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 Ներածություն

 Ման կա կան հո գե թե րա պի ան հո գե թե րապև տիկ կար ևո րա գույն 
ո ւղ ղու թյուն նե րից է, ո րի հիմ քում ըն կած է հո գե բա նա կան դժ վա րու
թյուն ներ ունե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քը: Ման կա կան հո
գե թե րա պի ան ունի իր ա ռանձ նա հա տկու թյուն նե րը, ո րոնք բխում են 
ե րե խայի հո գե կա նի զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րից: 

Հո գե թե րապև տիկ այս ո ւղ ղու թյու նը ան ցել է զար գաց ման իր 
ուրույն պատ մա կան ճա նա պար հը և այ սօր ունի իր հս տակ դերն 
ու նշա նա կու թյու նը հո գե կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում: Զար գաց
ման ա ռա ջին փու լե րում գո յու թյուն ունե ին ե րե խա նե րի հետ աշ
խա տան քի տար բեր մո տե ցում ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում բխում է ին 
թե րապև տի մաս նա գի տա կան հա րա ցույ ցից: Ո րո շա կի ճա նա պարհ 
ան ցնե լով՝ թե րապև տիկ այս ո ւղ ղու թյու նը նե րա ռեց նաև ո րոշ էկ լեկ
տիկ մո տե ցում ներ: 

Որ քան էլ տար բեր լի նեն տար բեր դպ րո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի հա յացք նե րը ե րե խայի խն դիր նե րի գե նե զի սի, աշ խա տան քի 
կա ռուց ման, ար դյունք նե րի գնա հատ ման և աշ խա տան քային այլ 
աս պեկտ նե րում, միև նույնն է, աշ խա տան քի կար ևո րա գույն նպա
տակն է ա ջակ ցել ե րե խային ձեռք բե րե լու հո գե կան հա վա սա րա
կշռու թյուն, ձեր բա զատ վե լու վար քային և հու զա կան դժ վա րու թյուն
նե րից, ձևա վո րե լու ա ռողջ ի նք նըն կա լում: 

Յու րա քան չյուր ե րե խա կա րող է իր կյա նքում ունե նալ հո գե բա
նա կան դժ վա րու թյուն ներ: Դրանք կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել 
ի նչ պես ար տա քին ազ դակ նե րով, այն պես էլ ե րե խայի զար գաց ման, 
տա րի քային, ան ձնային ա ռանձ նա հատ կու թյուննե րով: Ե րե խան 
կյան քի ա ռա ջին րո պե նե րից մե ծա պես կախ ված է շր ջա պա տող 
մարդ կան ցից, մաս նա վո րաես իր ըն տա նի քից: Իր բա րե կե ցու  թյունը, 
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հո գե բա նա կան ա ռող ջու թյու նը կյան քի հատ կա պես ա ռա ջին տա րի
նե րին պայ մա նա վոր ված են ա ռողջ ըն տա նի քի առ կա յու թյամբ: Սա
կայն տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ այդ ա պա հո վու թյունը 
կա րող է խարխլ վել, և իր գո յատև ման ո րո շա կի ճա նա պարհ ներ 
գտնե լու հա մար ե րե խան կարող է ձևա վո րել ոչ ցան կա լի, ոչ ա ռողջ 
ռազ մա վա րու թյուն ներ: Դրս ևո րե լով ան ցան կա լի վարք, հու զա կան 
և վար քային դժ վա րու թյուն ներ՝ ե րե խան սո վո րա բար ստա նում է 
բա ցա սա կան ար ձա գանք, ի նչն իր հեր թին ուժե ղաց նում է ար դեն 
ի սկ ձևա վոր ված խն դի րը: Ստաց վում է մի ա րա տա վոր շր ջան, ո րից 
դուրս գա լու հա մար հա ճախ անհրաժեշտ է լի նում մաս նա գե տի մի
ջամ տու թյունը:

 Ման կա կան հո գե թե րա պի այի ըն թաց քում մաս նա գե տի օգ նու
թյամբ ե րե խան ա ռա ջին հեր թին գտ նում է հաս կա ցում և ըն դու նում: 
Թե րապև տիկ այս եր կու կար ևո ր հնար նե րը թույլ են տա լիս ստեղ ծել 
վս տա հու թյան և ա պա հո վու թյան դաշտ, ո րի հի ման վրա կծա վալ
վի հե տա գա աշ խա տան քը: Ե րե խան հետզ հե տե սկ սում է ճա նա չել 
սե փա կան ան ձը, դրս ևո րում նե րը, ցան կու թյուն ներն ու պա հանջ
մունք նե րը: Սկ սում է հաս կա նալ իր վար քի և ար ձա գանք նե րի պատ
ճառ նե րը, այն բո լոր գոր ծոն նե րը, ո րոնք կա րող են դժվա րու թյուն
ներ ա ռա ջաց նել իր կյան քում: Ե րե խան սկ սում է ա ռա վել ա դեկ վատ 
գնա հա տել այլ մարդ կանց, նրանց ար ձա գանք նե րը, նրանց վար քը: 
Կա րո ղա նում է ի նք նար տա հայտ վել, ա զատ վել ի րեն խան գա րող ու 
ճն շող վա խե րից, հույ զե րից, տագ նապ նե րից, ձևա վո րել մի ջանձ նա
յին ա ռողջ հա րա բե րու թյուն ներ: Այս ա մե նը, բնա կա նա բար, նպաս
տում է ի նք նավս տա հու թյան ձեռք բեր մա նը, ի նչ պես նաև շր ջա պա
տում ա ռա վել ար դյու նա վետ դիր քի գրա վ մա նը:

Բ նա կա նա բար, վե րը նշ վա ծը ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված և 
ջան քեր պա հան ջող գոր ծըն թաց է, ո րն ունի իր դժ վա րու թյուն ները: 
Դրանք սո վո րա բար դրս ևոր վում են ե րե խայի կամ ծնո ղի հո գե բա
նա կան պաշտ պա նու թյուն նե րի, դի մադ րու թյուն նե րի տես քով կամ 
հո գե թե րապև տի հակափո խան ցու մային ապ րում նե րի ձևով: Դրանց 
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ճիշտ գնա հա տու մը և կա ռա վա րու մը նպաս տում են աշ խա տան քի 
ար դյու նա վե տու թյա նը:

 Ձեռ նար կում ամ փոփ ված են հո գե թե րապև տիկ ո ղջ գոր ծըն
թա ցին վե րա բեր ող տա րաբ նույթ հար ցեր, թե րապև տիկ տար բեր 
փու լե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի նկա րագ րեր, տար բեր դժվա
րու թյուն ներ ունե ցող և տար բեր թե րապև տիկ փու լե րում գտն վող 
ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, օ րի
նակ ներ: Ըն թեր ցո ղը կա րող է ծա նո թա նալ աշ խա տան քի կազ մա
կերպ ման տար բեր հմ տու թյուն նե րի, ե րե խայի հետ կապի հաս տատ
ման, խնդրի գնա հատ ման, լուծ ման ճա նա պար հնե րի ո րոն ման, 
ծնո ղնե րի և այլ մաս նա գետ նե րի հետ զու գա հեռ աշ խա տան քի կազ
մա կերպ ման նր բու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի հետ աշ
խա տան քում տար բեր մե թոդ նե րի կի րա ռե լի ու թյան սահ ման նե րին:

 Ձեռ նար կի ստեղծ ման հիմ քում ըն կած է հե ղի նա կի հո գե թե րապև
տիկ, ի նչ պես նաև խմ բային աշ խա տանք նե րի փոր ձը: Բեր ված օ րի
նակ նե րը վերցված են ի րա կան կյանքից, սա կայն գաղտ նիու թյան 
սկզ բուն քի սահ ման նե րում են:

 Ձեռ նար կը կա րող է օգ տա կար լի նել թե՛ ամբո ղջ աշ խա տան քի 
կազ մա կերպ ման, թե՛ ո րո շա կի ա ռան ձին հմ տու թյուն նե րի կի րառ
ման ա ռու մով: 
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1
Մանկական հոգեթերապիայի 

էությունը

1.1. Ման կա կան հո գե թե րա պի այի զար գաց ման ուղին

 Ման կա կան հո գե թե րա պի ան հա վա քա կան հաս կա ցու թյուն է, 
ո րը նե րա ռում է տար բեր հո գե թե րապև տիկ մո տե ցում ներ և մե թոդ
ներ՝ նա խա տես ված սահ մա նային ի րա վի ճակ նե րում հայտնված 
հո գե կան, հո գե սո մա տիկ հի վան դու թյուն նե րով և հո գե բա նա կան 
խն դիր նե րով ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի հա մար: Այն ուղղ ված է 
ե րե խային ու նե րազ դում է նրա շր ջա պա տի վրա:

 Ման կա կան հո գե թե րա պի ա յում ա ռանձ նաց վում է եր կու ուղղ
վա ծու թյուն՝ ան մի ջա կան աշ խա տանք ե րե խայի հետ և աշ խա տանք 
նրան շր ջա պա տող հա մա կար գե րի հետ: Եր կուսն էլ կա րող են ի րա
կա նաց վել տար բեր մա կար դակ նե րում՝ հու զա կան,  ի մա ցա կան, 
վար քային, հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան և այլն: Կան տար բեր մե թոդ ներ, 
ո րոնք հա մակ ցում են այս եր կու ուղղ վա ծու թյուն նե րը: [1,14]

 Ման կա կան հո գե թե րա պի այի նպա տակ նե րը բազ մա զան են: 
Ման կա կան հո գե թե րապև տը պայ ման ներ է ստեղ ծում ե րե խայի 
ներ քին խն դիր նե րի ար տա հայտ ման, դրանց վեր բա լի զա ցի այի 
և վե րաի մաս տա վոր ման հա մար: Ման կա կան հո գե թե րա պի այի 
ա ռաջ   նային նպա տակ նե րից է օգ նել ե րե խային ձեռք բե րե լու ներ քին 
ուժ և վս տա հու թյուն՝ ար տա քին աշ խար հի ազ դե ցու թյանն ա ռա վել 
ար դյու նա վետ դի մա կայե լու համար: Ե վս մեկ կար ևո ր խն դիր. հնա
րա վո րու թյուն ստեղ ծել ե րե խային ար տա հայ տե լու առ կա նե րու ժը և 
կա րո ղա նա լու ար դյու նա վետ շա րու նա կել զար գաց ման ուղին:

 Ման կա կան հո գե թե րա պի ան ունի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն
ները: Կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն այն է, որ հո
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գե թե րապև տը, բա ցի իր հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյու նից, նաև կա
տա րում է ե րե խայի զար գա ցու մը խթա նող ան ձի դեր: Ման կա կան 
հո գե թե րա պի այի մեկ այլ կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն է եր ե
խայի ֆի զի կա կան ու հու զա կան կապ վա ծու թյու նն ու կախ վա ծու
թյունն ըն տա նի քից: Ե րե խան իր զար գաց ման ըն թաց քում հեն վում է 
ծնող նե րի վրա. նրանք բա վա րա րում են հիմ նա կան պա հանջ մունք
նե րը, հան դի սա նում են զար գաց ման և ա ճի գե րա կա աղ բյուր: 
Ծնող նե րը կա րող են դառ նալ հո գե թե րա պի ան ի նչ պես խթա նող, 
այն պես էլ խո չըն դո տող գոր ծոն: Այս պի սով՝ ման կա կան հո գե թե րա
պև տի գոր ծու նե ու թյան մեջ նաև մտ նում է տվյալ գոր ծոն նե րի կան
խա տե սու մը, դրանք հաշ վի առ նելը, ծնող նե րի հետ պար բե րա կան 
հան դի պում ներն ու աշ խա տանքը: [27]

 Ման կա կան հո գե թե րա պի ան ունի զար գաց ման մեկ դա րյա պատ
մու թյուն: Այն սկիզբ է առել 1909 թ. Զ. Ֆրոյ դի կող մից ե րե խա նե րի 
հետ հո գե թե րապև տիկ աշ խա տան քի կի րառ ման ա ռա ջին փոր ձե
րից փոք րիկ Հան սի ֆո բի ա կան հա կազ դե ցու թյուն նե րը թեթ ևաց նե
լու նպա տա կով: Վեր ջինս կլի նի կա կան ա ռա ջին դեպ քե րից է, ե րբ 
ե րե խայի դժ վա րու թյուն նե րի պատ ճառ են հա մար վում հու զա կան 
ո լոր տի հետ կապ ված խն դիր նե րը: 

Ան նա Ֆրոյ դը և Մե լա նի Քլայնը ա դապ տաց րին դա սա կան հո
գե վեր լու ծա կան տեխ նի կա նե րը ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քի հա
մար՝ ի րենց հան դի պում նե րում նե րա ռե լով խա ղի տար րեր: Աննա 
Ֆրոյ դը կի րա ռում էր խա ղը ե րե խա նե րին հե տաքրք րե լու, թե րա պև
տիկ ա լյանս հաս տա տե լու նպա տա կով: Դա, ը ստ Ան նա Ֆրոյ դի, 
կա րող է լի նել լա վա գույն ճա նա պարհ նե րից մե կը նման դժ վա րու
թյուն նե րի հաղ թա հար ման հա մար: Այ ցե լու— թե րապևտ հա րա բե
րու թյուն նե րի զար գաց ման ըն թաց քում շեշ տը խա ղից հետզ հե տե 
տե ղա փոխ վում էր վեր բալ փո խազ դե ցու թյա նը: Մե լա նի Քլայ նը 
նույն պես հա մար վում է ա ռա ջին ման կա կան հո գե վեր լու ծող նե րից, 
ով ա ռա ջար կում էր խա ղը կի րա ռել վեր բալ շփ ման փո խա րեն, քա նի 
որ գի տակ ցում էր ե րե խա նե րի ար տա հայտ վե լու դժ վա րու թյուն նե րը: 
Մ. Քլայնն ակ տիվ խա ղային հո գե թե րապևտ նե րից էր, ո րն ը նդ գծում 
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էր ե րե խայի և հո գե թե րապև տի հու զա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի դի տարկ ման կար ևո րու թյու նը, քա նի որ հա մա րում էր, որ այդ 
հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են բա վա րար չա փով ախ տո րո շիչ լի նել 
ե րե խայի և այլ մարդ կանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը հաս կա նա լու 
հա մար: Հա մա ձայն Քլայ նի՝ ման կա կան խա ղը, ի նչ պես նաև մե ծա
հա սակ նե րի վար քը, ուղ ղորդ վում է թաքն ված դր դա պատ ճառ նե րով: 
Նա խա ղը դի տար կում էր որ պես ե րե խա նե րի ի նք նար տա հայտ ման 
բնա կան մի ջոց և ուղ ղա կի ո րեն էր մեկ նա բա նում ե րե խայի խա ղա
յին վար քը (այս մե թո դը հա մա պա տաս խա նում է մե ծա հա սակ նե րի 
հետ աշ խա տան քում կի րառ վող ա զատ զու գոր դու թյուն նե րի մեկ նա
բան ման մե թո դին): [38, 47]

1930 –ա կան նե րի վեր ջում ի հայտ ե կավ խա ղային թե րա պի այի 
մի տեխ նի կա, ո րը ներ կա յումս հայտ նի է որ պես « կա ռուց ված քային 
թե րա պի ա» (structured therapy), ո րի զար գաց ման հա մար կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ուներ Դ. Լևի ի կող մից ա ռա ջարկ ված «ար տայր ված 
թե րա պի ան» (burn–out therapy)՝ կա ռուց ված քային խա ղային թե րա
պի ա առանձնահատուկ հո գեվնասվածքային ի րո ղու թյուն ապ րած 
ե րե խա նե րի հա մար: Հա մա ձայն Լևի ի՝ խա ղը ե րե խային հնա րա վո
րու թյուն է ըն ձե ռում լից քա թափ վե լու և ար տա հայ տե լու ներ քին ապ
րում նե րը: Լևին ե րե խա նե րին ա ռա ջար կում էր այն պի սի խա ղա լիք
ներ, ո րոնք կա րող է ին նպաս տել հո գեվնասվածքային ի րո ղու թյան 
վերս տեղծ մա նը: Ե րե խան, օ գտ վե լով ստեղծ ված ա պա հո վու թյու նից, 
ան վտան գու թյու նից, ա ջակ ցու թյու նից և ճիշտ ը նտր ված նյու թե րից, 
խա ղար կում էր վնասվածքային ի րո ղու թյունն այն քան ժա մա նակ, 
մինչև կա րո ղա նար ըն դու նել դրա հետ կապ ված բացասական հույ
զերն ու ապ րումն ե րը: Թե րապև տը, դի տե լով ե րե խայի խա ղը, ան
վա նում էր ե րե խայի խոսքային և ոչ խոսքային զգաց մունք նե րը: 
Մեկ նա բա նու թյուն նե րի դե րը նվա զա գույն է, ի սկ 2–4 տա րե կան 
ե րե խա նե րի մոտ դրանք ը նդ հան րա պես կա րող են չլի նել: [52]

1930 –ա կան նե րին ի հայտ ե կավ մի ուղ ղու թյուն, ո րն ը նդ հան
րա բար կա րե լի էր ան վա նել « հա րա բե րու թյուն նե րով թե րա պի ա»: 
Ջ. Տաֆ տը (1933), Ֆ. Ա լե նը (1942) և Կ. Մուս տա կա սը (1959) Օտ տո 
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Ռան կի մո տե ցում նե րը հարմարեցրին ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան
քին: Հա մա ձայն նշ ված հե ղի նակ նե րի՝ ծնն դյան սթ րե սը կա րող է բա
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ունենալ ե րե խայի կող մից ստեղծ վող խո ր 
հու զա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Այդ վնասվածքի պատ ճա ռով 
ե րե խան կա րող է դժ վա րա նալ կտր վել ա ռաջ նային օբյեկ տից. նա 
կա րող է կախ վա ծու թյուն ունե նալ ա ռաջ նային օբյեկ տից՝ սևեռ ված 
լի նե լով դրա վրա, կամ հայտն վել մե կու սաց ման մեջ՝ ան կա րող լինե
լով վս տա հե լու ուրիշ նե րին: Թե րա պի այի օգ նու թյամբ ե րե խան թե
րա պև տի հետ խո ր հու զա կան կա պեր հաս տա տե լու հնա րա վո րու
թյուն է ստա նում, ին չը, բնա կա նա բար, ա վե լի ա պա հով հո գե վի ճակ է, 
քա նի որ թե րապև տիկ հան դի պումն ի րա կա նաց վում է ան վտանգ, 
վս տա հե լի մի ջա վայ րում, ին չի դրա կան փոր ձը ե րե խան ա պա գա յում 
իր հեր թին կա րող է փո խան ցել այլ ի րադ րու թյուն: [22,27] 

Հա րա բե րու թյուն նե րով թե րա պի ան ոչ դի րեկ տիվ թե րա պի այի 
ձև է։ Ո ւղ ղու թյան հիմ նա դիր նե րից է հա մար վում Վ. Է քս լայ նը, ո րն 
իր թե րա պի այի ըն թաց քում հա ջո ղու թյամբ օգ տա գոր ծեց հու մա նիս
տա կան թե րա պի այի գա ղա փար նե րը, մաս նա վո րա պես 20–րդ դա րի 
40 –ա կան թթ. Ք. Ռո ջեր սի կող մից ա ռա ջարկ ված այ ցե լո ւա կենտ րոն 
թե րա պի այի սկզ բունք նե րը: Այս մո տեց ման կար ևոր նպա տակն է 
այ ցե լո ւի հետ այն պի սի հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում օգ տա գոր ծե լու սե փա կան նե րու ժը 
ա վե լի կա ռու ցո ղա կան կյանք ձևա վո րե լու նպա տա կով: Մո տեց ման 
փի լի սո փա յու թյան հիմ քում ըն կած է հետ ևյալ միտ քը. ե րե խա ներն 
ի րենց է ու թյամբ ձգ տում են ա ճի և զար գաց ման, ի սկ հու զա կան 
խան գա րում ներ ունե ցող ե րե խա նե րի մեջ այդ բնա կան պա հանջը 
խա թար ված է: Այ ցե լո ւա կենտ րոն թե րա պի այի նպա տակն է վե
րա կանգ նել հա վա սա րակշ ռու թյու նը ե րե խայի և շր ջա պա տի միջև՝ 
նպաս տե լով բնա կան ա ճին և ի նք նա կա տա րե լա գործ մա նը։ Ե րե
խայի և թե րապև տի հա րա բե րու թյուն նե րը հիմն ված են ան ձի ըն դու
նե լու թյան, նրա հան դեպ ջեր մու թյան վրա, հան դիպ ման ըն թաց քում 
թե րապևտն ար տա ցո լում է ե րե խայի զգաց մունք նե րը և վե րա դարձ
նում նրան, ին չի շնոր հիվ ե րե խան ունա կու թյուն է ձեռք բե րում հաս
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նե լու իր խն դիր նե րի գի տակց մա նը և ցան կա լի փո փո խու թյուն նե րի 
ի րա գործ մա նը: [34, 54]

1948 թ. Ժ. Սո լո մոնն ա ռա ջար կել է «ակ տիվ խա ղային թե րա
պիայի» տեխ նի կան՝ ուղղ ված իմ պուլ սիվ կամ հա կազդ ման ըն դու
նակ (acting–out) ե րե խա նե րին: Տվյալ տեխ նի կան պատ կա նում է 
դի րեկ տիվ թե րապև տիկ մի ջոց նե րի շար քին: Այս տեխ նի կայի սահ
ման նե րում թե րապև տը ևս նա խա պես պլա նա վո րում է խա ղային 
ի րա վի ճա կը: Խա ղային ի րա վի ճա կում ե րե խան իր դժ վա րու թյուն նե
րի հետ հայտն վում է դեմ առ դեմ: Սա կայն, ը ստ Ժ. Սո լո մո նի, խա ղի 
մի ջո ցով ե րե խայի բար կու թյան և վա խի ար տա հայտ մա նը նպաս
տող օգ նու թյու նը կա րող է ունե նալ աբ րե ակ տիվ ազդեցություն, քա
նի որ ե րե խան ա ռանց հետ ևանք նե րից վա խե նա լու կա րող է դրս ևո
րել իր հույ զե րը: Հո գե թե րապև տի հետ շփ ման ըն թաց քում ե րե խան 
սո վո րում է ուղ ղոր դել իր է ներ գի ան դե պի վար քի ա ռա վել ա դապ
տիվ ձևե րը: Բա ցի այդ՝ Ժ. Սո լո մո նը հա տուկ ը նդ գծում էր ե րե խայի 
մեջ ժա մա նա կի ըն կալ ման ձևա վոր մա նը նպաս տող ա ջակ ցու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը և կար ծում, որ թե րապև տը պետք է օգ նի ե րե
խային տար բե րա կել ան ցյալ վնասվածք նե րի վե րա բե րյալ տագ
նապը և ներ կայիս կյան քում դրանց հնա րա վոր հետ ևանք նե րը:

1949 թ. Բիքս լերն ա ռա ջար կեց ուշադ րու թյուն դարձ նել թե րա պև
տիկ հան դիպ ման ըն թաց քում սահ ման ներ հաս տա տե լու կար ևո րու
թյա նը: Բիքս լե րի գա ղա փար նե րը հիմք հան դի սա ցան թե րա պև տիկ 
նոր շարժ ման ձևա վոր ման հա մար, որ տեղ սահ ման նե րի հաս տա
տու մը և զար գա ցու մը հա մար վում են թե րապև տիկ գոր ծըն թա
ցի փո փո խու թյուն նե րի ա ռաջ նային մե խա նիզմ ներ: Թե րա պև տիկ 
հան դի պում նե րի ըն թաց քում ե րե խան հնա րա վո րու թյուն է ստա նում 
փոր ձար կե լու մե ծա հա սակ նե րին վս տա հե լու չա փը: [27]

1964 թ. Բ. Հեռ նին և Լ. Հեռ նին ա ռա ջար կե ցին « կից թե րա
պիան» (Filial therapy): Այս ուղ ղու թյան նպա տակն էր սո վո րեց նել 
ծնող նե րին հա մա գոր ծակ ցել ե րե խա նե րի հետ՝ որ պես թե րապևտ
ներ: Տվյալ ուղ ղու թյու նը նե րա ռում է եր կու կար ևոր ռազ մա վա րու
թյուն՝ ե րե խայի հետ թե րապև տիկ աշ խա տանք և ծնող նե րի ուսու
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ցա նում: Թե րապև տը վար ժեց նում է ծնող նե րին ե րե խա նե րի հետ 
հո գե բա նո րեն գրա գետ աշ խա տան քի, խա ղային հան դի պում նե րի 
ի րա կան աց մա նը՝ մի ա ժա մա նակ ա պա հո վե լով խորհր դատ վա կան 
ա ջակ ցու թյուն: [43]

1970 –ա կան թվա կան նե րին մշակ վե ցին թե րա պի ա յում ծնող նե րի 
ներգ րավ ման այլ ստ րա տե գի ա ներ, ո րոնք կոչ վում է ին « զար գաց ման 
խա ղային թե րա պի ա» (Բ րո դի, 1978): [23]

 Վեր ջին տա րի նե րին խա ղային թե րա պի այի զար գա ցու մը հիմ
նա կա նում ի րա կա նա նում է 1982 թ. Շե ֆե րի և Օ’ Քոն նե րի կող մից 
ստեղծ ված խա ղային թե րա պի այի մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի այի 
շնոր հիվ: Այժմ գե րա զան ցա պես կի րառ վում է տար բեր տե սա կան 
դպ րոց ներ խմ բա վո րած՝ «է կո հա մա կար գային խա ղային թե րա
պի ա» կոչ վող խա ղային թե րա պի այի տե սա կը: [23]

1.2. Ման կա կան հո գե թե րա պի այի հիմ նա կան 
ուղղությունները

 Հո գե վեր լու ծա կան մո տե ցում: Ման կա կան հո գե թե րա պի ան, 
ունե նա լով ըն դա մե նը մեկ դա րյա պատ մու թյուն, ներ կա յումս նե
րա ռում է բա զում մո տե ցում ներ, տեխ նի կա ներ և ուղ ղու թյուն ներ: 
Բնա կա նա բար, հո գե թե րա պի այի այս ճյուղն այլ ճյու ղե րի պես  իր 
զար գաց ման ըն թաց քում հիմն վել է ե րեք՝ հո գե վեր լու ծա կան, հու մա
նիս տա կան և վար քա բա նա կան ուղ ղու թյան նե րի վրա: Այժմ գործ
նա կա նում կի րառ վում են բա զմաթիվ տեխ նի կա ներ, ի սկ դա սա կան 
ուղ ղու թյուն ներն ի նք նին բա վա կա նին ձևա փոխ ված են: 

Ինչ պես հայտ նի է, հո գե վեր լու ծա կան տե սու թյու նը հիմն ված է 
ան ձի զար գաց ման և ան ձի ե ռա մա կար դակ կա ռուց ված քի (իդ, է գո, 
սու պե րէ գո) մա սին պատ կե րա ցում նե րի վրա: Հո գե վեր լու ծող նե րը 
հիմն վում են նաև ան ձի զար գաց ման հո գե սեռական փու լե րի մա սին 
տե սու թյան վրա: Հո գե վեր լու ծա կան տե սու թյան շր ջա նակ նե րում 
պա թո լո գի ան դի տարկ վում է որ պես ան ձնային մեկ կամ մի քա նի 
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կա ռուց վածք նե րի ոչ լի ար ժեք զար գաց վա ծու թյուն կամ նրանց միջև 
կոնֆ լիկտ նե րի առ կա յու թյուն: Այս մո դե լի շր ջա նակ նե րում թե րա
պև տը կա տա րում է մեկ նա բա նո ղի դեր: Նա պետք է ի մաստ գտ նի 
ե րե խայի կող մից մա տուց ված նյու թում և վե րա դարձ նի այդ ի մաս տը 
ե րե խային՝ գի տակ ցե լու: Թե րապև տը չի դառ նում ե րե խայի ի րա կան 
ապ րում նե րի մի մա սը, նա կողմ նա կի դի տող է, մեկ նա բա նող, վեր
լու ծող: Խա ղը կրում է 3 հիմ նա կան գոր ծա ռույթ` 1) թույլ է տա լիս թե
րապև տին կապ հաս տա տել ե րե խայի հետ, ստեղ ծել թե րապև տիկ 
ա լյանս, 2) թույլ է տա լիս թե րա պև տին դի տել ե րե խային և ստա նալ 
տե ղե կույթ, ին չի հի ման վրա հնա րա վոր է եզ րա կա ցու թյուն անել 
ե րե խայի ներ քին հո գե կան գործընթաց նե րի վե րա բե րյալ, 3) միջ
նորդ է լինում թե րապև տի և ե րե խայի միջև, որի մի ջո ցով ոչ մի այն 
ե րե խան է տե ղե կույթ հա ղոր դում, այլև թե րապև տն է տե ղե կույթ 
տրա մադ րում ե րե խային, նա կա րող է մեկ նա բա նու թյուն անել՝ ուղղ
ված ոչ թե ան մի ջա կա նո րեն ե րե խային, այլ խա ղա լիք նե րին: 

Այս պի սով՝ հո գե վեր լու ծա կան մո դե լում խա ղը դի տարկ վում է որ
պես տե ղե կույ թի հա ղոր դիչ և ո չ թե լար վա ծու թյու նը հա նե լու կամ 
ուսուց ման ձև:

 Ման կա կան հո գե վեր լու ծո ղը ե րե խայի հետ աշ խա տան քում իր 
ուշա դրու թյու նը կենտ րո նաց նում է ան գի տակ ցա կա նի դրս ևո րում նե
րի վրա։ Դրանք հիմ նա կա նում ե րազ ներն են, ո րոնք բա ցա հայ տում 
են ե րե խայի թաքն ված ցան կու թյուն նե րը, ման կա կան երևա կա
յու թյուն  նե րը, ա նուրջ նե րը, ե րե խայի կող մից դրս ևոր վող պաշտ
պա նա կան մե խա նիզմ նե րը, ի նչ պես նաև վար քային տա րաբ նույթ 
դրս ևո րում նե րը, ո րոնք մեկ նա բան վում են ը ստ հո գե վեր լու ծա կան 
հա րա ցույ ցի: Բա ցի ան գի տակ ցա կան նյու թի գի տակ ցու մից՝ մեկ այլ 
նպա տակ է ե րե խայի գի տակ ցու թյան սահ ման նե րի ը նդ լայ նումը, 
ի նչն է գոյ ի վե րահսկ ման ուժե ղաց ման հիմքն է: Ե րե խայի է գոն 
լու ծում է մի ա ժա մա նակ եր կու խն դիր՝ ճա նա չել շր ջա պա տող աշ
խարհը և հաս կա նալ նե րաշ խար հում տի րող հու զա կան քաո սը: Դա 
կա րող է տե ղի ունե նալ ա մեն ան գամ, ե րբ հույ զե րը գի տակց վում 
են, խոսքային բնույթ են ստա նում: Հո գե վեր լու ծա կան աշ խա տան քի 
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ա վարտ է հա մար վում այն պա հը, ե րբ ե րե խան հաս նում է սե փա
կան կոնֆ լիկտ նե րի հաս կաց մա նը և ի վի ճա կի է դրանք հաղ թա հա
րելու: [38, 39,47]

 Հու մա նիս տա կան ուղ ղու թյուն: Հու մա նիս տա կան ման կա կան 
հո գե թե րա պի ան ա ռաջացավ նա խորդ դա րի կե սե րին՝ հիմն ված 
այն գա ղա փա րի վրա, որ յու րա քան չյուր մարդ ունի ա ճի իմ պուլս, 
մշտա կան ա ճում ու զար գանում է և հնա րա վո րու թյուն ունի լու ծե լու 
իր խնդիր նե րը: Յու րա քան չյուր ե րե խա օ ժտ ված է հո գե կան ա ռող
ջու թյան և հա սու նու թյան ներ քին ուժով ու մղու մով: Ե թե ար տա քին 
պայ ման նե րը տա րաբ նույթ ձևե րով չեն խա թա րում ե րե խայի զար
գա ցու մը, ա պա նա մշ տա կան ա ճի և զար գաց ման ըն թաց քում է: 
Դրանց խո չըն դո տող հիմ նա կան գոր ծո նը նշա նա կա լից մարդ կանց 
բա ցա կա յու թյունն է կամ նրանց կող մից ե րե խայի զուտ պայ մա նա
կան ըն դու նու մը, որը հան գեց նում է ե րե խայի Ես –ի չհաս կաց ման, 
ապ րու մակց ման պա կա սի կամ բա ցա կա յու թյան և չի նպաս տում 
Ես–ի բա ցա հայտ մա նը: 

Այս ուղ ղու թյան խո շոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է Վիր ջի նի ա Է քս
լայ նը: Ը ստ հու մա նիստ նե րի՝ նույ նիսկ ե թե ար տա քին պայ ման նե րը 
որ ևէ կերպ խո չըն դո տում են ե րե խայի զար գա ցմանն ու ա ճին, նրա 
ներ քին ուժն ու մղում ներն այն քան հզոր են, որ հա մա պա տաս խան 
պայ ման նե րի դեպ քում նա կա րո ղա նում է ի նք նա բե րա բար վե րա
դառ նալ իր զար գաց ման բնա կա նոն ըն թաց քին: Այդ պի սի պայ
ման ներ կա րող են ստեղծ վել խաղասենյակում: Թե րա պի այի նպա
տակն է դառ նում ստեղ ծել մի ի րա վի ճակ, ո րում ե րե խան ի րեն զգա 
հաս կաց ված, ըն դուն ված և կա րո ղա նա ի նք նի րա կա նա նալ: Հու մա
նիս տա կան ուղղ վա ծու թյան թե րա պի ա կա րե լի է ան ցկաց նել ցան
կա ցած վար քաձև ցու ցա բե րող ե րե խայի հետ, քա նի որ թե րա պև
տիկ մի ջա վայ րը կա ռուց վում է՝ բա վա րա րե լու ցան կա ցած ե րե խայի 
պա հանջ մունք նե րը: Ը ստ հու մա նիս տա կան հո գե թե րապև տիկ ուղ
ղու թյան՝ խա ղը դի տարկ վում է որ պես թե րապևտ –ե րե խա հա րա
բե րու թյուն նե րի ստեղծ ման միջ նորդ, ի նչ պես նաև տե ղե կույ թի աղ
բյուր է, որը թե րապև տին հա ղոր դում է ե րե խայի նե րաշ խար հի և 
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հո գե վի ճակ ի մա սին: Այն կա րող է լի նել նաև հաղորդակցության մի
ջոց, քա նի որ թե րապև տը խա ղում է ե րե խայի հետ մի ա սին: Թե րա
պի այի ա վար տի չա փա նիշ է հա մար վում ե րե խայի՝ խա ղա սե նյա կից 
դուրս դրական վար քաձև դրս ևո րե լու կա րո ղու թյու նը: [13, 32, 34]

 Վար քա բա նա կան ուղ ղու թյուն: Այս մո դե լի հիմ քում ըն կած է այն 
հա մոզ մուն քը, որ ան հատ նե րը չու նեն կա յուն ներ քին բնու թագ
րիչ ներ, այլ պար զա պես հա կազ դում են ար տա քին ազ դակ նե րին: 
Հետզ հե տե բիհ ևի ո րալ ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը սկ սե ցին 
ըն դու նել ան հա տա կան ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, և նրանց 
մեծ մա սը մի ա ցավ կոգ նի տիվ հո գե բա նու թյա նը, ին չը թույլ տվեց 
մտա ծո ղու թյունն ըն դու նել որ պես մար դու վար քի ին տեգ րալ մաս, 
հետ ևա բար նաև ըն դու նել վար քի ա ռա վել բարդ ձևան մուշ նե րի գո
յու թյու նը: Վար քա բա նա կան տե սու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած են 
պատ կե րա ցում ներ սո ցի ա լա կան (ե րե խան նաև սո վո րում է ուրիշ նե
րի վար քը դի տե լով) և օ պե րան տային ուսուց ման (դ րա կան և բա ցա
սա կան ամ րապն դում ներ) վե րա բե րյալ: 

Ե րե խայի վար քի փո փո խու թյան պա տաս խա նատ վու թյունն ը նկ
նում է շր ջա պա տող նե րի վրա, քա նի որ նրանք պետք է փո փո խեն 
ե րե խային տր վող հա կազ դում նե րը: Կոգ նի տիվ– բիհ ևի ո րալ մո դե լի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի մա սի կար ծի քով սխալ դիր քո րո շում նե րը 
բե րում են հույ զե րի և վար քի խան գա րում նե րի: Կոգ նի տիվ– վար քա
բա նա կան խա ղա թե րա պի այի հիմ նա կան նպա տակն է բա ցա հայ
տել ամ րապնդ ման, հետ ևանք նե րի և կոգ նի տիվ դիր քո րո շում նե րի 
այն ձևան մուշ նե րը, ո րոնք ձևա վո րում ու ամ րապն դում են ե րե խայի 
զար գաց ման մա կար դա կին ան հա մա պա տաս խան վարք, այ նու
հետև փո փո խել դրանք: Վար քա բա նա կան խա ղա թե րապև տի դերը 
ե րե խայի առանձնահատուկ վար քի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա
յու թյու նը դի տար կելն է և այ նու հետև պարգ ևատ րում նե րը կամ հե
տևանք նե րը բաշ խե լը: Թե րապև տը կա րող է կի րա ռել բանավոր 
պն դում ներ: Խա ղը ծա ռա յում է որ պես միջ նորդ, ո րի ըն թաց քում 
կա րե լի է ամ րապն դել որոշակի վարք: Ե րե խային դրա կան և բա
ցա սա կան հետ ևանք նե րի ներ կա յացումը դառ նում է նրա վար քի 
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փո փո խու թյան ա ռաջ նային աղ բյուր: Այն ուղ ղու թյուն նե րում, ո րոն
ցում գե րա կա յում է կոգ նի տիվ հայեցակետը, շեշ տադր վում է դիր քո
րո շում նե րի և հա մոզ մունք նե րի շտ կու մը: Այս ուղ ղու թյունն այդ քան 
կառ չած չէ բուն խա ղա սե նյա կում ի րա կա նաց վող գոր ծըն թա ցից և 
ե րե խայի վար քի շտկ ման գոր ծում հա ճախ ներգ րա վում է ծնող նե րին 
ու շր ջա պա տին: Թե րա պի այի ըն թաց քում կի րառ վում են վար քա բա
նա կան բազ մա թիվ տեխ նի կա ներ, ի սկ թե րա պի այի ա վար տը այ ցե
լո ւի բա ցա սա կան վար քա ձևե րի նվա զումն է: [1, 23, 53]

 Զար գաց նող խա ղա թե րա պի ա: Այս ան վա նու մը ստա ցած տեխ
նի կան մշակ վել է Բրո դի ի կող մից (1978)։ Դրա նում հիմ նա կան դե րը 
հատ կաց վում է ֆի զի կա կան շփ մա նը և կա ռուց ված քային հան դի
պում նե րին: Սրա հի ման վրա Է. Ջեռն բեր գը (1979) ստեղ ծեց ա մե
նա կար ճատև մո դել նե րից մե կը՝ բու ժա խաղը (theraplay): Այս տեխ
նի կան հիմն ված է այն հա մոզ մուն քի վրա, որ ե րե խայի ա պա գա 
հո գե կան ա ռող ջու թյան և զար գաց ման հա մար ա ռաջ նային են իր 
և ծնո ղի ա ռողջ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կյան քի ա ռա ջին տա րի
նե րին, և որ այդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րե լի է կյան քի կո չել 
նաև հե տա գա փու լե րում՝ բու ժիչ արդյունքով: Այս ուղ ղու թյան նպա
տակն է հաղ թա հա րել վար քային այն փա թեռն նե րը, ո րոնք խան գա
րում են ե րե խայի՝ ար տա քին աշ խար հում հա մա գոր ծակ ցու թյուն կա 
ռու ցե լուն: Բու ժա խա ղի ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծի քով՝ 
ե թե ե րե խայի խն դիր նե րը ծա գում են ծնող նե րի հետ փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի ո րո շա կի փու լում, ի սկ հե տո նաև թե րա պի այի ըն թաց
քում, ա պա կա րե լի է վե րա դառ նալ այդ փու լին և վե րա կազ մա վո րել 
նոր փոխ հա րա բե րու թյուն ներ: Այդ նպա տա կով թե րա պև տը ստեղ
ծում է ե րե խայի հետ ծնո ղա կան հա րա բե րու թյուն ներ և կա տա
րում դրա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց մա նը նպաս տող 
գոր ծո ղու թյուն ներ՝ հե տա գա յում օ ժան դա կե լով ձեռք բեր ված դրա
կան փոր ձի փո խանց մանն ար տա քին աշ խարհ: Այս մո տեց մամբ՝ 
ա ռան ձին հան դի պում ներն ունեն ի րենց 3 հիմ նա կան բաղ կա ցու ցիչ 
 մա սե րը՝ 1. նե րա ծա կան, ե րբ թե րապև տը ող ջու նում է ե րե խա յին և 
ար ձա գան քում տե ղի ունե ցած փո փո խու թյուն նե րին (օ րի նակ՝ կա
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րող է հա սա կը չա փել), 2. թե րապև տը ե րե խային ներգ րա վում է պլա
նա վոր ված մի գոր ծու նե ու թյան մեջ, ո րը են թադ րում է կա ռու ցո ղա
կա նու թյուն, ներ գրա վում, հրա վեր և դաս տի ա րա կու թյուն խնամ քով, 
3. ա վար տա կան խաղ, ո րի օգ նու թյամբ ե րե խան դուրս է գա լիս խա
ղային ի րա վի ճա կից և վե րա դառ նում ար տա քին աշ խարհ: [23, 27]

 Կից (Filial) թե րա պի ա: Այս մո տե ցու մը ե րե խա յա կենտ րոն ուղղ
վա ծու թյուն ունե ցող թե րա պի այի ձևե րից է, ե րբ մե ծա հա սա կնե րը 
սո վո րում են ի րա կա նաց նել ե րե խայի հետ այ ցե լո ւա կենտ րոն խա
ղային հան դի պում ներ: Այս մե թո դի հիմ նա կան գա ղա փա րա խո սու
թյու նն այն է, որ ծնող նե րը կա րող են ա ռա վել ար դյու նա վետ աշ խա
տել ե րե խայի հետ, քա նի որ ա վե լի շատ ժա մա նակ են ան ցկաց նում 
մի ա սին: Թե րապև տիկ այս ձևը նա խա տես ված է 3–12 տա րե կան 
ե րե խա նե րի հա մար: Հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը ծնող
նե րի ներգ րավ վա ծու թյունն է՝ որ պես թեր ա պև տիկ մի ջամ տու թյան 
հզոր գո ծոն: Այս ուղ ղու թյան հիմ նա դիր ներն են Բեռ նարդ Հեռ նեյը 
և Լուիզա Հեռ նեյը (1964), որը հե տա գա յում բա վա կա նա չափ զար
գաց րել են Լենդ րե թը, Վանֆ լի թը և այլք: [43] 

Այս մո տե ցումն ուսու ցա նում է ծնող նե րին ի րենց ե րե խա նե րի 
համար լի նել թե րապև տիկ միջ նորդ: Ծնող նե րը սո վո րում են ե րե
խա յա կենտ րոն հո գե թե րա պի այի է ա կան սկզ բունք նե րը և հմ տու
թյուն նե րը՝ ակ տիվ լսո ղու թյան հմ տու թյուն ներ, ե րե խա նե րի զգաց
մունք նե րի ճա նա չում և ար ձա գան քում, թե րապև տիկ սահ ման նե րի 
կա ռու ցում, ե րե խայի ի նք նագ նա հա տա կա նի զար գա ցում, շա բա թա
կան խա ղային հան դի պում նե րի կազ մա կեր պում (Լենդ րե թ, 2002): 
Թե րա պև տը ստեղ ծում է ծնող նե րի հա մար ա ջակ ցող, սո վո րեց նող 
(դի դակ տիկ խա ղե րի, տե սագ րու թյուն նե րի շնոր հիվ), սու պեր վի
զիոն մի ջա վայր: Ծնող նե րը սո վո րում են, թե ի նչ պես կա ռու ցել ջերմ, 
ոչ քն նա դա տող, ոչ պայ մա նա կա նո րեն ըն դու նող, հաս կա ցող մի ջա
վայր, ո րը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի ե րե խային ա զատ դրս ևո րե լու 
իր նե րաշ խար հը, ան հանգս տու թյուն նե րը, վա խե րը: [53]

 Նախ նա կան հար ցազ րույ ցից հե տո ծնող նե րը սկ սում են հա ճա
խել ծնո ղա կան ուսու ցո ղա կան խումբ՝ կազմ ված վե ցից ութ մաս



ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ԹԵ ՐԱ ՊԻ Ա20

նակ ցից: Ծնող նե րը հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ար տա հայ տե լու 
ի րենց մտա հո գու թյուն նե րը, ծնո ղա վա րու թյան մա սին պատ կե րա
ցում նե րը, պատ մում եմ ի րա կա նաց րած խա ղային հան դի պում նե րի 
մա սին: Հան դի պում նե րը տևում են 6–18 ա միս: 

Այս ուղ ղու թյան թե րապևտ ներն օգ տա գոր ծում եմ խա ղա լիք ներ ի 
և խա ղային պա րա գա նե րի լայն ը նտ րա նի, քա նի որ վս տահ են, որ 
խա ղա լիք նե րը թույլ են տա լիս ե րե խային ա ռա վել ար դյու նա վետ ար
տա հայ տել իր բո լոր զգաց մունք նե րը, ապ րում նե րը և մտ քե րը:

 Դուստր թե րա պի ան օգ նում է ե րե խա նե րին՝ 
• ա ռա վել լավ հաս կա նա լու ի րենց զգաց մունք նե րը, 
• զգաց մունք ներն ար տա հայ տե լու ար դյու նա վետ ձևե րով,
• հ նա րա վո րու թյուն ստա նա լու ի րենց ան հանգստու  թյուն նե րն ար

տա հայ տե լու ծնող նե րին,
•  խն դիր նե րի հաղ թա հար ման մեջ լի նե լու ա վե լի ունակ և հմուտ և 

ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ նու թյուն խնդ րե լու,
• ն վա զեց նե լու վար քային խն դիր նե րը,
• զ գա լու ա վե լի ա պա հով և վս տա հե լու ծնող նե րին, 
• ու նե նա լու ա ռա վել կա յուն և նույ նա կան ի նք նագ նա հա տա կան:

 
Կից թե րա պի ան օգ նում է ծնող նե րին՝

•  լի ար ժեք հաս կա նա լու ի րենց ե րե խայի զգաց մունք ներն ու ան
հանգս տու թյուն նե րը, 

• սո վո րելու ե րե խա նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու 
նոր հմ տու թյուն ներ, 

• ե րե խայի հետ խա ղա լուց հա ճույք ստա նալու և նրանց դրա կան 
ուշադ րու թյուն դարձ նելու,

•  զար գաց նելու լսե լու հմ տու թյուն նե րը և ե րե խայի հետ բաց փոխ
հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցելու,

• վս տա հու թյուն ձեռք բե րելու որ պես ծնող,
•  կա րո ղա նալու ա վե լի շատ վս տա հել ե րե խային,
•  նոր ձևով ար ձա գան քելու և լու ծելու ըն տա նի քում ծա գող խն դիր

նե րը: 
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Այս պի սով՝ այս ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ամ բող ջու թյամբ 
ը նդ գր կում են ծնող նե րին հո գե թե րապև տիկ գործընթացի մեջ՝ 
դարձ նե լով նրանց այդ ըն թաց քի լի ի րավ ան դամ: [43] 

Է կո հա մա կար գային խա ղային թե րա պի ա: Թե րա պի այի այս տա
րա տե սա կը մեկ մի աս նա կան աշ խա տան քային մո դե լի ստեղծ ման 
նպա տա կով միասնացնում է տար բեր ուղ ղու թյուն ներ և մե թոդ ներ: 
Ի տար բե րու թյուն այլ ուղ ղու թյուն նե րի՝ է կո հա մա կար գային մո դե լի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չեն կենտ րո նա նում մի այն ե րե խայի կեն սա գոր
ծու նե ու թյան որ ևէ խնդ րի վրա, այլ աշ խա տում են բա րե լա վել ե րե
խա յի կեն սա գոր ծու նե ու թյունն ի րեն շր ջա պա տող հա մա կար գե րի 
կամ աշ խար հի հա մա տեքս տում: Այս մո դե լը հիմն ված է այն հա մոզ
ման վրա, որ ե րե խայի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ցան կա
ցած հա մա կարգ, ո րի հետ նա ա ռնչ վել է, թո ղել է իր ազ դե ցու թյու նը 
ե րե խայի վրա: Կի րա ռե լով խա ղային թե րա պի ա՝ թե րապևտն ան
պայ ման ա ռնչ վում է ե րե խայի յու րա քան չյուր հա մա կար գի հետ: 

Է կո հա մա կար գային թե րապև տը մեծ նշա նա կու թյուն է տա լիս 
ե րե խայի զար գաց ման գնա հատ մա նը: Այս մո դե լով ա ռանձ նաց վում 
են զար գաց ման չորս մա կար դակ ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն ը նդ
գր կում է հետ ևյալ հիմ նա կան ո լորտ նե րը՝ կոգ նի տիվ, ֆի զի կա կան, 
սո ցի ա լա կան, հու զա կան և խա ղային: 

Է կո հա մա կար գային մո տեց ման հա մա տեքս տում հո գե կան պա
թո լո գի ա է հաս կաց վում ե րե խայի կող մից իր պա հանջ մունք նե րի 
ա դեկ վատ բա վա րար ման ա նըն դու նակ լի նե լը և/ կամ սե փա կան 
պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու ան կա րո ղու թյու նը՝ չխան գա րե
լով ուրիշ նե րի պա հանջ մունք նե րի բա վա րար մա նը: Ե րբ ե րե խան 
չի կա րո ղա նում բա վա րա րել իր պա հանջ մուն քը, նա կա րող է ցու
ցա բե րել պա թո լո գիական վարք, ո րն էլ կա րող է ունե նալ դրա կան 
ամ րապնդում և այդ պի սով դառ նալ ե րե խայի վար քաձ ևի մշ տա կան 
տարրը: Տար բեր վար քաձ ևե րի ցու ցա բե րու մից բա ցի՝ ի րենց պա
հանջ մունք նե րի բա վա րար ման նպա տա կով ե րե խա նե րը կա րող են 
նաև զար գաց նել մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի խնդ րային 
սխե մա: Է կո հա մա կար գային հո գե թե րապևտն աշ խա տում է զար
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գաց նել կամ ուժե ղաց նել ե րե խայի հա րա բե րու թյուն նե րը՝ վս տա հեց
նե լով, որ նա ունի հա մա պա տաս խան նե րու ժ դրա կան ար դյունք նե
րի հաս նե լու համար: 

Է կո հա մա կար գային խա ղային թե րա պի այի ա ռաջ նային խն դիր
ներն են՝
1. ընդ լայ նել ե րե խայի ըն դու նա կու թյուն նե րը, ար դյու նա վետ բա

վա րա րել սե փա կան պա հանջ մունք նե րը՝ ա ռանց խան գա րե լու 
շրջա պա տի պա հանջ մունք նե րի բա վա րար մա նը,

2. ու ժե ղաց նել ե րե խայի կա պը շր ջա պա տի հետ և վս տահ լի նել, որ 
ե րե խան բա վա րա րե լու է իր պա հանջ մունք նե րը սո ցի ա լա պես 
ըն դու նե լի ձևե րով՝ խու սա փե լով եսակենտրոնությունից և սո ցիո
պա թի այից,

3. ե րե խայի վե րա դար ձը իր կեն սա բա նա կան տա րի քին հա մա պա
տաս խա նող ֆունկ ցի ո նալ զար գաց ման մա կար դա կին: 

Է կո հա մա կար գային հո գե թե րապևտ նե րը հիմ նա կա նում շեշ
տում են թե րապևտ –ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար ևո րու
թյունը, ուս տի, ի տար բե րու թյուն հու մա նիս տա կան ուղղ վա ծու թյան 
մո դե լի, խաղասենյակը հա գեց ված չէ տա րաբ նույթ խա ղա լիք նե րով: 
Խա ղա լիք նե րը մի ջոց են ե րե խա– թե րապևտ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հաս տատ ման հա մար: Է կո հա մա կար գային թե րապևտ ներն ի րենց 
աշ խա տան քում բա վա կա նա չափ օգ տա գոր ծում են կոգ նի տիվ հո
գե թե րա պի այի տեխ նի կա նե րը և մի ջա մտու թյուն նե րը: Ա ռա վե լա
պես կար ևոր վում են ե րեք տեսակի կոգ նի տիվ մի ջամ տու թյուն ներ՝ 
հույ զե րի նույ նա կա նա ցում և ար տա հայ տում, մեկ նա բա նու թյուն ներ, 
խն դիր նե րի լու ծում: Այս պի սով՝ կա րող ե նք նկա տել, որ է կո հա մա
կար գային թե րապևտն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում կա րող է հա
մակ ցել և՛ հու մա նիս տա կան մո տեց ման, և՛ բու ժա խա ղի, և՛ կոգ նի տիվ 
հո գե թե րա պի այի մի ջոց նե րը: [23, 53]
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Ամ փո փում: Ման կա կան հո գե թե րա պի ան ան ցել է զար գաց
ման շուրջ մեկ դա րյա ճա նա պարհ և ա ռանձ նա ցել որ պես հո գե թե
րապև տիկ մի ջամ տու թյան ուրույն և կար ևոր ուղ ղու թյուն: Այն ուղղ
ված է օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հո գե բա նա կան դժ վա րու թյուն ներ 
ունե ցող ե րե խա նե րին, ի նչ պես նաև ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու և 
ուղ ղոր դե լու նրանց ծնող նե րին դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման 
և հո գե բա նա կան խն դիր նե րի լուծ ման ըն թա ցում: Ման կա կան հո գե
թեր ապի այի զար գաց ման ըն թաց քում ձևա վոր վել են տար բեր ուղ
ղու թյուն ներ, մշակ վել են տար բեր մո տե ցում ներ և մի ջամ տու թյան 
տար բեր ձևեր, ո րոնք բխում են հո գե թե րապև տիկ տար բեր դպ րոց
նե րի հա րա ցույց նե րից և մո տե ցում նե րից:



24

2.1. Թե րապև տիկ սե նյակ և խա ղային պա րա գա ներ

Յու րա քան չյուր ման կա կան հո գե թե րապևտ կա րող է վս տա հեց
նել, որ ման կա կան հո գե թե րա պի այի կար ևոր գրա վա կան նե րից 
մե կը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի և պա րա գա նե րի առ կա
յու թյունն է: Հատ կա պես սա վե րա բե րում է խա ղային հո գե թե րա
պի ային, ե րբ ե րե խայի խոս քե րին փո խա րի նե լու են գա լիս խա ղա
լիք նե րը: Ի նչ պես նշում է Հ. Լենդ րե թը, ե րե խա նե րը « խո սում են» 
խա ղա լիք նե րի օգ նու թյամբ: [18]

 Խաղասենյակի կա հա վո րան քը, չա փե րը, պայ ման նե րը մե ծա
պես կախ ված են հո գե թե րապև տիկ այն ուղ ղու թյու նից, ո րը կի րառ
վում է տվյալ հո գե թեր պաև տի կող մից: Սա կայն գրե թե բո լոր ուղ
ղու թյուն նե րում էլ շեշ տադր վում է ա ռան ձին թե րապև տիկ սե նյա կի և 
ան հրա ժեշտ պա րա գա նե րի առ կա յու թյան կար ևո րու թյու նը:

 Դեռ Ան նա Ֆրոյ դը, ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քում կի րա ռե
լով հո գե վեր լու ծու թյան հիմ նա կան մո տե ցում նե րը, օգ տա գոր ծում էր 
խա ղա լիք նե րը և խա ղային պա րա գա նե րը՝ ե րե խա նե րի հետ ա լյանս 
(հա րա բե րու թյուն ներ) հաս տա տե լու հա մար: Մե լա նի Քլայնը ա ռա
ջին նե րից էր, ով ա ռա ջար կեց, որ ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար ան հրա ժեշտ են հս տակ պա յման ներ, ո րոն ցից մե կը խա ղա
սենյակն է: Յու րա քան չյուր ե րե խա ուներ իր խա ղա լիք նե րի տուփը, 
ո րում հա վաք ված է ին այն պի սի խա ղա լիք ներ, ո րոնք ե րե խայի 
նե րաշ խար հի խորհր դա նիշ ներն է ին: Հո գե դի նա միկ ուղ ղու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը սո վո րա բար յու րա քան չյուր ե րե խային հնա
րա վո րու թյուն են ըն ձեռ ում ունե նա լու բա վա կա նին սահ մա նա փակ 
քանակով խա ղա լիք ներ, ո րոնք ան մի ջա կան կապ ունեն նրա նե

2  Թերապևտիկ միջավայր
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րաշ խար հի հետ: Յուրաքանչյուր ե րե խայի հա մար կա րող է կի րառ
վել խա ղա լինք նե րի ան հա տա կան հա վա քա ծուն: [38]

 Հու մա նիս տա կան տե սու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար խա
ղա սենյակն ի րե նից ներ կա յաց նում է մի մի ջա վայր, ո րը հնա րա վո
րու թյուն է ըն ձեռ ում ե րե խային բա ցա հայ տե լու իր նե րու ժը, ա ճի և 
զար գաց ման տեն դենց նե րը, զար գաց նե լու ի նք նի րաց ման հնա րա
վո րու թյուն նե րը: Այս հա մա տեքս տում, բնա կա նա բար, ար դի ա կան է 
սե նյա կի այն պի սի կա հա վո րան քը, ո րը պա րու նա կում է խա ղա լիք
նե րի և պա րա գա նե րի բազ մա զա նու թյուն: 

Է կո հա մա կար գային ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, կար ևո րե
լով ե րե խա– թե րապևտ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, հա ճախ կա րող 
են հան դի պում ներն ի րա կա նաց նել դա տարկ սե նյա կում կամ մի 
սեն յա կում, որտեղ կան ե րե խային հա մա պա տաս խան խա ղա լիք
ներ: [23]

 Ցան կա ցած դեպ քում կան ո րո շա կի կար ևոր պայ ման ներ, ո րոնք 
ըն դուն վում են բո լոր ուղ ղու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից:

 Նախ և ա ռաջ դա սե նյա կի առ կա յու թյունն է, որ տեղ պետք է ի րա
կա նաց վի աշ խա տան քը: Այն պետք է ան վտանգ լի նի ե րե խայի ֆի
զի կա կան և հո գե բա նա կան ա ռող ջու թյան հա մար: Սե նյա կը պետք է 
ա պա հո վի ե րե խայի ֆի զի կա կան ա պա հո վու թյու նը, գաղտ նա պա
հու թյու նը, պետք է լի նի հար մա րա վետ, որ տեղ տի րի ան վտան գու
թյան և ըն դուն ման մթ նո լորտ:

 Խա ղա սե նյա կի մաք րու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը հիմ նա
կա նում թե րապև տինն է: Կան կար ծիք ներ, որ հաս տա տու թյու նում 
պետք է լի նի հա տուկ ան ձնա կազմ, ո րը կար գի կբե րի սե նյա կը, 
սա կայն սա ունի իր դժ վա րու թյուն նե րը, քա նի որ ա մեն այ ցե լու
թյու նից հե տո դժ վար է ա պա հո վել ան ձնա կազ մի ներ կա յու թյու նը: 
Կան կար ծիք ներ, որ խա ղա սե նյա կի մաք րու թյու նը թե րա պաև տի 
պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո է, սա կայն այս մո տե ցումն էլ կա
րող է ունե նալ իր դժ վա րու թյուն նե րը, քա նի որ եր բեմն ժա մա նա
կային ա ռու մով թե րապև տի հա մար գրե թե ան հնար է մաք րու թյան 
ա պա հո վու մը: Կա ևս մի մո տե ցում, հա մա ձայն ո րի՝ ե րե խան և թե
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րապև տը մի ա սին են դա սա վո րում սե նյա կը, ին չը հա վե լյալ շփ ման 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ ում: Սա էլ կա րող է իր դժ վա րու թյուն ներն 
ունե նալ՝ կախ ված ե րե խայի թե՛ ան ձնային, թե՛ տա րի քային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից: [1] 

Ցան կա ցած մո տեց ման դեպ քում խա ղա սե նյա կը և  խա ղա սե նյա
կի պա րա գա նե րը պետք է լի նեն հեշտ մաքր վող և լվաց վող, որոնք 
կար ևոր պայ ման են ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան և ա պա հո վու
թյան հա մար:

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում խաղասենյակը տե ղա կայ ված է լի
նում հիմ նար կու թյան, կլի նի կայի, հո գե բա նա կան կենտ րոն նե րի 
ա ռա վել ա նաղ մուկ հատվածում, քա նի որ թե՛ խա ղա սե նյա կից ե կող 
աղ մու կը, թե՛ դր սից ե կող աղ մու կը կա րող է խո չըն դո տել ե րե խայի 
հետ տարվող թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցին: Ե րե խայի հետ աշ խա
տան քում պետք է տի րի ան կաշ կանդ մթոն լորտ, ուս տի թե՛ թե
րա պևտը, թե՛ ե րե խան պետք է ի րենց ա զատ զգան տվյալ մի ջա
վայ րում: Բնա կա նա բար, ժա մա նա կա կից հնա րա վո րու թյուն նե րի 
դեպ քում այս հար ցը հեշ տու թյամբ կա րե լի է լու ծել ձայ նա մե կու սիչ
նե րի օգ նու թյամբ:

 Կար ևոր է խա ղա սե նյա կի հար ևա նու թյամբ զու գա րա նի առ կա
յու թյու նը: Ե րե խայի հետ աշ խա տան քում թե րապևտ նե րը ձգ տում են 
թե րապև տիկ սե ան սի ժա մա նակ նվա զա գույ նի հասց նելու ե րե խայի 
հա ճա խում նե րը զու գա րան, սա կայն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
ե րե խան պետք է կա րո ղա նա օ գտ վել դրա նից՝ շատ չհե ռա նա լով 
խաղասենյակից:

Գ րա կա նու թյան մեջ հի մա նա կա նում շեշ տադր վում են խա ղա սեն 
յա կի հետ ևյալ չա փե րը՝ 10–14 մ2: Սա խա ղա սե նյա կի ա մե նա բա րեն
պաստ չափսն է, քա նի որ ե րե խան ա վե լի մեծ սե նյա կում կա րող է 
« կո րչել», ի րեն ա նա պա հով և մե նակ զգալ, մյուս կող մից ա վե լի փոքր 
սե նյա կում նա կա րող էի  իրեն ճնշ ված զգալ, չու նե նալ բա վա րար 
հնա րա վո րու թյուն ներ ի նք նար տա հայտ ման հա մար: [1, 23, 34]

 Կար ևոր գոր ծոն նե րից մե կը ֆի զի կա կան ա պա հո վու թյան ստեղ
ծումն է: Հատ կա պես այս գոր ծո նի ա պա հո վու մը ան հրա ժեշտ է լի
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նում այն ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քում, ով քեր խն դիր ներ ունեն 
սահ ման նե րի, ա պա հո վու թյան հետ, չեն կա րո ղա նում ի րենց ֆի զի
կա պես պաշտ պա նել և այլն: Ար դյու նա վետ կլինի, որ խա ղա սեն
յա կի մուտ քը բա վա կա նա չափ հե ռու լի նի շքա մուտ քից: Լի նում են 
դեպ քեր, ե րբ ե րե խան փոր ձում է փախ չել խա ղա սե նյա կից: Շատ 
կարևոր է, որ թե րապև տը հնա րա վո րու թյուն ունե նա կա սեց նե լու 
այդ փա խուս տը: 

Օ րի նակ՝ 10 տա րե կան ե րե խան, ո րի ծնող նե րը ա մուս նա լուծ ված 
է ին, չցան կա նա լով ըն դու նել այդ փաս տը, ա մեն ան գամ փա խուս տի 
էր դի մում, ե րբ խոսք էր գնում հայ րի կի մա սին:

 Սե նյա կում չպետք է լի նեն ա պա կյա դռ ներ, մեծ պա տու հան ներ, 
հայե լի ներ: Մի կող մից սա ա պա հո վում է ան վտան գու թյու նը, մյուս 
կող մից՝ գաղտ նա պա հու թյու նը: Խա ղային գոր ծըն թա ցը պետք է 
փակ լի նի օ տար նե րի աչ քե րից:

 Խա ղա սե նյա կում պետք է լի նեն պա տու հան ներ, ո րոնք հա մա
պա տաս խան լու սա վո րու թյուն և օ դա փո խու թյուն ապահովեն, միև
նույն ժա մա նակ դրանց տե ղա կայ վա ծու թյու նը ևս պետք է կրի ա ռա
վե լա գույնս ան վտանգ բնույթ:

 Կար ևոր է նշել, որ խա ղա սե նյա կի պա տե րը պետք է զերծ լի նեն 
աչ քի զարնող վառ պատ կեր նե րից և ներկված լինեն միապաղաղ, 
հան գիստ գույ նե րով: Պա տե րին չպետք է լի նեն նկար ներ, հատ
կա պես այլ ե րե խա նե րի կող մից պատ կեր ված նկար ներ, քա նի որ 
դրանք հնա րա վո րու թյուն են ստեղ ծում ա վե լորդ հար ցե րի, խն
դիր նե րի ծագ ման հա մար: Ցան կա ցած նկար, պատ կեր, կեր պար 
կա րող է դառ նալ պրոյեկ ցի այի աղ բյուր, ին չը նպա տա կա հար մար 
չէ խա ղային պրո ցե սի հա մար, ե թե, ի հար կե, նա խա պես կան խա
մտած ված չէ թե րապև տի կող մից:

 Խաղասենյակում ան հրա ժեշտ է ունե նալ ժա մա ցույց, ո րը հնա
րա վո րու թյուն կըն ձե ռի ե րե խային և թե րապև տին պահ պա նե լու 
ժա մային սահ մա նա փա կու մը, կա րո ղա նալու վե րահս կել սե փա կան 
ազդակ նե րը, պա հանջ մունք նե րը: Սա հատ կա պես վե րա բե րում է 
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այն ե րե խա նե րին, ո րոնք ունե նում են սահ ման նե րի հետ կապ ված 
խն դիրներ:

 Խաղասենյակի հա տա կի ծած կույ թը կա րող է բաղ կա ցած լի
նել եր կու մա սից: Մի կող մում, ո րը նա խա տես ված կլի նի ե րե խայի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ի նք նար տա հայտ ման հա մար (օ րի նակ՝ ա վա
զով, ներ կե րով, խմո րով կամ ծեփոնով աշ խա տանք) կա րե լի է հա
տա կը ծած կել հեշտ մաքր վող և լվաց վող ծած կույ թով (լի նո լե ում, 
սա լիկ և այլն): Խա ղա լիք նե րի համար նախատեսված հատ վա ծում 
նպա տա կա հար մար է ունե նալ գորգ, ո րը թույլ կտա ե րե խային իր 
խա ղային գոր ծըն թա ցը ի րա կա նաց նել նաև հա տա կին:

 Կար ևոր է և ար դյու նա վետ, որ պես զի սպա սա սե նյա կը, որ տեղ 
ծնող նե րը կա րող են սպա սել ի րենց ե րե խա նե րին, լի նի ոչ շատ մոտ 
խա ղա սե նյա կին: Սա կր կին ստեղ ծում է գաղտ նա պա հու թյան հա
մար ան հրա ժեշտ պայ ման ներ: Ե րե խան ոչ մի դեպ քում չպետք է 
«զ գա» ծնո ղի ներ կա յու թյու նը, լի ո վին ան կաշ կանդ պետք է լի նի 
խա ղա սե նյա կում: Վե րահս կող ծնող նե րի ե րե խա նե րը, օ րի նակ, 
պար բե րա բար ցան կու թյուն են ունե նում ճշ տե լու և ստու գե լու, թե 
ա րդյոք ի րենց խա ղի ձայ նե րը չեն լս վում կող քի սե նյա կում: 

Բ նա կա նա բար, լի նում են նաև դեպ քեր, ե րբ ե րե խան կարիք է 
ունե նում վս տահանա լու, որ ծնո ղը սպա սում է ի րեն: Սա վե րա բե
րում է հատ կա պես փոքր տա րի քի կամ կապ վա ծու թյան խն դիր  ունե
ցող ե րե խա նե րին, ո րոնք կա րող են ցան կու թյուն հայտ նել պար բե րա
բար ստու գե լու ծնո ղի ներ կա յու թյու նը: Այս դեպ քե րում թե րապև տը 
ծնո ղի հետ պայ մա նա վոր վում է սպա սե լու վայ րի վե րա բերյալ:

 Կա հույք: Խա ղա սե նյա կում ան հրա ժեշտ է սե ղա նի և ա թոռ նե րի 
առ կա յու թյու նը: Նա խընտ րե լի է, որ սե ղա նը լի նի ե րե խայի չա փե
րին հա մա պա տաս խան, այն օպ տի մալ տար բե րա կով, որ դրա շուրջ 
կա րո ղա նան նս տել տար բեր տա րի քի ե րե խա ներ: Ա թոռ նե րի քա
նակը նվազագույնը եր կուսն է: Ե թե տվյալ սե նյա կում պետք է ի րա
կա նաց վի խմ բային հան դի պում, ա պա ա թոռ նե րի քա նա կը պիտի 
լի նի մաս նա կից նե րի քա նա կին հա մա պա տաս խան:
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 Սե նյա կում ան հրա ժեշտ է ունե նալ պա հա րան կամ խա ղա լիք նե
րի հա մար նա խա տես ված դա րակ ներ: Եր կուսն էլ պիտի հա սա նե լի 
լի նեն ե րե խային, նա պիտի կա րո ղա նա թե՛ տես նել, թե՛ վերց նել խա
ղային պա րա գա նե րը: Ե րե խան պիտի ի րեն ան կաշ կանդ և ա զատ 
զգա խա ղա սե նյա կում:

Ն պա տա կա հար մար չէ թե րապև տիկ սե նյա կում ունե նալ փակ
վող պա հա րան ներ, քա նի որ դա ե րե խայի տա րածքն է, և այն ժա
մա նա կա հատ վա ծը, որ նա ան ցկաց նե լու է այդ սե նյա կում, լի ո վին 
ի րենն է, ուս տի պետք է կա րո ղա նա օ գտ վել սե նյա կում ե ղած ցան
կա ցած ի րից, և ցա ն կա ցած իր պիտի հա սա նե լի լի նի ե րե խային:

 Պա րա գա ներ: Խա ղային պա րա գա նե րի ը նտ րու թյան հար ցում 
ա մե նա կար ևոր չա փա նիշ նե րից մե կը կր կին մնում է ան վտան գու
թյու նը: Ե րե խան, օգ տա գոր ծե լով խա ղա սե նյա կի պի տույք ներն ու 
պա րա գա նե րը, պետք է լի նի ա պա հով, զգա ի րեն վս տահ, չվա խե նա 
դրանք կոտ րե լուց, փչաց նե լուց: Խա ղա սե նյա կի կա հա վո րան քի պա
տաս խա նատ վու թյու նը խա ղային թե րապև տինն է. նա է ուշադ րու
թյուն դարձ նում ժա մա նա կին պա րա գա նե րի հա մալր մա նը, դրանց 
ամ բող ջա կա նու թյա նը, ամ րու թյա նը: Խա ղա սե նյա կում չպետք է լի
նեն կոտր ված խա ղա լիք ներ, մա տիտ ներ, վեր ջա ցած ներ կեր, չո րա
ցած ծեփոն և այլն: Ման կա կան հո գե թե րապև տը հետ ևում է խա ղա
սե նյա կի ամ բող ջա կա նու թյա նը, մաք րու թյա նը, ան վտան գու թյա նը: 

Ինչ պես նշում է Հ. Լենդ րե թը, « խա ղա լիք ներն ու պա րա գա նե րը 
պետք է ը նտ րել, այլ ոչ թե հա վա քել»: [18, էջ 120] 

Խա ղա սե նյա կի պա րա գա ներն ու խա ղա լիք նե րը պետք է հնա
րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն ե րե խայի ի նք նար տա հայտ մա նը, ին քնա ճա
նաչ մա նը, ա զատ ու ան կաշ կանդ վար քին: Դրանք ե րե խա նե րի հա
ղոր դակց ման մի ջոց ներն են, ուս տի պետք է առավելապես ծա ռայեն 
թե րապև տիկ նպա տակ նե րին: Խա ղա սե նյա կը նա խա տես ված չէ 
ե րե խային զբա ղեց նե լու, հե տաքրք րե լու հա մար, այն ունի մի այն 
թեր պաև տիկ նպա տակ, հետ ևա բար այն տեղ ե ղած ի րերն ու պա րա
գա ներն էլ պետք է կրեն թե րապև տիկ ար ժեք:
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 Գո յու թյուն ունեն պա րա գա նե րի և խա ղա լիք նե րի ը նտ րու թյան 
տար բեր մո տե ցում ներ: Ի նչ պես նշում է Ք. Բրեմ սը, հա մա ձայն 
Հ. Ջի նոթի, խա ղա լիք նե րն ը նտր վում են, որ պես զի նպաս տեն թե
րապև տիկ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց մա նը, խթա նեն կա
տար սի սի և ա ֆեկտ նե րի դրս ևոր մա նը, սուբ լի մա ցի ային: [1]

Հ. Լենդ րե թը ա ռա ջար կում է խա ղա լիք նե րի ը նտ րու թյան հար ցում 
ա ռաջ նորդ վել հետ և յալ սկզ բունք նե րով: Դրանք պետք է նպաս տեն՝ 
• ե րե խայի հետ դրա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա յաց մա նը,
• զ գաց մունք նե րի լայն սպեկտ րի դրս ևոր մա նը, 
• ի րա կան կյան քի փոր ձի խա ղարկ մա նը,
•  սահ մա նա փա կում նե րի գործ նա կան ստուգ մա նը,
• դ րա կան Ե ս– կեր պա րի զար գաց մա նը, 
• ինք նա ճա նաչ ման զար գաց մա նը, 
• ինք նա վե րահս կո ղու թյան զար գաց ման հնա րա վո րու թյա նը:  

[18, էջ 120]
 Խա ղային պա րա գա նե րի ու պի տույք նե րի ո ղջ բազ մա զա նու

թյունը Հ. Լենդ րե թը ա ռա ջար կում է խմ բա վո րել՝ հա մա ձայն ե րեք 
չա փա նի շների.
1.  Խա ղա լիք ներ ի րա կան կյան քից: Այս խմ բի խա ղա լիք նե րը հնա
րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ե րե խային ի րա կան կյան քի փոր ձի խա
ղար կման, նոր վար քաձ ևե րի փոր ձար կման, ի րա կան կյան քի հետ 
կապ ված դժ վա րու թյուն նե րի դուրս բե րման, ի նք նա ճա նա չման և 
ի նք նադրս ևո րման, առ կա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խա ղար կման, 
փոր ձար կման, շտ կման և այլն: Այս խմ բի խա ղա լիք նե րն են՝ տիկ նի
կի տնակ՝ իր պա րա գա նե րով, ըն տա նի քի հա վա քա ծու, տիկ նիկ ներ, 
կեն դա նի ներ, տրանս պոր տային միջոցներ (մե քե նա ներ, ի նք նա թիռ
ներ և այլն), տար բեր մաս նա գի տու թյուն նե րի վե րա բե րող պա րա գա
ներ (բժշ կա կան, շի նա րա րա կան, ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ և այլն), 
խո հա նո ցային պա րա գա ներ և այլն:
2.  Խա ղա լիք ներ, ո րոնք նպաս տում են ագ րե սի այի դուրս բեր մանը: 
Խա ղա սե նյա կը պետք է դառ նա այն կար ևոր ա պա հով մի ջա վայ րը, 
որ տեղ ե րե խան կկա րո ղա նա դուրս մղել ի րեն ան հանգս տաց նող և 
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ուրիշ նե րին խան գա րող դեստ րուկ տիվ հույ զե րը: Ե րե խան հնա րա
վո րու թյուն է ունե նում ի նք նար տա հայտ ման, թաքն ված կամ ճնշված 
հույ զե րի ար տա հայտ ման, կա րո ղա նում է վեր ջա պես դրս ևո րել 
ա միս նե րի կամ տա րի նե րի ըն թաց քում կու տա կած բար կու թյու նը, 
վա խը, հի աս թա փու թյուն նե րը և այլն: Ե րե խա նե րին կար ևոր է նաև 
սահ ման նե րի ստու գու մը, թույ լատ րե լի ի պար զա բա նու մը, ուս տի այս 
խմ բի խա ղա լի քնե րը կա րող են նաև օգտակար լինել սահ ման ներ 
հաս տա տե լու դժ վա րու թյուն ներ ունե ցող ե րե խա նե րին: Այս նպա
տա կին են ծա ռա յում զին վո րիկ նե րի հա վա քա ծու նե րը, զին վո րա կան 
մե քե նա նե րը, պա րա գա նե րը (թուր, ռե տի նե դա նակ, վա հան, ա տր
ճա նակ ներ և այլն), վայ րի կեն դա նի նե րի հա վա քա ծու (բա վա կա նին 
կի րա ռե լի են դի նո զավ րե րի հա վա քա ծուն), տան ձիկ՝ իր ձեռ նոց նե
րով և այլն:
3.  Պա րա գա ներ ի նք նար տա հայտ ման և ստեղ ծա րա րու թյան 
համար: Հա մա ձայն հու մա նիս տա կան ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի՝ յու րա քան չյուր ե րե խա ունի զար գաց ման, ա ճի, ստեղ ծա րա րու
թյան զար գաց ման տեն դենց, ո րը ի նչ –ինչ պատ ճառ նե րով կա րող է 
խա թար վել և հան գեց նել խն դիր նե րի ա ռա ջաց ման: Հետ ևա բար 
խա ղա սե նյա կը պետք է դառ նա այն ա պա հով ու ան կաշ կանդ մի
ջա վայ րը, որ տեղ ե րե խան կկա րո ղա նա դրս ևո րել, զար գաց նել իր 
նե րու ժը, լից քա թափ վել ճն շող հույ զե րից և կա պանք նե րից: [18] 

Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար լա վա գույն մի ջոց նե րից է 
ա վա զը: Ա վա զով ա րկ ղը խա ղա սե նյա կի կար ևո րա գույն պա րա
գա նե րից է: Ա վա զա թե րա պի ան կա րող է կի րառ վել որ պես ա ռան
ձին թե րպաև տիկ ուղ ղու թյուն, կա րող է նաև կի րառ վել որ պես տեխ
նի կա ը նդ հա նուր խա ղային գոր ծըն թա ցում: Նպա տա կա հար մար է 
ա վա զով ա րկ ղի հա մար ունե նալ խա ղա լիք նե րի ա ռան ձին հա վա քա
ծու, ո րոն ցով ե րե խան կկա րո ղա նա ա զատ խա ղար կել իր հույ զերը, 
փորձը, հո գե վի ճա կը ա վա զի մեջ: Ա վա զի օգ նու թյամբ կա րե լի է 
հաս նել բա զում հա ջո ղու թյուն նե րի: Այն նպաս տում է ե րե խայի ի նք
նար տա հայտ մա նը, լայն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ ում ե րե խային 
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ա զատ ու ան կաշ կանդ ստեղ ծա գոր ծե լու, հաղ թա հա րե լու ո րո շա կի, 
ար տա քի նից ե կած սահ մա նա փա կում ներ: 

Օ րի նակ՝ վեց տա րե կան աղ ջիկը, ո րն ուներ տագ նա պայ նու թյան 
մեծ աս տի ճան և ձգ տում էր ա մեն ին չում լի նել ճիշտ և ան սխալ, 
ա ռա ջին մի քա նի հան դի պում նե րի ըն թաց քում ուղ ղա կի խոր շում էր 
ա վա զով ա րկ ղից՝ մեկ նա բա նե լով, որ կկեղ տոտ վի, մայ րի կը կբար
կա նա, և, ը նդ հան րա պես, ա վա զով խա ղա լը զզ վե լի է և հա տուկ է 
մի այն փն թի փոք րիկ ե րե խա նե րին: Հետզ հե տե, հաղ թա հա րե լով 
ի րեն կաշ կան դող սահ մա նա փա կում նե րը, նա սկ սեց տա րաբ նույթ 
աշ խարհ ներ կա ռու ցել ա վա զե ա րկ ղում, որ տեղ ապ րում է ին կա
խար դա կան է ակ ներ, ո րոնք ա զատ է ին և ո չն չից չէ ին վա խե նում: 
Ե րե խան ա վա զի շնոր հիվ ձեռք էր բե րում ի րեն հա տուկ ա զա տու
թյու նը ու ստեղ ծա րա րու թյու նը: 

Ե րե խա նե րին եր բեմն թվում է, որ ի րենց հետ կա տար ված ի րա
դար ձու թյուն նե րը, օ րի նակ՝ ծնող նե րի ա մուս նա լու ծու թյու նը, հոր բա
ցա կա յու թյու նը և այլն, շատ ա մո թա լի են: Այս դեպ քե րում նրանք սի
րում են թե րապև տի հետ « պահմ տո ցի» խա ղալ, թաքց նել ո րո շա կի 
ի րեր ա վա զի ա րկ ղի մեջ, և թե րապև տը պետք է գտ նի, դուրս հա նի 
թաքց րա ծը՝ այս պի սով հետզ հե տե ստեղ ծե լով վս տա հե լի հա րա բե
րու թյուն ներ ե րե խայի հետ: 

Եր բեմն ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ են ի նք նավս տա հու թյուն, 
ուժեր, հա վատ սե փա կան ան ձի նկատ մամբ: Այս դեպ քում նրանք 
սի րում են սա րեր, ամ րոց ներ կա ռու ցել, ո րոնք ամ րու թյուն ու ա պա
հո վու թյուն են ներշն չում: 

Ա վա զա թե րա պի ան ա ռան ձին ուղ ղու թյուն կա րող է դառ նալ ե րե
խա նե րի հետ աշ խա տան քում և մեկ նա բան վել իր ուրույն կեր պով և 
խորհր դան շա կան լեզ վով:

 Բա ցի ա վա զից՝ այս խմ բի մեջ են մտ նում նկար չա կան պա րա
գա նե րը (ներ կեր, գո ւաշ, մա տիտ ներ), գու նա վոր թղ թեր, սո սինձ, 
ծեփոն, խմոր, կավ և այլն: Այ սինքն՝ այն բո լոր պա րա գա նե րը, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ե րե խայի ա զատ ի նք նար տա հայտ
մա նը, ստեղ ծա գոր ծե լուն: 
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Խա ղա սե նյա կում կար ևոր դերակատարում կա րող է ունե նալ 
գրա տախ տա կը (կա վիճ նե րով կամ մար կեր նե րով), ո րը ևս ծա ռա
յում է ե րե խայի ի նք նար տա հայտ մա նը: Հա ճախ լի նում են դեպ քեր, 
ե րբ ե րե խան կաշ կանդ վում է որ ևէ բան նկա րելուց, հատ կա պես ե թե 
թե րապև տն ա ռա ջար կում է նկարել հո գե ախ տո րո շիչ նպա տակ
նե րով: Սա ա ռա վե լա պես վե րա բե րում է տագ նա պային, ա նինք
նավստահ ե րե խա նե րին: Գրա տախ տա կը լավ հնա րա վո րու թյուն է 
դուրս գա լու կաշ կան դող սահ ման նե րից և ձևա չա փե րից, նոր փոր
ձար կում ներ ա նելու, դրա նով ի սկ թե րապև տին տալու ո րո շա կի ախ
տո րո շիչ նյութ: 

Այս խմ բին են պատ կա նում նաև կա ռու ցո ղա կան տար բեր պա
րա գա ներ, օրինակ՝ տար բեր չա փի խո րա նարդ ներ, ո րոնք թույլ են 
տա լիս ե րե խային ստեղ ծա գոր ծել և կա ռու ցել ի րեն ան հրա ժեշտ 
ցան կա ցած շի նու թյուն: Կա ռու ցո ղա կան աշ խա տան քը կա րող է նաև 
ախ տո րո շիչ լի նել և թե րապև տին տե ղե կույթ տալ ե րե խայի մա սին: 
Ե րե խան կա րող է լի նել տագ նա պային, չա փա զանց եր կար ժա մա
նակ ծախ սել խո րա նարդ նե րի ուղիղ և ճիշտ դա սա վո րու թյան վրա, 
կա րող է ըն թաց քում ար տա հայ տել իր զգաց մունք ներն ու հույ զե րը, 
կա րող է կա ռու ցել և մի ան գա մից քան դել շի նու թյու նը, կա րող է կի
սատ թող նել իր նա խա ձեռ նու թյու նը՝ վս տահ չլի նե լով, որ ճիշտ է 
կառուցում և այլն: Կախ ված այն բա նից, թե ի նչ է ե րե խան կա ռու
ցում, ին չի շուրջ է պտտ վում իր պատ մու թյու նը, կա րող ե նք հաս կա
նալ ե րե խային ան հանգս տաց նող ո լոր տից:

 Կա ռու ցե լը, դա սա վո րե լը կա րող է խորհր դան շել ե րե խայի նե
րաշ խար հում տե ղի ունե ցող գոր ծընթ աց նե րի մա սին: Որ քան ա վե լի 
են հաղ թա հար վում ե րե խային ան հանգս տաց նող խն դիր նե րը, այն
քան կա ռու ցո ղա կան խա ղե րը շա տա նում են, կա ռույց ներն ու շի նու
թյուն նե րը դառ նում են ա վար տուն, ե րե խան սկ սում է հա ճույք ստա
նալ իր կա ռու ցա ծից:

 Բա ցի նշ ված խմ բե րից՝ թե րապև տը կա րող է խա ղա սե նյա կում 
կի րա ռել նպա տա կային ի րեր ու պա րա գա ներ: Կան խա ղեր, պի
տույք ներ, խա ղա լիք ներ, ո րոնք թեր պաև տիկ սե նյա կի պար տա դիր 
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մա սը չեն, սա կայն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կի րառ վում են թե
րապև տի կող մից՝ գոր ծը նա թա ցը ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար: 

Օ րի նակ՝ ի նը տա րե կան տղայի հետ աշ խա տան քում, ո րը չա փա
զանց նե րամ փոփ էր, չէր ուզում կիս վել իր հույ զե րով և ան հանգս
տու թյուն նե րով, խոչընդոտում էր աշ խա տան քին, կի րառ վեց ձայ
նագ րիչ: Ե րե խան շատ ոգ ևոր վեց՝ տես նե լով տեխ նի կա կան այդ 
սար քը, և նրան թույլ տվե ցին ի նք նու րույն կի րա ռե լու և ձայ նագ րե
լու իր մա սին պատ մու թյուն ները, ո րոնք հե տո լսում է ին թե րապև տի 
հետ մի ա սին և ցան կու թյան դեպ քում ջն ջում: Սա հնա րա վո րու թյուն 
տվեց հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու ե րե խայի հետ և ստեղ ծե լու 
վստա հության դաշտ: Մեկ այլ դեպքում խա ղա սե նյա կում կի րառ վե
ցին խա ղա քար տեր, ո րոնց մի ջո ցով թե րապևտն ու ե րե խան պատ
մու թյուն ներ է ին ստեղ ծում:

2.2. Հո գե թե րապև տը որ պես թե րապև տիկ մի ջա վայ րի 
ստեղծող

 Հո գե թե րապև տիկ սե նյակ այ ցե լող յու րա քան չյուր ե րե խայի կյան
քում թե րապև տը դառ նում է յու րա հա տուկ ան ձ: Նա նման չէ ե րե
խային շր ջա պա տող մե ծա հասա կ նե րին. ստեղծում է ե րե խայի հետ 
յու րա հա տուկ հա րա բե րու թյուն ներ:

 Թե րապև տի ան ձնային ո րակ նե րին ան դրա դար ձել և մեծ ուշադ
րու թյան են ար ժա նաց րել հու մա նիս տա կան ուղ ղու թյան ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը, քա նի որ, ը ստ այդ ուղ ղու թյան փի լի սո փա յու թյան, 
թե րապևտն այն կար ևոր է ակն է, ո րը ստեղ ծում է ե րե խայի ի նք նի
րաց ման հա մար հա տուկ պայ ման ներ: Հա մա ձայն հու մա նիստ նե րի՝ 
թե րապև տը չի սո վո րեց նում, չի նա խա տում, այլ հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում ե րե խային ի նք նա զար գա նալու, ի նք նա ճա նա չում ձեռք բե
րելու, բա ցա հայ տելու ստեղ ծա գոր ծա կան կող մե րը և թաքն ված նե
րու ժը: Թե րապև տը տես նում է ե րե խայի մեջ մի ան ձի, ո վ ունի սե փա
կան հա յացք նե րը, հա մոզ մունք նե րը, ցան կու թյուն նե րը, մտքե րը և 
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այլն: Շատ հե տա զո տող ներ նկա տել են, որ ա մե նա կար ևոր ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից մե կը թե րապև տի « ներ կա յու թյունն» է, այ
սինքն՝ ե րե խայի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը խոս քի, դի տե լու, լսե
լու, ար ձա գան քե լու մի ջո ցով` այս ա մե նի հիմ քում ուե նա լով ե րե խայի 
ըն դու նու մը: Այս ա մե նը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ թե
րապև տը ոչ մի այն լսում է ե րե խայի խոս քե րը, այլև «լ սում» է այն, ի նչ 
ցույց է տա լիս նրան ե րե խան: Ար դյու նա վետ աշ խա տող թե րապև տը 
բաց է, օբյեկ տիվ և ճկուն: Նա բաց է ե րե խայի նե րաշ խար հի հան
դեպ: Թե րապև տը ավելի շատ տե ղե կույթ է քա ղում այն ա մե նից, 
ի նչ տես նում է և զգում, քան նրա նից, թե ի նչ գի տի ե րե խայի մա սին: 
Թե րապև տը միշտ « շարժ վում» է ե րե խայի հետ: Թե րապև տը պատ
րաստ է ըն դու նելու սե փա կան սխալ նե րը և ճա նա չում է սե փա կան 
սահ ման նե րը: [18, 34, 51] 

Օ՚Քոն նե րը, վեր լու ծե լով տար բեր ուղ ղու թյուն նե րի կող մից ա ռա
ջար կած թե րապև տին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, ա ռա ջար կում է 
թե րապև տիկ վար քաձ ևեր, ո րոնք ստեղ ծում և պահ պա նում են թե
րապև տիկ պայ ման նե րը: Այս պի սով՝ թե րապև տը՝
•  զար գաց նում է ջերմ, ըն կե րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն ներ ե րե

խայի հետ, 
• ըն դու նում է ե րե խային այն պի սին, ի նչ պի սին նա կա,
• ս տեղ ծում է « թույ լատ րե լի ու թյան» զգա ցում, որ պես զի հույ զերն 

ար տա հայ տե լիս ե րե խան ի րեն զգա ա զատ, 
• ու շա դիր է և ապ րու մակ ցող,
•  կենտ րո նաց նում է իր ո ղջ ուշադ րու թյու նը ե րե խայի վրա, 
• ու շա դիր է ե րե խայի կող մից տր վող ակ նարկ նե րին և « բա նա լի 

 նե րին»,
•  հան դի պու մն ան ցկաց նում է ան մի ջա կան, ճկուն, ե րե խայի հա

մար լի հա ճե լի պա հե րով,
•  կազմակերպում է հան դի պու մն այն պես, որ ժա մա նա կը, վայ րը և 

գոր ծող ան ձինք լի նեն հս տակ սահ ման ված,
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•  փոր ձում է ի րա կա նաց նել ուրախ, դրա կան, լա վա տե սո րեն տրա
մադր ված և ա ռողջ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին կողմ նո րո շող 
հան դի պում ներ, 

• ի րա կա նաց նում է հան դի պում ներն ան կախ այն բա նից՝ ե րե խան 
« սի րում է» ի րեն, թե ոչ,

• ն վա զեց նում և կան խում է չա փա զանց տագ նա պայն ու թյու նը և 
շար ժու նա կու թյու նը, 

• ու շա դիր է հնա րա վոր ֆի զի կա կան վնասվածք նե րի հան դեպ, 
• ե րե խային չի դի տար կում որ պես փո խանց ման օբյեկտ: [23]

 Թե րապև տի հիմ նա կան խն դիր նե րից է ե րե խայի մեջ ա ռա ջաց
նել այն պի սի ա պա քի նող ապ րում ներ, որ նա հրա ժար վի իր պա թո
գեն վար քաձ ևե րից: Դրա հա մար թե րապև տը՝
•  սահ մա նա փա կում ներ է հաս տա տում, որ պես զի ե րե խան գի

տակ ցի իր պա տաս խա նատ վու թյու նը,
•  միշտ պա տաս խան է տա լիս այն ա մե նի հա մար, ի նչ տե ղի է ունե

նում հան դի պում նե րի ժա մա նակ, 
• օգ տա գոր ծում է հնա րա վո րու թյուն ներ ֆի զի կա կան շփում հաս

տա տե լու հա մար,
• ձգ տում է աչ քե րի կոն տակ տի,
• խ րա խու սում է ե րե խայի վար քը, կան խա տե սում դի մադ րու թյուն

ները, 
• օգ նում է ե րե խային ի րեն զգա լու յու րօ րի նակ, ի նք նա տիպ, 

ա ռանձ նահատուկ, 
• խաղասենյակում որ պես օբյեկտ ա ռա ջինն օգ տա գոր ծում է սե

փա կան ան ձը,
•  գի տակ ցում է, որ յու րա քան չյուր հան դի պում ունի ա ռան ձին բա

ղադ րա մա սեր, ո րոնք ունեն սկիզբ, ըն թացք և ա վարտ,
• ս տեղ ծում է նվա զա գույն ֆրուստ րա ցի ա ներ, նվա զա գույն տհաճ 

ի րա վի ճակ ներ, 
• անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կի րա ռում է պա րա դոք սալ մե

թոդներ, 
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• ե րե խայի բռն կում նե րի ո ղջ ըն թաց քում զգաց նել է տա լիս իր ներ
կա յու թյու նը,

•  պա հան ջում է, որ ե րե խան մաս նակ ցի թե րա պի ային՝ որ պես իր 
վար քի հա մար պա տաս խա նա տու է ակ,

•  սո վո րեց նում է ե րե խային պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման 
ա ռա վել ար դյու նա վետ մի ջոց նե ր: [23, 53]

 Քո րին, վեր լու ծե լով ար դյու նա վետ թե րապև տի ո րակ նե րը, կար
ծում է՝ 
• ար դյու նա վետ թե րապևտն ունի ի նք նա ճա նա չում (identity), նա 

գի տի, թե ով է ին քը, ի նչ կա րող է դառ նալ, ի նչ հնա րա վո րու
թյուն ներ ունի, ի նչ է ուզում կյան քից, ո րն է կյան քի նպա տա կը, 

• ու նի ի նք նա հար գանք, և ի նքն ի րեն բարձր է գնա հա տում,
• հ նա րա վո րու թյուն ունի հաս կա նա լու և ըն դու նե լու սե փա կան ուժը՝ 

ա դեկ վատ է գնա հա տում իր հնա րա վո րու թյուն նե րը և թույլ է տա
լիս ուրիշ նե րին ուժեղ զգա լու իր կող քին,

•  բաց է փո փո խու թյուն նե րի հան դեպ,
•  բաց է փո խե լու իր կյան քը, նա գի տակ ցում է այն ո րո շում նե րը, 

որ ա րել է ժա մա նա կին և պատ րաստ է փո խե լու, ե թե դրանք ոչ 
ար դյու նա վետ են,

• զ գում է ի րեն « կյան քով լի» և իր ը նտ րու թյուն նե րն ուղղ ված են 
լի ար ժեք կյան քին, 

• աու տեն տիկ է (ներ դաշ նակ), ազ նիվ, ան կեղծ և ի րա կան, 
• ու նի հու մո րի զգա ցում,
•  կա րող է սխալ վել, ուժ ունի գի տակ ցե լու և ուղ ղե լու սխա լը,
•  հիմ նա կա նում ապ րում է ներ կայով, 
• արժ ևո րում է մշա կու թային ազ դե ցու թյու նը, 
• ու նի ան կեղծ հե տաքրքր վա ծու թյուն ուրիշ նե րի ան ձի հան դեպ,
•  նա խո րա պես ը նկղմ ված է աշ խա տան քի մեջ և ի մաստ է գտ նում 

դրա նում,
•  կա րո ղա նում է ստեղ ծել ա ռողջ կա պեր և փոխ հա րա բե րու թյուն

ներ: [36] 
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Վեր լու ծե լով հո գե թե րապև տին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի 
տար բեր մո տե ցում ներ՝ կա րե լի է նկա տել, որ այդ պա հանջ նե րը բա
ժան վում եմ ե րեք հիմ նա կան խմ բի: Ա ռա ջին խմ բի պա հանջ նե րը 
վե րա բե րում են հո գե թեր ապև տի ան ձնային ո րակ նե րին, ե րկ րորդ 
խմ բի նը՝ այն մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րին ու կա րո ղու թյուն
նե րին, ո րոն ցով թե րապև տը ա ռաջ նորդ վում է իր աշ խա տան քում: 
Բնա կա նա բար, ցան կա ցած մաս նա գետ ա ռա ջին հեր թին պետք է 
լի նի իր ո լոր տի գի տա կը, ունե նա հա մա պա տաս խան կր թու թյուն, 
տի րա պե տի հա մա պա տաս խան հմ տու թյուն նե րի: Եր րորդ խմ բի 
պա հանջ նե րը, ո րոնք չա փա զանց կար ևոր վում են հո գե թե րապև
տի աշ խա տան քում, այն սկզ բունք ներն ու ուղե նիշ ներն են, ո րոն ցով 
նա ա ռաջ նորդ վում է իր գոր ծում: Խոս քը վե րա բե րում է է թի կա կան 
սկզբունք նե րին:

2.3. Հո գե թե րապև տիկ աշ խա տան քի է թի կա կան 
սկզբունքները

 Հա մա ձայն Հեռ լի ի և Քո րի ի՝ է թի կա կան նոր մերն ունեն ո րո շա կի 
նպա տա կեր՝
•  սո վո րեց նում են խորհր դա տո ւին կրել մաս նա գի տա կան պա

տաս խա նատ վու թյուն,
• ապա հո վում են հաշ վետ վու թյան հիմ քեր,
• օգ նում են այ ցե լո ւին ա պա հո վագր վե լու ոչ է թի կա կան գոր ծո ղու

թյուն նե րից, 
• ապա հո վում են ի նք նա վեր լու ծու թյան և զար գաց ման հիմք: [36]

 
Հետ ևե լով է թի կա կան նոր մե րին՝ հո գե թե րապև տը և այ ցե լուն 

ա ռա վե լա գույնս պաշտ պան ված են ի րենց փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րում, այ ցե լուն ի րեն ա պա հով է զգում ոչ գրա գետ և է թի կա պես 
ա նըն դու նե լի գոր ծո ղու թյուն նե րից, թե րապև տը մշ տա պես հնա րա
վո րու թյուն ունի ի նք նա վեր լու ծու թյան, քն նա դա տա կան հա յաց քի: 
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Ինչ պես նշում է Քո րին, է թի կա կան նոր մե րը ստեղծ ված են լու ծե
լու պար բե րա բար ծա գող խն դիր ներ, ո րոնք հա ճախ հո գե թե րապև
տին կանգ նեց նում են եր կընտ րան քի ա ռաջ: Սրանք բա վա կա նա
չափ բարդ դեպ քեր են, ե րբ խորհր դա տուն կա րող է չկողմ նո րոշ վել 
իր ա նե լիք նե րում, ե թե ա ռաջ նորդ վի իր պատ կե րա ցում նե րով: Ո ւս
տի հս տակ ամ րագր ված կա նոն նե րը օգ նու թյան են հաս նում: Բնա
կա նա բար, ի նչ քան էլ հս տակ են նշ ված նոր մե րը, յու րա քան չյուր 
խորհր դա տու պար բե րա բար վե րա նա յում է դրանք: [36] 

Բո լոր թե րապևտ ներն էլ կա րող են ունե նալ ի րենց խո ցե լի կող
մե րը, կա րող են գտն վել այն պի սի հո գե վի ճա կում, որ չկա րո ղա նան 
ճիշտ ո րո շում ներ կա յաց նել, ուս տի, ի նչ պես վե րը նշ ված էր, թե
րապևտը պետք է բաց և ան կեղծ լի նի թե՛ իր, թե՛ իր այ ցե լո ւի ա ռջև: 
Մշտա կան և կար ևո րա գույն հար ցը, որ պար բե րա բար պետք է հնչեց
վի թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ. «Ո՞ւմ պա հանջ մունք ներն 
են բա վա րար վում այս կամ այն մի ջամ տու թյու նից տվյալ հա րա բե
րու թյուն նե րի ժա մա նակ»: Մեկ այլ կար ևոր հարց. «Ի՞նչ նպա տա կով 
եմ ես ա նում այս կամ այն մի ջամ տու թյու նը, ա սում այս կամ այն ար
տա հայ տու թյու նը»: Թե րապև տը պետք է պատ րաստ լի նի ան կեղ
ծո րեն պա տաս խա նե լու այս հար ցե րին իր կամ իր սու պեր վայ զո րի 
ա ռջև:

 Տար բեր ե րկր նե րում գո յու թյուն ունեն է թի կա կան նոր մե րի ստան
դարտ ներ: Ե թե փոր ձենք ը նդ հան րաց ված և հա կիրճ ներ կա յաց նել 
դրանք, ա պա հիմ նա կա նում կի րառ վող է թի կա կան սկզ բունք նե րը 
հետ ևյալն են.

1. Չվ նա սե լու սկզ բունք: Հո գե բա նի աշ խա տան քը պետք է կազ
մա կերպ վի այն պես, որ աշ խա տան քի գոր ծըն թա ցը և նրա ար դյունք
նե րը չվ նա սեն այ ցե լո ւի ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյա նը, 
նրա հե ղի նա կու թյա նը և կյան քին: Հո գե բա նը չպետք է մաս նակ ցի 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի, ո րոնք որ ևէ կերպ սահ մա նա փա կում 
են այ ցե լո ւի զար գա ցու մը, նրա մարդ կային ա զա տու թյու նը, ֆի զի
կա կան կամ հո գե բա նա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը: 
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2. Գաղտ նի ու թյան սկզ բունք: Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում այ ցե լո ւի մա սին ստա ցած տե ղե կույ թը են թա կա չէ գի
տակց ված կամ պա տա հա կան հրա պա րակ ման: Ծնող նե րը կամ 
նրանց ի րա վա կան փո խա րի նող նե րը, ո րոնք հա մա ձայ նել են հո գե
բա նա կան ծա ռա յու թյան աշ խա տանք նե րին, կա րող են պա հան ջել և 
ստա նալ տե ղե կու թյուն ներ ե րե խայի հետ կա տար վող աշ խա տան քի 
ման րա մաս նե րի վե րա բե րյալ: Ցան կա լի է, որ աշ խա տան քը սկ սե
լուց ա ռաջ հո գե բա նը ստա նա ե րե խայի հա մա ձայ նու թյու նը աշ խա
տան քի ան հրա ժեշտ ման րա մաս նե րը ծնող նե րի հետ քն նար կե լու 
վե րա բե րյալ: Հո գե բա նի կող մից ծնող նե րին տրա մադր վող տե ղե
կու թյուն նե րը պետք է բխեն ե րե խայի շա հե րից: Հո գե բա նա կան աշ
խա տան քի գաղտ նի ու թյան սահ ման նե րը նա խա պես քն նարկ վում 
են այ ցե լո ւի կամ նրա ծնող նե րի (խ նա մա կալ նե րի) հետ:

 Գաղտ նի ու թյու նը կա րող է խախտ վել հետ ևյալ դեպ քե րում. 
• Ել նե լով մաս նա գի տա կան և աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան 

բարձ րաց ման պա հանջ նե րից` ա ռան ձին դեպ քե րում այ ցե լո ւի 
մա սին ստաց ված տե ղե կույ թը են թա կա է հրա պա րակ ման հո գե
բա նա կան ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րի կամ այլ ի րա վա սու 
մաս նա գետ նե րի միջև: 

• Երբ առ կա է հս տակ տե ղե կու թյուն կամ հիմ նա վոր ված կաս կած, 
որ վտանգ է սպառ նում այ ցե լո ւի կամ այլ ան ձանց կյան քին կամ 
ա ռող ջու թյա նը, ե րբ այ ցե լուն կա րող է վնա սել ի նքն ի րեն կամ 
ուրիշ նե րին: 

• Երբ այ ցե լուն են թարկ վում է որ ևէ տեսակի բռ նու թյան կամ չա
րա շահ ման: 

• Երբ կա հար ցում ի րա վա կան մար մին նե րի կող մից: 
• Երբ նմանատի պ տե ղե կու թյունն ան հրա ժեշտ է հո գե բա նին այ

ցե լուի հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից պաշտ պան վե լու 
հա մար: 
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Այ ցե լո ւի մա սին տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող բո լոր թղ թե
րի վրա այ ցե լո ւի ա նուն –ազ գա նու նի փո խա րեն գր վում է հա տուկ 
ծած  կագիր, ո րը հայտ նի է մի այն հո գե բա նին: Հա մա պա տաս խան 
փաս տաթղ թե րը պահ վում են կողմ նա կի ան ձանց հա մար ան մատ
չե լի պայ ման նե րում և չեն նե րա ռում ան ձի շա հե րին հա կա սող տե
ղե կու թյուն ներ: Այ ցե լո ւի մա սին ստաց ված տե ղե կու թյուն ներն այլ 
նպա տակ նե րով (ներդ րում գի տու թյան մեջ, փոր ձի փո խա նա կում, 
հրա տա րա կում, գնա հա տում) օգ տա գոր ծե լու դեպ քում պետք է բա
ցառ վի այ ցե լո ւի ան ձը բա ցա հայ տող տե ղե կույ թի ներ կա յա ցու մը: 

Ե րե խայի ցան կու թյամբ հո գե բա նը կա րող է հո գե բա նա կան աշ
խա տանքն ի րա կա նաց նել եր րորդ ան ձի ներ կա յու թյամբ, ե թե տվյալ 
ան ձի ներ կա յու թյու նը որ ևէ կերպ չի խո չըն դո տում հո գե բա նա կան 
աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյա նը, կամ ե թե առ կա է օ րեն քով 
սահ ման ված բժշ կա հո գե բա նա կան կամ դա տա հո գե բա նա կան 
փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն: 

Բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ հան գա մանք նե րը պա հան ջում են 
գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան հրա պա րա կում, հրա պա րակ վում են մի
այն տվյալ դեպ քի հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը:

3. Մաս նա գի տա կան ի րա վա սու թյան սկզ բունք: Հո գե բա նը ի րա
կա նաց նում է որ ևէ գոր ծու նե ու թյուն մի այն մաս նա գի տա կան ի րա
վա սու թյան և ան ձնային պատ րաս տա կա նու թյան սահ ման նե րում: 
Նա մա տու ցում է մի այն այն հո գե բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րը, 
ո րոնց հա մար նա ունի հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան կր թու
թյուն և ո րա կա վո րում, ի նչ պես նաև ամ բող ջու թյամբ գի տակ ցում է 
իր մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի բո լոր հնա րա վոր հետ ևանք նե րը: 
Հաշ վի առ նե լով ան ձնա կան խն դիր նե րի և կոնֆ լիկտ նե րի հնա րա
վոր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյան ար դյու նա վե տու թյան վրա` հո գե բա նը պետք է զերծ մնա այն  
ան ձանց հետ մաս նա գի տա կան աշ խա տան քից, ո րոնց խն դիր նե
րի հետ ա ռնչ վե լու դեպ քում ան խու սա փե լի է սե փա կան ան ձնային 
խնդիր նե րի ազ դե ցու թյու նը: 
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Ել նե լով աշ խա տան քի ըն թաց քում ի հայտ ե կած հան գա մանք նե
րից` հո գե բա նը կա րող է փո խան ցել այ ցե լո ւին մեկ այլ մաս նա գե տի, 
ե թե ունի բա վա րար հիմ քեր կար ծե լու, որ տվյալ ի րա վի ճա կում ի նքն 
ի վի ճա կի չէ լու ծե լու տվյալ խն դի րը:

4. Պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բունք: Հո գե բա նը պա տաս խա
նատ վու թյուն է կրում այ ցե լո ւի և հա սա րա կու թյան հան դեպ իր մաս
նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար: Աշ խա տան քային գոր ծու նե
ու թյան ըն թաց քում հո գե բա նը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում իր 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի, իր կող մից օգ տա գործ վող մի ջոց նե րի, մե
թոդ նե րի և մե թո դի կա նե րի կի րառ ման ըն թաց քի և ար դյունք նե րի, 
ի նչ պես նաև տար բեր մի ջա վայ րե րում իր կող մից կա տար վող հայ
տա րա րու թյուն նե րի, եզ րա կա ցու թյուն նե րի և հրա պա րա կում նե րի 
հա մար: Հո գե բա նը ձգ տում է գի տակց ված վե րա բեր վել սե փա կան 
հա մոզ մունք նե րի, ար ժեք նե րի, պա հանջ մունք նե րի հա մա կար գին և 
իր գոր ծու նե ու թյան վրա դրանց ունե ցած ազ դե ցու թյա նը: Հո գե բա նը 
չպետք է չա րա շա հի իր կար գա վի ճակն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում հո գե բա նը ան ձնա
կան նկա տա ռում նե րով ի րա վա սու չէ օգ տա գոր ծե լու իր դիր քը, ազ
դե ցու թյունն ու հե ղի նա կու թյու նը (օ րի նակ՝ լրա ցու ցիչ ծա ռա յու թյուն
ներ, լրա ցու ցիչ գու մար, այ ցե լո ւի մոտ կախ վա ծու թյան ձևա վո րում, 
ձեռ նա ծու թյուն նե րի կի րա ռում, աշ խա տան քի ար հես տա կան եր կա
րա ցում և այլն): 

5. Օբյեկ տի վու թյան (ա նա չա ռու թյան) սկզ բունք: Հո գե բա նը հա
վա սար, ան կողմ նա կալ վե րա բեր մունք է ցու ցա բե րում այ ցե լո ւի 
նկատ մամբ` ան կախ վեր ջի նիս ար տա քին տես քից, սե ռային, տա
րի քային, մշա կու թային, կրո նա կան, ազ գային պատ կա նե լու թյու նից, 
լեզ վից, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, սո ցի ա լա կան դիր քից, 
բա րո յա կան ար ժեք նե րից, աշ խար հա յաց քից, քա ղա քա կան կամ այլ 
հա յացք նե րից, ազ գային կամ սե ռա կան փոք րա մաս նու թյա նը պատ
կա նե լու թյու նից, ի նչ պես նաև սե փա կան դիր քո րո շում նե րից և հու
զա կան վե րա բեր մուն քից:  Հո գե բա նը ձեռն պահ է մնում այն ան ձանց 
հետ ան ձնա կան, մաս նա գի տա կան, ֆի նան սա կան և այլ հա րա բե
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րու թյուն նե րի մեջ մտ նե լուց, ե թե ա կն հայտ է հա վա նա կա նու թյու նը, 
որ այդ պի սի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են նշա նա կա լի ո րեն 
թու լաց նել հո գե բա նի օբյեկ տի վու թյու նը և ազ դել նրա գոր ծու նե ու
թյան ար դյու նա վե տու թյան վրա: Հո գե բա նը այ ցե լո ւի հետ չի մտ նում 
այն պի սի եր կա կի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ (ըն տա նե կան, սո
ցի ա լա կան, ֆի նան սա կան, գործ նա կան, մոտ ան ձնա կան և այլն), 
ո րոնք կա րող են ազ դել մաս նա գի տա կան դա տո ղու թյուն նե րի ան
կողմ նա կա լու թյան վրա: 

