
 
 
 
 

როგორ შეუწყოთ ხელი თქვენი შვილის 

ფსიქიკურ ჯანმრთელობას  

ყოველი მეათე ადამიანი განიცდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
პრობლემებს. მშობლის სიყვარულსა და მხარდაჭერას პირდაპირი 
და პოზიტიური გავლენა აქვს ბავშვის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. 
ქვემოთ ჩამოთვლილია სხვადასხვა ფორმები თუ როგორ 
შეგიძლიათ ხელი შეუწყოთ თქვენი შვილის ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას:  
 
გამოყავით მისთვის დრო/იყავით ახლოს 
კვირის განმავლობაში თქვენი შვილისათვის სრულფასოვანი, 
კონცენტრირებული ყურადღების დათმობა კარგი საფუძველია, რითიც თქვენი 
შვილი გებულობს რომ აცნობიერებთ მის საჭიროებებს და, თუ ეს მათ 
დასჭირდათ, სულ მზად ხართ მხარდასაჭერად.  ეცადეთ 5-10 წუთი დაუთმოთ, 
ტელეფონებისა და სხვა საკომუნიკაციო მოწყობილობების გარეშე. ჰკითხეთ 
მისი დღის შესახებ და გაუზირაეთ თქვენი უარყოფითი და დადებითი 
მომენტები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვახშმისას, სახლში დაბრუნებისას ან 
დაძინებამდე. 
 
იყავით კარგი მსმენელი  
მიეცით საშუალება თქვენს შვილს ისაუბროს საკუთარი გრძნობებისა და 
აზრების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვების დასმული პრობლემები 
შესაძლოა ტრივიალურად ჟღერდეს ზრდასრულთათვის, მნიშვნელოვანია 
მათი გამოცდილებებისა და პრობლემების დადასტურება. მიეცით საშუალება 
უბრალოდ გაგიზიარონ და ეცადეთ არ გააუბრალოოთ ან შეაფასოთ. ყველა 
პრობლემას არ სჭირდება აქტიური ან მომენტალური გადაწყვეტა, ხშირად 
ბავშვებს მხოლოდ ის უნდათ რომ მათ მოუსმინონ და იგრძნონ რომ მათზე 
ზრუნავენ. ეს საკმარისია მათთვის გასამკლავებლად. 

 
შესთავაზეთ საუბარი  
ხაზი გაუსვით, რომ ყოველთვის მზად ხართ სასაუბროდ. შესაძლოა თქვენს 
შვილს არ სურდეს საუბარი ან ვერ პოულობდეს სიტყვებს სასაუბროდ. პირადად 
თქვენზე ნუ მიიღებთ თუ თქვენი შვილი ჩაიკეტება. შესაძლოა მათ უბრალოდ 
გარკვეული დრო სჭირდებათ განმარტოებისათვის. თქვენ შეგიძლიათ 
უბრალოდ მიახვედროთ, რომ თქვენ ყოველთვის ღია ხართ სასაუბროდ და 
უთხრათ მაგალითად ასეთი, რამ - “ნორმალურია თუ ახლა არ გსურს ამაზე 
საუბარი, თუ სურვილი გექნება, ჩვენ შეგვიძლია მოგვიანებით ვისაუბროთ 
ამაზე.” 
უთხრათ რომ ყოველთვის შეუძლიათ თქვენთან საუბარი 
 
 
 



 
გამოიყენეთ ღია კითხვები    
ღია კითხვების შემთხვევაში თავს ვარიდებთ ისეთ პასუხებს, როგორიცაა “კი” 
ან “არა.” დაუსვით თქვენს შვილს კითხვები, იმის მიუხედავად თუ არაფერი 
პრობლემა არ აქვთ და გააგებინეთ, რომ თქვენ ზრუნავთ მასზე. 
 

განავითარეთ თქვენი შვილის თვითშეფასება 
ბავშვებს ვისაც კარგი თვითშეფასება აქვთ უკეთ ადაპტირდებიან და უკეთ 
ართმევენ თავს სკოლაშიც და ურთიერთობებშიც. თქვენი შვილის დადებითი 
მხარეებისა და ძალისხმევის აღიარებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს მათი 
თავდაჯერებულობისა და თვითშეფასების განვითარებას. 
 
პატივი ეცით განსხვავებს და მიეცით შეცდომების 
დაშვების საშუალება   
ყველა ბავშვი სხვადასხვაგვარად ვითარდება. უმჯობესია დაინახოთ და 
დააფასოთ თქვენი შვილის წარმატებები, ვიდრე შეადაროთ მის დას/ძმას/სხვა 
ბავშვს ან ხაზი გაუსვათ ნეგატიურ საკითხებს. 

