համագործակցելով, խաղալ այնքան, ﬕնչև երեխան ընտելանա հոգեբանին, և մայրիկը աննկատ հեռանա սենյակից: Այս պարագայ մ
մասնագետի համար առաջնայինը ճկ ն թյ նն է և չշփոթվելը, եթե
չի ստացվ մ որևէ տարբերակ, պետք է փորձել մյ սը, դժվար թե ﬕևն յն մոտեց մը արդյ նավետ լինի բոլոր երեխաների դեպք մ:
Իրավիճակներից ﬔկ մ, երբ երեխան առաջին հանդիպմանը անդադար լաց էր լին մ և չէր ցանկան մ ներս մտնել կենտրոնի տարածք, մասնագետը վերցրեց գնդակը, դ րս եկավ բակ, որտեղ նրա
պապիկի հետ սկսեց խաղալ, հետո` գնդակը փոխանցեց երեխային`
շարժելով երեխայի հետաքրքր թյ նը, ապա` գնդակը գցեց դռան
մ տքի մոտ` նրան աստիճանաբար մոտեցնելով մ տքին, այն հետև`
գնդակը գցեց ներս երեխան մտավ կենտրոն:
Մեկ այլ իրավիճակ մ, երբ երեխան չափազանց կամակոր էր և
կախված թյ ն ներ ﬔքենաներից, մասնագետը սկսեց այդ ﬔքենաներով դերասյ ժետային խաղեր կազմակերպել՝ ճանապարհ կառ ցել, ﬔքենայով գնալ կրպակ, մրգեր և բանջարեղեններ գնել և
տեղադրել ﬔքենայի ﬔջ: Երբ երեխան արդեն համագործակց մ էր
մասնագետի հետ, հոգեբանը նրան առաջարկեց նստել սեղանի շ րջ,
ﬔքենան դնել սեղանի վրա. երեխան պետք է զգա, որ սիրելի խաղալիքը իր մոտ է: Այն հետև` մասնագետը փոխարինեց ﬔքենաներով
խաղը իր նախատեսած խաղով:
Ուստի, առաջին հանդիպման ընթացք մ դժվար թյ ն ներկայացնող իրավիճակներ մ մասնագետը ցանկալի է առաջնորդվի երեխայի
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հետաքրքր թյամբ, այն հետև` առաջարկի այդ հետաքրքր թյան
հետ կապ նեցող այլ իրական գործող թյ ն, ապա, ավելացնելով
իրական հետաքրքր թյ նը, ﬔկ սացնի երեխայի նախնական հետաքրքր թյ նը, տվյալ դեպք մ՝ ﬔքենաները:
Ա տիստիկ սպեկտորի խանգար ﬓեր
նեցող երեխայի հետ
առաջին հանդիպ մը կազմակերպելիս, երբ նա անդադար շարժվ մ
է, լաց լին մ, պետք է հասկանալ, թե ինչն է նախորդել այդ լացին, ինչն
է պատճառը և ինչպիսի վարք է դրսևոր մ մասնագետը, որ չի դադար մ նրա լացը: Մեծամասամբ դա լին մ է կամ` անապահով թյան
զգաց մը, կամ՝ ﬔծահասակի
շադր թյ նը գրավել
ﬕտ մը:
Վերջին դեպք մ` շադր թյ ն չդարձնել պարագայ մ այդ վարքը
կարող է դադարել, իսկ եթե պատճառը անապահով թյան զգաց ﬓ
է, սենյակի, խաղերի ծանոթաց մը օգն մ է, որ վարքը դադարի: Ցանկալի է առաջին հանդիպման ընթացք մ հարցնել ծնողին` ինչ է սիր մ
երեխան. դա կարող է լինել ն յնիսկ համակարգիչը, կամ հեռախոսը:
Նախնական կոնտակտի ստեղծման համար կարելի է կիրառել յ րաքանչյ ր անվտանգ իր, ն յնիսկ` հեռախոսը, ապա` աստիճանաբար
փոխարինել այդ իրը ﬔկ այլ իրով: Բացի այդ, այս երեխաների հետ
փոխվստահ թյ ն առաջացնել համար շատ արդյ նավետ է կիրառել զգայական խաղերը՝ ոսպը, բրինձը, կինետիկ ավազը, խմորը և
այլն:
Եթե երեխան սիր մ է համացանցային հոլովակներ, կարելի է
սկզբնական շրջան մ համատեղ դիտ ﬓեր կազմակերպել, ապա հոլովակներ մ առկա պարագաները տեղադրել սեղանի վրա, օրինակ`
խմորը` առաջարկելով ﬕաժամակ նայել և պատրաստել այն, ինչ տեսն մ է հոլովակ մ, ինչից հետո էլ առանց հոլովակը դիտել նոր պարագաներ պատրաստել:
Տարիքով ավելի ﬔծ երեխաների հետ` 12 տ. և բարձր, առաջին
հանդիպ ﬓ հոգեբանական հետազոտ թյ նը ցանկալի է իրականացնել սեղանի շ րջ, իսկ հաջորդ հանդիպ ﬓերը դեմ դիմաց տեղադրված բազկաթոռներին: Վերջինս կախված է երեխայի զարգացման աստիճանից, նրա խնդրի բն յթից, հետաքրքր թյ ններից և
ընդ նակ թյ ններից:
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Եթե երեխան նի նկարչական ընդ նակ թյ ններ, հոգեբանը
ցանկալի է նկատի այդ և խորհրդատվական աշխատանքները կազմակերպի նկարչական աշխատանքների օգն թյամբ, եթե երեխան ակտիվ է և սիր մ է տիկնիկներ, տարբեր խամաճիկներ, նպատակահարմար է աշխատանքները իրականացնել դերային խաղերի օգն թյամբ:
Այն դեպք մ, երբ զարգացած է երեխայի տրամաբանական, վերլ ծական մտածող թյ նը, ցանկալի է աշխատանքները իրականացնել
ոչ թե խաղի, այլ` զր յցի ﬕջոցով:
Այսպիսով` հոգեբանական աշխատանքների արդյ նավետ կազմակերպման հիﬓաքարը այցել ի հետաքր թյ նների և ընդ նակ թյ նների բացահայտ ﬓ
նրա հետ փոխվստահ թյան մթնոլորտի
ստեղծ ﬓ է, որին հաջորդ մ է հոգեբանական հետազոտ թյան պլանավոր ﬓ իրականաց մը:
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Հոգեբանական հետազոտ թյան ոլորտները և հետազոտման քարտի լրացման ձևաթ ղթը
Հոգեբանական հետազոտ թյ նը հոգեկան երև յթների գիտական ս ﬓասիր թյ նն է, այն ընթան մ է հետևյալ փ լերով.
1. հետազոտ թյան նպատակի, խնդիրների ձևակերպ մ,
2. հետազոտ թյան իրականաց մ՝ հետազոտ թյան տվյալների հավաքագր մ և մշակ մ,
3. հետազոտ թյան տվյալների վերլ ծ թյ ն,
4. հետազոտվողի հոգեբանական բն թագրի կազմ մ:
Հոգեբանական հետազոտ թյ նն ընթան մ է ﬕ քանի ոլորտներով.
1. Իմացական ոլորտ
2. Հ զակամային ոլորտ
3. Շփման և հաղորդակցման ոլորտ
4. Վարքային ոլորտ:
Իմացական ոլորտի հետազոտ ﬓ իր ﬔջ ներառ մ է երեխայի
հետևյալ իմացական գործընթացների ս մ նասիր մը.
1. Զգայ թյ ն և ընկալ մ: Դիտարկվ մ և ս ﬓասիրվ մ է երեխաների զգայական ակտիվ թյ նը, մասնակց թյ նը, ընկալման
իմաստավորված թյ նը, ամբող ջական թյ նը, պարզ և բարդ
հրահանգների ընկալ մը, առարկաների ընկալ մը ըստ նշանակ թյան և այլն:
2. Pշադր թյ ն: <ս ﬓասիրվ մ են
շադր թյան որակները՝
կենտրոնացված թյ նը, կայ ն թյ նը, տեղափոխելի թյ նը,
բաշխված թյ նը, ծավալը: Ինչպես նաև` հետազոտվ մ են շադր թյան տեսակների՝ կամածին, ոչ կամածին շադր թյան զարգացված թյան մակարդակը:
3. Հիշող թյ ն: Հոգեբանական հետազոտ թյան ընթացք մ
ս ﬓասիրվ մ է հիշող թյ նը ըստ տեսակների՝ պատկերավոր,
հ զական, զգայական, բառատրամաբանական և այլն, ըստ ժամանակի՝ կարճատև, երկարատև, ﬕջանկյալ: Կարճատև հիշող թյան ծավալը: Ինչպես նաև հիշող թյ նը ըստ ﬕջոցի՝ ﬕջնորդա14

վորված, ոչ ﬕջնորդավորված: <ս ﬓասիրվ մ են նաև երեխայի
մտապահման և վերարտադրման գործընթացները:
4. Մտածող թյ ն: Ուս ﬓասիրվ մ են մտածող թյան տեսակները՝ ակնառ -գործնական, ակնառ -պատկերավոր, վերացականտրամաբանական: Ինչպես նաև` մտածող թյան որակները՝ մտքի
արագ թյ նը, մտքի ճկ ն թյ նը, մտքի հետևողական թյ նը,
մտքի իներտ թյ նը, մտքի քննադատական թյ նը և այլն: Դիտարկվ մ են նաև մտածող թյան ձևերը՝ հասկաց թյ ն, դատող թյ ն, մտահանգ մ, ինչպես նաև՝ մտածող թյան բովանդակ թյ նը:
5. Երևակայ թյ ն: Հետազոտվ մ է երևակայ թյան ﬔխանիզﬓերը, վերացարկման նակ թյ նները, ստեղծարար թյ նը, ֆանտազիաները և այլն:
Հոգեբանական հետազոտ թյան ընթացք մ ս ﬓասիրվող հաջորդ ոլորտը հ զակամային ոլորտն է:
Հետազոտվ մ են երեխայի հետևյալ հ զակամային դրսևոր ﬓերը.
1. տագնապայն թյան աստիճանը,
2. տրամադր թյան ընդհան ր ֆոնը,
3. հ զական վերաբերմ նքը խրախ սանքին և նկատող թյ ններին, հաջող թյ ններին և անհաջող թյ ններին,
4. հ զական հակազդ ﬓերի համապատասխան թյ նը իրավիճակին,
5. վախերի արտահայտված թյ նը, համապատասխան թյ նը տարիքային նորﬔրին, առաջացման պատճառները, հետևանքները,
6. ինքնագնահատականն ինքնաընկալ մը,
7. ընտանեկան փոխհարաբեր թյ նների հ զական կողմը:
Հաջորդը հետազոտվ մ է շփման և հաղորդակցման ոլորտը:
Հետազոտվ մ են երեխայի հաղորդակցման հետևյալ առանձնահատկ թյ ններն դրսևոր ﬓերը.
1. շփման հմտ թյ նները,
2. բավարարված թյ նը շփ ﬕց,
3. շփման, աֆֆիլյացիայի դրդապատճառները,
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4. հավակն թյ նների և հնարավոր թյ նների համապատասխան թյ նը,
5. հաղորդակցման դժվար թյ նների պատճառներն հետևանքները,
6. ներընտանեկան փոխհարաբեր թյ նները, դաստիարակ թյան
ոճը,
7. փոխհարաբեր թյ նները հասակակիցների, իրենից փոքրերի և
ﬔծահասակների հետ,
8. սոցիալական հարմարման մակարդակը:
Հոգեբանական հետազոտ թյան ոլորտներից է նաև վարքային
ոլորտը։
Վարքային ոլորտն ընդգրկ մ է հետևյալ դրսևոր ﬓերի ս ﬓասիր թյ նը.
1. ագրեսիայի արտահայտման մակարդակ,
2. ինքնապաշտպանական հմտ թյ ններ,
3. կոնֆլիկտային իրավիճակներ մ վարքային ռազմավար թյ ններ,
4. սեռադերային վարքի առանձնահատկ թյ ններ,
5. վարքային հակ ﬓեր և սովոր թյ ններ։
Հետազոտ թյան տվյալների հավաքագր ﬕց հետո տեղի է նեն մ տվյալների մշակ մ՝ ըստ հետազոտ թյան տվյալների քանակական և որակական վերլ ծ թյան, որին հաջորդ մ է հետազոտվողի
հոգեբանական բն թագրի կազմ ﬓ
աջակց թյան ոլորտների
սահման մը՝ ըստ հետևյալ առաջարկված ձևաթղթերի:
Հոգեբանական առանձնահատկ թյ նների հետազոտ մ
Երեխայի ան ն, հայրան ն, ազգան ն
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ծննդյան օր, աﬕս, տարեթիվ
_______________________________________________________________
Հաստատ թյան անվան մը
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Հոգեբան______________________________________________________
Զգայ թյ ն և ընկալ մ /զգայական ակտիվ թյ նը, մասնակց թյ նը` տեսող թյ ն, լսող թյ ն, համ, հոտ, շոշափելիք, հավասարակշռ թյ ն, ցավի զգացող թյ ն, ընկալման իմաստավորված թյ նը, ամբող ջական թյ նը, պարզ և բարդ հրահանգների ընկալ մը, առարկաների ընկալ մը ըստ նշանակ թյան և այլն/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ուշադր թյ ն / շադր թյան կենտրոնացված թյ ն, կայ ն թյ ն,
բաշխ մ, տեղափոխելի թյ ն, կամածին և ոչ կամածին շադր թյ ն/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Հիշող թյ ն /կարճատև հիշող թյան ծավալ, մտապահման և վերարտադրման գործընթացներ, հիշող թյան տեսակ, զ գորդ թյ նների
համարժեք թյ ն/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Մտածող թյ ն և երևակայ թյ ն / մտքի ճկ ն թյ ն, արագ թյ ն, հետևողական թյ ն, մտածող թյան տեսակ, գործող թյ նների պատճառահետևանքային կապերի գիտակց մ, ինտելեկտի զարգացման մակարդակ, վերլ ծահամադրական գործընթացներ, ստեղծարար մտածող թյ ն, երևակայ թյան ﬔխանիզﬓեր/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Հ զակամային ոլորտ /հ զական դրսևոր ﬓեր, տագնապայն թյ ն, վախեր, ֆոբիաներ, տրամադր թյան ֆոն, հ զական հակազդ ﬓեր, կամային որակներ, ինքնաընկալ մ, ինքնագնահատական/
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Շփման և հաղորդակցման ոլորտ /շփման հմտ թյ ններ, աֆֆիլյացիայի դրդապատճառներ, ﬕջանձնային փոխհարաբեր թյ ններ
փոքրերի, հասակակիցների և ﬔծահասակների հետ, ներընտանեկան
փոխհարաբեր թյ ններ, դաստիարակ թյան ոճ, սոցիալական հարմար մ/
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Վարքային ոլորտ /ագրեսիայի արտահայտման մակարդակ, վարքի
վերահսկող թյ ն, վարքային դրսևոր ﬓերի ադեկվատ թյ ն, ինքնապաշտպանական հմտ թյ ններ, վարքային սովոր յթներ, շեղվող
վարքային հակ ﬓեր, կոնֆլիկտային իրավիճակների հաղթահարման
ﬔխանիզﬓերը, սեռադերային վարքի առանձնահատկ թյ ններ, ակտիվ թյան մակարդակ/
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Pսման նկատմամբ վերաբերմ նք /Հետաքրքր թյ ններ, կրթական
դրդապատճառներ, հմտ թյ ններ, մասնագիտական կողﬓորոշ մ/
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Զր յց /խոսքային հաղորդակցման առանձնահատկ թյ ններ, զր յցի ենթատեքստի ընկալ մ, փոխաբերական իմաստների ընկալ մ,
զր յցի ընթացք մ սահմանի և տարած թյան զգաց մ, զր յցի բովանդակային ադեկվատ թյ ն/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Օգտագործված գործիքներ`
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
Հոգեբանական աջակց թյան ղղ թյ նները
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Հոգեբանական աջակց թյ նը հոգեխոսքային
զարգացման խնդիրների դեպք մ
Հոգեկան զարգացման խնդիրների շարք մ իրենց առանձնահատ կ դերն են զբաղեցն մ հոգեխոսքային զարգացման խնդիրները։
Այս խնդիրները յ րահատ կ են այն իմաստով, որ անﬕջականորեն
փոխպայմանավորված են խոսքի շացման հետ։ Լինելով բարձրագ յն հոգեկան գործընթաց՝ խոսքը էականորեն պայմանավոր մ է
մյ ս բարձրագ յն հոգեկան գործընթացների զարգաց մը, մասնավորապես՝ սերտորեն կապված է մտածող թյան գործընթացի և գիտակց թյան հետ, ստի՝ խոսքի և հոգեկան գործընթացների զարգաց մը տեղի են նեն մ համընթաց, և ﬔկի շացման հետևանքով
դանդաղ մ են նաև մյ սի զարգացման տեմպերը։
Խոսքն, իր վրա վերցնելով երեխայի և ﬔծահասակի ﬕջև հաղորդակցման գործառ յթը, հիմք է ստեղծ մ մտածող թյան զարգացման
համար, ապահով մ է երեխայի վարքի պլանավորման և կարգավորման հնարավոր թյ նը, գիտակցված գործ նե թյան, ողջ հոգեկան
կյանքի կազմակերպ մը, ազդ մ է ամբող ջ թյամբ վերցրած անձի
վրա։ Ուստի, խոսքի զարգացման տեմպերի դանդաղ մը ազդակներ
է հաղորդ մ և զգ շացն մ ﬔծահասակներին, որ երեխայի հոգեկան
զարգացման գործընթաց մ հնարավոր են ծագել բազմաթիվ դժվար թյ ններ և խնդիրներ։ Հայտնի է, որ երեխայի խոսքի զարգացման զգայ ն շրջանը համարվ մ է 0-6 տարեկանը, մասնավորապես՝
առանձնացվ մ է 1,5-3 տարեկանը՝ որպես խոսքային ընդ նակ թյ նների զարգացման կենտրոնական տարիք, երբ երեխան առավել
զգայ ն է, ընկալ նակ և պատրաստ խոսքի յ րացման համար։ 1 տարեկան մ երեխան ﬔծահասակների հետ հաղորդակցվել ﬕջոցով
ակտիվորեն լս մ և հարստացն մ է իր պասիվ բառապաշարը, իսկ
մոտավորապես 3 տարեկան մ արդեն ինքն է հստակ և ակտիվորեն
հաղորդակցվ մ խոսքի ﬕջոցով։ Հետևաբար, եթե ﬕնչև 3 տարեկանը երեխան չի խոս մ, ﬔծահասակները պետք է անհանգստանան և
դիﬔն մասնագետների օգն թյանը։
Այժմ անդրադառնանք հոգեխոսքային զարգացման խնդիրներ 21

նեցող երեխաների հոգեկան զարգացման առանձնահատկ թյ ններին։
Հոգեկան զարգաց մը նման երեխաների մոտ բնորոշվ մ է հետևյալ առանձնահատկ թյ ններով.
1. Այսպիսի երեխաները վաղ հասակ մ առանձնան մ են շադր թյան անկայ ն թյամբ, թ յլ կենտրոնացված թյամբ, ոչ կամածին շադր թյան զարգացման ցածր մակարդակով, հաճախ են
շադր թյ նը ﬕ առարկայից տեղափոխ մ մյ սին, ան շադիր
են, հաճախ չեն արձագանք մ ձայնին, անվանը, կարծես թե չեն
լս մ։ Այս երեխաների աշխատ նակ թյ նը ցածր է, նրանք շ տ
են հոգն մ:
2. Հիշող թյան գործընթացները թ յլ են զարգացած։ Կարճատև և
երկարատև հիշող թյան ծավալը նեղ է։ Կամածին և ոչ կամածին
մտապահման արդյ նավետ թյ նն ավելի ցածր է՝ ի հաﬔմատ
բնականոն զարգացմամբ երեխաների։
3. Երեխան շատ դանդաղ է մտած մ, դժվար թյամբ է խոսքեր գտն մ արտահայտվել համար։ Նման երեխաները դժվար թյամբ
են հասկան մ երկարժեք մտքերը, դարձվածքները, մտածող թյ նը ճկ ն չէ, աﬔն ինչ հասկան մ են ղիղ իմաստով, դա է պատճառը, որ հաճախ ծնողները նկարագր մ են երեխային որպես ﬕաﬕտ։ Նրանք հաճախ չեն հասկան մ հարցի իմաստը և տալիս են
հարցի հետ բովանդակային կապ չ նեցող պատասխաններ, հաճախ նեն մ են զր յցի թեմայի հետ իմաստային կապ չ նեցող
զ գորդ թյ ններ, օրինակ, երբ զր ց մ ես «ընտանիք» թեմայով,
նրանք կարող են անտեղի ﬕտք արտահայտել կենդանիների մասին, կամ հարցին՝ «Ովքե՞ր են ապր մ ձեր ընտանիք մ», կարող է
հնչել պատասխան՝ «ﬔր տ նը գտնվ մ է ծառերի մոտ»։ Մտավոր
օպերացիաների՝ վերլ ծ թյան, սինթեզի, վերացարկման մակարդակը ցածր է։ Կապակցված խոսքը ն յնիսկ ﬔծ տարիք մ թ յլ է
զարգացած և կարող է ղեկցվել շարահյ սական և ձևաբանական
սխալներով։
4. Հոգեխոսքային զարգացման խնդիրներ նեցող երեխաների ստեղծարար մտածող թյ նը ն յնպես թ յլ է զարգացած, քանի որ դժ22

վարան մ են կապեր ստեղծել երկ տարբեր առարկաների ﬕջև։
Նրանք ընկալ մ են առարկաների հիﬓական նշանակ թյ նը՝
աթոռը ﬕայն նստել համար է, լ ցկին ﬕայն վառել , բաժակը
ﬕայն խﬔլ , տետրը՝ ﬕայն գրել ։ Նրանք դժվարան մ են պատկերացնել, որ բացի հիﬓական ֆ նկցիաներից, առարկաները կարող են կիրառել նաև այլ նշանակ թյամբ, օրինակ՝ տետրով կարելի
է հով անել։
5. Հ զակամային ոլորտը հաս ն չէ։ Այս երեխաները ն յնիսկ ﬔծ
տարիք մ դժվար են կտրվ մ խաղային գործ նե թյ նից և դրսևոր մ են տարիքային զարգացման ավելի վաղ փ լերին բնորոշ
մանկական վարք, ֆիզիկապես նրանք ն յնպես հաճախ փոքր են
երև մ իրենց իրական տարիքից։ Նրանք հաճախ են ընկճվ մ,
հ զվ մ, քանի որ աﬔն ինչ ընկալ մ են որպես բացարձակ ճշմարտ թյ ն, օրինակ՝ եթե ինչ-որ ﬔկը քո ընկերն է, նա չի կարող
նեղացնել և վիճել քեզ հետ, որովհետև նրանց մոտ ձևավորվել է ընկեր թյան շաբլոնային պահվածք։ Նրանց մտածող թյ նն վարքը ն յնպես շաբլոնային են։ Այս երեխաները բավականին ներշնչվող են, որը ն յնպես պայմանավորված է նրանց ղղամտ թյամբ,
նրանք հավատ մ են բոլորի խոսքերին, նրանց շատ հեշտ է խաբել,
դա է պատճառը, որ հաճախ այս երեխաներին ծաղր մ են իրենց
ﬕամտ թյան պատճառով։ Հաճախ են նեն մ ոչ համարժեք հ զավարքային դրսևոր ﬓեր, անհիﬓ րախան մ են կամ տխր մ,
չնչին ազդակներին կարող են ս ր հակազդ ﬓեր տալ, օրինակ՝
խաղալիք օձից կարող են անչափ վախենալ։
6. Նման երեխան ﬔծ դժվար թյ ններ նի հասակակիցների հետ
շփվելիս, քանի որ նրանց հոգեկան զարգաց ﬓերը չեն համապատասխան մ ﬕմյանց։ Դա է պատճառը, որ նրանք ձգտ մ են
խաղալ իրենցից փոքրերի հետ։ Շփման ընթացք մ դժվարան մ
են պահպանել զր յցի կանոնները, շփման տարած թյ նը, չափազանց անկաշկանդ են, անﬕջական, արտահայտ մ են այն, ինչ
մտած մ են, չեն գիտակց մ, որ իրենց խոսքով կարող են վիրավորել դիմացինին, որը ն յնպես պայմանավորված է գործող թյ նների պատճառահետևանքային կապի թ յլ գիտակցմամբ։ Հաճախ
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անհիﬓ ﬕջամտ մ են այլ մարդկանց զր յցին, ընդհատ մ են խոսակցին։ Դժվարան մ են հասկանալ զր յցի ենթատեքստը։
7. Թ յլ համագործակց թյ ն, համատեղ գործ նե թյան իրականացման դժվար թյ ններ։ Նախադպրոցական տարիք մ հոգեխոսքային զարգացման խնդիրներով երեխաները չեն կարողան մ
համատեղ գործ նե թյ ն իրականացնել հասակակիցների հետ,
նրանք ձգտ մ են խաղալ ﬕայնակ կամ կողք կողքի, սակայն՝ ոչ
ﬕասին։
8. Այսօրինակ երեխաները դժվարան մ են ենթարկվել վարքի նորﬔրին և կանոններին, նրանց վարքը չափազանց ինքնաբ խ է, ան մ
են այն, ինչ զ մ են, դժվարան մ են գիտակցել «կարելի-չի կարելիի» սահմանը։ Օրինակ՝ դասարան մ բոլորը նստած դաս են լս մ,
իսկ նա կանգն մ է, քայլ մ, հետո ս ցչ հ սեղանից առանց
թ յլտվ թյան գրիչ է վերցն մ և այլն։ Ամոթի զգաց մը այս երեխաների մոտ թ յլ է արտահայտված, վարքի ինքնահսկող թյ նը՝
ն յնպես, դա է պատճառը, որ նրանք թողն մ են գերակտիվ երեխայի տպավոր թյ ն։ Այս երեխաները դժվարան մ են գիտակցել
վարքի պատճառահետևանքային կապերը և գնահատել իրենց գործող թյ նների հետևանքները, ստի, հաճախ այնպիսի արարքներ կարող են անել, որոնք բացատր թյ ն չ նեն, օրինակ՝ կարող
են ածելիով մաքրել հոնքերը, կտրել վարագ յրը և այլն։ Նրանք հաճախ շարժ ﬓեր մ անփ յթ են, թափթփված, դանդաղկոտ։
9. Այս երեխաները ﬔծ հասակ մ հաճախ հասկան մ են, որ խնդիրներ նեն այս կամ այն ոլորտ մ և ընկճվ մ են այդ փաստից, ստի, ձևավորվ մ է ցածր ինքնագնահատական։ Օրինակ՝ չեն կարողան մ կամ դժվարան մ են բացատրել իրենց ցանկ թյ նը, չեն
կարողան մ ինքնապաշտպանվել, ծաղրանքի են ենթարկվ մ հասակակիցների կողﬕց և զգ մ են իրենց թերարժեք թյ նը։
Վաղ հասակ մ հոգեխոսքային զարգացման խնդիրներ նեցող
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 հ զական կոնտակտ։ Հոգեբանը, երեխայի կողﬕց վստա24















հ թյան արժանանալով, դրականորեն է երեխային մոտիվացն մ
համատեղ գործ նե թյանը։
Հարկ է հիշել, որ երեխան աշխարհը ճանաչ մ է ﬔծահասակի օգն թյամբ նմանակման ﬕջոցով, հետևապես մանկիկի հետ պարապմ նքները ցանկալի է կառ ցել՝ ﬔծահասակի գործող թյ նների, բառերի, շարժ ﬓերի նմանակման առանձնահատկ թյ նը
հաշվի առնելով և ոչ թե բացատրել, զր ցել, ներշնչել։
Այս շրջան մ երեխայի առաջատար գործ նե թյ նը խաղն է, խաղի ﬕջոցով է տեղի նեն մ նրա հոգեկան զարգաց մը, ստի աշխատանքները պետք է տեղի նենան խաղի ﬕջոցով, հակառակ
դեպք մ երեխային չի հետաքրքրի համատեղ գործ նե թյ նը և
աշխատանքները կլինեն անարդյ նավետ։
Աշխատանքների ընթացք մ նոր հմտ թյան ձևավորման համար
անհրաժեշտ է ամրապնդ մ կրկնող թյան, խոսքային կամ առարկայական խրախ սանքի ﬕջոցով։
Զարգացնող աշխատանքների բովանդակ թյ նը պետք է համապատասխանի երեխայի փորձին։ Օրինակ, քանի որ երեխան դրս մ տեսել է իրական ﬔքենա, ապա ﬔքենաներով խաղը համապատասխան մ է նրա փորձին։
Անհրաժեշտ է վերահսկել աշխատանքային նյ թի բարդ թյան աստիճանը։ Երեխայի համար դժվար անհասանելի խաղերը կարող
են բացասական հ յզեր առաջացնել նրա մոտ և նա հրաժարվի շփվել մասնագետի հետ։ Աշխատանքները պետք բարդացնել աստիճանաբար՝ համապատասխան երեխայի նակ թյ նների։
Կարևոր է վերահսկել պարապմ նքների տևական թյ նը։ Հարկ
է նկատի նենալ, որ երեխայի շադր թյ նը այդ տարիք մ ոչ
կամածին է և կարճատև, ստի, որպեսզի երեխան չհոգնի և հետաքրքր թյ նը չկորցնի պարապմ նքների նկատմամբ, կարիք
չկա ﬔծ տևական թյ ն պահանջող խաղեր խաղալ, իսկ հոգնած թյան դեպք մ պետք է հմտորեն փոխել խաղի բն յթը։
Անհրաժեշտ է գործ նե թյան փոփոխ թյ ն։ Պարապմ նքների
արդյ նավետ թյան և աշխատ նակ թյան բարձրացման համար
շատ կարևոր է փոփոխել խաղերի բն յթը, ընդգրկել և’ հանգիստ,
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նստակյաց, մտավոր գործ նե թյ ն պահանջող խաղեր, և’ շարժողական, ակտիվ խաղեր՝ փոխարինելով ﬔկը մյ սով։
 Հարկավոր է իրականացնել գիտելիքների տեղափոխ մ։ Շատ
կարևոր է, որ պարապմ նքների ընթացք մ յ րացրած գիտելիքները երեխան կիրառի տանը, դրս մ և այլ ﬕջավայրեր մ։ Այդ
նպատակով ծնողները պետք է տեղեկացված լինեն՝ ինչ գիտելիք
է երեխան յ րացրել պարապմ նքների ընթացք մ և օգնեն նրան
կիրառել այն իր կենսագործ նե թյան ընթացք մ։
Հոգեխոսքային զարգացման խնդիրների դեպք մ երեխային հոգեբանական աջակց թյ ն է անհրաժեշտ հետևյալ ղղ թյ ններով.
1. Իմացական ոլորտի զարգաց մ։
 Այս երեխաների հետ աշխատելիս նախ և առաջ անհրաժեշտ է
զարգացնել շադր թյան կենտրոնացված թյ նն
կայ ն թյ նը, կամածին և ոչ կամածին շադր թյ նը, արձագանքը
ձայնային ազդակներին, անվանը։ Բնականաբար, վաղ հասակ մ
շադր թյ նը հարկ է զարգացնել խաղերի ﬕջոցով։ Ձայնային
ազդակների նկատմամբ շադր թյ նը կարելի է զարգացնել խաղալիք երաժշտական գործիքների ﬕջոցով՝ խաղի ընթացք մ կիրառելով ս լիչներ, զանգեր և այլն։ Անվան նկատմամբ արձագանքը զարգացնել համար աշխատանքների ընթացք մ հաճախակի
պետք է կիրառել նրա ան նը, կարելի է խաղալ «Ան ն գոռոցի»,
«Պահմտոցի»՝ իհարկե պարզեցված տարբերակով։ Խաղ-վարժ թյ ններից ﬔկ մ մասնագետը սենյակ մ կանչ մ է երեխայի
ան նը, իսկ մյ ս ﬔծահասակը սենյակի դ ռը բաց մ է և երեխայի հետ վազ մ մասնագետի մոտ։
 Հաջորդ քայլը հիշող թյան և մտածող թյան զարգաց ﬓ է հիշող թյան և մտածող թյան խաղ-վարժ թյ նների ﬕջոցով։
Քանի որ այս երեխաների մոտ թ յլ է զարգացած մտքի վերլ ծական թյ նը, պատճառական թյ նը, գործող թյ նների պատճառահետևանքային կապերի գիտակց մը, հենց այդ առանձնահատկ թյ ններն էլ պետք է զարգացնել։ Վաղ հասակ մ դա կատարվ մ է առարկաների հետ փորձարկ ﬓերի ﬕջոցով, օրինակ՝ ջրա26

