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ՆԱ ԽԱ ԲԱ Ն

 Մի շա րք տե ղա կան սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նում ա մե ն եր րո րդ կին են թա րկ վում է ըն տա նե կան բռ նու թյան 
առն վա զն մե կ տե սա կի: Բռ նու թյան են թա րկ ված կա նա նց մոտ 40 %-ը հայտ նում է, 
որ ե րե խա նե րն ա կա նա տես են լի նում բռ նու թյա նը: Կա նա նց ի րա վունք նե րով զբաղ-
վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը բռ նու թյան դեպ քե րի մա սին տա րե կան 
4000-ից ա վե լի ա հա զա նգ են ստա նում: Ոս տի կա նու թյան պաշ տո նա կան տվյ ալ նե րի 
հա մա ձայն՝ մի  այն 2014-2015 թթ.-ին ըն տա նե կան բռ նու թյու նից մա հա ցել է 13 կին: 

Որ պես կա նոն, Հայաս տա նում կա նայք գրե թե ընդ գրկ ված չեն ո րո շումն  ե րի կայաց-
ման գոր ծըն թաց նե րում՝ լի նեն այդ ո րո շումն  ե րը ան ձնա կան, ըն տա նե կան, հա մայն-
քային, թե պե տա կան մա կար դակ նե րում: Վեր ջի նիս ա պա ցույց կա րե լի է հա մա րել 
կա նա նց փո քր թի վը Հայաս տա նի իշ խա նու թյան տար բեր ճյու ղե րում։ Հա մա ձայն Ազ-
գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյան տվյ ալ նե րի՝ Հայաս տա նում չկան կին մա րզ-
պետ ներ և քա ղա քա պետ ներ, գյու ղա պետ նե րի 2.2 տո կո սն է կին, նա խա րար նե րի՝ 11, 
պատ գա մա վոր նե րի՝ 10.7, դա տա վոր նե րի՝ 22 տո կո սը: 

Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյու նը, հա սա րա կու թյան բնա կա նոն զար գա-
ցումն  ու ա ճը խո չըն դո տող գեն դե րային կա րծ րա տի պե րը և բռ նու թյու նը բե րում են 
նրան, որ կա նայք չեն կա րո ղա նում ամ բող ջո վին ի րաց նել ի րե նց ի րա վունք նե րը և 
ներու ժը: Ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մը բե րում է ան ձնա կան սահ մա նա փակ զար-
գաց ման, իսկ դրա նից տու ժում են ոչ մի  այն կա նայք, այլև հա սա րա կու թյունն առ հա-
սա րակ, քա նի որ բնակ չու թյան կե սից ա վե լի ի նե րու ժը լի ար ժե քո րեն չի օգ տա գո րծ-
վում ի բա րօ րու թյուն տվյ ալ հա սա րա կու թյան: 

Հայտ նի ճշ մար տու թյուն է, որ հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան փո փոխ ման ար դյու-
նա վետ գոր ծիք նե րից մե  կը կր թու թյունն է: Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ան ցնում 
է պե տա կա նու թյան կայաց ման և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կա ռուց ման 
դժվա րին ճա նա պա րհ: Այս գոր ծըն թա ցում հս կայա կան է նոր սե րն դի դաս տի ա րա կու-
թյան կար ևո րու թյու նը: Կր թու թյան հա մա կար գի խն դի րն է ակ տիվ քա ղա քա ցու ձևա-
վո րու մը, ով նաև մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի ար ժեք նե րի 
կրո ղը և ջա տա գո վը կլի նի: Այդ իսկ պատ ճա ռով կր թու թյու նը պե տք է մի տ ված լի նի ոչ 
մի  այն մտա վոր կա պի տա լի կու տակ մա նը, այլև գի տակ ցու թյան փո փոխ մա նը, ինչն իր 
հեր թին կհան գեց նի հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն նե րի  հա սա րա կա կան կյ ան-
քում:

Կր թու թյան բո վան դա կու թյու նն ընդ գր կում է ոչ մի  այն զուտ գի տե լիք ներ, այլ նաև 
կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, ար ժե քային հա մա կա րգ, վե րա բեր մունք, աշ խար-
հայա ցք: Այս ա ռու մով մե ծ պա տաս խա նատ վու թյուն է դր ված հան րա կր թա կան դպ րո-
ցի վրա, ո րի գլ խա վոր նպա տակ նե րից մե  կն ան ձի` որ պես քա ղա քա ցու ձևա վո րումն  է: 
Ուս տի վե րոն շյալ խն դիր նե րի լուծ ման կար ևո րա գույն քայ լե րից մե  կը կա րե լի է հա մա-
րել այն, որ գեն դե րային բա ղադ րի չը գի տե լիք նե րի, հայա ցք նե րի և ար ժե քային կողմ-
նո րո շումն  ե րի մի  ջո ցով ընդ գրկ վի կր թու թյան բո վան դա կու թյան և դպ րո ցի սո ցի ա լա-
կան հա մա կար գի մե ջ: 
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Սույն ու սու ցո ղա կան ձեռ նար կը կոչ ված է նպաս տե լու այդ կար ևո րա գույն գոր-
ծըն թա ցին: « Կին և տղամարդ՝ տարբեր, բայց հավասար: Տեսական և գործնական 
ուղեցույց» ձեռ նար կը նա խա տես ված է ու սու ցիչ նե րի, ման կա վար ժա կան գոր ծու  նեու -
թյուն ծա վա լող նե րի ու դա սըն թա ցա վար նե րի հա մար և պա րու նա կում է օգ տա կար 
տե ղե կատ վու թյուն և գործ նա կան վար ժու թյուն ներ վե րոն շյալ թե մա նե րով:

 Միև նույն ժա մա նակ ձեռ նար կն օգ նե լու է գա լիս նաև պե տու թյա նը՝ հաս նե լու 
կրթու թյան ո լոր տում իր իսկ կող մի ց սահ ման ված նպա տակ նե րից մի  քա նի սին, այն է՝ 
« սո ցի ա լա պես ակ տիվ և պա տաս խա նա տու քա ղա քա ցի նե րի դաս տի ա րա կում, է գա լի-
տար գեն դե րային մշա կույ թի ձևա վո րում, ա ջակ ցու թյուն հա սա րա կու թյու նում գեն դե-
րային հա վա սա րու թյան, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և սո ցի ա լա կան ա զա տու թյուն-
նե րի ձե ռք բեր մա նը, գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նից և գեն դե րային բռ նու թյու նից 
զե րծ հա սա րա կու թյան և կր թա կան մի  ջա վայ րի ձևա վո րում»:

 Հու սով ենք՝ այս ձեռ նար կն ու րույն կեր պով կն պաս տի Հայաս տա նում կա նա նց 
նկատ մա մբ բռ նու թյան և խտ րա կա նու թյան վե րաց մա նը և կօգ նի նրա նց՝ ամ բող ջո վին 
օգ տա գոր ծե լու ի րե նց ի րա վունք նե րն ու նե րու ժը ։

 Ան նա Նի կո ղո սյա ն
« Հա սա րա կու թյուն ա ռա նց բռ նու թյան» ՀԿ 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀ� ՐԴՆԵՐ, Ց� Ց� ՄՆԵՐ 

� Ս� ՑԻՉՆԵՐԻՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿԱՅՈՎ 

ԴԱՍԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿ� ՄՆԵՐ ՎԱՐԵԼ�  ՀԱՄԱՐ

 Պար զեք գեն դե րային հար ցե րում Ձեր սե փա կան նա խա պա շար մունք նե րն ու 
կա րծ րա տի պե րը. դրա նք կա րող են փո խա նց վել Ձեր ա շա կե րտ նե րի ն

Զ գույշ ե ղեք, որ պես զի չխո րաց նեք այն կա րծ րա տի պե րը, ո րո նց վե րաց նե լուն են 
ուղղ ված այս վար ժու թյուն նե րը:

 
 Ան կո ղմն  ա կալ վե րա բեր մունք ցու ցա բե րեք եր կու սե ռի ներ կայա ցու ցիչ նե րի 

հան դե պ
 Գո վե լիս, խրա խու սե լիս կամ նկա տո ղու թյուն ա նե լիս եր կու սե ռի ներ կայա ցու ցիչ-

նե րին նույն կե րպ վե րա բեր վեք:
 
 Ը նդգ ծեք, որ գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը չի նշա նա կում բա ցար ձակ նույ-

նու թյուն 
Դեռ ման կու թյու նից պե տք է սեր մա նել եր կու սե ռի գոյու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 

ու փո խլ րաց ման գա ղա փա րը, ընդ գծել դրա նց նշա նա կու թյու նը, ցույց տալ, որ նրա նք 
չեն կա րող գոյատ ևել ա ռա նց մե  կը մյու սի, և շատ կար ևոր է, որ եր կու սե ռե րն էլ օժտ-
ված լի նեն հա վա սար ի րա վունք նե րով: Գեն դե րային հա վա սա րու թյուն նշա նա կում է 
հա վա սար ի րա վունք ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ եր կու սե ռե րի հա մար, ոչ թե նրա նց 
նույ նա կա նա ցում:

  Խու սա փեք տղա նե րին և աղ ջիկ նե րին հա կադ րե լուց
 Դա սե րն ան ցկաց րեք այն պես, որ եր կու սե ռերի ներկայացուցիչները դեմ առ դեմ 

դուրս չգան և քն նար կումն  ե րը չվե րած վեն վի ճա բա նու թյուն նե րի և ընդհարումն երի: 
Ա շա կե րտ նե րի մոտ ձևա վո րեք սե փա կան կար ծի քը պա շտ պա նե լու ու նա կու թյուն և 
բա նա վե ճե րի ըն թաց քում ռա ցի ո նալ հա տի կը տես նե լու կա րո ղու թյուն:

  Հե տա քրք րու թյուն ա ռա ջաց րեք ա շա կե րտ նե րի մո տ
 Դա սե րն ան ցկաց րեք ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե  թոդ նե րո վ՝ բա նա վե ճեր, խա ղեր, 

զրույց ներ, ի րա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյուն, դե րային խա ղեր, տե սա նյու թե րի ցու ցա-
դրում և քն նար կում: Ստեղ ծեք ան կաշ կա նդ, ա զատ մթ նո լո րտ, որ տեղ յու րա քան չյու րը 
կա րող է ար տա հայ տել իր կար ծի քն ու չքար կոծ վել դրա հա մար: 

Սո վո րեց րեք ա շա կե րտ նե րին բա նա վի ճե լու կա նոն նե րը, վեր լու ծե լու, քն նա դա տա-
բար մտա ծե լու, փաս տը կար ծի քից տար բե րե լու կար ևո րա գույն ու նա կու թյուն նե րը: 

Ե թե ան հրա ժե շտ է, ա շա կե րտ նե րին տվեք տե ղե կատ վա կան գր քույկ ներ, այլ լրա-
ցու ցիչ ու սումն  ա կան նյու թեր, որ պես զի նրա նք չս տա նան խե ղա թյուր ված, կա րծ րա-
տի պե րով լի տե ղե կատ վու թյուն: 
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 Աշ խա տա նք տա րեք նաև ծնող նե րի հե տ
Ծ նող նե րը լսում են ու սուց չի խոր հուրդ նե րը ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար-

ցե րում: Կա րե լի է խո սել գեն դե րային կա րծ րա տի պե րի, հա վա սար հնա րա վո րու թյուն-
նե րի մա սին ծնո ղա կան ժո ղովն  ե րի, ան հա տա կան հան դի պումն  ե րի ժա մա նակ և 
նպաս տել գեն դե րային զգայու նու թյան բա րձ րաց մա նը: Միև նույն ժա մա նակ պե տք չէ 
այդ խոր հուրդ նե րը վե րա ծել բա րոյախ րա տա կան քա րոզ նե րի: 

Ար ժե ծնող նե րին նե րգ րա վել ու սուց ման գոր ծըն թա ցի մե ջ, այ լա պես նրա նց սահ-
մա նա փակ գի տե լիք նե րն այդ ո լոր տում կա րող են վն ա սել այն քա ղա քա կա նու թյա նը, 
ո րը տար վում է դպ րո ցում:

 Հայ կա կան շատ ըն տա նիք նե րում առ կա է կնոջ նկատ մա մբ բռ նու թյուն, ին չը հա-
ճախ փո րձում  են ար դա րաց նել ա վան դույթ նե րով: Կան դպ րո ցա կան ներ, որոնք գա-
լիս են ըն տա նիք նե րից, որ տեղ առ կա են բռ նու թյան տար բեր տե սակ ներ: Ե րե խա նե րը 
խա ղա լիք են դառ նում ծնող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ: Շատ կար ևոր է օգ-
նել նրա նց՝ խն դիր նե րը հաս կա նա լու, եզ րա հան գումն  եր ա նե լու ու ճի շտ ո րո շումն  եր 
կայաց նե լու հար ցում:
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ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՄԱ Ս

 Ձեռ նար կի այս հատ վա ծում ներ կայաց ված են նյու թե ր՝ հաս կա ցու թյուն ներ, սահ-
մա նումն  եր, հար ցադ րումն  եր, հիմն  ա խն դիր ներ, ինչ պես նաև խոր հուրդ ներ, ո րո նք 
կօգ նեն ու սու ցիչ նե րին ա ռա վել պատ րա ստ ված և վս տահ լի նել գեն դե րային թե մա տի-
կայով դա սեր, դաս ղե կի ժա մե ր, ար տա դա սա րա նային քն նար կումն  եր և բա նա վե ճեր 
ան ցկաց նե լիս: 

Նյու թը հիմն  ա կա նում ներ կայաց ված է հա րց ու պա տաս խա նի ձևով: Հար ցե րը և 
հար ցադ րումն  ե րն ուղղ ված են ու սու ցիչ նե րի և սո վո րող նե րի գեն դե րային ի րա զեկ վա-
ծու թյան բա րձ րաց մա նը և ընտր ված են՝ հաշ վի առ նե լով այդ ոլորտում առ կա բա ցե րը: 
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Ի՞ՆՉ Է « ԳԵՆ ԴԵՐ»-ը

 Գեն դեր հաս կա ցու թյան մե կ նա բա նու թյու նը և նշա նա կու թյու նը

 Կի նը և տղա մար դը տար բեր վում են ի րա րից, և այդ տար բե րու թյուն նե րը բազ մա-
թիվ են ու բազ մաբ նույթ: Սա կայն կան տար բե րու թյուն ներ, ո րո նք պայ մա նա վոր ված 
են կեն սա բա նա կան գոր ծոն նե րով, և կան տար բե րու թյուն ներ, ո րո նք կապ ված են հա-
սա րա կու թյան մե ջ կնոջ և տղա մար դու ու նե ցած դե րե րի, ակն կա լիք նե րի և վար քա կա-
նոն նե րի հետ:

Ն պա տակ ու նե նա լով ա ռա նձ նաց նել կնոջ և տղա մար դու մի  ջև ֆի զի ո լո գի ա կան 
տար բե րու թյու նը սո ցի ալ-մ շա կու թային կե րտ ված քի ց՝ ա ռաջ քաշ վե ցին « սեռ» և 
« գեն դեր» հաս կա ցու թյուն նե րը: 

Ե թե սեռ հաս կա ցու թյու նը բնու թագ րում է կա նա նց և տղա մա րդ կա նց կեն սա բա նա-
կան, ֆի զի կա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան և բնու թյան կող մի ց տր ված այլ ա ռա նձ նա հատ-
կու թյուն նե րը, ա պա գեն դե րը մատ նան շում է կնոջ և տղա մար դու մի  ջև առ կա սո ցիա -
լա կան տար բե րու թյուն նե րը և հա սա րա կու թյան կող մի ց նրա նց վե րա գր ված դե րե րի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Սե ռը կեն սա բա նա կան կա տե գո րի ա է. սե ռի դեպ քում մե  նք խո սում ենք կնոջ և 
տղա մար դու մար մի ն նե րի մի  ջև կեն սա բա նա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան տար բե րու թյուն-
նե րի մա սին: Օ րի նակ` կա նա նց մո տ՝ հղի ու թյուն, ծնն դա բե րու թյուն, կրծ քով կե րա-
կրում, տղա մա րդ կա նց մո տ՝ բա մբ ձայն, ա վե լի խիտ մա զա ծած կույթ և այլն:

 Գեն դե րը սո ցի ա լա կան կա տե գո րի ա է, հա սա րա կու թյան մե ջ սո ցի ա լա պես ամ-
րա գր ված, կա նա նց և տղա մա րդ կա նց վե րա գր վող ըն դու նե լի վար քա գիծ: Այ սի նքն՝ 
դրանք այն հատ կա նիշ նե րն են, ըն կա լումն  ե րը, ակն կա լիք նե րն ու վար քա կա նոն նե-
րը, ո րո նք ոչ թե բնու թյունն է տվել կնո ջը կամ տղա մար դուն, այլ հա սա րա կու թյու նը՝ 
տվյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծում և տվյ ալ պատ մամ շա կու թային հա մա տե քս տում: 

Օ րի նակ՝ տղա մար դիկ ա սո ցաց վում են «ու ժեղ», « քաջ», «ըն տա նի քի հա ցը վաս-
տա կող» հատ կա նիշ նե րի հետ: Իսկ կա նայք նույ նաց վում են «քն քուշ», «հ նա զա նդ», 
« հա մե  ստ» հատ կա նիշ նե րի հետ: Սա կայն այս հատ կա նիշ նե րը և վար քագ ծե րը տղա-
մար դուն և կնո ջը չեն տր վել ի ծնե. հա սա րա կու թյունն է դրա նք բա ժա նե լ՝ ան վա նե լով 
« կա նա ցի ու թյուն» և «տ ղա մա րդ կայ նու թյուն»: Նման վար քագ ծե րն ու սպա սե լիք նե րը 
մար դիկ սո վո րում, յու րաց նում և կի րա ռում են դեռ մա նուկ հա սա կի ց՝ ըն դօ րի նա կե լով 
ի րե նց ըն տա նի քի ան դամն  ե րին, դաս տի ա րակ նե րին և ու սու ցիչ նե րին, հե ռուս տա տե-
սու թյու նում, գո վա զդ նե րում առ կա կեր պար նե րին և, առ հա սա րակ, շր ջա պա տին:
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« Գեն դեր»՝ լա տի նե րեն “genus”, նշա նա կում է ծնունդ, ըն-
տա նիք, գեն և ցեղ: Գեն դեր հաս կա ցու թյունն ա ռա ջի նը կի-
րա ռել է Կա լի ֆոր նի այի հա մալ սա րա նի հո գե բա նու թյան 
պրո ֆե սոր Ռո բե րտ Ստոլ լե րը 1968 թվա կա նի ն՝ նպա տակ ու-

