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Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի §Ուրարտու¦ համալսարան,
Երևան, Հայաստան

Հոդվածում քննարկվում է հատուկ կարիքներով երեխայի հիվանդության նկատմամբ ծնողների 
վերաբերմունքի դերն ու նշանակությունը երեխայի դաստիարակության, անձի ձևավորման և 
սոցիալականացման գործընթացում: Հոդվածում  ներկայացված է նաև հայ ընտանիքներում 
հատուկ կարիքներով  երեխաների հիվանդության, զարգացման արատի նկատմամբ ծնողների 
վերաբերմունքի  հետազոտության արդյունքները, հայրերի և մայրերի վերաբերմունքի դրսևորման 
համեմատական վերլուծությունը:

Հանգուցային բառեր. հատուկ կարիքներով երեխաներ, ծնողական վերաբերմունք, 
հիպերնոզոգնոզիա, անոզոգնոզիա:

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ РЕ-
БЕНКА С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Н.С. Мнацаканян
Ереван, Армения

В статье рассматривается родительское отношение к болезни ребенка с особыми потребно-
стями, его роль в воспитании ребенка, формировании его личности, в процессе социализации. В 
статье также представлены результаты исследование особенностей родительского отношения к 
болезни своего ребенка, сравнительный анализ отношения матерей и отцов.

Ключевые слова: дети с особыми потребностями, родительское отношение, гипернозогнозия, 
анозогнозия.

PARENTAL ATTITUDES TO THE CHILD’S DISEASE  
WITH SPECIAL NEEDS

N.S. Mnatsakanyan
Yerevan, Armenia

The article discusses the parental attitudes to a child's illness with special needs, its role in the 
upbringing of the child, the formation of his personality in the process of socialization. The article also 
presents the results of research of parental attitudes to illness of their child, a comparative analysis of 
the relationship of mothers and fathers.

Keywords: children with special needs, parental attitude, hipernosognosia, anosognosia
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Վերջին տասնամյակներում 
Հայաստանում հատուկ կարիքներ ունեցող 
անձանց նկատմամբ հումանիստական 
վերաբերմունքի էական փոփոխությունները 
առանձնահատուկ հետաքրքրություն են 
առաջացնում այն ընտանիքների հանդեպ, 
որոնք ունեն հատուկ կարիքներ ունեցող 
երեխաներ:

Հատուկ կարիքներով երեխա ունեցող 
ծնողների հետ հոգեբանական աշխատանքի 
երկարատև փորձը ցույց է տալիս, որ 
ծնողների մեծ մասը հոգեբանորեն պատրաստ 
չէ ընդունելու իր երեխային` թերություններով 
հանդերձ: Նրանցից շատերը խուսափում են 
նոր ծանոթություններից, հատուկ կարիքներ 
ունեցող իր երեխայի մասին մարդկանց հետ 
խոսելուց: Ավելին` եղել են բազմաթիվ դեպքեր, 
երբ ծնողը, գիտակցելով հանդերձ իր երեխայի 
խնդիրները և նրա համար համապատասխան 
մասնագիտական ծառայություններից 
օգտվելու կարևորությունը, հրաժարվել 
է նրան համապատասխան կենտրոններ 
տանելուց, նշելով, որ չի ցանկանում, որ 
իր երեխան շփվի նմանատիպ կամ այլ 
խնդիրներով երեխաների հետ: Ծնողի 
համար հոգեբանորեն դժվար է հարմարվել 
իր երեխայի հաշմանդամ լինելու փաստին. 
նրանցից շատերը հերքում են երեխայի մոտ 
առկա զարգացման սահմանափակումների 
փաստը, կասկածի տակ են դնում բժիշկների 
և այլ մասնագետների կողմից դրված 
ախտորոշումներն ու երեխայի հետագա 
զարգացման մասին եզրակացությունները: 
Առաջնորդվելով հոգեբանական 
պաշտպանական մեխանիզմներով` նրանք 
դրսևորում են ոչ ադեկվատ վերաբերմունք 
իրենց երեխայի նկատմամբ, չեն ուզում տեսնել 
նրա իրական խնդիրները, հրաժարվում 
են համապատասխան մասնագիտական 