6. Տե ղե կաց վա ծու թյան և հա մա ձայ նու թյան սկզ բունք: Հո գե
բա նա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են այ ցե լո ւի կող մից 
գի տակց ված, ի նք նա կամ և աշ խա տան քի նպա տա կի, մի ջոց նե րի, 
հետ ևանք նե րի մա սին ի րա զեկ վա ծու թյան պայ ման նե րում: Ա ռան
ձին դեպ քե րում այ ցե լուն կա րող է ի րա զեկ ված չլի նել աշ խա տան քի 
նպա տա կի և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին, ե թե հո գե բա նա
կան աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման հա մար այ ցե
լո ւի կող մից տվյալ աշ խա տան քի նպա տա կի ի մա ցու թյու նը ցան կա
լի չէ: Ան չա փա հաս նե րի հետ խորհր դատ վա կան աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր է մի այն նրանց ծնող նե րի կամ խնա մա
կալ նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան և հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րում: 
Այ ցե լո ւի մա սին տե ղե կատ վու թյան փո խան ցումն այլ ան ձանց (ման
կա վարժ, ծնող, տնօ րեն) կա տար վում է մի այն այ ցե լո ւի հա մա ձայ
նու թյու նը ստա նա լուց հե տո: Հո գե բա նա կան բնույ թի տե ղե կույթն 
այ ցե լո ւին և այլ ան ձանց տր վում է նրան հաս կա նա լի հաս կա ցու
թյուն նե րով և ո րո շա կի հանձ նա րա րա կան նե րի տես քով: Տե ղե կու
թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են վնա սել այ ցե լո ւին կամ այլ ան ձանց, չեն 
փո խանց վում: 

Ո րոշ ե րկր նե րում, այս սկզ բուն քի ա պա հո վու մը տե ղի է ունե նում 
հս տակ պայ մա նագ րի կնք ման ձևով:

7. Հիմ նա վոր վա ծու թյան սկզ բունք:  Աշ խա տան քային գոր ծու նե
ու թյան ըն թաց քում հո գե բա նը կի րա ռում է ժա մա նա կա կից, գի տա
կա նո րեն հիմ նա վոր ված տեխ նի կա ներ, մե թոդ ներ, մե թո դի կա ներ, 
ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են տվյալ հո գե բա նա կան աշ խա տան
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քի նպա տա կին և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին (հե տա զոտ վո ղի, այ
ցե լո ւի տա րիք, սեռ, կր թու թյուն, գի տա փոր ձի պայ ման ներ և այլն): 
Հո գե բա նը իր կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րը ձևա կեր պում է հո գե բա նա կան գի տու թյան մեջ ըն դուն ված 
տեր մին նե րով և հաս կա ցու թյուն նե րով: 

8. Այլ մաս նա գետ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան սկզ բունք: Աշ
խա տան քային ո լոր տում այ ցե լո ւի շա հե րի ա պա հով ման նպա տա կով 
հո գե բա նը ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան հա մա գոր ծակ ցում է այլ մաս նա
գետ նե րի հետ` չներ խու ժե լով նրանց մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյան դաշտ: 

Ամ փո փում: Ե րե խա նե րի հետ ի րա կա նաց վող ցան կա ցած հո
գե թե րապև տիկ ուղ ղու թյան մեջ կար ևոր վում է հա տուկ պայ ման նե
րի առ կա յու թյու նը: Խոս քը թե՛ հա տուկ կա հա վոր ված սե նյա կի, թե՛ 
կի րառ վող պա րա գա նե րի ու պի տույք նե րի մա սին է: Թե րապև տիկ 
մի ջա վայ րը և պայ ման նե րը, խա ղա լիք նե րը և խա ղային պա րա գա
նե րը կա րող են ար դյու նա վետ դարձ նել թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը, 
ա րա գաց նել և խթա նել ե րե խայի հետ աշ խա տան քը, հնա րա վո րու
թյուն ըն ձե ռել ե րե խայի հետ ար դյու նա վետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի կա ռուց մա նը: Հո գե թե րապև տը այն կար ևոր ան ձն է, ո րն ուղեկ
ցում է փոք րիկ այ ցե լո ւին իր ի նք նա ճա նաչ ման և դժ վա րու թյուն նե րի 
հաղ թա հար ման ո ղջ ըն թաց քում: Հո գե թեր ապև տը պետք է ունե նա 
հա տուկ մաս նա գի տա կան կր թու թյուն, տի րա պե տի հա մա պա տաս
խան հմ տու թյուն նե րի ու ա րա րո ղու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև օ ժտ ված 
լի նի այն պի սի ան ձնային ո րակ նե րով և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րով, ո րոնք թույլ կտան նրան ար դյու նա վետ աշ խա տել իր ո լոր տում: 
Բա ցի վե րոն շյա լից՝ իր աշ խա տանքն ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե
լու հա մար հո գե թե րապևտն իր աշ խա տան քի ըն թաց քում պար տա
դիր պետք է ա ռաջ նորդ վի է թի կա կան սկզ բունք նե րով և նոր մե րով, 
ո րոնք ա պա հո վում են աշ խա տան քի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը:



45

3.1. Նե րա ծա կան հան դի պում նե րի է ու թյունը

 Հա գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը սո վո րա բար ըն դուն ված է բա
ժա նել փու լե րի, թեև այդ բա ժա նու մը ի րա կա նում հա րա բե րա կան է: 

Հա մա ձայն է կո հա մա կար գային հո գե թե րապևտ նե րի՝ հո գե
թե րապև տիկ ար դյու նա վետ աշ խա տան քի լա վա գույն գրա վա
կան նե րից է աշ խա տան քի ճիշտ պլա նա վո րու մը, հս տակ նպա
տա կա դ րումը: Ը ստ Օ՚Քոն նե րի՝ ա պա քին ման գոր ծըն թա ցը, ո րը 
նա խոր դում է բուն թե րապև տիկ մի ջամ տու թյուն նե րին, բաղ կա
ցած է ե րեք մա սից՝ 1. նե րա ծա կան հան դի պում ներ և ախ տո րո շում, 
ո րի ըն թաց քում թե րապև տը առավելագույն տե ղե կույթ է հա վա քագ
րում իր այ ցե լո ւի մա սին, 2. նպա տակ նե րի ձևա կեր պում և հա մադ
րում, ո րի ըն թաց քում թե րապև տը ամ բող ջաց նում է ստա ցած տե ղե
կույ թը, հա մադ րում իր թե րապև տիկ ուղ ղու թյան հետ, վար կած ներ 
ձևա կեր պում այ ցե լո ւի կեն սա գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ և ո րո
շում թե րա պի այի նպա տակ նե րը; 3. Աշ խա տան քի պլա նա վո րում, 
ո րի ըն թաց քում ո րոշ վում են թե րապև տիկ մի ջամ տու թյան ռազ մա
վա րու թյու նը, այն հա մա կար գե րը, ո րոնց հետ պետք է աշ խա տել, 
ո րո շա կի տեխ նի կա ներ, մի ջոց ներ, ո րոնք կկի րառ վեն աշ խա տան քի 
ըն թաց քում և այլն: [23, 53] 

Աշ խա տան քի հա մար կար ևոր է հա մար վում նե րա ծա կան հան դի
պում նե րի փու լը, ո րը թերևս լա վա գույն հո գե ախ տո րո շիչ մի ջոցն է 
թե րապև տի հա մար: Նե րա ծա կան հան դի պում նե րի ժա մա նակ թե
րապև տը կա րող է տես նել և հաս կա նալ ե րե խային շր ջա պա տող 
ի րա կա նու թյան է ու թյու նը, տես նել ե րե խա–շր ջա պատ փո խազ դե

3
Թերապևտիկ  

գործընթացի սկիզբը 
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ցու թյան նր բու թյուն ները, գնա հա տել հա րա բե րու թյուն նե րի ո րակն 
ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և այլն:

 Նե րա ծա կան հան դի պում նե րը կա րող են ըն թա նալ մի քա նի 
փու լով: Դրանց հա մար ան հրա ժեշտ է բա վա կա նա չափ ժա մա նակ, 
պետք է հե տապն դեն հս տակ նպա տակ, ուս տի թե րապև տը, ով նա
խա տե սում է ի րա կա նաց նել նե րա ծա կան հան դի պում ներ, պետք է 
նա խա պես պլա նա վո րած լի նի այդ հան դի պում նե րը:

 Կախ ված հո գե թե րապև տիկ ուղ ղու թյու նից և թե րապև տի փոր ձից՝ 
նե րա ծա կան հան դի պում նե րը կա րող են ի րա կա նաց վել տար բեր 
հեր թա կա նու թյամբ՝ ա ռան ձին հան դի պում ծնող նե րի հետ, ա ռան ձին 
հան դի պում ե րե խայի հետ, մի աս նա կան հան դի պում ներ և այլն: 

Ք. Բրեմ սը ա ռա ջար կում է նե րա ծա կան հան դի պում նե րի հե
տևյալ կա ռուց ված քը. [1]

Փուլ Են թախմ բի 
անդամ ներ

Ն պա տակ ներ

Հար ցա
զրույց 
ընտա նի
քի հետ

Ըն տա նի քի այն 
բո լոր ան դամ նե
րը, ով քեր պատ
րաստ են ներ կա 
լի նե լու հան դիպ
մա նը

1. Ներ կա յաց վող խնդ րի վե րա բե ր
յալ  տե ղե կույթի հա վա քագրում

2. Ըն տա նի քի դի մադ րու թյան հաղ
թա հա րում 

3. Ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ 
փոխ հաս կաց ման հաս տա տում 

4. Ըն տա նե կան կա ռուց ված քի ախ
տո րո շում 

5. Ըն տա նե կան կոմ պե տեն տու
թյան գնա հա տում 

6. Ըն տա նե կան գոր ծըն թաց նե րի 
գնա հա տում 

7. Ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի գնա հա տում
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Հար
ցազ րույց 
ծնող նե րի 
հետ

Ծ նո ղա վա րա կան 
գոր ծա ռույթ ներ 
ի րա կա նաց նող 
բոլոր մե ծա հա
սակ նե րը

1. Ներ կա յաց վող խնդ րի վե րա բե ր
յալ  տե ղե կույթ ի հա վա քագ րում

2. Ե րե խայի նա խորդ փոր ձի վե
րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի 
հա վա քագ րում

3. Ծ նո ղա կան ո ճե րի և ծնո ղա վա
րա կան ռազ մա վա րու թյուն նե րի 
գնա հա տում

4. Ծ նող նե րի ըն տա նի քի վե րա բեր
յալ տե ղե կույթի հա վա քագ րում 

5. Ա մուս նա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե
կույթի հա վա քագ րում

Հար ցա
զրույց եղ
բայր նե րի 
և քույ րե րի 
հետ

Սիբ լինգ ներ, 
ո րոնք ներ կա 
են նե րա ծա կան 
հան դի պում
ներին

1. Ծա նո թա նալ խնդ րի նրանց ըն
կալ մա նը

2. Գ նա հա տել նրանց դե րը ըն տա
նի քում 

Հար
ցազ րույց 
այ ցե լո ւի 
հետ

Ե րե խա 1. Փոխ հաս կա ցման հաս տա տում
 2. Տե ղե կույ թի հա վա քագ րում
3.  Հո գե թե րապև տիկ ազ դե ցու թյան 

պայ ման նե րի ստեղ ծում
Հե տա
դարձ 
կապ

Ամ բողջ 
ընտանի քը

1. Հե տա դարձ կապի ա պա հո վում
 2. Թե րապև տիկ հս տակ խոր հուրդ

ների տրամադրում
 3. Թե րապև տիկ նպա տակ ների 

ձևա կեր պում
4. Թե րապև տիկ աշ խա տան քին 

ըն տա նի քի նա խա պատ րաս տում
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Սո վո րա բար ա ռա ջին կոն տակ տը լի նում է հե ռա խո սա զան գով, 
ո րի ըն թաց քում քն նարկ վում են թե րապև տիկ պայ ման նե րը: Կարևոր 
պայ ման նե րից մեկն է հե ռա խո սազ րույ ցի ո ղջ ըն թաց քում հաս կա
նալ և ար տա ցո լել ծնո ղի զգաց մունք նե րը կոն տակտ հաս տա տե լու 
նպա տա կով, ին չը բա վա կա նին հեշ տաց նում է հե տա գա հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը: Դրա նից բա ցի՝ ան հրա ժեշտ է հայտ նել աշ խա տան քի 
հիմ նա կան մե թոդ նե րի և ստ րա տե գի ա նե րի մա սին, ա ռա ջին հան
դի պում նե րի ձևաչափի և վճար ման ձևի վե րա բե րյալ: 

Այն դեպ քե րում, ե րբ հե ռա խո սազ րույ ցից պարզ է դառ նում, որ 
ե րե խայի խնդ րի լուծ ման հա մար հա վա նա բար անհրաժեշտ կլի նի 
հո գե թե րապև տիկ մի ջամ տու թյու նը, պիտի ո րո շել ա ռա ջին մի քա նի 
նե րա ծա կան հան դի պում նե րի կա ռուց ված քը: 

Ն պա տա կա հար մար է ա ռա ջին հան դի պումն ի րա կա նաց նել 
ծնող նե րի հետ՝ խնդ րի հս տա կեց ման, հայ ցի ճշգրտ ման, ե րե խայի 
զար գա ցման վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ տե ղե կույթ ստա նա լու նպա
տա կով: Լավ տար բե րակ է նաև, ե րբ թե րապև տը նախ մի աս նա
կան հան դի պում է ի րա կա նաց նում, ի սկ հե տո հան դի պում է ա ռան
ձին –ա ռան ձին նրան ցից յու րա քան չյու րի հետ: Սա թե րապև տիկ 
գոր ծըն թա ցի մեջ բո լո րին հա վա սա րա պես ը նդ գրկ ված զգա լու հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս: Նպա տա կա հար մար չէ նախ նա կան հան դի
պում նե րը սկ սել ե րե խայից, քա նի որ հենց ա ռա ջին հար ցազ րույ ցի 
ժա մա նակ ար դեն ստեղծ վում են ո րո շա կի փոխ հա րա բե րու թյուն
ներ, ի սկ կա րող է պարզ վել, որ ե րե խային այս պա հին ան հրա ժեշտ 
չէ հո գե թե րապև տիկ աշ խա տանք:

 Հա մա ձայն Օ՚ Քոն նե րի՝ գո յու թյուն ունեն բա ղադ րյալ հան դի
պում ներ, ո րոնք ունեն ի րենց տե սակ նե րը: Օ րի նակ՝ հան դիպ ման 
ա ռա ջին մա սում թե րապև տը զրու ցում է մի այն ծնող նե րի հետ, հե
տո՝ ե րե խայի հետ կամ հա կա ռա կը: Կա տար բե րակ, ո րը հան դիպ
ման ա ռա ջին մա սում թե րապև տը հար ցազ րույց է վա րում ծնող նե
րի և ե րե խայի հետ համատեղ, այ նու հետև՝ ա ռան ձին –ա ռան ձին: 
Յուրաքանչյուր տար բե րակն էլ կա րող է ունե նալ իր թե՛ դրա կան, թե՛ 
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բա ցա սա կան կող մե րը, ուս տի թե րապև տը պետք է հս տակ կողմ նո
րոշ ված լի նի իր գոր ծո ղու թյուն նե րում: [23]

3.2. Նախ նա կան հան դի պում ծնող նե րի հետ

Ծ նող նե րի ի հետ ա ռա ջին հան դի պու մը կա րող է հե տապն դել հե
տևյալ նպա տակ նե րը՝
•  ռա պոր տի հաս տա տում հու զա կան մթ նո լոր տի ա պա հով ման, 

հար ցազ րույ ցի նպա տակ նե րի մեկ նա բան ման, խա ղա յին թե րա
պի այի նպա տակ նե րի պար զա բան ման, ոչ ա դեկ վատ խթանման 
և դի մադ րու թյան հետ աշ խա տան քի ճա նա պար հով, 

• աշ խա տան քին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րում,
•  նախ նա կան կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման հաս տա տում, 
• այ ցե լո ւի ներ քին դի նա մի կայի վե րա բե րյալ (ներ քին կոնֆ լիկտ

ներ, բնա վո րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, պաշտ պա նա
կան մե խա նիզ մներ և այլն) նախ նա կան պատ կե րաց ման ձևա
վո րում, 

• է թի ո լո գի այի նախ նա կան ո րո շում,
•  պաշար նե րի, ուժեղ կող մե րի ու սահ մա նա փա կում նե րի նախ

նա կան գնա հա տում, թե րա պի ա սկ սե լու դր դա պատ ճառ նե րի 
քննար կում և այլն,

•  թե րա պի այի գործ նա կան նա խա պատ րաստ ման ի րա կա նա ցում՝ 
նպա տակ նե րի ո րո շում, թե րապև տիկ մե թո դի, ուղ ղորդ ման, ժա
մա նա կային և ֆի նան սա կան հար ցե րի ո րո շում: [23,31,56]

Բ նա կա նա բար, ծնող նե րը կամ մե ծա հա սակ նե րը, ո րոնք դի մում 
են ե րե խա նե րի խն դիր նե րի հա մար, ոչ միշտ են պատ րաստ ու քա
ջա տե ղյակ ա կն կալ վող աշ խա տան քից: Ո ւս տի թե րապև տը ան հրա
ժեշ տու թյուն ունի ո րոշ նախ նա կան լու սա վոր չա կան աշ խա տանք 
ի րա կա նաց նե լու նրանց հետ: Նախ և ա ռաջ ան հրա ժեշտ է տե ղե
կաց նել ծնող նե րին, թե ի նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում հո գե թե րապև
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տիկ աշ խա տան քը, ի նչ կա րող են ա կն կա լել այդ աշ խա տան քի ըն
թաց քից մե ծա հա սակ նե րը, ծա նո թաց նել թե րապև տիկ սե նյա կին, 
ի րա զե կել կի րառ վող տեխ նի կա նե րի և մի ջոց նե րի մա սին և այլն: 
Կար ևոր է ի րա զե կել նաև թե րապև տիկ սե անս նե րի տևո ղու թյան և 
հա ճա խա կա նու թյան մա սին, քա նի որ այդ տե ղե կատ վու թյունն էլ 
ծնող նե րի հա մար կա րող է լի նել նոր:

Ծ նող նե րը կամ մե ծա հա սակ նե րը, ո րոնք թեև ի րենց ցան կու թյամբ 
ու կամ քով են բե րում ե րե խային, ոչ միշտ են պատ րաստ լի նե լու ան
կեղծ և բաց խո սե լու ի րենց նե րըն տա նե կան խն դիր նե րից և դժ վա րու
թյուն նե րից, ուս տի կա րող են ա ռա ջին հան դի պում նե րի ըն թաց քում 
դրս ևոր վել ո րո շա կի դի մադ րու թյուն և պաշտ պա նու թյուն ներ: Այս 
դրս ևո րում նե րը ան հրա ժեշտ է հար գել, չի կա րե լի դրանք ան տե սել: 
Թե րապև տն օգ տա գոր ծում է բո լոր մի ջոց նե րը ար դյու նա վետ կապ 
հաստատելու հա մար՝ ժպիտ, հար գա լից, ջերմ վե րա բեր մունք: 

Ե րե խայի հետ ար դյու նա վետ աշ խա տան քի գրա վա կանն է ծնող
նե րի հետ ունե ցած լավ ռա պոր տը: Թե րապև տը պետք է աշ խա տի 
ապ րու մակց ման, քա ջա լեր ման, հաս կաց ման և ըն դուն ման շնոր հիվ 
ձեռք բե րել իր աշ խա տան քի ա ջա կից ներ: Կար ևոր է, որ այս հան
դիպ ման ժա մա նակ ծնող նե րը քիչ թե շատ հաղ թա հա րեն ի րենց 
տա րա կու սանք նե րը, վս տա հու թյուն ձեռք բե րեն թե րապև տի ան ձի 
և մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի հան դեպ:

 Կար ևոր է նաև ծնող նե րի հետ խո սել ի րենց հա մար հաս կա նա
լի բա ռե րով, չօգ տա գոր ծել հաս կա ցու թյուն ներ և եզ րույթ ներ, ո րոնք 
կա րող են դժ վա րաց նել հաս կա ցու մը: Սա հատ կա պես կար ևոր է, 
ե թե հան դիպ մա նը ներ կա է նաև ե րե խան: Նա պետք է լի նի հան
դիպ ման լի ի րավ ան դա մը, ուս տի պետք է հաս կա նա ամ բողջ խո
սակ ցու թյու նը: 

Այժմ ան դրա դառ նանք այն կար ևոր կե տե րին, ո րոնք ան հրա
ժեշտ է քն նար կել ծնող նե րի հետ ա ռա ջին հան դիպ ման ըն թաց քում:

Խնդ րի է ու թյու նը: Սա թերևս նե րա ծա կան հան դի պում նե րի ա մե
նա կար ևոր կե տե րից է: Ը նդ ո րում՝ որ քան ա վե լի հս տակ, ման րա
մասն է քն նարկ վում այս կե տը, թե րապևտն այն քան ա վե լի հս տակ է 
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հաս կա նում խն դի րը, այն քան ա վե լի չա փե լի է դառ նում աշ խա տան
քի ըն թաց քը և ար դյուն քը, այն քան ա վե լի փոխ հա մա ձայ նեց ված 
կա րող է լի նել թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը: Այս կե տին ան դրա դառ
նա լիս կար ևոր է հս տա կեց նել հետևյալ հարցերը. 
•	 Երբ է ա ռա ջին ան գամ դրս ևոր վել խն դի րը, ի նչ դեպ քից կամ մի

ջա դե պից հե տո, քա նի տա րե կան էր ե րե խան այդ ժա մա նակ: Հա
ճախ ծնող նե րը չեն կա րո ղա նում հի շել և ստույգ ա սել որ ևէ դեպք, 
ի րո ղու թյուն, որ նպաս տել է ե րե խայի խնդ րի ա ռա ջաց մանը, 
հա ճախ կա րող են նշել, որ ե րե խան միշտ էլ այդ պի սին է ե ղել: 
Թե րապև տին ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել այս հար ցը, քա նի որ 
ծնող նե րը, բնա կա նա բար, չեն կա րող հս տակ կա պեր տալ սթրե
սա գեն ի րո ղու թյան և հա կազդ ման միջև, մինչ դեռ սա կա րող է 
շատ կար ևոր լի նել թե րապև տիկ ըն թաց քի հա մար: Ե թե նույ նիսկ 
ծնող նե րը իս կա պես ոչ մի նա խոր դող մի ջա դեպ չեն հի շում, ուղ
ղա կի կար ևոր է հս տա կեց նել, թե ե րբ և որ պա հից են ա ռա ջին 
ան գամ նկա տել ե րե խայի դժ վա րու թյուն նե րը, խնդ րային վար քը:

Օ րի նակ՝ թե րապև տին դի մել են տա սը տա րե կան տղայի 
տագ նա պայ նու թյան և վա խե րի պատ ճա ռով: Ծնող նե րը նշում 
է ին, որ ե րե խան միշտ էլ շատ հու զա կան է ե ղել, չի կա րո ղա ցել 
մե նակ մնալ սե նյա կում, չի սի րել մե նակ քնել, ան հան գիստ է ե ղել, 
ե թե որ ևէ նոր տեղ են գնա ցել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, թե րապևտը 
ճշգր տում է, թե ե րբ է սկս վել այն վար քը, ո րի պատ ճա ռով ծնող
նե րը դի մել են թե րա պի այի, ին չու հենց այդ պա հին են ո րո շել 
դի մել: Պարզ է դառ նում, որ այդ պա հին խնդ րային վար քը հա
սել է իր գա գաթ նա կե տին, և ծնող նե րը հան կարծ գի տակ ցել են, 
որ դա սրվել է պա պի կի մահ ից հե տո, ո րի հետ ե րե խան շատ 
կապ ված էր: 

Այս օ րի նա կը վկա յում է այն մա սին, որ թե րապև տը տվյալ 
զրույ ցից հաս կա նում է և՛ ե րե խայի ան հա տա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, և՛ իր հա մար կա րող է ա ռանձ նաց նել որոշակի 
խնդիր (պա պի կի մահ), ո րի շուրջ կա րող է աշ խա տանք ծա վալ
վել հե տա գա յում: 
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•	 Ինչ պես է դրս ևոր վում ան ցան կա լի խնդ րահարույց վար քը: Այս 
կե տի քն նարկ ման ժա մա նակ թե րապև տը փոր ձում է ծնող նե րի 
օգ նու թյամբ ման րա մաս նել ե րե խայի վար քի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, դուրս բե րել դրանց նե գա տիվ, խան գա րող կող մե րը, 
հս տա կեց նել ծնո ղի պատ կե րա ցում նե րը դժ վա րու թյան վե րա բեր
յալ, ո րոշ դեպ քե րում նաև պար զա բա նող տե ղե կություններ տալ:

Օ րի նակ՝ յոթ տա րե կան տղայի մայ րը դի մել է հո գե բա նին 
ե րե խայի ագ րե սի վու թյան հար ցով: Ե րբ թե րապև տը փոր ձում է 
ճշգր տել, թե ի նչ է հաս կաց վում ագ րե սի վու թյան տակ, ի նչ պես է 
դա դրս ևոր վում, ծնո ղը գի տակ ցում է, որ ե րե խան ոչ թե ագ րե սիվ 
է, այլ կա րող է ունե նալ բար կու թյան դրս ևո րում ներ ի րեն հա մար 
ա նա պա հով մի ջա վայ րում: Բնա կա նա բար, փոխ վում է թե՛ ծնո ղի 
խնդ րի ըն կա լու մը, թե՛ ե րե խայի հան դեպ վե րա բեր մուն քը: 

Հա ճախ ծնող նե րին ուղ ղոր դում են հո գե թե րապև տի մոտ՝ 
մատ նան շե լով ե րե խայի ան ցան կա լի վար քը դպ րո ցում, այլ վայ
րե րում, ին չին ծնո ղը ան ձնա պես ա կա նա տես չի լի նում: Ո ւս տի 
այս կե տը քն նար կե լիս ծնո ղի հետ մի ա սին թե րապև տը հս տա
կեց նում է վար քի դրս ևոր ման ձևե րը և վայ րը: 

• Ի՞ն չը կա րող է նա խոր դել կամ պատ ճառ լի նել խնդ րային վար քի 
դրս ևոր ման հա մար, ի ՞նչ ի րա վի ճակ նե րում է այն դրս ևոր վում: 
Բա ցի այն հար ցից, թե որ պա հից է սկ սվել խնդ րի դրս ևո րումը, 
ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ նաև, թե ի նչ ի րա վի ճա կում կամ նպաս
տող պայ ման նե րում այն կա րող է դրս ևոր վել:

Օ րի նակ՝ յոթ տա րե կան աղ ջի կը, որ ծծում է իր բութ մա տը և 
կր ծում ե ղունգ նե րը, մայ րի կի հետ հար ցազ րույ ցից պարզ դար
ձավ, որ ե րե խայի այդ դրս ևո րում նե րը հատ կա պես սր վում են 
լար ված ի րա վի ճակ նե րում, դա սա պատ րաստ մա ն ժամանակ, 
դաս պա տաս խա նե լիս, ծնող նե րի բար կու թյան ժա մա նակ և այլն: 

•	 Որ տե՞ղ կամ ի ՞նչ շր ջա պա տում է դրս ևոր վում խնդ րային վար քը: 
Կար ևոր է հս տա կեց նել, թե կան ա րդյոք ո րո շա կի նպաս տա վոր 
պայ ման ներ, ո րոնք կա րող են դր դել խնդ րային վար քի ա ռա ջաց
մա նը: 
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Օ րի նակ՝ ի նը տա րե կան տղան, ո րին բե րել է ին թե րա պի այի 
ագ րե սի վու թյան պատ ճա ռով: Հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում պարզ է 
դառ նում, որ ե րե խայի ագ րե սիվ վար քը հիմ նա կա նում ի հայտ է 
գա լիս դպ րո ցում ո րո շա կի դա սա ժա մին, ո րո շա կի ուսուց չի հան
դեպ, այլ ոչ թե տո տալ բնույթ է կրում: 

• Ինչ պե՞ս են ծնող նե րը վե րա բեր վում տվյալ խնդ րային վար քին: 
Ծնող նե րի վե րա բեր մուն քը մե ծա պես նպաս տում է խնդ րային 
վար քի թու լաց մա նը կամ ուժե ղաց մա նը: Ծնող նե րը կա րող են 
տե ղե կաց ված չլի նել տվյալ վար քի դրս ևո րում նե րին, պատ ճա
ռին, ուս տի ունե նան ո րո շա կի կարծ րա տի պային մո տե ցում, փոր
ձեն պատ ժել կամ շտ կել ե րե խայի վար քը: Կար ևոր է քն նար կել և 
դուրս բե րել դրա կան մո տե ցում, որ պես զի ծնող նե րը ևս դառ նան 
աշ խա տան քի ա ջա կից ներ: 

Օ րի նակ՝ հինգ տա րե կան ա ղջ կա ծնող նե րը ե րե խայի օ նա նիզ
մի խնդրով դի մել է ին թե րապև տի՝ վս տահ լի նե լով, որ ե րե խան 
ցու ցա բե րում է «ան բա րո» վարք, սա կայն կի րա ռե լով բո լոր պատ
ժա մի ջոց նե րը՝ այդ պես էլ չէ ին հա սել ար դյուն քի: Քն նարկ ման ըն
թաց քում պարզ դար ձավ, որ ե րե խան ունի տագ նա պային մեծ 
աս տի ճան, վա խեր և կի րա ռում է այդ կպ չուն գոր ծո ղու թյուն ները 
լար վա ծու թյու նը թու լաց նե լու նպա տա կով: Տվյալ գի տակ ցու մը 
օգ նեց ծնող նե րին դրա կան վե րա բեր մունք ձևա վո րե լու ե րե խայի 
հան դեպ, ի սկ եր ևույ թը դի տար կել որ պես խնդրային:

 Տե ղե կու թյուն ներ ըն տա նի քի վե րա բե րյալ: Նե րա ծա կան հան
դիպ ման ըն թաց քում այս կե տը քն նար կե լիս ան հրա ժեշտ է ան դրա
դառ նալ ըն տա նե կան կա ռուց ված քին, փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին, 
սահ ման նե րին, դե րային բաշխ վա ծու թյա նը: 

Ըն տա նե կան կա ռուց վածք: Թե րապև տը ճշգր տում է, թե ում 
հետ է ապ րում ե րե խան, ով քեր են ըն տա նի քի ան դամ նե րը, ա րդյոք 
ըն տա նի քը մի ջու կային է, թե ը նդ լայն ված, հա րա զատ նե րից էլ ով է 
բնակ վում ըն տա նի քում: 
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Ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն ներ: Այս կե տը վե րա բե
րում է թե՛ նե րըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին, թե՛ ըն տա
նի քի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին այլ մարդ կանց, հա րա զատ նե րի, 
ըն կեր նե րի հետ:

 Թե րապև տը իր հար ցադ րում նե րով ճշգր տում է ըն տա նի քում 
առ կա փոխ հա մա ձայ նու թյու նը, հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, խնդ րային, 
կոնֆ լիկ տային կող մե րը, վի ճա բա նու թյուն նե րը և այլն: Ա նհ րա
ժեշտ է ման րա մասն քն նար կել, թե ի նչ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ 
ունի ե րե խան ըն տա նի քի ան դամ նե րից յու րա քան չյու րի հետ՝ հայ րի
կի, մայ րի կի, սիբ լինգ նե րի, տա տիկ նե րի, պա պիկ նե րի և այ լոց: Ը նդ 
ո րում՝ շատ կար ևոր է, որ թե րապև տը չբա վա րար վի « նոր մալ», «ինչ
պես բո լո րը», «ու րիշ նե րի նման» և նմա նա տիպ այլ պա տաս խան նե
րով, քա նի որ այս պա տաս խան նե րը բա վա կա նին ը նդ հան րա կան 
են, ծնող նե րը ի րենք էլ կա րող են չգի տակ ցել, թե ի նչ ման րա մաս նու
թյամբ պետք է պա տաս խա նել, կա րող են նաև դի մադ րել: 

Ըն տա նի քից յու րա քան չյու րի հետ ե րե խայի փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի քն նար կումն ան հրա ժեշտ է՝ հաս կա նա լու հա մար, թե որ
քա նով է տվյալ ըն տա նի քի ան դա մը ներգ րավ ված ե րե խայի կյան
քում կամ ը նդ հան րա պես ըն տա նե կան կյան քում, ա րդյոք ըն տա նի քի 
ան դամ նե րից որ ևէ մե կը մե կու սաց ված չէ և այլն:

Օ րի նակ՝ ծնող նե րը դի մել են հո գե բա նի 6 տա րե կան ա ղջ կա 
ագ րե սի վու թյան հայ ցով: Նախ նա կան հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում 
պարզ դար ձավ, որ ե րե խայի ո ղջ կեն սա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ
ված է մի այն մայ րը, հայ րը, ը ստ ծնող նե րի, « ժա մա նակ չու նի ե րե
խայի հետ զբաղ վե լու», մինչ դեռ ա ռա վել ման րա մասն քն նար կու մից 
պարզ դար ձավ, որ ըն տա նե կան կա ռուց վածքն ու դե րային բաշ
խումը այն պի սին է, որ հայ րի կին հատ կաց վել է մի այն «աշ խա տո ղի 
և փող վաս տա կո ղի» դե րը, ի սկ բո լոր ըն տա նե կան հար ցե րը կար
գա վո րում է մայ րի կը:

 Կար ևոր է քն նար կել մայ րիկ– հայ րիկ փոխ հա րա բե րու թյուն
ները, որ քա նով են դրանք բա րյա ցա կամ, ըն կե րա կան կամ կոնֆ
լիկ տային, տա րա ձայ նու թյուն նե րով լի: Թե րապև տը, բա ցի վեր բալ 
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հա ղոր դագ րում նե րից, պետք է ուշա դիր լի նի այ ցե լու նե րից ե կող ոչ 
վեր բալ ազ դան շան նե րին՝ որ տեղ են նա խընտ րում նս տել ծնող նե րը, 
ի նչ հե ռա վո րու թյան վրա, որ քա նով է նրանց խոս քը հա մա ձայ նեց
ված, ով է ա վե լի շատ խո սում, տե ղե կույթ տա լիս, որ քան հա ճախ են 
ը նդ հա տում մի մյանց և այլն: Ե թե հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա են 
տա րա ձայ նու թյուն ներ, ան հրա ժեշտ է նաև ճշգր տել, թե որ քա նով 
են դրանք սուր ար տա հայտ ված, կրում են ա րդյոք քրո նիկ բնույթ, 
թե դրս ևոր վում են տա րե րայ նո րեն, ա րդյոք կոնֆ լիկտ նե րը հաս նում 
են ֆի զի կա կան ուժի կի րառ մա նը, ե րե խան ա կա նա տես է լի նում 
դրանց, թե ոչ և այլն:

 Մեկ այլ կար ևոր կետ է սիբ լինգ նե րի միջև ե ղած փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րը: Նախ ան հրա ժեշտ է ճշ տել, թե ըն տա նի քում ո րե րորդ 
ե րե խան է այ ցե լուն, ա րդյոք ունի քույր կամ եղ բայր, ի նչ պես է ար
ձա գան քել մեկ այլ ե րե խայի ծնն դյան փաս տին (ե թե նա մեծն է), ի նչ 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ են առ կա նրանց միջև և այլն: 

Ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին ան դրա դառ նա լիս 
թե րապև տը ճշգր տում է նաև ըն տա նի քի ունե ցած կա պե րը այ լոց 
հետ, որ քա նով է ըն տա նի քը բաց այլ հա րա բե րու թյուն նե րում, ի նչ 
շփում ներ ունեն, ի նչ կա պեր, որ քա նով է ե րե խան ներգ րավ ված 
այդ շփում նե րում: Ե թե ըն տա նի քը մե կու սաց ված է, ըն տա նի քի ան
դամ նե րը նա խընտ րում են շփ վել մի մյանց հետ, ա զատ ժա մանա կն 
անց կաց նել նեղ ըն տա նե կան շր ջա պա տում: Այս կե տը քն նար կե լիս 
թե րապև տը նաև պատ կե րա ցում է կազ մում ըն տա նե կան ա վան
դույթ նե րին, ար ժեք նե րին, հաս կա նում է, թե որ քա նով է ըն տա նիքը, 
օ րի նակ, հա վա տա ցյալ, ի նչ սո ցի ա լա կան, մշա կու թային ար ժեք
ներ է կի սում և այլն: 

Այս կե տը քն նար կե լիս ան հրա ժեշտ է նաև ան դրա դառ նալ ընտա
նե կան դաս տի ա րա կու թյան ո ճե րին, ծնո ղա վա րու թյան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րին: Ա նհ րա ժեշտ է ճշգր տել, թե ի նչ ծնո ղա վա րու
թյուն են կի րա ռում ծնող նե րը, ի նչ պես են խրա խու սում, պատ ժում 
ե րե խային, ար գելք ներ դնում, ո գեշն չում, որ քան հետ ևո ղա կան են 
այդ հար ցում, ա րդյոք հե ղի նա կու թյուն են ե րե խայի հա մար, ա րդյոք 
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կա րո ղա նում են կա ռու ցել հա մա գոր ծակ ցային փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ, եր կու ծնողն էլ, կամ ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ներն էլ կա
րո ղա նում են հա մա ձայ նեց ված ո րո շում կա յաց նել ե րե խայի վար քի 
վե րա բե րյալ և այլն: Ք. Բրեմ սը բե րում է մի հար ցա շա րի օ րի նակ, 
հա մա ձայն ո րի՝ կա րե լի է գնա հա տել ե րե խայի հան դեպ կի րառ ված 
ծնո ղա վա րա կան ռազ մա վա րու թյու նը: Այդ հար ցա շա րը նե րա ռում է 
հետ ևյալ հար ցե րը.
• Ինչ պե՞ս եք պարգ ևատ րում ե րե խային լավ վար քի համար: 
• Ինչ պե՞ս եք քն նար կում ձեր միջև ե ղած տա րա ձայ նու թյուն նե րը 

կա նոն նե րի վե րա բե րյալ:
•  Հա մա րո՞ւմ եք ա րդյոք, որ բո լոր ռազ մա վա րու թյուն նե րը ար դյու

նա վետ են:
•  Կա րո՞ղ եք ա րդյոք բա ցատ րել, թե ի նչ է ակ տիվ լսո ղու թյու նը, և 

ի նչ պե՞ս է այն կի րառ վում: 
• Ե՞րբ եք օգ տա գոր ծում ակ տիվ լսո ղու թյուն ե րե խայի հետ: 
• Ինչ պե՞ս եք խրա խու սում ե րե խային ի նք նու րույն լու ծել սե փա կան 

խն դիր նե րը:
•  Կա րո՞ղ եք ա րդյոք բա ցատ րել, թե ի նչ է ը նդ հա տու մը, և ի նչ պե՞ս 

այն ա վե լի լավ օգ տա գոր ծել: 
• Ե՞րբ և ո ՞ր դեպ քե րում եք կի րա ռում ը նդ հա տու մը ձեր ե րե խայի 

հետ: 
• Ի՞նչ են տրա մա բա նա կան և բնա կան հետ ևանք նե րը: 
• Ե՞րբ և ո ՞ր դեպ քե րում եք կի րա ռում տրա մա բա նա կան և բնա կան 

հետ ևանք նե րը:
•  Հաշ վի առ նո՞ւմ եք ա րդյոք, թե ին չով է դրդ ված ե րե խայի վար քը: 
• Երբ ևի ցե հար վա ծո՞ւմ եք ե րե խային:
•  Մարմ նի ո ՞ր մա սին եք հար վա ծում: 
• Ինչ քա՞ն հա ճախ եք հար վա ծում: 
• Երբ պատ ժում եք ե րե խային, ա րդյոք մե ղադ րում կամ ար հա մար

հո՞ւմ եք ե րե խային:
• Ձգ տո՞ւմ եք ա րդյոք, որ ե րե խան գի տակ ցի իր մեղ քը ա րար քից 

հետո: 
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• Արդյոք ար ձա գան քո՞ւմ եք ե րե խայի վար քին՝ չհե տաքրքր վե լով 
դրա պատ ճառ նե րով: 

• Ա սո՞ւմ եք ա րդյոք, որ չեք սի րում ե րե խային, ե րբ նա ի րեն վատ է 
պա հում:

• Ս պառ նո՞ւմ եք ե րե խային. ի նչ պե՞ս:
• «Ս ղո ցո՞ւմ» եք ձեր ե րե խային վատ ա րարք նե րի հա մար: [1, էջ 196]

 Հա մա ձայն Բրեմ սի՝ այս հար ցա շա րը ցույց է տա լիս, որ թե
րապևտը պետք է շատ հս տակ լի նի իր հար ցադ րում նե րում, կա
րո ղա նա հս տակ գնա հա տել ծնող նե րի ի մա ցու թյու նը այս կամ այն 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ: Ռազ մա վա րու թյուն նե րը պետք է 
քն նարկ վեն շատ ման րա մասն, գու ցե ծնո ղը կի րա ռում է այս կամ 
այն ձևը, սա կայն չգի տի դրա ան վա նու մը, կամ ցան կու թյուն ունի 
կի րա ռե լու, սա կայն ի րա զեկ ված չէ և ան հրա ժեշ տու թյուն ունի ո րո
շա կի տե ղե կատ վու թյան: Այս հան դիպ ման ըն թաց քում թե րապև տը 
կա րող է նաև ո րոշա կի լու սա վոր չա կան աշ խա տանք ի րա կա նաց նել՝ 
օգ նե լով ծնո ղին ը նտ րե լու իր ե րե խայի հա մար հա մա պա տաս խան 
դաս տի ա րակ չա կան ո ճը, ռազ մա վա րու թյու նը: [1]

 Տե ղե կու թյուն ներ ե րե խայի զար գաց ման վե րա բե րյալ: Թե րապև
տիկ ուղ ղու թյու նով և հա րա ցույ ցով պայ մա նա վոր ված՝ այս կե տի 
քն նար կու մը կա րող է տար բեր վել իր ման րակր կի տու թյամբ: Կան 
ուղ ղու թյուն ներ (օ րի նակ՝ է կո հա մա կար գային), որ տեղ ե րե խայի 
հո գե բա նա կան, սո ցի ա լա կան, ֆի զի կա կան վի ճա կի գնա հա տու մը 
չա փա զանց կար ևոր դեր է խա ղում, և աշ խա տանք սկ սե լուց ա ռաջ 
թե րապև տը բա վա կա նա չափ ման րակր կիտ գնա հա տում է դրանք: 

Կախ ված ներ կա յաց վող խնդ րից, ե րե խայի տա րի քից, խնդ րային 
վար քի դրս ևոր ման տևո ղու թյու նից՝ ե րե խայի զար գաց ման վե րա
բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քագ րու մը կա րող է տար բեր վել: 
Հիմ նա կա նում թե րապև տը կա րող է ան դրա դառ նալ հղի ու թյան ըն
թաց քին, ծնն դա բե րու թյան և վաղ զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րին (քայլք, խոսք, մո տո րի կա), սնուն դին, խնամ քին, քնի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, հի վան դու թյուն նե րին և այլն: 
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Հա տուկ ուշադ րու թյուն ար ժե դարձ նել ե րե խայի վար քի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րին նոր մի ջա վայ րում, օ րի նակ՝ ման կա պար տեզ 
հա ճա խե լիս կամ դպ րոց գնա լիս: Պետք է հս տա կեց նել, թե ի նչ պես է 
ե րե խան հար մար վել նոր մի ջա վայ րին, ի նչ դժ վա րու թյուն ներ է ունե
ցել, կա րո ղա ցել է շփում հաս տա տել, թե մե կու սա ցած է ե ղել և այլն: 

Ըն տա նե կան հա տուկ դեպ քեր: Այս կե տին ան դրա դառ նա լիս 
ան հրա ժեշտ է ճշ տել ըն տա նի քի հետ պա տա հած ի րա դար ձու թյուն
նե րը, ո րոնք կա րող է ին ազ դե ցու թյուն ունե նալ ե րե խայի հո գե կան 
աշ խար հի վրա: Դրանց թվին են պատ կա նում ա մուս նա լու ծու թյու նը, 
հա րա զատ նե րից մե կի մա հը, հի վան դու թյուն նե րը, խորթ մոր կամ 
հոր առ կա յու թյու նը, որ դեգ րու մը, ըն տա նի քի ան դամ նե րից մե կի 
մեկ նու մը այլ եր կիր և այլն: Հա ճախ ծնող նե րը չեն գի տակ ցում, որ 
նման ի րա դար ձու թյուն նե րը կա րող են ազ դե ցու թյուն ունենալ ե րե
խայի վրա, չեն գի տակ ցում ե րե խայի վար քի փո փո խու թյուն նե րը 
տվյալ մի ջա դե պի հետ կապ ված: Ե րբ թե րապև տը հա տուկ ան դրա
դառ նում է այս խնդ րին, նա կա րո ղա նում է կա պեր հաս տա տել ե րե
խայի վար քի և ի րա դար ձու թյան միջև, ը նդ լայ նել ծնող նե րի հաս կա
ցումն ու գի տակ ցու մը տվյալ խնդ րի վե րա բե րյալ: 

Ե թե ծնող նե րը ա մուս նա լուծ ված են, ան հրա ժեշտ է ճշ տել, թե՝ 
• երբ է դա տե ղի ունե ցել, 
• ե րե խան քա նի տա րե կան է ե ղել, 
• ինչ ի րա դար ձու թյուն ներ են դրան նա խոր դել, 
• արդյոք ե րե խան ա կա նա տես է ե ղել որ ևէ տհաճ մի ջա դե պի, խո

սակ ցու թյուն նե րի, կոնֆ լիկտ նե րի, ֆի զի կա կան բռ նու թյան, 
• ինչ պես է ե րե խան ար ձա գան քել ա մուս նա լու ծու թյա նը (հու զա կան 

պոռթ կում ներ, տրա մադ րու թյան ան կում, վար քային խն դիր ներ, 
սնն դի, քնի խախ տում, ա ռա ջա դի մու թյան խն դիր ներ և այլն), 

• ում հետ է ապ րում ե րե խան, 
• արդյոք տե սակ ցում է ա մուս նա լուծ ված հոր/ մոր հետ, 
• արդյոք տեսն վում է ա մուս նա լուծ ված հոր/ մոր ազ գա կան նե րի 

հետ, 
• որ քան հա ճախ են ի րա կա նա նում այդ հան դի պում նե րը, 
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• ինչ պի սի ըն թացք ունեն դրանք, 
• արդյոք նախ կին ա մու սին նե րը շփ վում են մի մյանց հետ, կամ 

պահ պա նում են ո րո շա կի հա րա բե րու թյուն ներ, թե ը նդ հան րա
պես ոչ մի հա րա բե րու թյուն չու նեն, 

• ինչ պես է ե րե խան ըն կա լում ա մուս նա լու ծու թյան եր ևույ թը, 
• որ քանով է նա ի րա զեկ  ա մուս նա լու ծու թյան պատ ճառ նե րին, 

ծնող նե րի հա րա բե րու թյուն նե րին, 
• արդյոք չի դար ձել այս կամ այն կող մի մա նի պու լյա ցի այի զոհ և 

այլն: 

Ե թե ըն տա նի քի ան դամ նե րից մե կը ծանր, քրո նիկ հի վանդ է, 
ան հրա ժեշտ է ճշգր տել՝ 
• երբ է սկս վել հի վան դու թյու նը, 
• երբ են ըն տա նի քում տե ղե կա ցել դրա մա սին, 
• արդյոք ե րե խան գի տի հի վան դու թյան մա սին, 
• ինչ պես է տե ղե կաց վել դրա մա սին ե րե խան, 
• ինչ ար ձա գանք է տվել, 
• ինչ ըն թացք ունի հի վան դու թյու նը, ա րդյոք ան հրա ժեշտ է խնամք, 
• ինչ պես է ե րե խան մաս նակ ցում խնամ քին,
•  հի վան դու թյան հնա րա վոր ել քե րը, 
• արդյոք ե րե խան տե ղե կաց ված է հի վան դի վի ճա կին, հի վան դու

թյան ման րա մաս նե րին վե րա բե րյալ և այլն: 

Ե թե ըն տա նի քում տե ղի է ունե ցել կո րուստ, ան հրա ժեշտ է ծնող
նե րի հետ քն նար կել հետ ևյալ հար ցե րը.
• Ե՞րբ է եղել կորուստը։ 
• Ե րե խան քա նի՞ տա րե կան էր։ 
• Ի՞նչ է աս վել ե րե խային ըն տա նի քի ան դա մի մահ վան հետ կապ

ված (ա րդյոք աս վե՞լ է, որ մա հա ցել է, թե՞ ե րե խային չեն ի րա
զեկել)։ 
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• Ինչ պե՞ս է ար ձա գան քել ե րե խան (հու զա կան պոռթ կում ներ, տրա
մադ րու թյան ան կում, վար քային խն դիր ներ, սնն դի, քնի խախ
տում, ա ռա ջա դի մու թյան խն դիր ներ և այլն)։ 

• Արդյոք ե րե խան հար ցեր տա լի՞ս է մա հա ցա ծի վե րա բե րյալ։
• Արդյոք ե րե խան մաս նակ ցե՞լ է հրա ժեշ տի ա րա րո ղու թյուն նե րին:
• Ի՞նչ հար ցեր է տա լիս մահ վան հետ կապ ված, ի՞ նչ պատ կե րա

ցում ներ ունի, ի նչ պե՞ս են նրան բա ցատ րել մահ վան եր ևույ թը և 
այլն: 

Որ դեգր ման դեպ քում ան հրա ժեշտ է խնա մա կալ նե րի հետ պար
զել հետ ևյալ հար ցե րը.
•  Քա նի՞ տա րե կան էր ե րե խան որ դեգր ման պա հին: 
• Արդյոք խնա մա կալ նե րը ծա նո՞թ են ե րե խայի ծնող նե րին կամ 

ունե՞ն նրանց մա սին տե ղե կու թյուն ներ: 
• Ի՞նչ պայ ման նե րում է տե ղի ունե ցել որ դեգ րու մը: 
• Ի՞նչ գի տի ե րե խան որ դեգր ման պատ մու թյան մա սին: 
• Արդյոք ե րե խան ի րա զեկ վա՞ծ է իր ի րա կան ըն տա նի քի մա սին: 
• Ե թե ե րե խան ի մա ցել է որ դեգր ման մա սին ա վե լի ուշ, ի ՞նչ պայ

ման նե րում է դա եղել (հան կար ծա կի է ի մա ցել, այլ մարդ կան ցից 
և այլն): 

• Ի՞նչ հա կազ դում ներ է տվել ե րե խան՝ ի մա նա լով որ դեգր ման մա
սին և այլն: 

Որ քան ա վե լի ման րա մասն է հո գե թե րապև տը ան դրա դառ նում 
նմա նա տիպ հար ցե րին, այն քան ա վե լի ար դյու նա վետ կա րող է լի նել 
հե տա գա աշ խա տան քը: Ծնող նե րի հետ քն նար կու մը հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձեռ ում թե րապև տին ի րա զեկ լի նե լու ըն տա նե կան պատ
մու թյու նից և ճիշտ պլա նա վո րե լու հե տա գա աշ խա տան քը: 

Այլ հար ցեր: Կախ ված խնդ րից, ե րե խայի ան ձնային, հո գե բա
նա կան և ֆի զի կա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, ըն տա նե
կան պատ մու թյու նից՝ կա րող է ան հրա ժեշ տու թյուն ծա գել նաև այլ 
տի պի հար ցե րի քն նարկ ման հա մար՝ ըն տա նի քի ան դամ նե րի հե
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տաքրքրու թյուն նե րի, զբաղ մունք նե րի, սո վո րու թյուն նե րի, ֆի զի կա
կան կամ հու զա կան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ, ե րե խայի և հա սա
կա կից նե րի շփ ման, սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում նրա հար մար ման, 
ե րե խայի ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ և այլ հար ցեր:

Ծ նող նե րի հետ նախ նա կան հան դիպ ման ժա մա նակ կա րող են 
հար ցեր ծա գել՝ կապ ված թե րապև տիկ պայ մա նագ րի հետ: Պայ մա
նա գի րը կա րող է կնք վել գրա վոր, կա րե լի է նաև բո լոր պայ ման նե
րի մա սին պայ մա նա վոր վել բա նա վոր: Ծնող նե րի հետ քն նարկ վող 
պայ մա նագ րի կե տե րը հետ ևյալն են.
•  թե րապև տիկ հան դի պում նե րի է ու թյուն, կի րառ վող մի ջոց նե րի 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ,
•  թե րապև տիկ հան դի պում նե րի հա ճա խա կա նու թյուն,
•  թե րապև տիկ հան դի պում նե րի տևո ղու թյուն,
• վ ճար ման հար ցեր,
•  գաղտ նա պա հու թյան հար ցեր,
•  հան դի պում նե րի բաց թող նե լու վե րա բե րյալ հար ցեր,
•  հան դի պում նե րի ը նդ հատ ման վե րա բե րյալ հար ցեր և այլն:

 
Պայ մա նագ րի կե տե րի բո վան դա կու թյու նը, խոր քայ նու թյու նը, 

ման րա մաս նու թյու նը կախ ված է կոնկ րետ հո գե բա նա կան կենտ րո
նի դր ված քից ու կա նո նա կար գե րից կամ թե րապև տի մաս նա գի տա
կան ուղղ վա ծու թյու նից:

Ծ նող նե րի հետ նախ նա կան հան դիպ մա ն ժամանակ նաև անհ
րա ժեշտ է քն նար կել, թե ի նչ պես նրանք պետք է ներ կա յաց նեն 
ե րե խային հո գե բա նա կան խորհր դատ վու թյան է ու թյու նը և հո գե թե
րապև տին: Ա նհ րա ժեշտ է, որ պես զի ե րե խան հս տակ ի րա զեկ ված 
լի նի, թե որ տեղ է գա լու, ի նչ նպա տա կով, ի նչ է ի րեն սպաս վե լու 
տվյալ վայ րում: Հա ճախ ծնող նե րը կա րող են փոր ձել խա բե լով կամ 
մա նի պու լաց նե լով բե րել ե րե խային, ին չը կա րող է լուրջ խո չըն դոտ 
հան դի սա նալ ե րե խայի հետ հե տա գա ար դյու նա վետ աշ խա տան քի 
հա մար: Կա րող են նաև լի նել դեպ քեր, ե րբ ծնո ղը ե րե խային բե
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րում է հո գե թե րապև տի մոտ նրան «ուղ ղե լու», «շտ կե լու» նպա տա
կով, ին չը բարձ րա ձայն վում է ե րե խայի մոտ: Սա կա րող է ագ րե սի ա, 
ը նդ դի մու թյուն ա ռա ջաց նել ե րե խայի մոտ, քա նի որ նա չի գի տակ
ցում իր խն դի րը, մինչ դեռ նկա տում է, որ ծնող նե րը չեն ըն դու նում 
իր ան ձը և ուզում են փո խել: Ո ւս տի շատ կար ևոր է ծնող նե րին նա
խա պատ րաս տել, թե ի նչ պես ներ կա յաց նել հո գե բա նա կան աշ խա
տանքը ե րե խային, և ի նչ պես ներ կա յաց նել հո գե բա նի դե րը այդ աշ
խա տանք ում:

Ծ նող նե րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ քն նարկ վում են նաև 
գաղտ նա պա հու թյան սահ ման նե րը, ո րոնք ի րա վունք ունի պա հե լու 
ի րենց ե րե խան: Ծնող նե րը եր բեմն դժ վար են պատ կե րաց նում, որ 
ո ղջ աշ խա տան քը ի րենց վե րահս կո ղու թյան տակ չէ, կամ էլ ի րենք 
չեն կա րող մի ջամ տել թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցին: Ո ւս տի կար ևոր է 
նա խա պատ րաս տել ծնող նե րին, որ թե րապև տիկ աշ խա տան քի ըն
թաց քում ե րե խան ի րա վունք ունի ունե նա լու իր սահ ման նե րը, պահ
պա նե լու գաղտ նա պա հու թյուն: Ե րե խան կա րող է հայտ նել այն քան 
տե ղե կու յթ , որ քան կցան կա նա, ի սկ թե րապև տը կա րող է տե ղե կու
թյուն  տալ մի այն աշ խա տան քի ըն թաց քի, փու լի վե րա բե րյալ և ոչ մի 
դեպ քում չպատ մի ծնո ղին այն, ի նչ կա տար վում է կամ աս վում է խա
ղա սե նյա կում: 