 
იყავით როლური მოდელი ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის მხარდაჭერის კუთხით  
გაუზიარეთ თქვენი გრძნობები და ინფორმაცია თქვენი დღის შესახებ. თქვენი 
შვილისათვის იყავით ქცევის მოდელი და მოიქეცით ისე, როგორც თქვენ 
გინდათ რორმ ის მოიქცეს. სხვადასხვა დროს, ბავშვებმა შესაძლოა განიცადონ 
სტრესი და დაძაბულობა და თქვენში თუ დაინახავენ გარკვეულ სისუსტეს და 
შემდეგ განვითარებას, ეს აჩვენებს რომ ხანდახან ყველას აქვს პრობლემები 
და ეს ნორმალურია. შეგიძლიათ საკუთარ თავს ჰკითხოთ - როგორ ვმართავ 
ბრაზს? როგორ ვმართავ სტრესს, აღელვებას, კონფლიქტებსა თუ რთულ 
სიტუაციებს? 
 

დაეხმარეთ თქვენს შვილს ისწავლოს თუ როგორ 
გადაჭრას კონფლიქტი  
კონფლიქტების გადაჭრით ბავშვები უფრო დამოუკიდებლები და 
პასუხისმგებლიანები ხდებიან, რაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
მნიშვნელოვანი ნაწილია. როდესაც ბავშვი მშვიდად და მოდუნებულად არის, 
დაეხმარეთ მას პრობლემის აღმოჩენაში და მოძებნეთ გადაჭრის გზები. 
შეგიძლიათ დაუსვათ ისეთი კითხვები როგორიცაა “რას ფიქრობ, რა შეგიძლია 
გააკეთო?” “რას გააკეთებდა ჭკვიანი ადამიანი” აღიარეთ მათი იდეები და 
შემდგომ გაუზიარეთ თქვენი. 
 
წაახალისეთ თქვენი შვილი ისაუბროს საკუთარ 
გრძნობებზე  
ემოციებზე საუბრით, ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს შვილებს ემოციების 
იდენტიფიცირებაში, აღიარებასა და რეგულირებაში. ხანდახან, ბავშვები 
აზიარებენ ხოლმე ისეთ საკითხებს რაც მათ აწუხებთ, რაზეც მშობლები იმით 
რეაგირებენ, რომ თავად იღებენ პასუხისმგებლობას და აგვარებენ მათ. თუმცა, 
ხანდახან მხოლოდ და მხოლოდ ის უნდა გააკეთოთ რომ აღიაროთ მათი 
ემოციები და გაუგოთ. გაუზიარეთ თუ რას შვებით და როგორ ხართ მთელი დღის 
მანძილე და სთხოვეთ თქვენს შვილს, სურვილის შემთხვევაში, მანაც 
გაგიზიაროთ.   
 



 
 
დაეხმარეთ თქვენს შვილს ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის პოზიტიური უნარ-ჩვევების 
გამომუშავებაში 
წაახალისეთ თქვენი შვილი ყურადღება მიაქციოს ფიზიკურ ჯანმრთელობას 
(ძილი, კვება, ვარჯიში). ხაზი გაუსვით ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
მნიშვნელობას და ერთად შეიმუშავეთ ჯანსაღი ჩვევები. ერთად მოძებნეთ 
გამკლავების ისეთი სტრატეგიები დ უნარები რომელიც თქვენთვისაც მუშაობს 
და მისთვისაც (მაგ. ღრმა სუნთქვა, გასეირნება). 
   

საკუთარი თავის მოვლა  
შესაძლოა გაგონილი გქონიათ მეტაფორმა იმის შესახებ რომ თვითმფრინავში 
ჟანგბადის ნიღაბი ჯერ თქვენ უნდა გაიკეთოთ და შემდეგ იზრუნოთ სხვებზე. 
ანალოგიური მოქმედებს ფსიქიკური კეთილდღეობის საკითხებში. თქვენ უკეთ 
დაეხმარებით თქვენს შვილს თუ კარგად იქნებით. გამოყავით დრო საკუთარი 
თავისათვის. მოძებნეთ ისეთი აქტივობები რაც ამცირებს სტრესს და ზრდის 
ცხოვრების ხარისხის დონეს. გამოყავით დრო თქვენს ემოციებსა და 
გამოცდილებებზე სასაუბროდ, ისეთ ადამიანთან, რომელსაც ენდობით.  

 

 

 

არანაირი უხერხულობა არ არის იმაში, რომ არ იყოთ დარწმუნებული თუ როგორ 
უნდა დაეხმაროთ თქვენს შვილს ან როგორ უნდა შექმნათ უკეთესი 
ატმოსფერო სახლში. ყველა ბავშვი, მშობელი და სახლი განსხვავებულია და 
ჯანსაღი ბალანსის მოძებნა, რომელსაც კარგი ფსიქიკურ ჯანმრთელობამდე 
მივყავართ ფაქტობრივად თავგადასავალია ყველასათვის. თქვენ ასევე 
შეგიძლიათ გაესაუბროთ სკოლის ფსიქოლოგს ან სხვა მშობლებს. ასევე, 
არსებობს მშობელთა დახმარების ცხელი ხაზი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ 
და გაუზიაროთ თქვენი წუხილები და საჭიროებები და მიიღოთ შესაბამისი 
მხარდაჭერა. 

 


