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Կնյազյան Հ. Մ. 

 

Վերջին տարիներին հոգեբանների և մանկավարժների 

ուշադրության կենտրոնում հաճախ հայտնվում են նևրոտիկ 

խանգարումներով երեխաները, որոնց մոտ դրսևորվում են տարբեր 

նևրոտիկ վիճակներ՝ արտահայտված տիկերով, վախերով, 

կակազությամբ, էնուրեզովֈ Այսպիսի երեխաների զարգացման ճիշտ 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության բացակայությունը տանում 

է սոցիալական դեզադապտացիայիֈ Կորեկցիոն ազդեցության 

համարժեք եղանակների ընտրությունը թույլ կտա հաղթահարել 

մանկական տարիքում դրսևորվող նևրոտիկ խանգարումները, ինչն էլ 

դարձել է հոդվածի քննարկման առարկաֈ 

Բանալի բառեր. նևրոտիկ խանգարումներ, նևրոտիկ ռեակցիա-

ներ, մանկական նևրոզ, սոցիալական դեզադապտացիա, կորեկցիոն 

ազդեցությունֈ  

 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում հայ հասարակության 

կյանքում տեղի ունեցած նշանակալի փոփոխություններն իրենց 

բացասական ազդեցությունն են թողել ոչ միայն մեծահասակների, այլև 

երեխաների հոգեկան առողջության վրաֈ Դա տարել է նրանց մոտ 

ադապտացիայի խնդիրների առաջացման, որոնցում նևրոտիկ 

խանգարումները գերակշռող մաս են կազմումֈ Որպես հոգեծին 

գործոնների ազդեցությամբ առաջացած նյարդային համակարգի 

ֆունկցիոնալ խանգարումներ՝ նևրոտիկ խանգարումները երեխաների 

մոտ տարբեր դրսևորումներ են ունենում՝ տիկեր, կակազություն, 

էնուրեզ, վախ, քնի խանգարումներֈ Դրանք առաջատար դիրք են 

գրավում մանկական նյարդահոգեկան հիվանդությունների մեջֈ 
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Մանկության շրջանում դրսևորվող նևրոտիկ խանգարումներն 