ներկը լցնելով ջրի ﬔջ՝ այն գ նավորվ մ է, ծեփամածիկը սեղﬔլով, այն փոխ մ է իր ձևը, տարբեր առարկաներին փայտե մ րճիկով հարվածելիս տարբեր ձայներ է արձակ մ և այլն։ Դպրոցական
տարիք մ մտքի վերլ ծական թյ նն
պատճառական թյ նը
զարգացնել համար կարելի է քննարկել տարբեր հարցեր՝ «ո՞վ է
տատիկը, հորեղբայրը», «ինչո՞ւ են երեխաները գն մ դպրոց», «եթե
բաժակը գցես հատակին, ի՞նչ կլինի» և այլն։ Դեռահաս թյան շրջան մ մտածող թյան զարգացման համար երեխայի հետ ցանկալի
է քննարկել տարբեր հասկաց թյ ններ, օրինակ՝ «ի՞նչ է ընտանիքը», «ընկեր թյ նը», «բար թյ նը» և այլն։ Մտքի տրամաբանված թյ նը զարգացնել համար կարելի է կիրառել նկարային խաղ
պատմ թյ ններ, երբ թեմատիկորեն ﬕմյանց կապված նկարային
իրավիճակները երեխան պետք է դասավորի տրամաբանական հաջորդական թյամբ՝ ﬔկնաբանելով դրանք։ Ավելի ﬔծ տարիք մ
երեխային կարելի է առաջարկել շար նակել անավարտ նախադաս թյ նները կամ պատմ թյ նները։
 Pղղամտ թյան, շաբլոնային մտածող թյան հաղթահարման,
մտքի ճկ ն թյան, ստեղծարար մտածող թյան զարգացման
համար հարկավոր է երեխայի հետ խաղալ այնպիսի խաղեր, որտեղ երեխան կհասկանա, որ բացի հիﬓական նշանակ թյ նից
առարկաները կարող են կիրառվել այլ նշանակ թյամբ։ Օրինակ՝
խաղարկել՝ ինչի համար կարող են օգտագործել աթոռը, բացի նստել ց, սեղանը՝ բացի հաց տել ց, բաժակը՝ բացի խﬔլ ց և այլն։
Մտքի ճկ ն թյան զարգացման հետաքրքիր խաղերից է «Տառային
խառնաշփոթը», երբ երեխան, բառի խառնված տառերը համադրելով, պետք է գ շակի ճիշտ բառը։ <ղղամտ թյան հաղթահարման
համար կարելի է երեխայի հետ քննարկել երև յթների, հասկաց թյ նների և’ դրական, և’ բացասական կողﬔրը, օրինակ՝ քննարկել
երեխայի հետ, որ ընկերները, բացի ﬕմյանց օգնել ց, կարող են
ﬕմյանց հետ վիճել, վիրավորել, հաշտվել և այլն։
 Խոսքի ենթատեքստը, փոխաբերական իմաստները հասկանալ
համար կարելի է երեխայի հետ քննարկել տարբեր անեկդոտներ,
դարձվածքներ, հ մորներ։ Քանի որ այս երեխաները դժվարան մ
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են ս տ խոսել, երբեﬓ խրախ սվ մ է նաև ստելը՝ որպես հնարամտ թյան դրսևոր մ։
Զր յցի ընթացք մ հիշող թյան անհիﬓ զ գորդ թյ նների
հետ աշխատելիս, երբ երեխան արտահայտ մ է թեմայի հետ կապ
չ նեցող մտքեր, անհրաժեշտ է հարցերի ﬕջոցով երեխային բերել
իրական թյան դաշտ և խնդրել հիﬓավորել՝ ինչպես է իր արտահայտած ﬕտքը կապված քննարկվող թեմայի հետ, ինչ նա հիշեց
դա։
Հ զական և վարքային դրսևոր ﬓերի համարժեք թյան ձևավոր մ։ Խաղ-վարժ թյ նների ﬕջոցով հարկավոր է երեխային
բացատրել՝ այս կամ այն իրավիճակ մ ինչպիսի հ զական և վարքային հակազդ մ կարող է լինել։ Օրինակ, երբ հարված մ են, երեխան կարող է տխրել, զայրանալ, բայց ոչ՝ րախանալ կամ, երբ
վիրավոր մ են, րախ թյան հ յզեր չեն արտահայտ մ և այլն։
Կարելի է քննարկել հիﬓական հ յզերը և թե ինչպիսի իրավիճակներ մ դրանք կարող են արտահայտվել։
Վարքի ինքնավերահսկող թյ ն, սահմանի զգաց ﬕ ձևավոր մ, շփման, զր յցի նորﬔրի գիտակց մ։ Այս առանձնահատկ թյ նների զարգացման համար մասնագետը կիրառ մ է խաղվարժ թյ ններ, որտեղ ﬔկնաբանվ մ են վարքի նորﬔրը, այս
կամ այն իրավիճակ մ ինչպիսի վարք պետք է դրսևորել, որտեղ
ինչ խոսել, ինչպես վարվել, ինչն է կարելի, ինչը՝ չի կարելի։ Ցանկալի է ամրապնդել յ րացրած գիտելիքները դերային խաղերով,
ինչպես նաև՝ տարբեր ﬕջավայրեր մ՝ տանը, դպրոց մ կիրառելով։ Կարևոր է իրականացնել շփման հմտ թյ նները զարգացնող
վարժ թյ ններ։
Ինքնավերլ ծ թյան զարգաց մ։ Դպրոցահասակ տարիք մ
մասնագետը աշխատանքների ընթացք մ պետք է իրականացնի
ինքնավերլ ծ թյանն ղղված վարժ թյ ններ, օրինակ՝ երեխայի
հետ ﬕասին քննարկի իր առանձնահատկ թյ նները, ինչ է նա
ցանկան մ, ինչ է սիր մ, որոնք են նրա հետաքրքր թյ նները։
Վերջինս նպաստ մ է իր մասին պատկերաց ﬓերի կայ ն ինքնագնահատականի ձևավորմանը։

5. Աշխատանք վախերի հետ, ներշնչվող թյան մակարդակի նվազեց մ։ Հաճախ այս երեխաները չնչին պատճառների դեպք մ
կարող են արտահայտված վախեր դրսևորել, ստի անհրաժեշտ թյան դեպք մ մասնագետը պետք է իրականացնի աշխատանք վախերի հետ։
Հոգեբանական աշխատանքներ հոգեխոսքային զարգացման
խնդիրների դեպք մ (10 տ.-ից բարձր երեխաների համար)
1. Ասացվածքների, դարձվածքների քննարկ մ
Նպատակը՝ շփման հմտ թյ նների զարգաց մ՝ խոսքի, հաղորդակցման պերցեպտիվ ֆ նկցիայի զարգացման շնորհիվ։
Խնդիրները՝ խոսքի փոխաբերական իմաստի, զր յցի ենթատեքստի ընկալման կարող թյան զարգաց մ։
Ընթացքը՝ մասնագետը այցել ի հետ քննարկ մ է տարբեր ասացվածքներ և դարձվածքներ՝ վերլ ծելով՝ ինչպիսի թաքնված ենթատեքստ նեն դրանք, որ դեպք մ են կիրառվ մ, ինչպիսի դարձվածքներ են առօրյա կյանք մ կիրառել այցել ն և իր շրջապատի մարդիկ։
Ասացվածքներ, առածներ
1. Մեկը` բոլորի, բոլորը՝ ﬔկի համար։
2. Առ ն թռի′ր, նոր հոպ ասա։
3. Յոթ անգամ չափիր, ﬔկ անգամ կտրիր։
4. Գիտ նին ﬕն ասա, անգետին հազար ﬕն։
5. Ստի ոտը կարճ է։
6. Փոս փորողը ինքն է փոսը ընկն մ։
7. Ձ գողացողը ձի էլ կգողանա։
8. Կրկնող թյ նը գիտ թյան մայրն է։
9. Աղվեսի դ նչը խաղողին չի հասն մ, աս մ է՝ խակ է։
10. Դատարկ տակառն է զրնգ մ։
11. Ուշ լինի, ն շ լինի։
12. Թթ է, թան չի, աﬔն մարդ բան չի։
13. Ոտքը վերմակի չափով ﬔկնել։
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14. Տաշած քարը գետնին չի ﬓա։
15. Լավ է գիտ նին գերի, քան՝ անգետին սիրելի։
16. Պտ ղը ծառից հեռ չի ընկն մ։
Դարձվածքներ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ականջը կախ գցել
Ձեռնոց նետել
Գլ խը տալ պատին
Ցեխից հանել
Մազերը բիզ-բիզ կանգնել
Լեզվին տալ
Գլ խը մոռանալ
Մոծակը փիղ դարձնել
Ատաﬓերը հաշվել
Ականջ դնել
Գլ խ գլխի տալ
Գլ խ հանել
Ախ քաշել
Օդեր մ լինել
Ջրի նման կյանք նենալ
Կրակի հետ խաղալ
Առյ ծի կաթ խﬔլ
Քար կտրել
Էշը ցեխից հանել
Գլ խ խոնարհել
Ոտքը քարին առնել
Անﬔղ գառ
Բերանը ջ ր առնել
Գլ խ հանել
Արջի ծառայ թյ ն մատ ցել:

2. Խաղ-վարժ թյ ն՝ «Գործող թյան մտադր թյան կռահ մ»
30

Նպատակը՝ շփման հմտ թյ նների զարգաց մ՝ հաղորդակցման
էմպատիկ ֆ նկցիայի զարգացման շնորհիվ։
Խնդիրներ՝ դիմացինի գործող թյան մտադր թյան կռահման նակ թյան, գործող թյան թաքնված կոմպոնենտի բացահայտման
կարող թյան զարգաց մ։
Ընթացքը՝ մասնագետը այցել ին առաջարկ մ է անավարտ իրավիճակներ, որտեղ ներկայացված չէ գործող թյան մտադր թյ նը,
երեխան պետք է փորձի կռահել այն։ Երեխայի հետ ﬕասին քննարկվ մ է գործող թյան մտադր թյան տարբերակները, օրինակները՝ իր
և շրջապատի մարդկանց առօրյայից։
Բոլորը ճաշեցին, վերջացրեցին, մայրիկը բացեց ծորակը, ինչո՞ւ։
1. Տղան վերելակի կոճակը սեղﬔց, հետո տ ն բարձրացավ աստիճաններով, ինչո՞ւ։
2. Երեխաները հեռվից տեսան ծիրանենին և վազեցին նրա ղղ թյամբ, ինչո՞ւ։
3. Ժամը 8 ն է, մայրիկն հայրիկը արթնացան և հագնվեցին, ինչո՞ւ։
4. Հայրիկը գն ﬓեր էր կատարել խան թից, նա ﬔքենայով հասավ
բակ և զանգեց, կանչեց իր տղաներին, ինչո՞ւ։
5. Մայրիկը նայեց պատ հանից, վերցրեց անձրևանոցը և դ րս
եկավ տանից, ինչո՞ւ։
6. Մայրիկն աղ ջիկը գնացին հիվանդանոց, բացեցին բժշկի սենյակի դ ռը, հետո` փակեցին և նստեցին ﬕջանցք մ դրված աթոռներին, ինչո՞ւ։
7. Մայրիկը իջավ բակ և կանգնեց կանգառ մ, ինչո՞ւ։
8. Տղան բացեց պահարանի դ ռը և վերցրեց բաժակը, ինչո՞ւ։
9. Տղան դաս պատրաստելիս գլ խը դրեց գրքի վրա և քնեց, ինչո՞ւ։
10. Մայիսի 18-ն էր, շատ հյ րեր էին հավաքվել տանը, մայրիկը ներս
մտավ՝ տորթը ձեռքին, Անահիտը շատ երջանիկ էր, ինչո՞ւ։
11. Դպրոց մ ֆ տբոլի մրցաշար էր, 5 ա դասարանի տղաները շատ
րախ էին, ինչո՞ւ։
12. Բերքահավաք էր, պապիկը աստիճան խնդրեց թոռնիկից, ինչո՞ւ։
13. Երեխաները բակից եկան տ ն և գնացին լոգարան, ինչո՞ւ։
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14. Մայրիկը ծանրոցներով գն մ էր և, տեսնելով իր աղջկան, կանչեց,
ինչո՞ւ։
15. Դրս մ բոլորը կարճաթև զգեստներով էին, ինչո՞ւ։
16. Փողոց մ երթևեկող ﬔքենաները կանգնեցին, ինչո՞ւ։
17. Աղ ջիկը դպրոցից տ ն վերադարձավ և բացեց սառնարանի դ ռը, ինչո՞ւ։
18. Մայրիկը վերցրեց ցնց ղը և մոտեցավ պատ հանագոգին, ինչո՞ւ։
19. Պարանի վրայից լվացքը հավաքել ց անﬕջապես հետո մայրիկն
իջավ բակ, ինչո՞ւ։
20. Տղան գն մ էր հանդիպման և անընդհատ նայ մ էր ժամաց յցին, ինչո՞ւ։
3. Հանել կների քննարկ մ
Նպատակը՝ մտքի ճկ ն թյան զարգաց մ։
Խնդիրները՝ առարկաների, երև յթների ﬕջև զ գորդական կապեր հաստատել
նակ թյան, համանման թյ ններ գտնել կարող թյան զարգաց մ, խոսքի ենթատեքստի ընկալ մ, պատճառահետևանքային կապերի գիտակց մ, վերացական մտածող թյան զարգաց մ։
Ընթացքը՝ մասնագետը այցել ին առաջարկ մ է հանել կներ,
որը նա պետք է կռահի, ապա վերլ ծ թյան է ենթարկվ մ հանել կի
յ րաքանչյ ր բաղադրիչը։
1. Մի օձ կա ﬔծ, գ յնը կապ յտ,
Նա գն մ է պտ յտ-պտ յտ,
Նրանով են սնվ մ անվերջ
Ծառ ծաղիկ, խոտ առվ յտ:
(Գետ)

Մինչև ամ ր չփակես,
Դ չես մտնի հանգիստ ք ն:
(Դ ռ)

Թռչ ն` անթև անփետ ր,
Բայց շրջ մ է նա աﬔն ր,
Նրա համար սահման չկա
Ոչ գետ ծով, ոչ լեռ, բլ ր:
2. Մի տախտակ կա քառանկյ ն, (Միտք)
Առանց դրա չկա տ ն,
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3. Ծնվ մ է ﬔծան մ,
Հենց ն յն օրն էլ` մահան մ,
Հետո նորից կյանք առած`
Դեղին շորեր է հագն մ:
(Արև)

8. Մեզ հետ բնավ չի խոս մ,
Բայց իր կամքն է ﬔզ աս մ,
Նա է գործի դն մ ﬔզ՝
Ան նն ասեմ, թե` գիտես:
(Ուղեղ)

4. Ամբողջ օրը տանը ﬓ
Բեհեզ բարձի վրա քն
Հենց որ մ կ է տեսն
Բազեի պես որս է ան
(Կատ )

9. Այն ի՞նչ իր է՝ դրված տան ﬔջ,
Որ պատկերդ ես տեսն մ իր
ﬔջ:
(Հայելի)

մ,
մ,
մ,
մ:

5. Չորս ոտք նի, բայց շ ն չի,
Ձ է ած մ, թռչ ն չի,
Խոտ է տ մ կովի պես,
Պատյան նի, բայց` տ ն չի:
(Կրիա)
6. Ժայռի տակից դ րս կգամ,
Շրջապատիս կյանք կտամ
Ու, երգելով ﬔղմօրոր,
Վերից կիջնեմ դեպի ձոր:
(Աղբյ ր)
7. Իմ խելաﬕտ, ժիր բարեկամ,
Ի՞նչ կանվանես արդյոք նրան,
Օգն մ է նա տատիկներին,
Երբ դիմ մ են ասեղ-թելին:
(Ակնոց)

10. Ի՞նչն է լռակյաց նստած ﬔր
տան ﬔջ,
Տան տաք սառն է ց յց տալիս անվերջ,
Եվ, իր ց ց ﬕն ﬔնք հետևելով,
Զգ շան մ ենք, ելն մ մ շտակով:
(Ջերմաչափ)
11. Հազարածալ, հազար թերթիկ՝
Ունի անհ ն խորհ րդ
ﬕտք,
Ով որ նրան ձեռքն է առն մ,
Միտքը լ յսով է զարդարվ մ:
(Գիրք)

4. Խաղ-վարժ թյ ն՝ «Պրոբլեմային իրավիճակների քննարկ մ»
Նպատակը՝ մտքի ճկ ն թյան զարգաց մ։
Խնդիրներ՝ խնդրահար յց իրավիճակներ մ կողﬓորոշման նակ թյան, որոշման ընդ նման կարող թյան, ինքն ր յն թյան,
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ստեղծարար մտածող թյան զարգաց մ, կյանքի տարբեր իրավիճակներ մ սեփական ազդեց թյան գործոնի կարևոր թյան գիտակց մ։
Ընթացքը՝ այցել ին առաջարկվ մ է տարբեր իրավիճակներ,
որոնցից նա պետք է ելքեր գտնի, որից հետո մասնագետի հետ ﬕասին քննարկվ մ են պրոբլեմային իրավիճակներից դ րս գալ տարբեր եղանակներ՝ այցել ի փորձից սեփական օրինակներ վերլ ծելով՝
ընթացք մ շեշտադրվելով շրջապատի փոփոխ թյ նների վրա սեփական ազդեց թյան գործոնի կարևոր թյ նը։
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Դ գնացել ես ընկերոջդ տ ն հյ ր, իսկ նա հիվանդ է, ինչպե՞ս
կվարվես:
Գիշեր է, դ նստած հեռ ստաց յց ես նայ մ և լ յսերն անջատվեցին, ինչպե՞ս կվարվես:
Դ փոշեկ լով մաքր մ ես տ նը և տեսն մ ես, որ այն լավ չի
մաքր մ, ինչպե՞ս կվարվես:
Վերելակի ﬔջ ես ﬓացել, հեռախոս չ նես, ինչպե՞ս կվարվես:
Մեքենայով տեղ ես գն մ, ճանապարհին այն փչան մ է, ինչպե՞ս
կվարվես:
Կահ յքի անկյ ն մ ինչ-որ իր է ընկած, որը քեզ շատ անհրաժեշտ է, բայց ձեռքդ չի հասն մ, ինչպե՞ս կվարվես:
Շ կայից ծանր տոպրակներով քայլ մ ես դեպի տ ն, տոպրակը
պատռվ մ է, իսկ սննդամթերքը՝ թափվ մ, ինչպե՞ս կվարվես:
Պետք է դաս սովորես, իսկ գրքի այդ էջը պատռված է, չկա, ինչպե՞ս կվարվես:
Դ շատ սոված ես, տանը պատրաստված կերակ ր չկա, ինչպե՞ս
կվարվես:
Դ դրս մ ես, տանից հեռ , հորդառատ անձրև է գալիս, իսկ դ
անձրևանոց չ նես, ինչպե՞ս կվարվես:
Դ գնացել ես հաց գնել , իսկ խան թը փակ է, ինչպե՞ս կվարվես:
Դ սար ես բարձրան մ, կոշիկդ պոկվ մ է, նոր կոշիկ չ նես,
ինչպե՞ս կվարվես:
Դրս մ ինչ-որ ﬔկը վատ է զգ մ իրեն և շաթափվ մ է, ինչպե՞ս

կվարվես:
14. Տան դ ռը փակվել է և չես կարողան մ դ րս գալ, ինչպե՞ս կվարվես:
15. Դրս մ բարձր աղմ կ է, ինչը շատ է խանգար մ քեզ, ինչպե՞ս
կվարվես:
16. Գնացել ես անտառ և շատ ց րտ է, ինչպե՞ս կվարվես:
17. Բակ մ խաղ մ ես գնդակով, գնդակը ծակվ մ է, ինչպե՞ս կվարվես:
18. Գնացել ես քաղաքից դ րս, որտեղ շատ մոծակներ կան, ինչպե՞ս
կվարվես:
19. Ջրի ծորակը բաց մ ես և տեսն մ, որ ջրատար խողովակը խցանվել է, ինչպե՞ս կվարվես:
20. Լ յսը ﬕացրեցիր և լամպը վառվեց, ինչպե՞ս կվարվես:
21. Կրակից մատդ փոքր-ինչ այրվել է, ինչպե՞ս կվարվես:
22. Լոգանք ընդ նելիս ջ րը կտրվեց, ինչպե՞ս կվարվես:
23. Պառկել ես քնել և զգ մ ես, որ մրս մ ես, ինչպե՞ս կվարվես:
24. Ուզ մ ես պահարանից ինչ-որ բան վերցնել, բայց ձեռքդ չի հասն մ, ինչպե՞ս կվարվես:
25. Դրս մ քայլելիս ոտքդ ոլորվեց և ընկար, ինչպե՞ս կվարվես:
26. Դպրոց մ պետք է թելադր թյ ն գրես, նայ մ ես պայ սակիդ
ﬔջ, իսկ տետրը չկա, ինչպե՞ս կվարվես:
27. Հրավիրված ես ընկերոջդ ծննդյան տոնին և պետք է անպայման
գնաս, սակայն նվեր չ նես և ոչ էլ գ մար, ինչպե՞ս կվարվես:
28. Պետք է հանդիպես ընկերոջդ, սակայն փողոց մ խցան ﬓեր են
ևդ
շան մ ես, ինչպե՞ս կվարվես:
29. Քո սիրելի իրը ընկել է ճահիճի ﬔջ և դժվար է այն վերցնել, ինչպե՞ս
կվարվես:
30. Մոլորվել ես քաղաք մ, չգիտես`ինչպես հասնել քո ցանկալի վայրը, ինչպե՞ս կվարվես:
31. Ծաղիկները ջրելիս ցնց ղը կոտրվեց, ինչպե՞ս կվարվես:
5. Խաղ- վարժ թյ ն՝ «Ամբող ջացր

պատմ թյ նը»
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Նպատակը՝ տրամաբանական մտածող թյան զարգաց մ։
Խնդիրներ՝ գործող թյ նների պատճառահետևանքային կապերի
գիտակց մ, վերացական մտածող թյան զարգաց մ։
Ընթացքը՝ մասնագետը այցել ին առաջարկ մ է տարբեր անավարտ նախադաս թյ ններ, որտեղ բացակայ մ է իրավիճակային
գործող թյ ններից ﬔկը կամ ﬕ քանիսը՝ խնդրելով ամբող ջականացնել այն։
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Ես դասավոր մ եմ պայ սակս, որպեսզի…:
Ես գն մ եմ անտառ, որպեսզի…:
Ես դպրոցից շ տ վերադարձա տ ն, քանի որ…:
Ես սառնարանը բացեցի, որպեսզի…:
Մայրիկը վերցրեց անձրևանոցը, քանի որ…:
Պապիկը ջր մ է այգին, որպեսզի…:
Ես տաք եմ հագնվել, քանի որ…:
Աﬔն օր հայրիկը տ ն է վերադառն մ ժամը յոթին, քանի որ…:
Ես գն մ եմ խան թ, որպեսզի…:
Դրս մ գետինը թաց է, քանի որ…:
Մայրիկը սպաս մ է կանգառ մ, քանի որ…:
Հայրիկը նվեր և տորթ էր գնել ինձ համար, քանի որ…:
Երեխաները անտառ մ փայտ էին հավաք մ, որպեսզի…:
Ես եկա տ ն, որպեսզի…..և իջնեմ բակ:
Ես առավոտյան արթնացա,….,հագնվեցի և……:
Ես ծաղկի սերմը վերցրեցի ,….., ջրեցի, և այն աճեց ﬔծացավ:
Պապիկն աստիճանը բերեց,…և քաղեց հասած ծիրանը:
Մենք գնացինք անտառ,….և տաքացանք:
Մայրիկս….., դրեց վառարանի ﬔջ,…և ﬔնք սկեցինք տել:
….., մայրիկս բացեց անկողինը և ﬔնք….:
…., ափսե բաժակ վերցրեցի, որպեսզի…
Մայրիկը…., գոգնոցը կապեց, որպեսզի…
Տատիկը….., որ կարողանա հեռ ստաց յց նայել:
Աղ ջիկը վերցրեց հեռախոսը,… և ծնողները եկան:
Մեքենան կանգնեց,…., հետո կրկին շարժվեց:

26. …., երեխաները իջան բակ և ձնեմարդ պատրաստեցին:
27. Աղ ջիկը հանեց իր կեղտոտ շորերը, …., …., չորացավ և նորից հագավ:
28. Գյ ղացին …., …. մշակեց, ալյ ր աղաց ….:
29. Ուժեղ քաﬕ եղավ,…., ընկան գետնին, փայտահատը եկավ տարավ:
30. Զամբյ ղը վերցրեցի,….ծաղիկներ հավաքեցի, ….. և դրեցի գլխիս:
6. Անեկդոտների, հ մորների քննարկ մ
Նպատակը՝ շփման հմտ թյ նների զարգաց մ՝ հաղորդակցման
պերցեպտիվ ֆ նկցիայի զարգացման շնորհիվ։
Խնդիրները՝ իրավիճակի, զր յցի ենթատեքստը հասկանալ կարող թյան զարգաց մ, հ մորի զգաց ﬕ բարելավ մ, ղղամտ թյան հաղթահար մ:
Ընթացքը՝ մասնագետը այցել ի հետ ﬕասին քննարկ մ է տարբեր
հ մորներ՝ վերլ ծելով յ րաքանչյ ր բաղադրիչը, որից հետո առաջարկվ մ է ﬕասին ստեղծել տարբեր հ մորային պատմ թյ ններ։
1. Վարդանիկը մայրիկին աս մ է.
– Մայրի’կ, այսօր ս ցչ հին ինձ հարցրեց` ես ք յր կամ եղբայր
նեմ:
– Դ ի՞նչ պատասխանեցիր:
– Ասացի, որ ես ﬕակ երեխան եմ:
– Իսկ ս ցչ հին ինչ ասաց:
– Ասաց. «Փառք Աստծո»:
2. Հայրը Վարդանիկին հարցն մ է.
– Ի՞նչ էիր ան մ քիﬕայի դասին:
– Պայթ ցիկ նյ թեր էինք փորձ մ:
– Եվ ինչ տնային աշխատանք հանձնարարեց:
– Չհասցրեց…..
3. Աշոտիկը Վարդանիկին հարցն մ է.
-Երեկ ինչո՞ւ դասի չէիր եկել:
-Ատամս ցավ մ էր:
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-Հիմա ցավ մ է՞:
-Չգիտեմ, ատաﬓաբ յժի մոտ է:
4. - Գո’ռ, շատ գեղեցիկ շարադր թյ ն էիր գրել, բայց ինչո՞ւ էր կիսատ:
- Որովհետև մայրիկիս շտապ աշխատանքի կանչեցին:
5. Քիﬕայի դասին.
-Մարիա’մ, ի՞նչ գ յն է ստացվել քո լ ծ յթը:
-Կարﬕր:
-Նստի’ր, ինը:
-Աննա’, իսկ քո լ ծ յթն ի՞նչ գ յն է:
-Վարդագ յն:
-Նստի’ր, թ:
-Արա’մ, իսկ քո՞նը:
-Սև:
-Երկո’ւս, դասարա’ն, փախի’ր:
7. Խաղ՝ «Ս տ պատմ թյ ններ»
Նպատակը՝ ղղամտ թյան նվազեց մ։
Խնդիրները՝ մտքի ճկ ն թյան, հնարամտ թյան, կողﬓորոշվել
նակ թյան, երևակայ թյան զարգաց մ։
Ընթացքը՝ մասնագետն
այցել ն, ﬕմյանց հերթափոխելով, հորին մ են և վերլ ծ մ անիրական, ս տ պատմ թյ ններ:
1. Հիմա ես ձեզ ﬕ պատմ թյ ն կպատﬔմ. Երեկ ես քայլ մ էի փողոցով, արևը շող մ էր, գիշեր էր, կապ յտ տերևները խշխշ մ էին
ոտքերիս տակ: Հանկարծ անկյ նից դ րս վազեց շ նը և բառաչեց
ինձ վրա: «Ծ ղ-ր -ղ »,-կանչեց նա և պոզերը տնկեց: Ես փախա,
իսկ դ կփախնեի՞ր:
2. Անտառով քայլ մ էի, շ րջ բոլորը ﬔքենաներ էին երթևեկ մ:
Հանկարծ տեսն մ եմ ս նկ, ճյ ղի վրա էր աճ մ, թաքնվել էր կանաչ տերևների ﬔջ: Ես թռա և քաղեցի այն: Հետո եկա գետի մոտ,
տեսնեմ ափին ձ կ է նստած, ոտքը գցել է ոտքին և նրբերշիկ է տ մ: Ես մոտեցա, իսկ նա, հոպ, թռավ ջ րը և լողաց:
3. «Անհաղթ աքլորը», «Ս տլիկ որսկանը», «Ս տասանը» հեքիաթնե38