ծառայություններից:
Ինչպես Ֆրոմն է նշում, այս ընտանիքների 

վերաբերմունքը երեխայի հատուկ կարիքների 
նկատմամբ պայմանականորեն կարելի 
է բաժանել երկու խմբի: Ընտանիքները, 
որոնց վերաբերմունքը երեխայի խնդրի 
նկատմամբ կառուցողական է, ձգտում են 
առավել  արդյունավետ  ձևով  ընտելանալ   
նոր պայմաններին, կարգավորել   ընտանիքի 
կենցաղը, շփումը, փոխել վերաբերմունքը 
խնդիրների նկատմամբ: Հեղինակը նշում 
է նաև, որ կառուցողական վերաբերմունքը 
ընտանիքի բոլոր անդամների հուզական 
հարմարման արդյունքն է. նրանք ընդունում 
են հիմնախնդիրը: Այս ընտանիքներում էլ 
են լինում ճգնաժամեր, բայց այս ծնողներն 
արդեն հասցրել են ընտրել  դրական 
դիրքորոշում իրենց և իրենց երեխայի 
նկատմամբ, որը թույլ է տալիս ձևավորել 
այնպիսի հմտություններ, որոնք կօգնեն 
հարմարվել և՛ ընտանիքին, և՛ երեխային: 
Սակայն նմանօրինակ ընտանիքներն ավելի 
քիչ են, քան այն ընտանիքները, որոնց 
վերաբերմունքը երեխայի հատուկ կարիքների 
նկատմամբ ոչ կառուցողական բնույթ է կրում 
և որտեղ անտեսվում են խնդիրները (§Դա 
իմ խնդիրը չէ, դա իր խնդիրն է, թող ինքն 
էլ հաղթահարի¦), արտահայտվում կոպիտ 
վերաբերմունք և երեխայի հուզական մերժում 
[4, էջ 73]:  

Ծնողների կողմից երեխայի հատուկ 
կարիքների, զարգացման արատի նկատմամբ 
վերաբերմունքը դրսևորվում է նաև նրանց 
կողմից կիրառվող դաստիարակության 
ձևերում: Այդ մասին նշում են մի շարք 
հետազոտողներ՝ Ի.Մ. Գիլևիչ, Ե.Ա. 
Զաբարա, Մ.Վ. Իպոլիտովա և ուրշներ [2, 
էջ70]:  Օ.Ա. Ֆեդոսեևան առանձնացնում 
է երեխայի արատի հանդեպ ծնողների 
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վերաբերմունքի մի քանի մոդելներ, որոնք 
տարբերվում են դաստիարակության իրենց 
ռազմավարությամբ և մարտավարությամբ 
[3]: §Խնամակալական դաստիարակության¦ 
մոդելը պայմանավորված է արատի 
գերագնահատմամբ: Այն դրսևորվում է 
զարգացման խանգարում ունեցող երեխային 
ցուցաբերվող ավելորդ խնամակալությամբ: 
Այս դեպքում երեխային չափից ավելի են 
փայփայում, խղճում, զգուշորեն հետ են 
պահում են ամեն ինչից, նույնիսկ իր համար 
հաղթահարելի գործերից: Մեծերն ամեն 
ինչ իրենք են անում երեխայի փոխարեն՝ 
բարի տրամադրվածությամբ դարձնելով 
երեխային անօգնական, անկարող, 
անգործունյա: Երեխան չի տիրապետում 
ինքնասպասարկման հասարակ  
հմտությունների, չի կարողանում կատարել 
մեծերի պահանջները, չի կարողանում 
դրսևորել իրեն հասարակության մեջ, չի 
ձգտում շփվել ուրիշների հետ: Այսպիսով, 
§խնամակալական դաստիարակության¦ 
մոդելը պայմաններ է ստեղծում հատուկ 
կարիքներով       երեխային       արհեստականորեն 
մեկուսացնելու համար և հանգեցնում 
է պասիվ, սպառողական կողմնորոշում 
ունեցող եսասեր անձի ձևավորման: 
Հետագայում նման անձն իր անձնային 
առանձնահատկությունների պատճառով 
հարմարման դժվարություններ կունենա: 
Ընտանիքում փոխհարաբերությունների 
մյուս ծայրահեղությունը պայմանավորված 
է «անտարբեր դաստիարակության¦ 
մոդելով, որը երեխայի մեջ առաջացնում 
է ավելորդության, լքվածության, 
միայնակության զգացում: Դաստիարակման 
այս մոդելն ունեցող ընտանիքներում  
երեխան  դառնում  է  երկչոտ, հուսահատ, 
կորցնում է վստահությունը մյուս երեխաների 