ամենատարածված հոգեկան խանգարումներն են, ինչով տառապում են 

երեխաների գրեթե 30%-ը [1, 2, 3, 4]ֈ Դրանք երբեմն այնքան ինտենսիվ 

են, որ տանում են երեխաների սոցիալական և դպրոցական 

դեզադապտացիայի [5]ֈ  

Նևրոտիկ խանգարումների հաղթահարումը երեխաների մոտ 

ընդգրկում է ընտանիքի բոլոր անդամների նևրոտիկ խանգարումների 

ախտորոշումը և, համապատասխանաբար, հոգեթերապևտիկ 

աշխատանքը երեխայի և նրա անմիջական շրջապատի հետֈ Մեր 

աշխատանքի նպատակն է մշակել հոգեբանական ուղիներ երեխաների 

մոտ՝ նևրոտիկ խանգարումներով պայմանավորված հուզական և 

վարքային խնդիրների հաղթահարման համարֈ 

Նևրոտիկ խանգարումները շատ բնորոշ են մանկական տարիքին, 

քանի որ կարող են դրսևորվել ցանկացած առողջ երեխայի մոտֈ Դրանք 

ձևավորվում են աստիճանաբար, ժամանակի ընթացքումֈ Երբ երեխայի 

բացասական հուզական լարվածությունը ելք չի գտնում, կուտակվում է՝ 

պատրաստ պայթելու չնչին առիթովֈ Մանկական նևրոտիկ 

խանգարումների տակ մասնագետներն առանձնացնում են նևրոտիկ 

ռեակցիաները և մանկական նևրոզը [1, 3, 5, 6]ֈ Նևրոտիկ ռեակցիաները 

երեխաների մոտ ծագում են ի պատասխան գերուժեղ գրգռիչի 

(տարաձայնություն, վիրավորանք, մերժում, վախ կամ գրգռվածություն)ֈ 

Նևրոզներն առավել կայուն խանգարումներ են և կարող են ուղեկցվել 

կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարում-

ներովֈ Դրանք շոշափում են երեխայի անձի ձևավորման նշանակալի 

կողմերը, հարաբերությունների համակարգը, որում առաջնային տեղ 

գրավում է ընտանիքըֈ  

Նևրոտիկ ռեակցիաների և նևրոզների առաջացման պատճառները 

շատ տարբեր են, սակայն դրանք բոլորն էլ պսիխոգեն ենֈ Նևրոտիկ 

սիմպտոմները, ըստ Զ. Ֆրոյդի, հանդես են գալիս արտամղված 

չբավարարված պահանջմունքներից: Մ. Կլայնը նևրոտիկ խանգարում-

ները դիտում է որպես մանկական տագնապի լուծման անխուսափելի և 

անհրաժեշտ ուղիֈ Անհատական հոգեբանությունը նևրոզը համարում է 

ներքին անլիարժեքության զգացման փոխհատուցման ախտաբանական 

եղանակ (Ա. Ադլեր)ֈ Վարքային հոգեթերապիայում նևրոզը բնորոշվում է 

որպես դեզադապտիվ վարքի ֆիքսված հմտություն, որը ձեռք է բերվել 

ուսուցման միջոցով (Ջ. Վոյլպե):  
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Նևրոտիկ խանգարումների փորձագետ Կ. Հորնեյը նևրոզը 

բնորոշում է որպես վախից առաջացած և այդ վախից պաշտպանվելու 

պատճառով դրսևորվող հոգեկան խանգարում, որպես ներքին 

կոնֆլիկտֈ  Ըստ Վ. Պ. Մյասիշչևի՝ նևրոզը հոգեծին հիվանդություն է, որն 

առաջացնում է տառապալից ապրումներ՝ չբավարարված պահանջ-

մունքներ, կենցաղային  անհաջողություններ, անհասանելի նպատակ-

ներ, անուղղելի կորուստներ: Ի. Պ. Պավլովը նևրոզը դիտում է որպես 

սոցիալական գործոնների ազդեցությամբ դրսևորվող ԲՆԳ խախտումֈ  

Մանկության տարիքում նևրոտիկ խանգարումների մեխանիզմը 

հասկանալու համար կարևոր են Տ. Պ. Սիմեոնի, Վ. Վ. Կովալյովի, Վ. Ի. 

Գարբուզովի, Ա. Ի. Զախարովի և ուրիշների աշխատանքները, որոնցում 

բացահայտվում են երեխայի նյարդահոգեկան գործունեության 

զարգացման մեջ տարիքային շրջաբաժանման բնութագրերը: 