րի քննարկ մ:
8. Խաղ «Այլ կերպ»
Նպատակը՝ մտքի ճկ ն թյան զարգաց մ։
Խնդիրները՝ վերացական մտածող թյան, արագ կողﬓորոշվել
նակ թյան, վերլ ծել կարող թյան զարգաց մ, ﬕտքը բացատրել կարող թյան զարգավ մ։
Ընթացքը՝ մասնակիցներին տրվ մ է հրահանգ` բացատրել առարկան, երև յթը՝ առանց բառի արմատը օգտագործել :
9. Խաղ «Թվարկիր առարկայի կիրառման բոլոր հնարավոր տարբերակները»
Նպատակը՝ մտքի ճկ ն թյան զարգաց մ։
Խնդիրները՝ ստեղծարար մտածող թյան, երևակայ թյան, կողմնորոշվել
նակ թյան զարգաց մ։
Ընթացքը՝ մասնագետը նշ մ է որևէ առարկա և խնդր մ այցելուին գտնել այդ առարկայի կիրառման հնարավորինս շատ տարբերակներ: Առարկաներն են`թերթ, բաժակ, գրիչ, լ ցկի, ափսե, գիրք, տետր,
սրբիչ և այլն:
10. Խաղ «Անհնարին կապեր»։
Նպատակը՝ մտքի ճկ ն թյան զարգաց մ:
Խնդիրները՝ ստեղծարար մտածող թյան, հնարամտ թյան, երևակայ թյան զարգաց մ։
Ընթացքը՝ մասնակիցներին ասվ մ է երկ իրար հետ կապ չ նեցող առարկաներ, որոնք նա պետք է կապի ﬕմյանց հետ և պատմ թյ ն հորինի այդ կապի մասին: Այդ բառազ յգերից են՝ կակտ սլիմոնադ, սագ-թեյնիկ, հրապարակ-անկողին, սառնարան-հեծանիվ,
հեռախոս-առյ ծ, գրիչ-սրբիչ, ծաղիկ-հեռախոս:
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11. Խաղ «Սիամյան երկվորյակներ»
Նպատակը՝ շփման հմտ թյ նների զարգաց մ՝ հաղորդակցման
էմպատիկ ֆ նկցիայի զարգացման շնորհիվ։
Խնդիրները՝ դիմացինի մտադր թյ նը հասկանալ կարող թյան
զարգաց մ, համագործակց թյան զարգաց մ, էմպատիայի զարգաց մ:
Ընթացքը՝ երկ մասնակիցների ձեռքերը պարանով կապ մ են
ﬕմյանց, և այդ կապած ձեռքով նրանք պետք է նկարեն՝ գ շակելով,
թե ինչ է ցանկան մ նկարել մյ սը, ընդ որ մ` ընթացք մ չպետք է
խոսեն: Ն յնը կարելի է անել ծեփով, կարելի է անել առանց ձեռքերը
կապել , ն յն առաջադրանքը հնարավոր է տալ խնդրելով, որ ինչոր գործող թյ ններ անեն ﬕասին առանց խոսել ՝ գ շակելով ﬔկը
մյ սի մտքերը, ընդ որ մ՝ ﬕ գործող թյ նը ան մ է ﬔկը, մյ սը՝ հաջորդ մասնակիցը, օրինակ՝ ﬔկը վերցն մ է վրձինը, մյ սը՝ ջրաներկը,
ﬔկը վերցն մ է թ ղթը, մյ սը՝ ջ րը:
12. Խաղ՝ «Բացատր մ ենք ձեռքերով»
Նպատակը՝ շփման հմտ թյ նների զարգաց մ՝ հաղորդակցման
էմպատիկ ֆ նկցիայի զարգացման շնորհիվ։
Խնդիրները՝ ժեստերով ﬔկը մյ սի մտադր թյ նը հասկանալ
կարող թյան, հնարամտ թյան, արագ կողﬓորոշվել
նակ թյան
զարգաց մ:
Ընթացքը՝ մասնակիցներին խնդրվ մ է հաջորդաբար ինչ-որ գործող թյ ն կատարել համար ﬕմյանցից ժեստերով բացատրել և
խնդրել ինչ-որ բաներ:
Ամփոփելով՝ հարկ է նշել, որ ﬔր կողﬕց ներկայացված աջակց թյան սկզբ նքներն
առանձնահատկ թյ նները կարող են մասնագետներին ղղորդել, թե երեխայի զարգացման ո’ր կողﬔրի վրա
պետք է առավել շադր թյ ն դարձնել, ի’նչ ղղ թյամբ աշխատանքները վարել, ինչպե’ս փոփոխել, շտկել կամ զարգացնել այս կամ
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այն առանձնահատկ թյ նը, սակայն հոգեխոսքային զարգացման
խնդիրների դրսևոր ﬓերը յ րաքանչյ ր երեխայի մոտ շատ անհատական են և բնորոշվ մ են յ րատիպ ընթացքով, ստի, հոգեբանական աջակց թյան ծրագիրը կազﬔլիս պետք հաշվի առնել նաև յ րաքանչյ ր երեխայի զարգացման, տարիքային և անհատական առանձնահատկ թյ նները։
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Համակարգչային կախված թյամբ ղեկցվող
հոգեկան զարգացման խնդիրները և աջակց թյան
առանձնահատկ թյ նները
Անձի զարգաց ﬓ էապես պայմանավորվ մ է տվյալ ժամանակաշրջանի տնտեսական, սոցիալ-հասարակական և տեխնիկական
փոփոխ թյ ններով
զարգաց ﬓերով: Մասնավորապես՝ 20-րդ
դարավերջին տեխնիկական նորար թյ նները՝ համակարգիչն համացանցը, ինչպես իրենց հետ ներմ ծեցին բազ մ դրական տեղաշարժեր, հեշտացրեցին մարդ կենսագործ նե թյ նը, այնպես էլ՝
սերմանեցին տարաբն յթ անցանկալի երև յթներ: Այսօր աշխարհ մ
մարդը համարվ մ է տեխնածին էակ և գտնվ մ է տեխնիկական փոփոխ թյ նների և զարգաց ﬓերի կիզակետ մ:
Այդ առ մով համակարգչային այս դար մ պետք է սպասել, որ ﬔծ
կլինի համակարգչային գործ նե թյան ազդեց թյ նը 21-րդ դարաշրջանի մարդ անձի և հոգեկան զարգացման վրա:
Այսօր, հաճախ որպես գործ նե թյ ն, մարդ ՝ մասնավորապես՝
երեխայի կյանք մ իր յ րահատ կ տեղն է զբաղեցն մ համակարգչային գործ նե թյ նը: Համաձայն ﬕ շարք գիտնականների (Ա. Ն.
Լեոնտև, Ս. Լ. Ռ բինշտեյն, Լ. Ս. Վիգոտսկի) գործ նե թյ նը պայմանավոր մ է անձի զարգաց մը:
Հոգեկան զարգացման համատեքստ մ, հատկապես կարևոր է և
հրատապ ս ﬓասիրել համակարգչային գործ նե թյան ազդեց թյ նը ﬕնչև 6 տարեկան երեխաների անձի և հոգեկան զարգացման
գործընթաց մ, քանի որ անձի զարգացման վաղ փ լեր մ տարաբն յթ սոցիալական և հոգեբանական ազդեց թյ նները վճռորոշ են
հետագա կենսագործ նե թյան համար: Եվ հենց այս շրջան մ է տեղի նեն մ երեխայի խոսքի զարգաց մը, ինքնագիտակց թյան, սոցիալական «ես»- ի ձևավոր մը, շփման հմտ թյ նների զարգաց մը
և այլն: Այդ իմաստով, ﬔծահասակը որպես անձ արդեն կազմավորված է և զգալի չափով կարող է վերահսկել շրջակա ﬕջավայրի տարաբն յթ ներգործ թյ նները:
Բացի այդ, ﬕնչև 6 տարեկանը հարկ է շեշտադրել երեխայի զար42

գացման «զգայ ն շրջանների» կարևոր թյ նը խոսքի, հոգեկան գործընթացների զարգացման, վարքաձևերի յ րացման համար: <ստի,
համակարգչային կախված թյ նը և չարաշահ մը հոգեկան գործընթացների զարգացման զգայ ն շրջաններ մ տրամաբանորեն կ նենան իրենց յ րատիպ ներգործ թյ նը:
Առանձնահատ կ շադր թյ ն պետք է հատկացնել համակարգչային գործ նե թյան ազդեց թյանը խոսքի զարգացման զգայ ն
շրջան մ (0-6 տ., մասնավորապես՝ 1,5 տ-ը առանձնահատ կ կարևոր շրջանն է խոսքի զարգացման համար), քանզի նախադպրոցական
տարիք մ երեխայի առաջին կարևոր ձեռքբեր մը, տարիքային նորագոյաց թյ նը խոսքի զարգաց ﬓ է, և այն դիտարկվ մ է որպես անձի և հոգեկան զարգացման հիﬓասյ ն. խոսքի զարգաց մը իր հետ
զ գորդ մ է նաև մյ ս հոգեկան գործընթացների զարգաց մը, իսկ
խոսքի հապաղման հետ համընթաց հաճախ հապաղ մ է նաև երեխայի հոգեկան զարգաց մը:
Խոսքը շփման անհրաժեշտ բաղադրիչ է և ձևավորվ մ է շփման
ընթացք մ: Եթե ﬕնչև 1 տարեկանը շփման պահանջմ նքը չի բավարարվ մ կամ ոչ լիարժեք կերպով է բավարարվ մ, երեխայի հոգեկան
զարգաց մը հետ է ընկն մ, իսկ խոսքը նման երեխաների մոտ շատ
շ է ի հայտ գալիս: Առաջին ﬔկ տար մ ﬔծահասակի հետ լիարժեք շփ մը կենսականորեն կարևոր է երեխայի համար: Հետևապես՝
համակարգչային կախված թյ նն չարաշահ մը, կենդանի շփման,
երկխոս թյան պակասը կարող են բացասաբար անդրադառնալ հոգեխոսքային զարգացման վրա: Եթե ﬔծահասակները անտեսեն կամ
բավականաչափ շադր թյ ն չդարձնեն երեխայի խոսքի զարգացման զգայ ն շրջանին, այն կարող է ավելի շ ձևավորվել՝ նպաստելով
նաև հոգեկան գործընթացների հապաղմանը:
Տեղեկատվական է այն փաստը, որ համակարգչային կախված թյ ն նեցող երեխաների ծնողները շեշտադր մ էին խոսքի զարգացման զգայ ն շրջան մ (ﬕնչև 1,5-2 տարեկանը) երեխայի համակարգչային գործ նե թյան չարաշահման և կախված թյան մասին,
ինչպես նաև՝ ընտանիք մ շփման դժվար թյ նների, ցրված թյան,
կամակոր թյան վերաբերյալ: Համակարգչային կախված թյան դրս43

ևոր ﬓերից է՝ ճաշելիս համակարգչային գործ նե թյամբ զբաղվելը: Հետաքրքիր էր, որ նրանք նշ մ էին երեխաների օտար լեզ ներով
ճանաչողական գիտելիքների՝ հաշվել կարող թյան, կենդանիների,
մրգերի, ոտանավորների, երգերի իմաց թյան մասին, թեև մայրենի
խոսքը այս երեխաների մոտ դեռ հստակ ձևավորված չէր: Ծնողների
մոտ աﬔնահաճախ հանդիպող արտահայտ թյ նն էր. «լավ չի խոս մ, բայց շատ լավ հաշվ մ է ռ սերեն, անգլերեն, անգլերեն գիտի
մրգերի անվան ﬓերը» և նմանատիպ այլ ﬔկնաբան թյ ններ:
Կարելի է առանձնացնել համակարգչային գործ նե թյան չարաշահման և կախված թյան հետևանքով դրսևորվող հոգեկան և խոսքի
զարգացման հետևյալ առանձնահատկ թյ նները.
1. Սահմանափակ բառապաշարով իմաստավորված խոսքի հետ համատեղ ﬔխանիկական, շաբլոնային խոսք՝ զ գորդվող մայրենի
լեզվով կրկնխոս թյ ններով (էխոլալիաներով) և օտարալեզ համակարգչային բառապաշարով ﬔնախոս թյամբ:
Կրկնխոս թյ նների դրսևոր մը երեխայի խոսքի բնականոն զարգացման փ լերից 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 ներկայան մ է խաղի տեսքով, երեխային հաճ յք է պատճառ մ բառերի կրկնող թյ նը հենց այնպես,
զվարճանքի համար: Երեխան կրկնխոս թյ ններով կարծես թե հաստատ մ է դիմացինի ասածը: Ի տարբեր թյ ն բնականոն զարգացմամբ երեխաների, որոնց մոտ կրկնխոս թյ նները շատ կարճատև
բն յթ են կր մ, համակարգչային ազդեց թյան ներքո դրսևորվող
կրկնխոս թյ նները հաﬔմատաբար ավելի երկար են տև մ: Կրկնխոս թյ ններ հանդիպ մ ենք նաև ա տիստիկ սպեկտորի խանգար ﬓեր
նեցող երեխաների մոտ: Սակայն, ի տարբեր թյ ն
արտաա տիզմ նեցող երեխաների, ովքեր կրկն մ են բառերն
հայտ թյ նները հիﬓական մ իրավիճակին ոչ համարժեք և իմաստը չհասկանալով՝ համակարգչային ազդեց թյան ներքո դրսևորվող
կրկնխոս թյ նների դեպք մ երեխաները հիﬓական մ հասկան մ
են կրկնած արտահայտ թյ նների իմաստը՝ դրանով հաստատելով
դիմացինի ասածը: Օրինակ՝ ծնողի հարցին «հաց զո՞ւմ ես», կրկնվող
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«հաց զ մ ես» պատասխանով երեխան հաստատ մ է նրա ասածը:
Ա տիզմ նեցող երեխաների մոտ կրկնխոս թյ նները կատար մ են
զգայական, շադր թյ ն գրավել կամ ինչ-որ բանից խ սափել
գործառ յթ: Բացի այդ, այս երեխաների հետ աշխատելիս կրկնխոս թյ ններն ավելի հեշտ թյամբ են փոխարինվ մ իմաստավորված
խոսքով, քան ա տիզմ նեցող երեխաների մոտ: Եվ, ի տարբեր թյ ն ա տիզմ նեցող երեխաների, այս երեխաների մոտ իմաստավորված խոսքն ավելի շատ է:
Այս երեխաները հաճախ են օգտագործ մ համակարգչային խաղերից և մ լտֆիլﬔրից յ րացրած օտարալեզ խոսքը, արտահայտ թյ նները, բացի այդ՝ առանց առարկաների հետ հարաբերվել
ﬔնախոս մ են: Մենախոս թյ նը ն յնպես խոսքի բնականոն զարգացման փ լերից է, սակայն, ի տարբեր թյ ն բնականոն զարգացմամբ երեխաների, ովքեր խաղալիս, ինչ-որ գործող թյ ն անելիս
ﬔկնաբան մ են իրենց գործող թյ նները, և իմաստային առ մով
ﬔնախոս թյ նը կապված է իրենց գործող թյ նների հետ, համակարգչային ազդեց թյամբ երեխաները ﬔնախոս մ են խաղից դ րս,
առանց խոսքի և գործող թյան իմաստային կապի, և ﬔնախոս թյան
հիﬓական բովանդակ թյ նը համակարգչային թեմաներն են, ընդ
որ մ՝ օտար լեզվով: Նրանք հաճախ նաև օգտագործ մ են համակարգչային գործ նե թյան ընթացք մ յ րացրած բառեր, արտահայտ թյ ններ, որոնք թերևս նպատակային, իրավիճակին համարժեք են
կիրառվ մ և համակարգչային հնչող թյամբ, օրինակ՝ «правильно»,
«отлично», «мой животик такой голодный», «ой, какая красивая кукла»:
Խոսքի շաց մով զ գակցվող հոգեկան զարգացման խնդիրներ
և համակարգչային կախված թյ ն նեցող երեխաները հաճախ խոսք մ նեն մ են ﬔխանիկական, անգիր յ րացրած արտահայտ թյ ններ: Մեխանիկական խոսքի ցայտ ն օրինակներից են. «բարև,
ոնց ես, լավ ես», կամ դերային խաղի ժամանակ՝ «ﬔքենա եմ վաճառ մ, ինչ արժի, 500 դրամ» նախադաս թյ նները, որոնք նրանք արտաբեր մ են ﬕ շնչով:
Համակարգչային ազդեց թյան ներքո դրսևորվող կրկնխոս թյ նները, օտարալեզ
բառապաշարը, ﬔնախոս թյ նը հավանաբար
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պայմանավորված են երեխայի զարգացման վաղ շրջան մ նմանակման, ընդօրինակման փ լի հետ:
Հաճախ զբաղված թյան կամ երեխայի խնամքն
իրենց առօրյա
գործ նե թյ նը հեշտացնել նպատակով ծնողները չեն վերահսկ մ,
երբեﬓ նաև՝ խթան մ են համակարգչային խաղերի և օտարալեզ
մ լտֆիլﬔրի չարաշահ մը՝ այդպիսով սահմանափակելով կենդանի
շփ մը շրջապատի մարդկանց հետ: Խոսքի զարգացման զգայ ն շրջան մ ընտանիքի անդաﬓերի խոսքը լսել և յ րացնել փոխարեն,
երեխան սկս մ է յ րացնել համակարգչային խոսքը, որը և դառն մ է
ընդօրինակման հիﬓական օբյեկտը:
Կրկնխոս թյ ններ զարգացնող համակարգչային խաղերից է
«Խոսող Թոմը» (Говорящий Том), որտեղ գլխավոր հերոսը՝ կատ ն,
ն յն թյամբ կրկն մ է համակարգչից այնկողմ լսվող խոսքը:
2. Համատեղ շադր թյան թ յլ արտահայտված թյ ն, շադր թյան պակաս:
Խոսքի շաց մով զ գակցվող հոգեկան զարգացման խնդիրներ
և համակարգչային կախված թյ ն նեցող երեխաները դժվարան մ
են ինչ-որ ﬔկի հետ ﬕասին կենտրոնացնել շադր թյ նը ﬕևն յն
գործող թյան վրա: Նրանք խաղ մ են ﬕայնակ, ցանկ թյ ն չ նեն
շփվել , դիﬔլ և համատեղ որևիցե ﬔկի հետ խաղալ , հարաբերվել : Կարող են դիﬔլ և փորձել հասկացնել իրենց ցանկ թյ նը գլխավորապես գործող թյան ընթացք մ արգելքների և խոչընդոտների
հանդիպելիս: <շադր թյ նը կայ ն չէ, հաճախ են տեղափոխ մ այն
ﬕ գործող թյ նից մյ սը, դժվար թյամբ են արձագանք մ հրահանգներին: Նմանօրինակ վարքաձևի դսևորման պատճառները հետևյալն են.
 Առաջինը՝ համակարգչային գերակա ազդեց թյան դեպք մ կենդանի շփման, երկխոս թյան պակասն է, որի ընթացք մ երեխան
պետք է յ րացներ սոցիալական տարբեր վարքաձևեր, շփման հմտ թյ ններ, սովորեր հաղորդակցվել մարդկանց հետ:
 Հաջորդը՝ ﬕակողմանի շփ ﬓ է համակարգչի հետ, որի հետևանքով երեխան սովոր մ է ﬕայնակ խաղալ, տարբեր գործող թյ ններ կատարել առանց որևէ ﬔկի մասնակց թյան, առանց որևէ ﬔ46

կին լսել , շադր թյ ն դարձնել , ինչի հետևանքով համատեղ
գործ նե թյ ն իրականացնել ցանկ թյ նը շատ թ յլ է նրանց
մոտ:
 Եվ իհարկե, երեխան հաճախ չի արձագանք մ հրահանգներին,
երբ իրեն դիմ մ են, քանզի համակարգչի հետ գործող թյ ններ
կատարելիս, նրան ոչ ոք չի դիմ մ, հրահանգներ չի տալիս և կարիք
չկա ինչ-որ ﬔկին լսել : Հետևապես, ոչ համակարգչային խոսքին
շադր թյ ն դարձնել հատկ թյ նն այս երեխաների մոտ թ յլ
է արտահայտված:
Ի տարբեր թյ ն ա տիստիկ սպեկտորի խանգար ﬓեր նեցող
երեխաների, ովքեր ն յնպես բնորոշվ մ են համատեղ շադր թյան
թ յլ արտահայտված թյամբ, հրահանգները չլսել , անվանը չարձագանքել հատկ թյամբ, համակարգչային ազդեց թյամբ երեխաներն
ավելի հեշտ թյամբ են ներգրավվ մ համատեղ գործ նե թյան ﬔջ և,
տեսողական կոնտակտի պահպանված թյան շնորհիվ, մասնագետի
օգն թյամբ շադր թյ նը կենտրոնացնել դեպք մ կարողան մ
են իրականացնել հրահանգները, արձագանքել շրջապատի ազդակներին: Կարճատև հոգեբանական ախատանքները առավել ակնհայտ
փոփոխ թյ ններ են արձանագր մ այս երեխաների շադր թյան
գործընթաց մ:
3. Տեսաշարժողական կոորդինացիայի, տարածական կողﬓորոշման
զարգացված թյ ն, ակնառ -գործնական մտածող թյան գերակայ թյ ն:
Համակարգչային գերակա ազդեց թյ նը զարգացն մ է երեխայի
մոտ տեսաշարժողական կոորդինացիան, տարածական կողﬓորոշ մը, քանի որ համակարգչային գործ նե թյան ընթացք մ՝ մասնավորապես՝ խաղի ժամանակ, երեխան ձեռքի շարժ ﬓերը համատեղ մ
է նկարի հետ: Հետևապես, նրանց մոտ զարգացած և գերակայող է լին մ ակնառ -գործնական մտածող թյ նը, թեև 3 տարեկանից հետո
պետք է զարգանա ակնառ -պատկերավոր, ապա՝ վերացական (բառա-տրամաբանական) մտածող թյ նը: Մտածող թյան վերջին երկ
տեսակները այս երեխաների մոտ շատ թ յլ են զարգացած, քանի որ
նրանց զարգացման համար անհրաժեշտ է կենդանի շփ մ, երկխոս 47

թյ ն, ինչը պակաս մ է համակարգչային ազդեց թյամբ երեխաների
մոտ, հետևաբար՝ խոսքը հապաղ մ է, վերացական մտածող թյ նը՝
ն յնպես:
Այս երեխաները նեն ճանաչողական գիտելիքների ﬔծ պաշար,
գիտեն իրերի ֆ նկցիոնալ նշանակ թյ նը, կարող են ինքն ր յն,
առանց ﬔծի օգն թյան կիրառել առարկաները ըստ նշանակ թյան,
օրինակ՝ աթոռը հարմարեցնել, պահարանից վերցնել բաժակը, ծորակից ջ ր լցնել և խﬔլ: Սակայն, երբ ﬔծահասակը դիﬕ նրան.«գնա,
բեր, պահարանի վրա դրված բաժակը», նա կարող է չհասկանալ, քանի որ այս դեպք մ պետք է ակտիվանա երեխայի վերացական մտածող թյ նը:
4. Շաբլոնային մտածող թյ ն, հաջորդական գործող թյ նների ավտոմատաց մ:
Համակարգչի դիտ մը և կարգավոր մը տեղի է նեն մ ալգորիթմային կանոններով: «Այնպիսի բն թագրերը, ինչպիսիք են համակարգչային պատկեր մ շրիֆտի և սիմվոլի համակց մը, համակարգչային աշխատանքը կարգավորող հրահանգների կրկնող թյ նը, նրա
տեմպոռիթﬕկ հատկ թյ նը, դիսփլեյի էկրանի չափսերի սահմանափակ լինելը և դիսփլեյի վրա աշխատանքների կազմակերպման ստանդարտաց մը օգտագործողի մտավոր գործ նե թյ նը ենթարկ մ են
ալգորիթմային կանոնների նոր համակարգին՝ դարձնելով այն ավելի
շաբլոնային, քան ավանդական համակարգ մ»: Համակարգչի հետ
հաճախակի փոխազդեց թյ նը նպաստ մ է նաև գործ նե թյան
ﬕատարր թյանն շաբլոնային լենել ն: Իսկ երեխաների շրջան մ,
ովքեր չեն կարող վերահսկել համակարգչի ազդեց թյ նը, վարք մ
հստակորեն դրսևորվ մ են ստանդարտացված գործող թյ ններ:
Համակարգչային ազդեց թյամբ և հոգեխոսքային զարգացման հախաղմամբ երեխաները հաճախ ճաշելիս, հագնվելիս, քնելիս գործող թյ նները իրականացն մ են ն յն հաջորդական թյամբ, օրինակ՝
երեխաներից ﬔկը վերցն մ էր բարձը, իր լեզվով բարի գիշեր մաղթ մ
եղբորը, գն մ ննջարան, շորերը դն մ ﬕևն յն աթոռին, հագն մ իր
ն յն գիշերային զգեստը, պառկ մ քնել և աﬔն օր կրկն մ այս ն յն
գործող թյ նները առանց հաջորդական թյ նը խախտել : Դերային
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խաղեր խաղալիս նրանք պահպան մ են և կրկն մ գործող թյ նների ն յն հաջորդական թյ նը, որը յ րացրել են առաջին անգամ այդ
խաղը խաղալիս: Համակարգչային ազդեց թյան ներքո դրսևորվող
շաբլոնային վարքը պետք չէ շփոթել ա տիստիկ սպեկտորի խանգար ﬓեր նեցող երեխաների, ստերիոտիպային, արարողակարգային
վարքի հետ, որի դեպք մ գործող թյան որևէ օղակի խախտման դեպք մ այդ երեխաները հայտնվ մ են հ զական անկայ ն վիճակ մ: Ի
տարբեր թյ ն նրանց, համակարգչային ազդեց թյամբ երեխաները
չեն շփոթվ մ և բացասական հ զական ապր ﬓեր չեն նեն մ շաբլոնային վարքի որևէ օղակի խախտման դեպք մ, բացի այդ, նրանց
շաբլոնային վարքն առավել հեշտ թյամբ է ենթարկվ մ փոփոխման:
Ինչպես նաև, այս երեխաները վարք մ չեն դրսևոր մ ստերեոտիպ,
կրկնվող շարժ ﬓեր, չ նեն սևեռ ն թյ ններ (фиксации)՝ ի տարբեր թյ ն ա տիզմ նեցող երեխաների:
Ստանդարտացված վարք զարգացնող համակարգչային խաղի վառ
օրինակ է «Խոսող Թոմը», որի գլխավոր հերոս կատվին հարկավոր
է խնաﬔլ՝ օրինակ՝ կերակրել, քնացնել, ն յնատիպ, ստերոտիպային,
հաջորդական գործող թյ ններով:
5. Կարգ կանոնի ընկալման թ յլ արտահայտված թյ ն, կամակոր թյ ններ, հակադրվող վարքագիծ՝ ղեկցվող լացով կամ ագրեսիվ գործող թյ ններով:
Համակարգչային գերակա ազդեց թյան դեպք մ հոգեխոսքային
զարգացման խնդիրներով երեխաները հաճախ են դրսևոր մ հակադրվող վարքագիծ, այն դեպք մ, երբ նրանց ցանկ թյ նները չեն
կատարվ մ: Նրանք հաճախ են կիրառ մ «չեմ զ մ» արտահայտ թյ նը: Հակադրվող վարքագիծը հաճախ է ղեկցվ մ անցանկալի
վարքային դրսևոր ﬓերով՝ իրեր նետելով, ջարդելով, գոռալով, գետնին պառկելով և այլն: Այս երեխաները ղղակիորեն չեն ենթարկվ մ
սահմանված կանոններին և դժվարան մ են կատարել այն, ինչ նրանց
այդ պահին չի հետաքրքր մ: Օրինակ՝ նախադպրոցական հաստատ թյ ններ մ նրանք չեն ենթարկվ մ սահմանված ռեժիﬕն, չեն կարողան մ շարք կանգնել, չեն ընկալ մ դասապրոցեսի կանոնները,
ընդհան ր առմամբ՝ ան մ են այն, ինչ զ մ են:
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Միգ ցե նման վարքագծի պատճառներից ﬔկն այն է, որ համակարգչային գործ նե թյան ընթացք մ երեխան ինքն է ղեկավար մ
գործընթացը, որպես այդպիսին վարքի ինքնակարգավորման դժվար թյ նների չի հանդիպ մ, հետևապես՝ նա ենթադր մ է, որ աﬔն
ինչ իր ցանկ թյամբ պետք է լինի: Քանի որ համակարգչային կախված թյան դեպք մ նվազագ յնի է հասն մ կենդանի շփ մը ﬕջավայրի մարդկանց հետ, երեխան չի յ րացն մ վարքի կարգավորման
ձևերը, նորմատիﬖերը, կարգ կանոնին հարմարվել հմտ թյ նները: Պետք է նկատել նաև, որ հենց 0-3 տարեկանն է կարգ կանոնի
ընկալման ձևավորման զգայ ն շրջանը, և, եթե այդ փ լ մ նպաստող
հանգամանքներ չեն լին մ նշված զգաց ﬕ ձևավորման համար, երեխան դժվարան մ է ընկալել կարգը, դառն մ է կամակոր և հակադրվող:
Բնականաբար նման երեխաներին հարկավոր է հոգեբանական
աջակց թյ ն և, պայմանավորված երեխայի անհատական, զարգացման և տարիքային առանձնահատկ թյ ններով, յ րաքանչյ ր երեխայի համար պետք է մշակվի և կյանքի կոչվի անհատական աջակց թյան ծրագիր:
Ըստ այդմ, համակարգչային կախված թյ ն նեցող երեխան
բն թագրվ մ է հետևյալ առանձնահատկ թյ ններով.
1. <շադր թյան կենտրոնացման, նստ նակ թյան արտահայտված
խնդիրներ, այսինքն՝ ան մ է այն, ինչ զ մ է, կարծես չլսելով և
չարձագանքելով այլ մարդկանց խոսքին,
2. Համակարգչային գործ նե թյան արգելման և սահմանափակման
դեպք մ բնորոշվ մ է հ զական անկայ ն դրսևոր ﬓերով՝ իրեր
նետելով, հարվածելով, լացով, տարբեր այլ կամակոր թյ ններով,
3. Վերացական մտածող թյան թ յլ զարգացված թյամբ՝ չի հասկան մ և ընկալ մ խոսքային հրահանգները, հետևապես չի կարողան մ կատարել դրանք,
4. Սահմանափակ բառապաշարով և կրկնխոս թյ ններով՝ գրեթե
ﬕշտ կրկն մ է դիմացինի խոսքը, իմաստավորված խոսքը գրեթե
բացակայ մ է,
5. Ինքնաբ խ վարքով՝ չի ընկալ մ և հասկան մ վարքի կանոնները,
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հետևապես՝ չի ենթարկվ մ դրանց,
Համագործակց թյան բացակայ թյամբ՝ խաղ մ է ﬕայնակ, չի
կարողան մ խմբային խաղեր խաղալ,
7. Դժվար թյամբ է արձագանք մ անվանը։
Ելնելով վերոնշյալ վերլ ծ թյ ններից՝ համակարգչային կախված թյ ն նեցող երեխաների հետ հոգեբանամանկավարժական
աշխատանքները հարկ է կառ ցել հետևյալ ղղ թյ ններով.
1. Համակարգչային գործ նե թյան սահմանափակ մ։ Համակարգչային գործ նե թյան սահմանափակ մը հարկ է կատարել աստիճանաբար, փ լ առ փ լ՝ համատեղ երեխայի մոտ ակտիվացնելով
այլ հետաքրքր թյ ններ՝ կապված կենդանի հ զական շփման
հետ։ Այսինքն՝ երեխային պետք է տալ այլընտրանք, որը գերակա
կլինի իր համար, ինչի շնորհիվ նա հետզհետե կհրաժարվի համակարգչային գործ նե թյ նից։
2. Կենդանի շփ մ, երկխոս թյ նների, հրահանգների հաճախակի
կիրառ մ, երեխայի գործող թյ նների խոսքային ﬔկնաբան մ։
Կենդանի հ զական շփ մը կզարգացնի երեխայի խոսքը՝ ակտիվացնելով նաև հոգեկան զարգաց մը։ <ստի, այս երեխաները
հաճախակի պետք է գտնվեն մարդկանց ﬕջավայր մ, այցելեն
տարբեր մարդաշատ վայրեր՝ խան թներ, խաղահրապարակներ,
մանկական ժամանցի կենտրոններ, ներկա լինեն տարբեր խնջ յքների, ﬕջոցառ ﬓերի և այլն:
Հրահանգների կիրառ մը հարկ է սկսել պարզ հրահանգներից, օրինակ՝ «լ յսը ﬕացրո’ւ», «դ ռը բացի’ր»։ Եթե երեխան չի հասկան մ պարզ հրահանգները, անհրաժեշտ է օգնել նրան, նախ՝ հրահանգի հետ ﬕասին երեխայի հետ անելով այդ գործող թյ նը,
ապա՝ ժեստերի ﬕջոցով երեխային ղղորդել և մատնանշել, թե ինչ
պետք է նա անի։ Անհրաժեշտ է նաև պարզ և հակիրճ՝ 2-3 բառով
ﬔկնաբանել երեխայի գործող թյ նները, օրինակ՝ «դ նստ մ ես
աթոռին», «ջ ր ես խմ մ», «լվացվ մ ես» և այլն։
3. Համատեղ շադր թյան ձևավոր մ, համատեղ գործ նե թյան
իրականաց մ։ Այս դեպք մ մասնագետը և ծնողը պետք է սովորեցնեն երեխային խաղալ ﬕասին։ Հարկ է սկսել պարզ խաղերից,