նե նա լով ա ռա նձ նաց նել կնոջ և տղա մար դու մի  ջև ֆի զի ո լո գի ա կան տար բե րու-
թյու նը սո ցի ալ-մ շա կու թայի նից: 

Գեն դե րային հատ կա նիշ նե րը ձե ռք բե րո վի են պատ մամ շա կու թային հա մա-
տեքս տում և քա րա ցած չեն, այ սի նքն` ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վում են: Այս-
պես, օ րի նակ, 18-րդ դա րում Ֆրան սի այում տղա մար դիկ շպար վում է ին, հագ նում 
բա րձ րակ րունկ կո շիկ ներ, զու գա գուլ պա ներ և կրում կեղ ծամ, իսկ կա նայք լայն և 
ու ռու ցիկ շր ջազ գե ստ ներ է ին կրում: Մի նչ դեռ այժմ ո՛չ տղա մար դիկ, ո՛չ կա նայք 
նման տե սք չու նեն: Մեկ այլ օ րի նակ, նախ կի նում կա նա նց սո ցի ա լա կան կար գա-
վի ճա կը նրա նց թույլ չէր տա լիս մաս նակ ցել քա ղա քա կան ընտ րու թյուն նե րին, 
մի նչ դեռ այժմ կա նայք դե յու րե հա վա սա րա պես կա րող են նա խա գահ դառ նալ 
կամ մաս նակ ցել քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին:

 Կա նայք և տղա մար դիկ նաև տար բեր են տար բեր մշա կույթ նե րում: Այ սի նքն՝ 
սո ցի ա լա կան դե րե րը բնա ծին չեն, քա նի որ այդ դեպ քում դրա նք նույ նը կլի նե ին 
բո լոր մշա կույթ նե րում: Այս պես, օ րի նակ, հայ կի նը հա սա րա կու թյու նում ու նե ցած 
իր դիր քով, ի րեն վե րա գր ված վար քա կա նոն նե րով ու ի րե նից ու նե ցած ակն կա լիք-
նե րով զգա լի ո րեն տար բեր վում է կա նա դա ցի, թայ լան դա ցի կամ պա կիս տան ցի 
կնո ջից:

 Գեն դե րային հատ կա նիշ նե րն ան վա նում են ձե ռք բե րո վի, քա նի որ և՛ տ ղա նե-
րը, և՛ աղ ջիկ նե րը յու րաց նում են այն վար քը, որն ըն դուն ված է տվյ ալ հա սա րա-
կու թյան մե  ջ։ Օ րի նա կ՝ տ ղա նե րից ակն կալ վում է, որ նրա նք լի նեն ա մուր, զուսպ, 
ա վե լի ու ժեղ, հա մառ, կո պիտ, նրա նց սո վո րեց նում են զս պել հույ զե րը, չլա ցել, 
ընտ րել տեխ նի կա կան կամ մտա վոր բա րձր ու նա կու թյուն ներ պա հան ջող մաս նա-
գի տու թյուն ներ, իսկ աղ ջիկ նե րից ակն կալ վում է ա վե լի պա սիվ, հար մար վող, զի-
ջող, զգաց մուն քային վար քա գիծ, նրա նց սո վո րեց նում են լի նել հա մե  ստ, ընտ րել 
ա ռա վե լա պես հու մա նի տար ուղղ վա ծու թյա մբ մաս նա գի տու թյուն ներ:
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Ի՞ՆՉ Է ԿԱ ՐԾ ՐԱ ՏԻ ՊԸ: 

ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ԿԱ ՐԾ ՐԱ ՏԻ ՊԵ Ր

 Կա րծ րա տի պե րը մա րդ կա նց ու եր ևույթ նե րի մա սին կա րծ րա ցած պատ կե րա ցում-
նե րն են, ո րո նք ար մա տա վոր վում են մա րդ կա նց մտա ծե լա կեր պում, վե րած վում համ-
ը նդ հա նուր կար ծի քի և հեշ տու թյա մբ տա րած վում են հա սա րա կու թյան մե ջ: Կա րծ -
րա տի պային կա րող են լի նել վար քագ ծի, սո վո րու թյուն նե րի, կեն սա կեր պի մա սին 
պատ կե րա ցումն  ե րը (ա մե  րի կա ցի նե րը հա րուստ են, ակ նոց կրող նե րը խե լա ցի են, շի-
կա հեր նե րը գե ղե ցիկ են, թուր քե րը ա րյու նար բու են և այլն): 

Գեն դե րային կա րծ րա տի պե րը տ վյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծում տվյ ալ հա սա րա-
կու թյան մե ջ գոյու թյուն ու նե ցող կայուն պատ կե րա ցումն  ե րն են տղա մա րդ կա նց և 
կա նա նց վե րա բե րյալ: 

Գեն դե րային կա րծ րա տի պե րը յու րաց վում են մա նուկ հա սա կից, շատ կայուն են, 
դժվար են փո փոխ վում, յու րաց վում են նույ նի սկ այն խմ բե րի կող մի ց, որոնց նկատ մա մբ 
ձևա վոր վել են: Գեն դե րային  կա րծ րա տի պե րը  գոր ծում են ինչ պես ան հա տա կան, այն-
պես էլ հա սա րա կա կան մա կար դա կում: Տա րած ված գեն դե րային կա րծ րա տի պեր են՝ 

Կի նը ստե ղծ ված է ըն տա նի քի հա մա ր։
 Կա նայք տղա մա րդ կան ցից թույլ են։
 Ղե կա վա րե լը տղա մար դու ա ռա քե լու թյունն է։
 Կա նայք տեխ նի կայից գլուխ չեն հա նում։ 
Տ ղա մար դու սի րտ տա նող ճա նա պար հն ան ցնում է նրա ստա մոք սով և այլն: 

 Տար բեր հա սա րա կու թյուն ներ կա րող են ու նե նալ տար բեր կա րծ րա տի պե ր՝ կախ ված 
ազ գային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից, կյ ան քի պայ ման նե րից, տա րի քից, կրթու թյու-
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նից և այլն: Կան նաև ու նի վեր սալ, ընդ հան րա կան գեն դե-
րային կա րծ րա տի պեր, ո րո նք հա տուկ են ցան կա ցած աշ-
խար հագ րա կան և սո ցի ա լա կան կտր վա ծք նե րին: Բո լոր 
հա սա րա կու թյուն նե րում տ ղա մա րդու հետ նույ նաց նում են 
ուժ, իշ խա նու թյուն, կայու նու թյուն, կե րակ րո ղի դեր, սպոր-
տային վի ճակ, առաջնորդու թյուն, ագ րե սի վու թյուն հատ-
կա նիշ նե րը, իսկ  կին գա ղա փա րի հետ նույ նաց նում են 
քնքշու թյուն, թու լու թյուն, հար մար վո ղա կա նու թյուն, ըն տա-
նիք, հա վա տար մու թյուն, պա սի վու թյուն, հո գա տա րու թյուն, 
ա մոթ խա ծու թյուն, զգաց մուն քայ նու թյուն հատ կա նիշ նե րը:

2010-2011 թթ.-ին « Հա սա րա կու թյուն ա ռա նց բռ նու թյան» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Հայաս տա-
նում ի րա կա նաց ված « Զե րծ պա հիր ինձ քո կա րծ րա տի պե-
րից»1 սո ցի ո լո գի ա կան հա րց ման հա մա ձայն՝

  Կա նա նց 43.7 %-ը և տղա մա րդ կա նց 56.6 %-ը կար ծում է, որ կի նն է դր դում 
տղա մար դուն իր վրա ձե ռք բա րձ րաց նել:

  Տ ղա մա րդ կա նց 60.4 %-ը և կա նա նց 36.9 %-ը կար ծում է, որ կի նը չի կա րող լի-
նել լավ ղե կա վար:

   Հա րց վող նե րի 24.2 %-ը կար ծում է, որ ե թե կի նը զբաղ ված է կա րի ե րայով, 
ա պա խն դիր ներ ու նի ան ձնա կան կյ ան քում:

   Կա նա նց 63.8 %-ը ափ սո սում է, որ տղա մա րդ չի ծն վել:

 Գեն դե րային կա րծ րա տի պե րի զո հեր կա րող են լի նել ինչ պես կա նայք, այն պես 
էլ տղա մար դիկ: Շատ հա ճախ գեն դե րային կա րծ րա տի պե րի հետ ևան քով մար դիկ 
չեն կա րո ղա նում ինք նար տա հայտ վել, մաս նա գի տա կան հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նել, 
կայա նալ ո րո շա կի ո լո րտ նե րում կամ ըն տա նի քում, փո խա րե նը դառ նում են շր ջա պա-
տի կա րծ րա ցած մտա ծե լա կեր պի զոհ` գնա լով ո րոշ զի ջո ղու թյուն նե րի: Այդ պատ ճա-
ռով կար ևոր է կա րծ րա տի պե րի դեմ պայ քա րե լը և դրա նք կոտ րե լը ։

 Գեն դե րային կա րծ րա տի պե րի ար դյուն քում ձևա վոր վում են գեն դե րային նոր մե  ր, 
ո րո նք կա նա նց և տղա մա րդ կա նց վար քի ո րո շա կի ըն դուն ված կա նոն ներ են։ Գեն դե-
րային նոր մե  րը պար տա դր վում են մա րդ կա նց՝ նրա նց կեն սա բա նա կան սե ռից ել նե-
լո վ՝ հա սա րա կու թյու նում իշ խող պատ կե րա ցումն  ե րին և սպա սե լիք նե րին հա մա պա-
տաս խա ն։ 

Ել նե լով այդ պատ կե րա ցումն  ե րի ց՝ տղա մար դիկ և կա նայք կա տա րում են գեն դե-
րային դե րեր, ո րո նք հա սա րա կու թյան կող մի ց կեն սա բա նա կան սե ռին թե լա դր վող 
վար քի ո րո շա կի մո դել ներ են։

 Կա տա րել այս կամ այն գեն դե րային դե րը նշա նա կում է ու նե նալ տղա մար դուն կամ 
կնո ջը հա մա պա տաս խան ար տա քին տե սք, հա գուստ, շար ժուձև, խո սք, հա սա րա կա-
կան կամ քա ղա քա կան դի րք, ստա նձ նել հա սա րա կու թյան մե ջ այդ գեն դե րին հատ-
կաց ված գոր ծա ռույ թը: 

1 «Զերծ պահիր ինձ քո կարծրատիպերից» սոցիոլոգիական հարցում, «Հասարակություն առանց 
բռնության» ՀԿ, Երևան, 2011. Կապուղի՝ http://bit.ly/1QJ2tc9
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Ի՞ՆՉ Է ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ԽՏ ՐԱ ԿԱ Ն�  ԹՅ�  ՆԸ: 

Ո ՐՈ ՞ՆՔ ԵՆ ԴՐԱ ԴՐ ՍԵ ՎՈՐ ՄԱՆ ՁԵ ՎԵ ՐԸ 
 
Գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նը մի  գոր ծե լա կե րպ է, երբ տղա մա րդ կա նց և կա-

նա նց մի  ջև սե ռի հատ կա նի շով պայ մա նա վոր ված տար բե րա կում է դր վում, և նա խա-
պատ վու թյուն է տր վում որ ևէ սե ռի, ին չը հան գեց նում է նրա նց ի րա վա հա վա սա րու-
թյան սահ մա նա փակ մա նը կամ վե րաց մա նը: 

Այդ նա խա պատ վու թյուն նե րը կա րող են լի նել թա քն ված կամ ամ րա գր ված օ րեն-
քում. վեր ջին դեպ քում խոս քը բա ցա հայտ խտ րա կա նու թյան մա սին է: Այ սի նքն՝ դե յու-
րե ամ րա գր ված ի րա վունք նե րը չեն բա ցա ռում դե ֆակ տո խտ րա կան վե րա բեր մունք 
և գոր ծե լա կե րպ:

 Գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նը դրս ևոր վում է ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ձևե րով:

 Գեն դե րային ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան ձևեր են՝ 

 Ըն տա նե կան դրու թյան, հղի ու թյան և ըն տա նե կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա-
տար ման հիմ քով խտ րա կա նու թյու նը՝ ըն տա նե կան պար տա վո րու թյուն նե րի ան-
հա վա սար բաշ խու մը, հղի ու թյան ստի պո ղա կան ընդ հա տու մը, ար գե լք նե րն ու 
տա բու նե րը կա նա նց հա մար և այլն:

  Սե ռի հատ կա նի շով աշ խա տա վար ձի տար բե րա կու մը՝ մի և նույն կամ հա մար ժեք 
աշ խա տան քի դի մաց տար բեր վար ձատ րու թյու նը, աշ խա տան քի վար ձատ րու-
թյան ցան կա ցած փո փո խու թյու նը (բա րձ րա ցում կամ ի ջե ցում) կամ աշ խա տան-
քի պայ ման նե րի վատ թա րա ցու մը:

  Գեն դե րային բռ նու թյու նը, սե ռա կան ոտնձ գու թյու նը: Սե ռի հատ կա նի շով պայ-
մա նա վոր ված ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող, վա խեց նող, ստո-
րաց նող խոս քային կամ ֆի զի կա կան դրս ևո րումն  եր ու նե ցող գոր ծո ղու թյուն նե րը 
(այդ թվում՝ սե ռա կան բնույ թի) կամ ի րա վի ճա կը: 

  Սե ռի հատ կա նի շով ցան կա ցած վատ կամ ան բա րեն պա ստ վե րա բեր մուն քը՝ մի և-
նույն կամ նմա նա տիպ ի րա վի ճա կում:

 Գեն դե րային ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դրս ևո րում  է`

  Գեն դե րային կա րծ րա տի պե րի վե րար տադ րու թյու նը զա նգ վա ծային լրատ վու -
թյամբ, կր թու թյան և մշա կույ թի մի  ջո ցով: Օ րի նակ՝ հե ռուս տա տե սու թյա մբ, 
գո վազդ  նե րում, դա սա գր քե րում, հե քի աթ նե րում, ժո ղո վր դա կան բա նա հյու-
սու  թյամբ, ա ռակ նե րում ու ա սաց վա ծք նե րում կա րող են ար տա հայտ վել, վե րար-
տա դր վել գեն դե րային կա րծ րա տի պեր:

 Գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նը հան գեց նում է կա նա նց և տղա մա րդ կա նց ան հա-
վա սար ներ կայաց վա ծու թյա նը, ան հա մա չա փու թյա նը կյ ան քի տար բեր բնա գա վառ նե-
րում: 
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Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տու մը` որ պես գեն դե-
րային կա րծ րա տի պե րի և խտ րա կա նու թյան ար դյունք 

Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյու նը սկ սել է դի տա րկ վել աշ խար հի բազ մա-
թիվ երկր նե րում 1980-ա կան նե րից ի վեր, ընդ ո րում՝ ե րե խա նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա-
կում հա մըն թաց ա ճում էր տղա նե րի տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյու նը։ Նո րա ծին նե րի 
սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան մե ջ տղա նե րի ծնունդ նե րի աս տի ճա նա կան աճն ա ռա ջին 
հեր թին սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման հետևա նք է։ 
Այ սօր վա դրու թյա մբ ա րա կան սե ռի ա վե լի մե ծ հա րա բե րակ ցու թյու նը վկայում է կա -
նանց նկատ մա մբ լուրջ խտ րա կա նու թյան մա սի ն։

 ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն  ադ րա մի  նա խա ձեռ նած 2011 թ. հե տա զո տու թյու նը հաս տա-
տեց, որ Հայաս տա նում ևս առ կա է հղի ու թյա ն՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան 
ընդ հատ ման եր ևույ թը: Ա վե լին, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյունն իր ցու ցա նի շով ամ -
բողջ աշ խար հում 3-րդն2 է՝ զի ջե լով մի  այն Չի նաս տա նին և Ադր բե ջա նի ն։ Մար զային մա-
կար դա կով Հայաս տա նն աշ խար հում զբա ղեց նում է 1-ին հո րի զո նա  կանը՝ Գե ղար քու նի քի 
մար զում ծնե լի ու թյան ծայ րա հեղ ան հա մա չա փու թյան ար դյուն քում (124 տղա՝ 100 աղջկա 
դի մաց): Այ սի նքն՝ հայաս տա նյան ըն տա նիք նե րի մի  մա սը հղիության արհեստական 
ընդհատման մի  ջո ցով թույլ չի տա լիս աղ ջիկ ե րե խա նե րին ծն վե լ՝ նա խը նտ րե լով տղա 
ե րե խա ու նե նալ: Ար դյուն քում 1990-ա կան նե րի սկզբից Հայաս տա նում շեղ վել է նո րա ծին-
նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը՝ 2012 թ.-ին կազ մե  լով 114 տղա՝ 100 աղջ կա դի մաց: Մի նչ դեռ 
բնա կա նոն է հա մար վում 102-ից 106 տղա` 100 աղջ կա դի մաց հա րա բե րակ ցու թյու նը3: 

Ի նչ պես այլ երկր նե րում, մե  զա նում ևս սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես-
տա կան ընդ հա տումն  ե րը ո րոշ  դր դա պատ ճառնե ր ու նե ն։ 

Տ ղա մա րդ կա նց և կա նա նց մի  ջև ան հա վա սա րու թյան հիմ քում շատ հա ճախ հայ րա-
կան գծով գեր դաս տա նը շա րու նա կե լու նա հա պե տա կան մշա կույթն է: Հայ ըն տա նիք-
նե րում առ կա է տղա ե րե խայի նա խա պատ վու թյու նը՝ որ պես օ ջա խի « ծու խը ծխեց նող», 
ազ գան վան շա րու նա կող, ժա ռան գո րդ և այլն։ Հայ հա սա րա կու թյան նա հա պե տա կան 
կա ռուց ված քը սո ցի ա լա կան ան հա մա մաս նու թյուն է ստեղ ծում ե րե խա նե րի շր ջա նում և 
մի տ ված է նկա տե լի ո րեն շա հե կան լի նե լու տղա ե րե խա նե րի հա մա ր։ 

 

Հայաս տա նում հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տումն  օ րի-
նա կան է հա մար վում սկ սած 1920 թ.-ից: 1936-ին այն ար գել վել 
է, ա պա կր կին թույ լա տր վել 1955 թ.-ին։ Ան կա խա ցած Հայաս-
տա նում հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման դրույթն ամ-