Մանկական նևրոտիկ խանգարումների նախադրյալների մեջ 

ավելի հաճախ  առանձնացվում են ընտանեկան դաստիարակության և 

ընտանեկան հարաբերությունների առանձնահատկությունները՝ 

կապված ծնողների անձնային որակների հետֈ Ընտանեկան 

անբարենպաստ գործոնները, դաստիարակության թերությունները 

կարող են ինչպես առաջացնել, այնպես էլ խորացնել երեխաների 

նևրոտիկ խանգարումները՝ հուզական մերժումը, չափազանցված 

բարոյական պատասխանատվությունը, դաժան վերաբերմունքը 

երեխայի նկատմամբ,  հիպերպրոտեկցիան և հիպոպրոտեկցիան [7]ֈ     

Է. Էրիքսոնը նշում էր, որ «երեխաների բոլոր խնդիրներն իրենց 

ծնողների խնդիրների խտացումն են»ֈ Արդեն նախադպրոցական և 

դպրոցական տարիքում երեխայի մոտ կարող են ծագել կոնֆլիկտներ՝ 

կապված ընտանիքում և դպրոցում ձևավորված անբարենպաստ 

փոխհարաբերությունների հետֈ 

Մանկական տարիքում նևրոտիկ խանգարումներն ավելի հաճախ 

դրսևորվում են նևրոպաթիայի ձևով՝ որպես բնածին նյարդային 

թուլություն, ինչը բարենպաստ ընտանեկան մթնոլորտի պայմաններում 

տարիքի հետ կարող է մեղմանալֈ Նևրոպաթիայի պատճառ կարող են 

լինել հղիության ընթացքում կնոջ նյարդային վիճակը, արտահայտված 

հուզմունքն ու անհանգստությունը, ապրած դիսթրեսը, ծննդաբերության 

ժամանակ առաջացած խնդիրներըֈ Այսպիսի մոր երեխան զգայուն է 

շրջապատող գրգռիչների նկատմամբ, քունն անհանգիստ է, ախորժակը՝ 

վատ, հուզական անկայուն է, արագ է հոգնում, տրամադրությունը 

նույնպես լաբիլ է, կարող են դիտվել հոգեշարժողական խանգարումներ 
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գրգռման կամ արգելակման ձևովֈ Նևրոպաթիկ խանգարումով 

երեխաները հատուկ ուշադրության կարիք ունեն, քանի որ շուտ են 

վիրավորվում, լաց լինում, աղմուկից արագ հոգնում են և կորցնում 

ինքնավերահսկողությունըֈ 

Մանկական նևրոտիկ խանգարումների մեջ ամենամեծ բաժինն 

ընկնում է նևրոզինֈ Նևրոզը ծագում է երեխայի կամ նրա մտերիմների 

կյանքի համար իրական, երբեմն էլ երևակայական վտանգից 

առաջացած հոգեկան ցնցումից հետոֈ Ախտաբանական դրսևորումները 

նևրոզի դեպքում շրջելի են, քանի որ դրա պատճառները կապված են 

կոնֆլիկտային իրավիճակների հետֈ Նևրոզի բոլոր կլինիկական ձևերի 

համար բնորոշ են անհանգստությունը, տագնապը, վեգետատիվ 

նյարդային համակարգի և հոգեշարժողական խանգարումները [8]ֈ  

Նևրաստենիայի կլինիկական պատկերում դիտվում են երեխայի 

հուզական և վարքային տարբեր դրսևորումներ, երեխան դառնում է 

անհանգիստ, կամակոր, լացկան, գրգռվող, հաճախ դիտվում են բուռն 

աֆեկտիվ ռեակցիաներֈ Բնորոշ են առանց էական պատճառի 

տրամադրության տատանումներըֈ Երեխաների քունը խանգարվում է, 

ուղեկցվում է գիշերային մղձավանջներով, վախերով, հաճախակի 

արթնացումներով և անքնությամբֈ Երեխաները դառնում են 

տագնապային, լարված, դժվարությամբ են կենտրոնանում, ունենում են 

չհիմնավորված վախեր (միայնակության վախ, երբ չեն մնում առանց 

մայրիկի կամ էլ վախենում են միջավայրի փոփոխություններից)ֈ 

Հոգեկան ցնցման արդյունքում նյարդային համակարգի 

գերլարվածությունը կարող է տանել նաև էնդոկրին և վեգետատիվ 

նյարդային համակարգի տարբեր խանգարումներիֈ  

Մանկության շրջանում հիստերիկ նևրոզը բազմազան 

դրսևորումներ է ունենում: Շատ հաճախ լինում են հուզական 

խանգարումներ, ֆոբիաներ, ասթենիա, շարժողական խանգարումներ: 

Հիստերիկ նևրոզի առաջացման հոգեբանական մեխանիզմը ծնողների 

կողմից ճանաչման անհրաժեշտության և դրա բավարարման 

անհնարինության հակասությունն է: Երեխայի մոտ դրսևորվող վախերը, 

հուզական ռեակցիաները, լացը, կամակորությունը,  դյուրագրգռութ-

յունը միշտ սերտորեն կապված են որոշակի իրավիճակի հետ, 

ցուցադրական են և նախատեսված որոշակի «հանդիսատեսի» համար: 

Երեխան ընկնում է հատակին, գոռում է, լաց է լինում, կարմրում, երբեմն 

դիտվում է կոկորդի սպազմ՝ շնչառության ժամանակավոր 
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ընդհատմամբ: Այս վիճակի տևողությունը կարող է լինել մի քանի 

րոպեից մինչև 2-3 ժամ:  