6.
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օրինակ՝ «գնդակի նետ մ», «խաղեր օղակներով՝ թռչել օղակի ﬔջ,
դ րս գալ, անցնել ﬕջով», «խաղ սառ յցով ապակե սեղանի վրա»,
«խաղեր օճառապղպջակով» և այլն։ Երբ ծնողը նկատ մ է, որ երեխան ﬕայնակ է խաղ մ, անﬕջապես պետք է ﬕջամտի և ﬕասին
խաղա նրա հետ։ Խաղալիս ցանկալի է, որ երեխան
ﬔծահասակը ﬕմյանց հետ փոխանակեն առարկաները՝ «Տ ր, վերցր , դիր»
հրահանգները կիրառելով։ <շադր թյան կենտրոնացման համար
շատ կարևոր են ինքնակենտրոնացման վարժ թյ նները, դրանցից են «ամրակների ամրաց մը երեխայի հագ ստին», «օղակների տեղադր մը ձեռքերին և ոտքերին», «փոքրիկ գնդակների
թաքցն մը հագ ստի ﬔջ», ինչը ստիպ մ է նրան շադր թյ նը
կենտրոնացնել և գտնել ամրակները, հանել օղակներն
փոքրիկ
գնդակները։ Ամրակներից, օղակներից, գնդակներից ազատվել
ջանքերը ն յնպես պետք է ղղորդվեն խոսքային ﬔկնաբանմամբ՝
«հանի’ր օղակը», «գտի’ր գնդակը» և այլն։
4. Պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծ մ՝ մտածող թյան զարգացման և երեխայի մոտ շփման ﬔջ մտնել անհրաժեշտ թյ ն առաջացնել նպատակով։ Երեխայի համար պրոբլեմային իրավիճակներ ստեղծելով՝ մասնագետը կամ ծնողը խթան մ են նրա շփման
ցանկ թյ նը, մտածող թյան զարգաց մը։ Նախընտրելի է երեխայի համար թեթև աստիճանի դժվար թյ ններ ստեղծել՝ վերցնելով իր համար շատ ցանկալի իրը, օրինակ՝ կոնֆետը, որը նա շատ
է զ մ տել։ Այդ իրը կարելի է ձեռքից ձեռք փոխել, որպեսզի
երեխան փորձի վերցնել, թաքցնել, այնպես, որ նա տեսնի և ցանկանա գտնել։
5. Ոչ շաբլոնային վարքի ձևավոր մ, ﬕևն յն վարքը տարբեր գործող թյ ններով իրականացնել
նակ թյան զարգաց մ։ Անհրաժեշտ է, որ երեխան ﬕևն յն գործող թյ նը տարակերպ իրականացնի, օրինակ՝ աﬔն օր հագնի տարբեր զգեստներ, ճաշի տարբեր վայրեր մ, մանկապարտեզ գնա տարբեր ճանապարհներով,
խաղալիքների հետ խաղա տարբեր ձևերով, տարբեր հաջորդական թյամբ։ Ցանկալի է, որ քնել և արթնանալ գործող թյ նները
լինեն տարբեր հաջորդական թյամբ։
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6. Կարգ կանոնի ընկալման ձևավոր մ, կամակոր թյ նների հաղթահար մ։ Երեխան հաճախ կամակոր թյ ններ է դրսևոր մ, երբ
նրա այդ վարքը ամրապնդվ մ է՝ խրախ սանքի կամ նախատինքների ﬕջոցով։ Երբ նա լաց մ է, իսկ ﬔծահասակը տրվ մ է այդ
լացին և փորձ մ աﬔն կերպ հանգստացնել՝ «ﬕ լացիր», «ինչ ՞
ես լաց լին մ» արտահայտ թյ ններով, երեխան բավարար մ է
իր շադր թյան պահանջը և հաջորդ անգամ կրկին լաց է լին մ։
Երբ պատժ մ ես, զայրան մ, նրա լացը ն յնպես ամրապնդվ մ է։
Այս դեպք մ պետք է հնարավորինս շադր թյ ն չդարձնել և չամրապնդել երեխայի կամակոր վարքը՝ ﬕաժամանակ նրան այլընտրանք, այլ առավել ազդեցիկ զբաղմ նք, հետաքրքր թյ ն տալով
և ամրապնդելով նրա դրական վարքը խրախ սանքների ﬕջոցով։
7. Անվան արձագանքի ձևավոր մ: Անվան արձագանքը շադր թյան կենտրոնացման առաջին քայլերից է, ինչի զարգացման համար կարելի է խաղալ ﬕ շարք խաղեր։ Այդ խաղերից է «ան ն գոռոցին» կամ «պահմտոցին՝ ան նը կանչելով»։ Քանի որ երեխան
դժվարան մ է արձագանքել անվանը, ցանկալի է ﬔծահասակներից ﬔկը կանչի նրան, իսկ մյ սը այդ պահին երեխային տանի նրա
մոտ, կամ ﬔծահասակի հետ երեխան դ րս գա սենյակից և մյ սի
կանչել ն պես երեխային ղեկցի սենյակ։
8. Վերացական՝ բառատրամաբանական մտածող թյան զարգաց մ:
Եթե երեխան յ րացրել է պարզ խոսքային հրահանգները, անհրաժեշտ է երեխային տալ բարդ հրահանգներ, այնպիսի հրահանգներ,
որոնց իրականաց մը իր տեսողական դաշտից դ րս է, օրինակ
«գնա’, սառնարանից բե’ր խնձորը», «պահարանը բացի’ր, գդալը
բե’ր», « հեռ ստաց յցի հետև մ ժամաց յց է դրված, գնա’, բե’ր
ինձ մոտ» և այլն: Վերացական մտածող թյան զարգացման համար
անհրաժեշտ է երեխային տալ տարբեր հարցեր, սկզբ մ՝ պարզ, հետո՝ առավել բարդ, օրինակ՝ «ան նդ ի՞նչ է», «ի՞նչ է մայրիկիդ, հայրիկիդ, ք յրիկիդ ան նը», «ի՞նչ ես ցանկան մ տել, խﬔլ» և այլն:
Երբ երեխան հետաքրքրված ինչ-որ բան է զ մ, օրինակ՝ աս մ
է «ջ ր տո’ւր», ծնողը և մասնագետը պետք է կողﬓակի հարցեր
տան նրան և ստանան պատասխան՝«որտե՞ղ լցնեմ ջ րը», «բաժա53

կի ﬔջ», «ո՞ր բաժակի ﬔջ» «կապ յտ, ﬔծ», «որտե՞ղ դնեմ բաժակը», «սեղանին» կամ, երբ երեխան աս մ է՝ «դ ռը բացի’ր», պետք
է հարցնել «ինչի՞ համար», «դ րս գնա’մ», «որ ի՞նչ անես», «ﬔքենա
քշեմ» և այդպես շար նակ և բոլոր իրավիճակներ մ: Եթե երեխան
դժվարան մ է պատասխանել, պետք է նախ նրան օգնել, հ շել,
ապա նորից հարցը կրկնել, որպեսզի նա պատասխանի: Խոսքային
հ շ մը յ րացնել ց հետո ﬔծահասակը պետք է կիրառի ժեստային հ շ մ:
9. Երևակայ թյան զարգաց մ: Երևակայ թյան զարգացման համար
կարելի է երեխային հանձնարարել տարբեր սյ ժետային նկարների
վերաբերյալ պատմ թյ ններ հորինել, հետո առավել բարդեցնել
հրահանգը և խնդրել երեխային պատմ թյ ններ հորինել ինչ-որ
թեմայի շ րջ, օրինակ՝ «Նոր Տարի» թեմայի վերաբերյալ: Կամ խաղալ «ամբող ջացր նկարը» խաղը, երբ մասնակիցները ﬔկը մյ սի
նկարին ինչ-որ բան ավելացնելով ստան մ են նոր պատկեր:
10. Շփման հմտ թյ նների զարգաց մ, վարքի կանոնների յ րաց մ:
Այս առանձնահատկ թյ նները զարգացնել համար պետք է կիրառել խաղեր, որոնք երեխային սկսովորեցնեն վարքի և շփման
կանոնները: Քանի որ երեխայի մոտ քիչ թե շատ զարգացած է լին մ վերբալ մտածող թյ նը, կարելի է նրա հետ խաղալ տարբեր
դերասյ ժետային խաղեր, որոնց օգն թյամբ նա կյ րացնի շփման
և վարքի կանոնները, օրինակ՝ «տ ն-տ նիկ», «խան թ-խան թ»,
«բժիշկ-բժիշկ» և այլն: Կարելի է յ րովի բեմականացնել նաև տարբեր հեքիաթներ, օրինակ՝ «Երեք խոզ կները», «Գնդիկ- բոքոնիկը»
և այլն:
Ամփոփելով՝ նշենք, որ երեխայի հոգեկան զարգաց մը յ րատիպ
ընթացք է ստան մ, երբ խոսքի զարգացման զգայ ն շրջան մ ընկալման, ճանաչող թյան և շփման դաշտ մ առանձնահատ կ դեր է
սկս մ զբաղեցնել համակարգչային գործ նե թյ նը: Մանկահասակ
երեխային ակամայից հրամցվ մ է այլ իրական թյ ն, ինչը գրավ մ է
նրան իր գ յներով, տեղեկ յթի հագեցված թյամբ և այլն: Փաստացի,
դեռ ամբող ջ թյամբ չճանաչելով իրեն շրջապատող իրական աշխարհը, նա, նախ և առաջ, ծանոթան մ է համակարգչային աշխարհին,
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որը և դառն մ է երեխայի զարգացման համար առաջնահերթ իրող թյ ն՝ երկրորդային պլան մղելով իրական աշխարհն շփ ﬓերը:
Ընդհանրացնելով նյ թի ներկայաց մը՝ հարկ է նշել, որ վերոշարադրյալ երև յթները այն հիﬓական ախտանշաններն են, որոնք դրսևորվ մ են համատեղ, ﬕմյանց հետ փոխպայմանավորված: <ստի,
ինչ-որ իմաստով կարելի է նշել, որ նրանք ձևավոր մ են 21-րդ դարի
համար շատ արդիական համակարգչային համախտանիշը, որը և բնորոշ մ է երեխայի հոգեխոսքային զարգացման ընթացքը: Նրանց ﬔկ սի և անկայ ն դրսևոր ﬓերը դեռ չեն վկայ մ համակարգչային
գործ նե թյան չարաշահման և կախված թյան մասին: Այս համախտանիշը բն թագրվ մ է ժամանակային և իրադրային կայ ն թյամբ:
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Ա տիստիկ սպեկտորի խանգար ﬓեր,
հոգեբանական աշխատանքը բնորոշ
դրսևոր ﬓերի դեպք մ
Ա տիզﬓ այսօր աշխարհ մ աﬔնատարածված զարգացման և
շփման խանգար ﬓ է, որը գնալով ավելի է ընդլայնվ մ՝ պայմանավորված տարբեր գործոններով: Զարգացած երկրներ մ այն առավել
տարածված է՝ ﬕգ ցե պայմանավորված տեխնիկական զարգացման
հետևանքներով, տնտեսական զարգաց ﬓերով, էկոլոգիայի և սննդարդյ նաբեր թյան խնդիրներով և գենային փոփոխ թյ ններով:
Եթե դիտարկենք պատմական զարգացման տեսանկյ նից, 21-րդ դար մ կենդանի շփ մը՝ որպես զարգացման կարևոր գործոն, գնալով
երկրորդային դեր է զբաղեցն մ (ինտերնետային կախված թյ ն, աշխատանքային ծանրաբեռնված թյ ն, գերզբաղված թյ ն)՝ զիջելով
իր տեղը տեխնիկական շփմանը. այսօր նկատվ մ է ավտոմատիզացման ﬕտ մ, օրինակ՝ սպասարկման վճարները, առևտրային գործող թյ նները, տարբեր ծառայ թյ ններ իրականացվ մ են տեխնիկական սարքերի օգն թյամբ, ինչը նպաստ մ է կենդանի շփման գործոնի նվազեցմանը, մարդկանց՝ ﬕմյանցից ﬔկ սացմանը:
Նշված խանգարման պատճառական թյան գիտական հետազոտ թյ նների սկզբնական փ լ մ որոշ գիտնականների կարծիքով
ա տիզﬓ ղեկց մ էր կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդ թյ ններին (Г.И.Каплан, Б.Дж. Седок, 1994) կամ կապված էր
վերջինիս անբավարար թյան հետ, մյ ս մասն այն կապ մ էր նյ թափոխանակ թյան խնդիրների հետ (Б.В.Лебедев, М.Г.Блюмина, 1972):
Ներկայ մս ավելան մ են ա տիզﬕ գենետիկ պայմանավորված թյ նը հաստատող հետազոտ թյ նները (Е.Вейкфилд, Е.Язбак), իսկ
սոցիալական գործոնները դիտարկվ մ են որպես նպաստող հանգամանքներ:
Սոցիալական գործոնների թվ մ առանձնացն մ են պատվաստ ﬓերը, ծննդաբեր թյան ընթացք մ առաջացած բարդ թյ նները, ծնողների տարիքը, նրանց ինտելեկտի զարգացման մակարդակը,
համակարգչային և էկրանային կախված թյ նը, սոցիալական ﬔկ 56

սաց մը:
Ենթադրվ մ է, որ ﬔծ տարիք մ ա տիզմ նեցող երեխա նենալ ռիսկն ավելի ﬔծ է: Կա տեսակետ, որ բարձր ինտելեկտով ծնողների մոտ ա տիզմ նեցող երեխա նենալ հավանական թյ նը
ն յնպես բարձր է:
Չնայած ղիղ կապ չկա ա տիզﬕ և պատվաստ ﬓերի ﬕջև,
բայց շատ են դեպքերը, երբ պատվաստման բարդ թյ ններից հետո
երեխայի խոսքը, վարքը հետ են զարգացել:
Կամ, որքան ընտանիքը ﬔկ սացված է հասարակ թյ նից, որքան երեխայի կենդանի շփ մը քիչ է, այնքան նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվ մ ա տիզﬕ դրսևորման համար, նմանապես համակարգիչներից, պլանշետներից, գաջետներից և ﬓացյալ էկրաններից
կախված թյ նը ն յնպես կարող է խթանել ա տիստիկ ախտանշանների դրսևոր մը:
Հարկ է նշել, որ թվարկված սոցիալական գործոնների և ա տիստիկ սպեկտորի խանգար ﬓերի ﬕջև կապը լ րջ գիտական հիﬓավոր ﬓեր դեռևս չի ստացել և ﬓ մ է հիպոթեթիկ մակարդակ մ:
Դասական ա տիզմը բնորոշվ մ է հետևյալ առանձնահատկ թյ ններով.
1. Թ յլ տեսողական կոնտակտ
2. Շփման ցանկ թյան թ յլ արտահայտված թյ ն
3. Փոխհատ ցող ա տոստիմ լյացիաների առկայ թյ ն, որոնք օգն մ են երեխային խեղդել անհարմարավետ թյ նը, շադր թյ ն
գրավել կամ խ սափել ինչ-որ բանից: Դրանցից են` կրկնվող շարժ ﬓերը, առարկաների հետ մանիպ լյացիաները, որոնց նպատակն է` կրկնել ﬕևն յն հաճելի զգացող թյ նը:
4. Ստերեոտիպ, կրկնվող վարքային շարժ ﬓեր (տար բեր մ է
մարﬕնը, քայլ մ է ոտքերի թաթերի վրա, շարժ մ է թաթիկները,
կրճտացն մ է ատաﬓերը, փակ մ է ականջները)
5. Ստերեոտիպ վարքային գործող թյ ններ (հաջորդական թյամբ
դասավոր մ է մատիտները, ﬔքենաները, առանձնացն մ է առարկաներն ըստ գ յների, քանդ մ և ն յն թյամբ կառ ց մ է աշտարակները)
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6. Անհասկանալի, չիմաստավորված ձայների արձակ ﬓեր (տկը-տկը, պտը-պտը, հ -հ )
7. Գիտակցված խոսքի բացակայ թյ ն կամ կրկնխոս թյ ններ
8. Ոչ ադեկվատ հ յզեր և վարքային դրսևոր ﬓեր՝ ինքնաﬖաս մ
կամ ագրեսիա մյ սների նկատմամբ, անտեղի լաց և ծիծաղ
9. Վախ մարդկանցից և նոր, անծանոթ ﬕջավայրերից
10. Աղմ կի, բարձր ձայների նկատմամբ գերզգայ ն թյ ն կամ անտարբեր թյ ն
11. Ոչ կամածին շադր թյան թ յլ արտահայտված թյ ն, անվան
թ յլ արձագանք
12. Պարզ և բարդ հրահանգները ընկալել և կատարել ցանկ թյան
թ յլ արտահայտված թյ ն
13. Ոչ ցանկալի վարքային սովոր յթներ (անպետք, կեղտոտ առարկաների համտես մ՝ ավազ, ջրաներկ, օճառ, ձեռնաշարժ թյ ն, զ գարանային գործող թյ նների անվերահսկելի թյ ն)
14. Ընտրողական սն նդ (փափ կ սն նդից հրաժար մ, կարﬕր գ յնի սն նդից խ սափ մ և այլն)
15. Ֆիքսված թյ ններ կոնկրետ առարկաների և գործող թյ նների
վրա (խաղ մ է ﬕայն ﬔքենաներով, դ րս է գալիս տանից ﬕայն
սիրելի տիկնիկի հետ, սիր մ է ﬕայն համակարգիչ և այլն)
16. Գերզգայ ն թյ ն հպ ﬓերի, մարﬓական կոնտակտի նկատմամբ կամ ծայրաստիճան խ սափ մ մարﬓական կոնտակտից
17. Անտարբեր թյ ն մարդկանց և նրանց զգացմ նքների նկատմամբ, էմպատիայի թ յլ արտահայտված թյ ն
18. Նմանակման թ յլ արտահայտված թյ ն:
Ա տիստիկ սպեկտորի խանգար ﬓերի վերաբերյալ ընդհան ր պատկերաց ﬓեր և տեղեկ թյ ններ ստանալ ց հետո անհրաժեշտ է և կարևոր անդրադառնալ վաղ մանկական ա տիզﬕ ախտորոշման է թյանն
հիﬓական ﬔթոդներին: Արդի ժամանակներ մ
վաղ տարիք մ խնդրի ախտորոշման անհրաժեշտ թյ նը բավականին կարևորվ մ է, քանզի ըստ մասնագետների (հոգեբան, հատ կ
մանկավարժ, զարգացնող մանկաբ յժ, նյարդաբան հոգեբ յժ և այլն),
որքան վաղ է հայտնաբերվ մ խնդիրը, այնքան հեշտ է կանխարգելել
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վերջինիս զարգաց մը և շտկել այն: Վաղ մանկական ա տիզﬕ ախտորոշ ﬓ իրականացվ մ է՝ հիﬓվելով երեք հիﬓական որակական
խանգար ﬓերի վրա.
 ոչ բավարար սոցիալական համագործակց թյ ն կամ վերջինիս լիովին բացակայ թյ ն
 ոչ բավարար փոխադարձ հաղորդակց թյ ն կամ առհասարակ
շփման բացակայ թյ ն
 վարք մ ստերեոտիպ ձևերի առկայ թյ ն:
Վերջիններս կարևորվ մ են անհատական զարգացման ընթացք մ, քանի որ երեխայի զարգացման կարևորագ յն ց ցիչներ են և
անկախ արտահայտված թյան աստիճանից` դրսևորվ մ են գրեթե
բոլոր իրավիճակներ մ: Սովորաբար նշված խնդիրները նկատվ մ են
արդեն իսկ երեխայի կյանքի առաջին տար մ, իսկ 3 տարեկանին մոտ
վերջիններս դառն մ են առավել նկատելի:
Առկա են ա տիզﬕ ախտորոշման բազմաթիվ ﬔթոդիկաներ, ներկայացնենք «CARS» (Childhood Autism Rating Scale) ﬔթոդիկան՝ «Վաղ
մանկական ա տիզﬕ գնահատման սանդղակը»:
1. Փոխհարաբեր թյ նները մարդկանց հետ
1 բալ-Մարդկանց հետ շփվելիս որևէ ակնհայտ դժվար թյ ններ և
շեղ ﬓեր չկան: Երեխայի վարքը համապատասխան մ է տարիքին,
կարող է նկատվել ﬕ փոքր շփոթված թյ ն, ամաչկոտ թյ ն կամ
անհանգստ թյ ն այն պահին, երբ դիմ մ են իրեն, բայց դա նորմայի
սահման մ է:
1,5 բալ - (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ – Փոխհարաբեր թյ ններ մ փոքր-ինչ դժվար թյ ններ են
նկատվ մ: Երեխան կարող է խ սափել աչքերի կոնտակտից, խ սափել ﬔծահասակներից կամ դառնալ նյարդային, եթե ցանկան մ են
գրավել իր շադր թյ նը, կարող է լինել շատ ամաչկոտ, չարձագանքել, երբ դիմ մ են իրեն, ավելի շատ է կպած ծնողներին, քան հասակակից այլ երեխաները:
2,5 բալ - (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ - Փոխհարաբեր թյ ններ մ նկատվ մ են ﬔծ դժվար 59

