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 Ձեռ նար կը պատ րաստ ել է « Լի ար ժեք կյանք» հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյան հո գե բան Նու նե Մե լի քյա նը 
« Սեյվ դը Չիլդ րեն» կազմակերպության՝ « Հա մայն քա հեն 
ծա ռա յու թյուն ներ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե
րի հա մար» ծրագ րի շրջանակներում:   

Ծրագիրն ունի տա րա ծաշր ջա նային բնույթ և ի րա կա
նաց վում է « Սեյվ դը Չիլդ րեն» կազմակերպության կող մից 
մի ա ժա մա նակ հինգ ե րկր նե րում՝ Ալ բա նի ա յում, Հա յաս
տա նում, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա յում (հյու սի սարևմ տյան 
Բալ կան ներ), Վրաս տա նում և Կո սո վո յում։ Ծրագ րի նպա
տակն է նպաս տել  հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա
նե րի կա րո ղու թյուն նե րի, ի նք նու րույ նու թյան հմ տու թյուն
նե րի զար գաց մանն ու հա սա րա կու թյան մեջ նե րա ռե լուն։ 
Այն նաև նպա տակ ու նի ա ջակ ցե լու ծնող նե րին և հա
մախմ բե լու հա մայնք նե րը՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հա մար ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու
ցու մը խթա նե լու գոր ծում։

 Հա յաս տա նում ծրագ րի գոր ծըն կեր ներն են « Լի ար ժեք 
կյանք» և «Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ Ծրա գիրն ի րա կա նաց
վում է 20162018 թթ. Եր ևա նում, Ար մա վի րի և Ա րա րա տի 
մար զե րում։
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Ման կա կան վա խե րը, հույ զե րը ու ղեկ ցում են ե րե խային նրա 
կյան քի բո լոր փու լե րում, և շատ հա ճախ դրանց հաղ թա հար ման 
հա մար ծնող նե րի մոտ ո րո շա կի ան հանգս տու թյուն ներ են ա ռա ջա
նում: Այդ վա խե րը հիմ նա կա նում ե րե խայի տա րի քի հետ ան ցնում 
են, ե րբ ե րե խայի ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցը սկ սում է զար գա նալ, 
և նա կա րո ղա նում է տար բե րա կել և ըն կա լել շր ջա պա տի ի րե րը, 
մարդ կանց, զգաց մունք նե րը և այլն: 

 Հո գե բան ներ Ա. Ս. Սպի վա կովս կա յայի և Ա. Ի. Զա խա րո վի տե
սա կե տի հա մա ձայն՝ վա խը յու րա հա տուկ սուր հու զա կան վի ճակ է, 
հա տուկ զգա յա կան ռե ակ ցի ա, ո րն ար տա հայտ վում է վտան գա վոր 
ի րա վի ճա կում՝ հիմն վե լով ի նք նա պաշտ պա նա կան բնազ դի վրա, ու
նի պաշտ պա նա կան բնույթ և ու ղեկց վում է բարձ րա գույն նյար դային 
գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի ֆի զի ո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րով: 

« Վա խե րի տե սակ նե րը ման կա կան հա սա կում» ձեռ նար կը օգ
տա կար կլի նի այն մարդ կանց հա մար, ով քեր ան տար բեր չեն ե րե
խայի հո գե կան ա ռող ջու թյան նկատ մամբ, այն կօգ նի ա ռա վել լավ 
ճա նա չե լու ե րե խայի հու զա կան աշ խար հը, ճա նա չե լու ե րե խայի վա
խե րը, ժա մա նա կին և գրա գետ ար ձա գան քե լու և ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում դի մե լու մաս նա գե տի օգ նու թյա նը: Ներ կա յաց ված են 
ի նչ պես վա խե րի տե սակ ներն ու դրս ևո րում նե րը, այն պես էլ դրանց 
հաղ թա հար ման հա մար մաս նա գի տա կան խոր հուրդ ներ: 
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Ան հանգս տու թյու նը, տագ նա պը, վա խը մարդ կային ան բա ժա
նե լի զգա ցում ներ են, ի նչ պես ու րա խու թյու նը, զայ րույ թը, տխ րու
թյու նը, զար ման քը։ Յու րա քան չյուր ե րե խայի բնո րոշ է ի նչոր բա
նից վա խե նա լը։ Թեև շատ վա խեր տա րի քի հետ ան հետ կոր չում են, 
նրան ցից մի քա նի սը (հիմ նա կա նում մե ծա հա սակ նե րի սխալ վար քի 
պատ ճա ռով) կա րող են պահ պան վել չա փա հաս տա րի քում՝ ա ռա
ջաց նե լով խն դիր ներ: 

Ե րե խայի վրա հմ տո րեն ազ դել կա րո ղա նա լու, օգ նե լու հա մար 
նրան ա զատ վե լու վա խե րից ծնող նե րին ան հրա ժեշտ է ի մա նալ, թե 
ի նչ է վա խը, ի նչ գոր ծա ռույթ է այն կա տա րում, ի նչ պես է ա ռա ջա
նում և զար գա նում, ին չից է ա վե լի շատ վա խե նում ե րե խան և ին չու: 

Ա. Ս. Սպի վա կովս կա յայի կար ծի քով՝ վա խը յու րա հա տուկ սուր 
հու զա կան վի ճակ է, հա տուկ զգա յա կան ռե ակ ցի ա է, ո րն ար տա
հայտ վում է վտան գա վոր ի րա վի ճա կում: 