Երեխաների մոտ շատ տարածված է նաև սևեռուն վիճակների 

նևրոզըֈ Այս հիվանդության հիմնական ախտանիշը սևեռուն վիճակների 

առկայությունն է, այսինքն՝ երեխաների մոտ հանկարծակի հայտնվում 

են մտքեր, հիշողություններ, կասկածներ, վախեր կամ 

գործողություններ, որոնք կապված չեն գիտակցության ներկա 

բովանդակության հետֈ Երեխաները չեն կարողանում հաղթահարել 

իրենց սևեռուն վիճակները կամ հաջողության են հասնում միայն կարճ 

ժամանակով: Որոշ դեպքերում ծագում են ծեսեր, երբ երեխան 

ենթագիտակցորեն պաշտպանում է իրեն տարբեր ֆոբիաներից 

(ծնողների կամ սեփական մահ, մթություն, օտար անձինք, կարմրելու, 

վարակվելու վախեր): Կարող են դիտվել այնպիսի ախտանիշներ, 

ինչպիսիք են եղունգներ կրծելը, մատները ծծելը, հաշվելը կամ ավելի 

բարդ պաշտպանական ծեսերը:  

Էնուրեզի (գիշերային անմիզապահություն) դրսևորման հիմնական 

գործոնը նևրոպաթիան է, որի մեջ կարևոր դեր խաղում է քնի 

խանգարումը (անհանգիստ քունը՝ զուգակցված շարժողական 

անհանգստությամբ)ֈ Օրվա ընթացքում, հոգնածության և լարվա-

ծությանն ի պատասխան, տեղի է ունենում չափից դուրս խոր քնի 

առաջացում՝ որպես փոխհատուցվող արգելակումֈ Մանկության 

շրջանում հոգեշարժողական զարգացման անհավասարաչափ 

դրսևորումը տանում է էնուրեզի ձևավորման, երբ զարգացման տեմպի 

դանդաղեցումը կամ արագացումը հակադրվում է շարժումների 

դանդաղեցմանը կամ արագացմանըֈ Էնուրեզի ձևավորման մեջ կարևոր 

նշանակություն ունի սթրեսը՝ կապված ծնողների և երեխաների մեջ 

խառնվածքի գծերի անհամատեղելիության, ծնողների կողմից սիրո և 

քնքշանքի բացակայության, երեխայի հոգեկան զարգացման առանձնա-

հատկությունների չիմացության հետֈ    

Նևրոտիկ բնույթի կակազությունը մանկության շրջանում հաճախ 

առաջանում է վախի և անհանգստության պատճառովֈ Նոր միջավայրը, 

օտար մարդիկ կարող են վախի պատճառ հանդիսանալ, ինչի 

հետևանքով էլ երեխայի մոտ կարող է դիտվել կակազությունը (խոսքի 

ռիթմի, տեմպի և սահունության խանգարումը)ֈ Այն կարող է 

բնութագրվել վախից հետո հուզվածությամբ և լարվածությամբ, հոգեկան 

գործոններից ունեցած կախվածությամբ, հոգետրավման հիշեցնող 

իրավիճակով, խոսքային դժվարությունների սպազմատիկ բնույթով, 
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խոսակցության սկզբում արգելակմամբ՝ մանավանդ ընտանեկան 

իրադրությունից դուրսֈ Կակազության դեպքում հոգետրավմատիկ 

գործոններ են ստիպողական շփումը, մեծահասակների մեծ թիվը, 

ծնողներից բաժանումըֈ 

Երեխաների մոտ նևրոտիկ խանգարումների բուժումն 

իրականացվում է համալիր կերպով, որը նախատեսում է բուժման մեջ 

տարբեր մասնագետների ներգրավում՝ նյարդաբան (ով կօգնի 

ուղղակիորեն բուժել նևրոտիկ խանգարումները, նշանակել 

հանգստացնող միջոցներ, անհրաժեշտության դեպքում կատարել 

ախտորոշում), հոգեբան (ով կօգնի վերականգնել ընտանիքում 

բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտը, ընտրել դաստիարակության 

արդյունավետ մոդել, հաղթահարել հոգեբանական խնդիրները), 

անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ մասնագետներ  (հոգեբույժ, 

էնդոկրինոլոգ և այլն): Երեխաների նևրոտիկ խանգարումների համալիր 

և ժամանակին բուժումը օգնում է ամբողջությամբ վերացնել 

հիվանդության ախտանիշները: Մանկական տարիքում նևրոտիկ 

խանգարումների հաղթահարման համար տարվող հոգեբանական 

աշխատանքները պետք է ընթանան տարբեր ուղղություններով. 