րա գր ված է վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վունք նե րի մա սին 2002 թ. օ րեն-
քում։ Այժմ այն թույ լատ րե լի է հա մար վում, ե թե կի նն այդ հար ցով դի մում է հղի ու թյան 
ա ռա ջին 12 շա բաթ վա ըն թաց քում: Ըստ 2002 թ. օ րեն քի` հղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդ հա տումն  ա վե լի ուշ՝ մի  նչև 22 շա բա թա կան ժամկ  ե տում, կա րող է ի րա կա նաց վել 
մի  այն ա ռող ջա կան կո նկ րետ պայ ման նե րում կամ բռ նա բա րու թյան դեպ քում։ Այն ի րա-
կա նաց նում են պրո ֆե սի ո նալ բժի շկ նե րը՝ ար տո նա գր ված պե տա կան և մաս նա վոր

2 Գիլմոտո Ք. Զ., «Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում» ժողովրդագրական 
տվյ ալների հավաքածու, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ, Երևան, 2013. Կապուղի՝ http://bit.
ly/1U3X3tc: 

3 Տե՛ս նույն տեղում:
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ԻՆ ՉՈ ՞Ւ Է ՊԵ ՏՔ ՊԱՅ ՔԱ ՐԵԼ ՀԱ Ն�  Ն 

ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ՀԱ ՎԱ ՍԱ Ր�  ԹՅԱ Ն

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը (կա նա նց և տղա մա րդ կա նց մի  ջև հա վա սա րու -
թյունը) նշա նա կում է տղա մար դու և կնոջ հա վա սար ի րա վունք ներ, պար տա կա նու-
թյուն ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ: 

Գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը չի նշա նա կում տղա մա րդ կա նց և կա նա նց նույ-
նա կա նա ցում: Հա վա սա րու թյու նը ենթադրում է, որ կա նա նց ու տղա մա րդ կա նց ի րա-
վունք նե րը, պար տա կա նու թյուն նե րը և հնա րա վո րու թյուն նե րը չպե տք է պայ մա նա-
վոր ված լի նեն վեր ջին նե րիս տղա կամ աղ ջիկ ծն վե լու փաս տով: 

Տ ղա մար դու և կնոջ մի  ջև հա վա սա րու թյու նը դիտ վում է որ պես մար դու ի րա վունք-
նե րի խն դիր և հա սա րա կու թյան կայուն զար գաց ման նա խադ րյալ ու ցու ցա նիշ: 

Պե տք է հի շել, որ գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը մի  այն « կա նա նց խն դի րը» չէ. այն 
պե տք է լի ո վին նե րա ռի տղա մա րդ կա նց ևս:

2014 թ.-ի դրու թյա մբ՝ 195 երկրնիերից 143-ը սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վո րում 
են կա նա նց և տղա մա րդ կա նց մի  ջև ի րա վա հա վա սա րու թյու նը։

Այ դու հան դե րձ, բո լոր երկր նե րում կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյու նը շա րու-
նա կում է ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով գոյու թյուն ու նե նալ կյ ան քի բո լոր ո լո րտ-
նե րում։ Մաս նա վո րա պես, խտ րա կա նու թյու նը դրս ևոր վում է՝ 

  օ րե նք նե րում և քա ղա քա կա նու թյուն նե րում,

   գեն դե րային կա րծ րա տի պե րի մի  ջո ցո վ,

   հա սա րա կա կան նոր մե  րի և սո վո րույթ նե րի տես քո վ։

 Հա րկ է հի շել, որ դե յու րե հա վա սա րու թյու նը դե ռևս չի նշա նա կում հա վա սա րու թյան 
դե ֆակ տո կի րա ռում։ Այ սի նքն՝ հա վա սա րու թյան ամ րագ րումն  օ րե նք նե րով դեռևս չի 
են թադ րում, որ կա նայք և տղա մար դիկ հա վա սար են գո րծ նա կա նում։

 Գեն դե րային ան հա վա սա րու թյու նը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ոչ մի  այն 
կա նա նց ու աղ ջիկ նե րի, այլև տղա մա րդ կա նց և տղա նե րի, ե րե խա նե րի, ըն տա նիք նե-
րի, հա մայնք նե րի և հա սա րա կու թյան վրա։ Ստո րև ներ կայաց ված են մի  քա նի փաս-
տեր հայ ի րա կա նու թյու նից, ո րո նք վկայում են այն մա սին, որ ան հա վա սա րու թյու նը 
լուրջ հիմն  ա խն դիր է Հայաս տա նում և հար կա վոր է ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան մի -
ջոց նե ր՝ պայ քա րե լու գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան և խտ րա կա նու թյան դեմ, կամ 
նույնն է, թե պայ քա րել հա նուն գեն դե րային հա վա սա րու թյա ն։

 բուժ հաս տա տու թյուն նե րում: Հա րկ է նշել, որ հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա-
տու մը հա մար վում է կնոջ հիմն  ա րար ի րա վունքը, հետ ևա բար՝ պայ քա րը սե ռով պայ-
մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա  տումն  ե րի դեմ հար կա վոր է ի րա-
կա նաց նել կա նա նց ի րա վունք նե րի հա մա տե քս տում՝ շեշ տադ րե լով կր թու թյան և 
ի րա զեկ վա ծու թյան բա րձ րաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ որ պես սե ռով պայ մա նա վոր-
ված հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման դեմ պայ քա րի ար դյու նա վետ մե  թո դ։
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Կա նա նց շր ջա նում աղ քա տու-
թյունն ա վե լի տա րած ված է։ Կա նայք 
հայտն վում են կա խյալ վի ճա կում, 
չու նեն ֆի նան սա կան կայու նու թյուն 
և վս տա հու թյուն:

Կա նայք չեն մասնակցում ըն-տա նի քում կայաց վող կար ևոր ո րո-
շումն  ե րի կայա ցմանը։ Շատ հա ճախ 
նրա նք չեն ու նե նում հնա րա վո րու-
թյուն կայաց նե լու ինք նու րույն ո րո-
շում ի րե նց կյ ան քին վե րա բե րող 
հար ցե րում (օ րի նակ, աշ խա տան քի 
ի րա վուն քի սահ մա նափա կու մը): 

Ըն տա նե կան և գեն դե րային 

բռ նու թյու նը ծայ րա հեղ բա ցա սա-

կան հետ ևա նք է ու նե նում կա նա նց 

կյ ան քի և ա ռող ջու թյան վրա։ Բռ նու-

թյունն ու նե նում է սո ցի ալ-տն տե-

սա կան հետ ևա նք ներ ինչ պես կնոջ, 

այն պես էլ ե րե խա նե րի, ըն տա նիք-

նե րի, հա մայնք նե րի և հա սա րա կու-

թյան վրա։

Ե թե սե ռով պայ մա նա վոր ված  
հղիության ար հես տա կան ընդ հա տում-
նե րի մի  տու մը պահ պան վի, ա պա մի  նչև 
2060 թ.-ը Հայաս տա նը կկո րց նի մոտ 
93000 կի ն։ Տա րե կան չի ծն վի 2000 
աղ ջիկ, որն էլ բա ցա սա բար կանդ -
րա դառ նա ՀՀ ըն տա նիք նե րի ստեղծ -
ման, ժո ղո վր դագ րա կան ա ճի վրա և 
կն պաս տի ար տա գաղ թի ն։

 Հայաս տա նում կա նայք վաս-տա կում են նույն աշ խա տան քի դի-մաց տղա մար դու ստա ցած գու մա րի մի  նչև 70 %-ը։

Ըն տա նիք նե րում հիմն  ա կան 

ո րո  շում կայաց նող նե րը տղա մար-

դիկ են։

 Հայաս տա նում կա նա նց նկատ-մա մբ բռ նու թյու նը լուրջ հիմն  ա -խնդիր է։ Ա մե ն 3 կա նան ցից մե  կը են թա րկ վում է բռ նու թյան գո նե մե կ տե սա կի ։

 Հայ ըն տա նիք նե րը նա խը նտ-

րում են ու նե նալ տղա ե րե խա ներ: 

Հայաս տա նում սե ռե րի հա րա բե-

րակ ցու թյու նը 114 տղա է 100 նո րա-

ծին աղջ կա դի մա ց։
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Այդ ո լո րտ նե րը չեն ու նե նում 
այն պի սի աճ, ինչ պի սին կար ձա նա-
գր վեր կա նա նց կող մի ց հա վա սար 
ընդգրկվածության և մաս նակ ցու-
թյան դեպ քում:

ՀՀ բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա-
մար կար ևո րա գույն քա ղա քա կան 
ո րո շումն  ե րը կայաց վում են ա ռա նց 
կա նա նց հա վա սար մաս նակ ցու թյան 
կամ ա ռա նց կա նա նց դիրքորոշումը 
հաշ վի առ նե լու։ Հետ ևա բար, կա-
նա նց տե սա կետ նե րը և կա րիք նե րը 
նման ո րո շումն  ե րում և քա ղա քա կա-
նու թյուն նե րում բա ցա կայում են։

Ե րի տա սա րդ կանայք դուրս 
են մն ում ա զատ մր ցակ ցու թյու նի ց։ 
Գոր ծա տու նե րը նա խը նտ րում են 
տվյ ալ պաշ տո նում ու նե նալ տղա-
մա րդ, ոչ թե կին, քա նի որ նրանք 
հայր դառնալու դեպ քում ստիպ ված 
չեն լի նի աշ խա տան քից բա ցա կայել:

Թեև կա նայք կրում են պա տե-րա զմն  ե րի և հա կա մար տու թյուն նե րի 
ան մի  ջա կան հետ ևա նք նե րն ի րենց 
ու սե րի վրա, նրա նք ընդ գրկված չեն 
հա կա մար տու թյուն նե րի լուծ ման և 
խա ղա ղա շի նա կան որ ևէ պաշ տո-
նա կան գոր ծըն թա ցում։ Կա նա նց 
նե րուժն այս հար ցում լի ո վին ան-
տես ված է, կա նա նց խն դիր նե րն ու 
տե սա կետ նե րը բա ցար ձա կա պես 
չեն բա րձ րա ձայն վում։

Կա նայք հա վա սա րա պես ընդ-

գրկ ված չեն տն տե սու թյու նում, բիզ-

նե սում, քա ղա քա կա նու թյան մե  ջ՝ 

չնայած կազ մում են բնակ չու թյան 

52 %-ը։

 Հայաս տա նում կա նա նց փո քր 
տո կոսն է մաս նակ ցում քա ղա քա-
կան ո րո շումն  ե րի կայաց մա նը։

 Շատ հա ճախ հա վա սար պայ-
ման նե րի դեպ քում ե րի տա սա րդ կա-
նա նց չեն ըն դու նում աշ խա տան քի, 
ո րով հե տև նրա նք կա րող են ե րե խա 
ու նե նալ և ար ձա կուրդ գնա լ։

 Հայ կա նայք ընդ գրկ ված չեն 

հա կա մար տու թյուն նե րի լուծ ման 

պաշ  տո նա կան գոր ծըն թաց նե րում։
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  ՀՀ-ում 7 վա րո րդ նե րից 1-ն է կին: 100 նա խա րար նե րից 
ու փոխ նա խա րար նե րից մի  այն 12-ն են կին: 866 գյու ղա  պետ-
նե րից 18-ն են կին: Կին քա ղա քա պետ և մարզպետ չու նե նք: 
Ազ գային Ժո ղո վի 131 պատ գա մա վոր նե րից 14-ն են կին:

   Քա ղա քային ա վա գա նու ան դամն  ե րից 556-ը տղա մա րդ են, 30-ը՝ կին: 
  Ու սուց չա կան ան ձնա կազ մի  75,3 %-ը, բժի շկ նե րի և կրտ սեր բու ժաշ խա տող-

նե րի 80 %-ը կա նայք են:
   Գյու ղա տն տե սու թյան ո լոր տում կա նա նց տե սա կա րար կշի ռը մե ծ է 55,8 % -ից:
  Գ րե թե բո լոր գրա դա րան նե րի աշ խա տա կից նե րը կա նայք են՝ 95,6 %:
  Գ րա դա րան նե րի ըն թեր ցող նե րի 68,3 %-ը կին է:
   Բա րձ րա գույն կր թու թյուն ա վե լի շատ կա նայք ու նե ն՝ 57 %|38 % հա րա բե րակ-

ցու թյա մբ: Իսկ գոր ծա զր կու թյան ցու ցա նի շով կա նայք ա վե լի շատ են տղա-
մա րդ կան ցի ց՝ 46 %|54 %: 

  2010 թ.-ին մա գի ստ րո սա կան կր թու թյուն ստա ցող նե րի 65,8 %-ն է ե ղել կին, 
34,2 %-ը՝ տղա մար դիկ: Աս պի րան տու րայում սո վո րող նե րի պա րա գայում 
պատ կե րը լրիվ հա կա ռա կն էր՝ 52,8 %|47,2 %։ Դոկ տո րա կան կր թու թյուն ստա-
ցող նե րի մի  այն 21,7 %-ն է կին:

  ՀՀ-ում 3 ա մե  նա բա րձր վար ձա տր վող ո լո րտ նե րից եր կու սում տղա մա րդ -
կանց թի վը 4-8 ան գամ գե րա զան ցում է կա նա նց թվին: 

  ՀՀ-ում բիզ նես նե րի մի  այն 9 %-ն են կա ռա վա րում կա նայք:
   Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ցու ցա նի շով Հայաս տա նը 2015 թ.-ի դրու -

թյամբ 103-րդ տե ղում է 145 երկր նե րի շար քում:
   Հայաս տա նում օ լիմ պի ա կան մար զաձ ևե րի մար զիչ/ ման կա վա րժ նե րի մե ջ 

տղա մա րդ կա նց թի վը 6 ան գամ գե րա կշ ռում է կա նա նց թվին (236 կին և 1357 
տղա մա րդ): Կին մար զիչ նե րը նա խը նտ րում են սպոր տային (15) և գե ղար վես-
տա կան (46) մա րմն  ա մար զու թյունն ու աթ լե տի կան (40), իսկ տղա մար դիկ` 
ֆուտ բո լը (143), ծան րա մար տը (108) և ըմբ շա մար տը (159): Վեր ջին ե րեք մար-
զաձ ևե րում կին մար զիչ ներ չկան:

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը շա հե կան է կա նա նց և աղ ջիկ նե րի հա մա ր։ 
Միև նույն ժա մա նակ այն դրա կան է ան դրա դառ նում ըն տա նի քի ան դամն  ե րի, ե րե խա-
նե րի, տղա մա րդ կա նց և տղա նե րի, հա մայնք նե րի և ընդ հան րա պես հա սա րա կու թյան 
վրա։ Այն երկր նե րը, որ տեղ կա նայք և տղա մար դիկ ու նեն հա մե  մա տա բար հա վա սար 
ի րա վունք ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ, ա վե լի մր ցու նակ են, զար գա ցած և բա րե կե ցի կ։ 
Հա մաշ խար հային վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն՝ այդ պի սի երկր նե րում և՛ կա նայք, և՛ 
տղա մար դիկ ի րե նց ա վե լի ա պա հով և եր ջա նիկ են զգում։ 

Վիճակագրական տվյալների աղբյուրներ.
«Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկ, ՀՀ Ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, Երևան, 2015. Կապուղի՝ http://bit.ly/1OV5Xbt : 
Սիվիլնեթ առցանց լրատվական կայք. «Երբ կանայք են ղեկավարում». 
Կապուղի՝ http://bit.ly/1Gx6vwb: 
Սիվիլնեթ առ ցա նց լրատվական կայք. «Կանայք Հայաստանի իշխանությունում» ինֆոգրաֆիկա. 
Կապուղի՝ http://bit.ly/V1gwRB:
Սիվիլնեթ առցանց լրատվական կայք. «Հայաստանը մեկ օր առանց կանանց». 
Կապուղի՝ http://bit.ly/1L6gq01:
Սիվիլնեթ առցանց լրատվական կայք. «Հայաստանը մեկ օր առանց տղամարդկանց». 
Կապուղի՝ http://bit.ly/1kQFuPs: 
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2. « Հայաս տա նի կա նայք և տղա մար դիկ» վի ճա կագ րա կան գր քույկ, 
ՀՀ Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն, Եր ևան, 2015

1. « Հայաս տա նի կա նայք և տղա մար դիկ» վի ճա կագ րա կան գր քույկ, 
ՀՀ Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն, Եր ևան, 2015

Բարձրագույն պետական ուսումն ական հաստատությունների գիտամանկավարժական 
աշխատակազմն  ըստ զբաղեցրած պաշտոնների, 2014-2015 ուս. տարի (թվաքանակ) 

կին

Գյուղատնտեսություն Արդյունաբերություն Շինարարություն Առևտուր, նորոգում, 
կացության և 

հանրային սննդի 
կազմակերպում

Փոխադրումն եր, 
պահեստային 
տնտեսություն, 

տեղեկատվություն 
և կապ

Ֆինանսական, 
անշարժ գույքի, 

մասնագիտական, 
գիտա-

տեխնիկական, 
վարչարարական 

և օժանդակ 
գործունեություն

Այլ ծառայություններՊետական 
կառավարում, 
կրթություն, 

առողջապահություն 
և բնակչության 
սոցիալական 
սպասարկում

տղամարդ

Ռեկտոր, ուսումն ական 
և գիտական աշխատանքների

գծով պրոռեկտոր

Դեկան

Պրոֆեսոր՝ ամբիոնի 
կազմում

Դոցենտ՝ ամբիոնի 
կազմում

Ասիստենտ

Դասախոս

2181

919

510

1271

515

109

851

1101

185

30

1476

Զբաղվածներն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 2014 թ.