3.3. Նե րա ծա կան մի աս նա կան հան դի պում ներ

 Թե րապև տի մաս նա գի տա կան հա յացք նե րով պայ մա նա վոր ված՝ 
այս հան դի պում նե րը կա րող են լի նել մինչև ծնող նե րի հետ հան դի
պու մը կամ դրա նից հե տո: 

Մի աս նա կան հան դի պում նե րի ժա մա նակ ուշադ րու թյան կենտ
րո նում ե րե խան է, նրա վար քը, ար ձա գան քնե րը ո ղջ հար ցազ րույ ցի 
ըն թաց քում: Տվյալ հան դիպ ման հիմ նա կան նպա տակ ներն ե ն՝
•  փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի (ռա պոր տի) հաս տա տում ե րե խայի և 

ծնող նե րի հետ,
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•  նե րա կա յաց վող խնդ րի քն նար կում, 
• ըն տա նե կան կա ռուց ված քի, փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի գնա հա

տում,
•  պայ մա նագ րի կն քում:

 Կախ ված մշա կու թային, ըն տա նե կան դր ված քի, ան ձնային ա ռան
ձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ մի աս նա կան հան դի պում նե րին քննարկ վող 
նյու թը կա րող է նույն քան ման րա մաս ն չլի նել, որքան ծնող նե րի հետ 
նե րա ծա կան հան դի պում նե րին: Լի նում են դեպ քեր, ե րբ ծնող նե րը 
պատ րաստ չեն ե րե խայի մոտ խո սե լու ի րենց փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րից կամ ըն տա նե կան ա ռանձ նա հա տուկ դեպ քե րից: Ե րե խայի 
մոտ առավելագույնս ան կեղ ծա նա լու կա րո ղու թյան հա մար եր բեմն 
ան հրա ժեշտ են լի նում մի քա նի հան դի պում ներ ծնող նե րի հետ: Ո ւս
տի կա րող են լի նել դեպ քեր, ե րբ թե րապևտը ծնող նե րի հետ նե
րա ծա կան հան դիպ ման ժա մա նակ ար դեն ի սկ հաս կա նում, գի տակ
ցում է, թե որ քան տե ղե կույթ հնա րա վոր կլի նի քն նար կել ե րե խայի 
ներ կա յու թյամբ: 

Երբ ե րե խան ա ռա ջին ան գամ հայտն վում է թե րապև տիկ սե նյա
կում, թեր պաև տը պետք է ներ կա յանա և ներ կա յաց նի ե րե խայի սեն
յա կը: Ա նհ րա ժեշտ է, որ թե րապև տը պատ մի, թե ով է հո գե բա նը, 
ո րոնք են նրա գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ի նչ է 
սպաս վում ե րե խային այս սե նյա կում, ի նչ է ներ կա յաց նում ի րե նից 
թե րապև տիկ սե նյա կը և այլն: 

Այս հան դիպ ման ըն թաց քում կա րող է լի նել ըն տա նե կան փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի շատ կար ևոր գնա հա տում: Թե րապև տը պետք է 
ուշա դիր լի նի ծնող նե րի խոս քի ժա մա նակ ե րե խայի կող մից տր վող 
հա կազ դում նե րին: 

Օ րի նակ՝ հինգ տա րե կան աղ ջի կը մի աս նա կան նե րա ծա կան 
հան դիպ ման ժա մա նակ կանգ նել էր մայ րի կի մեջ քի հետ ևում և ժա
մա նակ առ ժա մա նակ թե րապև տին գլ խով նշան էր ա նում՝ շշն ջա
լով. « Սուտ է ա սում»: 
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Օ րի նակ՝ յոթ տա րե կան տղան վերց րել էր ա տր ճա նա կը և պա ր
բե րա բար կրա կում էր հայ րի կի ուղ ղու թյամբ, ե րբ նա պատ մում էր, 
թե ի նչ  փոխ հա րա բե րու թյուն ներ ունեն որ դու հետ: 

Օ րի նակ՝ ի նը տա րե կան տղան ուշա դիր նա յում էր մեկ հայ րի կին, 
մեկ մայ րի կին, ով քեր հա կա սա կան տե ղե կու թյուն ներ է ին տա լիս 
նրա վե րա բե րյալ, և շշն ջաց թե րապև տին. «Ն րանք միշտ այս պես 
վի ճում են»:

Ն մա նա տիպ հա կազ դում նե րից թե րապև տը կա րող է ախ տո րո
շել ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ո ճը, դե րային կա ռուց
ված քը, ե րե խայի հան դեպ վե րա բեր մուն քը և այլ կար ևոր ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ:

 Մի աս նա կան հան դի պում նե րի ժա մա նակ քն նար կու մը պետք է 
առավեզագույնս հաս կա նա լի լի նի ե րե խային: Կարիք չկա կիրառելու 
տեր մին ներ, ե րե խայի հա մար ան հաս կա նա լի բա ռեր: Ե թե ծնող
ները պի տա կա վո րում են ե րե խային, քն նա դա տում, մե ղադ րում, թե
րապև տը փոր ձում է հնա րա վո րինս մեղ մել այդ ի րա վի ճա կը, բե րել 
ծնող նե րի ա սած նե րը գործնական հաս կա ցու թյուն նե րի: 

Օ րի նակ՝ ե թե ծնո ղը ա սում է, որ ե րե խան ագ րե սիվ է, բո լո րին 
վնա սում է, նրա հետ ան հնար է լե զու գտ նել, թե րապև տը կա րող է 
ճշգր տում ներ ա նել (ը նդ ո րում՝ կախ ված ե րե խայի տա րի քից՝ դրանք 
կա րող են տար բեր բա ռե րով աս վել). «Ես հաս կա նում եմ, որ ե րե
խան կա րող է պար բե րա բար ունե նալ բար կու թյան պոռթ կում ներ: 
Կա րող եք ճշգր տել՝ հատ կա պես ում հետ է դա լի նում, որ ի րա վի
ճակ նե րում»: 

Օ րի նակ՝ ծնո ղը բո ղո քում է, որ իր ե րե խան չի սի րում փոք րիկ եղ
բո րը, ուզում է ան պայ ման վնա սել նրան: Թե րապև տը ճշգր տում է, 
թե հատ կա պես որ դեպ քե րում է դա լի նում, ին չից է ե րե խան բար
կա նում, լի նում են ա րդյոք դեպ քեր, ե րբ ե րե խան կա րող է դրա կան 
վարք ցու ցա բե րել եղ բոր հան դեպ: 

Օ րի նակ՝ ծնո ղը բո ղո քում է, որ ե րե խան ծույլ է, ա նու շա դիր, խայ
տա ռա կում է նրան դպ րո ցում: Թե րապև տը՝ «Ես հաս կա նում եմ, որ 
Ձեր բա լի կը կա րող է լի նել ա նու շա դիր դա սե րի ժա մա նակ, չկենտ
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րո նա նալ: Կա րո՞ղ եք ա սել, թե հատ կա պես որ դա սե րին է դա լի նում, 
ի նչ պայ ման նե րում: Ա րդյոք կա՞ն ուսու ցիչ ներ, ո րոնք գոհ են ե րե
խայի վար քից» և նմա նա տիպ այլ հար ցադ րում ներ:

Տ վյալ հար ցադ րում նե րով թե րապև տը փոր ձում է ծնո ղի գի տակ
ցու թյա նը հասց նել, որ ներ կա յաց վող խն դիր նե րը համընդհանուր 
չեն, որ ե րե խայի վար քը ուղ ղա կի ար ձա գանք է ո րոշ ի րա դար ձու
թյուն նե րի, որ կա րե լի է գտ նել դրա կան և կառուցվածքային կող մեր 
ե րե խայի վար քի մեջ: Ե րե խան նման դեպ քե րում ի րեն ա պա հով է 
զգում, քա նի որ թե րապև տի կող մից ըն դուն ված և հաս կաց ված է լի
նում, ի նչ պես նաև լսում է, որ ծնո ղը, ո րը հա ճախ կա րող է բար կա
նալ, քն նա դա տել, կա րող է իր վար քում նաև դրա կան կող մեր գտ նել:

3.4. Նախ նա կան հան դի պում ե րե խայի հետ

Ե րե խայի հետ նախ նա կան հան դի պու մը թերևս ա մե նա պա տաս
խա նա տու հան դի պում նե րից մեկն է: Ե րե խայի հետ հան դիպ ման 
նպա տակ ներն ե ն՝
•  փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տում, 
• ե րե խայի հո գե կան, սո ցի ա լա կան, ֆի զի կա կան ստա տու սի գնա

հա տում, 
• ե րե խային ծա նո թա ցում խա ղա սե նյա կի, աշ խա տան քի հետ: 

Այս հան դի պու մը չա փա զանց կար ևոր է ե րե խայի հետ հո գե թե
րպաև տիկ, վս տա հե լի հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման հա մար: 
Ե րե խան կա րող է գալ տագ նա պած, դի մադ րե լով, չու զի բաց վել, 
վստա հել օ տար մար դու, կա րող է ա մա չել և նմա նա տիպ այլ խնդիր
նե րով, ո րոնք կա րող են դժ վա րաց նել աշ խա տան քի մեկնարկը: Թե
րա պև տը ե րե խայի հետ համագործակցություն հաս տա տե լու նպա
տա կով օգ տա գոր ծում է շփ ման բո լոր մի ջոց նե րը, նե րա ռյալ մարմ նի 
լե զուն, փոխաբերություններով ու բնութագրական խոս քը և այլն: 



ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ԹԵ ՐԱ ՊԻ Ա66

Ե րե խայի հետ ար դյու նա վետ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե
լու հա մար հո գե թե րապև տը պետք է կի րա ռի ո րո շա կի հմ տու թյուն
ներ: Հա մա ձայն Հ. Լենդ րե թի՝ ե րե խա յա կենտ րոն հո գե թե րապև տի 
հմի նա կան նպա տակն է ե րե խայի հետ թե րապև տիկ հա րա բե րու
թյուն նե րի կա ռու ցու մը, ին չի հա մար թե րապև տը՝
• ս տեղ ծում է ե րե խայի հա մար ան վտան գու թյան մթ նո լորտ,
•  հաս կա նում և ըն դու նում է ե րե խայի աշ խար հը,
• խ րա խու սում է ե րե խայի հու զա կան աշ խար հի դրս ևո րում նե րը,
• ս տեղ ծում է թույ լատ րե լի ու թյան զգա ցո ղու թյուն,
•  հեշ տաց նում է ե րե խայի հա մար ո րո շում ներ ըն դու նե լու կա րո ղու

թյու նը,
•  թույլ է տա լիս ե րե խային պա տաս խա նատ վու թյուն վերց նել իր 

վրա և զար գաց նել վե րահս կո ղու թյան զգա ցումը: [18, էջ 156–157]

 Հա մա ձայն Ք. Բրեմ սի՝ գո յու թյուն ունեն ո րո շա կի ռազ մա վա րու
թյուն ներ և գոր ծոն ներ, ո րոնք օգ նում են թե րապև տին ար դյու նա
վետ փոխհարաբերություն հաս տա տե լու և տե ղե կույթ հա վա քե լու: 
Դրան ցից ե ն՝
•	 ճ կու նու թյու նը. թե րապև տը չի հետ ևում ընդունված կարծ րա տի

պերին, այլ օգ տա գոր ծում է ստեղ ծա րա րու թյու նը, ի նք նա բու խու
թյու նը ե րե խայի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լը, 

•	 ոչ դի րեկ տի վու թյու նը. թե րապև տը «գ նում է» ե րե խայի հետ ևից՝ 
միշտ հի շե լով ե րե խայի ը նտ րու թյուն նե րի դի նա միկ և խորհր դա
նշա կան բնույ թի մա սին,

•  հան դուր ժո ղա կա նու թյունը. թե րապև տը չի շտա պեց նում ե րե
խային, թույլ է տա լիս ար տա հայ տել իր նե գա տիվ ապ րում նե րը, 
ստեղ ծում է այն պի սի մթ նո լորտ, որ տեղ ե րե խան ի րեն ա զատ է 
զգում՝ բնա կա նա բար պահ պա նե լով ո րո շա կի սահ մա նա փա
կում ներ, 

•	 ըն դու նումը. թե րապև տը ապ րու մակ ցում է, հաս կա նում և ուշադ
րու թյան կենտ րո նում պա հում ե րե խայի զգաց մունք նե րը, ար տա
ցո լում ե րե խայի պա հանջ մունք նե րը,
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•  հաս կա նա լի խոս քի կի րա ռումը. թե րապև տը պետք է շփ վի ե րե
խայի հա մար հաս կա նա լի լեզ վով, ը նդ ո րում՝ ան պայ ման կի րա
ռի խորհր դան շային լե զուն,

•  հար գանքը. թե րապև տը հար գա լից է թե՛ ե րե խայի, թե՛ նրա ը նտ
րու թյուն նե րի հան դեպ, նա չի թե րագ նա հա տում ե րե խայի զգաց
մունք նե րը ու ապ րում նե րը, 

•	 ո րո շա կի հար ցադ րում նե րից խու սա փումը (հատ կա պես «ին չու» –
ով սկս վող), պրոյեկ տիվ հար ցե րի կի րա ռումը, 

•	 ա զատ խա ղի և պատ մու թյուն նե րի կի րա ռումը: [1, էջ 203–205] 

Ե րե խայի հետ հար ցազ րույ ցը, բնա կա նա բար, մե ծա պես կախ
ված է նրա զար գաց ման աս տի ճա նից: Ե րե խայի մտ նե լուն պես թե
րապև տը ծա նո թա նում է նրա հետ, ա սում իր ա նու նը: Կար ևոր է, 
որ թե րապև տը և ե րե խան լինեն մեկ մա կար դա կի վրա, որ պես զի 
ե րե խան զգա ի րեն հա վա սար և հարգ ված: Թե րապև տը ներ կա յաց
նում է սե նյա կը, պատ մում, թե ի նչ կա այն տեղ, և ի նչ կա րող է ա նել 
ե րե խան:

 Նույ նիսկ ե թե ծնող նե րը ծա նո թաց րել են ե րե խային հո գե բա
նի աշ խա տան քի է ու թյա նը, նա խընտ րե լի է, որ թե րապև տը ևս 
ե րե խայի հետ քն նար կի իր դե րը, ի րենց աշ խա տան քի է ու թյու նը: 
Ի նչ պես նշում են տար բեր հե ղի նակ ներ, հո գե թե րապև տի դե րի և 
աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լիս լավ 
տար բե րակ է բժշ կի գործունեության հետ ընդհանրությունների 
գտնելը: Ե րե խային կա րե լի է բա ցատ րել, որ ե րբ ցա վում է նրա 
մարմ նի որևէ մասը, նրան տա նում են բժշ կի, ո րն էլ ի րեն բու ժում է 
դե ղե րով, սրս կում նե րով և այլն: Հո գե բա նը մի մաս նա գետ է, որն օգ
նում է ե րե խային հաղ թա հա րե լու « հո գու դժվա րու թյուն նե րը», օ րի
նակ, ե րբ ե րե խան տխ րում է, բար կա նում է, չի կա րո ղա նում շփ վել, 
ի րեն չհաս կաց ված է զգում, դի մում են հո գե բա նի, ո րն էլ բու ժում է 
խա ղե րով, պատ մու թյուն նե րով, խոս քով: 

Ա ռա ջին հան դիպ մա նը ե րե խայի հետ ան հրա ժեշտ է քն նար կել 
գաղտ նա պա հու թյան սահ ման նե րը: Թե րապև տը տե ղե կաց նում է 
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ե րե խային, որ հան դի պում նե րի ըն թաց քում գոր ծում է գաղտ նա
պա հու թյան սկզ բուն քը, ե թե ե րե խան ցան կա նում է, կա րող է պատ
մել հան դի պում նե րից, բայց թե րապև տը ծնող նե րի հետ չի կիս վում 
խա ղա սե նյա կում կա տար վա ծի կամ քն նարկ վա ծի մա սին: Ե րե խան 
տե ղե կաց վում է նաև այն մա սին, որ ե թե թե րապև տը ան հրա ժեշ
տու թյուն զգա ծնող նե րին որ ևէ տե ղե կույթ հա ղոր դե լու, ե րե խան ան
պայ ման կզ գու շաց վի դրա մա սին: 

Ե րե խայի հետ ա ռա ջին հան դիպ մա նը ան հրա ժեշտ է նաև խո սել 
այն խնդ րի վե րա բե րյալ, ին չի հետ ևան քով նա հա ճա խում է թե րա
պի այի: Հատ կա պես, ե թե մինչև ե րե խայի հետ ա ռան ձին հան դի
պումը ի րա կա նաց վել է մի աս նա կան հան դի պում, թե րապև տը կա
րող է հի շեց նել խն դի րը, ո րը քն նարկ վել էր նա խորդ հան դիպ մա նը: 
Բնա կա նա բար, լի նում են դեպ քեր, ե րբ ե րե խան ժխ տում է որ ևէ 
խնդ րի առ կա յու թյուն, կամ հա մո զում է թեր պաև տին, որ դա ծնող
նե րի խն դիրն է, ոչ թե ի րե նը: 

Օ րի նակ՝ վեց տա րե կան տղան, ո րին ուղ ղոր դել է ին հո գե թե րա
պի այի վա խե րի առ կա յու թյան պատ ճա ռով, մի աս նա կան հան դիպ
մա նը մայ րի կը ման րա մասն պատ մեց տղայի վա խե րից, դրանց 
դրս ևոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, թե րապև տը, ծնո ղը և 
ե րե խան պայ մա նա վոր վե ցին, թե ին չի շուրջ է ի րա կա նաց վե լու աշ
խա տան քը: Ե րե խայի հետ ա ռան ձին հան դիպ ման օ րը տղան մեր
ժեց խն դի րը՝ ա սե լով, որ ին քը քաջ է, չու նի ոչ մի վախ, և, ը նդ հան
րա պես, տղա նե րը ո չն չից չեն վա խե նում: 

Օ րի նակ՝ տասն մեկ տա րե կան աղ ջի կը, որ ուղ ղորդ վել էր հո գե
թե րա պի այի շփ ման խն դիր նե րի և հա ճախ սուտ ա սե լու խնդ րով, 
հենց ա ռա ջին հան դիպ մա նը հեր քեց խնդ րի առ կա յու թյու նը՝ շեշ
տադ րե լով, որ ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ ծնող նե րը պետք է 
հա ճա խեն թե րապև տի մոտ, որ պես զի կա րո ղա նան իր հետ շփ վել:

Ն մա նա տիպ դեպ քե րը կա րող են վկայել ե րե խայի մեջ առ կա դի
մադ րու թյան մա սին, ին չը թե րապև տը պետք է հաս կա նա, ըն դու նի 
և հաշ վի առ նի իր աշ խա տան քի ըն թաց քում:
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 Պայ մա նա վոր ված հո գե թե րապև տի մաս նա գի տա կան հա յացք
նե րով և փոր ձով՝ ա ռա ջին հան դի պում նե րը ե րե խայի հետ կա րող 
են տար բեր կերպ ի րա կա նաց վել: Հան դի պում նե րը կա րող են լի նել 
ա զատ բնույ թի: Օ րի նակ՝ ե րե խա յա կենտ րոն ուղ ղու թյուն նե րում հո
գե թե րապև տը ա ռա ջին հան դիպ ման ժա մա նակ չի կի րա ռում որևէ 
ախ տո րո շիչ մե թոդ ներ, ա զատ է թող նում ե րե խային և հետ ևում 
նրան: Ե րե խան ա զատ է իր խա ղում, խոս քում, ը նտ րու թյուն նե րում: 
Թե րապևտն իր ո ղջ ուշադ րու թյու նը կենտ րո նաց նում է ե րե խայի 
վրա, ուշա դիր է ե րե խայի զգաց մունք նե րի, ար տա հայ տու թյուն նե րի, 
ապ րում նե րի, ա սած նե րի հան դեպ: 

Ա ռա ջին հան դի պում նե րը կա րող են նաև լի նել կի սա կա ռուց
ված քային: Թե րապև տը կա րող է ի րա կա նաց նել հան դի պում, որ
տեղ ե րե խան ա զատ ը նտ րու թյուն ներ է ի րա կա նաց նում, խա ղում է 
իր նա խընտ րած խա ղա լիք նե րով, սա կայն ըն թաց քում, ը ստ ան հ
րա ժեշ տու թյան, թե րապև տը կա րող է կի րա ռել ո րո շա կի պրոյեկ
տիվ մե թո դի կա ներ կամ հար ցեր: Դրան վե րա բե րող լավ օ րի նակ է 
բե րում Ք. Բրեմ սը: Օ րի նակ՝ ե րեք ցան կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
հար ցը, ե րբ թե րապև տը հե տաքրքր վում է, թե ի նչ ցան կու թյուն ներ 
կու զե նար ի րա կա նաց նել ե րե խան, ե թե ունե նար նմա նա տիպ հնա
րա վո րու թյուն: 

Ան մար դաբ նակ կղ զու վե րա բե րյալ հար ցով թե րապև տը պար
զում է, թե ում հետ ե րե խան կցան կա նար հայտն վել այն տեղ: Ե րե
խայի պա տաս խան նե րը կա րող են վկայել նրա փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի մասին: 

Ի՞նչ կեն դա նի կցան կա նար դառ նալ ե րե խան: Ի նչ պես նաև կա
րե լի է ճշ տել, թե ի նչ կեն դա նի նե րի կա րող է նմա նեց նել ե րե խան 
ըն տա նի քի ան դամ նե րին: Սա լավ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
սիմ վո լիկ լեզ վով ստա նալու ե րե խայի պատ կե րա ցում նե րը իր և իր 
ըն տա նի քի, ըն տա նի քում առ կա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա
բեր յալ [1, էջ 205]:

Օ րի նակ՝ ութ տա րե կան տղան, ո րին ուղ ղոր դել է ին հո գե թե
րա պի այի բարձր մա կար դա կի ագ րե սի այի պատ ճա ռով, պա տաս
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խա նեց, որ ին քը կլի ներ վագր, քա նի որ վագ րե րը շատ ուժեղ են, 
կա րո ղա նում են ի րենց պաշտ պա նել և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
կա րող են հար ձակ վել և ո չն չաց նել թշ նա մուն: Հայ րի կը ևս վագր էր, 
ի սկ մայ րի կը՝ եղ նիկ, ո րի հետ ևից վա զում է վագ րը, որ բռ նի և ուտի: 
Ե րե խայի ծնող նե րը ա մուս նա լու ծու թյան փու լում է ին, հա ճա խա
կի կոնֆ լիկտ նե րի մեջ: Ե րե խան իր նա խընտ րու թյուն նե րով լի ո վին 
բա ցատ րեց տան ի րա վի ճա կը՝ միև նույն ժա մա նակ ցույց տա լով, որ 
ինքը նույ նա կա նա նում է իր սե ռի ծնո ղի հետ: 

Օ րի նակ՝ հինգ տա րե կան աղ ջի կը, ո րը հա ճա խում էր թե րա պի
այի վա խե րի հայ ցով, պատ մում էր, որ հայ րի կը նման է փղի, ո րը 
մեծ է, փա փուկ, բա րի և ուժեղ, ին քը նման է նա պաս տա կի, ո րը շատ 
ա րագ թռչ կո տում և վա զում է, սա կայն վա խե նում է ան տա ռի կեն
դա նի նե րից, մայ րի կը՝ ևս նա պաս տա կի, ո րը, սա կայն, ոչ մի վախ 
չու նի:

 Կի սա կա ռուց ված քային հան դի պում նե րի ժա մա նակ նպա տա կա
հար մար է կի րա ռել նաև պրոյեկ տիվ նկար ներ («Ըն տա նի քի նկար», 
«Ա մե նաեր ջա նիկ և ա մե նաու րախ օ րը», « Գո յու թյուն չու նե ցող կեն
դա նի» և այլն), ի նչ պես նաև կա րե լի է խնդ րել ե րե խային ա վա զով 
կա ռու ցել իր նա խընտ րած աշ խար հը, մի վայր, որ տեղ ա մեն բան իր 
ուզա ծով է:

Ն մա նա տիպ մո տե ցում նե րը թույլ են տա լիս բա վա կա նա չափ տե
ղե կույթ ստա նալ ե րե խայի նե րաշ խար հի վե րա բե րյալ, ապ րում նե րի, 
զգաց մունք նե րի, վե րա բեր մունք նե րի վե րա բե րյալ, կա րող են նպաս
տել խնդ րի մա սին ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյան ստա նա լուն, ի նչ պես 
նաև լավ մի ջոց են ե րե խայի հետ կապ հաս տա տե լու հա մար:

 Հան դի պում նե րը կա րող են լի նել նաև ամ բող ջո վին կա ռուց ված
քային՝ նվիր ված ե րե խայի ախ տո րոշ մա նը, հո գե կան, ֆի զի կա կան 
և սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի գնա հատ մա նը: Տվյալ հան դի պում
նե րի ըն թաց քում կա րող են կի րառ վել ախ տո րո շիչ բազ մա պի սի մե
թոդ ներ՝ դի տում, ան կե տա վո րում, թես տա վո րում և այլն:

Ք. Բրեմ սը նշում է նմա նա տիպ գնա հատ ման հետ ևյալ բա ղադ
րիչ նե րը.
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•	 ար տա քին տեսք և ֆի զիկա կան ակ տի վու թյուն՝ հա սա կը, քա շը, 
չա փե րը, շար ժուձ ևը, հա գուս տի տե սա կը և մաք րու թյու նը, հի գի
ե նան, տար բե րակ վող ֆի զի կա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
հո գե շար ժո ղա կան ակ տի վու թյու նը,

•	 տ րա մադ րու թյու նը և հույ զե ր՝ գե րա կայող հույ զե րը, հույ զե րի 
բազ մա զա նու թյու նը և հա մա պա տաս խա նու թյու նը, հույ զե րի կամ 
տրա մադ րու թյան շե ղու մը, տրա մադ րու թյան տա տա նում նե րը,

•	  գի տակ ցու թյան և ըն կալ ման ո լորտ՝ ժա մա նա կի, տա րա ծու թյան 
մեջ կողմ նո րո շում, ի րա կա նու թյան գնա հա տում, հա լյու ցի նա
ցիա ներ, 

•	 ի մա ցա կան ո լորտ՝ ին տե լեկտ, մտա ծո ղու թյան տե սա կը և բար
դու թյու նը, ա կա դե մի ա կան հա ջո ղու թյուն նե րը, խոս քը, մտա ծո
ղու թյան ի րա կան լի նե լը, ցնոր քը, 

•	 ա ռող ջու թյուն և զար գա ցում՝ ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյուն, բժշկա
կան պատ մու թյուն, զար գաց ման հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
տա րի քային նոր մե րին,

•	  վարք՝ վար քի ը նդ հա նուր փա թեռ ններ (ձ ևան մուշ ներ), ի նք նա
վնա սող վարք, հե տաքրք րու թյուն ներ,

•  մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն ներ՝ ըն տա նե կան փոխ հա
րա բե րու թյուն ներ, հա սա կա կից նե րի հետ շփում ներ, մե ծա հա
սակ  նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, 

•	 Ես– կոն ցեպ ցի ա՝ հար գանք և վս տա հու թյուն, ի նք նա նույ նա կա
նա ցում և ի նք նագ նա հա տա կան, ար ժեք ներ, նպա տակ ներ, ի դե
ալ ներ,

•  Հաղթահարման՝ քո փինգ ռազ մա վա րու թյուն ներ և հո գե բա նա
կան պաշտ պա նու թյուն ներ՝ խն դիր ներ լու ծե լու կա րո ղու թյուն, 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի տե սակ ներ, քո փինգ ռազ մա վա րու
թյուն նե րի վար քային դրս ևո րում ներ, պաշտ պա նու թյան տե սակ
ներ: [1, էջ 233–234]
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Հա մա ձայն Օ՚ Քոն նե րի՝ ե րե խայի հետ աշ խա տան քը սկ սե լուց 
ա ռաջ ան հրա ժեշտ է գնա հա տել հետ ևյալ կող մե րը ե րե խայի մա սին 
լի ար ժեք տե ղե կույթ ստա նա լու նպա տա կով.
•	  Հո գե կան կար գա վի ճա կը: Գնա հա տում է ե րե խայի ար տա քին 

տես քը (հա մա պա տաս խա նո՞ւմ է ա րդյոք իր տա րի քին և այլն), 
խոս քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ժա մա նա կի և տա րա ծու
թյան մեջ կողմ նո րո շու մը, հու զա կան ո լոր տը և տրա մադ րու
թյան յու րա հատ կու թյուն նե րը, մտա ծո ղու թյան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը (կար ևոր է գնա հա տել ե րե խայի մտա ծո ղու թյան 
պար զու թյու նը, սթա փու թյու նը, պատ րանք նե րի առ կա յու թյու նը 
և այլն), եր կա րատև և կար ճատև հի շո ղու թյու նը, ը նդ հա նուր աշ
խար հա յաց քը, սո ցի ա լա կան ին տե լեկ տը, խնդ րի գի տակց ման 
աս տի ճանը, ե րե խայի հե տաքրք րու թյուն նե րը, վա խերն ու ան
հանգստու թյուն նե րը, սո մա տիկ խն դիր նե րը, ի նք նա վե րա բեր
մուն  քը, ձգ տում նե րը, ցան կու թյուն նե րը և երևակայությունը: 

•	 Առ կա սո ցի ա լա կան ի րա վի ճակ: Ար դյու նա վետ աշ խա տանք պլա
նա վո րե լու հա մար թե րապև տին կար ևոր է նաև տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նալ ե րե խայի ար դի սո ցի ա լա կան ի րա վի ճա կից, այդ պատ
ճա ռով ան հրա ժեշտ է խնդ րել ե րե խային նկա րագ րել իր ըն տա
նի քը, դրա հետ կապ ված զգա ցում նե րը, դպ րո ցը, հա սա կա կից
նե րին:

•	  Սո ցի ա լա կան կեն սագ րու թյու ն: Ի նչ պի սի փո փո խու թյուն ներ են 
տե ղի ունե ցել ըն տա նի քում (ա մուս նա լու ծու թյուն, եղ բոր կամ 
քրոջ ծնունդ և այլն), դպ րո ցա կան կյան քում և այլն: [23, 53] 

Ա ռա վել լայ նա ծա վալ տե ղե կույթ ստա նա լու նպա տա կով կա րե
լի է օ գտ վել նաև այլ աղ բյուր նե րից։ Դրանցից են.
•	 Դպ րո ցա կան նյու թե ր: Ցան կա լի է հե տա զո տել ե րե խայի մոտ 

դպ րո ցա կան դժ վա րու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում՝ 
ուշադ րու թյան կենտ րո նա ցում, ա ռա ջա դի մու թյան ան կում և այլն: 
Սա կա րող է լի նել ե րե խայի գնա հա տա կան նե րի ուսում նա սի րու
թյուն, թես տային ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման հե տա զո տում, 
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դպ րո ցում ան ցկաց ված հո գե բա նա կան ախ տո րոշ ման եզ րա կա
ցու թյուն, ուսու ցիչ նե րի դի տում, վար քի գնա հա տում և այլն:

•	  Նա խորդ թե րա պի այի մա սին տե ղե կու թյուն նե ր: Ե րե խայի 
բժշկա կան զն նում նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն է, որ կա րող է 
կար ևոր լի նել թե րա պի այի ըն թաց քում:

•	  Խորհր դատ վու թյուն այլ մաս նա գետ նե րի հետ: Ո րոշ խն դիր նե րի 
դեպ քում այլ մաս նա գետ նե րի կար ծիքն ան հրա ժեշտ է ար դյու նա
վետ թե րա պի այի ի րա կա նաց ման հա մար:

•	  Հո գե բա նա կան ախ տո րո շում: Հո գե կան ստա տու սի (ար տա քին 
տեսք և ֆի զի կա կան ակ տի վու թյուն; տրա մադ րու թյուն և ա ֆեկտ
ներ՝ գե րա կայող հույ զեր, ա ֆեկտ նե րի դի ա պա զոն, տրա մադ րու
թյան ան կում ներ, տա տա նում ներ; գի տակ ցու թյան և ըն կալ ման 
ո լորտ՝ կողմ նո րո շում, ի րա կա նու թյան գնա հա տում, հա լյու ցի նա
ցի ա ներ և այլն; կոգ նի տիվ գոր ծու նե ու թյուն՝ ին տե լեկտ, մտա ծո
ղու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, խոս քի զար գա ցում և այլն; 
ա ռող ջու թյուն և զար գա ցում՝ տա րի քին հա մա պա տաս խա նե լի ու
թյուն, ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյուն և այլն; մի ջանձ նային հա րա 
բե րու թյուն ներ; Ե ս– կոն ցեպ ցի ա; քո փինգ– ռազ մա վա րու թյուն և 
այլն), վար քի գնա հա տում, ան ձնային ախ տո րո շում, թես տա վո
րում: [23,56]

3.5. Ախ տո րո շում, նպա տա կադ րում, աշ խա տան քի 
պլանավորում

 Նե րա ծա կան հան դի պում նե րից հե տո թե րապև տը բա վա կա նա
չափ տե ղե կույթ ունի ե րե խայի զար գաց ման, կեն սա գոր ծու նե ու թյան, 
ե րե խայի շր ջա պա տող ան ձանց ու հա մա կար գե րի, խնդ րի ման րա
մաս նե րի և այլ նի վե րա բե րյալ: 

Այս տե ղե կատ վու թյու նը կար ևոր նյութ է ե րե խայի հետ աշ խա
տան քի պլա նա վոր ման հա մար: Նախ քան աշ խա տան քի պլա նա
վո րու մը հո գե թե րապև տը պետք է ո րո շա կի վար կած ներ և նպա
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տակ ներ ձևա կեր պի, ո րոնք կն պաս տեն հե տա գա ար դյու նա վետ 
աշ խա տան քին:

 Հո գե թե րապև տիկ նպա տակ նե րը կա րող են լի նել այ ցե լո ւինը. նա 
կա րող է ո րո շա կի սպա սե լիք ներ ու ա կն կա լիք ներ ունե նալ, կա
րող են լի նել ծնող նե րի նը և թե րապև տի նը: Կար ևոր է, որ դրանք 
առավելագույնս ը նդ հա նուր լի նեն, չհա կա սեն ի րար, որ  յու րա քան
չյու րը չտա նի իր գի ծը, այլ աշ խա տան քը մի աս նա կան ըն թացք 
ունենա:

Բ նա կան է, որ քան էլ հս տակ ձևա կերպ վեն նախ նա կան նպա
տակ նե րը, դրանք կա րող են ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի և 
ճշգրտում նե րի են թարկ վել աշ խա տան քի ըն թաց քում: Ման կան հո
գե թե րա պի ան, ի նչ պես նշ վել էր, ունի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն
ները, ո րոն ցից ա մե նա կար ևո րը ե րե խայի զար գա ցումն է, ո րը տե
ղի է ունե նում նաև հո գե թե րա պի այի ըն թաց քում: Ո ւս տի թե րապև տը 
պետք է բա վա կա նա չափ հմուտ և ուշա դիր լի նի փո փո խու թյուն նե րի 
հան դեպ և ճկուն լի նի դրանք աշ խա տան քի մեջ նե րա ռե լու և նպա
տակ նե րը շտ կե լու հա մար: 

Ըստ Օ՚Քոն նե րի՝ նպա տա կադր ման ըն թաց քը կա րե լի է բա ժա
նել ե րեք փու լի: Ա ռա ջին փու լում թե րապև տը հաշ վի է առ նում ե րե
խայի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար դի վի ճա կը, ար դեն ձևա վոր ված 
վար քաձ ևե րը: Սրա նկա րագ րու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի 
առ նել այն ամ բողջ տե ղե կատ վու թյու նը, որը թե րապև տը ստա ցել էր 
նե րա ծա կան հան դի պում նե րի ըն թաց քում: Այս փու լում թե րապևտը 
ձևա վո րում է ե րե խայի զար գաց ման, հու զա կան և սո ցի ա լա կան 
ո լորտ նե րի վե րա բե րյալ նպա տակ ներ: 

Երկ րորդ փու լում թե րապև տը վար կած ներ է ձևա կեր պում այն 
աղ բյուր նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք ըն կած են ե րե խայի ար դի կեն
սա գոր ծու նե ու թյան հիմ քում: Սրանց վեր լու ծու թյան հա մար ան հրա
ժեշտ է հաշ վի առ նել այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կապ ված են ե րե խայի 
ան ցյա լի հետ, նրա ապ րում նե րի, վար քաձ ևե րի հետ, զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ, այ սինքն՝ այն ա մե նի հետ, ին չը 
ե րե խան է ներդ նում իր զար գաց ման մեջ: 
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Վար կած նե րի և նպա տակ նե րի ա ռա ջադր ման եր րորդ փու լում 
թե րապև տը հաշ վի է առ նում այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք ամ րապն դում 
են ե րե խայի ներ կայիս կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը և վար քը: Սրանք այն 
բո լոր ար տա քին գոր ծոն ներն են, ո րոնց ազ դե ցու թյան ներ քո ե րե
խան պահ պա նում է իր խնդ րային վար քը: Այս փու լում թերապևտը 
ձևա կեր պում է այն պի սի նպա տակ ներ, ո րոնց մի մա սը ուղղ ված 
կլի նի ո րոշ խնդ րային գոր ծոն նե րի նվա զեց մա նը, ի սկ մյուս մա սը՝ 
ե րե խայի ցան կա լի վար քին և զար գաց մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի 
ուժե ղաց մա նը: [23, էջ 218–219] 

Ամ բող ջաց նե լով ե րեք փու լե րի ա ռա ջադր ված վար կած ներն ու 
նպա տակ նե րը՝ թե րապև տը աշ խա տան քի այս փու լում իր ձեռ քի 
տակ ունե նում է աշ խա տան քային նպա տակ նե րի լայն ցու ցակ, ո րը, 
բնա կա նա բար, կա րող է շտկ վել, վե րա նայ վել, խմ բա վոր վել ը ստ 
ա ռաջ նայ նու թյան և այլն:

 Վար կած նե րի ձևա կեր պու մը, նպա տակ նե րի հս տա կե ցու մը 
թույլ է տա լիս թե րապև տին պլա նա վո րել իր հե տա գա գոր ծու նե ու
թյու նը և աշ խա տանք նե րը: Թե րապև տիկ աշ խա տան քի այս փու լում 
հո գե թե րապև տը ո րո շում է՝ 
• ինչ տե սա կի ներ գոր ծու թյուն է ան հրա ժեշտ ե րե խային, 
• թե րապև տիկ հա րա ցույ ցի ինչ մի ջամ տու թյուն ներ և տեխ նի կա

ներ ա ռա վել ար դյու նա վետ կաշ խա տեն տվյալ ե րե խայի հետ, 
• արդյոք թե րապև տը պետք է լի նի ուղ ղոր դող, թե ա ռա վե լա պես 

հետ ևի ե րե խային, 
• արդյոք աշ խա տան քը տար վե լու է մի այն և ա ռա վե լա պես ե րե

խայի հետ, թե ան հրա ժեշտ է ըն տա նի քի մաք սի մալ ներգ րավ
վա ծու թյու նը, 

• արդյոք ան հրա ժեշտ է այլ մաս նա գետ նե րի հետ հա մա գոր ծակց
ված աշ խա տանք, 

• ինչ հա ճա խա կա նու թյամբ է նպա տա կա հար մար հան դի պել ե րե
խայի հետ:
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3.6. Հե տա դարձ կապ

 Թե րապև տիկ բուն փու լը սկ սե լուց ա ռաջ թե րապև տը ըն տա
նի քին տե ղե կաց նում է նե րա ծա կան հան դի պում նե րի, նպա տա
կադրման և պլա նա վոր ման ար դյուն քում ձևա վոր ված ո րո շա կի 
մո տե ցում նե րի վե րա բե րյալ: Ըն տա նի քի ան դամ նե րը և ե րե խան 
պետք է հաս կա նան ու զգան, որ թե րապև տը ուշա դիր է ե ղել ի րենց 
հայ ցի հան դեպ, կա րո ղա նում է միասնացնել ի րենց սպա սե լիք նե րը 
և հա մա գոր ծակց ված աշ խա տել նրանց հետ:

 Հե տա դարձ կա պի մեջ կա րող է նե րառ վել նաև ո րո շա կի 
խորհրդատ վու թյուն՝ ծնո ղա վա րու թյան, աշ խա տան քի ըն թաց քին 
նպաս տե լու, ե րե խային ա ռա վել օգ տա կար լի նե լու վե րա բե րյալ: 

Ե թե հե տա դարձ կա պի հա մար թե րապև տը նա խա տե սում է 
ա ռան ձին հան դի պում, ա պա հենց դրա ժա մա նակ էլ կա րե լի է կն քել 
պայ մա նա գի րը, ո րը կամ րագ րի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյա նը 
վե րա բե րող բո լոր ան հրա ժեշտ կե տե րը:

Ամ փո փում: Յու րա քան չյուր հո գե թե րապև տիկ աշ խա տանք 
ունի ո րո շա կի փու լայ նա ցում: Թե րապև տիկ աշ խա տան քի ճիշտ 
կազ մա կեր պու մը ար դյու նա վետ ըն թաց քի գրա վա կանն է: Կա րե
լի է ա ռանձ նաց նել նախ նա կան փու լի հետ ևյալ են թա փու լե րը՝ նե
րա ծա կան հան դի պում ներ (ըն տա նի քի, ծնող նե րի, ե րե խայի հետ), 
ո րոնց ըն թաց քում հո գե թե րապև տը ա ռա վե լա գույնս բազ մաբ նույթ և 
ման րակր կիտ տե ղե կույթ է ստա նում ե րե խայի ան ձի, խնդ րի, շր ջա
պա տի վե րա բե րյալ, աշ խա տան քային վար կած նե րի դուրս բե րում, 
նպա տակ նե րի ձևա կեր պում, հո գե թե րապև տիկ աշ խա տան քի պլա
նա վո րում, հե տա դարձ կա պի ա պա հո վում:
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 Նե րա ծա կան հան դի պում նե րը, գնա հա տու մը, նպա տա կադ
րումը, ծրագ րու մը նա խա պատ րաս տա կան գոր ծըն թաց ներ են բուն 
թե րապև տիկ գործընթացը սկ սե լու հա մար: Դժ վար է կա ռուց ված
քային ու տրա մա բա նո րեն նկա րագ րել այն բո լոր գործընթաց նե րը, 
ապ րում նե րը, փո փո խու թյուն նե րը, մի ջամ տու թյուն նե րը, ո րոնք տե
ղի են ունե նում թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ, դուրս բե րել 
դրան ցից գե րա կայո ղը կամ ա ռաջ նայի նը: Դրանք բո լո րը փոխ կա
պակց ված են և մի մյան ցով պայ մա նա վոր ված:

 Թե րապև տիկ գործ ըն թացն ունի մի շարք կար ևոր խն դիր ներ, 
ո րոն ցից են ե րե խայի հետ թե րապև տիկ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս
տա տու մը, խնդ րի ձևա կեր պու մը, դուրս բե րու մը, խնդ րի հետ կապ
ված թաքն ված հույ զե րի դուրս բե րու մը, վար քային փա թեռն նե րի 
գի տակ ցու մը, խնդ րի լուծ ման կոնստ րուկ տիվ ճա նա պարհ նե րի ո րո
նու մը և այլն: 

Հա մա ձայն է կո հա մա կար գային հո գե թե րապևտ նե րի՝ խա ղային 
հո գե թե րա պի այի ա ռանց քային ա պա քի նող կողմն է հա մար վում 
շտկող ի րադ րու թյու նը: Շտ կող է հա մար վում այն ի րադ րու թյու նը, 
ո րը խախ տում է ե րե խայի նա խորդ փոր ձը և նրա կենտ րո նա կան 
հա մոզ մունք նե րը և ստի պում է ե րե խային գալ խնդ րի նոր հաս կաց
ման: Հո գե թե րապև տի ա ռաջ նային դերն ու պարտքն է դարձ նել 
խա ղայի հո գե թեր պապև տիկ հան դի պում նե րը շտ կող ի րադ րու
թյուն նե րով լի: [23, էջ 266, 51] 

Նա խորդ փոր ձի վե րա նա յու մը բե րում է վե րագ նա հատ ման: Հո
գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը ուղղ ված է լի նում նախ կին ոչ ա դապ
տիվ մի ջանձ նային սխե մա նե րի վե րա նայ մա նը: Թե րապև տի օգ նու

4
Թերապևտիկ գործընթաց.

ապաքինում 
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թյամբ ե րե խան հետզ հե տե սո վո րում և գի տակ ցում է, որ նախ կին 
բա ցա սա կան փոր ձից ել նե լով՝ ձևա վո րել են ո րո շա կի հա յացք, մո
տե ցում ներ, ո րոնք կի րա ռում է բո լո րի հետ և տար բեր ի րա վի ճակ
նե րում: Ո ւս տի դա գի տակ ցե լով՝ սո վո րում է վե րա նայել այդ մո տե
ցում նե րը:

Ք. Բրեմ սը ա ռա ջար կում է հո գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի հե
տևայլ փու լե րը.

 Վե րար տադ րում։ Ի րադ րու թյան հի շո ղու թյուն, տե ղե կույ թի հա
ղոր դում: Այս փու լում ե րե խան չի գի տակ ցում իր ա րա ծի, խա ղար
կա ծի կապն ի րա կան ի րադ րու թյան հետ: Թե րապև տը լսում է և իր 
հա մար պար զա բա նող հար ցեր տա լիս:

 Վե րա կա ռու ցում։ Ար դեն ա ռա ջա նում է խա ղի մեջ ո րո շա կի ներ
գրավ վա ծու թյուն: Ե րե խան կա րող է վե րա կա ռու ցել իր խա ղը, սա
կայն մինչև վերջ չգի տակ ցել կապն ի րա կան ի րա վի ճա կի հետ: Այս 
փու լում թե րապև տը կա րող է տալ պար զա բա նող պն դում ներ՝ ցույց 
տա լով, որ հաս կա ցել է ե րե խա յին:

Կրկ նա կի ապ րում։ Այս փու լում ե րե խան կա րո ղա նում է ո րոշ կա
պեր տալ իր հու զա կան ապ րում նե րի և ան ցած ի րա կա նու թյան հետ, 
թեև դա ըն թա նում է ան գի տակ ցա կան ո լոր տում: Ե րե խան ար ձա
գան քում է թե րապև տի ա րա ծին կամ ա սա ծին այն պես, ի նչ պես կա
ներ այլ մե ծա հա սակ նե րի հետ, նա բե րում է իր ան ցած ապ րում ներն 
«այս տեղ և հի մա» դաշտ: Թե րապև տը կա րող է ո րոշ մեկն ու թյուն 
տալ կա տար վա ծին, սա կայն ա վե լի կար ևոր է հու զա կան ար ձա
գանքը:

 Լու ծում։ Ե րե խան գի տակ ցում է առ կա խն դի րը կա՛մ հաս կա
նա լով դրա պատ ճառ նե րը, կա՛մ ներքնայնացման շնոր հիվ, ին չը 
նշա նա կում է, որ ե րե խան ունի խն դիր նե րը ի նք նու րույն լու ծե լու և 
հաս կա նա լու բա վա րար փորձ, ի նք նավս տա հու թյուն և ուժ: Ե րե խա
նե րի հետ այս փու լը կա րող է լի նել լի ո վին խորհրդանշական և ոչ 
խոսքային:
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Ս րանք այն փու լերն են, ո րոնք ե րե խան ան ցնում է վար քային 
մա կար դա կում: Հու զա կան և ապ րում նե րի մա կար դա կում ե րե խան 
անց նում է հետ ևյալ փու լե րը.
•  տագ նա պի հաղ թա հա րում,
•  հե տա զո տա կան հե տաքրք րու թյուն,
•  հույ զե րի ա զատ դրս ևո րում,
•  թե րապև տի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի կար ևո րում: [1] 

Դժ վար է նկա րագ րել ե րե խայի կող մից խնդ րի լուծ ման ճա նա
պար հը, քա նի որ յու րա քան չյուր ե րե խայի հետ հո գե թե րապև տը 
ունե նում է իր ուրույն, ե զա կի փոր ձը: Սա կայն կա րե լի է ա ռանձ նաց
նել ո րո շա կի ուղի, ո րով ան ցնում է հո գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը: 
Նախ և ա ռաջ թե րապև տը ստեղ ծում է թե րապև տիկ, աշ խա տան
քային ջերմ հա րա բե րու թյուն ներ ե րե խայի հետ, ո րոնք նպաս տում 
են ե րե խայի մեջ վս տա հու թյան ձևա վոր մա նը: Այ նու հետև ո րո շա կի 
հմ տու թյուն նե րի օգ նու թյամբ թե րապև տը մո տեց նում է ե րե խային իր 
խնդ րի գի տակց մա նը: Ե րե խան պատ մե լով, խա ղար կե լով բարձ րա
ձայ նում է իր ունե ցած դժ վա րու թյուն նե րի մա սին ա րտ թե րապև տիկ 
մե թոդ նե րի օգ նու թյամբ: Թե րապև տը օգ նում է տես նել, գի տակ ցել 
դրանք, այ նու հետև հաս կա նալ դրանց ոչ կոնստ րուկ տիվ լի նե լու 
բնույ թը: Հետզ հե տե մեկ նա բա նու թյուն նե րի, ռեֆ լեք սի այի, հաս
կաց ման, ապ րու մակց ման և այլ կար ևոր հմ տու թյուն նե րի օգ նու
թյամբ ե րե խան կա րո ղա նում է վե րա նայել իր ունե ցած ոչ ա դապ տիվ 
վարքը, պատ կե րա ցում նե րը մարդ կանց ու փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի մա սին: Թե րապև տը նոր հա րա բե րու թյուն նե րի օ րի նակ է ծա ռա
յում, նոր շփ ման դաշտ է ստեղ ծում, որ տեղ ե րե խան ան վտանգ պայ
ման նե րում սկ սում է փոր ձար կել իր ձեռք բե րում նե րը, հաս կա նալ ու 
նո րո վի գի տակ ցել իր ապ րում նե րը, վար քը: Այ նու հետև ե րե խան այդ 
մո տե ցում նե րը սկ սում է տե ղա փո խել ար տա քին աշ խարհ, փոր ձար
կել դրանք ի րա կան կյան քում, վե րա կա ռու ցել իր ունե ցած հա րա
բե րու թյուն նե րը: Այդ նոր փոր ձը գնա հատ վում է հո գե թե րապև տի 
հետ, շտկ վում, գտն վում են այ լընտ րան քային այլ ճա նա պարհ ներ: 



ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ԹԵ ՐԱ ՊԻ Ա80

Հո գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը ա վարտ վում է այն ժա մա նակ, ե րբ 
ե րե խան ի րեն զգում է կա յուն, ուժեղ, պատ րաստ դի մա կայե լու ար
տա քին դժ վա րու թյուն նե րին, ունի ի նք նա ճա նաչ ման բարձր մա կար
դակ, կա րո ղա նում է վեր լու ծել սե փա կան և այլ մարդ կանց վար քը:

4.1. Խնդ րի լուծ մա նը նպաս տող հնար ներ

 Գո յու թյուն ունեն մի շարք հնար ներ, ո րոնք նպաս տում են թե
րապև տիկ գործ ըն թա ցի հա ջո ղու թյա նը: Ը ստ Ք. Բրեմ սի՝ դրանց 
թվին են պատ կա նում հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան ան վտան գու
թյու նը, թե րապև տիկ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, բա
ցատ րու թյուն նե րի ձևե րը և մա կար դակ նե րը, ապ րու մակ ցումն ու 
հաս կա ցու մը, ներքնայնացումը, պրոյեկ տիվ նույ նա կա նա ցու մը, 
պաշտ պա նու թյուն նե րի, դի մադ րու թյան և ախ տա նիշ նե րի օգ տա
գոր ծու մը: [1]

 Հա մա ձա յան է կո հա մա կար գային մո տեց ման՝ ման կա կան հո
գե թե րա պի ան կազ մա կեր պե լիս ան հրա ժեշտ է պլա նա վո րել նրա՝ 
ա) էմ պի րիկ տար րե րը՝ կա ռուց ված քայ նու թյու նը (մուտ քի և ել քի 
ծի սա կար գեր, սահ մա նա փա կում նե րի հաս տա տում, ֆի զի կա կան 
կապ), ը նդ գր կում զար գաց նող մի ջա վայ րի մեջ, մի ջամ տու թյուն ու 
ներ խու ժում, խնամք, բ) վեր բալ տար րե րը՝ հար ցեր, պն դում ներ, 
մեկ նա բա նու թյուն ներ, վե րագ նա հա տում, խնդ րի լու ծում (խնդ րի 
ձևա կեր պում, պլան, գոր ծո ղու թյուն, պա տաս խան): [23, 56] 

Ե րե խա յա կենտ րոն ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սան կյու
նից հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը ար դյու նա վետ են դարձ նում հո գե
թե րապև տիկ մի ջամ տու թյուն նե րը՝ զգա յուն (սեն զի տիվ) հաս կա ցում, 
հե տաքրքր ված ըն դու նում, հեշ տաց նող հա կազ դում ներ, ե րե խային 
պա տաս խա նատ վու թյան վե րա դարձ: [34, 51] 

Ակն հայտ է, որ որ քան էլ տար բեր վեն մո տե ցում նե րը, կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել ո րո շա կի ը նդ հան րա կան տար րեր հո գե թե րապև տիկ 
սե անս նե րի կազ մա կերպ ման և խն դիր նե րի լուծ ման հա մար: 
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 Թե րա պև տիկ մի ջա վայ րի կազ մա կեր պու մը են թադ րում է ե րե
խայի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան ա պա հո վու թյան ստեղ ծում: 
Սրան հա ջո ղու թյամբ հաս նե լու հա մար կար ևոր է ճիշտ կազ մա կեր
պել և ձևա վո րել թե՛ ե րե խայի ֆի զի կա կան տա րա ծու թյու նը, թե՛ հո
գե թե րա պի այի հո գե բա նա կան մթ նո լոր տը: Նա խորդ գլ խում մենք 
ար դեն ան դրա դար ձել է ինք ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րին: Դրանք պետք է ա ռա վե լա գույնս ան վտանգ լի
նեն ե րե խայի հա մար, ե րե խան պետք է ի րեն զգա ա պա հով և ան
կաշ կանդ: Խա ղա սե նյա կի կա հա վո րան քը, խա ղա լիք նե րը պետք է 
ը նտր վեն ան վտան գու թյան սկզ բուն քին հա մա պա տաս խան: Ֆի զի
կա կան ա պա հո վու թյա նը մե ծա պես նպաս տում են խա ղա սե նյա կում 
հս տակ դր վող սահ մա նա փա կում նե րը:

 Հո գե բա նա կան ա պա հո վու թյու նը ե րե խայի հետ հո գե բա նա կան 
ար դյու նա վետ աշ խա տան քի կար ևոր գրա վա կան նե րից է: Ե րե խան 
ի րեն հո գե բա նո րեն ա պա հով է զգում, ե րբ հս տակ գի տի, թե որ 
օ րերն է հա ճա խե լու խա ղա սե նյակ, որ քան է տևե լու հան դի պու մը, 
ի նչ հա ճա խա կա նու թյամբ է գա լու: Կար ևոր է, ե րբ ե րե խան հա ճա
խում է նույն սե նյա կը, գի տի, որ կա հա վո րան քը հաս տա տուն է, չի 
փոխ վե լու: Փոք րիկ այ ցե լուն պետք է վս տահ լի նի նաև հան դիպ ման 
կա ռուց ված քայ նու թյան մեջ: Թե րապև տը ա պա հո վում է մուտ քի և 
ել քի ծի սա կար գեր, ո րոնք թույլ են տա լիս ե րե խային կազ մա կեր
պել իր ժա մա նա կը, գոր ծու նե ու թյու նը: Հատ կա պես սա կար ևոր է 
բռնկուն ե րե խա նե րի հետ, ո րոնց հա մար մեկ գոր ծու նե ու թյու նից 
մյու սին ան ցնե լը կա րող է դժ վար լի նել: Ե րե խան ի րեն ա պա հով է 
զգում նաև այն դեպ քե րում, ե րբ վս տահ է, որ ի րեն սպա սում են: Սա 
վե րա բե րում է հո գե թե րապև տի պար տա ճա նա չու թյա նը. հո գե թե
րապև տը պիտի դի մա վո րի ե րե խային, չուշա նա, ան տե ղի բաց չթող
նի հան դի պում նե րը, պար բե րա բար չտե ղա փո խի դրանք և այլն:

 Թե րապև տիկ հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղ ծում: Ա պա քի նումը 
ա պա հո վող կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից մե կը թե րապև տիկ փոխ
հա րա բե րու թյուն ներն են: Հատ կա պես սա կար ևոր վել է հու մա նիս
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տա կան ուղ ղու թյան նե րա կա յա ցու ցիչ նե րի աշ խա տան քում: Ե րե խան 
գա լիս է հո գե թե րապև տիկ սե նյակ խոց ված, ճնշ ված, չհաս կաց ված, 
չըն դուն ված: Նա ունի աշ խար հի մա սին ո րո շա կի պատ կե րա ցում, 
հա մա ձայն ո րի՝ զգում է, որ մար դիկ չա րա ցած են իր դեմ, քա նի 
որ նա ցու ցա բե րում է ան ցան կա լի վարք, չի ար դա րաց նում ո րո շա
կի սպա սե լիք ները: Ե րե խան կա րող է ունե նալ մի ջանձ նային աղ
ճատ ված սխե մա ներ, ո րոնց պատ ճա ռով ան հնա րին լի նի կա ռու ցել 
վստա հե լի, ա պա հով փոխ հա րա բե րու թյուն ներ այլ մարդ կանց հետ: 
Ո ւս տի թե րապև տը դառ նում է այն ան ձը, ո րը, խա ղա սե նյա կում 
ստեղ ծե լով հա տուկ հո գե թե րապև տիկ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, 
սո վո րեց նում է ե րե խային նո րո վի հա յացք ձևա վո րել մարդ կային 
հա րա բե րու թյուն նե րի հան դեպ, կա րո ղա նալ նո րո վի շփ ման մեջ 
մտ նել շր ջա պա տի հետ: Թե րապև տը դառ նում է ե րե խայի ուղեկ ցո
ղը նոր տի պի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: Այդ հա րա բե րու թյուն նե
րում ե րե խան սո վո րում է լսել ու հար գել սե փա կան ու դի մա ցի նի 
պա հանջ մունք նե րը, զգաց մունք նե րը, ցան կու թյուն նե րը, ըն դու նել 
մարդ կանց տար բեր դրս ևո րում ներ, ճա նա չել և տար բե րա կել տար
բեր ապ րում ներ, վար քաձ ևեր և այլն:

Ք. Բրեմ սը ա ռանձ նաց նում է թե րապև տիկ փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի ստեղծ ման մի քա նի հմ տու թյուն՝ ամ բող ջո վին կենտ րո նաց վա
ծու թյուն ե րե խայի վրա, քա ջա լե րում և ա ջակ ցու թյուն, հար գանք, 
ֆի զի կա կան կապ, ոչ խոսքային շփում, փո խա բե րու թյուն նե րի և 
խորհրդանիշերի կի րա ռում, փո խանց ման և հակա փո խանց ման գի
տակ ցում: [1]

 Նախ և ա ռաջ թե րապև տիկ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե
լիս թե րապև տը ամ բող ջո վին կենտ րո նաց ված է ե րե խայի վրա: Թե
րապև տը « տես նում է», «լ սում է» ե րե խային, նրա ցան կու թյուն նե րը, 
պա հանջ մունք նե րը, դրս ևո րում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը: Նա չի 
կա րող մտա ծել այլ ի րո ղու թյան մա սին, քան խա ղա սե նյա կում կա
տար վե լիքն է: Թե րապև տը լի ո վին ը նդ գրկ ված է ե րե խայի գոր ծու
նե ու թյան մեջ՝ հար գե լով ե րե խայի ցան կու թյուն նե րը, թույլ տա լով 
ե րե խային ուղ ղոր դել իր գոր ծու նե ու թյու նը: 
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Թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցում, հատ կա պես սկզբ նա կան փու լե
րում կամ ե րե խայի խնդ րային փոր ձին ան դրա դառ նա լիս անհրա
ժեշտ է լի նում ե րե խային ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել: Ե րե խան 
կա րող է կաշ կանդ ված, շփոթ ված, տագ նա պած լի նել, կա րող է դի
մադ րու թյուն ցու ցա բե րել հո գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցին և նրա 
հա մար չա փա զանց կար ևոր է ա ջա կից մե ծա հա սա կի ներ կա յու
թյունը: Թե րապև տը ե րե խային ա ջակ ցում է վեր բալ և ոչ վեր բալ 
հմ տու թյուն նե րով՝ խոս քով, ժպի տով, գլ խի շար ժու մով և այլն: Այս 
ըն թաց քում կար ևոր է նաև ե րե խային քա ջա լե րե լը: Հա ճախ ե րե խա
նե րը ունե նում են ցածր ի նք նագ նա հա տա կան, ի րենց թվում է, թե 
ի րենք չեն կա րող որ ևէ բան ա նել, ձեռք բե րում ունե նալ, կամ ի րենց 
թվում է, թե ի րենք ի րա վունք չու նեն որ ևէ գոր ծո ղու թյուն ա նե լու, 
ցան կու թյուն ար տա հայ տե լու: Թե րապև տը քա ջա լե րում է ե րե խային 
ար տա հայտ վե լու, ո րո շա կի վար քաձ ևեր դրս ևո րե լու, կյան քի ու իր 
փոր ձի խնդ րային, ցա վոտ կող մե րը շո շա փե լու մեջ: Թե րապև տը 
կր կին օգ տա գոր ծում է ոչ վեր բալ և վեր բալ հմ տու թյուն ներ՝ «Ես գի
տեմ, որ քեզ դժ վար է խո սել դրա մա սին, բայց ես ուշա դիր լսում եմ 
քեզ, կփոր ձեմ հաս կա նալ», « Հաս կա նում եմ, որ մտա ծում ես, թե չես 
կա րո ղա նա ա նել սա, բայց վս տահ եմ, որ կա րող ես փոր ձել» և այլն:

 Հար գան քը ե րե խայի ան ձի, ցան կու թյուն նե րի, պա հանջ մունք
նե րի, ա սած նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ թե րապև տիկ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար ևոր գոր ծոն է: Թե րապև տը կա րող է 
նույ նիսկ լռել՝ հար գե լով ե րե խայի ցան կու թյուն ներն ու պա հանջ
մունք նե րը: Ե րե խան ի րեն պետք է զգա կար ևոր ված ու ա րժ ևոր ված, 
ին չը դրս ևոր վում է ե րե խայի հետ շփ ման մեջ: հա ճախ ծնող նե րը թե
րագ նա հա տում են ե րե խայի խոս քը, կար ծի քը՝ ցույց տա լով, որ նա 
փոքր է, որ չպետք է մի ջամ տի մե ծա հա սակ նե րի կար ծիք նե րին: Ե րե
խան սո վո րում է, որ ին քը հա վա սար դիր քում չէ շր ջա պա տի հետ, 
ուս տի նաև կար ևոր չէ: Թե րապև տը հար գա լից է ե րե խայի խոս քե րի 
և դրս ևո րած վար քի նկատ մամբ, ին չով սո վո րեց նում է ե րե խային 
հար գել սե փա կան պա հանջ մունք նե րը, ցան կու թյուն ները, զգաց
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մունք նե րը, ան ձը: Նույ նիսկ, ե րբ ե րե խան խախ տում է ո րո շա կի կա
նոն ներ ու սահ մա նա փա կում ներ, թե րապև տը հար գա լից է ե րե խայի 
հան դեպ, չի ար ժեզր կում նրան: 

O րի նակ՝ վեց տա րե կան աղ ջիկը խա ղա թերապև տիկ հան դիպ
ման ժա մա նակ ա սում է. «Ես սի րում եմ այս տեղ գալ, ո րով հետև դու 
ի նձ լսում ես ու գի տես, թե ես ի նչ եմ ա սում: Դու ի նձ հետ ա նում ես 
իմ ուզա ծը ու լսում ես, թե ես ի նչ եմ ուզում»:

 Հա ջորդ հմ տու թյու նը, ո րն օգ նում է ե րե խա նե րի հետ հո գե թե
րապև տիկ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել, փո խա բե րու թյուն նե րի 
և խորհր դա նի շե րի կի րա ռումն ու օգ տա գոր ծումն է: Ե րե խան ապ
րում է իր ուրույն աշ խար հում, ո րը տար բեր վում է մե ծա հաս կա նե րի 
ռա ցի ո նալ, տրա մա բա նա կան աշ խար հից: Ե րե խան իր մա սին կա
րող է խո սել փո խա բե րու թյուն նե րով, խա ղի մի ջո ցով ար տա հայ տի 
իր ապ րում նե րը, հույ զե րը, նե րաշ խար հը: Փո խա բե րու թյուն նե րը, 
խորհր դա նի շե րը, հե քի ա թային, միս տիկ կեր պար նե րը, կեն դա
նա կան ու բու սա կան աշ խար հը մոտ են ե րե խայի նե րաշ խար հին, 
ուս տի հա ճախ խա ղային հո գե թե րա պի այի ըն թաց քում ե րե խան 
հար ցեր է տա լիս, պատ մում է ո րոշ ի րադ րու թյուն ներ, խո սում ի րեն 
հու զող հար ցե րից՝ օգ տա գոր ծե լով հենց այդ սիմ վո լիզ մը: Բա ցի այդ՝ 
ե րե խային բա վա կա նա չափ դժ վար է ուղիղ խո սել իր խն դիր նե րից, 
ուս տի նա նա խընտ րում է ան դրա դառ նալ սե փա կան դժ վա րու թյուն
նե րին կողմ նա կի ձևե րով, խորհրդանշային լեզ վով՝ դրա նով ի սկ 
պաշտ պան վե լով սե փա կան տագ նա պից: Թե րապև տը, բնա կա նա
բար, պետք է կա րո ղա նա հաս կա նալ այդ սիմ վո լիզ մի տակ թաքն
ված ի մաստ նե րը, կա րո ղա նա դե կո դա վո րել ե րե խայի խա ղը և օգ
տա գոր ծի ստաց ված տե ղե կույ թը ի շահ թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի: 
Թե րապև տը պիտի կա րո ղա նա խո սել ե րե խայի հետ նույն լեզ վով, 
մտ նել իր խա ղի փո խա բե րա կան ի մաս տի մեջ, օգ տա գոր ծել նմա
նա տիպ խորհր դա նիշ եր: Դա հս տակ ա պա հո վու թյուն և կոն տակտ է 
ստեղ ծում ե րե խայի և հո գե թե րապև տի միջև: 

Օ րի նակ՝ ի նը տա րե կան աղ ջի կը, ո րին ուղ ղոր դել է ին թե րա պի
այի վա խե րի պատ ճա ռով, վե ցերորդ հան դիպ մա նը խա ղում է տիկ
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նի կի տնա կում՝ պատ մե լով, որ այդ տնա կում ապ րում էր մի նա պաս
տակ, ո րը շատ փոքր էր, ի րեն շատ մի այ նակ էր զգում և ա նընդ հատ 
վա խե նում էր, որ ան տա ռի գա զան նե րը պետք է հար ձակ վեն իր 
վրա, հո շո տեն: Եվ վեր ջերս ձեռք է բե րել մի մեծ ըն կեր՝ ար ջին, ո րը 
սո վո րեց րել է նրան պաշտ պան վել մեծ կեն դա նի նե րից, ըն կե րա նալ 
իր նման նե րի հետ և չվա խե նալ տա նը մնա լուց: 

Օ րի նա կը վկա յում է այն մա սին, որ ե րե խան խորհր դան շա կան 
լեզ վով հե տա դարձ կապ է տա լիս հո գե թե րապև տին իր վա խե րի, 
հո գե թե րապև տի դե րի, ձեռք բե րած ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ: 

Օ րի նակ՝ ութ տա րե կան տղան, ո րի ծնող նե րը ա մուս նա լու ծու
թյան գոր ծըն թա ցում է ին, խա ղար կում է մի ի րա վի ճակ, որ տեղ տար
բեր մո լո րա կի բնա կիչ ներ դուրս են ե կել պա տե րազ մե լու ի րար դեմ, 
ո չն չաց նում են ի րենց շուրջ ա մեն բան, չեն ցան կա նում հաշտ վել և 
փոխ զի ջում նե րի գնալ: Մի այն մի մո լո րա կում մնա ցել է մի զին վոր, 
ո րն ուզում է պաշտ պան վել բո լո րից և իր շուրջ հա վա քել բա րի մարդ
կանց, ստեղ ծել մի աշ խարհ, որ տեղ պա տե րազմ չկա, և բո լո րը ապ
րում են խա ղաղ: 

Ինչ պես ցան կա ցած հո գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցում, ե րե խայի 
հետ աշ խա տան քում ևս հան դի պում ե նք փո խանց ման և հակա
փո խանց ման գոր ծըն թաց նե րին: Ճիշտ է, փո խանց ման եր ևույ թը 
հիմ նա կա նում դի տարկ վում է հո գե վեր լու ծա կան հա մա տեքս տում, 
այն կար ևոր է թե րապև տիկ ա լյան սի, ի նչ պես նաև ո ղջ գոր ծըն թա
ցի հա մար, սա կայն բո լոր ուղ ղու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էլ 
կարևո րում են այս պրո ցես նե րը ի րենց աշ խա տան քում: Փո խան ցու
մն ունի բա զում սահ մա նում ներ: Հո գե վեր լու ծող նե րը բա ցատ րում 
են դա որ պես նախ կին փոր ձով պայ մա նա վոր ված զգաց մունք նե րի, 
հույ զե րի, պա հանջ մունք նե րի ար տա հայ տու մը թե րապև տիկ սե նյա
կում, ո րոնք կապ չու նեն «այս տեղ և հի մա» փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի հետ: [38, 39   ] 

Օ՚Քոն նե րը ա ռա ջար կում է հետ ևալ սահ մա նու մը՝ բո լոր հույ զերը 
և պա հանջ մունք նե րը, ո րոնք ար տա հայտ վում են թե րապև տիկ գոր
ծըն թա ցում թե րապև տի կամ ե րե խայի կող մից և հա մա պա տաս
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խան չեն այս տեղ և  հի մա ե ղած փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին: [23] 
Ք. Բրեմ սը ա ռա ջար կում է փո խանց ման իր բա ցատ րու թյու նը: Նրա 
կար ծի քով և՛ թե րապև տը, և՛ ե րե խան մաս նակ ցում են փո խանց ման 
գոր ծըն թա ցին: Թե րապև տի մաս նակ ցու թյու նը կա րող է կրել եր կա
կի բնույթ: Նախ և ա ռաջ թե րապև տը իր բաց և նպա տա կաուղղ
ված գոր ծո ղու թյուն նե րով կա րող է խթա նել ե րե խայի զգաց մունք նե
րի և պա հանջ մունք նե րի ար տա հայ տմանը: Ե րկ րոր դը՝ թե րապև տը 
ոչ հա տուկ կեր պով ստեղ ծում է թե րապև տիկ այն պի սի բո վան դա
կու թյուն, ո րը կա րող է խթա նել կամ ար գե լա կել ո րո շա կի հույ զե րի 
ար տա հայ տու մը: Հիմ նա կա նում սա ի րա կա նաց վում է ան ձնային 
ո րակ նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի, հա մոզ մունք նե րի օգ նու թյամբ: Ե րե
խան իր հեր թին ունի ներդ րում փո խանց ման գոր ծըն թա ցում. նա 
գոր ծում է իր նախ կին փոր ձից ել նե լով, թե րապև տի գոր ծո ղու թյուն
ներն էլ նպաս տում են դրան: Հենց այս գոր ծըն թացն էլ ան վա նում 
են փո խան ցում: Ան կախ այն բա նից, թե ի նչ պես կբա ցատր վի ու 
կմեկ նա բան վի փո խանց ման բո վան դա կային նյու թը (հաս կա ցու
թյուն ներ, որոնք ե րե խան սո վո րել է ըն տա նե կան մի ջա վայ րում և 
պայ մա նա վո րում են ե րե խայի վարքն ու հույ զե րը ներ կա յում, ան
կեղ ծու թյան բա ցա կա յու թյու նը ըն տա նի քում, ո րը պայ մա նա վո րում է 
ոչ կոնգ րո ւենտ ան ձի ձևա վո րու մը, դե րեր, ո րոնք դր վել են ե րե խայի 
վրա և այլն), սա կար ևոր նյութ է թե րապև տիկ սե նյա կում ե րե խայի 
ապ րում նե րի, ցան կու թյուն նե րի, կեն սա փոր ձի վեր լու ծու թյան հա
մար, քա նի որ ե րե խան ցան կա ցած դեպ քում ար ձա գան քում ու հա
կազ դում է իր ուրույն փոր ձից ել նե լով: [1]

 Հա մա ձայն Կ. Բրեմ սի՝ ե րե խա նե րը կա րող են դրս ևո րել ե րեք 
տեսակի փո խան ցում: [1] 

Նախ և ա ռաջ նրանք կա րող են փո խան ցել թե րապև տի վրա 
ծնող նե րի հետ ի րենց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, և թե րապև տը 
դառ նա վատ կամ լավ ծնող: Ե րե խան կա րող է կո չել թե րապև տին 
մայ րիկ կամ ցան կու թյուն հայտ նել, որ թե րապև տը դառ նա իր ծնողը:

Օ րի նակ՝ 8 տա րե կան տղան, ո րն ուներ ագ րե սի վու թյան խն դիր, 
մերժ ված էր մայ րի կի կող մից, պար բե րա բար հարց նում էր. «Ի՞նչ 
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կլի նի, ե թե դու իմ մայ րի կը դառ նաս»: Նման դեպ քե րում կար ևոր է 
ե րե խայի հետ քն նար կել իր ցան կու թյուն նե րի հիմ քը, այն պա հանջ
մունք նե րը, ո րոնք դր դում են ի րեն այդ ցան կու թյա նը: Սա փո խանց
ման մի տե սակ է, ե րբ ե րե խան լրաց նում է իր նախ կին փոր ձը ա ռա
վել դրա կան փոր ձով: Կար ևոր է նաև քն նար կել այդ չբա վա րար ված 
պա հանջ մունք նե րը ծնող նե րի հետ և վեր լու ծել դրանք: Ծնող նե րը 
պետք է հաս կա նան, թե ին չը չի բա վա րա րում ե րե խային ի րենց 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Երկ րորդ տեսակի փո խան ցու մն ի հայտ է գա լիս, ե րբ ե րե խան 
սկ սում է ըն կա լել թե րապև տին որ պես ա մե նա գե տի և բա նի մա ցի: 
Ե րե խան սկ սում է սպա սել, որ թե րապև տը կա րող է ա նել ա մե նը և 
լու ծում ներ գտ նել ա մեն ի րա վի ճա կից: 

Օ րի նակ՝ 12 տա րե կան դե ռա հաս աղ ջի կը վա խե նում էր մայ րի կի 
հետ քն նար կել իր սե ռա կան հա սու նաց ման խն դիր նե րը՝ մտա ծե լով 
մերժ ված լի նե լու մա սին, և թե րապև տի վրա էր փո խան ցել ա մե նա
գե տի զգա ցո ղու թյու նը, թե նա կա րող է լու ծել ցան կա ցած հարց՝ 
կապ ված իր հա սու նաց ման, ի նչ պես նաև մայ րի կի հետ փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի լա վաց ման հետ: 

Այս պի սի դեպ քե րում ևս ան հրա ժեշտ է վեր լու ծել այն զգաց մունք
նե րը և պա հանջ մունք նե րը, ո րոնք բե րել են նմա նա տիպ փո խանց
ման և քն նար կել դրանք ե րե խայի հետ: Այս դեպ քում կար ևոր է, որ
պես զի ե րե խան սկ սի պա տաս խա նատ վու թյուն կրել իր ո րո շում նե րի 
և գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար՝ չվա խե նա լով դրան ցից:

 Փո խանց ման եր րորդ տե սա կը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, 
ե րբ ե րե խան խա ղա սե նյա կից իր հույ զե րը, պա հանջ մունք նե րը և 
վար քաձ ևե րը փո խան ցում է ըն տա նե կան մի ջա վայր: Խոս քը չի վե
րա բե րում ար դեն ա դապ տիվ վար քի փո խանց մա նը դուրս, այլ այն 
սպա սում նե րին, զգաց մունք նե րին և ցան կու թյուն նե րին, ո րոնք նա 
կա րո ղա նում է բա վա րա րել թե րապև տիկ սե նյա կում, սա կայն մեծ 
կա րիք է զգում ի րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: Նման դեպ
քում ծնող նե րը կա րող են ունե նալ դժ վա րու թյուն ներ և հա կա սա կան 
մտ քեր թե րապև տիկ ի րո ղու թյան վե րա բե րյալ: Նման դժ վա րու թյուն
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նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է վեր լու ծել ծնող նե րի 
հետ թե րապև տիկ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի է ու թյու նը, ցույց տալ 
ծնող –ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա խո ցե լի կե տե րը: 
Կար ևոր է նաև կի րա ռել ո րոշ ծի սա կար գեր հան դիպ ման սկզ բի և 
ա վար տի հա մար: 

Մեկ այլ խն դիր է հակա փո խան ցու մը, ո րի լուծ ման լա վա գույն 
ձևն, ի հար կե, գի տակց ման բարձր մա կար դակն է և քն նար կու մը 
սու պեր վայ զո րի հետ: Ք. Բրեմ սն ա ռանձ նաց նում է հակափո խանց
ման չորս տե սակ. 
1. սպե ցի ֆիկ–խնդ րային՝ զգաց մունք ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են թե

րապև տի են թա գի տակ ցա կանից, 
2. սպե ցի ֆիկ–ս տի մու լային՝ թե րապև տի բացասական հակազ

դե ցու թյունն այն ազ դակ նե րին, ո րոնք դուրս են թե րապև տիկ 
սենյա կից, օ րի նակ՝ ե րե խայի ծնող նե րի ա մուս նա լու ծու թյու նը, 

3. ո րա կա կան–ս պե ցի ֆիկ, ե րբ ե րե խայի հետ փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րում թե րապև տը ցու ցա բե րում է ո րո շա կի ան ձնային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք կապ չու նեն տվյալ ե րե խայի 
հետ, օ րի նակ՝ ցան կա նում է, որ  իր հան դի պում նե րը դուր գան 
ե րե խային, 

4. ե րե խա–ս պե ցի ֆիկ, ե րբ ե րե խան թե րապև տի մոտ ա ռա ջաց
նում է նույն հա կազ դեցությունը, ի նչ նա ա ռա ջաց նում է շր ջա պա
տում: [1]
 
Մեկ այլ խն դիր է, ե րբ թե րապև տը նույ նա կա նա նում է ե րե խայի 

կամ նրա ծնող նե րի հետ: Ք. Բրեմ սը ա ռանձ նաց նում է նույ նա կա
նաց ման չորս տե սակ՝ 1) ե րե խայի հետ նույ նա կա նա ցում, ե րբ թե
րապև տը ար ձա գան քում է ե րե խայի ծնող նե րին այն պես, ի նչ պես 
ե րե խան, 2) նույ նա կա նա ցում ծնո ղի հետ, երբ թե րապև տը տա լիս է 
նույն հա կազ դեցությունը, ի նչ ծնո ղը, 3) ռե ակ տիվ նույ նա կա նա ցում, 
ե րբ թե րապև տին դուր չեն գա լիս ծնո ղա կան ո րոշ հա կազ դում ներ, 
և նա սկ սում է գոր ծել ծնո ղին հա կա ռակ, օ րի նակ՝ թույլ է տա լիս 
կեղ տո տել սե նյա կը՝ ի հա կադ րու թյուն ծնո ղա կան չա փա զանց մաք
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րա սի րու թյա ն, 4) պրոյեկ տիվ նույ նա կա նա ցում, ե րբ թե րապև տը 
սկսում է վե րա բեր վել ե րե խայի ա նըն դու նե լի դրսև րում նե րին՝ որ
պես իր սե փա կա նին, թե րապև տը չի կա րո ղա նում տար բե րա կել իր 
և ե րե խայի զգաց մունք նե րը: [1] 

Ֆիզիկական կոն տակ տի օգ տա գոր ծու մը ման կա կան հո գե
թե րա պի այի ըն թաց քում ան հրա ժեշտ, բայց ոչ պար տա դիր տար
րե րից է: Այն մե ծա պես կապ ված է մշա կու թային ըն կալ ման, թե
րապև տիկ ուղ ղու թյան, թե րապև տի պատ կե րա ցում նե րի, ե րե խայի 
տա րի քի, տվյալ պա հի հետ: Ե րե խա նե րը սի րում են ար տա հայ տել 
ի րենց զգաց մունք նե րը, ապ րում նե րը ֆի զի կա կան կոն տակ տի օգ
նու թյամբ: Թե րապևտը, հաշ վի առ նե լով այդ հան գա ման քը, ոչ մի 
դեպ քում չպետք է մեր ժի ե րե խայի դրս ևո րում նե րը: Նույ նիսկ ե թե 
ե րե խան ան ցնում է ո րո շա կի ըն դուն ված սահ մա նը, թե րապև տը ուղ
ղա կի նր բան կա տո րեն, հաս կա ցու մով ու հար գան քով ցույց է տա լիս 
դա ե րե խային: 

Օ րի նակ՝ 5 տա րե կան աղ ջի կը, տես նե լով թե րապև տին, ցատ
կում է նրա գիր կը և չա փա զանց ա մուր, նույ նիսկ ցա վեց նե լու աս
տի ճան սեղ մում է նրան՝ ա սե լով, որ կա րո տել է: Թե րապև տը նրբա
ն կա տո րեն ի ջեց նում է ե րե խային իր գր կից, ա սում, որ նույն պես 
ուրախ է ի րեն տես նելու և մեկ նում ձեռ քը: Այս պի սով՝ թե րապև տը 
ցույց է տա լիս, որ չի մեր ժում ե րե խային՝ միև նույն ժա մա նակ սո վո
րեց նե լով ող ջույ նի ըն դու նե լի ձև:

 Ֆի զի կա կան կոն տակ տի մեջ մտ նե լով՝ ան հրա ժեշտ է միշտ գի
տակ ցել, թե ում պա հանջ մունքն է բա վա րար վում այդ ըն թաց քում՝ 
թե րապև տի՞, թե՞ ե րե խայի: Բնա կան է, որ ա ռաջ նային են ե րե խայի 
պա հանջ մունք նե րը:

 Ֆի զի կա կան կոն տակ տը կի րառ վում է, երբ՝ 
• ե րե խան այն տա րի քում է, որ ի րեն պետք է լի նում ո րո շա կի օգ

նու թյուն (օ րի նակ՝ ե րեք տա րե կան ե րե խա, ում ձեռ քը բռ նե լով, 
ուղեկ ցում ե նք խա ղա սե նյակ), 
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• ե րե խայի խն դիր նե րից ել նե լով՝ թե րապև տը ստիպ ված է լի նում 
զս պել նրան (օ րի նակ՝ իմ պուլ սիվ ե րե խային), 

• ո րո շա կի հու զա կան պոռթ կում նե րի ժա մա նակ թե րապև տը ֆի
զի կա պես պա հում է ե րե խային: Նմա նա տիպ պա հե լու ձևե րը 
տար բեր են, կար ևոր պայ ման է, որ նրանք չն սե մաց նեն ե րե խայի 
ան ձը:

• 
 Ցան կա ցած տար բե րա կում թե րապև տը ձգ տում է նվա զա գույ նի 

հասց նելու ֆի զի կա կան կապը՝ փո խա րի նե լով այն խոսքային կար
գա վոր ման ձևե րով և ձգ տե լով այն բա նին, որ ե րե խան կա րո ղա նա 
կա ռա վա րել սե փա կան վար քը: 

 Խոսքային հմ տու թյուն ներ: Ա նհ նա րին է պատ կե րաց նել հո գե
թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը ա ռանց վեր բալ հմ տու թյուն նե րի կի րառ
ման: Որ ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ էլ լի նի հո գե թե րապև տը, ի նչ 
հա րա ցույ ցի էլ հետ ևի, միև նույնն է, նա իր աշ խա տան քի ժա մա նակ 
ան հրա ժեշ տու թյուն կու նե նա կի րա ռե լու վեր բալ հմ տու թյուն ներ ե րե
խայի կող մից խնդ րի ա ռա վել լավ գի տակց մա նը և վար քում ցան կա
լի փո փո խու թյուն նե րին հաս նե լու հա մար: Բնա կա նա բար, վեր բալ 
հմ տու թյուն նե րի բար դու թյու նը, ի մաս տային հա գեց վա ծու թյու նը, 
կա ռուց ված քայ նու թյու նը մե ծա պես կախ ված են ե րե խայի զար գաց
ման և տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից:

 Տար բեր հե ղի նակ ներ (Բ րեմս, Լենդ րեթ, Օ՚Քոն ներ և այլք) 
ա ռանձ նաց նում են վեր բալ հմ տու թյուն նե րի տար բեր տե սակ ներ՝ 
մեկ նա բա նու թյուն ներ, փաթ եռ ննե րի մատ նան շում, զգաց մունք նե րի 
նույ նա կա նա ցում, զգաց մունք նե րի աղ բյուր նե րի նույ նա կա նա ցում, 
հար ցեր, պն դում ներ: [1, 23, 28, 47]

 
Հար ցեր: Հար ցադ րում նե րը կա րող են կար ևոր դեր խա ղալ հո

գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցում, ե թե բխում են հս տակ նպա տակ
նե րից և տր վում են տե ղին և ժա մա նա կին: Ը ստ Օ՚Քոն նե րի՝ գո
յու թյուն ունի հար ցեր տա լու ե րեք հիմ նա կան պատ ճառ՝ ե րե խայի 
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վար քի կամ ա սա ծի պար զա բա նում, տե ղե կատ վու թյան ստա ցում, 
թե րապև տի կող մից ո րո շա կի պնդ ման ար տա հայ տում: [23, էջ 294] 

Հար ցադ րում ներ ա նե լիս թե րապև տը հար գա լից է, հաս կա ցող, 
ապ րու մակ ցող: Ե րե խան չպետք է զգա ի րեն ի նչ պես հար ցաքննու
թյան կամ քն նու թյա ն ժամանակ չպիտի կաս կա ծի, որ թե րապև տը 
հար ցադ րում նե րով  ցանկանում է ստա նալ իր ուզած պա տաս խա նը: 
Այդ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է տալ «օգ տա կար» հար ցեր, ո րոնք 
կօգ նեն հո գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցին: Դրանց շար քին են պատ
կա նում.
•  Բաց հար ցե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ե րե խային 

տալու ըն դար ձակ պա տաս խան ներ: Դրանք սո վո րա բար սկսվում 
են ո ՞վ, ի նչ պե՞ս, ե ՞րբ, որ տե՞ղ, ին չի՞ ար դյուն քում և այլ հար ցադ
րում ներով:

•  Մանրամասնող հար ցեր, ո րոնք թույլ են տա լիս ե րե խային պատ
մել ա վե լին՝ կա րող ես ա վե լի ման րա մասն պատ մել դրա մա սին, 
կա րող ես ա սել, թե ի նչ պես դա պա տա հեց:

•	 Ճշգր տող հար ցեր, ո րոնք թույլ են տա լիս թե րապև տին ճշգր տել, 
ա վե լի լավ հաս կա նալ ե րե խայի պատ մա ծը: 

Օ րի նակ՝ հինգ տա րե կան աղ ջի կը պատ մում էր իր ըն տա
նի քից՝ ա սե լով, որ ունի ե րեք պա պիկ և բո լո րին դի մում է նույն 
կերպ: Պատ մե լու ըն թաց քում թե րապև տը ան հրա ժեշ տու թյուն 
ուներ ճշգր տե լու, թե որ պա հին որ պա պի կի մա սին է խոս քը: 

Թե րապև տը պետք է խու սա փի չա փից ա վե լի ճշգր տող հար
ցեր տա լուց, քա նի որ ե րե խային կա րող է թվալ, թե թե րապև տը 
ուշա դիր չէ իր ա սա ծի, խա ղի կամ պատ մա ծի հան դեպ: Ճշգրտող 
հար ցե րը ցույց են տա լիս ե րե խային, որ թե րապև տը ներգ րավ
ված է և ա վե լի լավ է ուզում հաս կա նալ ե րե խային: Ճշգր տող 
հար ցե րը կա րող են նաև տր վել ո րո շա կի տե ղե կույթ ստա նա լու 
նպա տա կով: Սա կայն դրանք ևս պետք է լի նեն նպա տա կային, 
չբա վա րա րեն թե րապև տի հե տաքրք րու թյու նը, այլ ուղղ ված լի
նեն ե րե խայի թե րա պի ային.
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•	 Ար ձա գանք– հար ցեր, ե րբ թերպև տը շեշ տադ րում է ե րե խայի 
պնդու մից որ ևէ ա ռան ձին բառ կամ ար տա հայ տու թյուն դրա մա
սին ա վե լին խո սե լու նպա տա կով: Կախ ված այն բա նից, թե ին
չի մա սին է տվյալ պա հին ա վե լի կար ևոր պար զա բա նել, թե րա
պևտը «ար ձա գան քում է» այդ բա ռը: 

Օ րի նակ՝ ե րե խան ա սում է. «Եղ բայրս խփեց ի նձ, քա նի որ 
խան գա րում է ի նրան դա սերն ա նե լու»: Թե րապևտ. «Խ փե՞ց»։ 
« Խան գա րո՞ւմ է իր»:

•  Պար զա բա նող հար ցեր, ո րոնք տր վում են ե րե խային ո րո շա կի 
հաս կաց ման բե րե լու նպա տա կով: Դրանք կի րառ վում են այն 
դեպ քե րում, ե րբ թե րապևտն ար դեն ի սկ ունի ո րո շա կի պատ կե
րա ցում և օգ նում է ե րե խային գի տակց ման գա լու: Դրանք կա րող 
են կրել նաև խորհր դան շա կան բնույթ: 

Օ րի նակ՝ վեց տա րե կան աղ ջի կը տիկ նի կի տնա կում խա ղար
կում է ըն տա նե կան մի պատ մու թյուն, որ տեղ մայր  նա պաս տա կը 
բար կա ցել է փոք րիկ նա պաս տա կի վրա, ին չից վեր ջինս լաց է 
լի նում: Թե րապևտ. « Տես նում եմ՝ փոք րի կը շատ է տխ րել»: Ե րե
խա. «Այո՛, մայ րի կը շատ ջղայ նա ցած է, էլ չի սի րում նրան»: 
Թե րապևտ. « Փոք րի կը ի նչ –որ բան է ա րել, որից մայ րի կը 
բար կա ցե՞լ է»: Ե րե խա. «Այո՛, նա նե ղաց րել է իր փոք րիկ եղ բո
րը: Մայ րի կը շատ բար կա նում է, ե րբ այդ պես է լի նում»: Թե
րապևտ. « Նե ղաց րե՞լ: Ի սկ ի ՞նչ է ա րել փոք րի կը»: Ե րե խա. « Նա 
խլել է եղ բո րից իր խա ղա լի քը, եղ բայրն էլ սկ սել է լա ցել»: Թե
րապևտ. « Հըմմ, ե րբ փոք րիկ նե րից վերց նում են ի րենց դուր 
ե կած ի րը, նրանք իս կա պես լա ցում են: Ի սկ ի ՞նչ ես կար ծում, ե րբ 
մար դիկ բար կա նում են, ի ՞նչ է տե ղի ունե նում»: Ե րե խա. «Ն րանք 
բղա վում են, պատ ժում են ե րե խա նե րին»: Թե րապևտ. «Այո՛, 
բար կա նա լիս մար դիկ կա րող են բղա վել կամ ձայ նը բարձ րաց
նել, վի րա վո րա կան խոս քեր ա սել, նույ նիսկ ո րոշ պատ ժաձ ևեր 
կի րա ռել: Այ սինքն՝ ե րբ ի նչ –որ ուժեղ զգաց մունք է լի նում, մար
դիկ այն ցույց են տա լիս: Ի սկ ի ՞նչ ես կար ծում, ե րբ բար կու թյունը 
ան ցնում է, մայ րիկ նե րը հանգս տա նում են, նրանք ի նչ պե՞ս են 



ԳԼՈՒԽ 4 • ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ. ԱՊԱՔԻՆՈՒՄ 93

վե րա բեր վում ի րենց բա լիկ նե րին»: Ե րե խա. «Ն րանք է լի խա ղում 
են, խո սում են նրանց հետ: Ո ւղ ղա կի չեն ուզում, որ փոք րի կից 
բան վերց նես»: Նման դեպ քե րում թե րապև տը իր հար ցադ րում
նե րով մո տեց նում է ե րե խային այն գի տակց մա նը, որ յու րա քան
չյուր զգաց մունք կա րող է ունե նալ իր դրս ևո րում նե րը, սա կայն 
պարտադիր չէ, որ դրա նից փոխ վի ո րո շա կի վե րա բեր մունք: 

Կան հար ցադ րում ներ, ո րոնք չեն նպաս տում թե րապև տիկ զրույ
ցին: Հիմ նա կա նում դրանք սկս վում են «Ին չու» բա ռով: Այդ հար ցադ
րում նե րը հիմ նա կա նում են թադ րում են ո րո շա կի մե ղադ րանք, քա
նի որ ե րե խան հա ճախ կա րող է լսել մե ծա հա սակ նե րից՝ «Ին չո՞ւ դա 
ա րե ցիր», «Ին չո՞ւ ես խան գա րում (վա խե նում, լա ցում և այլն)»: Ե րե
խային դժ վար է վեր լու ծել իր վար քի պատ ճառ նե րը, ուս տի ստաց
վում է, որ նա ուղ ղա կի մե ղադր վում է իր ա րար քի հա մար: 

Եր բեմն թե րապևտ նե րը տա լիս են մի ան գա մից շատ, ի րար հա
ջոր դող հար ցեր, ո րոնց ե րե խան չի հասց նում պա տաս խա նել և կա
րող է փակ վել: 

Օ րի նակ՝ «Երբ դու վի ճե ցիր ըն կե րոջդ հետ, ի ՞նչ ե ղավ, ին քն ի ՞նչ 
ա սաց, դու ի ՞նչ ա րե ցիր, ուսու ցի չը ձեր կող քի՞ն էր»: 

Նման դեպ քե րը հի շեց նում են հար ցաքն նու թյուն, ե րե խան ի րեն 
կա րող է ճնշ ված զգալ կամ ուղ ղա կի չի մա նալ, թե որ հար ցին պա
տաս խա նի:

 Լի նում են դեպ քեր, ե րբ թե րապև տը հարց է տա լիս, սա կայն դրա 
տակ թաքն ված է որ ևէ պն դում, ո րի մա սին ե րե խան չի ա սել: Դա 
ուղ ղա կի ո րեն լի նում է թե րապև տի կար ծի քը, ո րով նա ճն շում է ե րե
խային՝ ան տե սե լով նրա կար ծի քը: 

Օ րի նակ՝ ե րե խան պատ մում է, որ մայ րի կը շատ բար կա ցել է  
և պատ ժել ի րեն: Թե րապևտ. « Բայց ին քը, միև նույնն է, քեզ սի
րում է, չէ՞»:

 Կան նաև հար ցադ րում ներ, ո րոնք թույլ չեն տա լիս ե րե խային 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրել իր ա րարք նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մար. « Դու ուզում ես նկա րե՞լ, թե՞ խա ղալ»: Կար ծես թե րապև տը 
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հս տակ ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ե րե խային՝ ան տե
սե լով նրա ցան կու թյու նը և զր կե լով սե փա կան պա տաս խա նատ վու
թյու նից: 

Ն ման հար ցե րը կա րող են խո չըն դո տել թե րապև տիկ գոր ծըն
թա ցին, քա նի որ չեն նպաս տում ե րե խայի ի նք նար տա հայտ մա նը, 
ի նք նա գի տակց մա նը, ի նք նա բա ցա հայտ մա նը: Հար ցադ րում նե րի 
հիմ նա կան նպա տակն է բե րել ե րե խային ի նք նա ճա նաչ ման, խնդ րի 
գի տակց ման, ճշգրտ ման: Դրանք պետք է մե ծա պես ուղղ ված լի նեն 
թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցին, այլ ոչ թե բա վա րա րեն թե րապև տի հե
տաքրք րու թյու նը:

Զ գաց մունք նե րի նույ նա կա նա ցում: Ե րե խան, ցու ցա բե րե լով 
ո րո շա կի վարք, ա նե լով ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ, ունե նա լով ո րո
շա կի ապ րում ներ, չու նի դեռ այն հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք թույլ կտան 
նրան ճա նա չել սե փա կան զգաց մունք ներն ու հույ զե րը: Հա մա ձայն 
հե տա զո տող նե րի (Halberstadt, Denham and Dunsmore, 2001, Saarni 
et al., 2006)՝ հատ կա պես եր կու սից վեց տա րե կա նում ե րե խա նե րը 
մեծ թռիչք են կա տա րում հու զա կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում, 
ո րը մի ա վոր վել է հու զա կան կոմ պե տեն տու թյուն հաս կա ցու թյան 
մեջ: Նախ և ա ռաջ ե րե խա նե րը կա րո ղա նում են ցու ցա բե րել հու
զա կան հաս կա ցում, խո սել սե փա կան հույ զե րից և հա մա պա տաս
խան ար ձա գանք տալ ուրիշ նե րի հու զա կան ար ձա գանք նե րին: 
Ե րկ րորդ՝ նրանք կա րո ղա նում են հու զա կան ի նք նա կար գա վո րում 
ի րա կա նաց նել, մաս նա վո րա պես բա ցա սա կան հույ զե րի հետ գործ 
ունե նա լու մեջ: Եր րորդ՝ ե րե խա նե րը կա րո ղա նում են ցու ցա բե րել 
ի նքնա գի տակ ցու թյան (self–conscious) հույ զեր և ապ րու մակ ցում, 
ինչը հա մակց վում է բա րո յա կա նու թյան զար գաց ման հետ: [15] 

Սո վո րա բար հո գե թե րապև տիկ սե նյակ հա ճա խող ե րե խա նե րը 
դժ վա րա նում են հու զա կան կոմ պե տեն տու թյուն ցու ցա բե րելու, քա նի 
որ ի երնց շր ջա պա տող մի ջա վայ րում չեն ստա ցել բա վա կա նա չափ 
հմ տու թյուն ներ, հաս կա ցում, ըն դու նում դրան հաս նե լու հա մար: Հու
զա կան կոմ պե տեն տու թյան հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ո րո շա
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կի ի նք նա ճա նա չում և ի նք նա հաս կա ցում: Ե րե խա նե րը հա ճախ են 
լսում մե ծա հա սակ նե րից՝ «Ի՜նչ չար ես, ան կարգ ես, ագ րե սիվ ես, 
լա վը չես և այլն»: Սա կայն մե ծա հա սակ նե րը հազ վա դեպ են դրս ևո
րում այն պի սի հաս կա ցում, որ սո վո րեց նեն տար բե րա կել ե րե խային 
իր ունե ցած ապ րում նե րը և զգաց մունք նե րը: Տար բե րա կու մը չա փա
զանց կար ևոր է այն պարզ պատ ճա ռով, որ ան վա նե լով ու գի տակ
ցե լով տվյալ պա հի ապ րու մը՝ հնա րա վոր է դառ նում դրա հետ գործ 
ունե նալ, կա ռա վա րել այն: Ե րե խայի հետ աշ խա տե լիս թե րապև տը 
պար բե րա բար ան վա նում է, բարձ րա ձայ նում է այն զգաց մունք նե րը, 
ո րոնք առ կա են տվյալ ի րա վի ճա կում, դրա նով ի սկ հնա րա վո րու
թյուն ստեղ ծում ե րե խային հաս կա նա լու ի րեն, իր ապ րա ծը: 

Օ րի նակ՝ յոթ տա րե կան տղան խա ղար կում է կեն դա նի նե րով 
մի ի րա վի ճակ, ե րբ մի քա նի կեն դա նի վի ճա բա նու թյան մեջ են 
վագ րի հետ: Տղա. «Ի րենք նե ղաց նում են վագ րին, չեն ուզում իր 
հետ խա ղան»: Թե րապևտ. «Եր ևի վագ րը տխ րո՞ւմ է, ե րբ իր հետ 
այդ պես են վար վում»: Ե րե խա. « Հա՛, ուզում է ի րենց ուտի»: Թե
րապևտ. « Վագ րը այն քան է տխ րում, որ ուզում է պատ ժել և ուտել 
ի րենց»: Ե րե խա. « Չէէ՜, վագ րը շատ է բար կա նում, ուզում է, որ իր 
հետ խա ղան, բայց ի րեն նե ղաց նում են, ու ին քը դրա նից ա վե լի է 
ջղայ նա նում»: 

Այս փոք րիկ դր վա գը ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես է թե րապև տի օգ
նու թյամբ ե րե խան գա լիս ի րա կան զգաց մունք նե րի գի տակց մա նը և 
դրան ցից բխող վար քին: Սրա ար դյուն քում կա րե լի է քն նար կել ե րե
խայի վար քի հե տա գա ռազ մա վա րու թյուն նե րը և բե րել ե րե խային 
կոնստ րուկ տիվ ել քե րի:

Զ գաց մունք նե րի աղ բյուր նե րի նույ նա կա նա ցում: Բա ցի վե րը 
նշ ված զգաց մունք նե րի նույ նա կա նա ցու մից՝ մեկ այլ կար ևոր հմ տու
թյուն է զգաց մունք նե րի և դրանց ա ռա ջաց ման աղ բյուր նե րի նույ նա
կա նա ցու մը: Բա ցի այն, որ ե րե խան պետք է ճա նա չի սե փա կան ապ
րում նե րը, դրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, դրս ևոր ման ձևեր ը, 
նա նաև պետք է ի մա նա, որ յու րա քան չյուր ապ րում, հույզ, զգաց
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մունք ունի իր ա ռա ջաց ման հիմ քը՝ լի նի դա ո րո շա կի ի րադ րու թյուն, 
միտք, պատ կե րա ցում և այլն: Հա ճախ ե րե խան իր հաս ցե ին լսում է 
ո րո շա կի բնու թագ րում ներ, ո րորնք հիմ նա կա նում վե րա բեր ում են 
իր վար քին կամ ան ձին: Ե րե խան, ը նդ հան րաց նե լով այդ բնու թագ
րիչ նե րը, կա րող է ո րո շա կի կար ծիք ձևա վո րել իր ան ձի վե րա բե
րյալ, ին չը նպաս տում է ցածր ի նք նագ նա հա տա կա նի, սե փա կան 
ան կար ևո րու թյան ձևա վոր մա նը կամ խն դիր նե րի է ՛լ ա վե լի խո րա
ցմանը: Զգաց մունք նե րի ա ռա ջաց ման աղ բյուր նե րի նույ նա կա նա
ցու մը թույլ է տա լիս գի տակ ցել, որ յու րա քան չյուր հույզ, ապ րում, լի
նի այն դրա կան թե բա ցա սա կան, ունի իր ա ռա ջաց ման պատ ճառն 
ու հիմ քը: Այս գի տակ ցու մը իր հեր թին թույլ է տա լիս հաս կա նալ, որ 
դրանք վե րահս կե լի են: 

Օ րի նակ՝ ի նը տա րե կան տղան, ո րն ուղ ղորդ վել էր հո գե թե րա
պի այի ագ րե սի վու թյան բարձր մա կար դա կի պատ ճա ռով, ծնող նե րի 
պատ մե լով, ե րե խան ան տա նե լի չար է, չի սի րում իր եղ բո րը, ա նընդ
հատ փոր ձում է վնա սել, ի նք նու րույն չի ա նում դա սե րը և այլն: Ե րե
խայի հետ հան դի պում նե րի ըն թաց քում ե րե խան ա վա զի վրա կա
ռու ցում էր մի մեծ տուն, որ տեղ ապ րում է ին մի այն հայ րը, մայ րը 
և ար քա յազ նը: Խա ղարկ ման ըն թաց քում թե րապև տի հետ մի ա սին 
հո րի նե ցին մի պատ մու թյուն, ո րի ըն թաց քում տղան պատ մեց, որ 
ար քա յազ նը մե ծա ցել էր, և հայ րիկն ու մայ րի կը ո րո շել է ին այլ ե րե
խա բե րել տուն: Ար քա յազ նը վա խե նում էր, որ ի րեն էլ չեն սի րի: 
Թե րապև տը օգ նեց նույ նա կա նաց նե լու տղայի ներ կայիս վարքը, 
հույ զե րը և դրանց ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը: «Ար քա յազ նը շատ 
ան հան գիստ էր, ե րբ ի մա ցավ, որ տա նը մեկ այլ փոք րիկ պետք է 
հայտն վի: Նրան թվում էր, թե ին քը այլևս կար ևոր չէ, մայ րիկն ու 
հայ րի կը ի րեն այլևս չեն սի րի և փոք րի կին կկար ևո րեն: Ար քա յազ նը 
ուզում էր ա նընդ հատ լի նել ծնող նե րի կող քին, ուզում էր, որ նրանք 
մի այն իր հետ զբաղ վեն, նույ նիսկ եր բեմն այն քան էր բար կա նում, 
որ ուզում էր վնաս հասց նել փոք րի կին»: Տղան պատ մու թյու նը կա
ռու ցե լիս հետզ հե տե ե կավ իր վար քի պատ ճառ նե րի գի տակց մա նը, 
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ին չը թույլ տվեց նո րո վի նայել ի րա վի ճա կին, ի նչ պես նաև հաս կա
նալ ու գի տակ ցել ծնող նե րի վար քը: 

Հույ զե րի, դրանց ա ռա ջաց ման աղ բյուր նե րի ճա նա չու մը թույլ է 
տա լիս նաև գի տակ ցել այլ մարդ կանց հույ զե րի ա ռա ջաց ման պատ
ճառ նե րը, ին չը իր հեր թին բե րում է ուրիշ նե րի վար քի հաս կաց մա նը, 
ըն դուն մա նը: Ե րբ ե րե խան գի տակ ցում է իր և դի մա ցի նի վար քի, 
ապ րում նե րի պատ ճա ռնե րը, հիմ քե րը, նա դառ նում է ա վե լի ըն դու
նող, ը մբռ նող, ին չը հանգեցնում է ար տա քին մի ջա վայ րի հետ փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի լա վաց մա ն: 

Մեկ նա բա նու թյուն ներ: Թերևս ա մենա հա ճախ հան դի պող ու 
կար ևոր վեր բալ հմ տու թյուն նե րից են մեկ նա բա նու թյուն նե րը: Թե
րապև տի կող մից տր վող մեկ նա բա նու թյուն նե րը հե տապն դում են 
մի քա նի նպա տակ. դրանց շնոր հիվ ե րե խան գի տակ ցում ու ճա նա
չում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րը, ապ րում նե րը, մտ քե րը, կա րո ղա նում է 
կա պեր հաս տա տել ներ կա ի րա վի ճա կի և ան ցած փոր ձի միջև, կա
րո ղա նում է ար տա հայ տել իր ապ րում նե րը և այլն: Մեկ նա բա նու
թյուն նե րը ի մաստ են հա ղոր դում ե րե խայի խա ղին, դարձ նում այն 
թե րա պևտիկ: 

Գո յու թյուն ունեն մեկ նա բա նու թյուն ներ ա նե լու տար բեր մո դել
ներ: Դրանք նե րա ռում են մեկ նա բա նու թյուն ներ ձևա կեր պե լու տար
բեր փու լեր՝ նա խա պատ րաս տում, կոնֆ րոն տա ցի ա, բուն մեկ նա
բա նու թյուն [23, էջ 301], կամ դիր քո րո շային մեկ նա բա նու թյուն ներ, 
ուշադ րու թյան մեկ նա բա նու թյուն ներ, կա պող (reductive) մեկ նա
բա նու թյուն ներ, ի րադ րային, փո խանց ման մեկ նա բա նու թյուն ներ և 
է թի ո լո գի ա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ: [23, էջ 301] 

Է կո հա մա կար գային հո գե թե րապևտ նե րը ա ռա ջար կում եմ 
մեկնա բա նու թյուն նե րի հետ ևյալ մո դե լը՝ ար տա ցո լում, ներ կա փա
թեռն, հա սա րակ ըն թացք (simple dynamic), ը նդ հան րաց ված ըն
թացք (generalized dynamic), գե նե տի կա կան մեկ նա բա նու թյուն
ներ: [23, էջ 305] 
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Չ նա յած ի րենց դե րին ու կար ևո րու թյա նը՝ մեկ նա բա նու թյուն
ները պետք է խիստ նպա տա կային, չա փա վոր, տե ղին և ժա մա նա
կին լի նեն, բխեն ե րե խայի պա հանջ նե րից: Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
մեկնա բա նու թյուն նե րի մի քա նի տե սակ.
•	 Ըն թա ցիկ մեկ նա բա նու թյուն ներ.