Ա. Ի.Զա խա րո վը կար ծում է, որ վա խը հիմն ված է ի նք նա պաշտ
պա նա կան բնազ դի վրա, ու նի պաշտ պա նա կան բնույթ և ու ղեկց
վում է բարձ րա գույն նյար դային գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի ֆի զի ո
լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րով: 

Քա նի որ վա խը ի նք նա պաշտ պա նա կան բնազդ է, ցան կու թյուն 
է ա ռա ջա նում պաշտ պան վե լու վտանգ նե րից, և այս հա մա տեքս
տում այն դրա կան դեր է խա ղում: Վա խը ը նկ նե լուց, հան կար ծա կի 
աղ մու կից, բարձ րու թյու նից, ան հայ տու թյու նից, կեն դա նի նե րից կամ 
մա հից դր դում է՝ հոգ տա նե լու ան վտան գու թյան մա սին և զգու շու
թյուն ցու ցա բե րե լու:

 Վա խը ար տա հայտ վում է տհաճ հու զա կան և ֆի զի կա կան 
զգա ցո ղու թյուն նե րով՝ ի պա տաս խան որ ևէ սպառ նա լի քի, ո րը գո
յու թյուն ու նի ի րա կա նու թյան մեջ, մտ քե րում կամ եր ևա կա յու թյան 
մեջ (Լայտ ման): 

Եր ևա կա յա կան վա խե րը մթու թյու նից, հրեշ նե րից կամ վհուկ նե
րից բնա կան տար րեր են հա մար վում ե րե խայի զար գաց ման հա
մար։ Դրս ևոր վե լով ո րո շա կի տա րի քային խմ բում՝ դրանք վկա յում 
են ե րե խայի զար գաց ման ա ռա ջըն թա ցի մա սին և ան հրա ժեշտ են 
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ա ճի հա մար, օ րի նակ՝ վա խը օ տար նե րից, որ սո վո րա բար բնո րոշ 
է 69 ամ սա կան ե րե խա նե րին , վկա յում է այն մա սին, որ ե րե խան 
ար դեն ճա նա չում է իր մայ րի կին և տար բե րում է նրան մյուս նե րից։

 36 տա րե կան ե րե խա նե րի՝ հրեշ նե րից վա խի հաղ թա հար ման 
կա րո ղու թյու նը վկա յում է նրա մա սին, որ նրանց մեջ ար դեն ամ
րապնդ վել են այն հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս տար բե
րա կե լու ի րա կա նու թյու նը եր ևա կա յու թյու նից և հաղ թա հա րե լու ներ
քին ագ րե սի ան, ո րն ու ժե ղա նում է այս ժա մա նա կա հատ վա ծում:

 Վա խե րի Ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը այս կամ այն չա փով պայ
մա նա վոր ված է տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Ման
կա կան վա խե րը, ե թե դրանց ճիշտ վե րա բեր վեն, հաս կա նան դրանց 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը, հա ճախ ան հետ կոր չում են:

Դ րա հետ մեկ տեղ, ե րբ վա խը գե րա զան ցում է այն ժամ կե տը, 
ո րը վե րա պահ ված է ե րե խայի զար գաց ման հա մար, կամ ե րբ վա խի 
ու ժը չա փա զանց մեծ է, դա ե րե խային տա ռա պանք ներ է պատ ճա
ռում և կա րող է խան գա րել նրա բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նե ու թյա նը։ 

Այդ ա մե նը կա րող է խո սել ե րե խայի նյար դային թու լու թյան մա
սին, ծնող նե րի ոչ ճիշտ վար քի, ե րե խայի հո գե կան և տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի չի մա ցու թյան մա սին, ծնող նե րի մոտ 
առ կա վա խե րի, ըն տա նի քում կոնֆ լիկ տային հա րա բե րու թյուն նե րի 
մա սին: 

Եվ այն բա նից, թե կա րո՞ղ են ա րդյոք ծնող նե րը հաս կա նալ 
տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը որ դու կամ դս տեր հետ և, ը ստ 
այդմ, փո խել ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րը, կախ ված կլի նի այն 
դրա կան հու զա կան կա պը, ո րը ե րե խայի նյար դա հո գե կան ա ռող
ջու թյան հիմքն է:

 Շատ տա րած ված են, այս պես կոչ ված, ներշնչ ված վա խե րը: 
Նրանց աղ բյու րը ե րե խային շր ջա պա տող մե ծա հա սակ ներն են 
(ծ նող նե րը, տա տիկ նե րը, ման կա կան հաս տա տու թյուն նե րի դաս
տի ա րակ նե րը և այլն), նրանք ա կա մա վա րա կում են ե րե խային վա
խե րով՝ հա մա ռո րեն, ը նդ գծ ված և զգաց մուն քային կեր պով մատ
նան շե լով վտան գի առ կա յու թյու նը: Ար դյուն քում ե րե խան ի րա կա
նում ըն կա լում է մի այն ար տա հայ տու թյուն նե րի ե րկ րորդ մա սը.
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– Չ մո տե նաս. կընկ նես:
– Չ վերց նես. կայր վես:
– Չ շոյես. կկ ծի: 
– Չ բա ցես դու ռը. այն տեղ օ տար մարդ է …
 Փոք րիկ ե րե խայի հա մար դեռ պարզ չէ, թե ի նչ սպառ նա լիք է 