%

Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը Հայաս տա նում

Գ ծա պատ կե րը ցույց է տա լիս, որ Հայաս տա նում կա նայք հիմն  ա կա նում զբաղ ված 
են գյու ղա տն տե սու թյա մբ, կր թա կան և ա ռող ջա պա հա կան գոր ծու նե ու թյա մբ և ա վե լի 
քի չ՝ շի նա րա րու թյան, ֆի նան սա կան, ան շա րժ գույ քի հետ կապ ված գոր ծու նե ու թյա մբ:
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ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ՀԱ ՎԱ ՍԱ Ր�  ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ 

ՆԱ ԽԱ ԴՐՅԱԼ ՆԵ ՐԸ. ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ 

Օ ՐԵ ՆՍԴ Ր�  ԹՅԱՆ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ ՓԱՍ ՏԱ ԹՂ ԹԵ ՐԸ

« ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վո ւնք նե րի հա մը նդ հա նո ւր հռ չա կագ րի» և « ՄԱԿ-ի 
Հա զա րա մյա կի հռ չա կագ րի» մա սին

Գենդերային հավասարությունը ենթադրում է հավասար իրավունքներ, հնարա-
վորություններ և պարտականություններ և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց համար: Գենդե-
րային հավասարությունն առաջին հերթին ամրագրված է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունք-
ների համընդհանուր հռչակագրում (1948), որը լինելով մարդու իրավունքների առա ջին 
մի ջազգային փաստաթուղթը, սահմանում է կանանց և տղամարդկանց, աղջիկների 
և տղաների հավասարությունն օրենքի առջև և նրանց հակախտրականության 
իրավունքը: Հռչակագրում կիրառված է համընդհանուր լեզու, որում չկա սեռային 
տարաբաժանում:

Տ ղա մա րդ կա նց և կա նա նց հա վա սար ի րա վունք նե րն ու հնա րա վո րու թյուն նե րն 
ար տա ցո լող դրույթ ները՝ որ պես հա մը նդ հա նուր ար ժեք ներ, ձևա կե րպ ված են նաև 
ՄԱԿ-ի Հա զա րա մյա կի հռ չա կագ րում (2000): Մաս նա վո րա պես, այդ ար ժեք նե րից 
«ա զա տու թյու նը» սահ մա նում է, որ տղա մար դիկ և կա նայք ի րա վունք ու նեն ի րե նց 
կյ ա նքն ապ րե լու և ար ժա նա պատ վո րեն մե  ծաց նե լու ի րե նց ե րե խա նե րի ն՝ զե րծ սո-
վից, բռ նու թյան, ճնշ ման ու ա նար դա րու թյան վա խից: « Հա մե  րաշ խու թյան» ար ժե քը 
զար գաց նում է ա նա չա ռու թյան և սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան սկզ բունք նե րը բո լո րի 
հա մար, իսկ « հան դուր ժո ղու թյու նը»՝ մի  մյա նց նկատ մա մբ հար գան քը, այն գի տակ ցու-
թյա մբ, որ մար դիկ տար բեր են, պե տք է խրա խու սել այս տար բե րու թյուն նե րի գի տակ-
ցումն  ու նպաս տել նրա նց մի  ջև երկ խո սու թյա նը (ին չը վե րա բե րում է նաև կա նա նց և 
տղա մա րդ կա նց): Կար ևո րա գույն ար ժեք նե րից է նաև « հա վա սա րու թյու նը» հետ ևյալ 
ձևա կե րպ մա մբ՝ տղա մա րդ կա նց և կա նա նց հա վա սար ի րա վունք նե րն ու հնա րա վո-
րու թյուն նե րը պե տք է ա պա հով ված լի նեն: 

Այս պի սո վ՝ կա նա նց և տղա մա րդ կա նց ի րա վունք նե րը հա վա սա րա պես պա շտ պան-
ված են մար դու ի րա վունք նե րի մի  շա րք փաս տա թղ թե րով, մի  նչ դեռ կան նաև փաս-
տա թղ թեր, ո րո նք, հաշ վի առ նե լով կա նա նց վե րա գր վող ա վե լի ցա ծր կար գա վի ճա կը, 
վե րա բե րում են մի  այն կա նա նց, և մի տ ված են պա շտ պա նե լու վեր ջին նե րիս ի րա վունք-
նե րը: Նման փաս տա թուղթ է ՄԱԿ –ի « Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր 
ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան»:
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« Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 
մա սին» կոն վեն ցի ան ինչի՞ մա սի ն է

 Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն -
ցիան մի  ջազ գային փաս տա թուղթ է կա նա նց և աղ ջիկ նե րի ի րա վունք նե րի մա սի ն։ Այն 
կա նա նց և տղա մա րդ կա նց, աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի մի  ջև հա վա սա րու թյու նը պաշ տո-
նա պես ամ րագ րող հա մա ձայ նա գիր է։ Կոն վեն ցի այի հա մա ձայն՝ կա նա նց և աղ ջիկ նե-
րի նկատ մա մբ ցան կա ցած խտ րա կա նու թյուն պե տք է վե րաց վի։ 

Աշ խարhի տար բեր երկր նե րում կա նայք և աղ ջիկ նե րը են թա րկ վում են խտ րա կան և 
ա նար դար վե րա բեր մուն քի ի րե նց՝ կին կամ աղ ջիկ լի նե լու պատ ճա ռո վ։ Նման խտ րա-
կա նու թյան հետ ևան քով նրա նք ու նե նում են աշ խա տե լու, կր թու թյուն ստա նա լու, երկ-
րի քա ղա քա կան կյ ան քին մաս նակ ցե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ: Շատ 
հա ճախ կա նայք և աղ ջիկ նե րը են թա րկ վում են բռ նու թյան տա րա տե սակ դրս ևո րում-
նե րի։ Մի շա րք խո ցե լի խմ բեր ներ կայաց նող կա նայք (հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
կա նայք, մի  այ նակ մայ րեր, ՄԻ ԱՎ-ով ապ րող կա նայք և այլն) են թա րկ վում են կրկ նա-
կի խտ րա կա նու թյա ն։

Խտ րա կա նու թյու նը վե րաց նե լու նպա տա կով Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա  կեր-
պությու նը 1979 թ.-ին ըն դու նել է « Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր 
ձևերի վե րաց ման մա սին» կոն վեն ցի ա ն։ 2015 թ.-ի դրու թյա մբ 189 երկր ներ վա վե րաց-
րել և/ կամ մի  ա ցել են կոն վեն ցի այի ն4։ Վա վե րաց նել կոն վեն ցի ան նշա նա կում է ե րաշ-
խա վո րել կոն վեն ցի այում ամ րա գր ված ի րա վունք նե րը, այդ թվում՝ փո փո խել տե ղա-
կան օ րե նսդ րու թյու նը՝ հա մա պա տաս խա նեց նե լով կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի ն։ 

Սա նշա նա կում է, որ կոն վեն ցի ան վա վե րաց րած պե տու թյուն նե րն ու նեն մի  ջազ-
գային պար տա վո րու թյուն՝ վե րաց նե լու կա նա նց և աղ ջիկ նե րի նկատ մա մբ խտ րա կա-
նու թյունն ի րե նց երկր նե րում։ Պե տու թյուն նե րը պե տք է ձեռ նար կեն հնա րա վոր բո լոր 
մի  ջոց նե րը՝ ա պա հո վե լու կա նա նց և աղ ջիկ նե րի հա վա սար ի րա վունք նե րն ու հա վա-
սար հնա րա վո րու թյուն նե րը կյ ան քի բո լոր ո լո րտ նե րում։

Ին չո՞ւ է կար ևո ր « Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 
մա սին» կոն վեն ցի ան

   Կոն վեն ցի ան վե րա բե րում է աշ խար հի բո լոր կա նա նց և աղ ջիկ նե րին ու ամ րա-
գրում է նրա նց ի րա վունք նե րը ։

   Կոն վեն ցի ան կոչ է ա նում կա ռա վա րու թյուն նե րի ն՝ մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լու կա-
նա նց և աղ ջիկ նե րի նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյու նը վե րաց նե լու ուղ ղու թյա մբ։

   Կոն վեն ցի ան բա րձ րաց նում է կա նա նց և տղա մա րդ կա նց ի րա զեկ վա ծու թյան 
մա կար դա կը գեն դե րային հա վա սա րու թյան մա սի ն՝ որ պես խտ րա կա նու թյան վե-
րաց ման կար ևո րա գույն մի  ջո ց։

4 ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքէջ. Կապուղի՝ http://bit.ly/1jXbDRU 
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 Ին չո՞ւ է « Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» 
կոն վեն ցի ան կար ևոր նաև տղա մա րդ կա նց հա մա ր

   Կա նա նց և աղ ջիկ նե րի կող մի ց ի րե նց ի րա վունք նե րի յու րա ցումն  ու ի րա ցու մը 
շա հա վետ է բո լո րի հա մար, այդ թվում՝ տղա մա րդ կա նց և տղա նե րի։ Կրթված, 
ա ռո ղջ և հմուտ կա նայք, ինչ պես նաև տղա մար դիկ մի  ա սին են կա ռու ցում ի րենց, 
ի րե նց ըն տա նիք նե րի, հա մայնք նե րի և պե տու թյուն նե րի ա պա գա ն։

  Տ ղա նե րի և տղա մա րդ կա նց վե րա բեր մունքն այս հար ցի շուրջ է ա կան է։ Երբ 
նրա նք ա ջակ ցում են կա նա նց և աղ ջիկ նե րի ն՝ պայ քա րե լու հա վա սար ի րա վունք-
նե րի հա մար, ա պա կա ռու ցում են շատ ա վե լի ա ռո ղջ հա րա բե րու թյուն ներ ի րե նց 
կյ ան քում։

  Տ ղա նե րն ու տղա մար դիկ այս հար ցում կա րող են շատ տար բեր ճա նա պա րհ-
նե րով օգ նել կա նա նց և աղ ջիկ նե րի ն։ Օ րի նակ, նրա նք կա րող են խրա խու սել 
հա վա սար ի րա վունք ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ դպ րո ցում, հա մայն քում, տա նը, 
բա կում։ Նրա նք նաև կա րող են մի  ջոց ներ ձեռ նար կել, որ պես զի աղ ջիկ նե րն ու 
կա նայք ի րե նց զգան ա պա հով, խրա խուս ված և քա ջա լեր վա ծ՝ ռե ա լի զաց նե լու 
կոն վեն ցի այով ամ րա գր ված ի րե նց ի րա վունք նե րը ։

« Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» կոն-
վեն ցի ա

 Կոն վեն ցի ան բաղ կա ցած է 30 հոդ ված նե րից, ո րո նք բա ցատ րում են, թե ինչ ի րա-
վունք ներ ու նեն կա նայք և աղ ջիկ նե րը, և ինչ մի  ջոց ներ պե տք է ձեռ նար կեն պե տու-
թյուն նե րը՝ կա նա նց և աղ ջիկ նե րի նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյու նը վե րաց նե լու նպա-
տա կո վ։

 Հոդ ված 1։ Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյուն հաս կա ցու թյան սահ մա նում

 Հոդ ված 2։ Խտ րա կա նու թյան վե րաց ման քա ղա քա կա նու թյուն և մի  ջոց նե ր

 Հոդ ված 3։ Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
ե րաշ խիք նե ր

 Հոդ ված 4։ Հա տուկ մի  ջոց նե ր

 Հոդ ված 5։ Կա րծ րա տի պե րի վրա հի մն  ված դե րե ր

 Հոդ ված 6։ Թրա ֆի քի նգ և մա րմն  ա վա ճա ռու թյուն

 Հոդ ված 7։ Քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան կյ ա նք

 Հոդ ված 8։ Մի ջազ գային մա կար դա կում մաս նակ ցու թյուն

 Հոդ ված 9։ Ազ գու թյուն

 Հոդ ված 10։ Կր թու թյուն

 Հոդ ված 11։ Աշ խա տա նք

 Հոդ ված 12։ Ա ռող ջու թյուն
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 Հոդ ված 13։ Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան կյ ա նք

 Հոդ ված 14։ Գյու ղա կան վայ րե րում բնակ վող կա նայք

 Հոդ ված 15։ Օ րե նք

 Հոդ ված 16։ Ա մուս նու թյուն և ըն տա նե կան կյ ա նք

 Հոդ ված 17-22։ Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան վե րաց ման կո մի  տե ի հիմ-
նումն  ու գոր ծու նե ու թյու նը

 Հոդ ված 23-30։ Կոն վեն ցի այի ի րա գոր ծում

« Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո-
րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը

« Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» կոն վեն-
ցի այի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են 
վա րել կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան վե րաց ման քա ղա քա կա նու թյուն և այդ 
նպա տա կով տղա մա րդ կա նց և կա նա նց ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բունքն ամ րա-
գրել ի րե նց ազ գային սահ մա նադ րու թյուն նե րում կամ հա մա պա տաս խան օ րե նսդ րու-
թյան մե ջ:

2013 թ.-ին ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն դու նեց « Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սար 
ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» օ րեն քը։ Այն 
սահ մա նում է քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, մշա կու թային և հա սա րա-
կա կան կյ ան քի այլ ո լո րտ նե րում կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սար ի րա վունք  ների 
և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման ե րաշ խիք նե րը: Օ րեն քի խն դի րն է 
ա պա հո վել կա նա նց և տղա մա րդ կա նց ի րա վունք նե րի, պար տա կա նու թյուն նե րի և 
պա տաս խա նատ վու թյան ի րա կան հա վա սա րու թյու նը, նրա նց նկատ մա մբ հա վա սար 
վե րա բեր մուն քը և խտ րա կա նու թյան բա ցա ռու մը, հնա րա վո րու թյուն նե րի և ար դյուն քի 
հա վա սա րու թյու նը: 

Օ րեն քը բաղ կա ցած է 21 հոդ ված նե րի ց5, ո րո նք սահ մա նում են ո լոր տին առնչ վող 
կար ևոր հաս կա ցու թյուն ներ (հոդ ված 3), ինչ պես նաև ընդ հա նուր դրույթ ներ, ո րո նք 
ներ կայաց ված են հետ ևյալ բա ժին նե րո վ՝ 
  Գեն դե րային  հա վա սա րու թյան ա պա հով ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, 

դրա ի րա գո րծ ման մշ տա դի տար կու մը և գեն դե րային վի ճա կագ րու թյու նը:
   Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ե րաշ խիք նե րը  պե տու թյան  կա ռա վար ման և 

հան րային  ծա ռայու թյան  մե ջ:
   Գեն դե րային  հա վա սա րու թյան  ա պա հով ման  մե  խա նիզ մը:
  Օ րեն քի  կա տար ման ի րա վա կան  ե րաշ խիք նե րը:
   Գեն դե րային  հա վա սա րու թյան ա պա հով ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 

ի րա գո րծ ման ֆի նան սա վո րու մը։ 

5 Օրենքի մի  քանի կարևոր հոդվածներ աշակերտները հնարավորություն ունեն քննարկելու «Գենդե-
րային հավասարության իրավական հիմքերը» գործնական վարժության ժամանակ (տե՛ս էջ 126):
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Ի ՞ՆՉ Է ՖԵ ՄԻ ՆԻԶ ՄԸ: ՖԵ ՄԻ ՆԻԶ ՄԻ 

ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ԽՈ Ս�  ԹՅ�  ՆԸ 
 
Ֆե մի  նիզ մը լայն ի մաս տով հա սա րա կա կան շար ժում է, ո րի կո ղմն  ա կից նե րը գտնում 

են, որ կա նայք և տղա մար դիկ պե տք է հա վա սար լի նեն կյ ան քի բո լոր ո լո րտ նե րում, 
իսկ նեղ ի մաս տո վ՝ սո ցի ալ-փի լի սո փայա կան շար ժում, ո րի նպա տա կն է վե րջ դնել 
կա նա նց շա հա գո րծ մա նը և ա պա հո վել կա նա նց ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը: 

Այս տեր մի  նը պատ մու թյան մե ջ ա ռա ջին ան գամ օգ տա գո րծ վել է Ֆրան սի այում 
և Նի դեր լա նդ նե րում 1872 թ.-ին, հե տո նաև Մեծ Բրի տա նի այում՝ 1890-ա կան նե րին և 
ԱՄՆ-ում՝ 1910 թ.-ին: 

Ֆե մի  նիզ մի  գա ղա փա րա խո սու թյան մե ջ հիմն  ա քա րային է հա մար վում ա զա տա -
գրման (է ման սի պա ցի ա) գա ղա փա րը։ Է ման սի պա ցի ան (լատ. emancipatio) հին հռո-
մե ա  ցի նե րի մոտ նշա նա կում էր հայ րա կան իշ խա նու թյու նից ա զա տա գր վե լը։ Այս-
տե ղից էլ ա ռաջ է ե կել այս եզ րույ թի ընդ հա նուր նշա նա կու թյու նը՝ ա զա տագ րում 
կախ վա ծու թյու նից և սա հ մա նափա կու մի  ց։ 

Հետ ևա բար՝ կա նա նց ա զա տագ րու մը են թադ րում է կա նա նց ան կա խա ցում հայ րիշ-
խա նա կան նոր մե  րից, կախ վա ծու թյու նից և սահ մա նա փա կումն  ե րից: 

Ի սկ ի՞նչ են ի րեն ցից ներ կայաց նում հայ րիշ խա նա կան նոր մե  րը: Դրա նք բո լոր այն 
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նոր մե  րն են, որ տեղ կա նա նց շա հե րը և ի րա վունք նե րը ստո րա դաս են տղա մա րդ կա նց 
շա հե րից ու տղա մա րդ կա նց ի րա վունք նե րից: 

Ֆե մի  նիզ մը և՛ մ տա վոր նվիր վա ծու թյուն ու ըն կա լում է, և՛  քա ղա քա կա կան շար ժում 
է, ո րը ո րո նում է ար դա րու թյուն կա նա նց նկատ մա մբ` պայ քա րե լով սեք սիզ մի , այն է՝ 
ան ձի հան դեպ սե ռով պայ մա նա վոր ված խտ րա կա նու թյան կամ նսե մաց ման դրս ևո-
րումն  ե րի դեմ: Ֆե մի  նի զմն  ինք նին սե ռե րի քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան 
հա վա սա րու թյան ու կա նա նց ի րա վունք նե րի և հա մա տեղ շա հե րի հա մար կազ մա -
կերպ ված գոր ծու նե ու թյան ամ բող ջու թյուն է: 

Այս պի սով, ֆե մի  նիզ մը

   քա րո զում է գեն դե րային հա վա սա րու թյուն և ս տե ղծ վել է հա սա րա կու թյան մե ջ 
տղա մա րդ կա նց և կա նա նց հա մար հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ հաս տա տե-
լու նպա տա կով,

   պայ քար է ընդ դեմ սե ռային ճն շումն  ե րի:

 Ֆե մի  նիզ մի  ա լիք նե րը

 Ֆե մի  նիզ մի  պատ մու թյան մե ջ ա ռա նձ նաց նում են ե րեք շր ջան, ո րոն ցից ա մե ն մե -
կին բնո րոշ են իր յու րա հա տուկ նպա տակ նե րը։ 

1-ին ա լի քի սկի զբ է հա մար վում 1848 թվա կա նը, երբ Անգ լի այում և ԱՄՆ-ում 
սկիզբ ա ռավ հա սա րա կա կան շա րժ ման հզոր ա լի ք՝ ի պա շտ պա նու թյուն կա նա նց 
ի րա վունք նե րի։ Այդ ա լի քը հեն վում էր մի  նչև 18-րդ դա րն ի հայտ ե կած կա նա նց 