ա) Նկա րագ րում են ե րե խայի գոր ծո ղու թյուն նե րը այս տեղ և 
հի մա՝ ցույց տա լով, որ թե րապև տը ե րե խայի հետ է, լսում է նրան, 
ուշա դիր է նրա հան դեպ:

բ) Ը նդ հան րաց նում են ե րե խայի պատ մա ծը, ա սա ծը, խա ղա
ցա ծը:

գ) Ո րո շա կի մո դել են հան դի սա նում ե րե խայի վեր բա լի զա
ցիա նե րի հա մար՝ շեշ տադ րե լով խոս քային ար տա հայ տու թյուն
նե րի կար ևո րու թյու նը: 

Ըն թա ցիկ մեկ նա բա նու թյուն նե րը պետք է լի նեն շատ տե
ղին, վե րա բեր վեն հիմ նա կա նում ե րե խայի գոր ծո ղու թյուն նե րին: 
Նպա տա կա հար մար չէ ե րե խայի ա սա ծին տալ ըն թա ցիկ մեկ
նա բա նու թյուն, քա նի որ դա կրկ նու թյան նման է հն չե լու: Հա
ճա խա կի և ան տե ղի ըն թա ցիկ մեկ նա բա նու թյուն նե րը կա րող են 
զար մա նա լի թվալ ե րե խային, քա նի որ նման են զուտ կրկ նօ րի
նակ ման: 

Օ րի նակ՝ ե րե խան խա ղում է ա վա զով և ա սում է. « Հի մա ես 
կա ռու ցե լու եմ մեծ աշ տա րակ»: Թե րապևտ. « Հի մա դու կա ռու
ցե լու ես մեծ աշ տա րակ»: Նման մե կա նա բա նու թյու նը կա րող է 
բա վա կա նին ան տե ղի լի նել և զար մա նա լի ե րե խայի հա մար:

•	  Ձևանմուշնե րի մատ նան շում: Ե րե խայի հետ աշ խա տե լու ըն թաց
քում թե րապև տը պետք է ուշա դիր լի նի կրկն վող վար քաձ ևե րի, 
պա հանջ մունք նե րի, ապ րում նե րի ու զգաց մունք նե րի հան դեպ, 
որ պես զի կա րո ղա նա ե րե խայի ուշադ րու թյու նը գրա վել դրանց 
հան դեպ: Ե րե խան կա րող է պար բե րա բար, տար բեր ի րա վի ճակ
նե րում դրս ևո րել ո րո շա կի վարք, ցու ցա բե րել ո րո շա կի զգաց
մունք ներ, բայց չգի տակ ցի այդ: Թե րապև տը, խա ղի մի ջո ցով 
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կամ ուղ ղա կի ո րեն դրան ան դրա դառ նա լով, ցույց է տա լիս դա 
ե րե խային: Գի տակ ցու մը թույլ է տա լիս տես նել իր վար քի ոչ 
կոնստ րուկ տիվ դրս ևո րում նե րը կամ հույ զե րի ոչ կոնստ րուկ տիվ 
ար տա հայտ ման ձևե րը: 

Օ րի նակ՝ թե րապև տը ե րե խայի խա ղից, իր հետ փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րից, պատ մած նե րից կա րող է եզ րա կաց նել, որ ե րբ 
ե րե խան որ ևէ բա նից լար վում է, նա հուզ վում է և սկ սում է ե ղունգ
նե րը կր ծել: Կամ՝ ե րբ բար կա նում է, սկ սում է բղա վել և վատ ար
տա հայ տու թյուն ներ օգ տա գոր ծել: Թե րապև տը մատ նան շում է 
այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը. «Ես նկա տել եմ, որ ա մեն ան գամ, ե րբ 
քեզ որ ևէ բան ան հանգս տաց նում է, դու այն քան ես հուզ վում, որ 
թվում է, թե հի մա լաց կլի նես: Այդ պա հին ե ղունգ ներդ կր ծե լու 
մեծ ցան կու թյուն ես ունե նում»:

•	  Մեկ նու թյուն ներ: Մեկ նա բա նու թյուն նե րի այն տե սակն է, ո րը 
կապ է հաս տա տում ե րե խայի ներ կա վար քի և նրա ան ձնա կան 
պատ մու թյան միջև: Սրանք ա ռա վել բարդ տի պի մե կնա բա նու
թյուն ներն են, ո րոնց ե րե խան պետք է պատ րաստ լի նի, կա րո ղա
նա հաս կա նալ ու ը մբռ նել, քա նի որ սրանք հիմ նա կա նում վե րա
բե րում են ի րեն ան հանգս տաց նող խն դիր նե րին, ապ րում նե րին, 
ի րա վի ճակ նե րին: Հա մա ձայն Օ՚Քոն նե րի՝ այս տի պի մեկ նա բա
նու թյուն նե րը ա մե նա վեր ջին ու բարդ մա կար դա կի մեկ նա բա նու
թյուն ներն են, ո րոնք հետ ևում են հա սա րակ և ը նդ հան րաց ված 
ըն թաց քի մեկ նա բա նու թյուն նե րին: Վեր ջին ներս հիմ նա կա նում 
սահ մա նա փակ վում են տվյալ հան դիպ ման սահ ման նե րով, ե րե
խան հետզ հե տե սո վո րում է թե րապև տի մեկ նա բա նու թյուն նե
րին, ո րոնք կապ են ստեղ ծում ե րե խայի հույ զե րի, դր դա պատ
ճա ռե րի և վար քաձ ևե րի միջև, սո վո րում է վեր լու ծել ու կա պեր 
տես նել իր հու զա կան աշ խար հի և դրա ար տա հայտ ման ձևե րի 
միջև, սո վո րում է տես նել և ըն դու նել ոչ կոնստ րուկ տիվ վար քա
ձևե րը, փոր ձում է գտ նել այ լընտ րան քային ուղի ներ: [23] 

Օ րի նակ՝ յոթ տա րե կան վա խե րով տղան, ո րին ուղ ղոր դել է ին 
հո գե թե րա պի այի ծնող նե րի ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո, կա րո
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ղա ցավ հաղ թա հա րել իր տագ նապ ներն ու վա խե րը, ե րբ խա ղար
կե լով տար բեր ի րա վի ճակ ներ և հե գե թե րապև տի մեկ նա բա նու
թյուն նե րից հե տո գի տակ ցեց, որ իր վա խերն ու տագ նապ նե րը 
կապ ված են հոր կող մից ժա մա նա կին բռ նու թյուն կի րա ռե լու 
հետ: Մեկ նա բա նու թյուն նե րի այս տե սա կն ար վում է այն ժա մա
նակ, ե րբ թե րապև տը վս տահ է, որ ե րե խան կա րող է ըն կա լել իր 
ա սա ծը, հաս կա նալ մեկ նա բա նու թյու նը: Պետք չէ դրանք ա նել, 
ե րբ հան դիպ ման ա վար տին քիչ ժա մա նակ է մնում, քա նի որ թե
րապև տը պետք է վս տահ լի նի, որ ժա մա նակ կու նե նա գործ ունե
նա լու ե րե խայի հա կազ դում նե րի հետ: 

Օ րի նակ՝ տաս ներ կու տա րե կան տղան, ո րը գա լիս էր հան
դի պում նե րի ծնող նե րի ա մուս նա լու ծու թյունից հետո ագ րե սի վու
թյան հաղ թա հար ման նպա տա կով, ա մեն ան գամ, ե րբ գի տակ
ցում էր, որ բար կու թյուն ունի հայ րի կի նկատ մամբ, փոր ձում էր 
փախ չել սե նյա կից: Թե րապև տը ստիպ ված էր զս պել ե րե խայի 
այդ պոռթ կու մը, հաս կաց ման և հանգս տաց ման ճա նա պար հով 
հաղ թա հա րել այդ հա կազ դու մը: 

•	 Ա նուղ ղա կի մեկ նա բա նու թյուն ներ: Ե րե խայի հետ աշ խա տան քում 
ուղիղ և հս տակ ար ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը կա րող են ցա վոտ, 
ան հաս կա նա լի, ոչ ցան կա լի լի նել ե րե խայի հա մար: Կախ ված 
ե րե խայի տա րի քից, խնդ րի բնույ թից, ան ձնային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րից, թե րա պի այի ըն թաց քից, փու լից՝ կա րե լի է կի րա
ռել ա նուղ ղա կի մեկ նա բա նու թյուն ներ, ո րոնք ար վում են խա ղի, 
պատ մու թյուն պատ մե լու հա մա տեքս տում կամ թե րապևտ —
այ ցե լու հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Թե րապև տը 
նրբան կա տո րեն մի ջամ տում է ե րե խայի խա ղին՝ ա ռա ջար կե լով 
իր մեկ նա բա նու թյուն նե րը խա ղի հե րոս նե րին: Կա րե լի է կի րա ռել 
նաև « կար ծես թե» մեկ նա բա նու թյուն ներ, ե րբ թե րապև տը խո
սում է ե րե խայի խնդ րից, սա կայն չի մատ նան շում նրան: [1, 53]: 

Օ րի նակ՝ թե րապև տի մեկ նա բա նու թյու նը. « Գի տե՞ս՝ կան աղ
ջիկ ներ/տ ղա ներ, ո րոնք եր բեմն ունե նում են վա խեր: Վա խե
նում են մնալ մութ սե նյա կում, նրանց թվում է, թե այն տեղ որ ևէ 



ԳԼՈՒԽ 4 • ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ. ԱՊԱՔԻՆՈՒՄ 101

մեկը կա րող է լի նել», կամ՝ « Քո տա րի քի աղ ջիկ նե րին հեչ դուր չի 
գա լիս, ե րբ ուսու ցի չը բար կա նում է ի րենց վրա ըն կե րու հի նե րի 
մոտ» և այլն: Նմա նա տիպ մեկ նա բա նու թյուն նե րը թույլ են տա
լիս ե րե խային հե ռա նալ ի րենց խնդ րից և խո սել դրա մա սին: Լի
նում են դեպ քեր, ե րբ նմա նա տիպ ար տա հայ տու թյուն նե րից հե
տո ե րե խան բա ցե ի բաց սկ սում է խո սել իր մա սին: Այդ դեպ քում 
թե րապև տը կա րող է շա րու նա կել քն նար կու մը՝ ար դեն խո սե լով 
հենց ե րե խայի մա սին: 

Օ րի նակ՝ չորս տա րե կան տղան, ո րն ուներ վա խեր և չէր քնում 
ա ռանց ծնող նե րի, թե րապևտն ասում է. « Գի տե՞ս՝ կան տղա ներ, 
ո րոնք չեն ուզում մե նակ քնել ի րենց ան կող նում, ուզում են, որ 
մայ րիկն ու հայ րի կը ի րենց կող քին լի նեն»: Ե րե խա. « Հա՛, ես էլ եմ 
այդ պես ա նում»:

Պն դում ներ: Թե րապև տիկ գործընթացի ժա մա նակ ո րո շա կի 
տե ղե կույ թի տրա մադր ման, ե րե խայի հար ցե րին պա տաս խա նե լու, 
սահ մա նա փա կում ներ դնե լու ան հրա ժեշ տու թյուն է ծա գում: 

Ե րե խայի տված հար ցե րին պա տաս խա նե լիս թե րապև տը պետք է 
հս տակ կա րո ղա նա հաս կա նալ դրանց տակ թաքն ված ուղերձ նե րը: 
Պա տաս խա նե լուց ա ռաջ նպա տա կա հար մար է ար տա ցո լել դրանք, 
ճշգր տել: Այդ ժա մա նակ թե րապև տը կա րող է պար զել, թե ի նչ է 
հստակ ուզում ի մա նալ ե րե խան, ի նչ հա մա տեքս տում է հարց նում: 

Օ րի նակ՝ ե րե խայի հար ցը՝ ա րդյոք թե րապև տը հա ճա խել է ման
կա պար տեզ, կա րող է լի նել ուղ ղա կի հե տաքրք րու թյու նից դրդ ված, 
պա րու նա կել թաքն ված ի մաստ՝ ա րդյոք թե րապև տը կա րող է զգալ 
իր ապ րում նե րը, հաս կա նալ իր ունե ցած փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
և այլն:

 Հա մա ձայն Օ՚Քոն նե րի՝ հար ցե րը կա րող են լինել գործ նա կան, 
ան ձնա կան բնույթի, կապ ված լի նեն հա րա բե րու թյուն նե րի հետ: [23] 

Գործ նա կան հար ցե րը սո վո րա բար ոչ մի թաքն ված ի մաստ 
չունեն, վե րա բե րում են ե րե խայի կեն սա գոր ծու նե ու թյա նը, խա ղի 
կազ մա կերպ մա նը՝ « Կա րո՞ղ եմ գնալ լվաց վե լու», «Ա վա զի մեջ տվյալ 
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խա ղա լի քը կա րո՞ղ եմ օգ տա գոր ծել» և այլն: Սա կայն դրանց հան
դեպ նույն պես պետք է ուշա դիր լի նել: Օ րի նակ՝ «Որ քա՞ն է մնա ցել 
մինչև հան դիպ ման ա վար տը» հար ցը կա րող է վկայել այն մա սին, 
որ ե րե խան ուզում է ճշ տել ժա մա նա կը, որ պես զի կա րո ղա նա կար
գա վո րել իր գոր ծու նե ու թյու նը, սա կայն կա րող է նաև դի մադ րու թյան 
նշան լի նել՝ ցույց տա լով, որ ե րե խան ձգում է ժա մա նա կը, չի ուզում 
ներգ րավ վել, ուզում է ա րագ ա վար տել և այլն: Ա նձ նա կան բնույ թի 
հար ցե րը կապ ված են թե րապև տի ան ձնա կան կյան քի հետ, կա րող 
են նաև ունե նալ եր կա կի բնույթ: «Ե րե խա ներ ունե՞ս» հար ցը կա րող է 
լի նել զուտ հե տաքրք րու թյան ար դյունք, միև նույն ժա մա նակ վկայել 
այն մա սին, որ ե րե խան վս տահ չէ թե րապև տի կյան քում իր ունե
ցած նշա նա կու թյան մա սին, ուզում է ճշգր տել, թե ի նչ դեր է խա
ղում նրա կյան քում, ա րդյոք թե րապև տն ըն դու նում է ի րեն: Նույ նը 
վե րա բե րում է նաև թե րապևտ —ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա մա տեքս տում ըն կած հար ցե րին: Օ րի նակ՝ ա րդյոք խա ղա սե նյակ 
այլ ե րե խա ներ գա լի՞ս են, թե՞ ոչ, ի ՞նչ են ա նում խա ղա սե նյա կում այլ 
ե րե խա նե րը, ի նչ պե՞ս եք նրանց վե րա բեր վում և այլն: 

Թե րապև տի կող մից ար վող պն դում նե րը վե րա բեր ում են նաև 
սե նյա կի և թե րապև տիկ հան դիպ ման կա ռուց ված քին: Դրանք հիմ
նա կա նում թե րապև տի կող մից դր վող սահ մա նա փա կում ներն են:

 
Աշ խա տանք դի մադ րու թյան և պաշտ պա նու թյուն նե րի հետ: 

Թե րապև տիկ սե նյա կում ե րե խան հա ճախ ցու ցա բե րում է պաշտ պա
նու թյուն ներ, դի մադ րու թյուն, ի հայտ է բե րում ո րոշ ախ տա նիշ ներ: 

Հո գե թե րապև տիկ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում թե րապև տը հա
ճախ հան դի պում է այն պի սի եր ևույ թի, ե րբ գոր ծըն թա ցը կար ծես 
« սառ չում է, կանգ է առ նում, ա ռաջ չի շարժ վում». այն կոչ վում է դի
մադ րու թյուն: 

Ի սկզ բա նե դի մադ րու թյու նը ե ղել է հո գե վեր լու ծա կան եզ րույթ: 
« Դի մադ րու թյուն» կա րե լի է ան վա նել այն ա մե նը, ի նչ խո չըն դո
տում է վեր լու ծու թյան ըն թաց քը, ը նդ ո րում՝ ըն դուն ված է հա մա րել, 
որ դի մադ րու թյուն ցու ցա բե րո ղը հիմ նա կա նում և մեծ մա սամբ այ
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ցե լուն է, այ սինքն` այ ցե լուն հա կադր վում է թե րապև տիկ գոր ծըն թա
ցին, վեր լու ծու թյա նը, փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին: Այս տե սա կե տից 
դի մադ րու թյու նը կա րե լի է բնու թագ րել որ պես հո գե կան այն պի սի 
մե խա նիզմ, ո րը խո չըն դո տում է ան գի տակ ցա կան նյու թի վեր լու
ծու թյա նը և ար տամղ ված կոնֆ լիկտ նե րի դուրս բեր մա նը: Փաս տո
րեն այ ցե լո ւի այն բո լոր հո գե կան ուժե րը, ո րոնք խո չըն դո տում են 
վնասվածք ային հի շո ղու թյուն նե րի ա րթ նա ցու մը, այ ցե լո ւի հա մար 
ցա վոտ հար ցե րի քն նար կու մը, ի րա կան խն դիր նե րի դուրս բե րու մը 
և գի տակ ցու մը, կա րող են հան դես գալ որ պես դի մադ րու թյուն: Ծայ
րա հեղ դեպ քե րում դի մադ րու թյու նը կա րող է լուրջ պատ ճառ դառ
նալ հո գե թե րապև տիկ աշ խա տան քի դա դա րեց ման հա մար: 

Այ ցե լուն ան գի տակ ցա բար վե րահս կում է հո գե թե րապև տիկ գոր
ծըն թա ցը` թույլ չտա լով խախ տել «ա նա ռողջ», թվա ցյալ հա վա սա
րակշ ռու թյու նը: Դի մադ րու թյու նը մեծ պաշտ պան է այ ցե լո ւի հա մար, 
ուս տի հա ճախ « դի մադ րու թյուն» և « պաշտ պա նու թյուն» եզ րույթ նե րը 
օգ տա գործ վում են որ պես հո մա նիշ ներ: Հո գե վեր լու ծա կան դպ րո
ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մեծ ուշադ րու թյուն են դարձ նում դի մադ րու
թյանը և այն կի րա ռում որ պես հո գե թե րապև տիկ « գոր ծիք» այ ցե լո ւի 
հետ ի րա կա նաց վող աշ խա տան քում: 

Ե րե խա նե րի հետ հո գե թե րապև տիկ աշ խա տանք ի րա կա նաց նե
լիս հո գե թե րապև տը ևս հա ճախ կա րող է հան դի պել դի մադ րու թյան 
եր ևույ թին, ը նդ ո րում, ել նե լով ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րից, ման կա կան հո գե թե րա պի ա յում դի մադ րու թյուն կա րող է ցու
ցա բե րել թե՛ ե րե խան, թե՛ նրա ըն տա նի քը: 

Դի մադ րու թյան ի հայտ գա լու պատ ճառ նե րը տար բեր են: Դրան
ցից են նախ կին հո գե բա նա կան վնասվածք նե րը, սթ րես նե րը, տհաճ 
հի շո ղու թյուն նե րը, ան հա ջո ղու թյան մատն վե լու և փո փո խու թյան են
թարկ վե լու վա խե րը, հի վան դու թյու նից կամ ներ կա վի ճա կից ե րկ
րոր դային շա հը և այլն: 

Ե րե խա նե րի հետ ի րա կա նաց վող աշ խա տան քում դի մադ րու
թյունն ունի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և նր բու թյուն նե րը: Վե րը 
թվարկ ված դեպ քե րը կա րող են ե րե խայի դի մադ րու թյան պատ ճառ 
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դառ նալ նույ նիսկ նե րա ծա կան հան դի պում նե րի ըն թաց քում: Սա 
հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է այն բա նով, որ ե րե խան ին քը չի 
ը նտ րել թե րապև տիկ ուղին, թե րապև տի մոտ հա ճա խում է ծնո ղի 
ո րոշ մամբ կամ մե ծա հա սա կի դրդ մամբ և մինչ սե փա կան դրդա
պատ ճառ նե րի գի տակ ցու մը կա րող է հա կա ռակ վել և դի մադ րել 
«ուժով և ստի պո ղա բար» կազ մա կերպ ված հան դի պում նե րին:

Օ րի նակ՝ յոթ տա րե կան աղ ջի կը, ո րին մայ րը ո րո շել էր բե րել թե
րա պի այի, քա նի որ նա կո պիտ էր տա տի կի հետ և ունե նում էր ագ
րե սիվ դրս ևո րում ներ, ե րբ ի րեն որ ևէ բան ար գե լում է ին, ա ռա ջին 
հան դիպ մա նը վր դով մուն քով բա ցա կան չեց. « Ձեզ եմ խան գա րում, 
դուք էլ գնա ցեք բուժ վե լու»: 

Նա, բնա կա նա բար, չի գի տակ ցում, որ իր դժ վա րու թյուն նե րը 
պայ մա նա վոր ված են ըն տա նե կան այն պի սի մթ նո լոր տով, որ տեղ 
նա ի րեն ա պա հով և պաշտ պան ված չի զգում և ստիպ ված ձևա վո
րում է կյան քում գո յատ ևե լու իր ռազ մա վա րու թյուն նե րը, ո րոնք այդ
քան էլ ար դյու նա վետ չեն: Չի գի տակ ցում նաև այն փաս տը, որ հո
գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը կա րող է օգ նել ի րեն` հաղ թա հա րե լու 
կյան քի դժ վա րու թյուն նե րը: 

Ա ռա ջին հան դի պում նե րի դի մադ րու թյու նը թե րապև տից մաս նա
գի տա կան ին տո ւի ցի ա և կողմ նո րո շում է պա հան ջում՝ գնա հա տե
լու ե րե խայի հո գե վի ճա կը, դի մադ րու թյան պատ ճառ նե րը և գտ նե լու 
այն մի ջոց նե րը, ո րոնք օգ տա կար կլի նեն դրանց հաղ թա հար ելուն: 
Կար ևո րա գույն պայ ման նե րից է վս տա հե լի մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը: 

Թե րապև տի հա մար չա փա զանց կար ևոր է հաս կա նալ և գի տակ
ցել, որ ե րե խա նե րը հիմ նա վոր պատ ճառ ներ ունեն դի մադ րու թյուն և 
պաշտ պա նու թյուն դրս ևո րե լու: Ի նչ պես նշում է Վ. Օք լեն դե րը, ե րե
խա նե րը հա ճախ դրս ևո րում են այն պի սի վարք, ո րը կօգ նի նրանց 
գո յատ ևե լու և պաշտ պան վե լու: [24] 

Շր ջա պա տող ար տա քին աշ խար հում պար բե րա բար հան դի
պե լով դա ժա նու թյան, քաո սի, ա նա պա հո վու թյան, կոպ տու թյան և 
այլնի` նրանք գի տակ ցում են, որ պետք է ա նեն ա մեն ի նչ, որ պես զի 
կա րո ղա նան պաշտ պա նել ի րենց և ի րենց սահ ման նե րը: 
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Վար քային և հու զա կան խն դիր ներ ունե ցող ե րե խա նե րի հա մար 
դի մա ցի նին վս տա հե լը նրանց կա րող է դարձ նել խո ցե լի, ան պաշտ
պան: Ո ւս տի թե րապև տիկ սե նյա կում նրանք շա րու նա կում են չբաց
վել ու չվս տա հել, և թե րապև տից պա հանջ վում է մեծ համ բե րու թյուն, 
նր բան կա տու թյուն ու ը մբռ նում, ին չը ե րե խային կօգ նի փոքր –ինչ 
թու լաց նե լու պաշտ պա նու թյու նը և բաց վե լու թե րապև տի մոտ:

 Հա մա ձայն Ան նա Ֆրոյ դի` հո գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցում 
ե րե խա նե րի դի մադ րու թյու նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել մի 
շարք պատ ճառ նե րով: [38] 

Ա ռա ջին կար ևոր պատ ճառ նե րից մե կը կա րող է լի նել այն, որ 
ե րե խա նե րը թե րա պի այի են գա լիս ոչ ի րենց կամ քով և հետ ևա բար 
չեն զգում գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րավ վե լու և խն դիր ներ լու ծե լու պա
տաս խա նատ վու թյուն: 

Դի մադ րու թյան մեկ այլ պատ ճառ կա րող է լի նել նաև այն, որ 
ե րե խա նե րի մոտ դեռևս լի ո վին ձևա վոր ված չէ ժա մա նա կի ըն կա
լու մը, և քն նարկ վող բա ցա սա կան զգաց մունք նե րը նրանց հա մար 
ա վե լի ար դի ա կան են և նշա նա կա լի, քան ա պա գա յում ա պա քին վե
լու հե ռան կա րը:

 Ման կա կան հո գե թե րա պի այի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն 
այն է, որ մինչև տա սը տա րե կան ե րե խա նե րը խա ղը կամ ա րտ թե
րապև տիկ մի ջոց նե րը գե րա դա սում են խոս քային մի ջամ տու թյու
նից: Ո ւս տի թե րապև տը պետք է հմուտ լի նի տա րաբ նույթ մի ջոց ներ 
կի րա ռե լու մեջ, հետ ևի ե րե խայի սիմ վո լիկ խա ղին, լեզ վին, կա րո ղա
նա մի ջամ տու թյուն ներ ա նել փո խա բե րու թյուն նե րի մա կար դա կում: 

Օ րի նակ՝ ութ տա րե կան այ ցե լուն ե րկ րորդ հան դիպ մա նը բարձ
րա ձայ նեց. «Իսկ հո գե բա նի սե նյա կում կա րե լի՞ է չխո սել: Կա րե լի՞ է 
մի այն խա ղալ, նկա րել ու որ ևէ բան պատ րաս տել»: «Ի հար կե: Դու 
ա զատ ես քո գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ»: « Դե, ուրեմն, ես կգամ: Ի նձ 
այդ պես շատ հար մար է»: 

Սա մի օ րի նակ է, ե րբ ե րե խան իս կա պես ի րեն ա վե լի պաշտ
պան ված և ա պա հով է զգում, ե րբ թե րա պի այի սե նյա կում խն դիր
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նե րը լուծ վում են իր հա մար ա վե լի հա րա զատ, պաշտ պա նու թյուն 
ա պա հո վող մե թոդ ներով: 

Ըստ Ա. Ֆ րոյ դի` ե րե խայի ոչ հա սուն Է գոն տա տան վում է ներ քին 
և ար տա քին ճն շում նե րի միջև, նա ա վե լի մեծ վտանգ է զգում թե
րապև տիկ վեր լու ծու թյան հան դեպ, քան մե ծա հա սակ նե րը: Հետ ևա
բար, ե րե խայի պաշտ պա նու թյունն ու դի մադ րու թյու նը ա վե լի կա յուն 
են լի նում: Սա հատ կա պես նկա տե լի է դե ռա հա սու թյան տա րի քում:

 Դի մադ րու թյան ուժգ նու թյան պատ ճառ նե րից մե կը, ը ստ Ա. Ֆրոյ
դի, այն է, որ ե րե խա նե րի մոտ պաշտ պա նու թյան ա վե լի վաղ ձևե րը 
գո յատ ևում են ա վե լի հա սուն ձևե րի հետ, այդ պատ ճա ռով ե րե խա
նե րը ցու ցա բե րում են ա վե լի ուժեղ դի մադ րու թյուն: [38] 

Ե րե խա նե րի մեջ դի մադ րու թյունն ար տա հայտ վում է մի քա
նի վար քաձ ևով: Նրանք կա րող են եր կա րատև լռել, կա րող են 
դրսևորել կարծ րա տի պային վարք կամ խոսք, կա րող են հրա ժար վել 
տվյալ հան դիպ մա նը կամ ը նդ հան րա պես թե րապև տիկ գոր ծըն թա
ցին մաս նակ ցե լուց: Բա վա կա նին հա ճախ հան դի պող եր ևույթ է նաև 
«չ գի տեմ» ար տա հայ տու թյու նը, ե րբ թե րապև տի ցան կա ցած ա ռա
ջար կու թյան հար ցի ե րե խան պա տաս խա նում է՝ չ գի տեմ: 

Ե րե խա նե րը կա րող են դրս ևո րել շե ղող վարք: Ե րբ թե րապևտը 
խա ղի կամ որ ևէ գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ան դրա դառ նում է ցա
վոտ հար ցի, ե րե խայի հա մար բա վա կա նին դժ վար է բաց վել և գի
տակ ցել բա ցա սա կան, տհաճ ի րա կա նու թյու նը, այդ ի սկ պատ ճա
ռով նա նա խընտ րում է շե ղել թե րապև տի ուշադ րու թյու նը տվյալ 
հար ցից, ը նդ հա տում է նրան կամ փո խում թե ման: 

Դի մադ րու թյան մեկ այլ ձև է խու սա փու մը: Եր բեմն ե րե խա նե րը 
կա րող են խո սել կամ խա ղար կել ի րենց հա մար կար ևոր հարց, սա
կայն հան կարծ հրա ժար վել ի րենց ա սա ծից կամ խու սա փել տվյալ 
թե մայից: 

Օ րի նակ` հինգ տա րե կան աղ ջիկն ուներ վա խեր, սա կայն դրանք 
չէր ըն դու նում` հա մա րե լով իր հա մար ա մո թա լի եր ևույթ, և ա մեն ան
գամ, ե րբ փոր ձում է ինք քն նար կել դրանք, ա սում էր. « Հա՛, ես էլ եմ 
վա խե ցել… լի նում է այդ պես… Բայց շատ թույ լերն են վա խե նում, ես 
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ուժեղ եմ, դա չի կա րե լի ա նել: Հե րիք է դրա մա սին խո սենք, ե կե՛ք 
ուրիշ խաղ խա ղանք»: 

Ե թե թե րապև տը շա րու նա կի ճն շում գոր ծադ րել և ե րե խայի հետ 
քն նար կել ցա վոտ թե մա ներ, դա կա րող է նպաս տել ե րե խայի տագ
նա պայ նու թյան բարձ րաց մա նը, ի նչն ա ռա վել վտան գա վոր է, և ե րե
խան կա րող է կորց նել վս տա հու թյունն ու ա պա հո վու թյու նը և չցան
կա նա այլևս հա ճա խել թե րապև տի մոտ:

 Հա մա ձայն Կ. Գել դար դի և Դ. Գել դար դի, ե թե ե րե խան կաշ
կանդ վում, « կանգ է առ նում», թե րապև տը պետք է օգ նի նրան տես
նե լու դի մադ րու թյու նը և գործ ունե նա լու դրա հետ: Թե րապև տը կա
րող է բա ցատ րել, թե ի նչ է դի մադ րու թյու նը, ան դրա դարձ կա տա րի 
ե րե խայի զգա ցո ղու թյուն նե րին: [40] 

Օ րի նակ՝ ե րբ ե րե խան, չցան կա նա լով խո սել հայ րի կի մա սին, 
ուզում է փախ չել սե նյա կից, թե րապև տը կա րող է ա սել ե րե խային, 
որ հաս կա նում է, թե ի նչ քան վա խե նա լի և դժ վար է խո սել հայ րի
կի բա ցա կա յու թյան մա սին, և որ ի նքն էլ ա մեն ան գամ, ե րբ վախ է 
զգում, ցան կա նում է փախ չել: 

Դրա նով թե րապև տը ցույց է տա լիս, որ հաս կա ցել է ե րե խայի 
զգա ցո ղու թյուն նե րը, ըն դու նում է դրանք, որ բնա կան է ունե նալ 
նմա նա տիպ զգա ցո ղու թյուն ներ, վարք: Ե րբ ե րե խան տես նում է, որ 
թե րապև տի կող մից հաս կա նա լի է իր վա խի և դի մադ րու թյան պատ
ճա ռը, նա պատ րաստ է գնա լու ա վե լի խոր թե մա նե րի քն նարկ մա նը՝ 
չվա խե նա լով վնաս վե լուց: 

Հա մա ձայն Ռ. Մար շա լի` ե րե խայի հետ աշ խա տե լիս կա րե լի է 
կի րա ռել տա րաբ նույթ մի ջոց ներ, ո րոնք կօգ նեն հա ջո ղու թյամբ 
հաղ թա հա րե լու դի մադ րու թյու նը: Նա ա ռա ջար կում է մի շարք տեխ
նի կա ներ, ո րոն ցից են գե րագ նա հա տու մը, հրա ման նե րը, չա րա շա
հու մը, խորհր դատ վու թյու նը, ար տա ցո լու մը և այլն: Ը ստ Մար շա լի` 
դրանք ունեն ը նդ հա նուր գծեր: Թե րապև տը նույ նա կա նաց նում է 
դի մադ րու թյու նը, ո րից հե տո այ ցե լո ւին հայտ նում է, որ դա նրա ան
ձի կար ևոր կող մե րից մեկն է: Այ նու հետև թե րապև տը ցույց է տա
լիս, որ դի մադ րու թյունն ըն դու նե լի է և չի մերժ վի իր կող մից այն քան 
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ժա մա նակ, մինչև այ ցե լուն չու նե նա բա վա րար ուժ և հա մոզ վա ծու
թյուն, որ կա րող է շա րու նա կել ա ռանց դի մադ րու թյան: Մար շա լի 
կար ծի քով դի մադ րու թյան հաղ թա հար ման լա վա գույն ձևը դրա ըն
դու նումն է, ին չը թույլ է տա լիս զգալ այ ցե լո ւին ա պա հով, պահ պա նել 
նրա պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ներն ու ռազ մա վա րու թյուն նե րը, 
փոք րաց նել վեր ջին նե րիս ուժը և նպաս տել այ ցե լո ւի ի նք նա ճա նաչ
մա նը: [20] 

Ե րե խա նե րի հետ տար վող աշ խա տան քում, բա ցի ե րե խայի 
դրսևո րած դի մադ րու թյու նից, թե րապևտ նե րը հա ճախ հան դի պում 
են նաև ըն տա նի քի կող մից ցու ցա բեր վող դի մադ րու թյան: Ծնող նե
րի դի մադ րու թյան պատ ճառ նե րը կա րող են շատ բազ մա զան լի նել: 
Մաս նա վո րա պես ե րե խան կա րող է խա ղա սե նյա կի զգա ցո ղու թյուն
նե րը, պա հանջ մունք նե րը և հույ զե րը տե ղա փո խել տուն՝ պա հան
ջե լով ծնող նե րից իր հետ լի նել նույն քան ուշա դիր, ըն դու նող, հար
գա լից, որ քան թե րապևտն է: Ե թե ծնող նե րը դեռ պատ րաստ չեն 
փո փո խու թյուն ներ մտց նե լու ի րենց վե րա բեր մուն քի և դաս տի ա
րա կու թյան ո ճի մեջ, ե րե խայի պա հան ջը կա րող է դի մադ րու թյուն 
և բար կու թյուն ա ռա ջաց նել, ծնող նե րը չցան կա նան և չկա րո ղա նան 
կապ տես նել ե րե խայի խն դիր նե րի և ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի կամ ըն տա նե կան մի ջա վայ րում առ կա խն դիր նե րի միջև: 
Հա ճախ թե րապև տիկ հան դի պում նե րի ըն թաց քում թե րապև տը կա
րող է շո շա փել ե րե խայի դժ վա րու թյուն նե րի պատ ճառ հան դի սա ցող 
կար ևոր թե մա ներ: Այն դեպ քե րում, ե րբ ըն տա նի քը դեռևս պատ
րաստ չէ մինչև վերջ ան կեղծ լի նե լու թե րապև տի հետ և նրան հա
ղոր դա կից դարձ նե լու ըն տա նե կան ի րա դար ձու թյուն նե րին, ա ռա
ջա նում են դի մադ րու թյուն և հա կադր վե լու ցան կու թյուն, ծնող նե րը 
հա ճախ ցան կա նում են ի րենց ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
ներ կա յաց նել ի դե ա լա կան՝ հա մա րե լով, որ ե րե խայի մոտ առ կա 
խնդիր նե րը այդ քան էլ լուրջ չեն, և դրանք հնա րա վոր են հեշ տու
թյամբ և ա րագ հաղ թա հա րել: Թե րապև տը կար ծես թա տե րա կա
նաց ված հան դի պում նե րի ա կա նա տեսն է դառ նում. ծնող նե րը խա
ղում են ի դե ա լա կան ծնող նե րի դեր՝ ա պա ցու ցե լով, որ ի րենք շատ 
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հա մե րաշխ են: Այս « ներ կա յաց ման» թաքն ված դր դա պատ ճա ռը 
ըն տա նե կան խնդ րի մեր ժումն է, դի մադ րու թյան դրս ևոր ման մեկ 
այլ ձև կա րող է լի նել ծնող նե րի « չա փա զանց ի րա զեկ վա ծու թյու նը» 
հո գե բա նու թյու նից, ծնո ղա վա րու թյան խն դիր նե րից և այլն: Նմա
նա տիպ դեպ քե րում ծնող նե րը հա ճախ մեր ժում են հո գե բա նի ցան
կա ցած մի ջամ տու թյուն՝ հիմ նա վո րե լով, որ ի րենք քա ջա տե ղյակ են 
ե րե խայի խն դիր նե րին, գի տակ ցում են դրանք:

Նշ ված բո լոր դեպ քե րում ծնող նե րի դի մադ րու թյու նը պայ մա նա
վոր ված է այն հան գա ման քով, որ նրանք դեռևս պատ րաստ չեն 
տես նե լու, հաս կա նա լու և փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու ի րենց 
կյան քում, ե րե խա նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում և դաս տի
ա րա կու թյան մո տե ցում նե րում: Այս ա մե նի պատ ճա ռը կա րող է լի
նել հենց ծնող նե րի մեջ հո գե բա նա կան խն դիր նե րի առ կա յու թյու նը, 
ո րոնց լուծ ման հա մար ծնող նե րը պետք է ուղ ղորդ վեն ան հա տա կան 
կամ զույ գի թե րա պի այի: Ցան կա ցած դեպ քում թե րապև տը պետք է 
բազ մա կող մա նի և հան գա մա նա լից աշ խա տանք ի րա կա նաց նի նաև 
ծնող նե րի հետ, որ պես զի կա րո ղա նա հաս կա նալ, ըն դու նել և բա
ցատ րել դի մադ րու թյան պատ ճառ նե րը, ի նչ պես նաև օգ նի հետ ևո
ղա կան ու նր բան կա տո րեն հաղ թա հա րե լու դրանք: 

Ապ րու մակ ցում, հաս կա ցում, ըն դու նում: Այս են թախմ բում մի
ա վոր ված հմ տու թյուն նե րը, թվում է, կա րե լի է դա սել թե րապև տիկ 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու հմ տու թյուն նե րի շար քին: Հի
րա վի, ե րեքն էլ վե րա բեր վում են փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր
տին, սա կայն թե րապև տիկ, ա պա քին ման փու լի հա մա տեքս տում 
դրանք դառ նում են թե րապև տի կող մից կի րառ վող հմ տու թյուն ներ, 
ո րոնք օգ նում են ե րե խային հաս կա նա լու, գի տակ ցե լու, ըն դու նե լու և 
գործ ունե նա լու խնդ րի և դժ վա րու թյուն նե րի հետ: 

Ինչ պես նշում է Ք. Բրեմ սը, ապ րու մակ ցու մը ման կա կան հո գե
թե րա պի այի հա մա տեքս տում պետք է լի նի ոչ թե ջերմ հո գա տա
րու թյան բնույթ, այլ լի նի ե րե խայի հաս կաց ման տե սակ, ո րը ը նդ
գրկում է ե րե խայի փորձն ու հո գե բա նա կան տես լա կա նը: [1, էջ 362] 
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Այդ տի պի ապ րու մակ ցու մը ան վա նում են նաև փո խա րի նող ի նտ
րոս պեկ ցի ա, որ պես զի ը նդ գծ վի այն փաս տը, որ թե րապև տը, հաշ
վի առ նե լով ե րե խայի յու րօ րի նակ փոր ձը, պետք է հաս կա նա, թե 
ի նչ պես է զգում ի րեն հենց տվյալ ե րե խան: Այ սինքն՝ սա խոր քային 
հաս կա ցում է թե՛ ե րե խայի, թե՛ նրա ան ձի, կյան քի փոր ձի: [46]

 Հա մա ձայն Հ. Լենդ րե թի՝ թե րապև տը պետք է խոր քային հաս
կաց ման դիր քո րո շում ունե նա, այ սինքն՝ ա զատ լի նի իր գնա հա
տա կան նե րից, ուղ ղոր դում նե րից, դե րից բխող ո րո շա կի դիր քից և 
փոր ձի նայել ե րե խայի կյան քին նրա տե սան կյու նից: Նմա նա տիպ 
մո տեց ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում ե րե խայի հետ աշ խա տան քը 
չի կա րող լի նել ար դյու նա վետ: [18, էջ185] 

Երբ ե րե խան հո գե թե րապև տիկ հան դիպ ման ժա մա նակ որ ևէ 
բան է պատ մում, խա ղար կում, ի նք նար տա հայտ վում, թե րապև տը 
հաս կա նում է ե րե խայի դրս ևո րում նե րը նրա ան ձնա կան պատ մու
թյան հա մա տեքս տում, կապ է տա լիս տար բեր հան դի պում նե րի ըն
թաց քում լս վա ծի և տե սա ծի միջև, հաս կա նում ե րե խայի դրս ևո րու
մը՝ որ պես ե ղած փոր ձի մի մաս: Թե րապև տը վեր բալ, ի նչ պես նաև 
ոչ վեր բալ հմ տու թյուն նե րի օգ նու թյամբ ցույց է տա լիս ե րե խային իր 
հաս կա ցա ծը, մեկ նա բա նում իր լսա ծը: Օգ տա գոր ծե լով վե րը նշ ված 
տար բեր հնար ներ՝ թե րապև տը ցույց է տա լիս, որ իս կա պես լսում և 
հաս կա նում է ե րե խային, ըն դու նում է նրան՝ դրա նով ի սկ ա զա տու
թյուն տա լով ե րե խային հե տա գա ի նք նադրս ևոր ման հա մար: Թե
րապև տը վեր դարձ նում է ե րե խային իր հաս կա ցա ծը, ին չը թույլ է 
տա լիս նրան գալ ո րո շա կի գի տակ ցում նե րի խնդ րի վե րա բե րյալ, 
գալ ի նք նա հաս կաց ման, ի նք նա ճա նաչ ման: Փաս տո րեն, թե րապև
տի կող մից ե րե խայի ապ րու մակ ցող հաս կա ցու մը բե րում է ե րե խայի 
ի նք նա հաս կաց մա նը, ին չը թույլ է տա լիս ե րե խային ըն դու նել սե
փա կան ան ձը, ա վե լի տո լե րանտ լի նել սե փա կան դրս ևո րում նե րի 
նկատ մամբ, ճա նա չել սե փա կան հույ զերն ու ապ րում նե րը և չվա խե
նալ դրանք ար տա հայ տե լուց: 

Օ րի նակ՝ ութ տա րե կան աղ ջի կը պատ մում է, որ մայ րի կը շատ է 
բար կա ցել իր վրա, քա նի որ ուսուց չու հին դժ գո հել է ի րե նից: Աղ ջի կը 
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շատ հուզ ված էր, քա նի որ ուսու ցի չը բո ղո քել է մայ րի կին, որ աղ
ջի կը ա ռանց թույլտ վու թյան մտել է ուսուց չա կան սե ղա նի դա րա կը, 
ի սկ մայ րի կը ծայ րա հեղ բար կա ցել է և ո րո շել, որ պատ ժի ա ղջ կան: 
Թե րապևտ. « Տես նում եմ, որ շատ հու զված ես, նույ նիսկ պատ րաստ 
ես լաց լի նե լու»: Աղ ջիկ. « Հա՛, մայ րի կը ի նձ շատ ուժեղ կպատ ժի, 
քա նի որ ես շատ վատ բան եմ ա րել»: Թե րապևտ. « Հաս կա նում եմ: 
Դու վա խե նում ես, որ մայ րի կի պա տի ժը շատ ուժեղ կլի նի: Ի սկ ի ՞նչ 
պատ ճառ կար, որ դու մտար ուսուց չի դա րա կը»: Աղ ջի կը զար մա
ցած նա յում է թե րապև տին (մինչ այդ ոչ ոք չէր հարց րել նրան իր 
վար քի դր դա պատ ճա ռի մա սին). «Ես դա սի ժա մա նակ ա վար տել է ի 
աշ խա տանքս և ո րո շել է ի բա ցիկ սար քել մայ րի կիս: Ու սու ցի չը բար
կա ցավ, որ զբաղ ված եմ այլ գոր ծով, վերց րեց բա ցի կը և դրեց իր 
դա րա կը: Ը նդ միջ մա նը ես ո րո շե ցի վերց նել այն»: Թե րապևտ. « Դու 
ո րո շել է իր վե րա դարձ նել քո ի՞ րը»: Աղ ջիկ. « Հա՛, ուզում է ի մայ րի կիս 
ցույց տալ»: Թե րապևտ. « Հաս կա նում եմ, որ ցան կա ցել ես լավ բան 
ա նել, մայ րի կին ա նակն կալ մա տու ցել, սա կայն այս պատ մու թյու նը 
այլ ըն թացք է ունե ցել»: Աղ ջիկ. « Հա՛, հի մա մայ րիկս շատ է բար կա
ցել, ա սում է, որ ես գո ղի նման եմ»: Թե րապևտ. «Ի՞նչ ես կար ծում, 
ա րդյոք քո ա րար քը գո ղու թյա՞ն է նման»: Աղ ջիկ. « Դե հա, ա ռանց 
թույլտ վու թյան մտել եմ ուրի շի դա րա կը, բայց ի մն եմ վերց րել»: Թե
րապևտ. « Դու վե րա դարձ րել ես քո պատ րաս տած բա ցի կը: Սա կայն 
քո ա րար քը նման վել է գո ղու թյան, քա նի որ ա ռանց զգու շաց նե լու 
մտել ես ուրի շի դա րա կը»: Աղ ջիկ. « Հա՛, ի րա կա նում ես գող չեմ, ուղ
ղա կի սխալ եմ ա րել, պետք է ուսուց չիս զգու շաց նե ի»: 

Օ րի նա կը ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես թե րապև տի ապ րու մակց ման 
և հաս կաց ման շնոր հիվ ե րե խան շտ կում է իր աղ ճատ ված պատ
կե րա ցում նե րն իր ան ձի և վար քի մա սին, գի տակ ցում, թե որ տեղ է 
սխալ վել, ըն դու նում իր սխա լը:
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4.2. Սահ մա նա փա կում նե րը ման կա կան հո գե թե րա պի ա յում

 Ման կա կան թե րա պի այի կար ևոր աս պեկտ նե րից է սահ մա նա
փա կում նե րի հաս տա տու մը, ո րոնք ի սկզ բա նե ա ռա ջարկ վել են 
հու մա նիս տա կան ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, սա կայն 
ըն դու նե լի են գրե թե բո լոր ուղ ղու թյուն նե րի հա րա ցույ ցի ներ քո: 
Սահ մա նա փա կում նե րը պայ ման ներ են ստեղ ծում թե րապև տիկ հա
րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման հա մար և օգ նում են մո տեց նե լու 
թե րա պի այի ըն թաց քում ստա ցած փոր ձը ի րա կան կյան քում տի
րող հա րա բե րու թյուն նե րին: Սահ մա նա փա կում նե րը թե րապև տիկ 
մեծ նշա նա կու թյուն ունեն: Դրանք օգ նում են ե րե խային սո վո րե լու 
և պատ կե րա ցում ներ կազ մե լու սե փա կան սահ ման նե րի, մի ջանձ
նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ար դյու նա վետ կողմ նո րոշ վե լու, 
հա րա բե րու թյուն նե րում պա տաս խա նատ վու թյան ձևա վոր ման, ար
տա քին աշ խար հի կա նոն նե րին հետ ևե լու մա սին:

 Թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը ե րե խային ա զա տու թյուն է ըն ձե ռում, 
սա կայն դա ա մեն ևին չի նշա նա կում ա մե նա թո ղու թյուն: Հո գե թե
րա պի ան նախ և ա ռաջ ի նք նա վե րահսկ ման ուսու ցան ման, ը նտ րու
թյուն կա տա րե լու և ը նտ րու թյան հա մար պա տաս խա նա տու լի նե լու 
հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում: 

Հ. Լենդ րե թը նշում է հետ ևյալ նպա տակ նե րը, ո րոնք վկա յում են 
սահ մա նա փա կում նե րի հաս տատ ման ան հրա ժեշ տու թյան մասին.
•  թույլ են տա լիս ա պա հո վել ե րե խայի ֆի զի կա կան և հու զա կան 

ան վտան գու թյու նը, 
• ա պա հո վում են ե րե խայի ըն դու նու մը,
• ն պաս տում են ե րե խայի մոտ ո րո շում ներ ըն դու նե լու, պա տաս

խա նա տու լի նե լու և վե րահսկ ման ըն դու նա կու թյուն նե րի զար
գաց մա նը,

•  կապ են ստեղ ծում հո գե թե րապև տիկ հան դիպ ման և ի րա կան 
կյան քի միջև, 

• ա պա հո վում են խա ղա սե նյա կում ի րադ րու թյան կան խա տե սե լի
ու թյու նը,
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•  թույլ են տա լիս պահ պա նել ար հես տա վարժ, է թի կա կան և սո
ցիա  լա պես ըն դու նե լի հա րա բե րու թյուն ներ ե րե խայի և խա ղա թե
րապև տի միջև,

•  թույլ են տա լիս պահ պա նել սե նյա կի կա հա վո րան քը: [18]
 
Գո յու թյուն ունեն սահ մա նա փա կում նե րի հաս տատ ման ո րո շա կի 

պա հանջ ներ, հա մա ձայն ո րոնց՝ դրանք պետք է՝ ա) լի նեն նվա զա
գույն քա նա կի, որ պես զի չճն շեն ե րե խային, չս տեղ ծեն ան թույ լատ
րե լի ու թյան զգա ցում, թույլ տան ե րե խային ա զատ ար տա հայ տել 
ի րեն՝ դրա նով ի սկ նպաս տե լով ի նք նա ճա նաչ մա նը, բ) պետք է կրեն 
հս տակ, ե րե խայի հա մար հաս կա նա լի բնույթ, գ) պետք է աս վեն 
հստակ, բայց հան գիստ և քա ղա քա վա րի: 

Սահ մա նա փա կում նե րի հաս տատ ման գոր ծըն թա ցը` ման րա
կրկիտ մտած ված գոր ծըն թաց է, ո րն ար տա հայ տում է հաս կա ցում, 
ըն դու նում և պա տաս խա նատ վու թյուն ե րե խայի հան դեպ: Թե րապև
տի նպա տա կը ե րե խային որ ևէ բան ար գե լե լը չէ, այլ այն, որ դյու րին 
դարձ նի ի րեն ղե կա վա րող զգաց մունք նե րի, ցան կու թյուն նե րի, պա
հանջ մունք նե րի ար տա հայ տու մը ա ռա վել ըն դու նե լի ձևով: Միև նույն 
ժա մա նակ թե րապև տի նպա տակն է այն պես ար ձա գան քել ե րե խայի 
գոր ծու նե ու թյա նը, որ վար քի փո փո խու թյան պա տաս խա նատ վու
թյու նը լի նի ե րե խայի նը: Այդ նպա տա կով, հա մա ձայն Հ.  Լենդ րե թի, 
գո յու թյուն ունի սահ մա նա փա կում ներ հաս տա տե լու հս տակ հեր թա
կա նու թյուն, ո րը խա ղա թե րա պի ա յում կոչ վում է սահ մա նա փա կում
նե րի հաս տատ ման քայ լեր: Դրանք նա խա տես ված են թեթ ևաց նելու 
ե րե խայի վար քի դր դա պատ ճառ նե րի հաս կաց ման և ըն դուն ման 
մա սին հայտ նումը, հս տակ սահ ման նե րի հաս տա տու մը և վար քի 
այ լընտ րան քային ձևե րի ա ռա ջար կումը:

 Քայլ ա ռա ջին՝ ե րե խայի զգաց մունք նե րի, ցան կու թյուն նե րի և 
պա հանջ մունք նե րի ըն դու նում: Ե րե խայի զգաց մունք նե րի և ցան
կու թյուն նե րի հաս կա ցու մը ձևա կեր պե լով բա ռե րով՝ թե րապև տը 
հայտ նում է, որ իր դր դա պատ ճառ նե րը ըն դուն վում են: Այս քայ լի 
կար ևո րու թյունն ի նք նին կա յա նում է ե րե խայի զգաց մունք նե րի և 
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ցան կու թյուն նե րի ըն դուն ման մեջ: Սա կայն պետք է հի շել, որ զգաց
մունք ներն ան հրա ժեշտ է ար տա հայ տել նրանց ի հայտ գա լուն պես: 
Բա ռային տար բե րա կով սա կա րող է հն չել այս պես. «Ես հաս կա նում 
եմ, որ դու ուզում ես...»:

 Քայլ ե րկ րորդ՝ սահ մա նա փակ ման մա սին հայտ նում: Այս դեպ
քում սահ մա նա փակ ման հաս տատ ման մա սին ձևը պետք է լի նի 
հս տակ և ար տա հայ տի, թե ի նչն է ար գել վում: Սահ մա նա փակ ման 
«լ ղոզ ված» ձևը թույլ չի տա լիս ե րե խային պա տաս խա նատ վու թյուն 
վերց նել և հա մա պա տաս խան գոր ծել: Բա ռային կա ռույ ցը շա րու
նա կում է ա ռա ջին քայ լը և ունի հետ ևյալ ձևը. «...բայց... չի կա րե լի 
ա նել...»:

 Քայլ եր րորդ՝ հնա րա վոր այ լընտ րանք նե րի ա ռա ջար կում: Ե րե
խան կա րող է չի մա նալ սե փա կան զգաց մունք նե րի ար տա հայտ
ման հա մար այլ ձևեր: Հնա րա վոր է նաև, որ այդ րո պե ին ե րե խան 
տես նում է մի այն մեկ ուղի, ո րն էլ սահ մա նա փա կում է պա հան ջում: 
Այդ պատ ճա ռով տվյալ փու լում թե րապևտն ա ռա ջար կում է այ լընտ
րանք(ներ): Բա ռային կա ռույ ցը լրաց նում է նա խորդ եր կու սը և ար
տա հայտ վում հետ ևյալ կերպ. «...կա րե լի է ա նել....»: [18] 

Օ րի նակ` ե րե խան սկ սում է նկա րել պա տին: Թե րապևտ. «Ես 
հաս կա նում եմ, որ դու ցան կա նում ես նկա րել պա տին, բայց դա 
ա նել չի կա րե լի, կա րե լի է նկա րել թղ թին»: 

Օ րի նակ` Ե րե խան բար կա նում է և շպր տում խա ղա լիք նե րը: Թե
րապևտ. «Ես հաս կա նում եմ, որ դու բար կա նում ես, սա կայն խա
ղա լիք նե րը շպր տել չի կա րե լի, կա րե լի է պատ ռել թուղ թը կամ ծե ծել 
բարձը»: 

Ե րե խան կա րող է խախ տել սահ մա նա փա կում նե րը շատ տարբեր 
պատ ճառ նե րով: Նա կարող է փոր ձար կել թե րապև տիկ մի ջա վայ
րի սահ ման նե րը, փոր ձար կել թե րապև տի և իր միջև մի ջանձ նային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, փոր ձի իշ խա նու թյուն հաս տա տել սե ն
յա կում, դրս ևո րի իր հա մար սո վո րա կան վար քաձ ևեր, դի մադ րի և 
այլն: Ցան կա ցած պա րա գա յում թե րապև տը վեր լու ծում է խախ տում
նե րը թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի հա մա տեքս տում՝ միև նույն ժա մա
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նակ մնա լով բաց, ըն դու նող և հաս կա ցող: Խախ տում նե րը բա վա
կա նին մեծ մար տահ րա վեր են թե րապև տի հա մար, նա պետք է 
ցու ցա բե րի համ բե րա տա րու թյուն, հս տա կու թյուն և հաս կա ցում: 
Սահ մա նա փակ ման խախ տում նե րը բխում են ո րո շա կի խնդ րից, և 
այդ խն դի րը թե րապև տիկ մի ջամ տու թյան կա րիք ունի: 

Ըստ Հ. Լենդ րե թի, ե րբ ե րե խան հա մա ռում է իր վար քում և շա
րու նա կում է խախ տել սահ մա նա փա կում նե րը, ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել նաև չոր րորդ քայ լը: Այն ի րա կա նաց վում է ա ռա ջին ե րեք քայլն 
ա ռն վազն 2–3 ան գամ կրկ նե լուց հե տո (բա ցի ար տա ռոց դեպ քե
րից): Չոր րորդ քայ լի է ու թյու նը հետ ևյալն է. թե րապև տը տա լիս է 
ե րե խային ը նտ րու թյան վեր ջին հնա րա վո րու թյու նը, դր վում է ո րո
շա կի պայ ման, օ րի նակ, որ տվյալ հան դիպ ման ըն թաց քում ե րե
խան այլևս չի խա ղա ո րո շա կի խա ղա լի քով, կամ որ հան դի պու մը 
կընդ հատ վի: Այս քայ լը պետք է ձևա կերպ ված լի նի շատ հս տակ, որ 
ե րե խան հաս կա նա, որ ը նտ րու թյունն ու պա տաս խա նատ վու թյունն 
ի րենն են: «Ե թե դու մեկ ան գամ էլ ո րո շես ի նձ հար վա ծել, ուրեմն 
դու ո րո շե ցիր դա դա րեց նել հան դի պու մը»: Այս ձևա կեր պու մը չի ըն
կալ վում որ պես պա տիժ կամ մերժ վա ծու թյուն, սա ե րե խայի ը նտ րու
թյունն է: Ե րե խան պետք է հաս կա նա, որ ունի ը նտ րու թյան հնա րա
վո րու թյուն, և հետ ևանք նե րը կախ ված են ի րենց վար քից: [51] 

Է կո հա մա կար գային հո գե թե րապևտ նե րը ա նըն դու նե լի են հա
մա րում հան դիպ ման ը նդ հա տու մը: Հա մա ձայն այս տե սա կե տի՝ 
հո գե թե րապև տը պետք է այն պի սի հս տակ կա ռուց վածք ունե նա, 
որ պես զի մի նի մա լի զաց նի սահ մա նա փա կում նե րի խախտ ման հնա
րա վո րու թյու նը: Կամ էլ հայ թայ թի այն պի սի ռե սուրս ներ, ո րոնք կօգ
նեն վե րահս կելու ե րե խայի վար քը: [23]

 Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ տար բեր ուղ ղու թյուն նե
րի հո գե բան նե րը հա մա կար ծիք են մի շարք սահ մա նա փա կում նե րի 
դեպ քում և ա ռա ջար կում են հետ ևյալ նե րը: Այս պի սով՝ չի կա րե լի.
•  խա ղա սե նյա կից խա ղա լիք ներ տա նել տուն,
•  վերց նել նկա րը, ո րն ար վել է սե ան սի ժա մա նակ,
•  վերց նել այն, ի նչ ծե փել է սե ան սի ժա մա նակ,
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•  հե ռա նալ խա ղա սե նյա կից, ե րբ ցան կա նա,
• մ նալ սե նյա կում սահմանված ժա մա նա կից ա վե լի, 
• եր կա րատև ան ջա տել լույ սը,
•  ջուր լց նել ա վա զով ա րկ ղի մեջ, 
• ա վա զի կույտ լց նել սե նյա կում,
•  ներ կել խա ղա լիք նե րը,
• ն կա րել պա տե րին, հա տա կին, դռա նը, 
• ըն կեր ներ բե րել, 
• ս նունդ բե րել խա ղա սե նյակ, 
• բե րել և վա ռել լուց կի, 
• այ րել ի րեր,
•  բե րել և կար դալ գր քեր,
•  դա սեր սո վո րել,
• փ չաց նել խա ղա լիք ները և կա հույքը,
•  ջար դել ա պա կի ները,
•  հայ հոյել,
• ն կա րել և պատ րաս տել ան վայել օբյեկտ ներ,
•  ներ կել դեմ քը, հա գուս տը,
• խ փել թե րապև տին, 
• ա վազ, ջուր շաղ տալ թե րապև տի վրա, 
• նս տել թե րապև տի ծնկ նե րին, գր կել, համ բու րել, 
• ամ բող ջու թյամբ մեր կա նալ,
• խ մել կեղ տոտ ջուր, ուտել կա վիճ, ներ կեր,
•  կա րիք նե րը հո գալ հա տա կին: [18]

 
Մի շարք հո գե բան ներ, մաս նա վո րա պես է կո հա մա կար գային հո

գե բան ներ կար ծում են, որ սահ մա նա փա կում նե րի 3 քայ լը կա րե
լի է ի րա կա նաց նել ե րե խայի հետ մի ա սին, ո րը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ե րե խային լի նե լու գոր ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նա կից և պա
տաս խա նատ վու թյուն կրե լու սե փա կան ա րարք նե րի հա մար: Սահ
մա նա փա կում նե րի խախտ ման ժա մա նակ հա ճախ հան դի պում են 
դեպ քեր, ե րբ ե րե խային ան հրա ժեշտ է լի նում ֆի զի կա պես պա հել, 
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ո րի ձևե րը կախ ված են ե րե խայի տա րի քից և զար գաց ման մա կար
դա կից: Գո յու թյուն ունեն պա հե լու մի քա նի ձևեր` զամ բյու ղաձև պա
հում, փո րի վրա գցած, մեջ քի վրա պառ կած և այլն: Ե թե թե րապև տը 
պա հում է ե րե խային, ա պա չի թող նում մինչև նրա վե րահս կո ղու
թյան վե րա կանգ նու մը: [53] 

Ամ փո փում: Բուն թե րապև տիկ կամ խնդ րի լուծ ման փուլն ունի 
ո րո շա կի ըն թացք, հա մա ձայն ո րի՝ կա ռուց վում է հո գե թե րապևտ –
ե րե խա յու րա հա տուկ փոխ հար բե րու թյուն ներ, ե րե խան հետզ հե տե 
մո տե նում է խնդ րի գի տակց մա նը, վե րա նա յում այն, ը նդ լայ նում իր 
պատ կե րա ցում նե րը սե փա կան ան ձի, ապ րում նե րի, պա հանջ մունք
նե րի, վար քաձ ևե րի վե րա բե րյալ, փնտ րում է իր վար քի այ լընտ
րան քային ձևեր: Թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե րու թյան 
հա մար հո գե թե րապև տը կի րա ռում է ո րո շա կի հա տուկ հմ տու թյուն
ներ, ո րոնք նպաս տում են թե րապև տիկ մի ջա վայ րի, փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, ե րե խայի խնդ րի լուծ մա նը: Ցան կա
ցած հո գե թե րապև տիկ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում կար ևոր դեր է 
հատ կաց վում սահ մա նա փա կում նե րին, ո րոնք օգ նում են ե րե խային 
վե րահս կե լու սե փա կան վար քը, լու ծե լու ո րո շա կի հո գե բա նա կան 
դժվա րու թյուն ներ: 
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 Խա ղային թե րա պի ա: Ե րե խա նե րի հետ թե րապև տիկ աշ խա
տան քի հիմ նա կան և ա մե նա տա րած ված մի ջոց նե րից մե կը խաղն է: 
Խաղը, ը ստ է ու թյան, ի նք նա բավ է, այն կախ ված չէ ար տա քին ամ
րա պնդում նե րից և այլ մարդ կան ցից: Խա ղը կա րող է լի նել բազ մա
ֆունկ ցի ո նալ՝ կախ ված ե րե խայի ցան կու թյուն նե րից և ի րա վի ճա
կից: Հո գե բան ներն ա ռանձ նաց նում են խա ղային վար քի մի քա նի 
տե սակ՝ դե րային խաղ, եր ևա կա յա կան խաղ և խաղ ը ստ կա նոն նե
րի: Թե րա պև տիկ սե նյա կում ե րե խա նե րի խա ղե րը կա րող են լի նել 
կոն տա կտա յին (ե րե խան կոն տակ տի մեջ է մտ նում խա ղա լիք նե րի, 
շրջա պա տող ա ռար կա նե րի, թե րապև տի հետ), ա պա հո վու թյուն 
հաս տա տե լու խա ղեր (ե րե խան վե րահս կում է կա՛մ թե րապև տին, 
կա՛մ խա ղա լիք նե րը), վտան գա վոր (են թադ րում է հույ զե րի ան վե
րահս կե լի ար տա հայ տում, ե րե խան կա րող է ար տա հայ տել ան վե
րահս կե լի եր ևույթ  ներ՝ ե րկ րա շարժ, փո թո րիկ և այլն), ո րո շում նե րի 
ըն դուն ման խա ղեր (ե րե խան գտ նում է ել քեր ստեղծ ված ի րա վի ճակ
նե րից): [56] 

Ե րե խայի խա ղը կա րող է լի նել ա ռօ րե ա կան և թե րապև տիկ: 
Ա ռօ րյա կյան քում ե րե խա նե րի խաղն ունի հետ ևյալ կար ևոր գոր ծա
ռույթ նե րը.
• Ինք նա զար գաց ման գոր ծա ռույթ. խա ղը նպաս տում է ե րե խայի 

ի նք նար տա հայտ մա նը, ի նք նո րոշ մա նը, զգաց մունք նե րի ար տա
հայտ մա նը և հե տա զոտ մա նը, հա մակ րան քի և հա կակ րան քի 
ար տա հայտ մա նը, հս կո ղու թյան և չա փի զգա ցու մի ձևա վոր մանը, 

5
Մանկական 

հոգեթերապիայում կիրառվող 
մեթոդներ
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դժ վար ի րա վի ճակ նե րի հաղ թա հար մա նը, կա ռա վար մա նը, պա
հանջ մունք նե րի բա վա րար մա նը, հա ճույք ստա նա լուն.