դա, բայց նա ար դեն ճա նա չում է տագ նա պի ա հա զան գը, և, բնա
կա նա բար, նրա մոտ ա ռա ջա նում է վա խի ար ձա գանք՝ որ պես վար
քագ ծի կար գա վո րիչ: Բայց ե թե վա խեց նում են ա ռանց ան հրա ժեշ
տու թյան, հա մե նայն դեպս, ա պա ե րե խան ամ բող ջո վին կորց նում 
է ի նք նա բե րա կա նու թյու նը և ի նք նավս տա հու թյու նը: Այդ ժա մա նակ 
վա խե րը սկ սում են բազ մա նալ ա ռանց որ ևէ սահ մա նա փա կում նե րի, 
ի սկ ե րե խան դառ նում է ա վե լի լար ված, ի նք նամ փոփ և զգու շա վոր:

 Ներշնչ ված վա խե րի թվին կա րե լի է նաև դա սել այն վա խե րը, 
ո րոնք ա ռա ջա նում են չա փա զանց ան հան գիստ ծնող նե րի մոտ: 
Ե րե խայի ներ կա յու թյամբ խո սակ ցու թյուն նե րը մահ վան, դժ բախ
տու թյուն նե րի և հի վան դու թյուն նե րի, հր դեհ նե րի և սպա նու թյուն նե
րի մա սին տպա վոր վում են ե րե խայի հո գե կա նում: 

Որ պես կա նոն, մե ծա հա սակ նե րի ար ձա գան քը ե րե խա նե րի 
վա խե րին շատ տար բեր է լի նում: Ո րոշ ծնող ներ որ ևէ ու շադ րու թյուն 
չեն դարձ նում ե րե խայի ապ րում նե րին՝ հա մա րե լով, որ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում դրանք ի նք նին կանց նեն: Այլ ծնող ներ սկ սում են բար
կա նալ և նույ նիսկ պատ ժել մե ղա վո րու թյուն չու նե ցող ե րե խային՝ 
մտա ծե լով, որ բո լոր վա խե րը նա հո րի նել է: Այդ պատ ճա ռով շատ 
կար ևոր է ու շա դիր լի նել, թե ի նչ պես է վա խը ար տա հայտ վում: 

Եր բեմն վա խի ար տա հայ տու թյուն նե րը այն քան ա կն հայտ են, 
որ պետք չեն մեկ նա բա նու թյուն ներ, օ րի նակ՝ սար սա փը, ապ շա ծու
թյու նը, շփոթ վա ծու թյու նը, լա ցը, փա խուս տը։ Այլ վա խե րի մա սին 
կա րե լի է դա տել մի այն մի շարք ա նուղ ղա կի նշան նե րից, ի նչ պի սիք 
են մի շարք վայ րեր այ ցե լե լուց խու սա փե լը, ո րո շա կի թե մայի շուրջ 
խո սե լը, հա ղոր դակց վե լիս շփոթ վա ծու թյու նը և ա մոթ խա ծու թյու նը:

 Հո գե բա նու թյան մեջ ա ռանձ նաց վում են 29 տի պի վա խեր, 
ո րոնք ե րե խա նե րը կա րող են ու նե նալ ծնն դյան օ րից մինչև 1618 
տա րե կան։ Պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել հետ ևյալ «ճգ
նա ժա մային» տա րիք նե րին՝ 34 տա րե կան (վա խե րի ը նդ հա նուր 
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քա նա կը տղա նե րի մոտ նվա զում է, ի սկ աղ ջիկ նե րի մոտ՝ ա ճում) , 
67 տա րե կան, 1112 տա րե կան:

 Շատ կար ևոր է տար բե րա կել վա խի սո վո րա կան, բնա կան կամ 
տա րի քային և պա թո լո գի ա կան մա կար դակ նե րը: Սո վո րա բար վա
խը կար ճա ժամ կետ է, վե րա նում է տա րի քի հետ, է ա կա նո րեն չի ազ
դում ե րե խայի բնա վո րու թյան, վար քի և շր ջա պա տող մարդ կանց 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Ա վե լին, վա խի ո րոշ ձևեր (ի նչ պես 
վե րը նշ վել էր) ու նեն պաշտ պա նա կան նշա նա կու թյուն, քա նի որ 
թույլ են տա լիս խու սա փե լու վա խի օբյեկ տի հետ շփ վե լուց:

 Պա թո լո գի ա կան վա խի մա սին վկա յում են վա խի ծայ րա հեղ, 
դրա մա տիկ ար տա հայտ ման ձևե րը (սար սա փը, զգաց մուն քային շո
կը, ցն ցու մը, գի տակ ցու թյան կող մից վե րահս կո ղու թյան լի ա կա տար 
բա ցա կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև բնա վո րու թյան և մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րի վրա ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյու նը): 

Ման կա կան վա խե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը

1. Կոնկ րետ ի րա վի ճակ, որ վա խեց րել է ե րե խային (կեն դա նին կծել 
է, հի վան դա նոց է տե ղա փոխ վել և այլն): Ի հար կե, յու րա քան
չյուր ե րե խայի մոտ չէ, որ շան կծե լուց կա յուն վախ է ա ռա ջա
նում: Հետ ևանք նե րը բնո րոշ են տագ նա պային, կաս կա ծա միտ, 
իր ու ժե րի նկատ մամբ ան վս տահ ե րե խա նե րին:

2. Ման կա կան եր ևա կա յու թյուն: Դրա պատ ճա ռով ե րե խան հրեշ
ներ և ո ւր վա կան ներ է հո րի նում մթու թյան մեջ, մահ ճա կա լի 
տակ: Ո րոշ ե րե խա ներ ան մի ջա պես մո ռա նում են սար սա փե լի 
եր ևա կա յու թյուն նե րի մա սին, մյուս նե րը սկ սում են լաց լի նել և 
կտ րա կա նա պես հրա ժար վում են դա տարկ բնա կա րա նում մե
նակ մնա լուց: 

 3. Խա ղե րի, ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան պա կա սը ևս կա րող է 
ա ռա ջաց նել վա խեր ե րե խա նե րի մոտ:

4. Հա սա կա կից նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են 
նույն պես դառ նալ սո ցի ա լա կան վա խե րի պատ ճառ: Հա ճախ 
ե րե խա նե րը կտ րա կա նա պես հրա ժար վում են դպ րոց գնա լուց, 
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քա նի որ են թարկ վում են հա մա դա սա րան ցի նե րի կող մից վի
րա վո րանք նե րի, նվաս տա ցում նե րի և ծաղ րանք նե րի:

5. Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ծնող նե րի և հա րա զատ նե րի հետ: 
Բա ցա սա կան ըն տա նե կան ի րա վի ճա կը, ծնող նե րի կոնֆ լիկ տային 

հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րբ ե րե խան իր մեղքն է զգում այդ հար
ցում կամ վա խե նում է լի նել դրանց պատ ճա ռը։ Հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցու թյան և փո խըմբռն ման բա ցա կա յու թյու նը ե րե խայի 
մոտ ա ռա ջաց նում է քրո նիկ տագ նա պային վի ճակ, ո րը ժա մա
նա կի ըն թաց քում վա խի է վե րած վում: Հա ճախ դաս տի ա րա կու
թյան բռ նա պե տա կան ո ճը, հու զա կան խա ղե րին մաս նակ ցե լու 
ար գել քը:

6. Չա փից ա վե լի հո գա տա րու թյու նը, գերխ նամ քը, ե րբ ծնող նե րը 
չա փա զանց զգաց մուն քային են նա խազ գու շաց նում ե րե խային 
սպաս վող վտան գի մա սին՝ «Չ վերց նես. մատդ կկտ րես», կամ 
փոր ձում են վա խեց նել նրան. « Ե թե վատ պա հես քեզ, ման կա
տուն կհանձ նեմ , ու րիշ մայ րի կի կտամ»: 

 Ե րե խային փո խանց վում են հուզ մուն քը և մայ րի կի ձայ նի տագ
նա պային ե րանգ նե րը: 

7. Հու զա կան հն չե րան գով մեր ժու մը կամ ե րե խայի հետ շփ ման 
բա ցա կա յու թյու նը. հա մա կարգ չային խա ղե րը, հե ռուս տա ցույ ցը 
և թանկ խա ղա լիք նե րը չեն կա րող փո խա րի նել ե րե խայի հա
մար կեն դա նի մարդ կային շփու մը: Ծնող նե րի հետ սերտ զգաց
մուն քային շփ ման բա ցա կա յու թյու նը հա ճախ ման կա կան վա
խե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ է դառ նում: Շատ հա ճախ դրանց 
լի ա կա տար վե րաց ման հա մար ո ւղ ղա կի բա վա կան է ե րե խայի 
հետ ա վե լի շատ ժա մա նակ ան ցկաց նել: Ոչ մի այն լի նել ե րե
խայի կող քին, այլև շփվել, մի ա սին զբոս նել, խա ղալ, կար դալ:

8. Սկզ բուն քայ նու թյու նը և շատ ար գելք նե րը նույն սե ռի ծնո ղի կող
մից կամ ե րե խային լի ա կա տար ա զա տու թյուն տրա մադ րե լը 
հա կա ռակ սե ռի ծնո ղի կող մից, ի նչ պես նաև մե ծա հա սակ նե րի 
բազ մա թիվ չի րա կա նաց վող սպառ նա լիք նե րը ըն տա նի քում: 

9. Ծնող նե րի մոտ վա խե րի և տագ նա պի առ կա յու թյու նը, հիմ նա
կա նում մայ րի կի մոտ:



|9|

10. Ըն տա նի քի կազ մը. ոչ լի ար ժեք ըն տա նի քում, որ տեղ մի ծնո ղը 
բա ցա կա յում է, ե րե խայի մոտ կա րող են ա ռա ջա նալ վա խեր: 57 
տա րե կան ե րե խա նե րը ձգ տում են նույ նաց նել ի րենց նույն սե ռի 
ծնո ղի հետ: Տղա նե րը ձգ տում են ա մեն ին չում նման վել այդ տա
րի քում ի րենց հա մար հե ղի նա կա վոր հո րը՝ որ պես ա րա կան սե ռի 
ներ կա յա ցուց չի, ի սկ աղ ջիկ նե րը ու զում են նման վել մայ րի կին, 
ին չը վս տա հու թյուն է ներշն չում ի րենց սե ռի հա սա կա կից նե րի 
հետ շփ վե լիս: 