ակ տի վիզ մի  դրս ևո րումն  ե րի վրա:
 Ֆե մի  նիզ մի  ա ռա ջին ա լի քը սկի զբ ա ռավ կա նա նց՝ ընտ րե լու ի րա վուն քի հա մար 

պայ քա րից, հե տա գայում նե րա ռե լով այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են կա նա նց աշ խա-
տան քային ի րա վուն քը, կր թու թյան ի րա վուն քը, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը։ 

Ա ռա ջին ա լի քի ձե ռք բե րումն  ե րից է կա նա նց մուտ քը բա րձ րա գույն ու սումն  ա կան 
հաս տա տու թյուն ներ: Հա մար վում է, որ ա ռա ջին ա լի քն ա վա րտ վեց, երբ ըն դուն վեց 
ԱՄՆ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ լրա ցու մը, ըստ ո րի կա նայք ձե ռք բե րե ցին ընտ րու-
թյան ի րա վունք: Սա կայն Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը սա ռեց րեց ֆե մի -
նիզ մի  ա ռա ջին ա լի քն ու պա սի վու թյուն մտց րեց պայ քա րի մե ջ: 

2-րդ ա լի քը նե րա ռում է 1960-ա կան նե րից 1980-ա կան նե րն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծը։ Հա մար վում է, որ այն ա ռա ջին փու լի շա րու նա կու թյունն է ու գոյու-
թյուն ու նի նաև այժմ՝ հա մա գոյակ ցե լով եր րո րդ ա լի քի հե տ։ Երկ րո րդ փու լի 

կար գա խոս է դար ձել Կե ռոլ Խա նի շի օգ տա գոր ծած «Ա նձ նա կա նը քա ղա քա կան է» 
(«The Personal is Political») ար տա հայ տու թյու նը։ Երկ րո րդ ա լի քի ֆե մի  նի ստ նե րը հաս-
կա նում է ին, որ կա նա նց մշա կու թային և քա ղա քա կան ան հա վա սա րու թյան տար բեր 
ձևերն ան քակ տե լի ո րեն կապ ված են մի  մյա նց հե տ։ Նրա նք կոչ է ին ա նում կա նա նց 
գի տակ ցել, որ ի րե նց ան ձնա կան կյ ան քի ա ռան ձին կող մե  րը խո րա պես քա ղա քա կա-
նաց ված են և հան դի սա նում են սեք սիս տա կան (սե ռա կան խտ րա կա նու թյուն դնող) 
իշ խա նա կան հա մա կար գի ար տա ցո լու մը։ 
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Ե րկ րո րդ ա լի քի ֆե մի  նի ստ նե րը պայ քա րում է ին գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան 
դեմ ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն նե րում, սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան ու տն տե սա կան 
ո լո րտ նե րում, պայ քա րում է ին կա նա նց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու-
թյան ու ի րա վունք նե րի հա մա ր, այդ թվում՝ կա նա նց հա կա բե ղմն  ա վո րիչ ներ օգ տա-
գոր ծե լու և հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տումն  եր ի րա կա նաց նե լու, ինչ պես նաև 
ա մուս նա լուծ վե լու ի րա վուն քի հա մար: 

Ե րկ րո րդ ա լի քի ֆե մի  նիզ մը եր կու շար ժում ծնե ց՝ կա նա նց ի րա վունք նե րի շար  ժումը 
և կա նա նց ա զա տագ րա կան շար ժու մը: 1960-ա կան նե րից սկ սած մար դիկ սկ սե ցին բա-
ցե ի բաց օգ տա գոր ծել ֆե մի  նի զմ բա ռը:

3-րդ ա լի քը (1990-ա կան նե րի սկզ բից մի  նչև մե ր օ րեր) ա ռաջ ե կավ ի պա տաս խան 
երկ րո րդ ա լի քի ար դյուն քում ստե ղծ ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րի և շար ժումն  ե րի 
ձա խող մա նը: Եր րո րդ ա լի քի ֆե մի  նի ստ նե րը շեշ տադ րում են, որ կա նայք տար-

բեր են և բազ մա զան, այ սի նքն՝ ու նեն տար բեր ռա սայա կան և էթ նիկ պատ կա նե լի ու-
թյուն, ազ գու թյուն, կրոն, մշա կույթ և այլն։ Հետ ևա բար, ֆե մի  նիս տա կան գա ղա փա րա-
խո սու թյու նը պե տք է հի մն  ված լի նի այդ բազ մա զա նու թյան վրա ։

 Ֆե մի  նիզ մը Հայաս տա նում

 Ֆե մի  նիզ մի  պատ մու թյու նից գա լով հայ կա կան ի րա կա նու թյուն` պե տք է խոս տո-
վա նել, որ մե ր երկ րում փաս տա ցի երբ ևէ չի կազ մա վոր վել ֆե մի  նիս տա կան շար ժում: 
Փո խա րե նը ե ղել են ու կան ան հատ ներ, ով քեր բա րձ րա ձայ նել և բա րձ րա ձայ նում են 
կա նա նց խն դիր նե րի մա սին ի րե նց ապ րած ժա մա նա կա շր ջա նում:

Կանանց իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված քայլարշավ 2015թ. մարտի 8, 
լուսանկարը՝ «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ
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20-րդ դա րից ի վեր գեն դե րային հա վա սա րու թյան և կա նա նց ի րա վունք նե րի մա սին 
թե մա նե րը սկ սե ցին ա ռա վել հա ճախ ար ծա րծ վել նաև հայ կին մտա վո րա կան նե րի, 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի կող մի ց: Այդ շար քին դաս վում են այն պի սի ա նուն ներ, 
ինչ պի սիք են՝
    Սի րան Զա րա ֆյա նը (Սեզա) (1903 - 1973 թթ.) - կա նա նց հնա րա վո րու թյուն նե րի 

ընդ լայն ման և վեր ջին նե րիս կր թու թյան ջա տա գո վ
   Սր բու հի Տյու սա բը (Վա հա նյան) (1841-1901 թթ.) - ա ռա ջին հայ ֆե մի  նի ստ նո վե-

լա գիր, « Կա նա նց ի րա վունք նե րի հռ չա կագ րի» նա խագ ծի հա մա հե ղի նա կ
    Զա պել Ա սա տու րը (Սիպիլ) (1863-1934 թթ.) - « Կա նա նց ի րա վունք նե րի հռ չա կա-

գիր» նա խագ ծի հա մա հե ղի նակ 
   Զա պել Ե սայա նը (1878-1943 թթ.) - գրող, թա րգ մա նիչ և հրա պա րա կա խոս 
   Առ լե նե Ա վա կյ ա նը (1939 թ.) - Մա սա չու սե թս հա մալ սա րա նի կա նա նց ու սումն  ա-

սի րու թյուն նե րի ծրագ րի հա մա հիմն  ա դիր:

Սի րան Զա րա ֆյա ն
(Սեզա)

(1903-1973)

Սր բու հի Տյու սա բ
(1841-1901)

Զա պել Ե սայա ն
(1878-1943)

Զա պել Ա սա տու ր
(Սիպիլ)

(1863-1934)

Առ լե նե Ա վա կյ ա ն
(1939)
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19-րդ դա րի վեր ջում Կոս տա նդ նու պոլ սում  հա սա րա կա կան ակ տիվ գոր ծու նե ու-
թյուն ծա վա լող կա նան ցից շատ հայտ նի է ին եր կու սը` Սր բու հի Տյու սա բը (Վա հա նյան) 
և Զա պել Ա սա տու րը: Հե նց նրա նք էլ կազ մե  ցին « Կա նա նց ի րա վունք նե րի հռչա  կա-
գրի» նա խա գի ծը6: 

Հռ չա կա գի րը հե ղա փո խա կան մտ քի ար գա սիք էր, կրում էր կնոջ ֆի նան սա կան 
ինք նու րույ նու թյան ա պա հով ման գա ղա փա րա խո սու թյու նը և, ըստ է ու թյան, բա րձ-
րաց րեց կնոջ դե րը հան րային-հա սա րա կա կան կյ ան քում:

 Հայ ա ռա ջին կին վի պա սան Սր բու հի Տյու սա բը հա սա րա կա կան աս պա րեզ ի ջավ 
1880-ա կան թվա կան նե րին:   Նա շատ մտա հոգ ված էր Օս մա նյան կայս րու թյան գա-
վա ռա կան կա նա նց կե ցու թյա մբ՝ բա րձ րա ձայ նե լով տգի տու թյան և տղա մա րդ կա նց  
ճնշման հետ ևում թա քն ված ա վան դա կան հայ րիշ խա նա կան կա ռույց նե րի դեմ: Ա վե-
լի ուշ նա նկա տեց, որ ան գամ մշա կու թային և կոս մո պո լիտ Պոլ սում կա նայք « դե ռևս 
զրկ ված են ա զա տու թյու նից և իշխ վում են տղա մա րդ կա նց կող մի ց»: Տյու սա բը վս տահ 
էր, որ ա ռա նց կա նա նց ա զա տա գր ման ի րե նց հա սա րա կու թյունն ի վի ճա կի չէր լի նի 
զար գա նալ և ա ռա ջըն թաց ու նե նալ: 

Կ նոջ բե րա նով կնոջ ա զա տագ րու թյան մա սին խո սե լը Պոլ սում բա վա կա նին  լուրջ 
ան հնա զան դու թյուն էր: Նա այդ տա րի նե րին գրում է մի  քա նի հոդ ված ներ այդ մա սին. 
« Քա նի մը խո սք կա նա նց ան գոր ծու թյան մա սին», « Կա նա նց աշ խա տու թյան սկզբուն-
քը»: Մ. Մա մու րյա նի  խոս քե րո վ՝ նա « դա ռն ճշ մար տու թյուն ա սե լու բա րոյա կան ա րիու -
թյուն ու նե ցավ` մա տը դնե լով ազ գային ծա նր վեր քի վրա»: Նա կոչ էր ա նում հայ կա-
նա նց փշ րել նա խա պա շա րումն  ե րը, ան ցնել աշ խա տան քի և այդ պի սով, նախ, փրկել 
ի րե նց ըն տա նիք նե րը աղ քա տու թյու նից ու կոր ծա նու մի ց, և երկ րո րդ` ապ րել ար ժա նա-
պա տիվ, ան կախ, սե փա կան բա րոյա կան ու մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը լիու լի գոր ծի 
դնե լով: Տյու սա բը այն օ րե նք նե րի և հաս տա տու թյուն նե րի  խս տա պա  հանջ ու կր քոտ 
քն նա դա տն էր, ո րո նք օ րի նա կա նաց րել է ին « մա րդ կու թյան կե սի»  ճն շու մը կամ գոր-
ծում է ին մա րդ կու թյա նն ի վն աս:  Կնոջ դա տի պա շտ պա նու թյու նը դար ձավ Տյու սա բի 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան  ա ռա նց քը, և իբրև ա ռա ջին վի պա սա նու հի՝ նա ա ռա նձ-
նա հա տուկ տեղ գրա վեց հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան մե ջ:

« Կի նը աշ խա րհ չէ ե կած մի  նակ հա ճե լի ըլ լա լու հա մա ր։ Կի նը 
ե կած է իր խել քը, մտային, բա րոյա կան և  ֆի զի քա կան յատ կու  թիւն-
նե րը զար գաց նե լու հա մա ր։ Ինք զի նք նին յար գող բո լոր կի նե րուն 
մի  այն հա ճե լի ըլ լա լը պէ տք չէ ըլ լայ, այլ երկ րիս վրայ գոր ծօն բա-
րե րար տա րր մը դառ նա լը»…

 Այս խոս քե րը պատ կա նում են   Զա պել Ե սայա նին, ում ան ցած ճա նա պար հն ան-
հան գի ստ, հան րային կյ ան քի հան դեպ ակ տիվ վե րա բեր մուն քով մտա վո րա կան կնոջ 
կյ ան քի է պո պե ա է` ա մե  նա տար բեր դժ վա րու թյուն նե րով, վտան գա վոր հա նգր վան նե-
րով և, ցա վոք, ե ղե րա կան ա վար տո վ…

 

6 Հռչակագրի դրույթներին աշակերտները կարող են ծանոթանալ «Պատմական էքսկուրս» գործնական 
վարժության մե ջ (տե՛ս էջ 113):
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Զա պել Ե սայա նը կա նա նց ան կա խաց ման հա մար առաջ էր 
քաշում ամ բո ղջ հա մա կար գի փո փոխ ման ան հրա ժեշ տու-
թյան գաղափարը, և այս շար ժու մը սկ սում է նախ ևա ռաջ իր 
կյ ան քում: Իր աղջ կան ուղղ ված նա մակ նե րից մե  կում նա 

գրում է. « Մի՛  վա խե ցիր հա վակ նոտ թվա լուց: Վեհ ի դե ալ նե րի ձգ տո ղը չի կա րող 
հա մե  ստ մն ալ, հեզ ու խո նա րհ ապ րել: Հար կա վոր է, որ հի մի կ վա նից ո րո նես քո 
ու ղին և այն գտ նե լուց հե տո ան շեղ քայ լես դե պի նպա տա կա կե տը 7…»: 

Ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Կոս տա նդ նու պո լիս վե րա դար ձած 
Փարիզի Սորբոնի համալսարանի շրջանավարտ Զա պել Ե սայա նը, ի տար բե րու-
թյուն շատ մա րդ կա նց, սահ մա նադ րա կան Թուր քի ային ռո ման տիկ աչ քե րով չէր 
նայում: Ե սայա նը հեշ տու թյա մբ կա րո ղա ցավ տես նել, որ չնայած հե ղա փո խու թյա-
նը, ո չի նչ չի կա րող փոխ վել, ի րա վի ճա կը նույ նի սկ ա վե լի է վատ թա րա ցել: Նման 
ի րա տես ան ձնա վո րու թյուն լի նե լու և ի րա դար ձու թյուն նե րը ճի շտ վեր լու ծե լու ու 
գնա հա տե լու հատ կա նի շի շնոր հի վ՝ նա սկ սեց ա մե ն օր մի  քիչ ա վե լի քա ղա քա կա-
նաց ված խոս քով հան դես գալ և ժո ղո վր դին հե ղա փո խու թյան կո չեր ա նել: 

1909 թ. ապ րի լին Ա դա նայում տե ղի ու նե ցած հայե րի ջար դե րը Զա պել Ե սայա-
նին ցույց տվե ցին, որ ե րիտ թուր քե րի հե ղա փո խու թյան հար ցում ա նի րա վա ցի չէր: 
Ի րա դար ձու թյուն նե րը տե ղում ու սումն  ա սի րե լու և սկզբ նաղ բյու րից տե ղե կատ վու-
թյուն ստա նա լու հա մար այլ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և մտա վո րա կան նե րի հետ 
Ա դա նա մե կ նեց նաև Զա պել Ե սայա նը:

1915-ի Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից հրաշ քով փրկ վե լուց և Բուլ ղա րի այում 
ա պաս տա նե լուց հե տո նա մի  քա նի մտա վո րա կան նե րի կա նա նց ու ե րե խա նե րի 
հետ գնում է Կով կա ս՝ կազ մա կեր պե լով հայ տա րա գիր նե րի և որ բե րի հա վա քա-
գր ման ու տե ղա վոր ման գոր ծը, որ տեղ ի րե նց շատ է օգ նում Հով հան նես Թու ման-
յա նը: 

1933-ին գրո ղի հաստատվելը Խո րհր դային Հայաս տանում ճա կա տագ րա կան 
ե ղավ. աշ խա տան քի հրա վեր ստա ցավ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նից: Ժա-
մա նա կա շր ջա նը հա մըն կավ խո րհր դային ա մե  նամ ռայլ ու մար դա տյաց` ստա -
լինյան բռնա պե տու թյան տա րի նե րին: 1936 թ. Գրող նե րի մի  ու թյու նում իր ե լույթին 
հա ջոր դում է այդ տա րի նե րին զա նգ վա ծային դար ձած չա րա գու շակ եր ևույ թը` 
չսպաս ված ժա մի ն դռան թա կո ցը, ա պա և ձեր բա կա լու թյու նը: 

Ն րա կյ ան քի դրա մա տի կա կան ա վար տը` ող բեր գա կան մահ վան հան գա մա նք-
նե րը, մի  նչ այժմ ան հայտ են: 

7 Զապել Եսայանի ամբողջական նամակը աշակերտները հնարավորություն ունեն կարդալու և 
քննարկելու «Մի՛ վախեցիր հավակնոտ թվալուց» գործնական վարժության մե ջ (տե՛ս էջ 122):
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«Բռ նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է յու րա քան չյուր ա րա րք, ո րի հիմն  ա կան 
նպա տա կը այլ ան ձի կամ ան ձա նց վար քի վե րա հս կումն  ու կա ռա վա րումն  է, ո րը ի րա-
կա նաց վում է սե փա կան կամ քը նրան կամ նրա նց թե լադ րե լով, ա ռա նց հաշ վի առ նե-
լու նրա կամ նրա նց հե տա քրք րու թյուն նե րը, շա հե րը, ցան կու թյուն նե րը, զգաց մունք-
նե րը և այլն: Մաս նա գետ նե րը հան գել են այն եզ րա կա ցու թյան, որ մար դու նկատ մա մբ 
բռ նու թյան հաս կա ցու թյունն ա վե լի լայն է և չի սահ մա նա փակ վում մի  այն քրե ա կան 
օ րե նսգր քով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րով, այն նե րա ռում է այլ ա րա րք ներ ևս, 
ո րոն ցից են ա հա բեկ ման, շան տա ժի, ֆի զի կա կան և նյու թա կան վն աս պատ ճա ռե լու 
սպառ նա լի քի մի  ջո ցով, իշ խա նու թյան չա րա շահ մա մբ (ընդ ո րում՝ իշ խա նու թյուն լայն 
ի մաս տո վ՝ տա րի քի, ու ժի, իշ խա նու թյան, հե ղի նա կու թյան և այլն) այն պի սի գոր ծո ղու-
թյուն ներ կա տա րե լու հար կադ րա նք, ո րո նք ան ձը չի ցան կա նում կա տա րել: 

Այս պի սով, բռ նու թյունն ակտ է, ո րի նպա տա կն է դի մա ցի նին են թար կեց նել սե-
փա կան պա հա նջ նե րին` գոր ծադ րե լով ուժ, ստի պո ղա կա նու թյուն, իշ խա նու թյուն 
կամ սպառ նա լիք: 
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Բռ նու թյու նը հար կադ րա կան տար բեր ձևե րի կի րա ռումն  է սպառ նա լի քի կամ գոր-
ծո ղու թյան մի  ջո ցով:

 Մի ջազ գային նոր մե  րով բռ նու թյու նը գնա հատ վում է որ պես մար դու հիմն  ա րար 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի խախ տում:

 Տար բե րում են բռ նու թյան հետ ևյալ հիմն  ա կան տե սակ նե րը.
 Ֆի զի կա կան բռ նու թյուն է հա մար վում հար վա ծե լը (ձեռ քով, ոտ քով), հրե լը, ծե ծե լը 

և այլ գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո նք հան գեց նում են վն աս վա ծք նե րի և ֆի զի կա կան ցա-
վի:

 Հո գե բա նա կան բռ նու թյուն է հա մար վում վի րա վո րան քը, ստո րա ցու մը, սպառ նա-
լի քը և ցան կա ցած այլ դրս ևո րումն  եր, ո րը հան գեց նում է բա ցա սա կան հու զա կան 
հա կազ դե ցու թյան և հո գե բա նա կան ցա վի: Հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը կա րող է շատ 
ա վե լի ծա նր հետ ևա նք ներ ու նե նա լ՝ ի հա մե  մա տու թյուն բռ նու թյան մյուս տե սակ նե րի:

Տն տե սա կան բռ նու թյուն է զբաղ մուն քի, աշ խա տան քի ընտ րու թյան կա ռա վա  րումը, 
աշ խա տա վար ձի տնօ րի նու մը, տնային տն տե սու թյան վար ման մե ջ ձայ նից զր կու մը, 
ըն տա նե կան ֆի նա նս նե րի տնօ րին ման գա ղտ նի ու թյու նը, գու մա րից զր կու մը: 

 Սե ռա կան բռ նու թյու նը ոտնձ գու թյան ձև է՝ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և սե-
ռա կան բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հար կադ րում՝ զո հի կամ քին հա կա ռակ 
(նե րա ռյալ բռ նա բա րու թյունն ու ա րյու նա պղ ծու թյու նը): 

 
  Ը ստ  Հա մաշ խար հային ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր-

պու թյան տվյ ալ նե րի՝ յու րա քան չյուր տա րի բռ նու թյան հե-
տևան քով մա հա նում է ա վե լի քան 1.600.000 մա րդ, և այդ-
պի սով բռ նու թյու նը 15-ից 44 տա րե կան ան ձա նց խմ բում 

մա հա ցու թյան ա ռաջ նային պատ ճառ նե րից մե  կն է 8:

Բռ նու թյան հետ ևա նք նե րը

 Ֆի զի կա կան հետ ևա նք նե ր՝ կապ տուկ, քե րծ վա ծք, կո տր վա ծք, ներ քին օր գան նե րի 
վն աս վա ծք ներ, այր վա ծք և մա րմն  ա կան այլ վն աս վա ծք ներ: 

Հո գե բա նա կան հետ ևա նք նե ր՝ ան վս տա հու թյան, ա նա պա հո վու թյան զգա ցում, 
ցածր ինք նագ նա հա տա կան, ա մո թի զգա ցում, մե ղ քի զգա ցում, թե րար ժե քու թյան 
զգա ցում, վա խի զգա ցում, շփ ման խան գա րումն  եր, ճնշ վա ծու թյուն, ընկ ճա խտ: 

Վար քային խն դիր ներ` ագ րե սի ա, ան հա մար ժեք դա ժա նու թյուն, թմ րա նյու թե րի 
կամ ալ կո հո լի չա րա շա հում, ա խոր ժա կի խան գա րումն  եր, քնի խան գա րումն  եր, մե  կու-
սա ցում կամ խն դիր ներ մի  ջա նձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Սեռա կան խն դիր նե ր՝ սե ռա վա րակ ներ, սե ռա կան ցան կու թյան գե րակ տի վա ցում, 
վա գի նի զմ (հեշ տո ցի մկ ան նե րի ա կա մա ջղա ձիգ կծ կում, ո րի պատ ճա ռով ան հնար 
է դառ նում սե ռա կան ակ տը), ֆրի գի դու թյուն (սե ռա կան սառ նու թյուն՝ սե ռա կան մե ր-
ձեց ման ժա մա նակ սե ռա կան բա վա րա րու թյուն ստա նա լու կնոջ ա նըն դու նակու թյուն):

8 “Насилие и его влияние на здоровье” доклад о ситуации в мире, Всемирная организация здравоохранения, 
2002. Կապուղի՝ http://bit.ly/1P3maHk 
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Ըն տա նե կան բռ նու թյու նն ըն տա նի քի մի  ան դա մի  գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր-
ծու թյունն է` ուղղ ված ըն տա նի քի մե կ այլ ան դա մի  դեմ, ո րը կա տար վում է ու ժի կամ 
իշ խա նու թյան ա ռա վե լա գույն օգ տա գո րծ մա մբ, խախ տում է տու ժա ծի ի րա վունք նե րն 
ու ա զա տու թյուն նե րը, սպառ նում է նրա կյ ան քին և ա ռող ջու թյա նը` նրան պատ ճա ռե-
լով  տա ռա պա նք և վն աս: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյունն ան ձի կող մի ց մյու սի հան դեպ կի րառ վող հար կա դիր և 
վե րա հս կող վար քի կրկն վող մո դել է՝ ուղղ ված ու ժի և իշ խա նու թյան հաս տատ մանը: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյու նը տե ղի է ու նե նում մա րդ կա նց մի  ջև, ով քեր մտե րիմ հա րա-
բե րու թյուն նե րի մե ջ են և հիմն  ա կա նում հու զա կա նո րեն և ֆի նան սա պես կախ ված են 
մի  մյան ցից: Ըն տա նե կան բռ նու թյուն կի րառ վում է ե րե խա նե րի, կնոջ/ա մուս նու կամ 
զու գըն կե րու հու/ զու գըն կե րոջ, տա րեց նե րի նկատ մա մբ: Որ պես կա նոն, ըն տա նե կան 
բռ նու թյան եր կու կող մե  րն էլ պա տա հա ծը թա քց նում, գա ղտ նի են պա հում շր ջա պա-
տից: 

Ու սումն  ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ցան կա ցած հա սա րա կու թյան մե ջ տա-
րած ված է տղա մար դու կող մի ց բռ նու թյու նը կնոջ նկատ մա մբ: Տղա մար դը բռ նու թյուն 
է կի րա ռում իր կնոջ նկատ մա մբ իշ խա նու թյան հաս տատ ման և վե րա հս կո ղու թյան 
նպա տա կով: 
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Ըն տա նե կան բռ նու թյան են թա րկ ված կա նա նց հետ ի րա կա նաց ված հե տա զո տու-
թյուն նե րը բա ցա հայ տել են մի  շա րք ընդ հան րու թյուն ներ և թույլ տվել եզ րա կաց նել, 
որ բռ նու թյու նն ի րա կա նաց վում է ո րո շա կի փու լե րի հա ջոր դա կա նու թյա մբ. 

Փուլ 1: Լար վա ծու թյուն, երբ կու տակ վում է զայ րույթ, մի  մյա նց հան դեպ  չհասկացված 
լինելու զգա ցո ղու թյուն: 

Փուլ 2: Բռ նու թյան գոր ծադ րում, երբ կո նկ րետ գոր ծո ղու թյուն ներ են ի րա կա նաց-
վում՝ բղա վոց, վի րա վո րանք, հայ հոյանք, ֆի զի կա կան ու ժի կի րա ռում:

 Փուլ 3: Զղ ջում (հա ճախ ան վա նում են « մե ղ րա մի ս»), երբ սկս վում է մե ղ քի գի-
տակց  ման, նե րո ղու թյուն նե րի, նվեր նե րի շր ջան: Երբ բռ նա րա րը սկ սում է նե րո ղու-
թյուն խնդ րել իր ա րա րք նե րի հա մար, նաև ներ կայաց նել կա տար վա ծը որպես իր ցան-
կու թյու նից և վե րա հս կո ղու թյու նից դուրս իրողություն: 

Նշ ված փու լե րը հա ջոր դում են մե  կը մյու սի ն՝ ամ բող ջաց նե լով բռ նու թյան ցիկ լը: 
Որ քան ա վե լի շատ են ցիկ լե րը կրկն վում, այն քան բռ նու թյու նը դառ նում է ա վե լի հա-
ճա խա կի և ուժ գին: Վեր ջին փու լի տևո ղու թյու նը հե տզ հե տե կր ճատ վում է կամ առ-
հա սա րակ վե րա նում:

3. «Իշ խա նու թյան և վե րա հս կո ղու թյան ա նիվ» 
Ըն տա նե կան բռ նու թյան մի  ջամ տու թյան ծրա գիր, Դու լութ մո դե լ
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Ա ռա ջին փու լը բնո րոշ վում է վի րա վո րա նք նե րի ու նվաս տա ցումն  ե րի ա ռան ձին 
բռն կումն  ե րով, ո րո նք հիմն  ա կա նում կա րող են լի նել խոս քային և հու զա կան: Սա կայն 
դրա նք ի րե նց ուժգ նու թյա մբ փո քր –ի նչ տար բեր վում են բռ նա րա րից սպաս վող վար-
քագ ծից: Մի ա ժա մա նակ և՛ բռ նա րա րը, և՛ տու ժո ղը կա րող են փոր ձել ար դա րաց նել 
բռ նա րա րի վար քը՝ բա ցատ րե լով դա, օ րի նակ, աշ խա տան քային կամ ֆի նան սա կան 
սթ րես նե րով: Լար վա ծու թյան ա ճի փու լի տևո ղու թյու նը տար բեր ան ձա նց հա րա բե րու-
թյուն նե րում տար բեր է: Մի դեպ քում այն կա րող է տևել մի  քա նի ժամ, մի  քա նի օր, այլ 
դեպ քե րում՝ ա մի ս ներ ու տա րի ներ: Այս փու լում հիմն  ա կա նում տու ժող նե րը դի մում են 
ըն տա նի քի մյուս ան դամն  ե րին, բա րե կամն  ե րին, ա վե լի հա րա զատ մա րդ կա նց. հազ-
վա գյուտ դեպ քե րում՝ ա ջա կց ման և խո րհր դատ վա կան կե նտ րոն ներ: 

Ե րկ րո րդ փու լը բնո րոշ վում է ա ռա վել ին տեն սիվ ագ րե սի այով, հիմն  ա կան բա-
խումն  ե րով և ծայ րա հեղ բա ցա սա կան և բուռն հու զա կան ար տա հայ տումն  ե րով: Սա 
ա մե  նա կա րճ փուլն է, ո րը տևում է եր կու սից քսան չո րս ժամ: Դրա նից հե տո բռ նա -
րարը սո վո րա բար մի  փո քր սթափ վում է, սկ սում է ժխ տել կա տար վա ծի լր ջու թյու նը 
կամ նվա զեց նել պա տա հա ծի բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րի ծա վալ նե րը: Այս փու լում 
հնա րա վոր են դի մումն  եր ոս տի կա նու թյուն, ա ջա կց ման ու խո րհր դատ վա կան կե նտ-
րոն ներ, ինչ պես նաև բժշ կի օգ նու թյա նը: 

Եր րո րդ փու լում բռ նա րա րը կա րող է կեր պա րա նա փոխ վել ու դառ նալ շատ սի րա-
լիր, զղ ջալ իր կա տա րա ծի հա մար և ան հա վա նա կան բա րու թյուն ցու ցա բե րել: Սա ըն-
տա նի քում խա ղա ղու թյան ու նախ կին ըն տա նե կան եր ջա նիկ մթ նո լոր տի վե րա  կանգ-
նումն  է կար ծես թե, սա կայն, որ պես կա նոն, բռ նու թյու նը ո րո շա կի ժա մա նակ հե տո 
կրկն վում է նախ կի նի նմա ն՝ ա ռա ջին փու լից սկ սե լով:

 Հա րկ է նշել, որ վի ճա կագ րա կան տվյ ալ նե րի հա մա ձայն՝ կա -
նանց նկատ մա մբ բռ նու թյուն նե րը, ցա վոք, ա մե  նա շա տը տե ղի են 
ու նե նում ըն տա նի քում։ Կա նայք ա վե լի շատ են են թա րկ վում ծե ծի, 
ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րի և բռ նա բա րու թյան ըն տա նի քի ներ-
սում, քան ըն տա նի քից դուրս։ 

Ըն տա նե կան բռ նու թյա ն՝ խի ստ ան ձնա կան և նե րըն տա նե կան խն դիր լի նե լու պատ-
ճա ռն է, որ խո չըն դո տում է այդ եր ևույ թի դեմ պայ քա րի ն։ Հա ճախ եր ևույ թը դիտ վում 
է որ պես տան չո րս պա տի ներ սում կա տար վող եր ևույթ, ո րը վե րա բե րում է մի  այն ըն-
տա նի քի ան դամն  ե րի ն։ Այ նի նչ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը պե տք է դի տար կել որ պես 
հա սա րա կու թյու նում առ կա գլո բալ խն դիր և հա մա պե տա կան մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լ՝ 
այդ եր ևույ թը նվա զեց նե լու և կան խար գե լե լու նպա տա կո վ։

 Կան մի  շա րք պատ ճառ ներ, թե ին չու են կա նայք մն ում բռ նա րա րի հե տ՝
   տն տե սա կան կախ վա ծու թյուն, 
   ե րե խա նե րից զրկ վե լու վախ, 
   այ լը նտ րան քային ապ րուս տի բա ցա կայու թյուն, 
   աշ խա տան քային հմ տու թյուն նե րի բա ցա կայու թյուն,
    սո ցի ա լա կան մե  կու սա ցում, 
   ոս տի կա նու թյան, դա տա րա նի, սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րի կող մի ց բա ցա սա-

կան ար տա հայ տու թյուն նե րը, 
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   ա նո րո շու թյան նկատ մա մբ վախ, 
   ըն տա նի քի ճն շու մը, 
   ի նչ պես նաև մի  շա րք զգա ցումն  ե ր՝ ա նա պա հո վու թյուն, մե ր ժում, սեր, մե ղ քի 

զգա ցում, ա մոթ, ոչ ի րա տե սա կան լա վա տե սու թյուն, պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցում, ցա ծր ինք նագ նա հա տա կան, հու զա կան ա ջակ ցու թյան բա ցա կայու-
թյուն, նաև հան դուր ժո ղա կան, սո վո րա կան վե րա բեր մունք բռ նու թյան նկատ -
մամբ: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյու նը հա ճախ պայ մա նա վոր ված է լի նում նրա նով, որ ան ձը 
տա րի նե րի ըն թաց քում յու րաց նում է ո րո շա կի վար քա ձև, հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո-
շա կի մո դել, որ տեղ բռ նու թյունն ըն դու նե լի և ար դա րաց վող ա րա րք է: 

Ե րե խան, տես նե լով բռ նու թյուն իր ծնող նե րի հա րա բե րու թյուն նե րում, բա րե կամ-
նե րի, հար ևան նե րի ըն տա նիք նե րում, հե ռուս տա տե սու թյա մբ, փոր ձում է բռ նու թյուն 
կի րա ռե լով հաս նել իր ու զա ծին, և հա մոզ վում է, որ բռ նու թյու նը ար դյուն քի հաս նե լու 
հե շտ և ար դյու նա վետ մի  ջոց է, ո րը հա ճախ ան գամ խրա խուս վում է մե  ծա հա սակ նե րի 
կող մի ց:

Չ նայած վե րոն շյա լի՝ շատ անգամ մար դիկ շփո թում են ըն տա նե կան բռ նու թյան 
պատ ճառ նե րը տար բեր սո վո րույթ նե րի և ըն տա նե կան բռ նու թյան հետ ու ղե կց վող այլ 
երևույթ նե րի հետ, ինչ պի սիք են՝ ալ կո հո լը, գե նե տի կան, հի վան դու թյու նը, զայ րույ թը, 
սթ րե սը, զո հի վար քը, խնդ րա հա րույց հա րա բե րու թյուն նե րը: 

Ի ՞նչ է կո րց նում կի նը բռ նու թյան հետ ևան քո վ՝

 Կյան քը, ա ռող ջու թյու նը, շատ հա ճախ ըն տա նի քը, կր թու թյու նը, աշ խա տան քը, 
մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րը, հա վա տը սե փա կան ու ժե րի նկատմամբ, հար -
գանքն իր ան ձի նկատ մա մբ և հա սա րա կու թյան կողմի ց (ան ձի հնա րա վոր դեգ րա դա-
ցի ա, հան ցա գոր ծու թյուն, մա րմն  ա վա ճա ռու թյուն, թմ րա մո լու թյուն, ալ կո հո լի զմ): 

Ի ՞նչ է կո րց նում ըն տա նի քը ՝

    Լի ար ժեք սե րունդ, ե րե խա նե րի նոր մալ դաս տի ա րա կու թյուն, ըն տա նի քի ստեղ-
ծա գո րծ ֆունկ ցի ա, տն տե սա կան կար գա վի ճա կի ի ջե ցում, որն էլ բե րում է ըն-
տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի քայ քայ ման: 

Ի ՞նչ է կո րց նում հա սա րա կու թյու նը՝ 

   Ան հատ, լի ար ժեք աշ խա տող, ըն տա նի քը որ պես հա սա րա կու թյան բջիջ, իսկ որ-
պես հետ ևա նք` աշ խա տան քային և մտա վոր ռե սուրս, կայու նու թյուն և վեր ջա-
պես` զար գաց ման նե րուժ: 
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Ի ՞նչ է կո րց նում պե տու թյու նը՝ 

   Ա ռա ջին հեր թին իր ի րա վա կան դեմ քը (ի մի  ջը) և, ա մե  նա կար ևո րը, սո ցի ա լա կան 
և քա ղա քա կան ան վտան գու թյու նը:

 Խո սե լով ըն տա նե կան բռ նու թյան վտա նգ նե րի ու հետ ևա նք նե րի մա սին՝ ան հրա -
ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ե թե նույ նի սկ բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե րն ուղղ ված են մի այն 
մե կ ան ձին, ըն տա նի քի բո լոր ան դամն  ե րը մի և նույն ժա մա նակ են թա րկ վում են հո-
գե բա նա կան նույն հետ ևա նք նե րի ազ դե ցու թյա նը, ինչ բռ նու թյան ան մի  ջա կան զո հը: 
Հատ կա պես ծա նր ապ րումն  եր են ու նե նում ե րե խա նե րը, ով քեր հա ճախ ա կա նա տես 
են լի նում, թե ինչ պես է ի րե նց հա րա զատ մա րդ կան ցից մե  կը վար վում մյու սի հետ: 
Բռ նու թյան մի ջ սե րն դային փո խան ցումն  ազ դում է մի  լի ո նա վոր ըն տա նիք նե րի վրա: 