թյ ններ: Երեխան հաճախ անտարբեր է, տպավոր թյ ն է ստեղծվ մ, որ չի նկատ մ ﬔծերին: Անընդհատ անհրաժեշտ են պարտադրող ﬔթոդներ՝ նրա շադր թյ նը գրավել համար: Երեխան հաճախ շփման ﬔջ նախաձեռնող չէ:
3,5 բալ - (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ - Փոխհարաբեր թյ ններ մ առկա են չափազանց ակնհայտ
դժվար թյ ններ: Երեխան ﬕշտ անտարբեր է և չի նկատ մ, թե ինչ
են ան մ մարդիկ: Երեխան երբեք չի արձագանք մ և չի նախաձեռն մ շփ մ մարդկանց հետ: Միայն շատ համառ ջանքերից հետո կարելի է գրավել երեխայի շադր թյ նը:
2. Նմանակ մ
1 բալ-Ճիշտ նմանակ մ: Երեխան կարողան մ է նմանակել ձայները, բառերը, շարժ ﬓերն՝ իր տարիքին համապատասխան:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- նմանակ մը փոքր-ինչ նորմալ չէ` ﬔծամասամբ երեխան
նմանակ մ է պարզ նակ վարքի ձևերը`ծափ տալը, պարզ ձայները:
Երբեﬓ նմանակ մ է խթանել ց հետո կամ շաց մով:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ-Նկատվ մ են ﬔծ դժվար թյ ններ նմանակման ﬔջ: Երեխան հազվադեպ է նմանակ մ և դա ﬔծահասակի կողﬕց ﬔծ ջանքեր և օգն թյ ն է պահանջ մ: Հաճախ շաց մով է նմանակ մ:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ-Նկատվ մ են արտահայտված խնդիրներ նմանակման ﬔջ:
Երեխան շատ հազվադեպ է նմանակ մ կամ առհասարակ չի նմանակ մ ձայներ, բառեր, շարժ ﬓեր՝ ն յնիսկ ﬔծահասակի կողﬕց ﬔծ
ջանքերի և օգն թյան դեպք մ:
3. Հ զական հակազդ ﬓեր
1 բալ- Հ զական հակազդ ﬓերը համապատասխան մ են տարիքին և իրավիճակին: Երեխան արտահայտ մ է հ զական հակազդ ﬓերի համապատասխան տեսակ և դա արտացոլվ մ է նրա դեմքի
արտահայտ թյան ﬔջ, շարժ ﬓեր մ և շարժ ձևեր մ:
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1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ-Հ զական հակազդ ﬓերը փոքր-ինչ ադեկվատ չեն: Երբեﬓ
երեխան արտահայտ մ է ինչ-որ չափով ոչ համապատասխան հ յզեր:
Հակազդ ﬓերը երբեﬓ կապված չեն շրջապատի օբյեկտների և շ րջը տեղի նեցող իրադարձ թյ նների հետ:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ – Հ զական հակազդ ﬓերը հաճախ ադեկվատ չեն: Երեխան ց ցադր մ է հ զական հակազդ ﬓերի անհամարժեք թյան
կոնկրետ նշաններ ըստ տեսակի և աստիճանի: Հակազդ ﬓերը կարող են լինել բավականին շացած, կամ չափազանցված կամ էլ իրավիճակի հետ չկապված: Կարող է ծիծաղել կամ զայրանալ, ն յնիսկ,
երբ ոչ ﬕ ակնհայտ իրադր թյ ն կամ առարկա չի լին մ:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Նկատվ մ է հ զական հակազդ ﬓերի չափազանց ﬔծ անհամարժեք թյ ն: Հակազդ ﬓերը ծայրահեղ հազվադեպ են համապատասխան մ իրավիճակին, երբ երեխան գտնվ մ է կոնկրետ տրամադր թյան ﬔջ, շատ դժվար է այն փոխել կամ ընդհակառակը՝ երեխայի
հ յզերը հաճախակի փոփոխվ մ են, երբ ընդհանրապես առիթ չկա:
4. Մարﬓի տիրապետ մ
1 բալ - Երեխան շարժվ մ է թեթև, ճկ ն, կոորդինացիան համապատասխան մ է տարիքին:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ – Մարﬓի տիրապետ մը փոքր-ինչ բնականոն չէ`առկա են
որոշ ոչ ﬔծ տարօրինակ թյ ններ, օրինակ` շարժ ﬓեր մ անփ թ թյ ն, կրկնվող շարժ ﬓեր, վատ կոորդինացիա:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ- Մարﬓի տիրապետման ﬔջ նկատվ մ են ﬔծ դժվար թյ ններ: Երեխայի վարքը անսովոր է կամ տարօրինակ՝ տվյալ տարիքի
համար, կարող է ներառել մատների տարօրինակ շարժ ﬓեր, մարմնի կամ մատների տարօրինակ դիրքեր, կարող է դրսևորել ինքնաագրեսիա, պտտվել, տար բերել, ճոճել մարﬕնը, թափահարել ձեռքերը,
ոտնաթաթերի վրա քայլել:
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3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Նկատվ մ են չափազանց ակնհայտ խնդիրներ մարﬓի տիրապետման ﬔջ: Վերոնշյալ շարժ ﬓերը լին մ են շատ ինտենսիվ, և
հաճախ և դրանք կանխել ջանքերը զ ր են:
5. Առարկաների հետ գործող թյ ններ
1 բալ- Երեխան դրսևոր մ է բնականոն հետաքրքր թյ ններ խաղալիքների և առարկաների նկատմամբ և կիրառ մ է դրանք ըստ նշանակ թյան:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Խաղալիքների և այլ առարկաների նկատմամբ հետաքրքր թյ նները փոքր-ինչ բնականոն չեն, երեխան կարող է դրսևորել ոչ տիպիկ հետաքրքր թյ ն խաղալիքների նկատմամբ կամ խաղալ ոչ համապատասխան ձևով, օրինակ՝ տել այն կամ թխթխկացնել նրանով:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ-Նկատելի ոչ բնականոն հետաքրքր թյ ն կամ խաղալիքների և այլ առարկաների ոչ համարժեք կիրառ մ: Երեխան կարող է
դրսևորել թ յլ հետաքրքր թյ ն խաղալիքների կամ այլ առարկաների նկատմամբ կամ ﬕտված լինել առարկաները կամ խաղալիքները
տարօրինակ ձևով կիրառել : Նա կարող է կենտրոնանալ խաղալիքի
ինչ-որ մասի վրա, անընդհատ պտտել առարկայի կոնկրետ մասը կամ
խաղալ ﬕայն ﬔկ առարկայով:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Չափազանց արտահայտված ոչ բնականոն հետաքրքր թյ ն խաղալիքների նկատմամբ և տարօրինակ կիրառ մ: Երեխան
կարող է դրսևորել վերոնշյալ կետեր մ ներկայացված վարքը, սակայն
ﬔծ հաճախական թյամբ և ինտենսիվ թյամբ: Երեխային շատ դժվար է շեղել, որքան էլ ջանքեր կիրառվեն:
6. Հարմարվողական թյ նը փոփոխ թյ ններին
1 բալ- Տարիքին համապատասխան արձագանք փոփոխ թյ ններին: Անկախ նրանից, թե ինչպես է երեխան ընկալ մ և ﬔկնաբան մ
առօրյա փոփոխ թյ նները, նա ընդ ն մ է այն առանց ակնհայտ ցնց ﬓերի:
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1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Փոքր-ինչ ոչ բնականոն հարմար մ փոփոխ թյ ններին:
Երբ ﬔծահասակները փորձ մ են փոխել զբաղմ նքների կամ առաջադրանքների ընթացքը, երեխան շար նակ մ է անել այն, ինչ ան մ
էր կամ օգտագործել ﬕևն յն առարկաները:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ- Նկատելի ոչ բնականոն հարմար մ փոփոխ թյ ններին:
Երեխան ակտիվորեն ընդդիման մ է ստեղծված կարգի փոփոխ թյանը, ձգտ մ է շար նակել նախկին զբաղմ նքը և դժվար է նրան շեղել
դրանից: Կարող է զայրանալ կամ տխրել, երբ գործող թյ նների սահմանված կարգը խախտվ մ է:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ - Չափազանց ակնհայտ ոչ բնականոն հարմար մ փոփոխ թյ ններին:
Երեխան դրսևոր մ է կտր կ հակազդ ﬓեր փոփոխ թյ ններին:
Եթե փորձ մ ենք փոխել նրա գործող թյ ններն
զբաղմ նքները,
երեխան դառն մ է անկառավարելի, չի համագործակց մ և դառն մ
է չափազանց զայրացկոտ:
7. Տեսողական հակազդ ﬓեր
1 բալ- Տարիքին համապատասխան տեսողական հակազդ մ: Երեխայի տեսողական հակազդ ﬓերը բնականոն են, տեսող թյ նը կիրառվ մ է մյ ս զգայարանների հետ համատեղ որպես նոր առարկաների հետազոտման ﬕջոց:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Փոքր-ինչ ոչ բնական տեսողական հակազդ մ: Երեխային
անհրաժեշտ է պարբերաբար հիշեցնել, որպեսզի նայի առարկաներին:
Երեխան կարող է առավել հետաքրքրված լինել հայել ﬔջ իր արտացոլանքով կամ լ յսով, քան՝ հասակակիցներով, կարող է երբեﬓ ղղակի նայել տարած թյան ﬔջ և խ սափել նայել մարդկանց աչքերին:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ- Նկատելի ոչ բնական տեսողական հակազդ մ: Երեխային
հաճախ պետք է հիշեցնել, որ նա պետք է նայի այն ղղ թյամբ, որտեղ
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գործող թյ ն է կատար մ: Նա կարող է նայել տարած թյան ﬔջ, խ սափել նայել մարդկանց աչքերին, անսովոր տեսողական անկյան տակ
նայել առարկաներին կամ մոտեցնել առարկան աչքերին շատ մոտ:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Չափազանց նկատելի ոչ բնական տեսողական հակազդ մ:
Երեխան մշտապես խ սափ մ է նայել մարդկանց կամ կոնկրետ
առարկաներին և դրսևոր մ է վերոնշյալ տեսողական տարօրինակ թյ նների ծայրահեղ ձևեր:
8. Լսողական հակազդ ﬓեր
1 բալ- Երեխայի լսողական հակազդ մը բնականոն է և համապատասխան մ է տարիքին: Լսող թյ նը օգտագործվ մ է մյ ս զգայարանների հետ համատեղ:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Փոքր-ինչ ոչ նորմալ լսողական հակազդ մ: Կարող է լինել
ոչ բավարար պատասխան հակազդ մ կամ կոնկրետ ձայների նկատմամբ զգայ նակ թյան ոչ ﬔծ բարձրաց մ: Ձայնի նկատմամբ հակազդ մը կարող է լինել շացած, կարող է հարկ լինի կրկնել ձայները՝ երեխայի շադր թյ նը գրավել նպատակով: Երեխան կարող է
զայրանալ արտաքին ձայներից:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ- Նկատելի ոչ նորմալ ձայնային հակազդ մ: Երեխայի մոտ
ձայների նկատմամբ հակազդ ﬓերը փոփոխվ մ են՝ հաճախ անտես մ է ձայները, երբ նրանք արտաբերվ մ են առաջին ﬕ քանի անգաﬓերը, որոշ արտաքին ձայների դեպք մ կարող է վախենալ կամ
փակել ականջները:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Չափազանց նկատելի ոչ նորմալ ձայնային հակազդ մ: Երեխան դրսևոր մ է ս ր արտահայտված գերզգայ նակ թյ ն կամ անտարբեր թյ ն ձայների նկատմամբ:
9. Հաﬕ, հոտառ թյան, շոշափելիքի և հպման հակազդ ﬓերը
և նրանց կիրառ մը
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1 բալ- Հաﬕ, հոտառ թյան և հպման բնական հակազդ ﬓեր և
կիրառ մ: Երեխան հետազոտ մ է առարկաներն իր տարիքին համապատասխան: Առարկաների հաﬕ և հոտի նկատմամբ նի բնական
վերաբերմ նք, ցավի զգացող թյան դեպք մ հակազդ ﬓերը նորմայի սահման մ են:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Հաﬕ, հոտառ թյան և հպման զգայ թյ նների նկատմամբ
փոքր-ինչ ոչ բնական հակազդ մ և կիրառ մ, երեխան երբեﬓ առարկաները տան մ է բերանը, կարող է հոտոտել և փորձել ոչ տելի
առարկաների համը: Կարող է չարձագանքել կամ ս ր արձագանքել
թ յլ ցավին, որը բնականոն զարգացմամբ երեխան կընկալեր որպես
անհարմարավետ թյ ն:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ-Հաﬕ, հոտի և հպման նկատելի ոչ նորմալ հակազդ ﬓեր և
կիրառ մ: Երեխան շատ ս ր է արձագանք մ, երբ դիպչ մ են իրեն,
հաճախ հոտոտ մ և համտես մ է առարկաներն մարդկանց:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Հաﬕ, հոտի և հպման չափազանց ակնհայտ ոչ նորմալ հակազդ ﬓեր և կիրառ մ: Երեխան մշտապես հոտ է քաշ մ, համտես մ առարկաներն
մարդկանց և ան մ է դա ոչ թե հետազոտել
նպատակով, այլ՝ զգայական ապր ﬓեր նենալ համար: Երեխան
առհասարակ ցավ չի զգ մ կամ շատ ս ր է արձագանք մ փոքր անհարմարավետ թյանը:
10. Վախ և հ զական անհավասարակշռված թյ ն
1 բալ – Վախերի և հ զական թյան բնականոն մակարդակ՝ երեխայի
վարքը համապատասխան մ են տարիքին և իրավիճակին:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Փոքր-ինչ ոչ բնական վախեր և հ զական թյ ն: Երեխան
ժամանակ առ ժամանակ դրսևոր մ է չափազանց ժեղ կամ շատ թ յլ
վախ առարկաների նկատմամբ՝ ի տարբեր թյ ն բնականոն զարգացմամբ հասակակից երեխաների:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
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3 բալ- Նկատելի ոչ բնական վախեր և հ զական անհավասարակշռված թյ ն: Երեխան հաճախ դրսևոր մ է չափազանց ժեղ
կամ շատ թ յլ վախ առարկաների և իրավիճակների նկատմամբ՝ ի
տարբեր թյ ն ն յնիսկ իրենից փոքր երեխաների:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Չափազանց ս ր վախեր և հ զական անհավասարակշռված թյ ն՝ վախն առկա է ն յնիսկ անվտանգ առարկաների և իրավիճակների հետ կրկնակի փորձի դեպք մ: Շատ դժվար է հանգստացնել
երեխային: Երեխան, ընդհակառակը, չի նկատ մ վտանգը, որից տարեկից մյ ս երեխաները խ սափ մ են:
11. Խոսքային հաղորդակց մ
1 բալ- Խոսքի զարգաց մը համապատասխան մ է տարիքին:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Փոքր-ինչ ոչ նորմալ խոսքային հաղորդակց մ՝ խոսքն ընդհան ր առմամբ շացած է: Խոսքի ﬔծ մասը իմաստավորված է, ﬕաժամանակ առկա են որոշ կրկնխոս թյ ններ կամ կարող է շփոթել
դերան նները: ժամանակ առ ժամանակ տարօրինակ բառեր է կիրառ մ:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ- Նկատելի ոչ բնական խոսքային հաղորդակց մ՝ գիտակցված խոսքը գրեթե բացակայ մ է: Եթե այն կա, ապա խոսքային հաղորդակց մը գիտակցված և տարօրինակ խոսքի խառն րդ է:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ-Չափազանց ոչ բնական խոսքային շփ մ, գիտակցված խոսք
չի կիրառվ մ: Երեխան կարող է կենդանական ձայներ արձակել, ինչոր անսովոր հնչյ ններ կրկնել, ծանոթ պարզ բառերը տարօրինակ
ձևով և հնչող թյամբ կիրառել:
12. Ոչ խոսքային հաղորդակց մ
1 բալ- Ոչ խոսքային հաղորդակց մը համապատասխան մ է տարիքին և իրավիճակին:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Փոքր-ինչ ոչ բնական ոչ խոսքային հաղորդակց մ՝ կարող է
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անորոշ ց յց տալ կամ ձգվել դեպի ցանկալի առարկան, այն դեպք մ,
երբ իր տարեկից երեխան ժեստերով կարող է բացատրել՝ ինչ է զ մ:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ- Նկատելի ոչ բնական ոչ խոսքային հաղորդակց մ՝ երեխան
մասամբ կարող է ժեստերով արտահայտել ցանկ թյ նները, սակայն
չի կարող հասկանալ մյ սների ոչ խոսքային հաղորդակց մը:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ-Չափազանց արտահայտված ոչ բնական ոչ խոսքային հաղորդակց մ՝ երեխան ﬕայն կիրառ մ է մտացածին, տարօրինակ
ժեստեր, որոնք նկատելի իմաստ չ նեն և չի հասկան մ մյ սների
ժեստերն դեմքի արտահայտ թյ նը:
13. Ակտիվ թյան մակարդակ
1 բալ-Ակտիվ թյան մակարդակը համապատասխան մ է տարիքին և իրավիճակին:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Փոքր-ինչ ոչ բնական ակտիվ թյան մակարդակ՝ երեխան
կա´մ ﬕ փոքր ավելի շարժ ն է, անկարգապահ կա´մ ալարկոտ և
դանդաղկոտ: Ակտիվ թյան մակարդակը թ յլ ազդեց թյ ն է նեն մ հաջող թյան վրա:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ- Նկատելի ոչ բնական ակտիվ թյան մակարդակ՝ երեխան
կարող է լինել շատ ակտիվ և դժվար կառավարելի: Նա կարող է նենալ անսպառ էներգիա և չկարողանալ քնել: Եվ, ընդհակառակը, երեխան կարող է լինել բավականին իներտ և ﬔծ խթաններ անհրաժեշտ
լինեն նրան շարժել համար:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Չափազանց արտահայտված ոչ նորմալ ակտիվ թյան մակարդակ`երեխան դրսևոր մ է ակտիվ թյան ծայրահեղ վիճակներ և
կարող է ն յնիսկ փոփոխվել ﬕ ծայրահեղ վիճակից մյ սին:
14. Ինտելեկտ ալ արձագանքի մակարդակն աստիճանը
1 բալ- Ինտելեկտը համաչափ է զարգացած բոլոր ոլորտներ մ՝ երե67

խան իր տարեկիցների նման խելացի է և չ նի ինչ-որ արտասովոր
ինտելեկտ ալ հմտ թյ ններ կամ խնդիրներ:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Ինտելեկտի փոքր-ինչ ոչ բնական դրսևոր մ`երեխան այնքան խելացի չէ, որքան տարեկիցները, տարբեր ոլորտներ մ հմտ թյ նները որոշ չափով թ յլ են զարգացած:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ- Ինտելեկտի նկատելի ոչ բնական դրսևոր մ՝ երեխան ընդհան ր առմամբ այնքան էլ խելացի չէ, բայց ﬔկ կամ ﬕ քանի ինտելեկտ ալ ոլորտներ մ ֆ նկցիոնալ թյ նը նորմալ է:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Ինտելեկտի չափազանց արտահայտված ոչ բնական դրսևոր մ`այն դեպք մ, երբ երեխան տարեկիցների հաﬔմատ խելացի չէ,
բայց ﬔկ կամ ﬕ քանի ինտելեկտ ալ ոլորտներ մ կարող է նենալ
ն յնիսկ ավելի բարձր ֆ նկցիոնալ թյ ն:
15. Ընդհան ր տպավոր թյ ն
1 բալ- Սա ա տիզմ չէ, երեխան չ նի ա տիզﬕն բնորոշ ախտանշաններ:
1,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
2 բալ- Ա տիզﬕ ﬔղմ տեսակ`երեխայի մոտ ﬕ քանի նշաններ կան:
2,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
3 բալ- Նկատելի ա տիզմ է`երեխան կոնկրետ ախտանշաններ է
դրսևոր մ:
3,5 բալ- (եթե հարևան պնդ ﬓերի ﬕջև է)
4 բալ- Ծանր ա տիզմ է`երեխան դրսևոր մ է շատ ախտանշաններ
և ա տիզﬕ ծայրահեղ աստիճան:
Տվյալների վերլ ծ թյ ն
15-30- ա տիզմ չ նեցող երեխա
30-37- ա տիզﬕ թեթև աստիճան
37-60-ծանր ա տիզմ
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Հոգեբանական տեխնիկաներ և հնարներ ա տիստիկ
սպեկտորի խանգար ﬓերի դեպք մ













1. Տեսողական կոնտակտի զարգաց մ
Տեսողական կոնտակտի զարգացման նպաստավոր պայման է տեսողական ընկալման դաշտի սահմանափակ մը և երեխայի հետ
շփման օպտիմալ տարած թյան հաստատ մը, բնականաբար
ﬔծ հեռավոր թյան դեպք մ ավելի դժվար կլինի զարգացնել այն:
Վերջինիս համար ցանկալի է, որպեսզի աշխատանքները իրականացվեն ոչ շատ ընդարձակ սենյակ մ, հնարավոր թյան դեպք մ
աշխատանքային սեղանը տեղադրել սենյակի անկյ ն մ` երեխայի շարժողական ակտիվ թյ նը կարգավորել և շադր թյան
կենտրոնացված թյ նը ապահովել համար:
Այն իրը, որը երեխան շատ է ցանկան մ ստանալ և աչքերով հետև մ է դրան, մասնագետը պետք է մոտեցնի իր աչքերին, որսա տեսողական կոնտակտը, նոր այն փոխանցի երեխային:
Խաղ ծածկոցով կամ կտորե խողովակով: Երեխան մտն մ է կտորե
խողովակի ﬔջ և խաղերը կազմակերպվ մ են` սահմանափակելով նրա տեսողական ընկալման դաշտը և շփման տարած թյ նը:
Կամ` երեխան պառկ մ է ծածկոցի ﬔջ, և օրորելով` մասնագետը
խոս մ կամ խաղ մ է նրա հետ։
Խաղ «Ցանցերի և ճաղերի ﬕջով»: Ցանցերի և ճաղերի օգն թյամբ
մասնագետը ակտիվացն մ է երեխայի հետաքրքր թյ նը և, որսալով նրա հայացքը, կենտրոնացն մ է երեխայի շադր թյ նը
իր հայացքի վրա և խաղ մ նրա հետ:
Խաղ օճառապղպջակով: Պղպջակի համար նախատեսված ձողը
մասնագետը մոտեցն մ է աչքերին և հնարավորինս երկար փորձ մ պահել երեխայի հայացքը` ակտիվացնելով նրա հետաքրքր թյ նը և, երբ երեխայի ցանկ թյ նը աճ մ է, մասնագետը իրականացն մ է նրա ցանկ թյ նը:
Խաղ «Ճիկ» դռան նեղ անկյ նից, ﬔծ անցքով ստվարաթղթե խողովակի ﬕջից, տնակի պատ հանիկից, որտեղ տեսողական ընկալման դաշտն ավելի նեղ է լին մ։
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2. Անվան արձագանքի ձևավոր մ
 Խաղ «Թաքստոց»: Կողքի սենյակից կամ վարագ յրի հետևից ﬔծահասակներից ﬔկը կանչ մ է երեխայի ան նը, մյ ս ﬔծահասակը օգն մ է երեխային գնալ նրա մոտ։ Կարելի է ավելի զարգացնել այդ խաղը, օրինակ՝ երեխան ﬔծահասակի հետ սպաս մ
է դռան հետև մ, երբ ան նը տալիս են, դ ռը բաց մ են և ներս
մտն մ, այնքան ժամանակ, ﬕնչև երեխան ինքն ր յն անի դա։
 Խաղ «Ան ն գոռոցի»: Երեխաները ռետինե, թղթե գնդակը կամ
փ չիկը հերթական թյամբ գց մ են ﬕմյանց` իրենց ան նները
ասելով և բռնելով։ Եթե երեխաները դժվարան մ են ﬔծահասկները փորձ մ են օգնել նրանց: Հետո երեխաները ﬔկ գծով շարվ մ
են, իսկ մյ ս երեխան կանգն մ է դեմ դիմաց և, ընկերոջ ան նը
բացականչելով, փոխանց մ է նրան։
 Խաղ զանգով կամ ս լիչով: Մասնագետը հնչեցն մ է զանգը կամ
ս լ մ է ս լիչով, երբ երեխան պտտվ մ է, տալիս է նրա ան նը`
այդպիսով կենտրոնացնելով երեխայի շադր թյ նը իր անվանը։
 Խաղ «Պահմտոցի»: Երեխան թաքնվ մ է ծածկոցի տակ, մասնագետը կանչ մ է նրա ան նը, հետո բաց մ է այն։ Կամ երեխան
թաքնվ մ է ինչ-որ ﬕ տեղ, ﬔծահասակը կամ ﬔկ րիշ երեխա
փնտր մ է նրան` ան նը բացականչելով և ի վերջո գտն մ նրան։
3. Ընդօրինակման և նմանակման զարգաց մ
 Ընդօրինակման զարգացման համար մասնագետը երեխային խնդր մ է իր կատարած շարժ ﬓերից, գործող թյ ններց, արտաբերած ձայներից անﬕջապես հետո կրկնել դրանք:
 Խաղ երաժշտական գործիքներով: Օրինակ` մասնագետը հարված մ է թմբ կին, նվագ մ է շվիով և խնդր մ երեխային ն յն թյամբ կրկնել իր գործող թյ նը:
 Խաղ մ րճիկով: Մասնագետը մ րճիկով հարված մ է փայտիկներին կամ փոքրիկ գնդակներին, երեխան կրկն մ է։
 Խաղ գնդակով: Երեխան ընդօրինակ մ է գնդակով խաղերը, օրինակ` մասնագետը գնդակը գց մ է վերև, ծափ է տալիս և երեխային
առաջարկ մ կրկնել: Մեկ այլ դեպք մ` գնդակը հարված մ է հատակին, բռն մ և կրկին առաջարկ մ նրան կրկնել այն: Նմանակ70









ման խաղերից է նաև գնդակի գլոր մը, նետ մը ցանցի կամ տնակի ﬔջ և այլն:
Խաղ օղակներով կամ ռետինե անիﬖերով: Մասնագետը անցն մ է
օղակի ﬕջով, ցատկ մ է օղակի ﬔջ, պտտ մ է այն և անﬕջապես
առաջարկ մ կրկնել իր կատարած շարժ ﬓերն
գործող թյ նները:
Խաղ բ րգերով, լեգոներով, խորանարդիկներով և այլն: Մասնագետն առաջարկ մ է երեխային ﬕմյանց հերթափոխելով դասավորել կամ տեղադրել այդ խաղերը:
Շարժ ﬓերի ընդօրինակ մ: Մասնագետը առաջարկ մ է կրկնել
իր կատարած շարժ ﬓերը` ծափ, օդային համբ յր, բարևի և հաջող թյան ժեստ, մարﬓամարզ թյան տարրեր, շարժողական խաղեր` «Գնացք-գնացք» , «Թզ կ-հսկա» և այլն:
Սյ ժետադերային խաղեր: Պարզագ յն գործող թյ նների ընդօրինակ ﬕց հետո կարելի է իրկանացնել ավելի բազմատարր`
սյ ժետադերային խաղերի նմանակ մ: Օրինակ` մասնագետը կերակր մ է, քնեցն մ է տիկնիկին՝ խնդրելով կրկնել ն յն գործող թյ նը։

4. Ոչ կամածին շադր թյան զարգաց մ
 Ոչ կամածին շադր թյան զարգացման համար մասնագետը երեխայի շադր թյ նը ակամայից սևեռ մ է ﬕջավայրային ազդակների վրա: Երբ երեխան խաղ մ է, մասնագետը երաժշտական գործիքով, ս լիչով կամ զանգով ձայներ է արձակ մ, ծափ է տալիս,
ջ ր ցող մ նրա վրա, լ յսն է անջատ մ, ﬕացն մ` ﬕջավայրի
կողﬓակի ազդակներին նրա շադր թյ նը կենտրոնացնել համար։
 Երբ երեխան խաղ մ է իրեն հետաքրքրող խաղալիքներով, խաղի
ընթացք մ կարելի է զգ շ թյամբ վերցնել խաղալիքը, որպեսզի
նա նկատի և ցանկանա վերադարձնել այն։ Խաղի ընթացք մ կարելի գնդակներ նետել նրա ղղ թյամբ և այլն:
5. Ուշադր թյան կենտրոնաց մ սեփական մարﬓի վրա, պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծ մ։
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 Պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծ մը նպաստ մ է երեխայի շփման ցանկ թյան ակտիվացմանը, խոսքային հաղորդակցման նախաձեռնողական թյանը, մտածող թյան ակտիվացմանը, շադր թյան որակների զարգացմանը, կամային որակների` համառ թյան, նախաձեռնողական թյան, ինքն ր յն թյան զարգացմանը
և այլն: Պրոբլեմային իրավիճակները կարող են պայմանավորված
լինել ﬕ քանի գործոններով`
1. պրոբլեմային իրավիճակ, որի հիմք մ ընկած է երեխայի պահանջմ նքների բավարար մը:
2. պրոբլեմային իրավիճակ` պայմանավորված անհարմարավետ թյան զգաց մը հաղթահարել ցանկ թյամբ:
3. պրոբլեմային իրավիճակ, որի հիմք մ ընկած է երեխայի հետաքրքր թյ նը բավարարել ցանկ թյ նը:
 Խաղ ամրակներով: Մասնագետը ամրակները ամրացն մ է երեխայի հագ ստին, կամ մազերին, մատներին, այդպիսով երեխայի
համար ստեղծ մ է պրոբլեմային իրավիճակ, անհանգստ թյ ն և
նա ակամայից շադր թյ նը կենտրոնացն մ է իր վրա և փորձ մ
հաղթահարել անհարմարավետ թյան զգաց մը։
 Խաղ պարաններով: Մասնագետը պարանը թ յլ փաթաթ մ է երեխայի ձեռքերին կամ ոտքերին` այն արձակել ցանկ թյ ն առաջացնելով: Մեկ այլ դեպք մ` գնդակները տեղադր մ է հագ ստի
ﬔջ, որպեսզի երեխան ակամայից կենտրոնացնի շադր թյ նը
սեփական մարﬓի վրա և ցանկանա ելք գտնել այդ պրոբլեմային
իրավիճակից: Նմանատիպ գործող թյ ն կարելի է իրականացնել
անձեռոցիկը սոսնձելով և մատներին, ձեռքին ամրացնելով։
 Խաղ փոքր պլաստմասե օղակներով, որոնք անցկացն մ ենք երեխայի ձեռքին, ոտքին և խնդր մ, որ հանի դրանք։ Նմանապես նաև
բարակ ռեզինե օղակները կարելի է ամրացնել մատիկներին։
 Խաղ «փորձիր հասնել խաղալիքին»: Երեխայի սիրելի, իրեն հետաքրքրող առարկան ձեռքից ձեռք փոխանցել, թաքցնել, գցել խողովակի ﬔջ, այնքան, ﬕնչև չհոգնի սիրելի առարկայի հետևից
գնալ ց։ Իմաստը երեխայի համար դժվար թյ ն, խնդիր ստեղծելն է`մտածող թյ նը ակտիվացնել համար:
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6. Շոշափողական զգայ թյ նների ակտիվաց մ, հ զական լարված թյան նվազեց մ, ռելաքսացիա
 Խաղ հատիկաընդեղենով՝ սիսեռով, ոլոռով ոսպով, լոբիով, հնդկաձավարով և այլն։ Մասնագետի հետ ﬕասին երեխան հատիկաընդեղենով կատար մ է տարատեսակ գործող թյ ններ` ապլիկացիաներ, ձեռքի տարբեր աշխատանքներ: Կարելի է այդ հատիկները
լցնել թափանցիկ տարայի ﬔջ և սեղﬔլ ձեռքերով, փոխանցել ﬕ
ձեռքից մյ սը, լցնել ձեռքերի վրա և այլն: Օգտակար է նաև բալի
կորիզներով լցված լողավազանը, որոնց ﬔջ երեխան ընկղմվ մ է
ողջ մարﬓով։
 Խաղ տարբեր խոզանակներով, վրձիններով: Մասնագետը հերթական թյամբ ﬔրս մ է երեխայի վերջ յթները տարբեր չափսերի
խոզանակներով, վրձիններով։
 Խաղ ջրով, ջրաներկով: Օրինակ` մասնագետը ձեռքի համար նախատեսված ջրաներկով ներկ մ է երեխայի ձեռքի ափը, հետո՝
տպ մ ﬔծ սպիտակ թղթի վրա, կամ երեխան նկար մ է մատիկներով: Մեկ այլ դեպք մ` երեխան ջրաներկով և վրձինով նկար մ է
ջրի ﬔջ կամ փրփ րի վրա:
 Խաղ ծեփով, խմորով, կավով: Օրինակ` մասնագետի հետ ﬕասին
երեխան պատրաստ մ է ցեխագնդիկներ, խմորագնդիկներ, տարբեր առարկաներ` համանման կաղապարներով։
 Խաղ հատ կ մշակված ավազով կամ սպիտակաձավարով։ Մասնագետը երեխայի հետ ﬕասին լ սային սեղանների վրա զետեղված
սպիտակաձավարի կամ ավազի վրա նկար մ է տարբեր առարկաներ և իրավիճակներ, թաքցն մ տարբեր իրեր և երեխան փորձ մ
է գտնել անվանել դրանք:
 Խաղ տարատեսակ՝ հարթ, գոգավոր, մանր, ﬔծ, գ նավոր քարերով։
 Խաղ տարբեր չափսերի ոզնիաձև գնդակներով։
 Խաղ ճոճերով, ծածկոցներով և ﬔրսող գորգերով: Երեխայի հ զական լարված թյան նվազեցման համար բավականին արդյ նավետ է ճոճերի ﬕջոցով տարատեսակ խաղեր կազմակերպելը:
Մասնագետը կարող է նաև երեխային պար րել փափ կ ծածկո73