11. Մայ րի կի՝ աշ խա տան քի վաղ դուրս գա լը, հար կադր ված կամ 
մի տում նա վոր ըն տա նե կան դե րե րի փո խա րին ման (նախ և 
ա ռաջ հոր դե րի) հետ ևան քով մայ րի կի մշ տա պես ֆի զի կա կան, 
նյար դա հո գե կան գեր ծան րա բեռն վա ծու թյու նը: Ե րե խա նե րը 
վա խե նում են ա վե լի հա ճախ, ե թե հա մա րում են, որ ըն տա նի
քում գլ խա վո րը մայրն է, ոչ թե հայ րը: Մի այ նակ մայ րե րը շուտ 
են տա լիս ե րե խա նե րին նա խադպ րո ցա կան ման կա կան հաս
տա տու թյուն ներ, թող նում տա տիկ նե րի, պա պիկ նե րի, այլ հա
րա զատ նե րի, դա յակ նե րի խնամ քին և բա վա րար չա փով հաշ վի 
չեն առ նում ե րե խա նե րի հու զա կան պա հանջ նե րը: 

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՎԱ ԽԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Գեր կար ևոր վա խեր 

Դ րանք ա ռա վել տա րած ված վա
խերն են: Նա խադպ րո ցա կան նե րի և 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մոտ գե
րակշ ռում են մթու թյու նից, մե նակ 
մնա լուց, ի նչ պես նաև կեն դա նի նե րից 
ու հե քի ա թային կեր պար նե րից վա
խե րը: Ե րե խա նե րը հա մոզ ված են, որ 

հիմ նա վոր ված են այդ վա խե րը, նրանք իս կա պես կար ծում են, որ 
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մթու թյան մեջ նրանց սպա սում են սար սա փե լի հրեշ ներ, ի սկ ծնող
նե րի բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ, նրանց դա րա նա կա լում են բազ
մա թիվ վտանգ ներ: 

Ե րե խա նե րի գի շե րային վա խե րը 

Վա խեր, ո րոնք ա ռա ջա նում են քնի ժա մա նակ:
Գի շե րային վա խե րը հան դի պում են նա խադպ րո ցա կան տա

րի քի ե րե խա նե րի մոտ 23%ի և դպ րո ցա կան նե րի շր ջա նում: Ե րե
խան քնած ժա մա նակ սկ սում է շու ռու մուռ գալ, գո ռալ, լաց լի նել, 
ա ռան ձին ար տա հայ տու թյուն ներ է ա սում. «Հե ռաց րո՛ւ նրան», «Թո՛ղ 
ի նձ» և այլն: Հա ճախ ե րե խան կան չում է մայ րի կին, սա կայն նրան չի 
ճա նա չում, մի քա նի րո պե հե տո հան դարտ վում է, ի սկ ա ռա վո տյան 
ո չինչ չի կա րո ղա նում պատ մել մղ ձա վան ջի մա սին: 

« Համր» վա խեր 

Դ րանք այն վա խերն են, ե րբ ե րե խան 
ի նքն է հեր քում խնդ րի առ կա յու թյու նը, 
սա կայն այն բա ցար ձա կա պես 
ա կնհայտ է ծնող նե րի հա մար: Հա ճախ 
դրանք կեն դա նի նե րից, բարձր ձայ նե

րից, օ տար և ան սո վոր ի րա վի ճակ նե րից ա ռա ջա ցած վա խեր են: 

Ան տե սա նե լի վա խե րը 

Ե րե խան գի տակ ցում է իր վա խե րը, ի սկ ա հա մե ծա հա սակ նե
րը, ը նդ հա կա ռա կը, չեն նկա տում վա խի ոչ մի նշա նի առ կա յու թյուն 
ե րե խայի մոտ: 
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Ե րե խայի որ ևէ սխալ ա րար քի հա մար պատժ վե լու վա խը 

Ընդ ո րում, սխա լը կա րող է լի նել այն քան ան նշան, որ մե ծա
հա սակ նե րը պար զա պես ոչ մի ու շադ րու թյուն չեն դարձ նում դրան: 
Նման վա խե րի առ կա յու թյու նը վկա յում է ե րե խայի՝ ծնող նե րի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում լուրջ խն դիր նե րի մա սին, եր բեմն նույ
նիսկ կա րող է ե րե խայի նկատ մամբ ա վե լորդ խիստ վե րա բեր մուն
քի հետ ևանք լի նել:

 Վախ ա րյու նից

 Շատ ե րե խա ներ, տես նե լով ա րյան փոք րիկ կա թիլ ներ վնաս
ված ծն կի վրա, սկ սում են ու ժեղ բղա վել: Ի րա կա նում ե րե խան բղա
վում է ոչ թե ցա վից, այլ խու ճա պա րար վա խից: Դա բա ցար ձա կա
պես ե րե խային չեն թարկ վող զգա ցո ղու թյուն է, ո ւս տի դրա վրա ծի
ծա ղել պետք չէ: Վա խը ա րյու նից հա ճախ պայ մա նա վոր ված է ֆի
զի ո լո գի այի չի մա ցու թյամբ, ե րե խային թվում է, որ ամ բողջ ա րյու նը 
դուրս կհո սի, և ին քը կմա հա նա:

Ծ նող նե րի մա հը

 Հա ճախ դա ման կա կան վա խե րի տա րա տե սակ է, ո րն ա ռա
ջաց նում են մե ծա հա սակ նե րը:

Կպ չուն վա խեր 

Ս րանք ա ռա ջա նում են խիստ ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րում: Ե րե
խան վա խե նում է այն հան գա մանք նե րից, ո րոնք կա րող են հան
գեց նել դրանց ա ռա ջաց մա նը: Օ րի նակ՝ կպ չուն վի ճակ նե րին են վե
րա բե րում վա խը բարձ րու թյու նից (ակ րո ֆո բի ա), բաց և փակ տա
րա ծու թյու նից և այլն: 
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 Զա ռան ցան քային վա խեր