 Հայաս տա նում ա մե ն եր րո րդ կին են թա րկ վում է բռ նու-
թյան առնվազն մե կ տե սա կի ։

 Կա նա նց 66 %-ը են թա րկ վում է հո գե բա նա կան բռ նու թյա ն։
 Կա նա նց 27 %-ը են թա րկ վում է ֆի զի կա կան բռ նու թյա ն։

 Ֆի զի կա կան բռ նու թյուն կի րա ռող բռ նա րար նե րի 85 %-ը ա մու սին նե րն են, 
10 %-ը՝ սկե սուր նե րը ։

Բռ նու թյան են թա րկ ված կա նա նց մոտ 40 %-ը հայտ նել է, որ ե րե խա նե րն ա կա-
նա տես են ե ղել բռ նու թյա նը։ 

Ըն տա նե կան բռ նու թյան են թա րկ ված նե րից 88 %-ը կա նայք են (ա մուս նու կող-
մի ց), 12 %-ը տղա մար դի կ՝ մե  ծա մա սա մբ բռ նու թյան են թա րկ ված ի րե նց հայ րե րի 
կող մի ց:

 Բռ նու թյան են թա րկ ված նե րի 66%-ը նշել է, որ կլ քեր տու նը, ե թե ֆի նան սա կան 
ան կա խու թյուն և բնա կա րան ու նե նար:

Բռ նու թյան են թա րկ ված նե րի 42 %-ը չի դի մե լ ի րա վա պահ մար մի ն նե րին, քա նի 
որ են թար կո ղը բա րե կամ է, 22 %-ը ա մա չել է բռ նու թյու նից և այն հա սա րա կայ նաց-
նե լուց, 7 %-ը չի վս տա հում ի րա վա պահ մար մի ն նե րին: 

2014 թ.-ին և 2015 թ.-ի սեպ տեմ բեր ամս վա դրու թյա մբ ՀՀ-ում ըն տա նե կան 
բռնու թյան հետ ևան քով մա հա ցել է 13 կի ն։ Ոս տի կա նու թյու նում գրա նց վել են 
1500-ից ա վե լի ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քեր, մի  նչ դեռ հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը տա րե կան հաշ վով ու նե նում են ըն տա նե կան բռ նու թյան ա վե-
լի քան 4000 ա հա զա նգ։ 

 

Վիճակագրական տվյալների աղբյուրներ.
«Լռությունը պատվաբեր չէ. Հայաստանում ընտանեկան բռնության դեմ պայքար» զեկույց, 
«Ամն եսթի Ինթերնեյշնլ», Երևան, 2008:
«Կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնությունն ու ճնշումը Հայաստանում» համազգային հարցում, 
Կանանց իրավունքների կենտրոն և Հայաստանի ամերիկյ ան համալսարանի «Թուրփանջյան 
հասարակական հետազոտությունների կենտրոն», Երևան, 2007:
«Հասարակական կարծիքի հարցում ՀՀ-ում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ», «Պրոակտիվ 
հասարակություն» իրավապաշտպան ՀԿ, Երևան, 2011:
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ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ԲՌ Ն�  ԹՅ�  Ն 
 
Կա նա նց նկատ մա մբ բռ նու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի խա խտ ման ա մե  նա տա-

րած ված տե սակ նե րից է աշ խար հում և ա մե  նա քիչ պատ ժե լի հան ցա գոր ծու թյունն է: 
Շեշ տե լու հա մար այն փաս տը, որ կա նա նց ստո րա դաս կար գա վի ճա կը, ան հա վա սա-
րու թյու նը և գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նը հա սա րա կու թյու նում կա նա նց նկատ -
մամբ բռ նու թյան հիմ քում ըն կած հիմն  ա կան պատ ճառ նե րն են, ստե ղծ վեց և շր ջա նա-
ռու թյան մե ջ դր վեց « գեն դե րային բռ նու թյուն» տեր մի  նը: Պա տա հա կան չէ, որ հա ճախ 
կա նա նց նկատ մա մբ բռ նու թյունն ու գեն դե րային բռ նու թյու նը նույ նաց վում են, քա-

նի որ գե նդե րային բռ նու թյան ար դյուն քում զո հե րի մե  ծա մաս նու թյու նը կա նայք են: 
Այս պես, ըստ վի ճա կագ րա կան տվյ ալ նե րի, աշ խար հում կա նա նց սպա նու թյուն նե րի 
40-70 %-ը ի րա կա նաց վում է նրա նց զու գըն կե րոջ կող մի ց, իսկ աշ խար հում յու րա քան-
չյուր եր րո րդ կին կյ ան քի ըն թաց քում գո նե մե կ ան գամ են թա րկ վել է սե ռա կան կամ 
ֆի զի կա կան բռ նու թյան:

 Կա նա նց  դեմ խտ րա կա նու թյան  վե րաց ման  կո մի  տեն (Committee  on 
the  Elimination of  Discrimination Against Women, CEDAW)  սահ մա նում 
է գեն դե րային բռ նու թյու նը «որ պես խտ րա կա նու թյան ձև, ո րը  լր ջո-
րեն   խո չըն դո տում է  կ նո ջը՝ իր ի րա վունք նե րն  ու  ա զա տու թյուն նե-
րը  տղա մա րդ կա նց  հետ  հա վա սար  հի մուն քով վայե լե լուն», որն «ուղղ-
ված է կ նոջ  դեմ, ո րով հե տև  նա  կին է… »: 
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Գեն դե րային բռ նու թյուն տե ղի է ու նե նում ա մե  նա տար բեր ի րա վի ճակ նե րում` աշ-
խա տա վայ րում, կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում, գյու ղա կան և քա ղա քային վայ րե-
րում` ան կախ կնոջ ազ գային կամ կրո նա կան պատ կա նե լի ու թյու նից, հա սա րա կա կան 
դիր քից, տն տե սա կան կար գա վի ճա կից, տա րի քից կամ այլ պայ ման նե րից: Բռ նու թյան 
դեպ քե րը հատ կա պես զար հու րե լի են, երբ տե ղի են ու նե նում տա նը` այն տեղ, որ տեղ 
կի նը պե տք է որ ա պա հով լի ներ ան վտա նգ ըն տա նե կան մթ նո լոր տում: 

Հե տա զո տու թյուն նե րը հետ ևո ղա կա նո րեն ցույց են տա լիս, որ կնո ջն ա ռա վել հա-
ճախ մա րմն  ա կան վն աս վա ծք ներ է պատ ճա ռում, բռ նա բա րում կամ սպա նում ներ-
կայիս կամ նախ կին ա մու սի նը, քան ու րիշ որ ևէ մե  կը: Ուս տի այն դիտ վում է որ պես 
«ա նձ նա կան գո րծ» և դժ վա րաց նում է մի  ջամ տու թյու նը և ա ջակ ցու թյու նը: Կնոջ և 
բռնա րա րի մի  ջև մտե րիմ հա րա բե րու թյուն նե րը նվա զեց նում են ար դյու նա վետ պաշտ -
պան վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը և շատ հա ճախ քո ղա րկ վում են հե նց կա նա նց կող-
մի ց: 

Կա նա նց նկատ մա մբ բռ նու թյան պատ ճառ նե րը շատ տար բեր կա րող են լի նե լ՝ 
   Մ շա կու թային - հա վա տը տղա մա րդ կա նց բնա կան ա ռա վե լու թյան հան դեպ, ար-

ժեք նե րը, ո րո նք տղա մա րդ կա նց օժ տում են սե փա կա նա տի րա կան ի րա վունք նե-
րով կա նա նց նկատ մա մբ, ա մուս նա կան ա վան դույթ նե րը, գեն դե րային դե րե րի 
ակն կա լիք նե րը մի  ջա նձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Տն տե սա կան - զբաղ վա ծու թյան սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյու նը կա նա նց հա-
մար, ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րին սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյու նը, հետ ևա բա ր՝ 
տն տե սա կան կախ վա ծու թյու նը: 

 Ի րա վա կան - ա մուս նա լու ծու թյա նը, ե րե խա նե րի խնա մա կա լու թյա նը, ու նեց ված-
քին և ժա ռան գու թյա նը վե րա բե րող օ րե նք նե րը, ըն տա նե կան բռ նու թյան, ա մուս-
նա կան բռ նա բա րու թյան ի րա վա կան սահ մա նումն  ե րի բա ցա կայու թյու նը, ոս տի-
կա նու թյան և ի րա վա պահ մար մի ն նե րի վե րա բեր մուն քը կա նա նց նկատ մա մբ, 
ինչ պես նաև ի րա վա գի տակ ցու թյան ցա ծր մա կար դա կը կա նա նց շր ջա նում:

  Քա ղա քա կան - ըն տա նե կան բռ նու թյու նը որ պես լուրջ հիմն  ա խն դիր չդի տար-
կե լը, կա նա նց սա կավ ներ կայաց վա ծու թյու նը քա ղա քա կա նու թյան, ԶԼՄ-նե րի, 
ի րա վա կան և նման այլ ո լո րտ նե րին առնչ վող մաս նա գի տու թյուն նե րում: 

 2004 թ.-ին զու գըն կե րոջ սե ռա կան բռ նու թյան հետ ևան քով  
պե տու թյուն նե րի տա րե կան ծախ սը հաշ վա րկ վել է՝ 5,8 մի  լի-
ա րդ դո լար ԱՄՆ-ում, իսկ Անգ լի այում և Ո ւել սում՝ 22,9 մի   լի-
ա րդ ԱՄՆ դո լար:

2009 թ.-ին Ավստ րա լի այում ան ցկաց ված ու սումն  ա սի րու թյու նը հաշ վար կել է, 
որ կա նա նց և ե րե խա նե րի նկատ մա մբ բռ նու թյան հետ ևան քով տա րե կան ծախ սը 
կազ մում է 13,6 մի  լի ա րդ ԱՄՆ դո լար:

 

Վիճակագրական տվյալների աղբյուրներ.
The CoA  of Violence AgainA  Women and Their Children”, The National Council to Reduce Violence againA  
Women and their Children, AuA ralia, 2009 UN WOMEN: Facts and Figures: Ending Violence againA  Women.
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 ՀԱ ՍԱ ՐԱ Կ�  ԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՌ ԿԱ ԹՅ�  Ր 

ՊԱՏ ԿԵ ՐԱ Ց�  Մ ՆԵՐ ԲՌ Ն�  ԹՅԱՆ ՏԱՐ ԲԵՐ 

ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱ Լ

 Կի նն է հրահ րում բռ նու թյուն ու ար ժա նի է դրան:

 Հա ճախ հնա րա վոր է լսել այս մի տ քը հա սա րա կու թյան տար բեր 
շր ջա նակ նե րում, սա կայն պե տք է հի շել, որ ոչ մի  ա րա րք, վար քային 
ոչ մի  դրս ևո րում չի կա րող ար դա րաց նել բռ նու թյու նը կնոջ կամ այլ 
ան ձի նկատ մա մբ:

 Բռ նա րար տղա մար դը բո լո րի հետ է ագ րե սիվ ու կո պիտ: 

Ոչ, բռ նա րար տղա մար դը հա ճախ կա րող է լի նել զուսպ, բա րե-
համ բույր, համ բե րա տար իր աշ խա տա կից նե րի, ըն կեր նե րի և այ լոց 
հետ, սա կայն ըն տա նի քում լի նել բռ նա րար: Դրա պատ ճա ռն այն է, 
որ կի նն ըն կալ վում է որ պես ա մուս նու սե փա կա նու թյուն, հետ ևա-
բար ա մու սի նը կա րող է վար վել կնոջ հետ այն պես, ինչ պես ցան-
կա նա:

 Կի նը, ով են թա րկ վում է բռ նու թյան, հեշ տու թյա մբ կա րող է 
հե ռա նալ բռ նա րա րից: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյան են թա րկ վող կա նայք ու նեն բռ նու թյան 
ի րա վի ճա կից դուրս գա լու մի  շա րք լուրջ խո չըն դոտ ներ. hա ճախ 
չու նեն բա վա կան գի տե լիք այն մա սին, թե ինչ պես պա շտ պա նեն 
ի րե նց ի րա վունք նե րը, նաև կա րող են ու նե նալ այն պի սի մտե-
րիմ շր ջա պատ, որ տեղ ար դա րաց վում է բռ նու թյու նը և կնո ջից 
ակնկալ վում է դի մա նալ ա մե ն ին չի՝ հա նուն ըն տա նի քի ֆի զի կա-
կան մի աս նա կա նու թյան: 

 Բռ նու թյան պատ ճա ռն ալ կո հո լն է:

 Հա ճախ բռ նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս տղա մար դը լի նում է ալ կո-
հո լի ազ դե ցու թյան տակ, և սա շփոթ մունք է ա ռա ջաց նում: Սա կայն 
ալ կո հո լի և բռ նու թյան ի րա կա նաց ման մի  ջև գոյու թյուն ու նե ցող 
կա պի մա սին մի  նչ օրս ոչ մի  ա պա ցուց ված տե ղե կատ վու թյուն չկա:
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 Ցան կու թյան դեպ քում կի նը կա րող է ա զատ վել բռ նա րա րի 
ճան կե րից:

 Կա տա րած ված թյուր կար ծիք, որ կի նը, ով են թա րկ վում է սե ռա-
կան ոտնձ գու թյան, կա րող է ա զատ վել իր բռ նա րա րից, ե թե ամ բո ղջ 
ու ժով պայ քա րի: Այ նի նչ նման բա րդ ի րա վի ճա կում հե շտ չէ կո ղմ-
նո րոշ վե լը, ֆի զի կա կան ու մտա վոր նե րու ժը ճի շտ օգ տա գոր ծե լը:

 Լ ռու թյու նը հա մա ձայ նու թյան նշան է: 

 Հա սա րա կու թյան մե ջ լայ նո րեն տա րած ված է նաև այն կար  ծիքը, 
որ ե թե կի նը լռում է իր ցան կու թյուն նե րի մա սին կամ ստիպ ված 
հա մա ձայն վում է սե ռա կան հա րա բե րու թյան` զու գըն կե րո ջը չնե-
ղաց նե լու հա մար, դա բռ նա բա րու թյուն չէ: Պե տք է հի շել, որ հա-
մա ձայ նու թյուն է մի  այն կնոջ գի տա կց ված ու հս տակ ընտ րու թյու նը՝ 
ա ռա նց ճն շումն  ե րի ու ար տա քին ազ դե ցու թյան:
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 Ի ՞ՆՉ Ա ՆԵԼ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ 

Ո ՞ւմ դի մե լ օգ նու թյան հայ ցով 
 Ե թե դուք բռ նու թյան եք են թա րկ վում, մի  հա պա-

ղեք օգ նու թյուն խնդ րել: 
 Դի մե  ՛ք ձեր հա րա զատ նե րին, մտե րիմն  ե րին: 

Պատ մե  ՛ք ե ղե լու թյու նը, կի սե ՛ք ձեր մտա հո գու-
թյուն նե րը և օգ նու թյուն խնդ րեք:

  Դի մե  ՛ք ոս տի կա նու թյուն: Հետ ևե ՛ք և պա հան -
ջե՛ք, որ ձեր դի մու մը գրա նց վի և դրան ըն  թացք 
տր վի: Պն դե ՛ք, որ ան պայ ման նշա նակ վի դա տա կան բժշ կի փոր ձա  քննու թյուն: 
Ե թե ի րա վա պահ մար մի ն նե րը հրա ժար վում են այդ ա նել, դի մե ք ձեր տե ղա մա-
սային բժշ կին: Մի նչև բժշ կա կան փոր ձա քն նու թյու նը ո չի նչ մի ՛ մաք րեք, մի  փո-
խեք ձեր հա գուս տը. ձեր հա գուս տի և մա րմն  ի վրա կա րող են հայտ նա բեր վել 
բռ նու թյան հետ քեր, ո րո նք էլ կծա ռայեն որ պես ան հրա ժե շտ ա պա ցույց ներ:

  Դի մե  ՛ք դա տա խա զու թյուն, ե թե ձեր բո ղո քին ըն թա ցք չի տր վում ոս տի կա նու թյան 
բա ժան մուն քում:

  Դի մե  ՛ք դա տա րան քա ղա քա ցի ա կան հայ ցով, որ պես զի փոխ հա տուց վեն ձեր 
կրած բո լոր վն աս նե րը: 

 Դի մե  ՛ք կա նա նց ի րա վունք նե րով զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
ներ:

  Դի մե  ՛ք « Թեժ գիծ» վս տա հու թյան անվճար հե ռա խո սա կա պի հա տուկ ծա ռայու-
թյա նը, որ տեղ ձեզ կլ սեն և ցան կու թյան դեպ քում կտ րա մադ րեն ի րա վա բա նա-
կան և հո գե բա նա կան ան վճար խո րհր դատ վու թյուն: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քում`
/099/ 887 808, /010/ 54 28 28,

 /077/ 991280
08000 80850

 Սե ռա կան բռ նու թյան դեպ քում`
080001280

/077/ 991280

Թ րա ֆի քին գի դեպ քում`
080080801
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ԸՆ ՏԱ ՆԻ Ք�  Մ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆԿԱՏ ՄԱ ՄԲ 

ԲՌ Ն�  ԹՅԱՆ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 

ՀԵ ՏԵ ՎԱ ՆՔ ՆԵ ՐԸ
 
Ըն տա նի քն այն կար ևոր մի  ջա վայրն է, որ տեղ տե ղի են ու նե նում ե րե խայի զար գաց-

ման և սո ցի ա լա կա նաց ման հիմն  ա կան գոր ծըն թաց նե րը: Ցա վոք, այ սօր ըն տա  նիքը 
դար ձել է խո ցե լի և շատ դեպ քե րում ի զո րու չէ ա պա հո վել իր ան դամն  ե րի ա ռողջ 
կեն սա գոր ծու նե ու թյունն ու պա շտ պա նու թյու նը: Տա րա տե սակ տե ղե կատ վա կան և սո-
ցի ալ-տն տե սա կան բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն նե րը, դժ բախ տա բար, ի րե նց դրս ևո-
րումն  ե րն են գտ նում հատ կա պես ե րե խա նե րի վրա: 

 Ե րե խայի նկատ մա մբ բռ նու թյու նը նե րա ռում է ցան կա ցա ծ՝ ֆի զի կա կան, հո գե բա-
նա կան, հու զա կան, սե ռա կան բռ նու թյուն, ինչ պես նաև ե րե խա նե րի ան տե սումն  ու 
շա հա գոր ծու մը: 

