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ЗҮЙЛ 1.10: ХАРИЛЦААНЫ ҮНДЭС 
 

ХАРИЛЦАА ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
Харилцаа гэдэг нь “харилцаа холбоо”-ны өөр нэг арга юм. Энэхүү гарын авлагад бид эдгээр нэр 
томьёонуудыг ээлжлэн ашигласан. Хооллох үеэр хүүхэд ба асран хамгаалагчийн хооронд 
үүсдэг өдөр тутмын цаг мөч зэрэг тэдгээрийн хоорондоо харьцах холбоог харилцаа гэнэ. Эерэг, 
зорилтот харилцаа нь хүүхэд эрүүл өсч хөгжихөд зайлшгүй шаардлагатай юм. Асран 
хамгаалагч нь тогтмол, эерэг харилцдаг хүүхдийн хөгжил илүү эрүүл байдаг байна.  

 

Бусадтай тааламжтай харилцах нь хүүхдийн хөгжлийг бэхжүүлдэг 
байна.  

  
ХООЛЛОЛТОД ХАРИЛЦАА ЯАГААД ЧУХАЛ ВЭ? 
Хооллох гэх мэт эрт үеийн чадварыг заавал сурах ёстой байдаг. Эдгээр чадваруудыг хүүхэд 
асран хамгаалагчтайгаа хийгдэж буй харилцаа ба үйл явдлын үр дүнд бий болдог байна. 
Зохицуулалт болон тайван болох, тайван байх хүүхдийн чадвар нь хүүхдийн хөгжилд, ялангуяа 
хооллолтод зайлшгүй шаардалагтай байдаг. Хүүхэд сайн идэхийн тулд эхлээд тайван байх 
хэрэгтэй. Нэгэнт тайвширсан бол хүүхэд бусадтай харилцах, идэх, өөрийгөө амжилттай 
хооллоход илүү боломжтой болдог байна. Хүүхэд хөгжиж байхдаа тайван байхад нь асран 
хамгаалагчаас нь нэмэлт дэмжлэг шаардагатай байдаг. Асран хамгаалагчтайгаа найдвартай, 
аюулгүй, эерэг харилцдах нь хүүхэд хэрхэн тайван байхад суралцах эхлэл болж өгдөг байна.  

 

Зохицуулалт болон 
тайвшрах эсвэл 
тайван байх хүүхдийн 
чадвар нь хүүхдийн 
хөгжилд, ялангуяа 
хооллолтод болон 
өөрийгөө хооллоход 
зайлшгүй чухал 
байдаг.  
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ХАРИЛЦААНЫ ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД: 
ОНОВЧТОЙ АСРАГЧИЙН ЧАНАРУУД22  

Энэ зүйлд бид үр дүнтэй, оновчтой асран хамгаалагчийн түлхүүр ойлголтыг 
тайлбарлах болно. Оновчтой асаргаа сувилгаа нь энгийн асаргаа сувилгаанаас 

өөр байдаг. Энгийн асаргаа сувилгаа нь хүүхдийн энгийн стандарт хэрэгцээг 
(жишээлбэл, хоол, усаар хангах, усанд оруулах, живхийг нь солих буюу ариун цэврийн 
өрөөнд оруулах зэрэг бусад өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь туслах)хангахыг хэлдэг 
байна. Оновчтой асаргаа сувилгаа нь эерэг, хайрласан хариллцаатайгаар хүүхдийн 
өдөр тутмын хэрэгцээг хангах явдал юм. Эдгээр эерэг, утга учиртай харилцаа нь эрүүл 
мэндийн үр дагаварыг сайжруулахад чиглэсэн хүүхдийн амьдралын чанарыг дэмждэг 
байна. Оновчтой асаргаа сувилгааг хэрхэн хийх талаарх эдгээр элементүүдийг бүх 
хүүхдүүдийг дэмжих үедээ асран хамгаалагч нар харгалзан үзэх нь зайлшгүй чухал юм. 

 
Тааруулах гэдэг нь: Хүүхдийн хэрэгцээг маш сайн мэддэг байх юм.  
 
 

ХАМТ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ, СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН АСАРГАА СУВИЛГАА 
 
 

 ОНОВЧТОЙ АСРАН ХАМГААЛАГЧИЙН ЧАНАРУУД  

Хамт байх 

Хүүхэдтэй харилцахдаа бие махбодийн болон оюун санааны хувьд бүрэн оролцох.  Асран 
хамгаалагч нар хүүхдийн хэрэгцээ гэж юу болох, тэдгээр хэрэгцээг хэрхэн дэмжих вэ гэдгийг 
хамгийн сайн ойлгохын тулд яг одоо юу болоод байгаа талаар нарийн анхаарал хандуулах 
(жишээ нь: хийх ёстой ажилынхаа талаар бодохгүй байх) хэрэгтэй. “Би чамайг харж байна, чи 
намайг харж байна.” 