ցով`օգնելով նրան հետ պար րվել:
7. Ուշադր թյան կենտրոնաց մ, կայ ն թյ ն
 Խաղ ներարկիչներով կամ ռետինե խողովակով: Մասնագետը թափանցիկ տարայի ﬔջ ջ ր է լցն մ, ջրի ﬔջ երեխայի օգն թյամբ
տեղադր մ է տարբեր թեթև առարկաներ` խաղալիք մրգեր, բանջարեղեններ, խխ նջներ, քարիկներ և այլն, ապա` երեխան ներարկիչի ﬔջ ջ ր է հավաք մ և նշան բռնելով` ցող մ ջ րը այդ առարկաների վրա։ Այդ գործող թյ նը կարելի է իրականացնել նաև ամռանը` ջ րը ներարկիչով մարդկանց վրա ցողելով կամ ռետինե խողովակով ջրելով մարդկանց, ծառերը, ծաղիկները, քարերը և այլն։
 Խաղ ջրով: Թափանցիկ տարայով ջրի ﬔջ մասնագետը երեխայի
հետ տեղադր մ է տարբեր գ յնի օղակներ կամ այլ առարկաներ,
ապա` վրձինով կամ փայտիկներով փորձ մ է որսալ այդ առարկաները և տեղադրել այլ տարայի ﬔջ։ Կարելի է նաև ջրաներկով ներկել և պղտորել ջ րը, ապա ջրի ﬔջ թաքցնել տարբեր առարկաներ,
քարիկներ, թղթի կտորներ, որպեսզի երեխան փայտիկով գտնի և
դ րս բերի դրանք։
 Խաղ մագնիսով։ Խաղալիք ռկանի մագնիսե հատվածով երեխան
որս մ է ձկնիկներին կամ կտրատ մ է մագնիսով ամրացված խաղալիք բանջարեղեններն մրգերը։
 Խաղ մ րճիկով: Երեխան փորձ մ է մ րճիկով հարվածել գնդակներին, փայտիկներին, գնդակը գց մ է ցանցը կամ խողովակի ﬔջ։
 Խաղ հատիկաընդեղենով։ Երեխան հատիկաընդեղենը լցն մ է նեղ
անցքով տարաների, շշերի ﬔջ:
 Խաղ մկրատով։ Մասնագետի օգն թյամբ երեխան մկրատով կտր մ է թ ղթը` ղիղ գծով, հետո՝ կոր, այն հետև՝ կտր մ է տարբեր պատկերներ։
 Խաղ լապտերով կամ ջրի ցողիչով: Մ թ կամ լ սավոր վայր մ
մասնագետը անկանոն տեղադր մ է խաղալիքները և խնդր մ,
որ երեխան լապտերիկով գտնի դրանք, օրինակ` բանանը, ափսեն,
բաժակը և այլն։ Ն յն գործող թյ նը կարելի է իրականացնել ջրի
ցողիչով՝ խնդրելով երեխային գտնել և ջրով ցողել առարկաները։
Խաղի ընթացք մ, երբ երեխան գտն մ է առարկան, մասնագետը
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վերցն մ է այն, տալիս նրան և հարցն մ՝ ինչի համար է, կամ ինչ
ենք ան մ նրանով, օրինակ՝ ինչի համար է բաժակը, մատիտով ինչ
ենք ան մ և այլն։ Հաջորդիվ կարելի է փոխվել դերերով, այս դեպք մ երեխան է նշ մ, թե որ խաղալիքը մասնագետը փնտրի լապտերիկով և ինչը ջրի ցողիչով։
Խաղ լաբիրինթոս: Աթոռներով, սեղաններով, օղակներով, կտորե
պարկերով և այլ առարկաներով մասնագետը պատրաստ մ է լաբիրինթոս և երեխային օգն մ անցնել դրանց ﬕջով։
Խաղ փ չիկներով։ Փ չիկը փչել, փոխանցել ﬕմյանց, հարվածել
ձեռքով, ոտքով և այլն։
Պարզ և բարդ հրահանգների ս ց մ
Մասնագետը սովորեցն մ է երեխային «տ ր», «վերցր », «դիր»,
«արի», «գնա», «ﬕացր », «բացիր», «փակիր», «հանիր», «հագիր»,
«հավաքիր» և այլ պարզ հրահանգներ տարբեր գործող թյ նների
ﬕջոցով, օրինակ՝ դ ռը, ծորակը բացել, փակելով, լ յսը, հեռ ստաց յցը ﬕացնել, անջատելով, խաղալիքները և տարբեր իրեր
տալով, վերցնելով, հավաքելով և այլն։ Աշխատանքի ընթացք մ
այն հրահանգը, որը պետք է ընկալի և յ րացնի երեխան, անհրաժեշտ է արտասանել ﬔկ բառով։
Յ րաքանչյ ր հրահանգ սովորեցնելիս պետք է այն ղեկցվի գործող թյան հետ, օրինակ` «Գնա» հրահանգը սովորեցնելիս ﬔծահասակը կանգն մ է երեխայի առջև, իսկ մասնագետը, երեխային
թ յլ դիպչելով, աս մ է` «գնա-գնա»: Պետք է սկսել պարզ հրահանգներից` «տ ր», «բացիր», «դիր»:
«Տ ր» հրահանգը ցանկալի է սովորեցնել ն յնատիպ գործող թյ ն պահանջող խաղերի օգն թյամբ, երբ երեխային առաջարկվ մ է ﬕ քանի անգամ կատարել ն յն գործող թյ նը, (օրինակ`
բ րգերը, լեգոները): Այս դեպք մ մասնագետը պարբերաբար կիրառ մ է «տ ր» հրահանգը: Եթե երեխան չի կատար մ այդ հրահանգը, մասնագետը «տ ր» հրահանգը հնչեցնել ն զ գահեռ երեխայի ձեռքի խաղալիքը դն մ է իր ձեռքի ափի ﬔջ, այսինքն` կատար մ «տ ր» հրահանգի գործող թյ նը երեխայի օգն թյամբ,
բայց` նրա փոխարեն: Ն յն կերպ ցանկալի է գործել նաև մյ ս
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հրահանգների դեպք մ, օրինակ` «բացիր» հրահանգը երեխաները
արդյ նավետ յ րացն մ են գ աշների, շշերի խցանները և դ ռը
բացելիս:
 «Հանիր» հրահանգը երեխաներին կարելի է սովորեցնել` ամրակները հագ ստին ամրացնելով, գնդակները հագ ստի ﬔջ տեղադրելով, օղակները ձեռքերին անցկացնելով` զ գահեռ կրկնելով «հանիր» հրահանգը ﬕ քանի անգամ: Չափազանց կարևոր է երեխայի
հետ խոսել մատչելի լեզվով և որքան հնարավոր է հակիրճ: Խոսելիս մասնագետը ցանկալի է հաճախ կիրառի այն բառերը, որոնք
կան երեխայի բառապաշար մ` ﬕաժամանակ ստեղծելով այնպիսի
իրավիճակներ, որ երեխան հաճախ կիրառի իր խոսք մ առկա բառերը:
 Պարզ հրահանգները ﬕանման գործող թյ նների ﬕջոցով յ րացնել ց հետո ցանկալի է այդ հրահանգը հաճախ կիրառել կենցաղ մ: Երեխաները հրահանգները և առհասարակ` գիտելիքը
առավել արդյ նավետ յ րացն մ են կենցաղ մ կիրառվող առարկաների, իրերի և գործող թյ նների օգն թյամբ, օրինակ` մայրիկի
հետ մրգեր, բանջարեղեններ կտրատելով, աղցաններ պատրաստելով, սառնարանից օգտվելով, փոշեկ լով հատակը մաքրելով և
այլն:
 Պարզ հրահանգների յ րաց ﬕց հետո կարելի է անցնել 2 և ավել
գործող թյ ն պար նակող բարդ հրահանգների ս ցանմանը,
օրինակ` «վերցր խաղալիքը դիր սեղանին» կամ` «բաժակը վերցր , տար խոհանոց»: Ցանկալի է հրահանգը կրկնել ﬕ քանի անգամ։ Եթե երեխան դժվարան մ է կատարել այն, մասնագետը օգն մ է նրան ﬕասին իրականացնել գործող թյ նը կամ կիրառ մ
է ժեստային հ շ մ։
9. Համատեղ շադր թյան և համագործակց թյան զարգաց մ
Համատեղ շադր թյ նը արդյ նավետ զարգան մ է, երբ մասնագետը երեխայի հետ ﬕասին կենտրոնացն մ է շադր թյ նը
ﬕևն յն գործող թյան վրա։
 Եթե երեխան նախընտր մ է ﬕայնակ խաղալ, ցանկալի է աննկատ
ﬕջամատել և ներգրավվել խաղի ﬔջ` ﬕասին կատարելով ն յն
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գործող թյ նը, օրինակ, եթե նա տիկնիկին օրոր մ է անվասայլակով, մոտենալ, բռնել բռնակից և ﬕասին օրորել, եթե տիկնիկին
կերակր մ է կամ խաղ մ լեգոներով, մոտենալ և ն յնը կրկնել,
ապա` կոնտակտ հաստատել նպատակով խոսքայնացնել երեխայի գործող թյ նը հրահանգի տեսքով: Այն դեպք մ, եթե երեխան վերցն մ է լեգոն և դն մ սեղանին և ոչ ﬕ կերպ չի կատար մ
այլ հրահանգ, նախ մասնագետը պետք է կիրառի` «լեգոն վերցր ,
դիր սեղանին» հրահանգը և ﬕ քանի անգամ կրկնել ց հետո, այն
փոխարինի իր առաջարկած հրահանգով:
 Միայնակ խաղի ժամանակ ցանկալի է մասնագետը թ յլ խոչընդոտներ ստեղծի երեխայի համար, որպեսզի նա նկատի և փորձի դիﬔլ մասնագետին, օրինակ՝ բ րգը կառ ցելիս հատիկները
պահել ձեռքի ափի ﬔջ, որպեսզի երեխան շփման նախաձեռն թյ ն ց ցաբերի և մասնագետի ձեռքից վերցնի իրեն հետաքրքրող
առարկան։
 Երեխայի հետ խաղալ մասնագետ-երեխա փոխադարձ կապ ապահովող խաղեր` տ ր, վերցր , դիր գործող թյ ններով, օրինակ`
«վրձինը տ ր, ջ րը վերցր , թ ղթը դիր և այլն»: Կարելի է բ րգի
հատիկը պահել ձեռքի ափի ﬔջ, որպեսզի նա դիﬕ և ցանկանա
վերցնել այն, որպեսզի իր կատարած գործող թյ նը ենթադրի համագործակց թյ ն մասնագետի հետ:
 Համագործակց թյ նը կարելի է զարգացնել ﬕասին պարզեցված
խաղեր խաղալով` գնդակ, բատﬕնտոն, թենիս, բասկետբոլ, խաղ
պարաններով և այլն:
 Հաշվի առնելով երեխայի հոգեկան զարգացման մակարդակը,
մասնագետը համատեղ շադր թյ նն
համագործակց թյ նը կարող է զարգացնել սյ ժետադերային խաղերի ﬕջոցով, օրինակ`«Տ ն-տ նիկ», «Խան թ-խան թ», «Բժիշկ-բժիշկ» և այլն:
10. Վերբալ հաղորդակցման բարելավ մ
 Խոսքային հաղորդակցման կարևոր նախապայման է երեխայի գործող թյ նների հակիրճ և մատչելի ﬔկնաբան մը, օրինակ` «հիմա
դ նստ մ ես աթոռին, բաժակը վերցն մ ես, ջ ր ես խմ մ»: Պետք
է խ սափել բարդ ստորադասական նախադաս թյ ններից:
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 Խոսքի զարգացման համար անհրաժեշտ է աշխատանքի ընթացք մ հաճախակի կիրառել այն բառերը, որոնք երեխան արդեն գիտի և ընթացքը կազմակերպել այնպես, որ երեխան հաճախ օգտագործի այդ բառերը: Դա նաև ինքնավստահ թյ ն է տալիս երեխային իր խոսքային նակ թյ նների վերաբերյալ:
11. Աշխատանք ոչ ցանկալի վարքային դրսևոր ﬓերի հետ
 Եթե երեխան դրսևոր մ է ոչ ցանկալի վարք, անհրաժեշտ է պարզել` ինչ է երեխան ց ցաբեր մ այդ վարքը, ինչ գործառ յթ է այն
կատար մ, և փոխարինել այն ﬔկ այլ համարժեք գործառ յթ իրականացնող վարքով: Եթե երեխան ընկն մ է հատակին, հարված մ
գլ խը պատին, պետք է հասկանալ` ինչն է նախորդ մ և հաջորդ մ դրան: Միգ ցե երեխայի նման վարքի պատճառը տագնապի, անապահով թյան զգաց ﬓ է, իսկ որպես վարքի արձագանք
ﬔծահասակները վազ մ են նրա հետևից, փորձ մ հարկադրաբար բարձրացնել հատակից, ստի` անապահով թյան զգաց մը
նվազեցնել և մարդկանց ոչ ցանկալի արձագանքը դադարեցնել
դեպք մ, հավանաբար կդադարի նաև երեխայի վարքը: Երբ երեխան հայտնվ մ է անկայ ն հ զական վիճակ մ որևէ սենյակ մտնելիս, կարևոր է հասկանալ` ինչն է նրան անհանգստացն մ, կամ
ինչ է տեղի նեցել այդ սենյակ մ և, գտնելով պատճառը, ﬔկ սացնել այն:
 Ոչ ցանկալի վարքային դրսևոր ﬓերի հետ աշխատելիս կարելի է
աստիճանաբար նվազեցնել այն` նպաստելով վերջինիս դադարեցմանը:
 Երեխայի հետ աշխատելիս ցանկալի է, որպեսզի մասնագետը խ սափի ոչ ցանկալի վարքի ամրապնդման երև յթից. հաճախ, դրական կամ բացասական արձագանք տալով երեխայի կատարած
գործող թյանը, ﬔնք նպաստ մ ենք վերջինիս ամրապնդմանը:
Եթե ﬔծահասակները բարկան մ են այս կամ այն արարքի համար, խրախ ս մ կամ շադր թյ ն են դարձն մ, հաճախ այդ
վարքն ամրապնդվ մ է: Այս պարագայ մ ցանկալի է շադր թյ ն
չդարձնել, չզայրանալ, չխրախ սել անցանկալի վարքը, այլ` փոխարինել այն ն յն պահանջմ նքը բավարարող ﬔկ այլ վարքով:
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 Երեխայի հետ խոսելիս ցանկալի է լինել հստակ, վստահ, տոնը`
հանգիստ, սակայն` ոչ ագրեսիվ, տագնապային, կասկակածող և
այլն: Երեխան հաճախ զգ մ է ﬔծահասակի անինքնավստահ թյ նը, ոչ հաստատակամ լինելը և կարող է շահարկել նրան, իսկ
զայր յթի դեպք մ` հակադրվել:
12. Շփման և սոցիալական հմտ թյ նների զարգաց մ
 Շփման հմտ թյ նների զարգացման նպատակով նախ ցանկալի է ակտիվացնել և խրախ սել երեխայի շփման ցանկ թյ նն
նախաձեռնողական թյ նը: Իսկ վերջինիս համար անհրաժեշտ
է ստեղծել այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ երեխան ակամայից
կփորձի դիﬔլ մասնագետին: Այդպիսիք են օգն թյ ն ենթադրող
իրավիճակները, օրինակ, երբ երեխան փորձ մ է խաղահրապարակ մ սահել, բայց ինքն ր յն դժվարան մ է, կամ` ցանկան մ է
ջ ր խﬔլ, սակայն չի կարողան մ վերցնել բաժակը, ինքնաբերաբար օգն թյան է դիմ մ և շփվ մ ﬔծահասակի հետ:
 Շփման զարգացման համար նախընտրելի են համագործակցային
խաղերը` պարզից ﬕնչև բարդ, որոնց մասին ներկայացվել է «համատեղ շադր թյան և համագործակց թյան զարգաց մ» ենթակետ մ:
 Շփման զարգացման համար բավականին արդյ նավետ են շարժողական խաղերը` «Խաղ օղակներով», «Լաբիրինթոս», «Գնացք-գնացք», «Զիլինա», «Պահմտոցի», «Բռնոցի» և այլն:
 Շփվողական թյ նը հնարավոր է զարգացնել նաև տակտիլ խաղերի օգն թյամբ, որտեղ երեխան անﬕջապես զգ մ է շփ մը` օրինակ` «Խնոցի-հարոցի», «Խաղ ինքնաթիռ» և այլն:
 Շփման և սոցիալական հմտ թյ նների զարգացման համար անհրաժեշտ է երեխային ներգրավվել կենցաղային տարբեր պարզ
գործող թյ ններ մ, օրինակ` աղ ջիկը մայրիկին կարող է օգնել
ճաշ կամ աղցան պատրաստել, տղան կարող է հայրիկին օգնել ﬔքենան լվանալ և այլն:
 Շփվողական թյան զարգացման համար ցանկալի է կենցաղ մ
տարբեր հանձնարար թյ ններ տալ երեխային` նախ իրեն ծանոթ
ﬕջավայր մ, ապա` նաև` անծանոթ, օրինակ` «բաժակը դիր սեղա79

նին, դ ռը փակիր, լ յսը վառիր» և այլն:
 Շփման համար կարևոր է երեխային աստիճանաբար հարմարեցնել մարդաշատ վայրերին և հաճախ մասնակցել խնջ յքների, հաճախել տարբեր զվարճանքի կենտրոններ, խաղահրապարակներ`
խրախ սելով կենդանի հ զական շփ մը:
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Հ զակամային ոլորտի խնդիրները և տրամադրվող
հոգեբանական աջակց թյան սկզբ նքները
Հ յզը ս բյեկտի վերաբերմ նքի արտացոլ ﬓ է շրջապատող աշխարհի նշանակալի օբյեկտների և երև յթների նկատմամբ: Դրանք
արտացոլ մ են անձի վերաբերմ նքն աշխարհի և հենց իր նկատմամբ, ինֆորմացիա են տալիս պահանջմ նքի բավարարման կամ անբավարար թյան և հետագայ մ այն բավարարել հնարավոր թյան
կամ անհնարին թյան մասին:
Հ յզերը սահմանվ մ են որպես մարդ արձագանք, հակազդ մ
իրավիճակին՝ ապր ﬓերի, վերաբերմ նքի ձևով: Օրինակ՝ մայրիկին
տեսնելիս երեխան րախ թյան հ յզ է արտահայտ մ՝ դրսևորելով
իր վերաբերմ նքը մոր նկատմամբ: Հոգեբան թյան ﬔջ տարբերակ մ են հիﬓական հ յզերը՝ զարմանք, զայր յթ, զզվանք, րախ թյ ն, տխր թյ ն, վախ: Հիﬓական հ յզերի ﬕջոցով արտահայտվ մ են հ զական վիճակներն հ զական դրսևոր ﬓերը:
Երբ երեխան ընկալ մ է այս կամ այն առարկան կամ երև յթը, նա
նաև որոշակի վերաբերմ նք, հ զական ապր մ է տած մ դրանց
նկատմամբ. որոշ առարկաներ և երև յթներ նրան դ ր են գալիս,
մյ սները՝ ոչ, որոշները րախ թյան զգաց մ են առաջացն մ, մյ սները՝ զայր յթ:
Հոգեբանական աշխատանքների ընթացք մ հաճախ հանդիպող
դժվար թյ ններից են հ զական ոլորտի խնդիրները, որոնք ասես
խաթար մ են երեխայի հոգեկան զարգացման բնականոն ընթացքը,
բացասական ազդեց թյ ն նեն մ ինչպես շփման հաղորդակցման
վրա, այնպես էլ` ս ﬓական գործ նե թյան վրա:
Երեխայի մոտ դրսևորվող հ զական խնդիրներից է բարձր տագնապայն թյ նը:
Տագնապը անորոշ թյան, անհանգստ թյան զգաց մ է, իսկ տագնապայն թյ նը՝ մարդ
անձնային որակ: Տագնապը հաճախ
ղեկցվ մ է սրտխփոցներով, գլխացավերով, անկանոն շնչառ թյամբ:
Տագնապայն թյ նը նորմայի սահմաններ մ կարող է դրական ազդեց թյ ն նենալ երեխայի գործառն թյան և ինքնակարգավորման
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գործ մ՝ նպաստելով սեփական ներ ժի մոբիլիզացմանը, մոտիվացիայի բարձրացմանը, սակայն բարձր տագնապայն թյան դեպք մ երեխան դառն մ է անինքնավստահ, ընկն մ է նրա ինքնագնահատականը, գործող թյ նների ընթացք մ թ յլ է տալիս բազմաթիվ սխալներ, հարմարողական թյ նը թ լան մ է և այլն: Տագնապայն թյան
առաջացման պատճառները բազմազան են: Դրանք կարող են լինել
մանկական տրավմաները, ծնող-երեխա ոչ կառ ցողական փոխհարաբեր թյ նները, սթրեսածին իրավիճակները, հիվանդ թյ նը և
այլն:
Երեխայի մոտ բարձր տագնապայն թյ ն կարող է առաջանալ,
եթե.
 երեխայի ծնողները վախեցել են նրան կորցնել հղի թյան ընթացք մ,
 երեխայի ծնողներն իրենք իսկ տագնապային անձինք են,
 ծնողները դժգոհ են սեփական կյանքից, աշխատավարձից, ապրելակերպից,
 երեխան ապր մ է կոնֆլիկտային իրավիճակ մ,
 երեխան ապր մ է անհամապատասխան, ավելի հաճախ չափից
ﬔծ պահանջների ներքո,
 երեխային շրջապատող ﬕջավայրն անընդհատ նրան դն մ է կախյալ վիճակի ﬔջ,
 երեխան շրջապատված է հակասական պահանջներով` դպրոցի
կամ ծնողների կողﬕց և այլն:
Վախերն, ի տարբեր թյ ն տագնապի, առավել առարկայական
են և որոշակի: Մանկական վախերը երեխաների հակազդ ﬓերն են
վտանգ հար ցող իրավիճակների (իրական կամ երևակայական) կամ
վտանգավոր օբյեկտների նկատմամբ, ինչն առաջացն մ է նրանց մոտ
անհարմարավետ թյան զգաց մ, փախնել կամ թաքնվել ցանկ թյ ն: Վախերի ս ր արտահայտված թյ նը նպաստ մ է երեխայի
սոցիալական հարմարման խանգարմանը, կենսակերպի փոփոխմանը, ոչ կառ ցողական փոխհարաբեր թյ նների, հ զական անկայ ն դրսևոր ﬓերի ձևավորմանը և այլն: Վախերը ն յնպես հաճախ
ղեկցվ մ են սոմատիկ դրսևոր ﬓերով՝ գլխացավեր, գիշերաﬕզ 82

թյ ն, աղեստամոքսային տրակտի խանգար ﬓեր, ինչպես նաև տիկերով, անկանոն, հավելյալ շարժ ﬓերով, քնի խանգար ﬓերով և
այլն:
Տարբերակվ մ է վախերի բազմաթիվ տեսակներ, որոնք իրենց
հերթին բաժանվ մ են ﬕ քանի խմբի.
1. «Բժշկական վախեր»-Նրանց առաջացման պատճառները կապված
են ցավի զգայ թյան հետ, որն ինքնին բացասական հ զական
զգացող թյ ների աղբյ ր է:
2. «Վախեր՝ կապված ֆիզիկական ﬖաս կրել հետ»- Նշված վախի
առաջացման պատճառը կապված է բնազդային պայմանավորված թյ ն նեցող հակազդ ﬓերի հետ:
3. «Վախը կենդանիներից և հեքիաթային հերոսներից» պայմանավորված է մտերիմ մարդ կերպարի հ զական աղճատմամբ, նրանից օտարմամբ, ինչպես նաև՝ սիրո և քնքշանքի պահանջմ նքի
անբավարարված թյամբ:
4. «Սոցիալ-ﬕջնորդավորված վախեր» - Տվյալ վախերի հիմքը ինչ-որ
դժբախտ թյան և անհաջող թյան տագնապային անորոշ սպաս ﬓ է:
5. «Մահվան վախ» -Այն պայմանավորված է հիﬓական մ ինքնապաշտպան թյան բնազդով:
6. «Տարածական վախեր» - Նշված վախի առաջացման պատճառները վտանգի բնական ազդանշաններն են:
7. «Վախ սարսափ երազներից» - Նշված վախի պատճառները անցյալ մ ապրված սարսափի հ զական հետքերն են, որոնք պահպանվ մ են հիշող թյան ﬔջ և դրսևորվ մ երազներ մ:
8. Վախերն նեն տարիքային դրսևորման առանձնահատկ թյ ններ, որոնք օրինաչափ են նշված տարիքներ մ և դրսևորվ մ են
բնականոն զարգացման դեպք մ: Դրանք հետևյալն են.
 8 ամսական՝ վախ անծանոթ մարդկանցից,
 1 տարեկան՝ վախ բարձր թյ նից, խոր թյ նից, ﬔնակ ﬓալ ց,
 1,5 տարեկան՝ անհանգստ թյ ն մոր տևական բացակայ թյ նից, ընտանիք մ աղմկահար յց իրավիճակներից, վախ բժիշկներից, ցավից, ներարկ ﬓերից,
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 2 տարեկան՝ ծնողների կողﬕց պատժված լինել վախ, վախ երթևեկ թյան ﬕջոցներից, ներարկ ﬓերից, կենդանիներից (գայլից),
 3-5 տարեկան՝ վաղ նախադպրոցական տարիք՝ վախ հեքիաթի
հերոսներից, ներարկ ﬓերից, ցավից, արյ նից, բաձր թյ նից,
անսպասելի ձայներից, վախ ﬔնակ ﬓալ ց, մթ թյ նից, փակ
տարած թյ նից,
 5-7 տարեկան՝ շ նախադպրոցական տարիք՝ մահվան վախ,
ծնողների մահվան վախ, վախ կենդանիներից, հեքիաթի հերոսներից, խոր թյ նից, վատ երազներից, կրակից, հրդեհից, վախ
հարձակ ﬓերից, պատերազﬓերից, վախ պատժվել ց,
 Վաղ դպրոցական տարիք՝ դպրոցից շանալ վախ, սխալվել
վախ, վախ քննադատ թյ ններից, դժբախտ թյան վախ,
 Դեռահաս թյան տարիք՝ ծնողների մահվան վախ, վախ պատերազﬓերից:
Վախերի դրսևորման տարիքային չափանիշները ըստ սեռի հետևյալն է.
Վախերի քանակ
Երեխայի տարիք
Տղա

Աղ ջիկ

3 տարեկան

9

7

4 տարեկան

7

9

5 տարեկան

8

11

6 տարեկան

9

11

7 տարեկան

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
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14 տարեկան

6

9

15 տարեկան

6

7

Եթե երեխայի մոտ արձանագրվ մ են վախերի տարիքային և սեռային նորմայից ավել վախեր, այն արդեն ց ցանիշ է վախերի բարձր
մակարդակի դրսևորման մասին:
Վախերի առավել ս ր և հիվանդագին դրսևոր ﬓերը ֆոբիաներն
են: Եթե վախը մարդ ն պաշտպան մ է իրական վտանգից, ֆոբիայի
դեպք մ մարդը ոչ իրական վտանգ է զգ մ և չգիտի, թե ինչ է վախեն մ: Ֆոբիաները չ նեն տրամաբանական բացատր թյ ն, իռացիոնալ բն յթ են կր մ: Ֆոբիաները դասվ մ են կպչ ն վիճակների
շարքին:
Ինքնագնահատական, ինքնաընկալ մ
Ինքնագնահատականը մարդ պատկերաց ﬓ է իր մասին՝ արտաքին տեսքի, մտավոր նակ թյ նների, բնավոր թյան գծերի, արժեքների և այլն: Տարբեր մ են ինքնաընկալման ﬕ քանի մակարդակներ.
1. չափազանց բարձր ինքնագնահատական:
Այն ավելի հաճախ բնորոշ է 4-6 տարեկան երեխաներին և համարվ մ է տարիքային օրինաչափ թյ ն և հաճախ բարձր ինքնագնահատականը հիմ նավոր մ ներ չի նեն մ: Այս տարիք մ
երեխաների բարձր ինքնագնահատականը նպաստ մ է աշխարհի
նկատմամբ դրական պատկերաց մ ների, կառ ցողական հարաբեր թյ նների ձևավորմանը, նման երեխաները հեշտ թյամբ են
հարմարվ մ սոցիալական ﬕջավայր մ իրենց զգ մ են սիրված և
ընդ նված:
2. համարժեք ինքնագնահատական:
Այս դեպք մ երեխայի մոտ իր նկատմամբ ձևավորված է դրական
վերաբերմ նք, նա կարողան մ է գնահատել իրեն և իր գործ նեթյ նը, հիմ նավորել սեփական կարծիքը իր մասին. «ես լաﬖ եմ,
որովհետև ես օգն մ եմ մայրիկիս», «ես լաﬖ եմ, որովհետև լավ եմ
սովոր մ, սիր մ եմ գրքեր կարդալ», «լաﬖ եմ, որովհետև օգն մ
եմ ընկերներիս, նրանց հետ լավ եմ խաղ մ» և այլն: Սա ինքնագ85

նահատականի զարգացման բնականոն տարբերակն է:
3. փոքր-ինչ ցածր ինքնագնահատական:
Որպես կանոն, այն կապված է կոնկրետ հոգեբանական խնդրի
հետ: Զր յցի ընթացք մ երեխան ﬔկնաբան մ է այսպես. «ես ոչ
լաﬖ եմ, ոչ վատը, որովհետև ես բարի եմ, երբ օգն մ եմ հայրիկիս,
չար եմ, երբ խաղ մ եմ եղբորս հետ»: Այս դեպք մ խաթարված են
ընտանեկան փոխհարաբեր թյ նները: Մեկ այլ դեպք մ երեխան
վերլ ծ մ է՝ «ես ոչ լաﬖ եմ ոչ վատը, որովհետև մայրիկն
ս ցչ հին բղավ մ են ինձ վրա, երբ տառերը վատ եմ գր մ, իսկ, երբ
գեղեցիկ եմ գր մ, նրանք ինձ սիր մ են»: Այս պարագայ մ խաթարված են ﬕջանձնային փոխհարաբեր թյ նները նշանակալի
ﬔծահասակների հետ:
4. ցածր ինքնագնահատական:
Ցածր ինքնագնահատականը կարող է լինել իրադրային՝ կապված
կոնկրետ իրավիճակի հետ և կայ ն, որը դրսևորվ մ է բոլոր իրավիճակներ մ և բնորոշվ մ է ժամանակային կայ ն թյամբ: Այս
երեխաները նշ մ են հետևյալ ﬔկնաբան թյ նները. «ես վատն
եմ, որովհետև ինձ հետ չեն խաղ մ», «ես վատն եմ, որովհետև
անընդ նակ եմ, վատ ե սովոր մ», «ես վատն եմ, որովհետև գեր
եմ, ցածրահասակ»: Այս դեպք մ ցածր ինքնագնահատականը
վտանգավոր է այնքանով, որ թ յլ չի տալիս երեխաներին տեսնել
իրենց հնարավոր թյ նները և բացահայտել իրենց:
5. չափազանց ցածր ինքնագնահատական:
Այս երեխան նեն մ է հարմարման լ րջ խնդիրներ, հ զական
և անձնային ս ր անհամաձայն թյ ններ՝ պայմանավորված բացասական գործոնների մշտական ազդեց թյամբ: Չափազանց ցածր ինքնագնահատականը կարող է նպաստել դեպրեսիաների, նևրոզների
զարգացմանը, ասոցիալ վարքի դրսևորմանը: Որպես կանոն, ցածր
ինքնագնահատականը պայմանավորված է երեխաների անտեսված թյամբ, խիստ, ավտորիտար դաստիարակ թյամբ կամ գերխնամքով,
երեխայի հնարավոր թյ նների և հավակն թյ նների անհամապատասխան թյամբ, ծնողների ոչ համարժեք սպաս մ ներով, հ զական
քաղցով և այլն:
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Շատ հաճախ հանդիպող բացասական հ զական դրսևոր ﬓերից է ﬔղքի զգաց մը, երբ երեխան ինքնակեղեքմամբ է տառապ մ:
Պետք է նշել նաև, որ երբեﬓ ﬔղքի զգաց մը ն յնացվ մ է խղճի
ձևավորման հետ: Խիղճը բարոյական արժեք է, ապր մակցման ձևավորման նախահիմք և չ նի բացասական դրսևոր մ: Այն կարող է
պայմանավորված լինել դաստիարակ թյան ոճով, ծնող-երեխա փոխհարաբեր թյ ններով: Մեղքի զգաց մը կարող է դրսևորվել անհիﬓ,
առանց էական պատճառների, երբ ծնողները իրենց բացասական
հոգեվիճակները բացատր մ են երեխայի վարքով
պահվածքով.
երեխայի մոտ խարսխվ մ է, որ ծնողի կյանքի անհաջող թյ նն իր
արարքների հետ է զ գակցվ մ: Շատ հաճախ երեխան ﬔղքի զգաց մ է նեն մ ծնողների ամ սնալ ծ թյան պարագայ մ, երբ ծնողները չեն ﬔկնաբան մ բաժանման պատճառները երեխան կարող է
իրեն, իր արարքները, իր ոչ լիարժեք լինելը պատճառ բերել: Հոգեբանական աջակց թյ նը տվյալ պարագայ մ սկսվ մ է ծնողի հետ
խորհրդատվ թյ նից, ինչպես նաև` երեխայի հետ պատճառահետևանքային կապերի վերլ ծել թյ նից:
Այսպիսով՝ սրանք էին հ զակամային ոլորտ մ հաճախ հանդիպող
հ զական դրսևոր ﬓերը, որոնց հաճախ հանդիպ մ է մասնագետը
հոգեբանական աջակց թյ ն իրականացնելիս:

Աշխատանքային սկզբ նքներ և մոտեց ﬓեր` ղղված
վախերի հաղթահարմանն տագնապայն թյան
նվազեցմանը
Հոգեբանական աջակց թյ ն տրամադրելիս հիﬓական հենակետ
պետք է հանդիսանան ստորև նշված աշխատանքային սկզբ նքներն մոտեց ﬓերը:
Վախերի հաղթահարմանն ուղղված հոգեբանական աջակաց թյ նը հիﬓվ մ է հետևյալ սկզբ նքների վրա.
1. Վախերի հետ հոգեբանական աշխատանքներ իրականացնելիս
նախ անհրաժեշտ է մանրամասն տեղեկատվ թյ ն հավաքել վախի առաջացման և դրսևորման պատճառների մասին` ինչպես և երբ
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է այն առաջացել, ինչ արձագանք են տալիս ծնողները դրան և ինչպես է դրսևորվ մ այն երեխայի մոտ:
2. Աշխատանքի հաջորդ քայլը խնդրի խոսքայնաց ﬓ է: Երեխան
որքան լիարժեք է արտահայտվ մ, պատմ մ իր վախի մասին,
այնքան ավելի է նվազ մ հ զական լարված թյ նը` նպաստելով վախի գիտակցմանը, վերապրմանն
վերաիմաստավորմանը:
Օրինակ` մահվան վախերի և հարազատի կորստի դեպք մ աշխատանքը սկսվ մ է կորստի զգացﬕ և վշտի վերապրﬕց, երբ
մասնագետը փորձ մ է անդրադառնալ կորստի զգացմանը` հնարավոր թյ ն տալով խոսքայնացնել և առարկայացնել այն: Ինչպես
նաև քննարկվ մ է «ավարտի» գաղափարը` հաﬔմատելով բն թյան երև յթների հետ. աշնանը տերևները ընկն մ են, որպեսզի
գարնանը նորերը դ րս գան և այլն: Այն հետև իրականացվ մ է
հրաժեշտի ծիսակարգը՝ երեխան հրաժեշտի նամակ է գր մ մահացողին կամ ինքն է ընտր մ` ինչպես հրաժեշտ տալ նրան: Իսկ այս
աﬔնից հետո ամրապնդվ մ է շարնակելիթյան գաղափարը, որ
ֆիզիկական մահը դա վերջ չէ և ﬔր հիշող թյ ններ մ երազներ մ ﬔնք կարող ենք հանդիպել նրանց:
3. Շատ հաճախ աշխատանքի նախնական փ լ մ ցանկալի է իրականացնել վախ առաջացնող պատճառի ﬔկ սաց մ կամ նվազեց մ,
օրինակ` եթե երեխան վախեն մ է որևէ ֆիլﬕց, ապա` անհրաժեշտ
է որոշ ժամանակահատված հրաժարվել տվյալ ֆիլﬕ դիտ ﬕց
կամ, եթե հասակակիցներից ﬔկը վախեցն մ է նրան իր պատմ թյ ններով, ցանկալի է ժամանակավորապես դադարեցնել կամ
նվազեցնել շփ մը այդ երեխայի հետ:
4. Վախի հաղթահարման կարևոր սկզբ նքներից է «իրական թյան և
երևակայ թյան հստակ սահմանազատ մը», քանզի վախերը հաճախ սրվ մ են, երբ երեխան դժվարան մ է ոչ իրականը, հորինվածը տարբերակել իրական թյ նից և, «ապրելով իր հորինված
աշխարհ մ», հավատ մ է դրան, ազդվ մ և վախեն մ այդ աﬔնից: Մասնագետը աշխատանքի ընթացք մ սահմանագիծ է դն մ
իրականի և երևակայականի ﬕջև, մ լտֆիլﬔրի, ֆիլﬔրի և իրական կյանքի, հեքիաթի և վավերագրական պատմ թյ նների ﬕջև:
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Նշված սկզբ նքն արտացոլող ﬔթոդիկաներից է «խառնված»
պատմ թյ նների վերլ ծ թյ նը, որտեղ իրականն հորինվածը
համատեղված են, և երեխայի հետ ﬕասին մասնագետը փորձ մ է
հասկանալ, թե որը կարող է լինել իրական, որը` ոչ իրական:
5. Հաջորդ կարևոր քայլերից է «այստեղ և հիմա» սկզբ նքի ամրապնդ մը: Քանի որ վախերը հիﬓական մ ղեկցվ մ են ֆանտազիաներով և վառ երևակայ թյամբ, «այստեղ և հիմա» սկզբ նքը կիրառվ մ է երեխայի իրական թյան սահմանը հստակեցնել նպատակով, օրինակ` աշխատանք իրականացնելիս երեխային հարց է
տրվ մ` ինչ ենք ﬔնք հիմա ան մ կամ մասնագետը ինքն է նշ մ,
թե ինչով են նրանք այս պահին զբաղված:
6. Ցանկալի աջակց թյ ն է նաև վախերի վերափոխ մը, վերաձևավոր մը և իմաստազրկ մը, երբ մասնագետը փոխ մ և արժեզրկ մ է վախի վերաբերյալ նեցած պատկերը: Այդպիսի խաղ
վարժ թյ ններից է ջրի ﬔջ կամ փրփ րի վրա վախի օբյեկտը
նկարելը: Այն բավականին արդյ նավետ է, քանզի ջրի ﬔջ պատկերը կայ ն չէ, վերափոխվող է, ինչն էլ ասես փոփոխ մ է վախի
օբյեկտի արտացոլանքը անգիտակցական կամ ենթագիտակցական մակարդակներ մ: Կենդանիներից և հեքիաթի հերոսներից
վախերը շտկել արդյ նավետ տեխնիկաներից է «Դարձր ծիծաղելի» խաղ-վարժ թյ նը: Առաջարկվ մ է երեխային նկարել վախի
օբյեկտը, այն հետև այն դարձնել առավել ծիծաղելի:
7. Անհրաժեշտ մոտեց մ է նաև մասնագետի և ﬔծահասակների կողﬕց երեխաների և նրանց սեփական ժերի, կատարած գործող թյ նների հանդեպ վստահ թյան ց ցաբեր մը, քանզի երեխան
հաճախ վախեն մ է, երբ տեսն մ
զգ մ է թերհավատ թյ ն՝
ղղված իր անձի հանդեպ (անցանկալի է սահմանափակել երեխայի վարքն ասելով՝ «վայ, մ թ է, չգնաս, կամ` վայ, լ ցկին չվերցնես, մատդ կայրես»): Կարևոր է նաև երեխային վտանգի զգաց մ
չներշնչել ոչ այնքան վտանգավոր իրավիճակներ մ, ինչպես նաև`
չքննադատել վախերն
դրանց դրսևոր ﬓերը՝ հնարավոր թյ ն
տալով «դ րս հանել», վերապրել դրանք: Օրինակ, եթե երեխան
բարձրաձայն մ է, որ վախեն մ է մթ թյ նից կամ իր մահճակա89