և անկեղծությունը՝ ծնողների հանդեպ: 
Երեխայի մեջ ձևավորվում է անտարբեր 
և ոչ բարյացակամ վերաբերմունք 
շրջապատի նկատմամբ: Ընտանեկան 
դաստիարակության այս երկու մոդելների 
դեպքերն էլ հավասար չափով վնասում են 
երեխային: Ընտանեկան դաստիարակության 
ոչ կառուցողական մոդելները ստեղծում են 
նախադրյալներ զարգացման շեղումներ 
ունեցող երեխայի հոգեկանի զարգացման 
երկրորդային շեղումների առաջացման 
համար, որոնք էական ազդեցություն են 
գործում երեխայի ինտելեկտի և անձի 
զարգացման վրա [3]:

Հետազոտության նպատակը
Կարևորելով հատուկ կարիքներով երեխայի 

դաստիարակության, անձի ձևավորման և 
սոցիալականացման գործընթացում  ծնողների 
կողմից իրենց խնդրահարույց երեխայի 
նկատմամբ ընդունող     վերաբերմունքը,    
մենք    կարևոր    ենք համարել հետազոտել  
հայ ընտանիքներում հատուկ կարիքներ 
ունեցող երեխաների հիվանդության կամ 
զարգացման արատի նկատմամբ ծնողների 
վերաբերմունքի առանձնահատկությունները:  

Հետազոտության համակազմը և 
մեթոդները

Հետազոտությունն իրականացվել է 
2012–2015 թվականների ընթացքում, 
§Ֆիլանտրոպ¦ բարեգործական 
հասարակական կազմակերպության 
կենտրոնում: Հետազոտությանը մասնակցել 
են Երևան քաղաքում ապրող բնածին հատուկ 
կարիքներ /հաշմանդամություն/ ունեցող 
նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական 
տարիքի 76 երեխաների 152 ծնողներ:

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է 
հոգեբանական զրույցի մեթոդը, §Երեխայի 
հիվանդության նկատմամբ ծնողի 

Ն.Ս. Մնացականյան
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վերաբերմունքի ախտորոշման մեթոդիկան 
(Վ. Վ. Կագան, Ի. Պ. Ժուրավլյովա)¦  
[1, էջ 30] և զուգակցման աղյուսակների 
հաշվարկման □2  ոչ պարամետրիկ 
չափանիշը:     

Հետազոտության արդյունքները
Կիրառելով §Երեխայի հիվանդության 

նկատմամբ ծնողի վերաբերմունքի 
ախտորոշման մեթոդիկան (Վ.Վ. Կագան, 
Ի.Պ. Ժուրավլյովա)¦,  մենք փորձեցինք 
պարզել հատուկ կարիքներ ունեցող երեխայի 
հիվանդության նկատմամբ ծնողների 
սեփական պատասխանատվության զգացումը 

(ինտերնալություն, էքստերնալություն), 
հիվանդության գնահատումը (նոզոգնոզիա, 
հիպերնոզոգնոզիա, անոզոգնոզիա), 
տագնապի, վերահսկողության ակտիվության 
և ընդհանուր լարվածության մակարդակները: 
Յուրաքանչյուր գործոնի դեպքում թեստից 
ստացված միավորները կարող են գտնվել -30–
ից +30 միջակայքում: Վերոնշյալ գործոնների 
արտահայտվածությունը ծնողների մոտ 
գնահատվել է 3 մակարդակներով՝ բարձր  
(+10 -ից +30), միջին (-10 –ից +10)  և ցածր 
(-30 –ից -10) (աղյուսակ 1):

Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխայի հիվանդության նկատմամբ ծնողների 
վերաբերմունքը, n=152

²ÕÛáõë³Ï 1.