 Սա խան գա րող վախ է, ո րի պատ ճա ռը գտ նե լը և բա ցատ րե լը 
եր բեմն շատ դժ վար է: Օ րի նակ՝ ե րե խա նե րը կա րող են վա խե նալ 
պա տու հա նից նայե լուց, ո րո շա կի հա գուստ հագ նե լուց, կոնկ րետ 
խա ղա լի քով խա ղա լուց: Սա կայն պետք չէ ան հանգս տա նալ, ե թե 
ե րե խան նման վա խեր ու նի: Վա խի պատ ճա ռը եր բեմն գտն վում է 
մա կե րե սին: Ե րե խան, տես նե լով մի խա ղա լիք, կա րող է խու ճա պի 
մատն վել մի այն այն պատ ճա ռով, որ ի նչոր ժա մա նակ սայ թա քել է, 
հար ված է ստա ցել, ե րբ խա ղում էր այդ խա ղա լի քով: 

Ե թե ման կա կան վա խը չի հա մա պա տաս խա նում տա րի քային 
վա խին, դա կա րող է ազ դան շան լի նել ծնող նե րի հա մար, որ նրանք 
դի տար կեն ե րե խայի վար քը և հո գե կան վի ճա կը:

 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՎԱ ԽԵ ՐԻ 
ՏԱ ՐԻ ՔԱՅԻՆ ԴՐՍ ԵՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 

Ծնն դյան օ րից մինչև 6 ա միս 

Նո րա ծի նը վա խե նում է բարձր ձայ նե րից, ը նկ նող ա ռար կա նե
րից, ա րագ, կտ րուկ շար ժում նե րից, մայ րի կի բա ցա կա յու թյու նից, 
իր տրա մադ րու թյան կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րից և ա ջակ ցու թյան 
կորս տից։ Ե րե խա նե րի կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րին մեծ ան հանգս
տու թյուն է ա ռա ջա նում, ե րբ չեն բա վա րար վում կար ևոր ֆի զի ո լո
գի ա կան պա հանջ մունք նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ սնն դի, քնի, ակ տի վու
թյան, ջեր մու թյան կա րի քը, այ սինքն` այն, ի նչ ո րո շում է ման կան ֆի
զի կա կան և հու զա կան հար մա րա վե տու թյու նը:
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7 ամ սից մինչև 1 տա րի 

Վախ են ա ռա ջաց նում տար բեր ձայ ներ ( փո շե կու լի ձայ նը, 
բարձր ե րաժշ տու թյու նը), ան ծա նոթ մար դիկ, ան սպա սե լի ի րա վի
ճակ նե րը, շր ջա կա մի ջա վայ րի փո փո խու թյու նը, բարձ րու թյու նը, 
մայ րի կի բա ցա կա յու թյու նը կամ հե ռա նա լը:

1-2 տա րե կան ե րե խա նե րի վա խե րը

Նա խորդ վա խե րին գու մար
վում են վնաս վածք ստա նա լու 
վա խը, ո րը պայ մա նա վոր ված 
է նոր շար ժո ղա կան հմ տու
թյուն նե րով, զգաց մուն քային և 
ֆի զի կա կան գոր ծա ռույթ նե րի 
վրա հս կո ղու թյան կո րուս տը, 
քնե լը և ա րթ նա նա լը: Այս տա

րի քում չա փա զանց ու ժեղ է մայ րի կից և հայ րի կից բա ժան վե լու վա
խը, վա խը ան ծա նոթ մարդ կան ցից, ո ւս տի խոր հուրդ չի տր վում ու
ղար կել ե րե խա նե րին ման կա պար տեզ: 

2-3 տա րե կան ե րե խա նե րի վա խե րը 

Ե րե խան վա խե նում է շր ջա կա մի ջա վայ րում փո փո խու թյուն
նե րից, ան սպա սե լի ի րա դար ձու թյուն նե րից, կյան քի կար գի փո փո
խու թյու նից (ըն տա նի քի նոր ան դամ նե րի հայտն վե լուց, ա մուս նա լու
ծու թյու նից, մեր ձա վոր ազ գա կա նի մա հից): Մտե րիմ մարդ կան ցից 
բա ժան վե լու վա խը պահ պան վում է, ա վե լա նում է նրանց հու զա կան 
մերժ ման վա խը: Ե րե խան կա րող է վա խե նալ բնու թյան եր ևույթ
նե րից (ա մպ րո պից, կայ ծա կից): Կա րող են ի հայտ գալ գի շե րային 
վա խե րը` վախ բա ցա սա կան հե քի ա թային հե րոս նե րից, վախ ան
սպա սե լի ձայ նե րից, վախ մե նա կու թյու նից, ան ծա նոթ հա սա կա կից
նե րից, ցա վի վախ և սրս կում նե րից վախ։ 
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3-5 տա րե կան ե րե խա նե րի վա խե րը

Նա խորդ վա խե րին ա վե
լա նում են մե նա կու թյու
նից, մթու թյու նից և փակ 
տա րա ծու թյու նից վա խե
րը: Հե տո ե րե խա նե րը սկ
սում են վա խե նալ մա հից 
(սե փա կան և ծնող նե րի), 
ո րի ար դյուն քում ա ռա ջա
նում է վախ հի վան դու

թյուն նե րից, վի րա հա տու թյուն նե րից, հր դեհ նե րից, ա վա զակ նե րից, 
օ ձի և սար դե րի խայ թոց նե րից: Վախ հե քի ա թային բա ցա սա կան 
կեր պար նե րից: 