լի տակ հրեշ է պառկած, ապա ապարդյ ն է քննարկել, որ այնտեղ
ոչինչ չկա, քանզի դրանք գոյ թյ ն նեն իր իրական թյան ﬔջ և,
հերքելով դրանք, կկորցնենք երեխայի վստահ թյ նը:
8. Աշխատանքների ընթացք մ կիրառվ մ է նաև «վախի օբյեկտի
ս ﬓասիր մ և ընտելաց մ» սկզբ նքը, օրինակ, եթե երեխան
վախեն մ է ասեղից, լ ցկ ց, ապա նրանց կիրառմամբ կարելի է
խաղեր կազմակերպել և այլն: Մթ թյան ընտելացման վարժ թյ ն
է «գանձերի որոն մը», երբ երեխան լապտերիկով « ղևորվ մ է»
մ թ սենյակ գանձեր փնտրել : Աշխատանքի ընթացք մ անհրաժեշտ է ընտելացնել մթ թյանը` աստիճանաբար նվազեցնելով լ սավոր թյ նը:
9. Վախերի հաղթահարման համար ցանկալի նախապայման է նաև
երեխայի ինքնապաշտպան թյան, սոցիալական ինքն ր յն թյան
զարգաց մը և ժեղ կողﬔրի խրախ ս մը, ծնողներից սոցիալական կախված թյան նվազեց մը: Ծնողներից կախյալ թյան դեպք մ երեխան մշտապես օգն թյ ն է սպաս մ նրանցից և նրանց
բացակայ թյան դեպք մ նեն մ է անապահով թյան զգաց մ`
վախերի ղեկցմամբ, իսկ ինքն ր յն թյան զարգաց մը թ յլ է
տալիս վստահել սեփական ժերին և, սեփական ռես րսները ակտիվացնելով, ելքեր որոնել վախ առաջացնող իրավիճակներ մ:
10. Արդյ նավետ է նաև վախ առաջացնող իրավիճակի դրական հանգ ցալ ծման հնարը, վախի օբյեկտի վերաբերյալ դրական պատկերի ստեղծ մը, բացասականը դրականով վերափոխ մը: Հեքիաթների, դերային խաղերի, նկարչ թյան ﬕջոցով մասնագետը
կարող է օգնել երեխային բացասական մտապատկերներն
հ յզերը փոխարինել դրական պատկերներով` ցանկալի որակներ վերագրելով տվյալ իրավիճակին: Այդպիսի հեքիաթներից է «Մթնաշխարհը», որ մ հեքիաթային և դրական է ներկայացվ մ գիշերն
մ թը, մթ թյան ﬔջ խաղաղ է, հանգիստ, աստղազարդ, գեղեցիկ
և այլն:
Բարձր տագնապայն թյ ն նեցող երեխաների հետ տարվող
աշխատանքը կր մ է ոչ կարճատև բն յթ և իրականացվ մ է 3
հիﬓական ղղ թյ ններով.
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1. աշխատանք ինքնագնահատականի հետ (քանզի պետք է նշել, որ
բարձր տագնապայն թյ նը հաճախ ղեկցվ մ է ցածր ինքնագնահատականով)
2. աշխատանք` ղղված մկանային լարված թյան թ լացմանը (ռելաքսացիոն վարժ թյ ններ)
3. հ զական դրսևոր ﬓերի ինքնակառավարման հմտ թյ նների
զարգաց մ, մասնավորապես` երեխայի համար խնդրահար յց
իրավիճակներ մ:
Համարժեք ինքնագնահատականի ձևավորման և զարգացման
համար ցանկալի է կիրառել հետևյալ մոտեց ﬓերը.
1. Ծնող-երեխա փոխհարաբեր թյ ններ մ ավտորիտար ոճի նվազեց մ, որը երեխային հնարավոր թյ ն կտա ինքնարտահայտվել,
արտահայտել սեփական կարծիքն ինքնադրսևորվել:
2. Մեծահասակի պահանջների և սպաս ﬓերի համապատասխանեց մ երեխայի իրական հնարավոր թյ ններին:
3. Երեխայի ոչ ցանկալի վարքային դրսևոր ﬓերի, սխալների քննարկ մ` խ սափելով քննադատել երեխայի անձնային առանձնահատկ թյ նները: Աշխատանքների ընթացք մ հաճախ երեխային պետք
է դիﬔլ ան նով, խրախ սել ն յնիսկ նրա աﬔնափոքր ձեռքբեր ﬓերը և մատնանշել դրանք նաև այլ երեխաների ներկայ թյամբ:
Բայց խրախ սանքն
գովեստները պետք է իրական և տեղին լինեն, քանզի երեխաները զգ մ և բացասաբար են արձագանք մ
կեղծիքին: Ինքնագնահատականի բարձրացման արդյ նավետ
ﬔթոդիկաներից է «Հայելի»-խաղը. երեխային առաջարկվ մ է երկ հայելի և տրվ մ է հրահանգ նախ նայել առաջին հայել ﬔջ
պատﬔլ «իրական ես-կերպարի» մասին (ինչպիսին է նա այժմ,
ինչ դրական և բացասական կողﬔր նի): Մասնագետի ﬕջամտ թյամբ շեշտվ մ է երեխայի դրական կողﬔրը և ամրապնդվ մ այն
տարբեր իրավիճակներ մ: Աշխատանքը քննարկվ մ է նաև ծնողի
կրկին շեշտը դնելով դրական կողﬔրի շեշտադրման
հետ՝ կրկին
վրա: Այն հետև առաջարկվ մ է երկրորդ հայելին և տրվ մ է հրահանգ պատկերացնել «իդեալական ես-կերպարը» (ինչպիսին նա
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կցանկանար լինել): Այն հետև մասնագետի հետ ﬕասին քննարկվ մ են դրան հասնել ﬕջոցներն ճանապարհները:
4. Երեխային այլոց հետ հաﬔմատել սովոր թյան նվազեց մ: Ցածր
ինքնագնահատական նեցող երեխաների հետ տարվող աշխատանքներ մ արդյ նավետ են խմբային խաղ-վարժ թյ նները,
օրինակ` «Հաճոյախոս թյ ններ» խաղը, երբ մասնակիցները մատնանշ մ են ﬕմյանց դրական կողﬔրը` հնարավոր թյ ն ստանալով սեփական անձը դիտարկել դիմացինի աչքերով:
Բարձր տագնապայն թյան հաղթահարման մյ ս կարևորագ յն ղղ թյ նն է մկանային լարված թյան թ լաց մը
1. Վերջինիս իրականցման համար կիրառվ մ են շնչառական վարժ թյ ններ, մարﬓի ﬔրս մ, շփ մ (շատ կարևոր է նաև զերծ
ﬓալ սեռական զգացող թյ ններ արթնացնել ց, հատկապես դեռահաս թյան տարիք մ): Բավականին արդյ նավետ ռելաքսացիոն վարժ թյ ն է երաժշտ թյան ներքո խմորով կամ ալյ րով
աշխատանքը, ջրի ﬔջ նկարելը և այլն:
4. Հ զական դրսևորﬓերի ինքնակառավարման հմտ թյ նների
զարգաց մը բավականին կարևոր մ է բարձր տագնապայն թյան
պարագայ մ, քանզի տվյալ դեպք մ երեխան չի կարողան մ հասկանալ իր հոգեվիճակը, թե ինչ է իր հետ կատարվ մ և հենց այդ
անորոշ թյ նն էլ սր մ է հոգեվիճակը: Հ զական դրսևոր ﬓերի
ինքնակառավար մը ձևավորել և զարգացնել համար երեխային
պետք է ներքաշել խնդրի համընդհան ր քննարկմանը: Երեխան
պետք է կարողանա գիտակցել, որ ինքը ﬕայնակ չէ իր խնդր մ,
և անվախ է ոչ թե նա, ով ոչնչից չի վախեն մ (չկան անվախ մարդիկ), այլ նա, ով կարողան մ է գիտակցել և հաղթահարել սեփական վախն
տագնապը: Հ զական դրսևոր ﬓերի գիտակցման
համար անհրաժեշտ է խոսքայնացնել և շոշափելի դարձնել դրանք.
տրվ մ է հանձնար թյ ն նկարել սեփական տագնապային հոգեվիճակը և խոսքայնացնել այն:
5. Կարելի է նաև խաղարկել երեխայի կյանք մ տագնապ առաջաց92

նող իրավիճակները և փորձել քննարկել այն երեխայի հետ. ﬕ
քանի անգամ այն կրկնելով` տագնապայն թյ նը նվազ մ է, օրինակ` խաղարկվ մ է, թե ինչպես է երեխան դաս պատասխան մ
խստաբարո ս ցչի ներկայ թյամբ: Եվ առհասարակ նմամատիպ
դերային խաղերի իրականաց ﬓ իդեալական է համարվ մ սեփական հ զական դրսևոր ﬓերի գիտակցման, հետևաբար նաև` կառավարման շփման գործ մ:
6. Ներքին դրական ռես րսների ակտիվաց մը և հարմարողական թյան բարձրաց մը սկսվ մ է ինքնավերլ ծ թյ նից և ներհայեցող թյ նից, երբ որոշակի ﬔթոդիկաների շնորհիվ երեխան ինքն իր
համար վեր է հան մ իր իսկ դրական որակներն առանձնահատկ թյ նները և փորձ մ դրանց ﬕջոցով հարմարվել ստեղծված սթրեսային իրավիճակին: Այդպիսի ﬔթոդիկաներից են «Ինքնանկարը», երբ երեխան նկարմ է ինքն իրեն և պատմմ, թե ինչպիսինն
է ինքը, որոնք են իր դրական և բացասական կողﬔրը: Այն հետև,
հիﬓվելով դրական կողﬔրի վրա, վերջիններս ավելի զարգացնելով փորձ մ ենք խաղարկել սթրեսային իրավիճակը: Պետք է նշել
նաև կրկնվող սթրեսների դեպք մ երեխան հարմարվ մ է այդ
իրավիճակին և այն դադար մ է սթրեսային լինել ց: Հարմար ﬓ
առավել արագ դյ րին է իրականան մ ժեղ նյարդային համակարգի տիպ նեցող երեխաների մոտ:
7. Հարմարման գործընթաց մ ﬔծ դեր են խաղ մ նաև երեխաների անձնային առանձնահատկ թյ նները՝ ժեղ և թ յլ բնավոր թյ ն, կամային որակներ, անցյալի փորձ, գիտելիքներ, մտավոր և
ֆիզիկական պատրաստված թյ ն: Հարմար ﬓ ավելի դյ րին
դարձնել ն նպաստ մ է նաև փորձի փոխանակ մը, երբ երեխային
ելքեր է առաջարկվ մ ինչպես իր, այնպես էլ րիշների նախկին մ
նեցած փորձերի օրինակով:
ղղված է սեփական
8. Հ զական և վարքային կարգավոր ﬓ
վարքն
հակազդ ﬓերը ինքնակառավարել սովորել ն, քանզի
սթրեսային իրավիճակներ մ բարձրան մ է տագնապայն թյան
մակարդակը, հ յզերն ավելի բ ռն են ընթան մ և այլն: Հ յզերի և
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վարքի ինքնակարգավորման լավագ յն ﬔթոդիկաներից է «Երկ
աթոռները», երբ ﬕ աթոռին նստմ է երեխան, իսկ մյսին՝ մասնագետը և դերային խաղի ﬕջոցով մասնագետը հայելային արտացոլմամբ խաղարկմ է երեխայի հզականորեն հագեցած վարքը:
Երեխան ասես կողքից տեսն մ է իրեն և առաջարկ մ վերջինիս
շտկման ղիներ:
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Վարքային ոլորտ մ դրսևորվող խնդիրները,
աշխատանքային մոտեց ﬓերն հնարները
Վարքային ոլորտը, սերտորեն փոխկապակցված լինելով մյ ս
հոգեբանական ոլորտների հետ, առանձնահատ կ է նրանով, որ ներկայան մ է որպես անձի ներքին դրսևոր ﬓերի արտահայտ մ: Այն
արտահայտաﬕջոց է, որի օգն թյամբ երեխան դրսևոր մ է իր հ զական աշխարհը և հաղորդակցվ մ արտաքին աշխարհի հետ: Ուստի
վարքային խնդիրների դեպք մ հոգեբանական աջակց թյ ն ց ցաբերելիս, մասնագետը աշխատանք պետք է իրականացնի ինչպես վարքի արտաքին կողﬕ, այնպես էլ այդ վարքը պայմանավորող հ զական
և հաղորդակցման ոլորտներ մ առկա խնդիրների հետ: Վարքային
խնդիրների հաղթահարմանն ղղված հոգեբանական աջակց թյ ն
իրականացնելիս մասնագետը գլխավորապես անդրադառն մ է հետևյալ վարքային դրսևոր ﬓերին.
 ագրեսիայի արտահայտման մակարդակ,
 ինքնապաշտպանական հմտ թյ ններ,
 կոնֆլիկտային իրավիճակներ մ վարքային ոճի նախընտր թյ ն,
 սեռադերային վարքի առանձնահատկ թյ ններ,
 վարքային հակ ﬓեր և սովոր յթներ։
Ագրեսիայի արտահայտման մակարդակ: Հոգեբանը, հետազոտելով երեխայի ագրեսիայի արտահայտման մակարդակը, ագրեսիայի
տեսակներն
դրսևոր ﬓերը, առաջացման պատճառներն
հետևանքները, տրամադր մ է համապատասխան հոգեբանական աջակց թյ ն:
Ագրեսիան ﬕ ժ է, որի ﬕջոցով ﬔնք հաղթահար մ ենք ﬔր
առջև ծառացած խոչընդոտներն
դժվար թյ նները, սակայն հաճախ այն դ րս է գալիս իր սահմաններից՝ ﬖաս պատճառելով թե ﬔզ,
թե շրջապատի մարդկանց։ Ագրեսիվ գործող թյ նները ճնշող, բռնի,
գիտակցական կամ ենթագիտակցական մոտիվացիա նեցող այնպիսի գործող թյ ններն են, որոնց նպատակը րիշին ﬖաս պատճառելն է։ Ագրեսիան տարբերակվ մ է ըստ հետևյալ տեսակների.
 Վերբալ և ֆիզիկական ագրեսիա։ Վերբալ ագրեսիայի օրինակնե95
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րից են հայհոյանքը, խոսքային վիրավորանքը, անեծքը, իսկ ֆիզիկական ագրեսիայի դրսևոր ﬓերից են ծեծը, ֆիզիկական հարձակ մը և այլն։
Pղիղ և քողարկված ագրեսիա։ <ղիղ ագրեսիան անﬕջականորեն ղղված է մարդ ն, քողարկված ագրեսիան կարող է լինել
բամբասանքի, կատակների, խայթոցների տեսքով։
Արտաքին ագրեսիա և ինքնաագրեսիա։ Արտաքին ագրեսիան ղղված է արտաքին աշխարհին, իսկ ինքնաագրեսիան՝ ինքն
իրեն, օրինակ՝ ինքնաﬖաս մը, ինքնաﬔղադր մը, ինքնախարազան մը։
Պաշտպանական և նախահարձակ ագրեսիա։ Պաշտպանական
ագրեսիան որևէ ﬔկի ագրեսիվ գործող թյ նների պատասխանն
է, իսկ նախահարձակ ագրեսիայի դեպք մ անձն ինքն է առաջինը
դիմ մ ագրեսիվ գործող թյ նների։
Հիﬓավորված և չհիﬓավորված ագրեսիա։ Հիﬓավորված ագրեսիայի դեպք մ կա իրական պատճառ, իսկ չհիﬓավորված ագրեսիան դիտվ մ է որպես անհամապատասխան թյ ն իրավիճակին։
Թշնամական և ﬕջնորդավորված ագրեսիա։ Թշնամական ագրեսիայի դեպք մ այն ղղված է կոնկրետ անձին, իսկ ﬕջնորդավորված ագրեսիայի դեպք մ անձը հետապնդ մ է այլ շահեր, ագրեսիան ղղակի ﬕջոց է այլ նպատակին հասնել համար։
Կոնստր կտիվ և դեստր կտիվ ագրեսիա։ Կոնստ կտիվ ագրեսիան ղղված է սոցիալական հարմարմանը, սթրեսային իրավիճակների, խոչընդոտների հաղթահարմանը, դեստր կտիվ ագրեսիան նի կազմաքանդող և ավերող բն յթ, երբ անձն ինքն իրեն
կամ շրջապատի մարդկանց նշանակալի ﬖաս է պատճառ մ։
Դեստր կտիվ ագրեսիայի օրինակներից են գող թյ նները, սպան թյ նները, բռնաբար թյ նները և այլն։
Պասիվ և ակտիվ ագրեսիա։ Պասիվ ագրեսիայի դեպք մ անձը
ոչինչ չանելով, ցածր ակտիվ թյ ն դրսևորելով, արհամարհելով և
անտեսելով է արտահայտ մ իր ագրեսիան, իսկ ակտիվ ագրեսիայի դեպք մ կոնկրետ ﬖասաբեր ակտիվ թյ ն է ծավալ մ։
Իրավիճակային և անձնային ագրեսիա։ Իրավիճակային ագրե-

սիան դրսևորվ մ է կոնկրետ իրադր թյ ններ մ, իսկ անձնային
ագրեսիան մարդ բնավոր թյան ﬕ մասն է և արտահայտվ մ է
ﬕմյանցից տարբեր իրավիճակներ մ և կյանքի տարբեր ժամանակահատվածներ մ։
Երեխայի ագրեսիայի դրսևորման պատճառները կարող են զանազան լինել։ Հարկ է թվարկել դրանցից կարևորները.
1. Վախի զգաց մը, անվստահ թյ նը շրջապատող աշխարհի
նկատմամբ։ Փոխվստահ թյան մթնոլորտի բացակայ թյ նը երեխայի և այլ մարդկանց ﬕջև հաճախ նպաստ մ է ագրեսիայի առաջացմանը։
2. Երեխայի ցանկ թյ նների դեպրիվացիան, պահանջմ նքների
անբավարարված թյ նը, ֆիզիկական ագրեսիայի, արգելքների կիրառ մը այլ մարդկանց կողﬕց։ Մշտօրինակ զրկանքները,
պատիժները, ֆիզիկական բռն թյ նները, տարրական՝ սննդի,
հագ ստի, կացարանի պահանջմ նքների անբավարարված թյ նը, երեխայի մոտ ագրեսիվ դրսևոր ﬓերի պատճառ կարող է
դառնալ։ Այսպես հաճախ լին մ է մանկատան երեխաների, ինչպես
նաև՝ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների մոտ։
3. Երեխայի անձնական տարածքի պաշտպան մը, ինքնապաշտպան թյ նը ագրեսիվ վարքի ﬕջոցով։ Այս դեպք մ երեխան
զգ մ է, որ դիմացինը իրեն կարող է ﬖաս հասցնել՝ լինի դա ֆիզիկական, բարոյական, թե նյ թական, և դիմ մ է ագրեսիվ գործող թյ նների։
4. Ծնողների վարքի ընդօրինակ մը։ Եթե մայրը կամ հայրը տագնապային են, մարդկանց չեն վստահ մ, նեն ագրեսիվ դիրքորոշ մ
մարդկանց և աշխարհի նկատմամբ, դա ազդ մ է երեխայի վրա, և
նրա վարք մ գործող թյ ններ մ դրսևորվ մ են տագնապի
ագրեսիվ թյան բռնկ ﬓեր:
5. Ծնողների վեճերը, ոչ բարենպաստ ընտանեկան հարաբեր թյ նները։ Երեխաների հոգեկանի վրա բացասաբար են ազդ մ
ծնողների վեճերը, որոնց դեպք մ երեխան վտանգի զգաց մ է նեն մ, որին արձագանք մ է ագրեսիվ վարքով:
6. Իր անձի հանդեպ շադր թյ ն գրավել ցանկ թյ նը։ Հա97

ճախ անտեսված, չսիրված երեխաները ագրեսիայի ﬕջոցով փորձ մ են շադր թյան արժանանալ ծնողերի կողﬕց կամ պատժել
նրանց՝ իրենց նկատմամբ ոչ շադիր վերաբերմ նքի համար։
7. Խանդի և նախանձի զգաց մը։ Այս պատճառը դրսևորվ մ է այն
ընտանիքներ մ, որտեղ փոքր երեխայի ծն նդը խանդ է առաջացրել ﬔծի մոտ՝ դառնալով ագրեսիայի դրսևորման պատճառ։ Կամ,
երբ ծնողները հաճախ են հաﬔմատ մ իրենց երեխային մյ ս երեխաների հետ՝ մատնանշելով նրա բացասական կողﬔրը՝ նման կերպով նախանձ առաջացնելով նրա մոտ։
8. Ցածր ինքնագնահատականը, ինքնահաստատման ձգտ մը։ Այն
դեպք մ, երբ երեխան նի չափազանց ցածր ինքնարժեք, իր մասին դրական կարծիք ստեղծել համար դիմ մ է ագրեսիվ գործող թյ նների՝ կարծես ապաց ցելով բոլորին, որ ինքն ժեղ է և
ազդեցիկ։
9. Երեխայի վարքի վրա բացասաբար են ազդ մ նաև համակարգչային խաղերը, ֆիլﬔրը, որոնց մ ագրեսիան, թշնամանքը, դաժան տեսարանները շատ են, երեխաները կրկնօրինակ մ են այն:
Հաճախ երեխաները ագրեսիվ վարք են դրսևոր մ, որովհետև չգիտեն խնդրի լ ծման ավելի կառ ցողական եղանակներ, օրինակ` երեխան կարող է դիﬔլ ֆիզիկական ժի կիրառմանը, քանի որ դժվարան մ է խոսքով արտահայտել իր ցանկ թյ նը, կամ` վարքաձևը փոխելով հաղթահարել դժվար թյ նը: Այս դեպք մ, դերային խաղերի,
պատմ թյ նների ﬕջոցով, վարքի տարբեր օրինակներ քննարկելով,
երեխային կարելի է սովորեցնել կոնֆլիկտի լ ծման այլ եղանակներ:
Կարևոր է նաև նշել, որ ցանկալի չէ բ ռն հ զական արձագանքներ
տալ ագրեսիվ վարքագիծ ց ցաբերելիս, երբեﬓ անհրաժեշտ է նաև
անտեսել այն, վերջինիս վրա երեխային չկենտրոնացնել , չֆիքսել
նպատակով: Ագրեսիվ վարքագծի դրսևորման դեպք մ հոգեբանական աջակց թյ ն ց ցաբերելիս հաճախ կիրառվող տեխնիկա է հ յզերի, զայր յթի պարպ մը բռնցքամարտի տանձիկի ﬕջոցով, որն
ասես հանդիսան մ է ագրեսիայի արտահայտման ﬕջոց:
Ինքնապաշտպանական հմտ թյ ններ: Այս դեպք մ հոգեբանական աջակց թյ նը ենթադր մ է ինքնապաշտպանական հմտ 98