1. Երեխայի համար ամենօրյա հստակ ռեժիմի պահպանում: Այն 

կօգնի կայունացնել երեխայի անհավասարակշիռ նյարդային 

համակարգըֈ Ռեժիմի խանգարումն արագ հյուծում է երեխայի թույլ 

նյարդային համակարգը և հասցնում գերգրգռվածությանֈ Քնի, 

արթնության, սննդի, հանգստի ռեժիմի պահպանումն օգնում է 

կայունացնել երեխայի նյարդային համակարգի աշխատանքը: Մաքուր 

օդում զբոսանքները պարտադիր են նևրոտիկ խանգարումներով 

երեխաների համար, քանի որ նպաստում են շնչառական, արյունատար 

համակարգի նորմալ աշխատանքին, բարելավում են նյութափոխա-

նակությունը և իջեցնում նյարդային լարվածության մակարդակըֈ 

Երեխայի արթնությունը պետք է կազմակերպել այնպես, որ նա 

շրջապատի մասին բավականաչափ ինֆորմացիա ստանա․ գունեղ 

խաղալիքների ոչ մեծ քանակը, հանգիստ խոսքը, ցածր երաժշտությունը 

դրական են ազդում երեխայի նյարդային համակարգի և հոգեմոտորային 

զարգացման վրաֈ   

2. Երեխաների սննդի ճիշտ կազմակերպում: Նևրոտիկ 

խանգարումներով երեխաներին, ովքեր համառորեն փսխում են կամ 

հրաժարվում են ուտելուց, չպետք է հարկադրաբար կերակրել կամ        

ինչ-որ բան գնելու խոստումներ տալ: Սնունդը պետք է լինի բազմազան, 
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գեղեցիկ և համեղ պատրաստված: Ցանկալի է, որ երեխան սեղանի շուրջ 

նստի լավ սնվող երեխաների հետ, ինչը  դրական է ազդում վատ 

ախորժակ ունեցող երեխայի վրա: Սնվելիս պետք չէ կտրուկ 

դիտողություն անել երեխային, քանի որ դա բացասաբար է ազդում 

նևրոտիկ խանգարումներով երեխաների վրա, և նրանք հրաժարվում են 

ուտելուց:  

3. Ֆիզիկական ակտիվության ապահովում: Նևրոտիկ 

խանգարումներով երեխաների ունակություններին համարժեք 

ֆիզիկական ակտիվությունը նվազեցնում է հոգեկան լարվածությունը: 