Երեխայի հիվանդության 

հանդեպ ծնողների 

վերաբերմունքի դրսևորման 

գործոնները

Բարձր ցուցանիշ  

(+10 -ից +30)

Միջին ցուցանիշ  

(-10 –ից +10)

Ցածր ցուցանիշ  

(30–ից -10)

Մայրեր Հայրեր Մայրեր Հայրեր Մայրեր Հայրեր

ինտերնալություն

27 36 41 34 8 6

35,5 47,4 54 44,7 10,5 7,9

տագնապ
32 19 29 34 15 23

42,1 25 38,2 44,7 19,7 30,3

նոզոգնոզիա
34 39 19 22 23 15

42,1 51,3 38,2 29 19,7 19,7

ակտիվության 
վերահսկում

37 15 25 29 14 32

48,7 19,7 32,9 38,2 18,4 42,1

ընդհանուր 
լարվածություն

33 27 28 30 15 19

43,4 35,5 36,8 39,5 19,8 25
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Ստացված արդյունքներից պարզվում է, 
որ հետազոտությանը մասնակցած մայրերի 
35,5%–ի և հայրերի 47,4%–ի մոտ գրանցվել են 
երեխայի հիվանդության հանդեպ էքստերնալ 
պատասխանատվության բարձր արդյունքներ,   
այսինքն՝ այս ծնողները երեխայի հիվանդության 
պատճառներն ընկալում են իրենցից անկախ, 
իրենց համար անվերահսկելի, անկառավարելի 
և դրա համար պատասխանատվություն չեն 
զգում:

Այս ծնողների հետ զրույցի արդյունքները 
ևս ցույց են տալիս, որ ամուսինները 
մեծամասամբ երեխայի մոտ առկա խնդիրների 
մեղավորն ու պատճառը համարում  են  
ուրիշներին  և  միմյանց: Ընդ որում ՝ 
հայրերի մոտ երեխայի հատուկ կարիքների 
հետ կապված պատասխանատվության 
մակարդակն է՛լ ավելի ցածր է, և նրանց 
կողմից ավելի հաճախակի են կնոջ հանդեպ 
մեղադրանքները՝ որպես վատ խնամակալի 
և դաստիարակի:  Երեխայի հիվանդության 
համար ինտերնալ պատասխանատվություն 
զգում են հարցվողներից ընդամենը 8 մայր և 6 
հայր: Երեխայի հիվանդության հետ կապված 
տագնապի  վերաբերյալ արդյունքները ցույց 
են տալիս, որ այն առկա է երկու սեռի ծնողների 

մոտ, ընդ որում, մայրերի մոտ ավելի վառ է 
արտահայտված, քան հայրերի (հիստոգր. 1, 
2): Այս առումով, պայմանավորված երեխայի 
տարիքով, նաև գրանցվել է անհանգստության 
չափի անցում բարձրից միջինի: Երեխայի 
հասունացման ընթացքում խնդրի 
կայունությունը ծնողի մոտ (թե՛ մայրերի և թե՛ 
հայրերի) հանգեցնում է անհանգստության 
նվազման՝ դեպի միջին, §կայուն¦, խրոնիկ 
դրսևորման ձևեր:

Հիվանդության հանդեպ վերաբերմունքի 
ցուցանիշը  ցույց  է տալիս, որ հարցված 
մայրերի գրեթե կեսը՝ 34 հոգի, հակված 
է չափազանցնել իրենց երեխայի  
հիվանդության ծանրությունը 
(հիպերնոզոգնոզիա): Բավականին շատ 
են (23) նաև երեխայի հիվանդության 
ծանրությունը մերժող և անտեսող, ընդունել 
չցանկացող մայրերը (անոզոգնոզիա): Էլ 
ավելի բարձր է հայրերի կողմից երեխայի 
հիվանդության ծանրության մակարդակի 
չափազանցումը (39): Այս հանգամանքը ևս 
վկայում է, որ հայրերը հակված են ուռճացնելու 
երեխայի մոտ առկա խնդիրները և երեխայի 
վիճակը համարում են անհուսալի:

Երեխայի հիվանդության նկատմամբ մայրերի վերաբերմունքը, n=76
Հիëտáգր³մ 1.