թյ նների արտահայտված թյան, կոնֆլիկտային իրավիճակ մ վարքային ոճի նախընտր թյան, հակազդման ձևերի, պաշտպանական
ﬔխանիզﬓերի ս ﬓասիր մ և աշխատանք նշված ոլորտներ մ:
Երեխան պրոբլեմային, կոնֆլիկտային իրավիճակներ մ նախընտր մ
և կիրառ մ է այս կամ այն վարքային ոճը, ռազմավար թյ նը, այդ
թվ մ՝ կարելի է առանձնացնել հետևյալները.
1. Երեխան արձագանք մ է խ սափելով և ﬔկ սանալով։ Պրոբլեմային իրավիճակներ մ երեխան ﬔկ սան մ է, փակվ մ իր ﬔջ,
չի ցանկան մ շփվել ոչ ոքի հետ, հրաժարվ մ է երբեﬓ սն նդից,
խաղերից և այլն։ Այս երեխաները չեն սիր մ վիճել, վեճի դեպք մ
թողն մ հեռան մ են կամ փախչ մ։ Այս երեխաներն նեն ցածր
ինքնագնահատական, իսկ ինքնապաշտպանական հմտ թյ նները թ յլ են զարգացած։
2. Երեխան արձագանք մ է հարձակվելով և ագրեսիայով։ Խնդրահար յց իրավիճակներ մ երեխան արտահայտ մ է զայր յթ, ագրեսիա, որը հաճախ ղեկցվ մ է բղավոցներով, հատակին պառկելով, մարդկանց հարվածելով և այլն։ Այս երեխաները հաճախ են
հայտնվ մ կոնֆլիկտային իրավիճակներ մ և ց ցաբեր մ են անտեղի ինքնապաշտպան թյ ն, ն յնիսկ վտանգի թ յլ ազդանշաններն ընկալ մ են որպես հարձակ մ իրենց անձի նկատմամբ։
3. Երեխան դիմ մ է ﬔծահասակների օգն թյանը։ Այս երեխաները
հաճախ կոնֆլիկտի ﬔջ հայտնվելիս չեն կարողան մ ինքն ր յն
հարթել այն և դիմ մ են ծնողի, մանկավարժի կամ այլ ﬔծահասակի օգն թյանը։ Նրանց ինքնապաշտպանական հմտ թյ նները
ն յնպես զարգացած չեն։
4. Երեխան հարմարվ մ է իրավիճակին։ Այս դեպք մ կոնֆլիկտային
իրավիճակներ մ երեխան ընդ ն մ է պարտվողի կարգավիճակը
և հարմարվ մ նրա հետ։ Նա չի ըմբոստան մ, երբ վիրավոր մ են
իրեն և հարմարվ մ է այդ դերի հետ, պատրաստ է զիջել դիմացինին, ﬕայն թե կոնֆլիկտի ﬔջ չհայտնվի։
5. Երեխան իրեն է հարմարեցն մ իրավիճակը։ Այս դեպք մ երեխաները կոնֆլիկտային իրավիճակ մ ձգտ մ է հասնել իրենց շահերի բավարարմանը՝ ի ﬖաս դիմացինի հետաքրքր թյ նների։
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Նրանք պայքար մ են քողարկված ձևով և անﬕջական կոնֆլիկտի ﬔջ չեն մտն մ դիմացինի հետ: Այս երեխաները վստահ են,
որ իրավացի են և հնարավոր չէ այլ տարբերակ, ն յնիսկ իրենց
սխալները չեն կարողան մ ընդ նել, նրանց համար կարևորը հաղթանակն է, հաճախ կիրառ մ են ս տը, խորամանկ թյ նը, դիմացինին հրահր մ են վատ արարքների և քայլերի, հրաժարվ մ է
երկխոս թյ նից:
6. Երեխան պատրաստ է փոխզիջման: Երեխան պատրաստ է հարթել կոնֆլիկտը, եթե դիմացինը փոխզիջման կգնա, նա կհրաժարվի
իր շահերից, եթե դիմացինն էլ պատրաստ լինի դրան: Նա շարժվ մ
է «դ ՝ ինձ, ես՝ քեզ» սկզբ նքով:
7. Երեխան գն մ է համագործակց թյան։ Նման երեխաները խնդրահար յց իրավիճակներ մ փորձ մ են ընդհան ր եզրեր գտնել
դիմացինի հետ, լսել նրա կարծիքը, սակայն պաշտպան մ են նաև
իրենց շահերը։ Նրանք չեն խ սափ մ կոնֆլիկտներից, սակայն և
չեն նախաձեռն մ այն, ձգտ մ են հաշտվել զր յցի և ոչ թե ագրեսիայի ﬕջոցով՝ խնդրի վերաբերյալ իրենց և դիմացինի կարծիքները քննարկելով։ Այս դեպք մ նրանք առանձնան մ են ինքնապաշտպանական հմտ թյ նների զարգացված թյամբ։
Սեռադերային վարքի առանձնահատկ թյ ններ: Հոգեբանական աջակց թյ ն իրականացնելիս անհրաժեշտ է
ս ﬓասիրել
նաև երեխայի սեռադերային վարքի դրսևոր ﬓերը, կանացի թյան և
առնական թյան ատրիբ տները: Երեխայի հոգեկան առող ջ թյ նը,
ﬕջավայրի հետ նրա փոխհարաբեր թյ նները, հարմարման գործընթացը, ինքնաընկալ մը ﬔծապես կախված են նրա մոտ ձևավորված
սեռային ն յնական թյ նից, սեռադերային վարքի առանձնահատկ թյ ններից: Սեռադերային վարքը ձևավորվ մ է սեռային դաստիարակ թյան, սեռային սոցիալականացման ընթացք մ և հաճախ սեռային սոցիալականաց մը կարող է պատճառ դառնալ ոչ համարժեք
սեռադերային վարքի ձևավորման համար: Տարբերակվ մ են սեռային
սոցիալականացման հետևյալ վարկածները.
1. Ծնողները տարասեռ երեխաներին վերաբեր մ են այնպես, որ
նրանց վարքը համապատասխանի ընդհան ր սպաս ﬓերին՝
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տղաներին խրախ ս մ են եռանդ ն թյան, մրցող նակ թյան
համար, աղ ջիկներին՝ հոգատար թյան, խոնարհ թյան: Հնարավոր է նաև այլ տարբերակ՝ օրինակ՝ եթե ծնողները երազել են աղ ջիկ
նենալ և ծնվել է տղա, նրանք ենթագիտակցորեն կարող ենխրախ սել տղայի մոտ որոշ կանացի վարքագծերի դրսևոր մը, ինչի
հետևանքով տղան հետագայ մ կդրսևորի ոչ համարժեք սեռադերային վարք:
2. Բնածին սեռային տարբեր թյ նների հետևանքով տղաներն
աղ ջիկները իրենք են տարակերպ խթան մ ծնողներին՝ դրանով
իսկ իրենց հանդեպ ստանալով տարբեր վերաբերմ նքներ: Այս
պարագայ մ հնարավոր է տղան իր կանացիակերպ ֆիզիկական
կառ ցվածքի շնորհիվ ﬕջավայրից ստանա համապատասխան
սպաս ﬓեր վերաբերմ նք և հետագայ մ ձևավորվի ոչ համարժեք սեռադերային վարք:
3. Երեխաները ծնողներին ընդօրինակել շնորհիվ վերցն մ են այս
կամ այն ծնողի սեռադերային վարքի մոդելը: Այս դեպք մ, եթե օրինակ՝ հայրը դրսևոր մ է կանացիակերպ վարքագիծ, տղան կարող
է ընդօրինակել այդ վարքը՝ ն յնպես դրսևորելով ոչ համարժեք սեռադերային վարք: Կամ, եթե չի ընդ ն մ հոր գերառնական թյ նը, ատ մ է նրան, այս դեպք մ նա սկս մ է դրսևորել հոր վարքին
հակառակ կանացի վարքագծեր:
Սեռադերային վարքի խախտ ﬓերը որոշել համար կարելի է
հենվել ﬕ քանի հատկանիշների վրա, որոնք դրսևորվ մ են վաղ հասակ մ.
1. Խաղերի, խաղալիքների ընտր թյ նը: Տեղեկատվական է այն,
որ երեխան գերադաս մ է հակառեկ սեռի խաղալիքներ՝ ﬔրժելով
իր սեռինը: Կարևոր է նաև խաղի ժամանակ երեխայի ընտրած դերը:
2. Հասակակիցների հետ փոխհարաբեր թյ ննները: Մտածել տեղիք է տալիս, երբ երեխան գերադաս մ է հակառակ սեռի
ընկերներ, իրեն պահ մ նրանց նման՝ ﬕաժամանակ չցանկանալովշփվել իր սեռի երեխաների հետ:
3. Շփ մը ﬔծահասակների հետ: Այս դեպք մ երեխան գերադաս մ
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է հակառակ սեռի ﬔծահասակների ﬕջավայր, երբեﬓ դիտվ մ է
մանկական սիրահարված թյ ն սեփական սեռի ծնողի հանդեպ:
4. Արտաքինը փոխել ձգտ մը: Երեխաները ձգտ մ են հակառակ
սեռի հագ ստներ կրել, ամաչ մ են իրենց արտաքին տեսքից:
5. Անբավարարված թյ ն իրենց սոցիալական դերով: Այն արտահայտվ մ է հակառակ սեռի ապրելաոճի, սոցիալական կարգավիճակի հիացմ նքով, ան նը փոխել ցանկ թյամբ:
6. Երազներ, երազանքներ: Այս երեխաները երազներ մ և երազանքներ մ հանդես են գալիս հակառակ սեռի դեր մ:
7. Վարքային ոճ: Երեխաները նախընտր մ են հակառակ սեռի վարքաձևեր, խոսք մ և շարժ ﬓեր մ նկատվ մ են հակառակ սեռին
բնորոշ ատրիբ տներ:
Այս հատկ թյ ններն առանձին վերցրած, կամ ﬕ քանիսի համադր թյամբ դեռ չեն խոս մ սեռադերային վարքի խախտ ﬓերի մասին,
դրա օգտին վկայ մ է թվարկած հատկ թյ նների ինտենսիվ, համակցված և ավելի վաղ արտահայտ ﬓերը:
Վարքային բացասական սովոր թյ նները: Վարքային բացասական սովոր յթները գործ մ են ի ﬖաս մարդ անձնային արդյ նավետ թյան, հաջող թյ նների, բարեկեց թյան և առող ջ թյան: Բացասական սովոր յթներից են ծխել , իր շ րջը թափթփել , աﬔն ինչ
վաղվան թողնել սովոր թյ նը, շանալ սովոր թյ նը, խաղամոլ թյ նը, շոպոգոլիզմը, շատակեր թյ նը, համակարգչի առջև երկար
ժամանակ անցկացնելը, առանց լվացվել հաց տելը, հեռախոսով
անդադար խոսելը, եղ նգները, շրթ նքները կրծելը, հայհոյանքներ
կիրառելը, դեղամոլ թյ նը և այլն:
Վերոնշյալ վարքային դրսևոր ﬓերն
առանձնահատկ թյ նները թ յլ են տալիս ընդհան ր պատկերաց մ կազﬔլ երեխայի վարքի
մասին: Ընդգծելով վարքային խնդիրների հիﬓական շրջանակը և բացահայտելով նրանց դրսևորման պատճառները՝ մասնագետը ց ցաբեր մ է համապատասխան հոգեբանական աջակց թյ ն:
Այսպիսով հաշվի պետք է առնել, որ վարքային խնդիրները սերտորեն փոխկապակցված են հ զակամային և հաղորդակցման խնդիրների հետ և նրանց աջակց թյ նը պահանջ մ է համապարփակ մո102

տեց մ։ Վարքային խնդիրների հետ աշխատելիս հոգեբանը պետք է
կառ ցի աշխատանքի սխեմա, որտեղ ընդգրկված կլինեն տվյալ վարքը առաջացնող բոլոր պատճառները, ﬕայն ﬔկ պատճառի հետ աշխատանքը դժվար թե բերի ցանկալի արդյ նքի։

Հոգեբանական աջակց թյան հնարներ և մոտեց ﬓեր`
ղղված վարքային խնդիրների հաղթահարմանը
1. Վարքի ինքնակարգավոր մ, համբերատար թյան ձևավոր մ։
Մասնագետը, որսալով այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ երեխան
շատ հետաքրքրված է ինչ-որ իրով և շատ է ցանկան մ այն, պետք
է փորձի երկարաձգել այդ իրի ձեռք բեր մը` երեխային տարբեր
հրահանգներ տալով: Օրինակ, երբ երեխան շատ է ցանկան մ բացել խաղերով լի տ փը, մասնագետը խնդր մ է երեխային փակել
դ ռը, աթոռը մոտեցնել սեղանին, նստել և սպասել ﬕնչև մասնագետն էլ կնստի աթոռին և ﬕասին կբացեն տ փը։ Կամ՝ նմանատիպ վարժ թյ ն կարելի է կիրառել` երեխային խնդրելով հետաքրքր թյան պահին հաշվել ﬕնչև 20-ը, ապա՝ շար նակել աշխատանքը, ﬔկ այլ դեպք մ` հնարավոր է նրան խնդրել ղղակի
լ ռ նստել, ﬕնչև կստանա իր ցանկալի իրը։ Վարքի կարգավորման ﬔկ այլ վարժ թյ ն է «Շշ կից ﬕնչև աղմ կ» խաղը, երբ 1
թիվը լսելիս, երեխաները պետք է խոսեն շշ կով, 2 թվի դեպք մ՝
լռեն, 3-ի ժամանակ՝ բարձր բղավեն։ Դա կարելի է իրականացնել
նաև թվերի փոխարեն գ յների կամ այլ պարագաների քարտերով։
Նման վարժ թյ նների թվին են դասվ մ «Թզ կներ-հսկաներ»,
«Կենդանիների վարքի նմանակ մ» խաղերը և այլն։ Հետաքրքիր
խաղ վարժ թյ ններից է տարբեր երև յթների և իրավիճակների
նմանակ մը՝ 1-ի դեպք մ՝ երեխաները նմանակ մ են քամ շարժ ﬓերը, 2-ի դեպ մ՝ դառն մ են քար, 3-ի դեպք մ՝ թիթեռ են որս մ, 4-ի դեպք մ՝ ինքնաթիռի նման սավառն մ են, ապա` վայրէջք
կատար մ, 5-ի ժամանակ՝ քայլ մ են ղիղ գծով և այլն։
2. Դիﬔլ , ցանկ թյ նը խոսքով արտահայտել կարող թյան
ձևավոր մ։ Մեծ հետաքրքր թյան պահին, երբ երեխան ցանկա103

ն մ է առանց թ յլատվ թյան վերցնել առարկան, մասնագետը
պայմանավորվ մ է երեխայի հետ, որ նա դիﬕ, խոսքով հայտնի իր
ցանկ թյ նը, որից հետո ﬕայն ստանա խաղալիքը։ Եթե երեխան
դժվարան մ է, մասնագետը պետք է հ շի նրան, թե ինչ պետք է
ասել, իսկ ասել ց հետո անպայման խրախ սել՝ ասելով «այ տես
դ ասեցիր՝ ինչ ես զ մ և ես տալիս եմ այն քեզ»։
3. Ոչ ցանկալի արարքի խոսքայնաց մ, գիտակց մ։ Երբ երեխան
ոչ ցանկալի արարք է կատար մ` վարագ յրն է ձգ մ, հարված մ է
ընկերոջը և այլն, մասնագետի խրատների, քննադատ թյան, դաստիարակչական մոտեցման դեպք մ այն կարող է ավելի արտահայտվել: Ուստի, ցանկալի է հարցերի ﬕջոցով խթանել, որպեսզի
երեխան ինքը վերլ ծի իր արարքի հետևանքները: Օրինակ` ﬔծահասակը կարող է հարցնել. «ի՞նչ կլինի, եթե դ ձգես վարագ յրը»,
երեխան կարող է առաջարկել տարբեր պատասխաններ. «կպատռվի, կպոկվի», այն հետև հաջորդ մ է հարցը՝ «իսկ ի՞նչ կարելի է
անել, որպեսզի չպատռվի», երեխային հնարավոր թյ ն է ընձեռնվ մ ներկայացնել իր տարբերակները։ Այս հնարի է թյ նն այն է,
որ, երբ երեխան իր խոսքով բացատր մ է սեփական արարքի հետևանքները և առաջարկ մ այդ վարքը դրսևորել տարբերակներ,
կարծես գիտակց մ և ընդ ն մ է իր սխալը և, քանի որ ինքն է
որոշ մ կայացն մ, չի հրաժարվ մ իր որոշ ﬕց։
4. Վարքի օրինակների քննարկ մ` առանց այլ երեխաների վարքի
հետ հաﬔմատ թյան, տեսահոլովակների, մ լտֆիլﬔրի հերոսների վարքի ﬔկնաբան մ։ Ցանկալի է, որ մասնագետը, ծնողները կամ այլ ռեֆերենտային ﬔծահասակներ երեխայի հետ ﬕասին
քննարկեն իր կամ հասակակիցների դրական և բացասական վարքագծի օրինակները` առանց հաﬔմատել նրանց վարքը ﬕմյանց
հետ՝ «տես նա ավելի ճիշտ վարվեց, քան դ »։ Նախընտրելի է, որ
օրինակները վերլ ծի ոչ թե ﬔծահասակը, այլ՝ երեխան, այս դեպք մ ﬔծահասակը ղղորդ մ է առավելապես իր հարցերով և ոչ
թե խորհ րդներով։ Եթե երեխան խիստ բացասական է վերաբերվ մ իր վարքի վերլ ծ թյ ններին, կարելի է դա անել պրոյեկտիվ
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ﬔթոդիկաների օգն թյամբ։ Երբ ﬔծահասակի քննադատ թյ նն
ղղված է լին մ երեխայի անձին, նա ավելի ս ր է ընդ ն մ այն և
դժվարան մ է տարանջատել վարքային դրսևոր ﬓերը անձնային
որակներից, ինչի հետևանքով տատանվ մ է նրա ինքնագնահատականը, իսկ, երբ քննարկվ մ է նրա կողﬕց դրսևորվող կոնկրետ
վարքաձևը, երեխան չի անձնայնացն մ այն և ավելի չեզոք հանգիստ է վերաբերվ մ վերջինիս քննարկ ﬓերին։
5. Դրական գծերի շեշտադր մ և զարգաց մ, ցանկալի վարքագծի
խրախ ս մ։ Ցանկալի է նկատել երեխայի դրական վարքաձևերը և զարգացնել դրանք` ի հակակշիռ ոչ ցանկալի վարքային դրսևոր ﬓերի։ Օրինակ՝ եթե երեխան հոգատար թյ ն է դրսևոր մ,
(իսկ ﬔնք փորձ մ ենք հաղթահարել նրա անտարբեր թ նը),
ցանկալի է այնպիսի իրավիճակներ ստեղծել, որտեղ նա այդ վարքը
հաճախ կդրսևորի` խնաﬕ ք յրիկին, գնա խան թ, օգնի տեղափոխել աթոռները ﬕ սենյակից մյ սը և այլն։ Նախընտրելի է քննադատ թյամբ չամրապնդել ոչ ցանկալի վարքը և ընդհակառակը`
խոսքային և կամ առարկայական խրախ սանքով ամրապնդել՝ ոչ
ցանկալի վարքին հակակշիռ դրական վարքը։ Խրախ սանքը ցանկալի է լինի իրական, համապատասխանի նրա կարող թյ ններին,
օրինակ, երբ երեխան հաճախ հարված մ է եղբորը և ինչ-որ ﬕ
իրավիճակ մ գրկ մ է նրան, պետք է որսալ այդ պահը և ց յց տալ
նրան, թե նա որքան է սիր մ իր եղբորը, քանի որ գրկ մ է և հոգ
տան մ նրա մասին։
6. Զբաղված թյան տրամադր մ։ Շատ հաճախ զբաղված թյան
տրամադր մը, ժամանակի հագեցված թյ նը, հետաքրքր թյ նների շրջանակների լայնաց մը դրական իմաստով փոխհատ ց մ
է այն առատ էներգիան, որը կա երեխայի ﬔջ, կարծես նա ժամանակ չի նեն մ անցանկալի արարքներ գործել համար։
7. Վարքի վրա կենտրոնացման նվազեց մ։ Հաճախ ﬔծահասակները կենտրոնան մ են երեխայի խնդրի վրա` տրամադրելով այն
շադր թյ նը, որը նա ցանկան մ է` դրանով իսկ ամրապնդելով այն։ Օրինակ, եթե երեխայի լացի կամ բղավոցների դեպք մ
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ﬔծահասակը հաճախ բավարար մ է նրա ցանկ թյ նը, հաջորդ
անգամ երեխան կրկին կդիﬕ լացի օգն թյանը։ Այս դեպք մ ցանկալի է շեղել երեխային այլ հետաքրքր թյ ններով, խնդրել նրան
խոսքայնացնել իր ցանկ թյ նները կամ փորձել անտեսել լացն
կամակոր թյ նները։ Սովորաբար երեխան լաց է լին մ, քանի որ
դժվարան մ է գտնել խոսքային և այլ արտահայտչաﬕջոցներ: Ուստի, հաճախակի դրսևորվող կամակոր թյ նների դեպք մ ցանկալի է առօրյայ մ հաճախակի ստեղծել այնպիսի իրավիճակներ,
որտեղ երեխան դիﬕ, խոսքով հանգիստ արտահայտի այն, ինչ ցանակն մ է և խրախ սել այդ վարքը՝ «տես, երբ դ հանգիստ աս մ
ես, թե ինչ ես ցանկան մ, դ ստան մ ես այն»։
8. Վարքը պատիժներով, ծեծով ամրապնդել
գործող թյ նների նվազեց մ։ Պատիժներն
ծեծը գրեթե ﬕշտ նպաստ մ են
ոչ ցանկալի վարքագծի ամրապնդմանը: Իհարկե որոշ դեպքեր մ
երեխան կարող է դադարեցնել իր վարքը, սակայն հաճախ այն կարող է փոխարինվել ﬔկ այլ` ոչ ցանկալի վարքով, կամ` ապր ﬓերի
տեսքով կ տակվել և դառնալ հ զական նոր խնդիրների առաջացման պատճառ։
9. Վարքի փոխարին մ այլ նախընտրելի վարքով։ Այս դեպք մ
մասնագետը պետք է գտնի տվյալ վարքագծի առաջացման պատճառը և փոխարինի այն այլընտրանքային նախընտրելի վարքով։
Օրինակ, եթե բացահայտվ մ է, որ երեխան ագրեսիա է ց ցաբեր մ, երբ տեսն մ է ինչ-որ ﬔկին, երեխայի հետ ﬕասին պետք
է փնտրել և իրականացնել այլ նախընտրելի վարքագծեր՝ չնկատել
նրա ներկայ թյ նը, ասել այդ մարդ ն այն, ինչ նյարդայնացն մ
է իրեն, հաշտվել նրա հետ, մտածել այլ բաների մասին և այլն։ Դա
կարելի է անել նկարչ թյան, ավազաթերապիայի, դրամաթերապիայի և այլնի օգն թյամբ։
10. Ներգրավված թյ ն կենցաղի ﬔջ, պիտանելի թյան զգաց ﬕ
բարձրաց մ։ Երբ երեխային ներգրավվ մ ես կենցաղային գործերի ﬔջ, նա իրեն ﬔծ է զգ մ, ն յնան մ է ﬔծահասակի հետ, ստի, սկս մ է դրսևորել ﬔծին բնորոշ ոչ ագրեսիվ կոնֆլիկտային
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վարք։ Նա կարծես հաս նան մ է, ինչպես նաև իրեն օգտակար է
զգ մ։ Օրինակ, երբ աղ ջիկը օգն մ է մայրիկին աղցան կամ խմորեղեն պատրաստելիս, նա ն յնան մ է մոր հետ և դրսևոր մ է
մայրիկին բնորոշ վարքաձևեր։ Առհասարակ ծնողների վարքը օրինակ է ծառայ մ երեխայի համար և հաճախ նա կրկն մ է նրանց
անցանկալի վարքագծերը (եղ նգներ կրծելը, համակարգիչ դիտելը
և այլն), ստի, այստեղ կարևոր է նաև ծնողների հետ աշխատանքը՝
սեփական վարքագծի կարգավորման գործ մ։
11. Ռեֆերենտային անձի վարքի ընդօրինակ մ։ Ցանկալի է, որ երեխան հաճախ շփվի իրենից ﬔծ, օրինակելի վարք նեցող ռեֆերենտային անձի հետ, որը իր վարքով, արարքներով դրական օրինակ
կծառայի նրան։
12. Որոշ մ կայացնել
նակ թյան ձևավոր մ, ընտր թյան հնարավոր թյան տրամադր մ, պրոբլեմային իրավիճակներ մ ելքերի քննարկ մ: Ինչպես նշվեց, հաճախ երեխայի ոչ ցանկալի
վարքագծի և ագրեսիվ թյան պատճառը արտահայտվել անկարող թյ նն է, երբ երեխան չգիտի ինչպես արտահայտվել տվյալ
իրավիճակ մ ցանկալի հանգ ցալ ծման հասնել համար։ Օրինակ, երբ նա դժվարան մ է կողﬓորոշվել` ինչպես խոսքով բացատրել դիմացինին իր ցանկ թյ նը, հարված մ է, դիմ մ ֆիզիկական ժի օգն թյանը: Այս տարբերակը չի պահանջ մ երկար
մտածմ նքներ, պրոբլեմային իրավիճակներից դ րս գալ ելքերի որոն ﬓեր։ Ուստի, շատ կարևոր է երեխայի մոտ զարգացնել
պրոբլեմային իրավիճակից դ րս գալ կարող թյ նը, այլընտրանքներ փնտրել և գտնել
նակ թյ նը։ Երբեﬓ երեխան դժվարան մ է որոշ ﬓեր կայացնել, չի կարողան մ ընտրել, որովհետև իր փոխարեն դա արել են ﬔծահասակները՝ խոչընդոտելով
նրա ինքն ր յն թյան ձևավորմանը, նպաստելով անպաշտպան թյան զգաց ﬕ առաջացմանը, հետևաբար` երեխան խնդրահար յց իրավիճակներ մ ապավին մ է ﬔծահասակի օգն թյանը, իսկ, երբ ﬔծահասակը իր կողքը չէ, խ ճապի է մատնվ մ և
ոչ ցանկալի վարք է դրսևոր մ։ Ուստի, երեխայի մոտ ցանկալի է
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զարգացնել կոնֆլիկտային իրավիճակներ մ ելքեր գտնել կարող թյ նը, ինքն ր յն թյ նը, որոշ մ կայացնել
նակ թյ նը։
13. Համագործակցել կարող թյան զարգաց մ։ Հաճախ ոչ ցանկալի վարքի պատճառը համագործակցել կարող թյան թ յլ արտահայտված թյ նն է, երբ երեխան չգիտի՝ ինչպես խաղալ, ինչպես ընկերանալ, ինչպես զր ցել դիմացինի հետ և այլն։ Այս դեպք մ էլ հարկ է զարգացնել նրա համագործակցել կարող թյ նը,
շփման հմտ թյ նները։
14. Դերային խաղերի իրականաց մը նպաստ մ է վարքային դրսևոր ﬓերի փոփոխմանը: Երեխաները, խաղարկելով անցանկալի
վարքագծերը, առաջարկ մ
խաղարկ մ են ստեղծված իրավիճակի դրական լ ծման ﬕ քանի տարբերակներ։
15. Վարքի պատճառահետևանքային կապերի բացահայտ մ և շտկ մ, պատճառների ﬔկ սաց մ։
Ագրեսիվ և հակադրվող վարքագծի դեպք մ նախ պետք է գնահատել այն իրավիճակը, որտեղ երեխան դրսևոր մ է այդ վարքը.
պարզել, որ դեպք մ է ց ցաբեր մ ագրեսիվ թյ ն, երբ, մ ներկայ թյամբ, ինչպիսի իրավիճակ է նախորդ մ դրան, ինչպես են
ծնողներն
շրջապատի մարդիկ արձագանք մ այդ վարքագծին։
Օրինակ՝ երեխան հակադրվող վարք է ց ցաբեր մ, իսկ ծնողները նախատ մ են՝ ներք ստ մտահոգվելով և ակնկալելով, որ նա
կդրսևորի առավել անցանկալի վարք: Այս դեպք մ ցանկալի է խնդրել ծնողին դրսևորել հ զական կայ ն թյ ն, փորձել չքննադատել
երեխային՝ բացատրելով, որ երեխան հայտնվել է դժվարին իրավիճակ մ և պետք է օգնել նրան հաղթահարել այդ խնդիրները: Սովորաբար այս դեպքեր մ ծնողներն նեն մ են ամոթի զգաց մ
երեխայի վարքագծի պատճառով, ն յնան մ են երեխայի հետ և
նրանց թվ մ է, որ իրենց երեխան չի կարող նման վարք դրսևորել, որ դա անթ յլատրելի է, սակայն, երբ մասնագետը նշ մ է, որ
նման վարքագծի համար չի քննադատ մ ծնողին և ոչ էլ երեխային
համար մ է «անդաստիարակ», ծնողների լարված թյ նը նվազ մ
է և նրանք իրենց հավելյալ ﬕջամտ թյ ններով չեն խոչընդոտ մ
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աշխատանքին։
16. Խոսքի և վարքագծի հաստատ ն թյ ն: Ագրեսիվ վարք ց ցաբերող երեխաների հետ աշխատելիս ցանկալի է խոսել հստակ,
հաստատ ն, առանց երկմտանքի և վստահ, հակառակ դեպք մ`
նա զգ մ է դիմացինի անկարող թյ նը և փորձ մ շահարկել այն։
Օրինակ, երբ երեխան փախչ մ է դասասենյակից, իսկ ս ցիչներն մասնագետները բղավելով հետև մ են նրան, երեխան կարող է առավել անցանկալի վարք դրսևորել՝ ընկնել հատակին, իսկ,
երբ ﬔծահասակները հավելյալ բացասական ﬔկնաբան թյ ններ
են հնչեցն մ նրա վարքի վերաբերյալ, երեխան ավելի է զայրան մ
և անկանխատեսելի արարքներ գործ մ։ Տվյալ պարագայ մ ցանկալի է նախ բացասական արձագանքներ չտալ երեխայի վարքագծին, առավել ևս՝ անձին, ապա որևէ ﬔկը փորձի գնալ նրա հետևից`
հրահանգներ չտալով նրան այդ զայր յթի պահին. երեխան չպետք
է զգա, որ ինչ-որ ﬔկը ցանկան մ է նրան սաստել կամ ց յց տալ
իր հեղինակ թյ նը։ Օրինակ, երբ երեխան ներս մտնելով սենյակ,
առանց թ յլատվ թյան վերցն մ է առարկաները, բաց մ սառնարանի դ ռը շադր թյ ն գրավել կամ ﬔծահասակին զայրացնել համար, կարելի է մոտենալ և ﬕասին զննել առարկաները,
վերցնել և խոսել այդ առարկաների մասին, ﬕասին բացել սառնարանի դ ռը, տեսնել` ինչ կա այնտեղ և այլն։ Իսկ, երբ նա փոքր-ինչ հանդարտվ մ է, գտնել նրա հետաքրքր թյ նը և առաջարկել
զբաղվել դրանով։
17. Ագրեսիայի պարպ մ: Ագրեսիայի բարձր մակարդակի դեպք մ
հոգեբանական աշխատանքներ իրականացնելիս մասնագետը
նախ պետք է թ յլ տա երեխային պարպել այդ ագրեսիվ էներգիան՝
իր նախընտրելի ﬕջոցներով. կարելի է դա անել սպիտակ թ ղթը
ամբող ջ թյամբ խզբզելով, մկրատով այն մանր կտրատելով, թ ղթը այրելով, պլաստիլինը սեղﬔլով, մասնատելով, բարձին հարվածելով, կամ երեխայի համար նախընտրելի այլ տարբերակով, որը
կարելի է որոշել երեխայի հետ ﬕասին։
18.Վարքագծի փոխարին մ ﬔկ այլ կառ ցողական վարքագծով:
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Ագրեսիվ վարքագծի դեպք մ պետք է հասկանալ՝ ինչ պահանջմ նք է երեխան ցանկան մ բավարարել և փոխարինել այն այնպիսի վարքով, որը ագրեսիայի տարրեր չի պար նակ մ` ﬕևն յն
ժամանակ թ յլ տալով բավարարել այդ պահանջմ նքը։ Օրինակ՝
երեխան թռչ մ է տեղից, ինչ-որ իր վերցն մ սենյակից և սկս մ
ծաﬔլ կամ պատռել։ Այս դեպք մ պետք է նախ սենյակ մ չտեղադրել այնպիսի իրեր, որոնք կարող են ﬖասակար լինել երեխայի
առող ջ թյան համար, ապա՝ տալ երեխային զբաղված թյ ն, վերանայել սեփական արձագանքները, և իհարկե՝ հասկանալ՝ արդյոք
երեխային դ ր է գալիս ծաﬔլ պրոցեսը, թե՝ առարկայի համը։
Նման դեպք մ ծաﬔլ պահանջմ նքը բավարարել համար կարելի է տալ մաստակ, իսկ պատռել ցանկ թյ նը նվազեցնել համար ﬕասին թղթեր կտրատել։
19. Համագործակց թյ ն այլ մասնագետների հետ: Երբեﬓ լին մ
են դեպքեր, երբ վարքային խնդիրները այնպիսին են, որ անհրաժեշտ է դեղորայքային ﬕջամտ թյ ն և բնականաբար՝ պետք է համագործակցել նյարդաբանի և հոգեբ յժի հետ։
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Վերջաբան
Ամփոփելով հոգեկան զարգացման խանգար ﬓեր և հոգեբանական խնդիրներ նեցող երեխաներին տրվող աջակց թյան հիմնական սկզբ նքներն
առանձնահատկ թյ նները` հարկ է նշել, որ
ս յն ձեռնարկը եզակի ղեց յց է մասնագետների համար ինչպես
զարգացման խանգար ﬓերի, այնպես էլ հ զավարքային և հաղորդակցման խնդիրների հետ աշխատելիս:
21-րդ դար մ, պայմանավորված գիտատեխնիկական զարգաց ﬓերով, տեղեկատվ թյան ﬔծ հոսքով, փոխհարաբեր թյ ններ մ կենդանի շփման նվազեցման և գործ նե թյան ավտոմատիզացման ﬕտ մով և այլ գործոններով, դժվարան մ են բնականոն
զարգացման և զարգացման խանգար ﬓերի սահմանագծ մը, երեխաների հետ իրականացվող հոգեբանական աշխատանքների հստակ
նպատակադր մը և քայլերի հաջորդական թյան որոշ մը:
Ուստի, աշխատանքները կազմակերպելիս ցանկալի է հիﬓվել
ոչ թե երեխայի հիվանդ թյան ախտորոշման, այլ նրա առանձնահատկ թյ նների և ներ ժի վրա: Երբ առաջնահերթ թյ ն է դառն մ երեխայի հարմար մը սոցիալական ﬕջավայր մ և հասարակ թյան լայն
շերտեր մ, ակամայից ասես անէան մ են խնդրով կամ խանգար մներով պայմանավորված երեխայի թ յլ կողﬔրը և շեշտադրվ մ է նրա
ժեղ կողﬔրի զարգաց մը:
Այս ձեռնարկը գրվել է հան ն այն երեխաների, ովքեր նեն
աշխարհն «ընկալել » և դրան հարմարվել դժվար թյ ններ, հան ն
այն ծնողների և մասնագետների, ովքեր ջան մ են աշխարհն այդ երեխաներին ավելի հասանելի և մոտ դարձնել:
Հ սով ենք` հեղինակների կողﬕց սիրով և նվիր մով գրված
այս գիրքը համարժեք արձագանք կստանա ընթերցողների սրտեր մ:
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Գրական թյ ն
1. Անտոնյան Ս. Ա. Համակարգչային համախտանիշի դրսևոր մը հոգեխոսքային զարգացման հապաղման դեպք մ, «Դար-21» գիտական հանդես,
Երևան, 2017:
2. Անտոնյան Ս. Ա. Մոﬕ լ յսը շադր թյան կենտրոնացմանը նպաստող
գործոն, «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդես, Երևան, 2016:
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