Կարևոր է նաև բուժական վարժությունների զուգակցումը մերսման հետֈ 

Այն բարելավում է արյան շրջանառությունը, դրականորեն ազդում  

նյարդային համակարգի վրա և բարձրացնում է օրգանիզմի 

ադապտացիոն ֆունկցիաներըֈ Ճիշտ կատարված մերսումը 

հանգստացնում է երեխային, ստեղծում է դրական տրամադրություն՝ 

նրան մղելով ակտիվությանֈ  

4. Քնի ճիշտ կազմակերպում: Քունը շատ կարևոր է երեխաների 

նյարդային համակարգի հանգստացման համարֈ Քնելուց առաջ կարելի 

է տաք լոգանք ընդունել, հանգիստ պայմաններ ստեղծել, որ երեխան 

աստիճանաբար քուն մտնիֈ Վաղ տարիքի երեխաների համար շատ 

կարևոր է ցերեկային քնի ապահովումըֈ Խորհուրդ չի տրվում 

երեխաներին քնելուց առաջ վախենալու հեքիաթներ պատմել կամ 

սարսափ ֆիլմեր դիտել, քանի որ դրա հետևանքով երեխաները 

վախենալու երազներ են տեսնում, ճիչով արթնանում են, և երկար 

ժամանակ է անհրաժեշտ նրանց հանգստացնելու համարֈ Գիշերային 

մղձավանջները կարող են հեշտությամբ սևեռվել և կրկնվել երկար 

ժամանակֈ Չի կարելի նաև ակտիվ խաղեր խաղալ երեխաների հետ 

երեկոյան, քանի որ գրգռված նյարդային համակարգով նրանք երկար 

ժամանակ չեն կարողանում քնելֈ  

5. Բարենպաստ ընտանեկան մթնոլորտի ստեղծում: Ոչ լիարժեք 

ընտանիքներում երեխաները ծանր են տանում ծնողի բացակայությունը 

կամ անբարենպաստ մթնոլորտով ընտանիքներում անընդհատ տեղի 

ունեցող վեճերն ու կոնֆլիկտներըֈ Շատ ծնողներ կարծում են, որ 

երեխաները փոքր են և ոչինչ չեն հասկանում: Սակայն երեխաները շատ 

զգայուն են. նրանք ընկալում են կոպիտ ինտոնացիան, բարձր 

խոսակցությունը և հակազդում են նևրոտիկ ռեակցիաներով, ագրեսիվ և 

կամակոր վարքով: Հիստերիկ ախտանիշների դրսևորումը կապված է 

ուշադրություն գրավելու ցանկության հետ, ինչը հնարավորություն է 
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տալիս երեխային ազատվել իր համար տհաճ իրավիճակներից: 

Անհրաժեշտ է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել երեխայի նևրոտիկ 

դրսևորումներին, ընտանիքում ապահովել հանգիստ մթնոլորտ, 

թուլացնել նյարդային ծանրաբեռնվածությունըֈ Ստեղծված իրավիճա-

կում հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում հոգեբանական 

աջակցության ցուցաբերումը յուրաքանչյուր երեխայի և նրա ծնողին՝ 

առաջացած հուզական և վարքային դրսևորումների հաղթահարման 

նպատակովֈ  

Նյարդային հյուծման առաջին նշանների դեպքում անհրաժեշտ է 

խորհրդակցել մասնագետների հետ և երեխային տրամադրել նյարդային 

լարվածության հաղթահարման մեթոդներ (արտթերապիա, 

խաղաթերապիա, շնչառական վարժություններ, ավելի մեծերին՝ նաև 

մեդիտացիա): Այդ հոգեթերապևտիկ մեթոդների շարքում ամենաարդ-

յունավետ մեթոդներն են ընտանեկան հոգեթերապիան, անհատական  և 

վարքային հոգեթերապիաները:  

Այսպիսով, մանկական տարիքում նևրոտիկ խանգարումներն 

ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան հաղթահարել: Սակայն ինչքան էլ 

երեխաների մոտ նևրոտիկ խանգարումների հաղթահարումը հեշտ գործ 

չէ, այնուամենայնիվ հնարավոր է լիարժեք վերականգնում՝ պայմանով, 

որ հնարավորինս շուտ դիմեն մասնագետի: 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Князян А. М. 

 

В последнее время психологи и педагоги часто обращают внимание 

на детей с невротическими расстройствами, у которых есть различные 

невротические состояния, проявляющиеся тиками, страхом, заиканием, 

энурезом. Отсутствие надлежащего педагогико-психологического 

сопровождения развития ребенка, для которого характерны психические 

расстройства, приводит к социальной дезадаптации. Выбор адекватных 

методов коррекционного воздействия позволит преодолеть невротические 

расстройства в детском возрасте, которым и посвящена статья. 

Ключевые слова: невротические расстройства, невротические 

реакции, детский невроз, социальная дезадаптация, корритирующий 

эффект. 
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MANIFESTATIONS OF NEUROTIC DISORDERS IN CHILDHOOD AND 

PSYCHOLOGICAL WAYS OF OVERCOMING THEM 

Knyazyan H. M. 

 

In recent years, psychologists and pedagogues often focus on children 

with neurotic disorders, who have various neurotic symptoms, manifested by 

tics, stuttering, enuresis. Lack of proper pedagogical and psychological support 

for the development of a child, who is characterized by mental disorders, leads 

to social maladaptation. The choice of adequate methods of correctional effect 

will allow to overcome neurotic disorders in childhood, which has become the 

subject matter of the article. 

Keywords: neurotic disorders, neurotic reactions, childhood neurosis, 

social maladaptation, corrective effect. 
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