5-6 տա րե կան ե րե խա նե րի վա խե րը 

Ե րե խա նե րը վա խե նում են մե նակ մնա լուց: Ա ռա ջա նում են վա
խեր հրեշ նե րից, հա ճախ վա խե նում են սար սա փե լի ե րազ նե րից և 
քնի ժա մա նակ մա հա նա լուց: 

6-7 տա րե կան ե րե խա նե րի վա խե րը

 Վա խը մա հա նա լուց հաս նում է գա գաթ նա կե տին, հենց այս 
տա րի քում է ե րե խայի մոտ ձևա վոր վում ժա մա նա կի և տա րա ծու
թյան զգա ցո ղու թյու նը, նա հաս կա նում է, որ կյան քը ան վերջ չէ, որ 
մար դիկ ծն վում են և մա հա նում, և վա խե նում է իր ըն տա նի քի ան
դամ նե րին կորց նե լուց և սե փա կան մա հից: Սկ սում են ի հայտ գալ, 
այս պես կոչ ված, «դպ րո ցա կան» վա խե րը, ո րոնք կապ ված են ա ռա
ջին դա սա րան ըն դուն վե լու հետ: 
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7-8 տա րե կան ե րե խա նե րի վա խե րը

«Դպ րո ցա կան» վա խեր. վախ սխալ վե լուց, վատ գնա հա տա կան
նե րից և ու սու ցիչ նե րի նկա տո ղու թյուն նե րից, դա սից ու շա նա լուց, դպ
րո ցա կան ա ռա ջադ րանք նե րը չկա տա րե լուց, հա սա կա կից նե րի հետ 
կոնֆ լիկտ նե րից, նրանց կող մից ֆի զի կա կան ագ րե սի այի դրս ևո
րում նե րից: Նկատ վում են կաս կա ծամ տու թյան, կպ չու նու թյան տա
րի քային դրս ևո րում ներ, ան հանգս տու թյուն. «Իսկ մենք չե՞նք ու շա
նում», «Իսկ մենք կգ նա՞նք», «Իսկ դու կառ նե՞ս»: Ե րե խան վա խե նում 
է շր ջա պա տի սե րը կորց նե լուց, ծնող նե րի դժ գո հու թյու նը ա ռա ջաց
նե լուց, նրանց սպա սե լիք նե րը չար դա րաց նե լուց, մեր ձա վոր շր ջա
պա տի սո ցի ա լա կան պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լուց, լի նի 
դա դպ րոց, հա սա կա կից ներ կամ ըն տա նիք։ Ե րե խա նե րը սկ սում են 
վա խե նալ մութ տե ղե րից (ն կուղ նե րից, ձեղ նա հար կե րից) և բնու թյան 
տար բեր ա ղետ նե րից (փո թո րիկ, ջր հե ղեղ, ե րկ րա շարժ): 

8-11 տա րե կան ե րե խա նե րի վա խե րը 

Հատ կան շա կան է սո ցի ալ և բնազ
դա բար միջ նոր դա վոր ված վա խե րի 
հա մադ րու թյու նը. հա մընդ հա նուր 
նոր մե րին սե փա կան ա րարք նե րի 
ան հա մա պա տաս խա նու թյան վա
խը, ծնող նե րի մահ վան վա խը և 
ձևա վոր վող պա տաս խա նատ վու
թյան զգա ցու մի: Ա ռա ջա նում են վա
խեր՝ ո ւս ման մեջ կամ մար զա կան 
մր ցում նե րում ան հա ջո ղու թյուն նե
րից, « վատ» մարդ կան ցից (թմ րա

մոլ նե րից, ա վա զակ նե րից, գո ղե րից և այլն): Ե րե խա նե րը վա խե նում 
են բարձ րու թյու նից, կա րու սել նե րից (կողմ նո րոշ ման կորս տից), 
ծանր հի վան դու թյուն նե րից, ֆի զի կա կան բռ նու թյու նից, ո րոշ կեն
դա նի նե րից (առ նետ ներ, վայ րի գա զան ներ և այլն): 
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11-13 տա րե կան դե ռա հաս նե րի վա խե րը

 Դե ռա հա սային տա րի քը բնու թագր վում է սո ցի ա լա կան վա խե
րով: Ա ռա ջա նում են հատ կա պես ըն կե րու թյան շր ջա պա տում ձա
խո ղակ եր ևա լու (հատ կա պես ըն կե րու թյան շր ջա պա տում), հի մար, 
«ան ճոռ նի» լի նե լու վա խեր: Վախ՝ կա տա րե լու տա րօ րի նակ ա րարք
ներ, կորց նե լու ան ձնա կան ի րե րը, լուրջ հի վան դա նա լու կամ մեռ նե
լու: Ա ռա ջա նում են սե փա կան գրավ չու թյան և սե ռա կան բռ նու թյան 
վա խեր: Դժ գո հու թյուն սե փա կան ար տա քի նից: 