Ն.Ս. Մնացականյան
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Ստացված արդյունքներից պարզվում 

է, որ հիպերնոզոգնոզիայի արդյունքները 

(73) գրեթե կրկնակի անգամ շատ են 

անոզոգնոզիայի ցուցանիշներից, ինչը 

վկայում է, որ այս ծնողներն ավելի 

ծանր են գնահատում իրենց երեխայի 

մոտ առկա խնդիրները: Համեմատելով 

հիպերնոզոգնոզիայի վերաբերյալ 

ստացված տվյալները, որոնք առկա են 

տարբեր ախտորոշում ունեցող երեխաների 

ծնողների մոտ, պարզ է դառնում, որ ծնողի 

կողմից իր երեխայի մոտ առկա խնդրի 

չափազանց ծանր ընկալումը կախված 

չէ երեխայի ունեցած խնդրի տեսակից: 

Ուստի այն պատկերացումը, թե երեխայի 

հատուկ կարիքների նկատմամբ ծնողի 

վերաբերմունքը պայմանավորված է 

երեխայի խնդրի ախտորոշման տեսակից, 

դրա արտաքին արտահայտվածությունից, 

ծանրության աստիճանից, հավաստի չէ, 

քանզի երեխայի մոտ հայտնաբերված 

ցանկացած արատ, որը բերում է որևէ 

գործառույթի անվերադարձ խաթարման, 

ծնողի կողմից կարող է ընդունվել որպես 

ամենածանրը: Թեստի կիրառումից 

ստացված արդյունքները հերքում են այն 

պատկերացումները, թե երեխայի մոտ 

խլությունը կամ համրությունը, որոնք 

այնքան ակնառու չեն, ծնողի համար 

հոգեբանորեն կարող են ավելի թեթև 

ընդունվել, քան հենաշարժողական 

համակարգի խանգարումները: 

Թեստի արդյունքներով՝ 152 ծնողներից 

ընդամենը 41-ն ունեն ադեկվատ 

վերաբերմունք (նոզոգնոզիա) իրենց 

երեխաների հատուկ կարիքների նկատմամբ: 

Երեխայի հիվանդության մասին զրույցից 

պարզ է դառնում, որ հարցված ծնողների 

Երեխայի հիվանդության նկատմամբ հայրերի վերաբերմունքը, n=76

Հիëտáգր³մ 2.
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98 տոկոսը տեղեկացված են իրենց 

երեխայի ախտորոշման, զարգացման 

խանգարումների մասին. բազմիցս 

լսել են մասնագետներից, կարդացել 

են մասնագիտական գրականություն, 

հետաքրքրվել տարբեր տեղեկատվական 

աղբյուրներից: Այն հանգամանքը, որ,  

չնայած տեղեկացվածությանը, 38 ծնողների 

մոտ առկա է անոզոգնոզտիկ վերաբերմունք 

իր երեխայի հիվանդության նկատմամբ, ցույց 

է տալիս, որ այս ծնողներն առաջնորդվում 

են պաշտպանական մեխանիզմներով և չեն 

հաղթահարել երեխայի հաշմանդամությամբ 

պայմանավորված սթրեսը: 

Հիվանդության վերահսկման առումով 

մայրերն ավելի ակտիվ  են, քան հայրերը: Այդ 

հարցում, հայրերի մեծամասնությունը (32) 

թերագնահատում է երեխայի հիվանդության 

վերահսկման իր կարողունակությունը՝ 

այն միանշանակ համարելով որպես մոր 

պարտականություն:

Ամփոփելով թեստից ստացված այն 

արդյունքները, որոնք ցույց են տալիս 

երեխայի հիվանդությամբ պայմանավորված 

լարվածությունը ծնողների մոտ, պարզ է 

դառնում, որ 33 մայրերի և 27 հայրերի մոտ 

արտահայտված է երեխայի հիվանդության 

հետ կապված լարվածության բարձր 

մակարդակ: Հարկ է նշել, որ հետազոտության 

արդյունքներից պարզվում է, որ ծնողների 

մոտ առկա նմանատիպ լարվածության բարձր 

մակարդակը, ինչպես նաև հիվանդության 

հանդեպ հակազդման մնացած տեսակները, 

այնքան էլ կախված չեն երեխայի խնդրի 

տեսակից և ծանրությունից, քանի որ գրեթե 

բոլորի մոտ նույնատիպ հակազդումներ են 

գրանցվել:  

Մայրերի և հայրերի խմբերում այս 

թեստի գործոնները ունեն տարբեր 

արտահայտվածություններ:

Գործոնների արտահայտվածության աստիճանը ըստ □2 գործակցի

տագնապ՝ p<0.05, վերահսկման ակտիվություն՝ p<0.001 

²ÕÛáõë³Ï 2.

Գործոններ □2

ինտերնալություն 2,24

տագնապ 5,39

նոզոգնոզիա 0,12

վերահսկան ակտիվություն 16,65

ընդհանուր լարվածություն 1,14

Ն.Ս. Մնացականյան
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Զուգակցման աղյուսակների □2 ոչ 

պարամետրիկ չափանիշի կիրառման 

արդյունքում պարզ դարձավ, որ հատուկ 

կարիքներով երեխաների հիվանդության 

հանդեպ հայրերի և մայրերի 

վերաբերմունքի տարբերությունները 

գիտականորեն հավաստվում են  

§տագնապի¦ գործոնի համար` p<0.05 

հավանականությամբ, և §վերահսկման 

ակտիվության¦ գործոնի համար` p<0.001 

հավանականությամբ (աղյուսակ 2): 

Արդյունքների ամփոփում
Թեստից ստացված արդյունքները 

թույլ տվեցին հանգել ներքոհիշյալ 

մեկնաբանություններին:

Հետազոտության արդյունքում 

բացահայտվել են վիճակագրորեն 

հավաստի տարբերություններ հատուկ 

կարիքներ /հաշմանդամություն/ ունեցող 

երեխաների հիվանդության նկատմամբ 

հայրերի և մայրերի  տագնապի 

զգացողության և   վերահսկման 

ակտիվության գործոններում: Հայրերի և 

մայրերի հետազոտության արդյունքների 

համեմատական վերլուծությունից 

պարզվում է նաև, որ չնայած 

երեխայի հիվանդության հանդեպ 

վերաբերմունքի այլ գործոնների գրեթե 

միանման արդյունքներին, նրանց մոտ 

վերաբերմունքի դրսևորման ձևերն 

իրարից տարբերվում են:

Հատուկ կարիքներով երեխա ունեցող 

մայրերը հիմնականում իրենց չեն 

վերագրում երեխայի մոտ առկա խնդրի 

առաջացման պատասխանատվությունը: 

Նրանք հիվանդության պատճառներն 

ընկալում են իրենցից անկախ, 

հիմնականում ՝ որպես §մեծ 

դժբախտություն¦, §ճակատագրի 

հեգնանք¦, §փորձանք¦, իրենց 

նկատմամբ §կյանքի անարդար պատիժ¦: 

Նրանց մոտ առկա է բարձր և խրոնիկ 

տագնապի զգացողություն: Մայրերն 

ավելի ակտիվորեն են  վերահսկում 

երեխայի հիվանդությունը: Եվ այս ամենի 

հետ մեկտեղ նրանց մեծամասնությանը 

բնորոշ է երեխայի հիվանդության և դրա 

հետևանքների հետ կապված բարձր 

լարվածությունը:

Ինչ  վերաբերում  է հայրերին՝ 

ապա նրանց մոտ ևս գրանցվել են 

էքստերնալության բարձր ցուցանիշներ, 

սակայն, ի տարբերություն մայրերի, 

որոնք երեխայի մոտ հայտնաբերված 

արատը համարում են §դժբախտ դեպք¦, 

հայրերի մեծ մասը հակված է դրանում 

մեղադրելու երեխայի մորը (իրենք առողջ 

են, կենսունակ, այդպիսի երեխա իրենցից 

չէր կարող ծնվել, §մորից է¦): Նրանց 

մոտ ևս առկա է տագնապայնության 

բարձր մակարդակ, սակայն, եթե 

մայրերի պարագայում անհանգստության 

դրսևորումը պայմանավորված է 

սեփական երեխայի զարգացման 

խանգարումներով, երեխայի ապրումներով 

և դժվարություններով, ապա հայրերի մոտ 

տագնապի, անհանգստության հիմնական 

առարկան հասարակության կարծիքն է, 

իրենց §խոցված¦ հեղինակությունն ու 
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անունը:

Հայրերն իրենց երեխայի հիվանդության 

նկատմամբ ունեն հիմնականում 

հիպերնոզոգնոզտիկ և անոզոգնոզտիկ 

հակազդումներ: Նրանցից քչերն ունեն 

ադեկվատ պատկերացում երեխայի 

հիվանդության և նրա խնդիրների 

մասին, նրանք ավելի շատ հակված են 

խնդիրն ուռճացնելու, չափազանցնելու 

կամ անտեսելու և հերքելու: Հայրերն 

ավելի քիչ են ուշադրություն դարձնում 

երեխայի հիվանդության վերահսկմանը 

և միևնույն ժամանակ, ինչպես մայրերը, 

ունեն ընդհանուր լարվածության բարձր 

մակարդակ:

Եզրակացություն 

Այսպիսով հայ ընտանիքներում 

նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական 

տարիքի հատուկ կարիքներ  ունեցող 

երեխաների ծնողների մոտ երեխայի 

հիվանդության, զարգացման արատի 

հանդեպ վերաբերմունքում գերակշռում 

է ոչ ադեկվատ վերաբերմունքը 

(հիպերնոզոգնոզիան և անազոգնոզիան), 

առավել գերակշռող է հիպերնոզոգնոզիան, 

որը  հանգեցնում է վերահսկման 

ակտիվության, տագնապի և ընդհանուր 

լարվածության բարձր մակարդակի:  

Ընդհանուր առմամբ այս ծնողները 

հոգեբանական վերականգնման և 

հոգեթերապևտիկ միջամտության 

կարիք ունեն, որի միջոցով հնարավոր 

է հասնել ծնողների ինքնաընդունման, 

ադեկվատ ինքնագնահատականի, իրենք 

իրենց և իրենց երեխայի զարգացման 

հնարավորությունների ու խնդիրների 

իրական գնահատման:

Գրականություն.
1. Исаев Д.Н., Каган В.Е. Психо-

диагностические методы в педиатрии 

и детской психоневрологии: учеб. по-

собие. – СПб.: ПМИ, 1991. - 80 с.

2. Дети с отклонениями в разви-

тии: метод. пособие / И.М. Гилевич, 

Е.А. Забара, М.В. Ипполитова и др.; 

Сост. Н.Д. Шматко. – М.: Аквариум, 

1997. – 128 с. 

3. Федосеева О.А. Особенности 

воспитания ребенка с ограниченны-

ми возможностями в семье // Моло-

дой ученый. – 2013. – №9. - с. 346-

349.

4. Фромм А. Азбука для родите-

лей, или как помочь ребенку в труд-

ной ситуации. – Екатеринбург: АРД, 

1996. – 319 с.

Տեղեկություններ հեղինակի մասին`

Նունե Ստեփանի Մնացականյան, 
դասախոս.
ԳՀՍ Գործնական հոգեբանության 
և սոցիոլոգիայի §Ուրարտու¦ 
համալսարան, 
Երևան, ՀՀ, հոգեբանության ամբիոն.

Հասցե. ք. Երևան 0009, Կորյունի 19ա.
Հեռ. +374 10 528248, +374 93 886781
E-mail: nunemnatsakanyan@mail.ru

Ստացվել է ՝ 22.07.2016 թ.

Ն.Ս. Մնացականյան