• Ընդ հա նուր զար գաց ման գոր ծա ռույթ. շր ջա պա տող աշ խար հի 
հե տա զո տում, օբյեկտ նե րի միջև կա պե րի հե տա զո տում, իշ խա
նու թյան զգա ցում, խոս քային, կոգ նի տիվ, շար ժո ղա կան հմ տու
թյուն նե րի մար զում, բա րո յա կան նոր մե րի ըն կա լում, փոր ձի գի
տակց ված կառուցվածքայնացում և այլն.

•  Հա ղոր դակց ման գոր ծա ռույթ. ու րիշ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու
թյուն, դե րե րի ըն կա լում, սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե
րում, մարդ կանց միջև առ կա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հե տա
զո տում, հա րա բե րու թյուն նե րում կոնֆ լիկտ նե րի խա ղար կում: [1]

Թ վարկ ված գոր ծա ռույթ նե րը բա վա կան նպաս տա վոր են թե րա
պի ա յում խա ղի կի րառ ման հա մար: Խա ղի օգ նու թյամբ թե րապև տը 
հեշ տու թյամբ կա րող է կոն տակտ հաս տա տել ե րե խայի հետ, խա
ղի ըն թաց քում ե րե խան բաց է և բազ մա պի սի տե ղե կույթ կա րող է 
տալ թե րապև տին: Օգ տա գոր ծե լով խա ղի սիմ վո լիզ մը՝ թե րապև տը 
կա րող է ստա նալ տե ղե կույթ, ո րը բա վա կա նին ցա վոտ է բա ռե րով 
ար տա հայ տե լու հա մար, և խա ղը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ե րե խայի 
խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կով: Այս պի սով՝ թե րապև տիկ սեն յա
կում խաղն ի րա կա նաց նում է հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը. 
•	 հա ղոր դակց ում՝ վս տա հե լի և հա տուկ հա րա բե րու թյուն նե րի 

ստեղ ծում, 
•	 ինք նադրս ևոր ում՝ ախ տո րոշ ման ի րա կա նա ցում, զգաց մունք նե

րի ար տա հայ տում, ան գի տակ ցա կան նյու թի դրս ևո րում, վա խե րի 
դրս ևո րում, ար գել ված հույ զե րի և պա հանջ մունք նե րի դրսևո րում, 
կոնֆ լիկտ նե րի ար տա հայ տում, կոնֆ լիկտ նե րի և ե ղած փոր ձի 
վե րա ձևա կեր պում, 

•	 ապա քի նում՝ պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի հետ աշ խա
տանք, դի մադ րու թյան հաղ թա հա րում, լար վա ծու թյան թու լա
ցում, կա տար սի սի նպաս տում, շտ կո ղա կան հու զա կան փոր ձով 
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ա պա հո վում, ի նք նա կար գա վոր ման հմ տու թյուն նե րի ուսու ցում, 
նոր վար քաձ ևե րի մշա կում: [1]

 Հա մա ձայն Օ՚Քոն նե րի՝ խա ղային վար քի գոր ծա ռույթ նե րը կա
րե լի է բա ժա նել հետ ևյալ հիմ նա կան խմ բե րի.
 1. Կեն սա բա նա կան գոր ծա ռույթ ներ։ Խա ղը մի մի ջոց է, ո րի օգ նու

թյամբ ե րե խան ձեռք է բե րում հիմ նա կան հմ տու թյուն նե րի մեծ 
մա սը (օ րի նակ՝ նո րա ծի նը ձեռք է բե րում տե սո ղա շար ժո ղա կան 
հմ տու թյու նը խա ղա լի քի հետ ևից ձգ վե լիս): Բա ցի կեն սա բա նա
կան գոր ծա ռույ թից՝ խա ղը կա րող է նաև ի նք նավս տա հու թյուն 
ներշն չել (օ րի նակ՝ ե րե խան, գն դա կը բռ նե լով, զար գաց նում է 
մկան նե րը և միև նույն ժա մա նակ հպարտ է իր ձեռք բե րու մով): 
Մեկ այլ գոր ծա ռույթ է ե րե խայի լար վա ծու թյան թու լա ցու մը և 
է ներ գի այի ծախ սու մը: Խա ղը սո վո րեց նում է ե րե խային կապ 
հաս տա տել տար բեր զգա ցո ղու թյուն նե րի և զգաց մունք նե րի 
միջև: Վեր ջա պես՝ խա ղը թույլ է տա լիս ե րե խային զար գա ցնել 
տակ տի լային զգա յու թյուն նե րը:

2.  Նե րանձ նային գոր ծա ռույթ ներ։ Խա ղը հա գեց նում է գոր ծու նե ու
թյան պա հան ջը՝ խա ղա լիս ե րե խան ի նչ –որ բան է ա նում, ինչը 
մարդ կային պա հանջ է: Խա ղը թույլ է տա լիս ե րե խային ձեռք 
բե րել տար բեր ի րա վի ճակ նե րում վար քա յին հմ տու թյուն ներ: Այն 
նպաս տում է ե րե խայի շր ջա պա տի ուսում նա սի րու թյա նը, սե փա
կան մարմ նի, գի տակ ցու թյան և շր ջա պա տի նոր գոր ծա ռույթ նե րի 
բա ցա հայտ մա նը: Խա ղը նպաս տում է ե րե խայի կոգ նի տիվ, հու
զա կան զար գաց մա նը: Խաղն օգ նում է կոնֆ լիկտ նե րի հաղ թա
հար մա նը: Հո գեվնասվածք ային ի րո ղու թյուն նե րը կա րող են խա
ղարկ վել այն քան ժա մա նակ, մինչև ե րե խան չհաղ թա հա րի դրանք:

 3. Մի ջանձ նային գոր ծա ռույթ ներ։ Խաղն այն գլ խա վոր մե խա նիզմ
նե րից է , ո րի օգ նու թյամբ ե րե խան հաս նում է ան ջատ ման և մի
աց ման փու լին՝ կա րո ղա նում է ա ռանձ նաց նել ի րեն ա ռաջ նային 
օբյեկ տից: Ե րե խան սո վո րում է սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն ներ, 
շփում:
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 4. Սո ցի ալ–մ շա կու թային գոր ծա ռույթ ներ։ Խա ղե րի օգ նու թյամբ 
ե րե խան սո վո րում է իր մշա կույ թը և դե րե րը, ո րոնք ըն դուն ված 
են տվյալ մշա կու թային հա սա րա կու թյու նում: Ե րե խայի ի նք նա
բուխ խա ղը տե ղե կաց նում է թե րապև տին այն մի ջա վայ րի մա
սին, որ տեղ ե րե խան մե ծա ցել է: Ե րե խան կի րա ռում է խա ղի այս 
գոր ծա ռույ թը բո լոր մե ծա կան դե րե րը խա ղար կե լու հա մար: [56] 

Ինչ պես ար դեն նշ վել էր, խա ղային հո գե թե րա պի այի կի րա ռու
մը են թադ րում է խա ղա յին պա րա գա նե րով հա գեց ված խա ղա սեն
յա կի առ կա յու թյուն: Գո յու թյուն ունեն ո րո շա կի պա հանջ ներ, ը ստ 
ո րոնց՝ նպա տա կա հար մար է կազ մա կեր պել խաղասենյակը: Այն 
պետք է նաև լի նի հա տուկ կա հա վոր ված, թեև, ի նչ պես նկա տում է 
Վ. Էքս լայ նը, խա ղային թե րա պի ան կա րող է ըն թա նալ նաև սե նյա կի 
անկյու նի փոք րիկ գոր գի վրա: [32] 

Արտ թե րա պի ա: Ա րտ թե րա պի ան հո գե թե րապև տիկ մի ջա 
մտու թյան ձև է, ո րի ըն թաց քում ար վես տը կի րառ վում է որ պես 
ա պա քի նող գոր ծոն: Ը նդ ո րում՝ այն կա րող է կի րառ վել որ պես 
ա ռան ձին թե րապև տիկ ուղ ղու թյուն, ի նչ պես նաև որ պես մե թոդ 
այլ ուղ ղու թյուն նե րում: Ման կա կան հո գե թե րա պի ա յում նույն պես 
ա րտ թե րա պի ան կա րող է լի նել և՛ որ պես ա ռան ձին թե րապև տիկ 
ուղ ղու թյուն, և՛ որ պես հո գե թե րապև տիկ այլ մի ջամ տու թյուն նե րի 
կող քին ե րե խայի հետ աշ խա տան քի մի ջոց: Ա րտ թե րա պի ան կա
րող է հա ջո ղու թյամբ կի րառ վել, քա նի որ այն խա ղի պես թույլ է 
տա լիս ե րե խային, շր ջան ցե լով գի տակց ման ցա վոտ կե տե րը, հաս
նել թե րապև տիկ ար դյուն քի: Ի նչ պես և խա ղը, ար վես տը կա րող է 
ե րե խայի հա մար փո խա րի նել բա ռե րին, այն թույլ է տա լիս ե րե
խա յին ար տա հայ տել իր նե րաշ խար հը, ապ րում նե րը, տագ նապ
նե րը, բա ցա սա կան հույ զե րը: Ար վես տի օգ նու թյամբ ար տա հայտ
ված են թա գի տակ ցա կան, ճնշ ված, չգի տակց ված նյու թը կա րող է 
շր ջան ցել դի մադ րու թյու նը, պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը և 
դուրս գալ ար տա քին աշ խարհ: 
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Ե րե խայի հա մար ստեղ ծա գոր ծե լը նույն քան բնա կան է, որ քան 
և խա ղը: Հո գե թե րապև տիկ սե նյա կում ստեղծ վում են ե րե խայի 
ի նք նար տա հայտ ման լայն հնա րա վո րու թյուն ներ՝ ան կախ նրա 
կա րո ղու թյուն նե րից, ըն դու նա կու թյուն նե րից: Ստեղ ծա գոր ծե լով 
ե րե խան կի սում է իր մտ քերն ու զգաց մուն քե րը, կա նո նա վո րում իր 
նե րաշ խար հը, ճա նա չում ար տա քին աշ խար հը, կա րո ղա նում է շո
շա փել ո րո շա կի ձևեր իր քաո սային նե րաշ խար հում: Հո գե թե րա
պև տը խրա խու սում և քա ջա լե րում է ե րե խայի ար տա հայ  տչա կան 
և ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա ցը, նա ե րբ ևի ցե չի գնա  հա տում 
և քն նա դա տում ե րե խայի ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու թյուն նե
րը: Հո գե թե րապև տը նպաս տում է, որ ե րե խան տար բեր մի ջոց նե
րով՝ նկար չու թյուն, ծե փա կեր տում, խմո րով աշ խա տանք և այլն, 
կա րո ղա նա խո սել իր ներ քին ան հանգս տու թյուն նե րից, խն դիր նե
րից, ապ րում նե րից: 

Արտ թե րապև տիկ մե թոդ նե րը հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում են 
տար բեր խն դիր նե րի դեպ քում: Ա րտ թե րապև տիկ հնար ներ կի
րա ռե լիս հո գե թե րապևտն ուշադ րու թյու նը կենտ րո նաց նում է թե՛ 
ստեղ ծա գոր ծա կան ըն թաց քի, թե՛ վերջ նա կան ար դյուն քի վրա, 
ը նդ ո րում՝ այն կա րող է կրել բա վա կա նին խորհր դան շա կան 
բնույթ, ին չը նույն պես կար ևոր է հո գե թե րապև տի հա մար: [3]

 Հո գե թե րապև տիկ պրո ցե սում ա րտ թե րա պի ան կա րող է ունե
նալ հետ ևյալ ե րեք նպա տակ նե րը.
• ախ տո րո շում,
•  զար գա ցում,
•  կա տար սիս, ի նք նադրս ևո րում, լից քա թա փում։ 

Ըստ Գ. Լենդ րե թի՝ գե ղար վես տա կան ըն թաց քի մեկ նա բա նու
թյու նը կա րե լի է հա մե մա տել «աչ քե րով լսել» ար տա հայ տու թյան 
հետ: [18] 

Ի րոք, ար վես տը կա րող է « բա ցել» թե րապև տի, եր բեմն նաև 
ե րե խայի աչ քե րը նրա ան ձնային և ըն տա նե կան խն դիր նե րի վրա 
նոր տե ղե կույ թի բա ցա հայտ ման գոր ծում: Ա ռա վել խոր քային 
հաս կաց ման հաս նե լու հա մար թե րապև տը պետք է կի րա ռի մեկ
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նա բա նու թյուն նե րի ե րեք աս պա րեզ՝ ըն թաց քը, ձևը, բո վան դա
կու թյու նը: [1] 

Ցան կա ցած դեպ քում մեկ նա բա նու թյու նը պետք է դի տարկ վի 
որ պես վար կած նե րի շարք, ո րոնք պետք է հաս տա տվեն այլ մե
թոդ նե րով և նյու թե րով: Ըն թաց քի մեկ նա բա նու թյան ժա մա նակ 
թե րապևտն ուշադ րու թյուն է դարձ նում, թե ի նչ պես է ե րե խան օգ
տա գոր ծում գե ղար վես տա կան նյու թե րը, դի տում է, թե ե րե խան 
ի նչ պես է նյու թեր ը նտ րում, ի նչ ար ձա գանք ներ է տա լիս, ի նչ
պես է նրանց հետ աշ խա տում, ի րար հետ հա մակ ցում և այլն: Թե
րա պևտը մեկ նա բա նում է ե րե խայի վե րա բեր մուն քը ստեղ ծա րա
րու թյան ըն թաց քին, որ պես զի վեր հա նի կաս կած նե րը, հա ճույքը, 
տագ նա պը և այլն: Սա ա ռա վել կար ևոր է պաշտ պա նա կան մե
խա նիզմ նե րի և ստ րա տե գի ա նե րի բա ցա հայտ ման հա մար: Ըն
թաց քի մեկ նա բա նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի զար գաց ման 
հա մա տեքս տից ել նե լով՝ հաշ վի առ նե լով տա րի քային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: Մեկ նա բա նե լով ըն թաց քը՝ թե րապև տը կա
րող է վար կած ներ ա ռա ջար կել հս տակ խն դիր նե րի վե րա բե րյալ:

Ձ ևի մեկ նա բա նու թյու նը կապ ված է գե ղար վես տա կան ա րդ յուն
քի ը նդ հա նուր ձևի և կա ռուց ված քի հետ: Նկա րի կամ պատ կե րի 
տե ղայ նա ցու մը, ա վար տու նու թյու նը և սի մետ րի ան ձևի կա րևոր 
բա ղադ րիչ նե րից են: Գնա հատ վում են նաև հս տա կու թյու նը, շար
ժու մը, գույ նը, չա փե րը, նկա րա ծի միջև հա րա բե րակ ցու թյունը: 
Ձևի մեկ նա բա նու թյու նը նույն պես պետք է հա րա բե րակց վի ե րե
խայի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ո րո
շա կի ըն դու նա կու թյուն նե րի հետ:

 Բո վան դա կու թյան մեկ նա բա նու թյան ժա մա նակ ան հրա
ժեշտ է ուշադ րու թյուն դարձ նել 3 չա փա նի շների՝ ա) հաս կա նալ 
ար տա քին, մա կե րե սային բո վան դա կու թյու նը կամ թե ման՝ գնա
հատ վում է նյու թի արդիական բո վան դա կու թյու նը, բ) հե տա զո
տել զու գոր դա վոր ված բո վան դա կու թյու նը՝ կապ ված ար դյուն քի 
ան վան ման կամ պատ մու թյան հետ, որը նպա տակ ունի ա ռա
վել խոր քային նյու թի դուրս բե րման, գ) ան հրա ժեշտ է վեր լու
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ծել թաքն ված ի մաստ նե րը, այ սինքն` դի տար կել ար դյունք նե րի 
խորհր դան շային նշա նա կու թյուն ներն այս մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
ժա մա նակ, ուշադ րու թյուն դարձ նել կրկն վող թե մա նե րին, ո րոնք 
նյութ կա րող են հան դի սա նալ լրա ցու ցիչ վար կած նե րի ձևա վոր
ման հա մար: [1,6]

 Հե քի ա թա թե րա պի ա: Պատ մու թյուն նե րի, հե քի աթ նե րի, ա ռաս
պել նե րի կի րա ռու մը թե րապև տիկ նպա տակ նե րով ա րտ թե րա
պիայի ուղ ղու թյուն նե րից մեկն է: Պատ մու թյուն ներ պատ մե լը 
կարևոր մի ջոց է ար տա քին աշ խար հի ըն կալ ման, ի մաս տա վոր
ման, ի նչ պես նաև գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի, փոր ձի փո
խանց ման հա մար: Ա ռաս պել նե րը, ա ռակ նե րը, հե քի աթ նե րը 
ստեղծ վում է ին ար ժեք նե րի և ա վան դույթ նե րի փո խանց ման նպա
տա կով: Պատ մու թյուն նե րի օգ նու թյամբ մար դիկ ար տա հայ տում 
և շր ջա պա տին է ին փո խան ցում սե փա կան փոր ձը, ի նչն օգ նում էր 
սո ցի ա լա կան կյան քում և խմ բում ներ գրավ վա ծու թյան զգա ցում 
ունե նա լուն: Հե քի աթ նե րի մի ջո ցով ի նք նար տա հայտ ման և սե փա
կան ապ րում ներն այլ մարդ կանց փո խան ցե լու գոր ծա ռույթ նե րը 
բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ունե ին հո գե կան ա ռող ջու թյան պահ
պան ման հա մար և բնո րոշ է ին դեռ հնա գույն ցե ղե րին:

 Պատ մու թյուն ներն ունեն բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ ներ: Նոս րատ 
Փե զեշ կյանն ա ռանձ նաց նում է պատ մու թյուն նե րի մի քա նի հիմ նա
կան գոր ծա ռույթ ներ.
•	  Հայե լու գոր ծա ռույթ: Պատ մու թյուն նե րի պատ կե րա վոր աշ խարհը 

հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում մո տեց նե լու դրանց բո վան դա կու
թյու նը լսո ղի ներ քին Ես –ին և հեշ տաց նում է նույ նա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը: Մար դը սկ սում է հա մե մա տել սե փա կան մտ քե րը, 
զգաց մունք նե րը, ապ րում ներն այն ա մե նի հետ, ի նչ աս վում է 
պատմ ված քում, և ըն կա լել այն, ին չը տվյալ պա հին հա մա պա
տաս խա նում է իր սե փա կան հո գե վի ճա կին: Նույ նա կա նաց նե լով 
ի նքն ի րեն պատ մու թյուն նե րի տար բեր ի մաստ նե րի հետ՝ մարդը 
սկ սում է խո սել իր մա սին, զգաց մունք նե րի, հույ զե րի, պա հանջ
մունք նե րի մա սին: Պատ մու թյուն նե րը դառ նում են այն հայե լին, 
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ո րում ար տա ցոլ վում է մարդն իր բո լոր դրս ևո րում նե րով, ի սկ ար
տա ցո լանքն ի նք նին դր դում է մտա ծե լու։

•	  Մո դե լի գոր ծա ռույթ: Պատ մու թյուն նե րը մո դել են, ո րոնք կա րե
լի է կի րա ռել ի նչ –որ բան սո վո րե լու հա մար: Օ րի նակ՝ նրանք կա
րող են ար տա ցո լել կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակ և ցույց տալ դրանց 
լուծ ման բազ մա թիվ ճա նա պարհ ներ, այ սինքն՝ սո վո րեց նում են 
ո րո շա կի վար քա ձևե րի: Սա կայն այս մո դել նե րը կարծ րա ցած 
չեն, քա նի որ թույլ են տա լիս տար բեր մեկ նա բա նու թյուն ներ:

•	  Միջ նոր դա վոր ման գոր ծա ռույթ: Պատ մու թյուն նե րը կա րող են 
միջ նոր դի դեր կա տա րել թե րապևտ –այ ցե լու շփ ման մեջ: Պատ
մու թյան մեջ չի խոս վում այ ցե լո ւի, նրա վար քի մա սին, այլ խոս
վում է որ ևէ հե րո սի մա սին: Պատ մու թյու նը դառ նում է մի վա հան, 
ո րը ո րոշ ա ռու մով թու լաց նում է այ ցե լո ւի դի մադ րու թյու նը:

•	  Փոր ձի պահ պան ման գոր ծա ռույթ: Շնոր հիվ ի րենց պատ կե րա
վոր բնույ թի՝ պատ մու թյուն նե րը հեշ տու թյամբ հիշ վում են և շա
րու նա կում են «աշ խա տել» այ ցե լո ւի ա ռօ րյա կյան քում: Հի շո ղու
թյան մեջ կա րող են ա րթ նա նալ մար դու ի րա վի ճա կին հա մա հունչ 
դր վագ ներ: Փո փոխ վող ի րա վի ճակ նե րում այ ցե լուն կա րող է նո
րո վի վե րա ի մաս տա վո րել հե քի ա թի կամ պատ մու թյան ի մաս տը 
և գտ նել նոր բա ցատ րու թյուն ներ: Նա հարս տաց նում է պատ մու
թյան ա ռաջ նային հաս կա ցու մը: Այս պի սով՝ պատ մու թյունն ազ
դում է նաև հետ թե րապև տիկ շր ջա նում՝ թու լաց նե լով այ ցե լու– թե
րապևտ կա պը:

•	  Պատ մու թյուն նե րը որ պես մշա կույ թի կրող ներ: Պատ մու թյուն նե
րի մեջ դրոշմ ված են մշա կու թային և ըն տա նե կան ա վան դույթ
նե րը: Այս ի մաս տով, պատ մու թյուն ներն ուղ ղում են միտքն անձ
նա կան կեն սա կան փոր ձի սահ ման նե րից դուրս և փո խան ցում 
մտ քե րի էս տա ֆե տը սերն դից սե րունդ:

•	  Պատ մու թյուն նե րը որ պես միջմ շա կու թային հա րա բե րու թյուն նե
րի միջ նորդ ներ։

•	  Պատ մու թյուն նե րը որ պես զար գաց ման ա վե լի վաղ շր ջան նե րին 
ան դրա դառ նա լու օգ նա կան ներ: Պատ մու թյուն նե րը քան դում են 
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սո վո րա կան կա ղա պար նե րը, ա րթ նաց նում բա զում հույ զեր, թույլ 
տա լիս դառ նալ ա վե լի ան մի ջա կան և ան կեղծ։

•	  Դիր քո րո շում նե րի փո փո խու թյուն: Պատ մու թյուն նե րը կա րող են 
ան սպա սե լի ո րեն բա ցա հայ տել նոր գա ղա փար ներ, մտ քեր և բե
րել ին սայ թի: Սա թույլ է տա լիս թե՛ նոր դիր քո րո շում ներ ստեղ ծել, 
թե՛ նո րո վի ըն կա լել հի նը և նոր հա յացք ձևա վո րել: [26] 

Ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քում կի րա ռա վում են պատ մու
թյուն նե րի տար բեր ժան րեր, մաս նա վո րա պես՝ հե քի աթ ներ: Ներ
կա յումս բա վա կա նին տա րած ված է Տ.  Զինկ ևիչ –Եվս տիգ նե ևայի 
կող մից ա ռա ջար կած դա սա կար գու մը, հա մա ձայն ո րի՝ հե քի աթ
ները լի նում են ստեղ ծա գոր ծա կան, դի դակ տիկ, մե դի տա տիվ, հո գե
շտկո ղա կան և հո գե թե րապև տիկ: Ստեղ ծա գոր ծա կան հե քի աթ ներն 
ի րենց հեր թին բա ժան վում են ժո ղովր դա կա նի և հե ղի նա կայի նի: 
Ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներն ունեն բա վա կա նին տար բեր սյու ժե
ներ: Դրանց մեջ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հե քի աթ ներ կեն դա նի նե
րի մա սին (մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի հետ հար մար է խո սել 
կեն դա նի նե րի ա նու նից և կեր պա րան քով, քա նի որ նրանք հեշ տու
թյամբ են նույնականաց նում ի րենց կեն դա նի նե րի հետ), կեն ցա
ղային հե քի աթ ներ (պատ մում են ըն տա նե կան կյան քի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի մա սին, ցույց են տա լիս կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման 
ձևեր, պատ մում են ըն տա նե կան խո րա ման կու թյուն նե րի մա սին և 
այլն), սար սա փե լի հե քի աթ ներ (օգ նում են ե րե խա նե րին ի նք նա
թե րա պի այի հա մար. բազ միցս լսե լով և մո դե լա վո րե լով սար սա փի 
ի րա վի ճա կը՝ ե րե խան ա զատ վում է լար վա ծու թյու նից և ձեռք բե րում 
ար ձա գան քե լու նոր ձևեր), հրա շա պա տում հե քի աթ ներ: [10]

 Դի դակ տիկ հե քի աթ նե րը ստեղծ վում են ման կա վարժ նե րի կող
մից ուսում նա կան նյու թը « փա թե թա վո րե լու» նպա տա կով: Ը նդ 
ո րում՝ վե րա ցա կան խորհր դա նի շե րը (տա ռեր, թվեր, թվա բա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ և այլն) կեն դա նա նում են, ա ռա ջա նում է հեք ի ա
թա յին աշ խարհ, ո րում նրանք ապ րում են: Դի դակ տիկ հե քի աթ նե րի 
օգ նու թյամբ դա սա վանդ վում է ուսում նա կան նյու թը:
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 Հո գեշտ կո ղա կան հե քի աթ նե րը ստեղծ վում են ե րե խայի վար
քի վրա նուրբ ազ դե ցու թյան հետ ևան քով: Հիմ նա կան նպա տակն է 
ցույց տալ վար քի ա նար դյու նա վետ ձևե րի փո խա րեն ար դյու նա վետ 
ձևե րը և հաս կաց նել կա տար վա ծի ի մաս տը: Հո գեշտ կո ղա կան հե
քի աթ նե րի կի րա ռու թյու նը սահ մա նա փակ վում է տա րի քով և վար
քային խն դիր նե րով: Հո գեշտ կո ղա կան հե քի ա թի ստեղծ ման հա մար 
կա րե լի է կի րա ռել հետ ևյալ ալ գո րիթ մը.
• Ընտ րել հե րո սի, ո րը մոտ է ե րե խային տա րի քով, սե ռով և բնա

վո րու թյամբ:
• Ն կա րագ րել հե րո սի կյան քը կա խար դա կան աշ խար հում այն

պես, որ մոտ լի նի ե րե խայի ի րա կա նու թյա նը:
•  Հե րո սը պի տի ունե նա դժ վա րու թյուն ներ և ապ րում ներ՝ նման 

ե րե խայի ի րա կան կյան քի ի րա վի ճա կին:
•  Հե րոսն ը նտ րում է ել քեր ստեղծ ված ի րա վի ճակ նե րից: Նա կա

րող է հան դի պել մո գա կան օգ նա կան նե րի, կա րող է հան դի պել 
կա խար դի կամ ի մաս տուն ծե րու նու և այլն: Կար ևորն այն է, որ 
մենք ցույց ե նք տա լիս ե րե խային այլընտրանքային ճա նա պարհ
ներ ու վար քաձ ևեր և օգ նում ե նք գտ նե լու կա տար վա ծի դրա կան 
ի մաս տը:

•  Հե րո սը պի տի հաս կա նա իր սխալ նե րը և սկ սի ճիշտ գոր ծել:

 Հո գեշտ կո ղա կան հե քի աթ նե րը կա րե լի է նաև չմեկ նա բա նել՝ 
թող նե լով դրանք ե րե խայի մեկ նու թյա նը: Ար տա սահ մա նյան հե ղի
նակ նե րը հա ճախ ան վա նում են այս հե քի աթ նե րի տե սա կը հո գե թե
րապև տիկ:

 Հո գե թե րապև տիկ հե քի աթ ներ: Ը ստ Զինկ ևիչ –Եվս տիգ նե ևայի՝ 
այն հե քի աթ ներն են, ո րոնք բա ցա հայ տում են կա տար վա ծի խոր
քային ի մաս տը՝ ո գե ղեն հե քի աթ նե րը: Այս հե քի աթ նե րը մար դուն 
հա ճախ թող նում են հար ցա կան նե րով: Հո գե թե րապև տիկ հե քիաթ
նե րը նվիր ված են կյան քի և մահ վան խն դիր նե րին, կորս տին և 
ձեռք բե րում նե րին, սի րուն և ճա նա պար հին: Սրանք օգ նում են այն  
դեպ քե րում, ե րբ այլ մի ջոց նե րը կա րող են ան զոր լի նել: Հո գե թե րա
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պև տիկ հե քի աթ նե րում չա փա զանց կար ևոր է ը նտ րել գլ խա վոր հե
րո սի կեր պա րը, ո րը կար տա ցո լի այ ցե լո ւի թաքն ված, ի դե ա լա կան 
«Ես» –ը: Այս տի պի հե քի աթ նե րի օգ նու թյամբ հնա րա վոր է դառ նում 
այ ցե լո ւին մատ նա ցույց ա նել ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, օգ նել նրան 
ըն դու նե լու այն, հաս կա նա լու կա տար վա ծի ի մաս տը, ցույց տա լու, որ 
ան գամ դժ վա րու թյուն նե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել հո գու զար գաց
ման հա մար:

 Մե դի տա տիվ հե քի աթ ներ: Սրանք ստեղծ վում են դրա կան 
պատ կե րային փոր ձի կու տակ ման, հո գե հու զա կան լար վա ծու թյան 
նվազ ման, այլ մարդ կանց հետ դրա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի մո դել նե րի ստեղծ ման, ան ձնային ռե սուրս նե րի բա ցա հայտ ման 
նպա տա կով: Հիմ նա կան նպա տակն է մեր ան գի տակ ցա կա նին հա
ղոր դել շր ջա պա տող աշ խար հի և մարդ կանց հետ փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի   դրա կան ի դե ա լա կան մո դել ներ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
նրանց տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կու թյունն է կոնֆ լիկտ նե րի և 
վատ հե րոս նե րի բա ցա կա յու թյու նը:

 Գո յու թյուն ունի մե դի տա տիվ հե քի աթ նե րի ե րեք տե սակ: 
1. Հեքիաթներ՝ ուղղ ված «այս տեղ և հի մա» գի տակց մա նը, ի նչ պես 

նաև տար բեր տե սա կի զգա յու թյուն նե րի զար գաց մա նը: Այս հե
քի աթ նե րի բնույ թը և սյու ժեն ճա նա պար հոր դու թյունն է: Նմա նա
տիպ հե քի աթ ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հի շել դրա կան 
հի շո ղու թյուն նե րով լի ի րա վի ճակ, ո րում հանգս տու թյուն և ուրա
խու թյուն ե նք զգա ցել: Այ նու հետև ան հրա ժեշտ է ձևա վո րել դրա
կան պատ կեր ներ բո լոր հինգ զգա յա րան նե րով:

2.  Հե քի աթ ներ, ո րոնք ար տա ցո լում են տար բեր տի պի փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի ի դե ա լա կան մո դել ներ: Այս պատ կեր նե րը հե տա
գա յում կա րող են դառ նալ հոգ ևոր կողմ նո րո շիչ ներ:

 3. Մե դի տա տիվ հե քի աթ ներ՝ ուղղ ված ան ձի նե րու ժի բա ցա հայտ
մա նը և ամ րապնդ մա նը, ի նք նի րա կա նաց ման ուղու բա ցա հայտ
մա նը: Հե քի աթ նե րի այս տիպն ուղղ ված է մար դու ի դե ա լա կան 
Ես –ին վեր ջի նիս ուժե ղաց ման նպա տա կով: [10]
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Հե քի աթ նե րը տա լիս են աշ խա տան քի բազ մա թիվ հնա րա վո րու
թյուն ներ, և դրանք կա րե լի է օգ տա գոր ծել հետ ևյալ նպա տակ նե րով.
•  հե քի ա թի կի րա ռու մը որ պես այ լա բա նու թյուն. այ ցե լո ւի հետ 

քննարկ վում են հե քի աթն ունկնդ րե լու ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
պատ կեր նե րը, զու գոր դում նե րը և ապ րում նե րը,

• հե քի ա թի բո վան դա կու թյամբ ն կար, ո րն ա ռա ջաց նում է ա զատ 
զու գոր դու թյուն ներ, ո րոնք էլ քն նարկ վում են,

•  հե րոս նե րի ա րարք նե րի դր դա պատ ճառ նե րի և վար քի քն նար
կում, ին չը թույլ է տա լիս խո սել այ ցե լո ւի կեն սա կեր պի մա սին,

•  հե քի ա թի մա սե րի խա ղար կում,
•  հե քի ա թի կի րա ռու մը բա րո յա խո սա կան նպա տակ նե րով,
• հե քի ա թի բո վան դա կու թյամբ ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա

տանք։ [25]
 Տար բեր հո գե բա նա կան դպ րոց ներ հե քի աթ նե րը մեկ նա բա նում 

են յու րո վի: Բիհ ևի ո րալ դպ րո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մեկ նա բա նում 
են հե քի աթ նե րը որ պես հնա րա վոր վար քաձ ևե րի նկա րագ րու թյուն
ներ: Տրան զակտ վեր լու ծու թյան հիմ քում ըն կած են հե քի աթ նե րում 
առ կա դե րային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր կեր պար 
կա րող է նկա րագ րել ի րա կան ա ռան ձին ան հա տի կամ, ա վե լի ճիշտ, 
այն դե րը, ո րն ան հա տը վերց նում է իր վրա կյան քի սցե նա րի ի րա
գործ ման ըն թաց քում: Յուն գյան դպ րո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հե
քիաթ նե րի հե րոս նե րին դի տար կում են որ պես ան հա տի են թաան
ձե րի, մեկ մար դու տար բեր ես –ե րի: Այն ա մե նը, ի նչ տե ղի է ունե նում 
հե քի ա թում, կա րե լի է դի տար կել որ պես մեկ ներ քին գոր ծըն թաց, 
որ տեղ, օ րի նակ, գի տակ ցու թյու նը (ա րքա յազ նը) պետք է գտ նի իր 
ա նի ման (ար քա յադս տե րը), ի սկ նրան օգ նի իր ի մաս տու թյու նը (ծեր 
ի մաս տու նը), ի սկ խան գա րեն դեստ րուկ տիվ դր դա պատ ճառ նե րը 
(վի շա պը): Հիպ նոս կի րա ռող նե րը հե քի աթ նե րը կա րող են օգ տա
գոր ծել որ պես ներշնչ ման մի ջոց: [28, 30]

 Ներ կա յումս գո յու թյուն ունեն հե ղի նա կային հե քի աթ նե րի վեր լու
ծու թյան տար բեր սխե մա ներ: Օ րի նակ՝ Ե. Դո ցեն կոն ա ռա ջար կում է 
հետ ևյալ վեր լու ծու թյու նը.
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•  Թե մա. ին չի մա սին է հե քի ա թը, ին չի շուրջ են ըն թա նում հե քի ա
թի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Թե ման կա րե լի է դի տար կել որ պես հե
ղի նա կի կյան քի նշա նա կա լից ո լոր տ:

•  Պեր սո նաժ ներ. հիմ նա կան գոր ծող ան ձինք, նրանց բնու թա գ
րերը: Սրանք կա րող են լի նել հե ղի նա կի շր ջա պա տի նշա նա կա
լից մար դիկ:

•  Հե րոս. պեր սո նաժ, ո րի հետ նույ նա կա նա նում է հե ղի նա կը: Վեր
լու ծու թյան ըն թաց քում դուրս են բեր վում նրա ի նք նա գի տակ ցու
թյան կոմ պո նենտ նե րը, ի նք նա վե րա բեր մուն քը, պա հանջ մունք
նե րը, ձգ տում նե րը և այլն:

•  Պեր սո նաժ նե րի և հե րո սի միջև ե ղած փոխ հա րա բե րու թյուն
ներ. կա րե լի է մեկ նա բա նել կա՛մ որ պես բնո րոշ, կա՛մ որ պես ցան
կա լի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ:

•  Տի պա կան ի րա դար ձու թյուն ներ. այն, ի նչ ստեղ ծում է հե քի ա թի 
հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը:

• Դժ վա րու թյուն ներ. կյան քում ե ղած նշա նա կա լից կոնֆ լիկտ նե րը, 
այն մտ քե րը, ո րոնք մտա հո գում են այ ցե լո ւին:

• Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կը կա ռա վա րե լու մի ջոց ներ. այն, ի նչ մարդը 
կի րա ռում է ի րա կան կյան քում կամ կա րող է հան կար ծա կի գի
տակ ցել հե քի ա թը ստեղ ծե լիս:

•  Պա կա սող ռե սուրս ներ. այն, ին չի պա կա սը զգում է տվյալ ան ձը: 
• Առ կա ռե սուրս ներ. այն, ին չը կա րե լի է օգ տա գոր ծել տվյալ 

պահին: [11]

Տ. Զինկ ևիչ –Եվս տիգ նե ևան ա ռա ջար կում է հե ղի նա կային հե
քիաթ նե րի վեր լու ծու թյան հետ ևյալ տար բե րա կը.
•  Հե քի աթ նե րի է ներ գա տե ղե կատ վա կան դաշ տը: Յու րա քանչ

յուր հե քի աթ կար դա լիս մենք ունե նում ե նք տար բեր զգա ցո ղու
թյուն ներ, մտ քեր, տպա վո րու թյուն ներ, հո գե սո մա տիկ զգա ցո
ղու թյուն ներ և այլն: Հե քի ա թա թե րապև տը ամրագրում է ե ղած 
տպա վո րու թյու նը և զգա ցո ղու թյու նը, սա կայն օբյեկ տի վու թյու նը 
չկորց նե լու հա մար պետք է կա րո ղա նա նաև չգեր վել դրա նով:
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•  Հիմ նա կան թե մա՝ միտք, ո րը կար միր թե լով ան ցնում է ո ղջ հե
քիա  թով: Սա այ ցե լո ւի հիմ նա կան պա հան ջմունք ներն են, զգա ցո
ղու թյուն նե րը, ցան կու թյուն նե րը և այլն: Որ պես զի կա րո ղա նանք 
հաս կա նալ հե քի ա թի հիմ նա կան թե ման, պետք է տալ հետ ևյալ 
հար ցե րը՝ ին չի՞ մա սին է այս հե քի ա թը, ի ՞նչ է այն սո վո րեց նում:

•  Հե քի ա թի սյու ժեն՝ նկա րագ րում է հե քի ա թի ըն թաց քը: Վեր լու ծե
լով այս կե տը՝ պետք է հաշ վի առ նել սյու ժե ի յու րօ րի նա կու թյու նը, 
ժան րը, ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ ևո ղակ ա նու թյու նը:

• Գլ խա վոր հե րո սի ճա նա պար հը. սա կար ևո րա գույն բնու  թագ
րիչն է՝ ար տա հայ տող մար դու ձգ տում նե րը և ակ  տո ւալ ի նք նա
զ գա ցո ղու թյու նը: Վեր լու ծե լով հե րո սին՝ ան  հրա ժեշտ է դի տար
կել նրա կեր պա րը, ի նք նա վե րա բեր մուն քը, սե փա կան ան ձի 
հան դեպ վե րա բեր մուն քի փո  փո խու թյու նը հե քի ա թի ըն թաց քում, 
նպա տակը, ո րին ձգ տում է հե րո սը, հե րո սի ա րարք նե րի դր դա
պատ ճառ նե րը, շր ջա պա տի հետ ունե ցած փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րը:

•  Հե քի ա թի սիմ վո լիկ դաշ տը՝ այ ցե լո ւի նե րաշ խար հի մա սին տե
ղե կույթ՝ նկա րագր ված խորհր դան շան նե րի լեզ վով: Այս վեր լու
ծու թյու նը կա րե լի է ի րա կա նաց նել ան հա տա կան և խոր քային 
մա կար դակ նե րով: [10]
 
Վեր լու ծե լով հե քի աթն այս կե տե րով՝ կա րե լի է պատ կե րա ցում

ներ ստեղ ծել կոնֆ լիկ տային և ռե սուր սային բո վան դա կու թյան մա
սին և նա խան շել այ ցե լո ւի հետ տար վող աշ խա տանք նե րի գի ծը: 

Ե րե խա նե րի հետ հո գե թե րապև տիկ աշ խա տան քում կա րե լի է 
կի րա ռել հե քի ա թի հո րի նու մը, վե րա պատ մու մը, խա ղար կու մը, կի
սատ հե քի ա թի շա րու նա կու թյու նը և այլն:

 Վար քային տեխ նի կա ներ: Ման կա կան հո գե թե րապևտ նե րը 
ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քում լայ նո րեն կի րա ռում են վար քա
յին տեխ նի կա նե րը: Վար քային ազ դե ցու թյու նը հիմն վում է այն տե
սա կե տի վրա, որ վար քային ցան կա ցած ձև ուսուց ման ա րդ յունք է: 
Հիմ նա կա նում շեշ տը դր վում է վար քի և դրա նից հե տո ա ռա ջա ցած 
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ար ձա գանք նե րի կամ ի րադ րու թյուն նե րի փո խազ դե ցու թյան վրա: 
Ե րե խան ձևա վո րում է իր վար քը հա սա րա կու թյան հետ փո խազ
դե ցու թյան շնոր հիվ և ը նդ լայ նում իր վար քաձ ևե րը հե տա դարձ կա
պե րի ար դյուն քում: Մեկ ան գամ սո վո րած վար քա ձևը հիշ վում է, 
ի սկ հե տո ե րե խան օգ տա գոր ծում է այն՝ կախ ված մի ջա վայ րի ար
ձա գանք նե րից: Վեր ջին տա րի նե րին վար քա բա նա կան տե սու թյան 
կողմ նա կից նե րը սկ սել են կի րա ռել նաև կոգ նի տիվ մո տե ցում ներ՝ 
հաշ վի առ նե լով նաև մտա ծո ղու թյան դերն ուսուց ման կամ ար ձա
գանք ման ժա մա նակ: Այս տե սու թյան հիմ քում ըն կած են 3 հիմ նա
կան դա սա կան մո տե ցում ներ.
1.  Պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րի ձևա վոր ման մո դել:
2. Օ պե րան տային ուսուց ման մո դել: Ու սու ցու մը շր ջա պա տող աշ

խար հի ի րա դար ձու թյուն նե րի ո րո շա կի հա ջոր դա կա նու թյան 
ար դյունք է: Այս ի րա դար ձու թյուն նե րը կա րող են ուժե ղաց նել, 
թու լաց նել, զար գաց նել, ամ րապն դել ո րո շա կի վար քաձ ևեր: 
Շրջա պա տի պա տաս խան ա զդ ե ցու թյու նը ո րո շում է՝ ե րե խայի 
վար քը կկրկն վի, թե կան հե տա նա: Շր ջա պա տի ո րո շա կի հա
կազ դում ներ ե րե խայի կող մից դիտ վում են որ պես դրա կան և օգ
տա գործ վում վար քի զար գաց ման, ուժե ղաց ման և ամ րապնդ ման 
հա մար (դ րա կան և բա ցա սա կան ամ րապն դում): Մյուս նե րը դի
տարկ վում են որ պես բա ցա սա կան ու ան ցան կա լի, և թու լաց նում 
կամ քո ղար կում են վար քը (ար գե լա կում և պա տիժ): Դրա կան 
ամ րապն դու մը պարգ ևատ րու թյուն ներ են, ո րոնք նպա տակ ունեն 
ամ րապն դե լու վար քը և շա տաց նե լու դրա դրս ևո րու մը (օ րի նակ՝ 
ժե տոն ներ): Որ պես զի այն լի նի ար դյու նա վետ, ան հրա ժեշտ է, որ 
ամ րապն դու մը վար քին հա մա հունչ լի նի և հա մա պա տաս խա նի 
ե րե խայի պա հանջ մունք նե րին, լի նի տե ղին և հս տակ ժա մա նա
կա հատ վա ծում: Բա ցա սա կան ամ րապն դումն ունի նմա նա տիպ 
սխե մա, սա կայն այս դեպ քում ե րե խային ոչ թե պար գևատ րում 
են ցան կա լի ազ դա կով, այլ հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում խու
սա փե լու բա ցա սա կա նից: Պատ ժի նպա տակն է ի ջեց նել վար
քաձ ևի ցու ցա բեր ման հա ճա խա կա նու թյու նը: Այն պետք է լի նի 
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ա դեկ վատ, տե ղին, ժա մա նա կին և հետ ևո ղա կան: Ար գե լա կու մը, 
պատ ժի նման, ունի նույն նպա տա կը, սա կայն այս դեպ քում ցու
ցա բեր վում է ոչ թե ո րո շա կի պա տիժ ոչ ցան կա լի վար քի դեպ
քում, այլ նվա զեց վում են դրա կան ազ դակ նե րը:

3.  Սո ցի ա լա կան ուսուց ման մո դել: Հա մար վում է, որ ուսու ցումն 
ի րա կա նա նում է դիտ ման և հե տա գա կրկ նօ րի նակ ման շնոր հիվ: 
Ե րե խան սո վո րում է ո րո շա կի վար քաձ ևի՝ դի տե լով այդ վար քը 
որ ևէ մո դե լի մոտ (ծ նող ներ, հե րոս ներ, ըն կեր ներ և այլն): Որ
պես զի մո դե լա վո րումն ա րդ յու նա վետ ըն թա նա, ե րե խան պետք է 
ան ցնի 4 հիմ նա կան փու լով՝ 1) ու շա դիր դի տի ըն թաց քը, 2) ա ռա
վե լա գույնս հի շի կա տար վա ծը, որ պես զի այն կա րո ղա նա վե
րար տադ րել մո դե լի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 3) ու նե նա 
բա վա րար շար ժո ղա կան հմ տու թյուն ներ վար քը վե րար տադ րել 
կա րո ղա նա լու հա մար, 4) ու նե նա բա վա կա նա չափ ներ քին և ար
տա քին մո տի վա ցի ա՝ մո դե լա վո րող վար քի ի րա կա նաց ման հա
մար: [1, 31, 56]

 Վար քա բա նա կան մո տե ցում նե րի կի րառ ման հա մար թե րա
պևտը պետք է ման րա մասն հե տա զո տի և ունե նա վար քի դրս ևոր
ման նկա րա գի րը: Դրա նից հե տո նա ձևա կեր պում է թե րապև տիկ 
ըն թաց քի հս տակ նպա տակ ներ: Վար քա բա նա կան ուղղ վա ծու թյուն 
ունե ցող թե րա պի ան են թադ րում է սկզբ նա կան և թե րա պև տիկ մնա
ցած փու լե րում դրս ևոր վող վար քի հս տակ նկա րա գիր, չա փում և 
գնա հա տում: Այս մո տե ցու մը են թադ րում է նաև ծնող նե րի ա ջակ ցու
թյուն և զու գա հեռ աշ խա տանք:

 Գո յու թյուն ունեն բազ մա թիվ վար քա բա նա կան տեխ նի կա ներ.
•  Պար բե րա բար ա պազ գա յու նա ցում (դե սեն սի բի լի զա ցի ա): Կի

րառ վում է հիմ նա կա նում վա խե րի (ֆո բի ա նե րի) և տագ նապ նե րի 
դեպ քում: Այս մե թո դով աշ խա տե լիս թե րա պև տը հա մադ րում է 
վի զո ւա լի զա ցի այի և թու լաց ման վար ժու թյուն նե րը ե րե խա յին 
վա խեց նող ազ դակ նե րի հետ այն քան ժա մա նակ, մինչև ե րե խան 
դա դա րի վա խեց նող ազ դակ նե րին ար ձա գան քե լուց: Ա ռա ջին 
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քայ լը են թադ րում է ե րե խայի վար ժե ցու մը ռե լաք սա ցի այի մե թո
դին, ին չի շնոր հիվ ե րե խան թու լա նում է և հանգս տա նում: Ե րբ 
ե րե խան կա րո ղա նում է ար դեն ա րագ և խո րը թու լա նալ, կի րառ
վում է ե րկ րորդ քայ լը՝ չե զոք և ոչ պայ մա նա կան ազ դակ նե րի հա
մակց ված կի րա ռու թյուն: Թե րապև տը ե րե խայի հետ մի ա սին քայլ 
առ քայլ ստեղ ծում է վա խեց նող ազ դակ նե րի աս տի ճա նա կարգ, 
ո րը ներ կա յաց վե լու է ե րե խային վա խի թու լաց ման նպա տա կով: 
Հի ե րար խի այի ա մեն հա ջորդ տարր պետք է ա վե լի վա խեց նող 
լի նի, քան նա խոր դը: Տար րե րի  քա նա կը կախ ված է վա խի ուժգ
նու թյու նից: Հա ջոր դող տար րե րը կա րող են լի նել շատ՝ քա նա կա
պես, կամ շատ ազ դակ նե րով՝ ո րա կա պես: Օ րի նակ՝ մի ե րե խա յի 
կա րե լի է թույլ տալ պատ կե րաց նել կա տու 1 վայր կյան, այ նու
հետև՝ 3 վայր կյան և այդ պես շա տաց նել ժամանակը մինչև մի 
քա նի րո պե: Մյու սին կա րե լի է ա ռա ջար կել պատ կե րաց նել ըն կե
րոջ տու նը, որ տեղ կա տու կա, այ նու հետև պատ կե րաց նել ըն կե
րոջ սեն յա կը, որ տեղ կա տու կա, բայց ո րը չի եր ևում, այ նու հետև 
ըն կե րո ջը՝ կատ վի հետ խա ղա լիս և այլն: Թե րա պևտն ուշա դիր 
հետ ևում է ե րե խային: Ե թե նա լար վում է, թե րապև տը վե րա դառ
նում է նա խորդ տար րին: Այս մե թո դը կա րե լի է կի րա ռել նաև 
ի րա կան վար քում՝ բնա կան սեն սի բի լի զա ցի ա, սա կայն վի զո ւա լը 
մի քա նի ան գամ կի րա ռե լուց հե տո:

•	  Պայ մա նա կան– ռեֆ լեկ տոր տհա ճու թյան ա րթ նաց նում: Այս տեխ
նի կայի դեպ քում չե զոք ազ դա կը հա մակց վում է պայ մա նա կա նի 
հետ և ա ռա ջաց նում տհա ճու թյուն: Մի քա նի ան գամ կրկն վե լուց 
հե տո այն ան ցնում է: Օ րի նակ՝ ե րե խան, ո րը սի րում է դա սի ժա
մա նակ մե խա նի կո րեն նկա րել, ձեռ քին ունի ձիգ թև նոց, ո րը, 
նկա րե լու ժա մա նակ ուժգին կպ չե լով ձեռ քին, ցա վեց նում է:

•	  Վար քի ձևա վո րում: Բաղ կա ցած է վար քի վեր լու ծու թյու նից, նրա 
բա ղադ րիչ նե րի ա ռանձ նա ցու մից և ամ րապն դու մից (ե րբ ե րե
խան ցու ցա բե րում է ան հրա ժեշտ վարք): Ամ րա պնդ վում է ե րե
խային ցան կա լի վար քին մո տեց նող յու րա քանչ յուր քայլ: Դե պի 
ցան կա լի վարք ուղ ղոր դող քայ լե րը կոչ վում են հա ջող մո տե
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ցում: Ե րե խան չի ստա նում ամ րա պն դում, ե թե չի ցու ցա բե րում 
հա ջող մո տե ցում, հետ ևա բար պետք է լի նել շատ ուշա դիր ե րե
խայի վար քաձ ևե րի նկատ մամբ: Օ րի նակ, ե թե ցան կա նում ե նք, 
որ ե րե խան ի նք նու րույն կա րո ղա նա հա վա քել իր ան կո ղի նը, 
անհրա ժեշտ է ամ րապն դել յու րա քան չյուր քայլը՝ վեր մակն ուղ
ղելը, բար ձը դնե լը, ծած կո ցը փռե լը և այլն: 

•	 Ան հա մա տե ղե լի վար քի ամ րապն դում: Այս մե թոդն ունի եր կու 
կողմ՝ ան ցան կա լի վար քի ան հե տա ցում և ցան կա լի վար քի ուժե
ղա ցում: Ցան կա լի վար քի ը նտ րու թյու նը կա տար վում է ան ցան
կա լի վար քի հետ դրա ան հա մա պա տաս խա նու թյան հի ման վրա, 
քա նի որ եր կու տի պի վար քի հա մա տեղ ի րա կա նա ցու մը հնա
րա վոր չէ: Օ րի նակ՝ ե րե խա յին, որ մշ տա պես ուշա նում է ճա շից, 
կա րե լի է նշա նա կել սե ղա նի ձևա վոր ման պա տաս խա նա տու և 
զան գը հն չեց նող: Այս գոր ծո ղու թյուն ներն ի նք նա բար կկր ճա տեն 
նրա ուշաց ման վար քաձ ևե րը:

•	  Թայմ –աութ: Ե րե խան հե ռաց վում է ան ցան կա լի վար քի դրս ևոր
ման վայ րից: Օ րի նակ՝ սե նյա կի մի ան կյուն, դա սա սե նյա կի վեր
ջին նս տա րան և այլն:

•	 Մի ա վոր նե րի հա վա քագ րում: Ժե տոն նե րի և այլ մե թոդ ներ: [1]

 Ամ փո փում: Ե րե խա նե րի հետ հո գե թեր պաև տիկ աշ խա տանք 
ի րա կա նաց նե լիս հո գե թե րապև տը կի րա ռում է բազ մա պի սի մո տե
ցում ներ և տեխ նի կա ներ, ո րոնք կօգ նեն ե րե խային հան գե լու իր 
խնդ րի հաս կաց մա նը, փո փո խու թյա նը, լուծ մա նը, ան ձնային ա ճին: 
Այդ մի ջամ տու թյուն նե րը ա ռա վե լա գույնս բխում են ե րե խայի տա
րի քային, ան ձնային, զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: 
Ա կն հայտ է, որ ման կա կան հո գե թե րապև տը պետք է կի րա ռի այն
պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հա մա հունչ են ե րե խայի նե րաշ խար հին և 
ե րե խայի ա ռօ րյ ա գոր ծու նե ու թյան մի մասն են: Դրանք են խա ղը, 
ա րտ թե րապև տիկ մի ջոց նե րը, հե քի աթ նե րը և այլն:
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Ե րե խայի հետ հո գե թե րապև տիկ աշ խա տանք ի րա կա նաց նե
լիս թե րապև տը պար բե րա բար ան հրա ժեշ տու թյուն է ունե նում աշ
խա տե լու նաև ծնող նե րի և այն հա մա կար գե րի հետ, ո րոնց հետ 
ա ռնչ վում է ե րե խան: Ծնող նե րի հետ լավ աշ խա տան քային փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րը մե ծա պես ա պա հո վում են հո գե թե րապև տիկ 
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը: Ծնող նե րը կա րող են դառ նալ 
այն ան ձինք, ով քեր՝
•  կօգ նեն ե րե խային փո խան ցե լու և կի րա ռե լու ձեռք բե րում նե րը 

թե րապև տիկ սե նյա կից դուրս, 
• ա պա հո վեն այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք թույլ կտան ե րե խային 

ար դյու նա վետ ան ցնե լու իր զար գաց ման ուղին, 
• ո րո շա կի գի տակ ցում նե րի շնոր հիվ փո խեն ստեղծ ված և շա րու

նակ վող ի րա վի ճա կը, ին չը կխ թա նի ե րե խայի դժ վա րու թյուն նե րի 
թեթ ևա ցու մը,

•  մի ջան կյալ օ ղակ կա րող են դառ նալ թե րապև տի և ե րե խային 
շրջա պա տող այլ ան ձանց միջև: 

Ոչ բո լոր ծնող ներն են դի մում հո գե թե րապև տի օգ նու թյա նը 
ընդլայ նված գի տակ ցու թյամբ՝ լավ հաս կա նա լով թե՛ աշ խա տան
քային պայ ման ներն ու նպա տակ նե րը, թե՛ ի րենց դե րը այդ գոր ծըն
թա ցում, թե՛ ի րենց դերն ու ներդ րու մը ե րե խայի դժ վա րու թյուն նե րի 
մեջ: Բնակա նա բար, հո գե թե րապև տը պետք է ա պա հո վի այն պայ
ման նե րը, ո րոնց պա րա գա յում աշ խա տան քը կըն թա նա բաց և թա
փանցիկ:

 Հո գե թե րապևտ–ծ նող հան դի պում նե րը պետք է կրեն պար բե
րա կան բնույթ: Նպա տա կա հար մար է այդ հան դի պում նե րի հա մար 
տրա մադ րել ա ռան ձին ժամ: Հա ճախ հո գե թե րապևտ նե րը նմա

6  Զուգահեռ աշխատանք 
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նա տիպ հան դի պու մը կազ մա կեր պում են ե րե խայի հան դի պու մից 
ա ռաջ կամ հե տո: Սա կա րող է ո րո շա կի խն դիր նե րի և դժ վա րու
թյուն նե րի պատ ճառ դառ նալ: Ե թե թե րապև տը հան դի պում է ծնո ղի 
հետ հան դի պու մից ա ռաջ, մի կող մից թե րապև տը լավ հնա րա վո
րու թյուն է ունե նում տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ ե րե խայի հետ կա
տար ված ո րո շա կի ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ին չը հնա րա
վո րու թյուն կըն ձե ռի պլա նա վո րելու այդ օր վա հան դի պու մը, սա կայն 
մյուս կող մից ե րե խան կա րող է տպա վո րու թյուն ստա նալ, թե ծնո ղը 
վա տա բա նում է ի րեն, փոր ձում է թե րապև տին ի րա վի ճակ նե րը ներ
կա յաց նել այն պես, որ ե րե խան ոչ լավ լույ սի ներ քո եր ևա: Ե րե խան 
կա րող է ը նկճ վել նմա նա տիպ ի րա վի ճա կում, ա մա չել, տագ նա պել և 
այլն: Ե րե խան կա րող է նաև զգալ ի րեն ե րկ րոր դա կան դե րում, քա
նի որ տվյալ ի րա վի ճա կը կհու շի նրան, որ հո գե թե րապև տը ա ռաջ
նայ նու թյուն է տա լիս ծնող նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րին, ա վե լի 
վս տա հում է նրանց: Սա կա րող է ևս մեկ ան գամ հա մո զել և հաս տա
տել ե րե խայի այն հա մոզ մուն քը, որ ին քը «ան կար ևոր է»: 

Ե թե ծնո ղի հետ հան դի պու մը ի րա կա նաց վում է այ ցե լո ւի հետ աշ
խա տան քից հե տո, ե րե խան կա րող է տպա վո րու թյուն ունե նալ, որ 
հո գե թե րապև տը ծնո ղին պատ մում է  կա տար վա ծի մա սին, կար ծես 
« լուր է հայտնում» ե րե խայից, ին չը ևս շատ վտան գա վոր կա րող է լի
նել հո գե թե րապևտ –ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար: 

Իս կա պես լավ տար բե րակ է ա ռան ձին հան դի պում նե րի կազ
մա կեր պու մը, ա ռան ձին ժա մի նշա նա կու մը և պայ մա նա վոր վա ծու
թյունը, որ կար ևոր տե ղե կատ վու թյան դեպ քում ծնո ղը միշտ կա րող է 
կապ հաս տա տել հո գե թե րապև տի հետ հե ռա խո սա զան գի մի ջո ցով: 

Ծ նող նե րի հետ հան դի պում նե րի ժա մա նակ կար ևոր նպա տակ
նե րից է բե րել ծնող նե րին այն գի տակց ման, որ ե րե խայի դժ վա րու
թյուն նե րի հիմք կա րող են հան դի սա նալ ըն տա նի քում առ կա փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի և վար քի փա թեռ ննե րը: Հո գե թե րապև տը 
նր բան կա տո րեն կա րող է ցույց տալ ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րում առ կա այն խո ցե լի տե ղե րը, ո րոնք կա րող են ե րե խայի 
դժ վա րու թյուն նե րի պատ ճառ և հիմք հան դի սա նալ: Այս աշ խա տան
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քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար հո գե թե րապև տը պետք է 
լի նի նր բան կան, հար գա լից, ապ րու մակ ցող, ըն դու նող, քա նի որ 
ծնող նե րի հա մար կա րող է բա վա կա նին ցա վոտ լի նել ի րենց դե րի 
գի տակ ցու մը, ի նչն էլ կա րող է բա զում դի մադ րու թյուն նե րի և պաշտ
պա նու թյուն նե րի ա ռիթ հան դի սա նալ: Հո գե թե րապև տի նպա տա կը 
ծնո ղին նսե մաց նե լը, սխալական դարձնելը չէ, այլ ա ջա կից դարձ
նելն է: Ե րե խայի թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի ա մե նաար դյու նա վետ 
պահն այն է, ե րբ և՛ թե րապև տիկ մի ջա վայ րը, և՛ ծնո ղա կան մի ջա
վայ րը ե րե խային կներ կա յաց նեն հա մա պա տաս խան և հա մա տե ղե լի 
պայ ման ներ, ո րոնք նպաս տում են ե րե խայի ա ճին և զար գաց մա նը: 

Սա բա վա կա նին դժ վար գոր ծըն թաց է, քա նի որ հո գե թե
րապևտը միշտ պետք է մնա «ե րե խայի հո գե թե րապև տի» դե րում, 
պահ պա նի հս տակ սահ ման ներ, սա հուն կեր պով չմտնի ծնող ների 
հետ հո  գե  թե  րապև տիկ հարաբերությունների մեջ: Մնալ «ե րե խայի 
հո գե թե րապև տի» դե րում նշա նա կում է ծնո ղի հետ հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը ի րա կա նաց նել՝ ել նե լով ե րե խայի շա հե րից, ա ռաջ նայի նը 
տես նել ե րե խայի ան ձը և նրա պա հանջ մունք նե րը, ծնո ղին ուղ ղոր
դել ե րե խայի զար գաց ման հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման նե
րի ստեղծ մա նը: Բնա կա նա բար, տվյալ աշ խա տան քի ժա մա նակ 
հո գե թե րապև տը կի րա ռում է հաս կաց ման, ըն դուն ման, հար գան քի 
և ուշադ րու թյան բո լոր հմ տու թյուն նե րը, կա րո ղա նում է հաս կա նալ 
և ապ րու մակ ցել ծնո ղին, սա կայն չի դառ նում ծնող նե րի հո գե թե
րապևտը, չի ան ցնում այն սահ մա նը, ե րբ հան դի պու մը նվիր վում է 
ծնող նե րի հո գե թե րա պի ային: Ծնող– հո գե թե րապևտ ա լյան սը ուղղ
ված է ե րե խայի շա հե րին:

Ծ նող նե րի հետ հան դի պում նե րի մյուս կար ևոր նպա տա կը տե
ղե կույթի ստա ցումն ու փո խան ցումն է: Հո գե թե րապև տը պար բե
րա բար կա րիք է ունե նում տե ղե կույթ ստա նալու ե րե խայի ըն թա ցիկ 
հո գե վի ճա կից, այն ի րադ րու թյուն նե րից, ո րոնք տե ղի են ունե նում 
հո գե թե րապև տիկ սե նյա կից դուրս, այն փո փո խու թյուն նե րից, ո րոնք 
տե ղի են ունե նում ե րե խայի հետ աշ խա տան քի ըն թաց քում: Նաև հո
գե թե րապև տը պար բե րա բար տե ղե կաց նում է ծնող նե րին այն փո
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փո խու թյուն նե րի կամ դժ վա րու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք նկա տե լի 
են հան դի պում նե րի ըն թաց քում: Այս դեպ քում ծնող նե րը պետք է 
դառ նան հո գե թե րապև տի լա վա գույն ա ջա կից նե րը: Մի ա սին կա րե
լի է քն նար կել և մշա կել ո րո շա կի ծնո ղա վա րա կան ռազ մա վա րու
թյուն նե ր, հո գե թե րապև տը օգ նի ծնող նե րին դուրս բե րելու ե րե խայի 
ա ջակ ցու թյա նն ուղղ ված լա վա գույն ռազ մա վա րու թյու նը: Եր բեմն 
դրա հա մար ան հրա ժեշ տու թյուն է լի նում ծնող նե րի հետ ի րա կա
նաց նելու լու սա վոր չա կան աշ խա տանք ներ, ի րա զե կելու ծնո ղա վա
րու թյան հմ տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, զար գաց նելու ար դյու նա վետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման հմ տու թյուն ներ և այլն: Հո գե
թե րապև տը կա րող է ո րո շա կի գր քեր, ֆիլ մեր, նյու թեր տրա մադ րել 
ծնող նե րին: Մյուս կող մից՝ ար դի տե ղե կատ վա կան ի րա վի ճա կում 
ծնող նե րը հա ճախ ունե նում են բազ մա պի սի տե ղե կույթ, ո րը կա՛մ 
խառ նաշ փոթ է ա ռա ջաց նում նրանց մոտ, կա՛մ սխալ ուղի ով է տա
նում: Ո ւս տի թե րապև տը կա րիք է ունե նում նաև ճիշտ ուղ ղոր դելու 
ծնող նե րին այդ լայ նա ծա վալ տե ղե կատ վա կան դաշ տում:

 Հո գե թե րապև տիկ աշ խա տան քի ըն թաց քում կար ևոր են լի
նում նաև ծնող –ե րե խա հա մա տեղ հան դի պում նե րը: Հա ճախ այս 
ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է լի նում այն հան գա ման
քով, որ աշ խա տան քի ըն թաց քում հո գե թե րապև տը տես նում է, որ 
խախտ ված են ծնող –ե րե խա մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն
ները, չկան շփման ար դյու նա վետ եզ րեր, կար ծես եր կուսն էլ տար
բեր լե զու նե րով խո սեն, լսեն մի մյանց պա հանջ մունք նե րը, ա սե լիք
նե րը, ցան կու թյուն նե րը և այլն: Հո գե թե րապև տը այս պա րա գա յում 
միջ նոր դի դեր է կա տա րում, օգ նում է փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի զար գաց մանը, լա վաց մա նը: Լի նում են դեպ քեր, ե րբ ե րե խան 
ի նքն է բարձ րա ձայ նում տվյալ հան դիպ ման ան հրա ժեշ տու թյան մա
սին: Նա կա րող է հայտ նել իր ցան կու թյու նը, որ պես զի թե րապևտը 
հան դի պում կազ մա կեր պի ծնո ղի հետ, օգ նի ի րեն ար տա հայ տել իր 
ապ րում ները, ցան կու թյուն նե րը, պա հանջ մունք նե րը ծնո ղի մոտ: Լի
նում են դեպ քեր, ե րբ թե րապև տը, տես նե լով « կա մուրջ» ստեղ ծե
լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ի նքն է լի նում տվյալ հան դիպ ման նա խա
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ձեռ նողը: Տվյալ դեպ քում այս հար ցը նախ և ա ռաջ քն նարկ վում է 
ե րե խայի հետ, քն նարկ վում են դրա հետ կապ ված ապ րում նե րը, 
ան հանգստու թյուն նե րը, մտ քե րը, զրույ ցի կա ռուց ման ո րո շա կի 
ուղի ներ: Այս պի սի հան դի պում նե րին կա րե լի է նվի րել ա ռան ձին 
ժամ, կամ ի րա կա նաց նել  ե րե խայի հետ հան դիպ ման օ րը՝ նա խա
պես հա մա ձայ նեց նե լով այս փաս տը ե րե խայի հետ: 

Օ րի նակ՝ հո գե թե րապև տը հան դի պում էր կազ մա կեր պել ի նը 
տա րե կան տղայի և նրա մոր հետ: Հան դիպ ման ան հրա ժեշ տու
թյունն այն էր, որ ե րե խան ուներ մի ջանձ նային հա ղոր դակց ման 
լուրջ դժ վա րու թյուն ներ, չէր վս տա հում մո րը, չէր խո սում ե րկ րորդ 
հոր հետ: Հան դիպ ման ըն թաց քում՝ քն նարկ ման թեժ պա հին, ե րե
խան հան կարծ շրջ վեց դե պի մայ րը և ա սաց. «Ես կե րա զե ի, որ իմ 
մայ րը լի ներ.... (տա լիս է հո գե թե րապև տի ա նու նը): Նա ի նձ իս կա
պես սի րում ու հաս կա նում է»: Տղան շատ հուզ ված էր, ար ցունք ն՝ աչ
քե րին: Սա բե կում նային պահ էր, քա նի որ մայ րը « տե սավ» և «լ սեց» 
ե րե խայի կար ևոր պա հանջ մուն քը՝ սիր ված լի նե լու ցան կու թյու նը: 
Քն նար կու մը շա րու նակ վեց այն ուղ ղու թյամբ, թե ին չը չի բա վա րա
րում եր կու կող մե րին, ին չը կա րե լի է փո խել և այլն:

Ծ նո ղի հետ հան դի պում նե րը օգ նում են նաև կապ հաս տա տելու 
ե րե խայի հետ շփ ման մեջ եղած այլ հա մա կար գե րի միջև: Ծնո ղը 
կա րող է միջ նորդ դառ նալ ուսու ցիչ նե րի, բա րե կամ նե րի, սիբ լինգ
նե րի և այլ մարդ կանց և հո գե թե րապև տի միջև, փո խան ցի այլ հա
մա կար գեր թե րապև տիկ սնե յա կի կար ևոր ձեռք բե րում նե րը և թե
րապև տի խոր հուրդ նե րը:

Ամ փո փում: Ե րե խայի հետ հո գե թե րապև տիկ աշ խա տան քի ըն
թաց քում պար բե րա բար ան հրա ժեշ տու թյուն է ծա գում հան դի պե լու 
նրա ծնող նե րի/խ նա մա կալ նե րի հետ: Այս հան դի պում նե րի ըն թաց
քում քն նարկ վում են աշ խա տան քի հետ կապ ված տա րաբնույթ հար
ցեր, հո գե թե րապև տը կա րող է ո րո շա կի խոր հուրդ ներ և ա ռա ջարկ
ներ տալ ծնող նե րին, կա րող է ե րե խայի « սե նյա կից դուրս» կյան քի 
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վե րա բե րյալ տե ղե կույթ ստա նալ և այլն: Նմա նա տիպ տե ղե կատ վու
թյու նը ամ բող ջա կան է դարձ նում ե րե խայի հետ հան դի պում նե րը, 
աշ խա տան քը: Թե րապև տը կա րող է օգ նել ծնող նե րին գալ ո րո շա կի 
գի տակց ման ե րե խայի խն դիր նե րի և դրանց ա ռա ջաց ման աղ բյուր
նե րի վե րա բե րյալ: Նմա նա տիպ հան դի պում նե րը կա րող են լի նել թե՛ 
ա ռան ձին, թե՛ կազ մա կերպ վել ե րե խայի հետ հա մա տեղ:
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 Թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցում ա վարտն իր ուրույն, կար ևոր տեղն 
ու դերն ունի: Սա իս կա պես փուլ է, քա նի որ են թադ րում է ո րո շա կի 
ժա մա նա կա հատ ված, ո րի ըն թաց քում հո գե թե րապևտն ու ե րե խան 
պետք է ամ փո փեն, ա վար տեն ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րը հո գե թե
րապև տիկ ձևաչափում: 

Ա վար տի հետ կապ ված կա րող են ծա գել մի շարք հար ցեր՝ ե՞ րբ 
ա վար տել, ի նչ պե՞ս ա վար տել, ի նչ պե՞ս հաս կա նալ, որ հենց այս 
պահն է ա վար տի հա մար ա մե նան պա տա կա հար մա րը, ի նչ գոր ծոն
ներ կա րող են վկայել, որ թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը մո տե նում է 
ա վար տին, ի նչ պես դա քն նար կել ե րե խայի և ծնող նե րի հետ և այլն: 
Ա վար տի գոր ծըն թա ցը կա րող է տա րաբ նույթ զգա ցո ղու թյուն ներ 
ա ռա ջաց նել թե՛ ե րե խայի, թե՛ թե րապև տի մոտ: Այդ զգա ցո ղու թյուն
նե րի հետ աշ խա տան քը, դրանց վեր լու ծու թյունն ու հաս կա ցու մը 
կր կին ո րո շա կի ժա մա նակ է պա հան ջում: Ա վար տը կա րող է առա
ջացնել ա նո րո շու թյան զգա ցում, ե րբ ե րե խային կամ ըն տա նի քին 
թվա, թե ա ռանց հան դի պում նե րի դժ վա րու թյուն նե րը կա րող են վե
րա դառ նալ, կա րող է առա ջացնել տխ րու թյուն, ո րը կապ ված լի նի 
հրա ժեշ տի հետ, կա րող է հպար տու թյան և ուրա խու թյան զգա ցո
ղու թյուն առա ջացնել՝ վկայե լով ո րո շա կի ձեռք բե րում նե րի մա սին և 
այլն: Բո լոր դեպ քե րում նպա տա կա հար մար է, որ ա վար տը ըն կալ
վի որ պես գոր ծըն թա ցի տրա մա բա նա կան ա վարտ, ձեռք բե րում նե
րի հաս տա տում, ի նք նու րույ նու թյան ա րթ նա ցում, Ես –ի ուժե ղա ցում: 
Ի նչ պես նշում է Օ՚Քոն նե րը, ա վար տը պետք է ըն կալ վի որ պես տո
նի ա ռիթ, որ պես այն մտ քի հաս տա տում, որ հա րա բե րու թյուն նե րը 

7
Թերապևտիկ  

գործընթացի ավարտը
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ուղղ ված է ին զար գաց մա նը, ե րե խայի ուժե ղաց մա նը, որ դա ամ բող
ջա կան գոր ծըն թա ցի մի մասն է: [53,56] 

Բնա կա նա բար, սա լի նում է այն դեպ քե րում, ե րբ ա վար տը բնա
կան է, այ սինքն՝ թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի բնա կա նոն մասն է 
կազ մում, ո րին գա լիս են թե՛ ե րե խան, թե՛ ծնող նե րը, թե՛ թե րապևտը: 
Բնա կան ա վար տի հիմ նա կան նա խադ րյա լը նա խա պես դր ված 
նպա տակ նե րին հաս նելն է, ե րբ այ ցե լուն, թե րապև տը, ըն տա նի քը 
հաս կա նում են, որ ե րե խան կա րո ղա ցել է հաղ թա հա րել ունե ցած 
խն դիր նե րը, ան ցան կա լի վար քային դրս ևո րում նե րը հասց ված են 
նվա զա գույ նի, ե րե խան ունի բո լոր ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րը՝ 
հե տա գա յում ի նք նու րույն լու ծե լու ծա գած դժ վա րու թյուն նե րը:

 Հա մա ձայն Ք. Բրեմ սի՝ բնա կան ա վար տի հա մար գո յու թյուն 
ունեն մի շարք պատ ճառ ներ՝
•  ներ կա յաց ված դժ վա րու թյուն նե րի լու ծում, 
• ախ տա նիշ նե րի նվա զում կամ ան հե տա ցում,
•  կոգ նի տիվ հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման հա մա պա տաս խան մա

կար դակ,
•  հու զա կան ար տա հայտ ման զար գաց ման հա մա պա տաս խան 

մա կար դակ,
•  բա րո յա կան ո րակ նե րի զար գաց ման հա մա պա տաս խան մա

կար դակ, 
• ինք նու թյան զար գաց ման հա մա պա տաս խան մա կար դակ,
•  մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման հա մա

պա տաս խան մա կար դակ,
• խն դիր նե րի լուծ ման ըն դու նա կու թյան աճ,
•  կոգ նի տիվ ճկու նու թյան աճ,
•  նոր ի րա վի ճակ նե րին հմ տու թյուն նե րի հար մար ման ըն դու նա կու

թյուն, 
• ընտ րու թյուն նե րի և այ լընտ րանք նե րի հե տա զոտ ման և նկա տե լու 

ըն դու նա կու թյուն,
•  հաղ թա հար ման ըն դու նա կու թյուն նե րի բա րե լա վում,
•  վար քում ի նք նա բու խու թյան մե ծա ցում,
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•  հույ զե րի ար տա հայտ ման ի նք նա բու խու թյան մե ծա ցում,
•  պա հանջ մունք նե րի ար տա հայտ ման ի նք նա բու խու թյան մե ծա

ցում,
•  հա ճույք ստա նա լու հնա րա վո րու թյան մե ծա ցում, 
• ինք նավս տա հու թյան ուժե ղա ցում, 
• ինք նա հար գան քի և ի նք նագ նա հա տա կա նի բարձ րա ցում, 
• ինք նո րոշ ման հս տա կու թյուն, 
• ան կա խու թյան մե ծա ցում,
•  սահ մա նա փա կում նե րի և նոր մե րի հաս տատ ման ներ քին ըն դու

նա կու թյան ձևա վո րում,
•  ներ հո գե կան կոնֆ լիկ տի ա պր ման թու լա ցում,
•  մի ջանձ նային կոնֆ լիկ տի ա պր ման թու լա ցում, 
• ըն տա նե կան կոնֆ լիկտ նե րի ա պր ման թու լա ցում: [1, էջ 587]

 Տար բեր մաս նա գետ ներ կա րող են շեշ տադ րել ա վար տի հա մար 
ան հրա ժեշտ գոր ծոն ներ: Միև նույն ժա մա նակ գրե թե բո լոր մաս նա
գետ նե րը գտ նում են, որ լի ար ժեք ա պա քի նում չի լի նում, հիմ նա կա
նում թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը ա վարտ վում է այն պա րա գա յում, 
ե րբ ան հանգս տաց նող ախ տա նիշ նե րը հա սել են նվա զա գույ նի, 
խնդիր նե րը թու լա ցել են, ի սկ հաղ թա հար ման ռազ մա վա րու թյուն
ները՝ մե ծա ցել:

 Ման կա կան հո գե թե րա պի ա յում, ը ստ Թեյ բե րի, գո յու թյուն ունի 
ա վար տի ո րո շու մը հաս տա տող ե րեք աղ բյուր՝ թե րապև տը, ե րե խան 
և ար տա քին որ ևէ աղ բյուր: Հիմ նա կա նում դա ծնող ներն են, ըն տա
նի քը: [57] 

Ե թե թե րապև տը, ել նե լով վե րը նշ ված պատ ճառ նե րից, հան գել է 
ա վար տե լու ո րոշ մա նը, նա կա րող է ստու գել դա մյուս եր կու աղբյու
րի տվյալ նե րից ել նե լով: Ե րբ ե րե խան դար ձել է բա վա կա նա չափ 
ի նք նու րույն, կա րո ղա նում է հս տակ ճա նա չել, տար բե րա կել իր ապ
րում նե րը, պա հանջ մունք նե րը, ցան կու թյուն նե րը, նա ին քը կա րող է 
ար դեն խո սել ա վար տի մա սին: Հա ճախ ե րե խա նե րը պատ մում են 
ի րենց ա ռօ րյայի, ձեռք բե րում նե րի, հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին, բարձ
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րա ձայ նում են խնդ րի լուծ ման վե րա բե րյալ կամ սկ սում են ցու ցա
բե րել խաղասենյակում այն պի սի վարք, ո րը խո սում է թե րապև տիկ 
գոր ծըն թա ցի ա վար տի մա սին՝ ա վե լի քիչ են հե տաքրքրված հան
դի պում նե րի մեջ, կա րող են եր կար ժա մա նակ քն նար կել այլ, խնդ րի 
հետ կապ չու նե ցող թե մա ներ, այլևս ան համ բե րու թյամբ չեն սկ սում 
հան դի պու մը, չեն շտա պում խա ղե րը կազ մա կեր պե լիս, կա րող են 
քն նար կել ա պա գայի վե րա բե րյալ հար ցեր, կա րող են ժա մա նա կից 
շուտ ցան կա նալ վեր ջաց նել հան դի պու մը և այլն: 

Օ րի նակ՝ հինգ տա րե կան աղ ջի կը պատ մում է թե րապև
տին. « Գի տե՞ս՝ այս գի շեր ես կա րո ղա ցա չվա խե նալ, հան գիստ քնել 
իմ ան կող նում և գի տեմ, որ այս շա բաթ վա ըն թաց քում ը նդ հան
րա պես չեմ գնա ցել մայ րի կի ու հայ րի կի սե նյակ»: Ի նը տա րե կան 
տղա. «Երբ այս ան գամ էլ դա սա րան ցիս սկ սեց ի նձ ծաղ րել, ես կա
րո ղա ցա ուշադ րու թյուն չդարձ նել նրան և շա րու նա կե ցի իմ գոր ծը»: 
Յոթ տա րե կան տղա. «Ե րեկ շատ բար կա ցած է ի իմ փոքր եղ բոր 
վրա, նա խան գա րում էր ի նձ դաս սո վո րե լու: Բայց ես չեմ խփել 
նրան, ուղ ղա կի վերց րի գր քերս և գնա ցի այլ սե նյակ»: 

Մեկ այլ կար ևոր աղ բյուր են ե րե խայի ծնող նե րը, ըն տա նի քը: 
Նրանք կա րող են հաս տա տել կամ ժխ տել ե րե խայի ձեռք բե րում
նե րը կամ թե րապև տի զգա ցո ղու թյուն նե րը ա վար տի վե րա բե րյալ: 
Բնա կա նա բար, պետք է հաս կա նալ, ճա նա չել և հաշ վի առ նել ծնող
նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ևս: Օ րի նակ՝ տագ նա պային 
ծնող նե րը կա րող է չն կա տեն, ան տե սեն ե րե խայի ձեռք բե րում նե րը՝ 
վա խե նա լով, որ թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի ա վար տի դեպ քում ախ
տա նիշ ները նո րից կա րող են ի հայտ գալ: Կամ՝ «շ տա պող» ծնող
ները կա րող են մեկ –եր կու հան դի պու մից հե տո նկա տել, որ կա ո րո
շա կի ա ռա ջըն թաց, և ո րո շեն, որ գոր ծըն թա ցը պետք է ա վար տել և 
այլն: Այս դեպ քում թե րապև տից բա վա կա նին ճկու նու թյուն և մաս
նա գի տա կան հմ տու թյուն ներ են պա հանջ վում ի րա վի ճա կի ճիշտ 
գնա հատ ման հա մար: Սրան շատ նպաս տում է նախ նա կան գնա
հատ ման և ներ կա ի րա վի ճա կի հա մե մա տու թյու նը: Ծնող նե րը թե



ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ԹԵ ՐԱ ՊԻ Ա146

րապև տի ուղ ղորդ մամբ կա րո ղա նում են ա վե լի հա մա պա տաս խան 
գնա հա տել ի րա վի ճա կը և օգ տա կար լի նել ա վար տի գոր ծըն թա ցին:

Ն կա տե լով և զգա լով ա վար տի նա խան շան նե րը՝ թե րապև տը 
նախ և ա ռաջ պետք է հս տակ գնա հա տի դրանք, հաս կա նա դրանց 
ի րա կան և օբյեկ տիվ լի նե լը: Թե րապև տը նաև պետք է գի տակ
ցի և գնա հա տի իր ապ րում նե րը՝ կապ ված ա վար տի հետ, պետք է 
բա ցա ռի շտա պե լու կամ ա վար տը ձգձ գե լու գոր ծոն նե րը, պետք է 
հաս կա նա ա վար տի հետ կապ ված իր զգաց մունք նե րը: Դա կա րե
լի է ա նել ի նք նու րույն կամ սու պեր վի զո րի օգ նու թյամբ: Ցան կա ցած 
դեպ քում հո գե թե րապև տի կոնտր փո խան ցու մային զգա ցո ղու թյուն
ներն ու ապ րում նե րը չպետք է խան գա րեն գոր ծըն թա ցի ար դյու նա
վե տու թյա նը: 

Այ նու հետև թե րապև տը պետք է տե ղե կաց նի ծնող նե րին իր դի
տար կում նե րով, նա խա պատ րաս տել նրանց այն վար քային և հու
զա կան դրս ևո րում նե րին, ո րոնք կա րող է ունե նալ ե րե խան ա վար տի 
հետ կապ ված, նշել ա վար տի ժամ կե տը: 

Ի վեր ջո՝ թե րապև տը հայտ նում է ե րե խային ա վար տի վե րա բեր
յալ: Սո վո րա բար հա մար վում է, որ ա վար տի մա սին պետք է հայտ
նել մո տա վո րա պես ե րեք– չորս հան դի պում ա ռաջ, որ պես զի ե րե
խան հնա րա վո րու թյուն ունե նա հար մար վել այդ մտ քին, կա րո ղա նա 
դրսևո րել ա վար տի հետ կապ ված զգաց մուք ներն ու ապ րում նե րը, 
ար տա հայ տել և քն նար կել իր մտա վա խու թյուն նե րը և այլն: 

Ի հար կե, լի նում են դեպ քեր, ե րբ ա վար տը այն քան սա հուն է մո
տե նում, որ ե րե խան կա րող է ար դեն ին քը բարձ րա ձայ նել դրա մա
սին, և նրանք թե րապև տի հետ մի ա սին ո րո շում են ի րենց հե տա
գա ա նե լիք նե րը: Սո վո րա բար, ե թե գոր ծըն թա ցը իս կա պես մոտ է 
ա վար տին, ե րե խան բա վա կա նին հեշտ է հար մար վում այդ մտ քին: 
Հո գե թե րապև տը կա րող է նման դեպ քե րում, հաշ վի առ նե լով ե րե
խայի տար քի ային և ան ձնային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, քն նար
կել ա վար տի հետ կապ ված մտ քե րը, հա մե մա տել նախ կին հո գե վի
ճա կը, դժ վա րու թյուն նե րը առ կա ձեռք բե րում նե րի հետ, քննար կել 
հո գե թե րապև տիկ հան դի պում նե րի ձեռք բե րում նե րը, քն նար կել 
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ա պա գայի հետ կապ ված պլան նե րը: Թե րապև տը կա րող է դր դել 
ե րե խային քն նար կել նրա զար գաց ման ուղի նե րը, ձեռք բե րած հաղ
թա հար ման հմ տու թյուն նե րը, ի նք նա ճա նաչ ման, ի նք նա կար գա վոր
ման ըն դու նա կու թյուն նե րը, խն դիր նե րի նվա զու մը, մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րում ունե ցած հա ջո ղու թյուն նե րը և այլն: 

Օ րի նակ՝ հինգ տա րե կան աղ ջի կը ա վար տից եր կու հան դի պում 
ա ռաջ խո սում էր իր ձեռք բե րում նե րից. «Ես ար դեն ա ռա վո տյան կա
րո ղա նում եմ հեշ տու թյամբ ա րթ նա նալ, չեմ լա ցում պար տեզ գնա լուց 
ա ռաջ, այն տեղ ար դեն ըն կեր ներ ունեմ ու սի րում եմ մեր ռու սե րե նի 
պա րապ մունք նե րը: Սի րում եմ, ե րբ մայ րիկս վերց նում է ի նձ պար
տե զից, ու մենք մի ա սին զբոս նե լով տուն ե նք գնում»: Կամ՝ ի նը տա
րե կան տղա. «Ես, ի հար կե, հի մա էլ եմ տխ րում, որ հայ րի կը մեզ 
հետ չի ապ րում, բայց ար դեն չեմ բար կա նում: Ես կա րող եմ նրան 
տես նել, ե րբ ցան կա նամ, գի տեմ, որ, միև նույնն է, ի նձ սի րում է, ուղ
ղա կի մայ րի կի հետ նրանք մի ա սին ապ րել չեն կա րող: Ես ար դեն 
կու նե նամ եր կու տուն՝ հայ րի կի և մայ րի կի»: Կամ՝ տասն մեկ տա րե
կան աղ ջիկ. «Ես հաս կա ցել եմ, որ դա սա րա նում ի նձ բո լո րը սի րել 
չեն կա րո ղա նա, ես էլ չեմ կա րող բո լո րի հետ ըն կե րու թյուն ա նել: Ես 
հի մա ունեմ եր կու մտե րիմ ըն կե րու հի, ո րոնց կա րող եմ պատ մել իմ 
բո լոր գաղտ նիք նե րը, ի սկ մնա ցա ծից էլ չեմ նեղ վում, որ ի նձ հետ չեն 
շփ վում»:

 Թե րապևտն ու ե րե խան կա րող են նաև կիս վել ի րենց զգաց
մունք նե րով, քա նի որ, բնա կա նա բար, կա րող են լի նել տխ րու թյան, 
հրա ժեշ տի հետ կապ ված ափ սո սան քի զգաց մունք ներ: 

Ա վար տը կա րող է ա վե լի հեշտ ըն թացք ունե նալ, ե թե հա մընկ
նի ը նդ միջ ման ո րո շա կի օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րի հետ, օ րի նակ՝ 
ա մա ռային կամ ա մա նո րյա ար ձա կուրդ նե րի հետ, կամ ըն տա նի քի 
հանգս տյան ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ: Սա հատ կա պես նպա տա
կա հար մար է օգ տա գոր ծել տագ նա պային ե րե խա նե րի հետ, ո րոնց 
թվում է, թե ա ռանց թե րապև տի նրանք չեն կա րո ղա նա շա րու նա
կել ի րենց կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը կամ կու նե նան ախ տա նիշ նե րի 
վե րա դարձ: Այդ օբյեկ տիվ ը նդ միջ ման ժա մա նա կա հատ վա ծում և՛ 
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ե րե խան, և՛ ծնող նե րը հս տակ կա րող են տես նել ե րե խայի ձեռք բե
րում նե րը, սթափ գնա հա տել ի րա վի ճա կը և գի տակ ցել ա վար տի 
անհրա ժեշ տու թյու նը: Ե թե ե րե խան ունի ա վար տի հետ կապ ված 
դժ վա րու թյուն ներ, կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև աս տի ճա նա կան 
ա վար տի տար բե րա կը, հան դի պել եր կու շա բա թը մեկ կամ ա մի սը 
մեկ և այլն: 

Ա վար տի փու լի հան դի պում նե րի ըն թաց քում ծա գած ցան կա ցած 
զգաց մունք պետք է քն նար կել, վեր լու ծել, հաս կա նալ դրանց է ու
թյունը: Թե րապև տը պետք է քն նար կի ծնող նե րի հետ այն փաս տը, 
որ ե րե խան կա րող է տա րաբ նույթ զգաց մունք ներ ունե նալ, կա րող է 
ցու ցա բե րել ռեգ րե սային ախ տա նիշ ներ, ո րոնք պետք է վեր լուծ վեն 
ա վար տի հա մա տեքս տում: Ծնող նե րը պետք է լի նեն ա վար տի փու
լի օգ նա կան նե րը, որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա ա ռանց ա վե լորդ 
հուզ մուն քի ան ցնել այս փու լով ևս և ձեռք բե րում ներ ունե նալ: 

Ա վար տի հետ կապ ված զգաց մունք նե րը շատ տա րաբ նույթ կա
րող են լի նել: Ե րե խան կա րող է հան գիստ ըն դու նել այդ փաս տը և 
հան դարտ ու հան գիստ վարք դրս ևո րել: 

Օ րի նակ՝ չորս տա րե կան աղ ջիկն ասում է. «Ես գի տեմ, որ մենք 
այ սօր ար դեն ա վար տե լու ե նք, ես ո րո շել եմ մի նկար նկա րել»: 
Պատ կե րում է հո գե թե րապև տին և ա սում. «Այս նկա րը մնա լու է 
այս սե նյա կում»: Սա ա վար տի շատ խորհր դան շային օ րի նակ է, ե րբ 
փոք րիկ այ ցե լուն « թող նում» է հո գե թե րապև տին սե նյա կում: 

Օ րի նակ՝ վեց տա րե կան տղան ասում է. « Մենք այ սօր ա վար
տում ե նք, ես ո րո շել եմ խա ղալ բո լոր խա ղա լիք նե րով մի քիչ, մի քիչ, 
այ նու հետև ա վա զից տորթ կսար քեմ, ու մենք կու տենք, հրա ժեշտ 
կտանք»: 

Հա մա ձայն Ք. Բրեմ սի՝ հրա ժեշ տի և ա վար տի հետ կապ ված ե րե
խայի ապ րում ներն ու զգաց մունք նե րը կա րե լի է դա սա կար գել ը ստ 
Քյուբ լեր– Ռո զի ա ռանձ նաց րած կորս տի ա պր ման փու լե րի: Բնա կա
նա բար, ի նչ պես և կորս տի դեպ քում, ան պայ ման չէ, որ բո լոր փու
լե րը լի նեն վառ ար տա հայտ ված կամ հետ ևեն նույն հեր թա կա նու
թյամբ: Ե րե խան կա րող է ունե նալ մեկ փու լին բնո րոշ ապ րում ներ 
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ու զգա ցո ղու թյուն ներ, սա կայն չու նե նալ նա խոր դին կամ հա ջոր դին 
բնո րո շը: Լի նում են դեպ քեր, ե րբ ե րե խան չի ունե նում որ ևէ փու լին 
բնո րոշ ապ րում ներ: 

Այս պի սով՝ թե րապև տիկ գոր ծըն թացն ա վար տող ե րե խան կա
րող է ան ցնել հետ ևյալ փու լե րը. 
1. Մեր ժում: Թե րապև տի ան տե սում, ա վար տի թե մայի մեր ժում, 

ձևաց նել, թե չի լսում, փո խել թե ման: Մեր ժու մը կա րող է լի նել թե՛ 
գի տակ ցա բար, ե րբ ե րե խան կտ րուկ փո խում է ա վար տին վե րա
բե րող թե ման, կա րող է լռեց նել թե րապև տին կամ ան ցնել մեկ 
այլ գոր ծու նե ու թյան: Ե րե խան կա րող է նաև մեր ժու մը դրս ևո րել 
ան գի տակ ցա բար: Թվում է, թե նա լսել է թե րապև տի ա սա ծը 
ա վար տի հետ կապ ված, հան գիստ է վե րա բեր վում այդ թե մային, 
սա կայն ի րա կա նում ե րբ թե րապև տը կր կին խո սում է ա վար տի 
մա սին, ե րե խան կա րող է ար ձա գան քել այն պես, կար ծես ա ռա
ջին ան գամ է լսում: 

 Օ րի նակ՝ հինգ տա րե կան աղ ջիկը, ե րբ թե րապև տը ա ռա ջին 
ան գամ բարձ րա ձայ նեց ա վար տին վե րա բե րող թե ման, շրջ վեց, 
ը նդ հա տե լով թե րապև տին, ա սաց, որ շատ գոր ծեր ունի այ սօր 
ա վա զի հետ ա նե լու: Կամ՝ ի նը տա րե կան տղաn a վար տի վե րա
բե րյալ թե րապև տի խոս քե րին արձագանքեց՝ սկսելով պատ մել 
իր դպ րո ցա կան առօրյայի մա սին: 

 Նման դեպ քե րում, թե րապև տը փոր ձում է գրա վել ե րե խայի 
ուշադ րու թյու նը, թե ման բարձ րաց նում է կր կին, քն նար կում այն
քան, մինչև վս տահ լի նի, որ ե րե խան լսել է:

2.  Բար կու թյուն: Ագ րե սի այի դրս ևո րում, խա ղար կում, մե ղադ
րանք: Ե րե խան ի րա կան բար կու թյուն է ապ րում հրա ժեշ տի հետ 
կապ ված, չի ուզում, որ  իր և թե րապև տի հա րա բե րու թյուն նե րը 
ա վարտ վեն, կա րող է մե ղա վոր ներ փնտ րել, մե ղադ րել թե րապև
տին, որ այլևս չի ուզում իր հետ հան դի պի: Այս զգաց մունք նե րը 
կա րող են դսր ևեր վել ե րե խայի խա ղի, պատ մու թյուն նե րի մեջ: 
Օ րի նակ՝ ութ տա րե կան տղան ա վար տին մոտ հան դի պում նե րից 
մե կի ըն թաց քում սկ սեց խա ղա լիք թրով հար վա ծել հղի թե րապև



ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ԹԵ ՐԱ ՊԻ Ա150

տի փո րին՝ ա սե լով. «Ե թե նա չլի ներ, մենք դեռ կհան դի պե ինք»: 
Թե րապևտն ըն դու նում է ե րե խայի ագ րե սիվ, բար կա ցած վար քը 
և հույ զե րը, մեկ նա բա նում դրանք հրա ժեշ տի և ա վար տի հա մա
տեքս տում, օգ նում ե րե խային ար տա հայ տել ան ցա նկա լի զգաց
մունք նե րը, խո սել դրանց մա սին, խա ղար կել:

3.  Բա նակ ցու թյուն: Այս փու լում ե րե խան փոր ձում է եր կա րաց նել 
թե րապև տիկ հան դի պում նե րը, ի րա զե կում է նոր խն դիր նե րի մա
սին, հնե րի վե րա դար ձի մա սին, բա նակ ցում թե րա պի այի շա րու
նա կու թյան մա սին, գտ նում պատ ճառ ներ թե րա պի ան ա վար տե
լու ան հնա րի նու թյան վե րա բե րյալ: Ե րե խան ան հանգս տու թյուն է 
դրս ևո րում, թե չի կա րո ղա նա ա ռաջ գնալ ա ռանց թե րապև տի, 
որ կու նե նա նախ կին դժ վա րու թյուն նե րը: Թե րապև տը հաս կա
նում է ախ տա նիշ նե րի վե րա դարձն ա վար տի հա մա տեքս տում, 
մեկ նա բա նում դրանք, պահ պա նում նա խան շած ժամ կե տը:

4. Դեպ րե սի ա: Տխ րու թյուն հա րա բե րու թյուն նե րի կորս տի վե րա
բեր  յալ, վախ՝ կորց նե լու ձեռք բե րա ծը ա ռանց թե րա պև տի, թե
րա պի այի հա րա բե րու թյուն նե րի կորս տի ապ րում: Ե րե խան կա
րող է խո սել իր տխ րու թյան մա սին, թե րապև տին ար տա հայ տել 
իր զգաց մունք նե րը, ցույց տալ իր տխ րու թյու նը, ա սել, որ շատ 
կկա րո տի: Թե րապևտն ըն դու նում, մեկ նա բա նում է ապ րում
նե րը, ար տա հայ տում սե փա կան զգաց մունք նե րը, խա ղար կում 
զգա ցում նե րը: 

5. Ըն դու նում: Ի վեր ջո ե րե խան ըն դու նում է ա վար տի ան խու սա փե
լի ու թյու նը, վե րա նա յում թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցը, վե րա նա յում 
և գի տակ ցում սե փա կան ա ռաջ խա ղա ցու մը, պլան ներ կա ռու ցում 
ա պա գայի վե րա բե րյալ, հրա ժեշտ տա լիս թե րա պև տին: Այս փու
լում ե րե խան ար դեն պատ րաստ է հե տա դարձ հա յացք գցե լու 
իր ան ցած ուղուն, ա րժ ևո րե լու ունե ցած ձեռք բե րում նե րը: Ե րե
խան ապ րել է հրա ժեշ տի հետ կապ ված հիմ նա կան բա ցա սա կան 
զգաց մունք նե րը, ար դեն պատ րաստ է ա ռաջ գնա լու և ըն դու նե լու 
հրա ժեշ տի ան խու սա փե լի ու թյու նը: Թե րապև տը խա ղար կում է 
ըն դու նու մը, օգ նում է վե րա նայե լու գոր ծըն թա ցը, խա ղար կում է 
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հրա ժեշ տը, քա ջա լե րում ե րե խային, ուրա խա նում ա ռա ջըն թա ցի 
հա մար և կիս վում սե փա կան զգա ցո ղու թյուն նե րով: [1,53]

 Բա ցի բնա կան ա վար տից, ո րը թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի տրա
մա բա նա կան և բնա կան ամ փո փումն է, հո գե թե րապև տիկ գոր ծըն
թա ցը կա րող է նաև ը նդ հատ վել ժա մա նա կից շուտ: Սա կա րող է լի
նել մի քա նի գոր ծոն նե րի պատ ճա ռով՝
•  թե րապև տի խն դիր ներ, օ րի նակ՝ հի վան դու թյուն, տե ղա փո խում 

այլ եր կիր, կոնտր փո խան ցում և այլն, 
• այ ցե լո ւի խն դիր ներ, օ րի նակ՝ ուժեղ դի մադ րու թյուն, տե ղա փո

խու թյուն, հի վան դու թյուն, ծնող նե րի դի մադ րու թյուն, ֆի նան սա
կան դժ վա րու թյուն ներ և այլն, 

• ար տա քին գոր ծոն ներ, ո րոնք կապ ված չեն ո ՛չ այ ցե լո ւի, ո ՛չ թե
րապև տի հետ, սա կայն ստի պում են ը նդ հա տել գոր ծըն թա ցը, 
օ րի նակ՝ տվյալ կենտ րո նի փակ վե լը և այլն: [1, էջ 583]
 
Վա ղա ժամ ը նդ հատ ման դեպ քում, հատ կա պես ե թե նա խա ձեռ

նո ղը այ ցե լուն չէ, ե րե խան կա րող է ապ րել տա րաբ նույթ բա ցա սա
կան զգաց մունք ներ: Նրան կա րող է թվալ, որ ի րեն կր կին լքում են, 
նա կա րող է ուժեղ ա նա պա հո վու թյուն կամ ան պաշտ պա նու թյուն 
զգալ, կա րող է հու սա հա տու թյուն կամ ուժեղ բար կու թյուն ապ րել: 
Թե րապև տը պար տա դիր պետք է աշ խա տի տվյալ զգաց մունք նե
րի հետ, թույլ տա դրանք ար տա հայ տել, խա ղար կի և մեկ նա բա նի 
դրանք: Թե րապև տը ցան կա ցած դեպ քում պետք է պն դի հա վե լյալ 
հան դի պում նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում, որ պես զի կա րո ղա նա 
գործ ունե նալ ե րե խայի զգաց մունք նե րի հետ, ի նչ պես նաև որ ևէ 
կերպ վերջ տա ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րին:

 Վա ղա ժամ ա վար տի պա րա գա յում կար ևոր է, որ թե րապևտն էլ 
ճիշտ գնա հա տի իր զգաց մունք ներն ու ապ րում նե րը: Դրանք ոչ մի 
դեպ քում չպետք է խո չըն դո տեն գրա գետ ա վար տի հաս տատ մա նը: 
Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է դի մել սու պեր վայ զո րին, ո րը 
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կօգ նի կողմ նո րոշ վելու և գի տակ ցելու սե փա կան ապ րում ներն ու 
զգաց մունք նե րը:

 Վա ղա ժամ ա վար տի դեպ քում եր բեմն ան հրա ժեշ տու թյուն է ծա
գում ե րե խային ուղ ղոր դե լու այլ թե րապև տի մոտ: Սա կար ևոր է քննար
կել թե՛ ծնող նե րի, թե՛ ե րե խայի հետ: Այս դեպ քում շեշ տա դրվում է 
հա րա բե րու թյուն նե րի, այլ ոչ աշ խա տան քի ա վար տը: Փո խան ցու մը 
բա վա կա նա չափ նուրբ և բարդ գոր ծըն թաց է: Կան կար ծիք ներ, որ 
ե րե խային պետք է ուղ ղոր դել ա վե լի փոր ձա ռու մաս նա գե տի մոտ: 
Ո ւղ ղորդ ման դեպ քում պետք է վեր լու ծել սե փա կան զգաց մունք ներն 
ու ապ րում նե րը, որ պես զի այդ գոր ծըն թա ցը ա ռա վել ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց վի: Կան կար ծիք ներ, որ ուղ ղորդ ման ժա մա նակ կա րե լի է 
հա մա տեղ ի րա կա նաց նել մի քա նի հան դի պում: Սա կա րող է ունե նալ 
ո րո շա կի բար դու թյուն ներ, քա նի որ ե րե խան կա րող է չըն դու նել նոր 
թե րապև տին, իր բար կու թյունն ար տա հայ տել նախ կի նի հան դեպ և 
այլն: Բա վա կա նին ար դյու նա վետ է, ե րբ փո խան ցու մը հա մընկ նում է 
ո րո շա կի բնա կան ը նդ միջ ման հետ, օ րի նակ՝ դա տե ղի է ունե նում ար
ձա կուրդ նե րից հե տո: Ա մեն դեպ քում, վա ղա ժամ ա վար տը բա վա կա
նա չափ բարդ գոր ծըն թաց է, ո րը ա րթ նաց նում է բա զում, գու ցե նաև 
թաքն ված զգաց մունք ներ ու ապ րում ներ թե՛ թե րապև տի, թե՛ այ ցե լո ւի 
մոտ: Ո ւս տի այս փու լը նա խընտ րե լի է ան ցկաց նել ա ռա վե լա գույնս 
գրա գետ, հա ճախ՝ սու պեր վայ զո րի օգ նու թյամբ:

Ամ փո փում: Հո գե թե րապև տիկ գոր ծըն թա ցի ա վար տը ա ռան
ձին փուլ է, և դրա գրա գետ ի րա կա նա ցու մից կախ ված է ո ղջ գոր
ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը: Ա վար տը ի րա կա նաց վում է ծնո ղի, 
այ ցե լո ւի և թե րապև տի փոխ հա մա ձայ նու թյամբ, ե րբ հաշ վի են ա ռն
վում տա րաբ նույթ գոր ծոն ներ, ո րոնք վկա յում են ե րե խայի ձեռք բե
րում նե րի, ա ռա ջըն թա ցի, ա պա քին ման մա սին: 

Ա վար տը կա րող է լի նել բնա կան, ե րբ այն ի րա կա նաց ված աշ
խա տան քի տրա մա բա նա կան ա վարտն է, կա րող է լի նել նաև վա
ղա ժամ՝ ո րո շա կի օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րից դրդ ված:
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 Թե՛ ե րե խան, թե՛ թե րապև տը կա րող են տա րաբ նույթ զգաց
մունք ներ ու ապ րում ներ ունե նալ ա վար տի հետ կապ ված, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ է ա ռա վե լա գույնս վեր լու ծել, խա ղար կել, քն նար կել խա
ղա սե նյա կում: Ե րե խան կա րող է հրա ժեշ տի հետ կապ ված ան ցնել 
ապ րում նե րի մի քա նի փուլ՝ մեր ժում, բար կու թյուն, բա նակ ցու թյուն, 
դեպ րե սի ա, ըն դու նում: Բո լոր փու լե րի ապ րում նե րը հնա րա վո րինս 
քն նարկ վում են թե րապև տիկ սե նյա կում:

 Վա ղա ժամ ա վար տի դեպ քում թե րապև տը փոր ձում է ստեղ ծել 
հրա ժեշ տի հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման ներ և ան հրա ժեշ
տու թյան դե պքում ե րե խային ուղ ղոր դում այլ թե րապև տի մոտ: 
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