Վա խը փո փո խու թյուն նե րի նկատ մամբ (մարմ նի քա շի ա վե լա
ցու մը կամ նվա զու մը, չա փա զանց ա րագ ա ճը և մարմ նի տար բեր 
մա սե րում ցա վոտ զգա ցո ղու թյուն նե րը, աղ ջիկ նե րի մոտ դաշ տա
նի սկս վե լը, տղա նե րի մոտ ե րա զա խա բու թյան հայտն վե լը և այլն), 
հար ձակ ման, հր դե հի, տա րե րային ա ղե տի, հի վան դա նա լու և փակ 
տա րա ծու թյան (հիմ քում ըն կած է մա հա նա լու վա խը) վա խե րը: Դե
ռա հաս նե րի վա խե րը հազ վա դեպ եր ևույթ ներ չեն, բայց նրանք, 
որ պես կա նոն, խնամ քով թաքց վում են: Կա յուն վա խե րի առ կա յու
թյու նը դե ռա հա սային տա րի քում միշտ վկա յում է ի րենց ան վս տա
հու թյան և մե ծա հա սակ նե րի կող մից չհաս կաց ված լի նե լու մա սին, 
ե րբ չկա ան վտան գու թյան և մտե րիմ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում 
վս տա հու թյան զգա ցում:
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 ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ԾՆՈՂ ՆԵ ՐԻՆ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ 
ՎԱ ԽԵ ՐԻ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑՈՒՄ 

Ե րե խայի հո գե բա նա կան ա ռող ջու թյան մա սին պետք է սկ սել 
հոգ տա նել դեռևս մինչև նրա ծն վե լը: Որ քան հան գիստ է ան ցել 
հղի ու թյու նը, այն քան քիչ են ե րե խայի մոտ հե տա գա յում ա ռա ջա
նում ի նչոր ման կա կան վա խեր: Այն պես որ, փոր ձեք հղի ու թյան 
ժա մա նակ ա վե լի քիչ նյար դայ նա նալ: Հղի ու թյան ըն թաց քը լա վա
գույն ժա մա նա կը չէ քն նու թյուն նե րի, դիպ լո մային աշ խա տանք նե րի 
պաշտ պա նու թյան և այլ սթ րե սային ի րա վի ճակ նե րի հա մար:

Խոր հուրդ մայ րիկ նե րին. ի նչ
պի սի բարձր պաշ տոն էլ որ դուք 
զբա ղեց նեք, հի շե՛ք, որ ե րե խան 
ձեր են թա կան չէ, նրան պետք է ոչ 
թե խիստ ղե կա վար, այլ քն քուշ և 
սի րող մայր: Իշ խող, խիստ մայ րե
րի ե րե խա նե րի մոտ ա վե լի հա ճախ 
են հան դի պում վա խեր և շատ 
ա վե լի ծանր տե սա կի: Ոչ մի դեպ
քում չի կա րե լի թույլ տալ, որ ե րե
խան ի րեն լք ված և ա վե լորդ զգա: 

Նույ նիսկ ե թե դուք գրե թե ամ բողջ ժա մա նա կը ան ց եք կաց
նում աշ խա տան քի վայ րում, ծն վել է կրտ սեր ե րե խան, կամ ի նչի նչ 
այլ պատ ճառ նե րով դուք բո լո րո վին ո ւժ չու նեք, ան հրա ժեշտ է ե րե
խային ու շադ րու թյուն հատ կաց նել:

 Սա կայն ցան կա լի չէ ե րե խայի մոտ ձևա վո րել սե փա կան բա ցա
ռի կու թյան զգա ցո ղու թյու նը:

 Փոր ձե՛ք չսահ մա նա փա կել ե րե խայի շփու մը հա սա կա կից նե
րի հետ. դա կհան գեց նի դպ րո ցա կան կյան քի նկատ մամբ վա խե րի 
ա ռա ջաց մա նը: 

Եր բեք չհա մե մա տե՛ք ե րե խային ու րիշ ե րե խա նե րի հետ:
 Չի կա րե լի օ րի նակ բե րել ե րե խային այն հա ջո ղու թյուն նե րը, 

ո րոնց հա սել են նրա հա սա կա կից նե րը: Դա մեծ հա վա նա կա նու
թյամբ կհան գեց նի ե րե խայի ի նք նագ նա հա տա կա նի ի ջեց մա նը: 
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Ոչ մի դեպ քում պետք չէ վա խեց նել ե րե խային շնե րով, բժիշկ
նե րով կամ ոս տի կան նե րով: Ե րե խան նման սպառ նա լիք նե րը շատ 
լուրջ է ըն կա լում: Ա վե լի շատ ժա մա նակ հատ կաց րե՛ք նկա րե լուն, 
խա ղա ցե՛ք ամ բողջ ըն տա նի քով: Ըն դու նե՛ք ե րե խային այն պի սին, 
ի նչ պի սին որ նա կա: 

 Սի րե՛ք ձեր ե րե խային 

Ե րե խա նե րի վա խե րը (ե թե դրանք ժա մա նա կա վոր բնույթ չեն 
կրում) շտ կե լի են: Սա կայն դրա հա մար ան հրա ժեշտ է, որ ծնող նե
րը ա մե նայն լր ջու թյամբ վե րա բեր վեն այս հար ցին: Ե թե ձեզ մոտ չի 
ստաց վում ի նք նու րույն հաղ թա հա րել ման կա կան վա խե րը, և դուք 
չգի տեք, թե ի նչ պես է պետք պայ քա րել դրանց հետ ևանք նե րի դեմ, 
դուք միշտ կա րող եք դի մել հո գե բա նի օգ նու թյա նը: Որ պես կա նոն, 
կա րե լի է լու ծել ցան կա ցած, նույ նիսկ շատ ծանր և բա ձի թող վի
ճա կում գտն վող խն դի րը, սա կայն ցան կա լի է ժա մա նակ չկորց նել՝ 
ե րե խային չվ նա սե լու հա մար:
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