Анхаарал 

халамжтай 

Хүүхдийн бие махбодийн болон сэтгэл санааны хэрэгцээг анхааралтай ажиглаж байх. Асран 
хамгаалагч нь хүүхдийн мэдрэмжийг ойлгоход тусалдаг хэрэгцээнд нь анхаарал хандуулах. 
Асран хамгаалагч нь анхааралтай сонсож, ажигладаг хүүхэд өөрийн хэрэгцээ, мэдрэмж, 
мэдлэгээ үргэлжлүүлэн илэрхийлдэг байна. “Та намайг ойлгодог чинь надад сайхан санагддаг ” 

Хариуцлага

тай  

Хүүхдийн хэрэгцээнд тохирсон, хурдан хариу өгөх. Асран хамгаалагч нар нь цаг тухайд нь 
хариу үйлдэл үзүүлэх, ингэснээр хүүхэд асран хамгаалагчид аюулгүй байлгана гэж идгэж сурдаг 
байна. Байнгын асаргаа сувилгааг (жишээлбэл: нэг хүн асрах, хооллолтын хуваарь, угж/ аяга/ 
халбага, өрөө, хооллох байрлал зэрэг) хариуцлагатай хийснээр хүүхдүүд хүчтэй харилцаагаа 
хөгжүүлдэг бөгөөд энэ нь тэдний амьдралд зайлшгүй шаардлагатай байдаг байна. “Би 
таньтай хамт байхдаа аюулгүй мэдрэмж төрдөг. Та үргэлж миний дэргэд байна”.  

Сэтгэл 

хангалуун 

Хүүхэдтэй гүн гүнзгий холбогдож, тэдний хувийн хэрэгцээ шаардлагыг мэдэж авах. Хүүхэд 
бүрт тууштай, хүндэтгэлтэй хандснаар асран хамгаалагч нар хүүхдийн хэрэгцээнд нийцдэг 
байна. Энэ нь хүүхдийн итгэл найдвартай байх мэдрэмжийг бий болгодог.  “Та үргэлж надад 
санаа тавьдаг тул би таньд итгэдэг”  
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ХҮҮХЭД БҮРТ ЗОРИУЛСАН ХАРИЛЦААНЫ 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 

ЗӨВЛӨМЖ 1: 
Эрүүл харилцаа уураг тархийг хөгжүүлэхэд тусалдаг. Хүүхэд ба асран хамгаалагч хоорондоо 
эерэг харилцах нь хүүхдийн уураг тархиний өсөлт, хөгжлийг дэмждэг байна. Хүчтэй уураг 
тархи нь асран хамгаалагчийн чанартай цаг хугацаанаас үүсдэг байна.  

ЗӨВЛӨМЖ 2: 

Эрүү харилцаа нь тархийг эдгээхэд тусладаг.  Эерэг харилцаа бол асран хамгаалагч хүүхдийн 
мэдэрч буй бэрхшээлийн нөлөө,  стрессийг бууруулах үндсэн арга юм. Асран хамгаалагч нь 
анхаарал халамжтай, хариуцлагатай, сэтгэл хангалуун байснаар хүүхэдтэй эерэг харилцаж 
чадна.  

ЗӨВЛӨМЖ 3: 
Эрүүл харилцаа нь хүүхдийн өсөлт хөгжилд тусалдаг. Асран хамгаалагч нь эерэг харилцаж 
хүмүүжүүлсэн хүүхэд эрүүл, илүү тэжээллэг байдаг байна (бие бялдар ба оюун ухаан).   

ЗӨВЛӨМЖ 4: 
Оновчтой харилцаа нь илүү цаг хугацаа шаарддаггүй. Энгийн стратеги ашиглан, тэдний байнга 
хийдэг өдөр тутмын үйл ажиллагаа, дэгийг ашиглан асран хамгаалагч нар эерэг харилцах 
боломжтой.  

ЗӨВЛӨМЖ 5: 
Хүүхдүүд эерэг харилцаанаас хамгийн сайн суралцдаг байна. Хоолны цагаар хүүхэдтэй эерэг 
харилцах нь сурах явцыг дэмжих хамгийн сайн арга юм.  

 

 
ДҮГНЭЛТҮҮД 
Эерэг харилцаа бол эрүүл хүүхэд өсгөн хүүмүүжүүлэхийн үндэс суурь юм. 

Эхнээсээ оновчтой асаргаа сувилгаа хийгддэг байсан хүүхэд амьдралынхаа туршид үр 
ашгийг нь ихээр хүртдэг байна. Хүүхэд хэн нэгнээс байнгын хамааралтай бус байх, 

тэдэнтэй эерэг харилцахгүй байх үед хүүхдийн өсөлт хөгжил нэлээд хоцрогдох магадлалтай 
байдаг. Энэ хоцрогдолд уураг тархи ба бие махбоди бага хөгжих, мөн нийгэмд амжилттай том 
хүн болоход бусадтай хэрхэн холбогдох, хэрхэн харилцахад суралцах зэрэг багтдаг байна. 
Үүнээс болж зөвхөн бие бялдрын хувьд хүчирхэг биш, харин сэтгэл хөдлөлийн хувьд хүчтэй 
хүүхдийг хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өдөр тутмын үйл ажиллагаа ба өдрийн дэглэм нь 
хүүхдийн амьдралд эерэгээр нөлөөлөх боломж юм.  

 

Өдөр тутмын үйл ажиллагаа ба өдрийн дэглэмийн үеийн харилцаа ба 
харилцааг дэмжих арга замын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8-р бүлэг, 

Хавсралт 9К-ээс үзнэ үү. 

 




