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Սույն ուղեցույցը մեկնաբանում է հոգեկան խանգարման հետ կապված 
վարքագծի մարտահրավերները և առաջարկներ է ներկայացնում այդ 
վարքագիծը ղեկավարելու համար:

Ինչու՞ է դժվար վարքագիծ ի հայտ գալիս

• Ֆիզիկական անհանգստություն, որն առաջանում է հիվանդությունից 
կամ դեղամիջոցներից

• Չափազանց գրգռում աղմկոտ կամ գերակտիվ միջավայրից
• Հիասթափություն, որն առաջանում է պարզ գործողություններ 

կատարելու դժվարության պատճառով
• Արդյունավետ շփման անկարողություն
• Անձը կարող է քաղցած, ծարավ կամ ձանձրացած լինել

Հասկանալ խնդիրը

• Տեղյակ լինել վարքագծի առաջացման վայրից և ժամանակից
• Վարքագիծը վնասակա՞ր է անձի կամ այլոց համար
• Ի՞նչ է տեղի ունեցել նախքան վարհագծի ի հայտ գալը
• Ինչ-որ բան պատճա՞ռ է հանդիսացել վարքագծի 

առաջացմանը

Հաղորդակցություն

• Վերացրեք շեղումները
• Կիրառեք պարզ և կարճ 

նախադասություններ («Ջեյն, խնդրում եմ 
նստիր այս աթոռին»:)

• Ամեն անգամ մի ուղղություն տվեք
• Ժեստեր կիրառեք
• Խուսափեք բացասական 

հայտարարություններից
• Խուսափեք Ձեր մտերիմին լռեցնելուց
• Մի ուղղեք մտերիմին
• Առաջարկեք պարզ, հատուկ 

ընտրություններ («Կաթ կամ հյութ 
կցանկանա՞ս»)

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԱՄՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Դժվար վարքագծի կառավարում
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• Փոխեք դռների կողպեքները

• Օգտագործեք երեխաների անվտանգության 
կողպեքներ

• Նույնականացման ապարանջան օգտագործեք

• Զգուշացրեք հարևաններին շեղումներ ունեցող վարքի 
մասին

• Թույլ տվեք, որ կանոնավոր վարժությունը 
նվազագույնի հասցնի անհանգստությունը

• Սահմանված ռեժիմ ստեղծեք

• Նվազագույնի հասցրեք արտաքին աղմուկը և 
խառնաշփոթը

• Փորձեք մեղմ հպումը, հանգիստ երաժշտությունը, 
ընթերցանությունը կամ զբոսանքը

• Համոզեք կամ փորձեք շեղել անձին

• Սովորեք ճանաչել վարքագծի որոշակի տեսակները, 
որոնք կարող է ինչ-որ բանի կարիք կամ ցանկություն 
մատնանշել

• Ստուգեք դեղամիջոցները, պարանոյան կարող է 
կողմնակի ազդեցություն ունենալ

• Խուսափեք վեճերից

• Շատ ժամանակ հատկացրեք

• Սնունդը տեսադաշտից հեռու պահեք, եթե սնունդ ընդունելու 
ժամ չէ

• Ընտրեք կոճակներով և շղթաներով ազատ հագուստ

• Ընդունեք վարքագծի տեսակները, որոնք վտանգավոր չեն 
ինչպես օրինակ եղունգները կրծելը

Գաղափարներ, որոնք 
պետք է նկատի առնվեն
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