Ըն տա նի քում որ պես ե րե խա նե րին չա րա շա հող ա ռա ջին հեր թին հան դես են գա լիս 
ծնող նե րը, խնա մա կալ նե րը, եր բե մն  ըն տա նի քի մյուս ան դամն  ե րը և տա րի քով մե ծ 
ե րե խա նե րը: 
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Ե րե խայի նկատ մա մբ կի րառ վող բռ նու թյան պատ ճառ նե րը շատ բազ մա զան կա-
րող են լի նե լ՝ պայ մա նա վոր ված ծնո ղի և ե րե խայի, ըն տա նի քի և հա սա րա կու թյան 
ժո  ղովր դա գ րա կան ու մշա կու թային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

  Սո ցի ալ-տն տե սա կան գոր ծոն նե րը, ո րոն ցից կա րե լի է նշել գոր ծա զր կու թյու նը, 
կեն ցա ղային ան բա վա րար պայ ման նե րը, նյու թա կան ա նա պա հով վա ծու թյու նը: 
Վեր ջին նե րս ա ռա ջաց նում են սթ րես, լար վա ծու թյուն, հա կա մար տու թյուն ներ, 
ո րո նց պատ ճա ռով էլ ծնող նե րը կա րող են բռ նու թյուն գոր ծադ րել ե րե խա նե րի 
նկատ մա մբ: 

 Հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը, ո րո նք պայ մա նա վոր ված են ծնող նե րի կամ ե րե-
խա նե րի անձ նային յու րա հատ կու թյուն նե րով, ըն տա նի քում հո գե կան ա ռող ջու-
թյան հետ կապ ված խն դիր նե րով, հար բե ցո ղու թյա մբ, թմ րա մո լու թյա մբ և այլն:

 Ծ նո ղա վար ման հմ տու թյուն նե րի ո րա կը, որն ար տա հայտ վում է ե րե խայի խնամ-
քի և դաս տի ա րա կու թյան մա սին գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմտու-
թյուն նե րի ի մա ցու թյա մբ և կի րա ռու թյա մբ, հա մա պա տաս խան վե րա բեր մուն քով 
և վար քով: Նրա նք, ով քեր վատ են վե րա բեր վում ի րե նց ե րե խա նե րին, սո վո րա-
բար ե րե խայից ա նի րա տե սա կան և ա ղա վաղ ված սպա սումն  եր են ակնկալում: 
Օ րի նակ՝ սե փա կան ան հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը 
կամ մե  ղա վո րու թյու նը ե րե խային վե րագ րե լու հա կում, ե րե խայի նկատ մա մբ 
մշտա պես չա փա զա նց քն նա դա տա կան վե րա բեր մունք և այլն: Նրա նք կա րող են 
« վատ» ո րա կում տալ ե րե խայի բնա վո րու թյա նը և ո րո շա կի տա րի քին հա տուկ 
պահ ված քը մե կ նա բա նել որ պես « կան խամ տած ված չեն թա րկ վող»: Ուս տի սթ րե-
սը, ո րը ծա գում է ե րե խայի վար քի կա ռա վար ման ան հա ջող փոր ձե րից, հա ճախ 
կա րող է սրել դա ժա նու թյու նը և բռ նու թյան պատ ճառ հան դի սա նալ: 

 Ծ նող-ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ո րա կը, ո րը կա րող է ար տա հայտ վել 
քնք շան քի, հու զա կան ա ջակ ցու թյան բա ցա կայու թյա մբ, որն էլ հան գեց նում է 
ե րե խա նե րի և ծնող(ներ)ի ան կայուն կապ վա ծու թյա նը: 
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Ի ՆՉ ՊԵՍ ՃԱ ՆԱ ՉԵԼ ԲՌ Ն�  ԹՅԱՆ 

ԵՆ ԹԱ ՐԿ ՎԱԾ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ Ն,

 ԻՆՉ ՊԵՍ ՕԳ ՆԵԼ ՆՐԱ Ն

 Ման կա վա րժ նե րը՝ որ պես ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ ներ, պար տա վոր 
են ար ձա գան քել և պա շտ պա նել ըն տա նի քում, դպ րո ցում, շր ջա պա տում պար բե րա-
բար բռ նու թյան են թա րկ վող ե րե խա նե րին, ո րով հե տև նրա նք թե՛ հո գե պես, թե՛ ֆի զի-
կա պես ի րա կան վտան գի կամ դրա սպառ նա լի քի մե ջ են: Նրա նք հայտն վում են ան-
պա շտ պան վի ճա կում և ան կա րող են դառ նում ար տա հայ տել ի րե նց զգաց մունք  ները, 
ինք նու րույն ո րո շումն  եր կայաց նել և վեր ջա պես պա շտ պա նել ի րե նց և ի րե նց մտե-
րիմն  ե րին (ե թե ան գամ բռ նու թյու նը ուղղ ված է ոչ ե րե խային, այլ ըն տա նի քի մե կ այլ 
ան դա մի ն, մի և նույն է, ե րե խան են թա րկ վում է բռ նու թյա ն՝ թե կուզ ա նուղ ղա կի ո րեն): 

 Նախ պե տք է « ճա նա չել» բռ նու թյան են թա րկ վող/ած ե րե խային, ո րով հե տև շատ 
հա ճախ ե րե խա նե րը վա խից կամ ուղ ղա կի չգի տակ ցե լով ի րե նց հետ կա տար վա ծը, 
լռում են և չեն խո սում այդ մա սին, իսկ ե թե ու նեն ո րո շա կի ան հա նգս տու թյուն, ա պա 
հա ճախ չեն հաս կա նում պատ ճառ նե րը, չգի տե ն՝ օգ նու թյան հա մար ում դի մե լ: 
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Կան մի  շա րք վար քային ցու ցիչ ներ, ո րո նք ար տա հայտ վում են բռ նու թյան են թա րկ-
վող ե րե խա նե րի մոտ (կախ ված են տա րի քային ա ռա նձնա հատ կու թյուն նե րից և կա-
րող են դրս ևոր վել տար բեր կե րպ)՝
  ցա ծր ինք նագ նա հա տա կան, ե րե խան ի րեն զգում է չսիր ված, չըն դուն ված, ոչ 

պիտանի,
  մշ տա կան տրա մադ րու թյան ան կում, տխ րու թյուն,
   ֆի զի կա կան պա տիժ նե րի են թա րկ վե լու վախ,
  տ րա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան ան կում, տր ված ա ռա ջադ րա նք նե րը կա տա-

րե լու ան կա րո ղու թյուն, 
  ան հար գա լից վե րա բեր մունք մե  ծա հա սակ նե րի նկատ մա մբ, ան վս տա հու թյուն, 
  ագ րե սիվ վա րք հա սա կա կից նե րի հետ շփ վե լիս,
   մե  ծա հա սա կին բնո րոշ վա րք,
   թե րա հա վա տու թյուն՝ ցու ցա բեր վող ա ջակ ցու թյան ան կե ղծ դր դա պատ ճառ նե րի 

նկատ մա մբ,
   հա ջո ղու թյան հաս նե լու ան կա րո ղու թյուն՝ ինքնագնահատականը ցածր կամ 

բացակա լինելու պատճառով: 
Ե րե խային օգ նե լու հա մար ա ռա ջին և կար ևոր քայ լը՝ ստեղ ծել այն պի սի հա րա բե-

րու թյուն ներ, որ ե րե խան խո սի, պատ մի , ար տա հայտ վի խնդ րի շուրջ: Դրա հա մար նա 
պե տք է վս տա հի ձեզ. ե ղեք ան կե ղծ, հար գա լից, հո գա տար, ան կո ղմն  ա կալ, խո սեք 
«ե րե խայի լեզ վով»:

 Հե տո ան հրա ժե շտ է գնա հա տել, վեր լու ծել ի րա վի ճա կը, հաս կա նալ ձեր օգ նու-
թյան, մի  ջամ տու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը. դուք կա րող էք հան դես գալ որ պես 
կրթող, ա ջակ ցող, խո րհր դա տու կամ մի ջ նո րդ (անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում դի մե ք 
հո գե բա նի, սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի, բժշ կի, ոս տի կա նի, ի րա վա պա շտ պա նի կամ այլ 
մաս նա գետ նե րի) հիմն  ա խն դի րը լու ծե լու, հաղ թա հա րե լու գոր ծում: 

Բռ նու թյան օ րե ցօր ա ճող մի  տումն  ե րը մե զ հան գեց նում են այն տխուր հա մոզ ման, 
որ ե րե խա նե րը բռ նու թյան ան մե ղ զո հեր են, և մշ տա կան բռ նու թյան ու սպառ նա լիք-
նե րի առ կայու թյան պայ ման նե րում ոտ նա հար վում և ոչն չաց վում են նրա նց մար դու 
ի րա վունք նե րը: 
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Ի ՆՉ ՊԵՍ ԵՆ ՊԱՅ ՔԱ Ր�  Մ ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ 

ԲՌ Ն�  ԹՅԱՆ ԴԵՄ ՀԱՅԱՍ ՏԱ Ն�  Մ ԵՎ 

ԱՄ ԲՈ ՂՋ ԱՇ ԽԱՐ Հ�  Մ
 
Մի լի ո նա վոր կա նայք և աղ ջիկ ներ ամ բո ղջ աշ խար հում են թա րկ վում են տար բեր 

տե սա կի բռ նու թյա ն՝ հո գե բա նա կան ճն շումն  ե րի, հար ձա կումն  ե րի, ծե ծի, բռ նա բա-
րու թյան, խեղ ման և ան գամ սպան ության: Հա մա ձայն ՄԱԿ-ի 2013 թ.-ի տվյ ալ նե րի՝ 
աշ խար հի կա նա նց 35 %-ը են թա րկ վում է ֆի զի կա կան և/ կամ սե ռա կան բռ նու թյան 
զու գըն կե րոջ կամ ոչ զու գըն կե րոջ կող մի ց: Ա վե լին, բռ նու թյան ազ գային ու սումն  ա-
սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ կա նա նց 70 %-ն է ի րե նց կյ ան քի ըն թաց քում են -
թարկ վել ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան բռ նու թյան զու գըն կե րոջ կող մի ց:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գեն դե րային բռ նու թյան դեմ պայ քա րի մի  շարք 
մի  ջո ցա ռումն  եր են ի րա կա նաց վում տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով ՝ ան դա մակ ցու թյուն 
կա նա նց ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րին, 
ազ գային օ րե նսդ րա կան դաշ տի բա րե փո խումն  եր, կր թա կան ո լոր տի բա րե փո խում-
ներ, ոչ ֆոր մալ կր թա կան դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում, ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ-
րաց ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի ան ցկա ցում, ակ ցի ա նե րի, հան րային մի  ջո ցա ռումն  ե րի և 
ջա տա գո վու թյան ու շա հե րի պա շտ պա նու թյան այլ նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ի րա կա-
նա ցում: 

Ան կա խա ցու մի ց հե տո ՀՀ-ում ըն դուն վել են գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան բա-
րե լավ մա նն ուղղ ված մի  շա րք ներ պե տա կան փաս տա թղ թե ր։ Վեր ջե րս ըն դուն ված 
փաս տա թղ թե րից կա րե լի է նշել « Գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գը», 
«ՀՀ գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան 2011-2015 թթ. ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը», 
«Ը նդ դեմ գեն դե րային բռ նու թյան ազ գային ծրա գի րն ու Ընդ դեմ գեն դե րային բռ նու-
թյան 2011-2015 թթ. ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը», « Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա-
վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը և այլն: 

Սա կայն այս ա մե  նը դեռ բա վա րար չէ բռ նու թյան կան խար գել ման, կա նա նց պաշտ-
պա նու թյան և բռ նա րա րի պատ ժե լի ու թյան մե  խա նի զմն  ե րի ա պա հով ման հա մար: 
Անհ րա ժեշ տու թյուն կա ըն դու նե լու «Ըն տա նե կան բռ նու թյան կան խար գել ման մա սին» 
օ րեն քը, ո րը դեռ գտն վում է քն նա րկ ման փու լում։ Պաշ տո նա կան տվյ ալ նե րով Հայաս-
տա նում 2014 թ.-ին և ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը կա նա նց նկատ մա մբ բռ նու թյան մա սին 
1500 ա հա զա նգ է ստա ցել, իսկ ըն տա նե կան բռ նու թյու նից 8 կին է մա հա ցել: Հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րն ի րե նց հեր թին ստա նում են տա րե կան մի  ջի նում 
4000 ա հա զա նգ։ 

Օ րեն քի նա խա գի ծը նա խա տե սում է Եր ևա նում և մար զե րում ըն տա նե կան 
բռնու թյան են թա րկ ված ան ձա նց հա մար ստեղ ծել ա պաս տա րան ներ, խո րհրդա-
տ վա կան և հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կե նտ րոն ներ, վե րա պատ րաս տել ի րա-
վա պահ մար մին նե րին և ոս տի կա նու թյա նը՝ ա ռա վել կոմ պե տե նտ վա րե լու ըն-
տա նե կան բռ նու թյան դեպ քե րը: 2014 թ.-ի դրու թյա մբ Հայաս տա նում բռ նու թյան 
են թա րկ ված կա նա նց հա մար ըն դա մե նը ե րեք ա պաս տա րան կա, որոնցից միայն 
երկուսն են մասնագիտացված ընտանեկան բռնությունը հաղթահարած կանանց 
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և նրանց երեխաների համար: Դրանք գործում են ՀԿ-ների սուղ միջոցներով, իսկ 
պե տու թյան կող մից ստե ղծ ված ա պաս տա րան ներ չկան: Վե րոն շյալ ա պաս տա-
րան նե րում տա րե կան մի ջի նը 100-ից ավելի բռ նու թյան են թա րկ ված կին և երեխա 
է տե ղա վոր վում։ Դի մող նե րը շատ են, սա կայն ա պաս տա րան նե րը փո քր են, ու նեն 
ֆի նան սա կան կայու նու թյան խն դիր և չեն կա րող մեծ թվով կա նա նց տե ղա վո րե լ։

 Թեև օ րե նսդ րա կան բա րե փո խումն  ե րն ու հա մա պա տաս խան հայե ցա կար գե րի ըն-
դու նումն  ան չափ կար ևոր է, նույն չափ կար ևոր է նաև հան րու թյան ի րա զեկ վա ծու թյան 
բա րձ րա ցումն  ու կր թու թյու նը կա նա նց ի րա վունք նե րի հիմն  ա հար ցե րի վե րա  բերյա լ։ 
Գեն դե րային հար ցե րով զբաղ վող խմ բե րն ու կազ մա կեր պու թյուն նե րը տար վա 
կտրված քով կազ մա կեր պում են մի  շա րք մի  ջո ցա ռումն  եր, դա սըն թաց ներ և ակ  ցիա-
նե ր։ Սա կայն տար վա 365 օ րե րից կա 16 օր, ո րի ըն թաց քում կա նա նց նկատ  մամբ 
բռնու թյու նից ու խտ րա կա նու թյու նից խո սում են ա մե  նուր։ Խոս քը «Ը նդ դեմ գեն դե-
րային բռ նու թյան ակ տի վու թյան 16-օ րյակ» հա մաշ խար հային քա րո զար շա վի մա սին 
է։ 1991 թ.-ից ի վեր ա վե լի քան 4500 կազ մա կեր պու թյուն ներ աշ խար հի 164 երկր նե րում 
մաս նակ ցում են ա մե  նա մյա քա րո զար շա վին, ո րը կոչ է ա նում վե րաց նել բո լոր տե սա-
կի բռ նու թյուն նե րը կա նա նց նկատ մա մբ: Յու րա քան չյուր տա րի մշակ վում է քա րո զար-
շա վի հա մաշ խար հային թե ման և կար գա խո սը՝ կա նա նց ի րա վունք նե րի պա շտ պան-
նե րի հետ խո րհր դակ ցու թյա մբ: 

Ն շե նք, որ 20-րդ դա րում ար մա տա վոր ված 16-օ րյա քա րո զար շա վը հի մն  ված է եր կու 
պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի վրա: Ա ռա ջի նը տե ղի է ու նե ցել 1960 թ.-ի նոյեմ բե րի 
25-ին Դո մի  նի կյ ան Հան րա պե տու թյու նում, երբ իշ խա նու թյուն նե րը դա ժա նա բար մա-
հա պատ ժի են թար կե ցին քա ղա քա կան ակ տի վի ստ Մի րա բալ չո րս քույ րե րից ե րե քին, 
ով քեր դար ձել է ին Թրու հիլյ ոյի ռե ժի մի  դեմ դի մադ րու թյան խո րհր դա նիշ: Երկ րոր դը 
տե ղի է ու նե ցել 1989 թ.-ի դեկ տեմ բե րի 6-ին Կա նա դայում, երբ Մա րկ Լե պին ա նու նով 
25-ա մյա մի  ե րի տա սա րդ կրա կե լով սպա նեց Մոն րե ա լի հա մալ սա րա նի ին ժե նե րա կան 
ֆա կուլ տե տի 14 ու սա նո ղու հի նե րի: Մար դաս պա նը վս տահ էր, որ այդ ֆա կուլ տետ իր 
չըն դուն վե լու պատ ճա ռն ի գա կան սե ռի ու սա նող նե րի քա նա կն էր: Դեպ քից հե տո նույն 
հա մալ սա րա նի տղա նե րը ստեղ ծե ցին խումբ, որն ա մե ն տա րի կազ մա կեր պում է սպի-
տակ ժա պա վեն նե րի երթ՝ հի շա տա կե լու ան մե ղ սպան ված ու սա նո ղու հի նե րին: 

Ա վե լի ուշ, 1999 թ.-ին, Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը պաշ տո նա պես 
ճա նա չեց նոյեմ բե րի 25-ը որ պես Կա նա նց նկատ մա մբ բռ նու թյան վե րաց ման մի  ջազ-
գային օր: Այդ օ րով էլ սկս վում է 16-օ րյա քա րո զար շա վը, ո րը տևում է մի  նչև դեկ տեմ-
բե րի 10-ը` Մար դու ի րա վունք նե րի մի  ջազ գային օ րը։ 

Այս պի սով, 16-օ րյա կն իր մե ջ նե րա ռում է մար դու ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան 
մի  ջազ գային օ րեր, ո րոն ցից են՝
   Նոյեմ բե րի 25 – Կա նա նց նկատ մա մբ բռ նու թյան վե րաց ման մի  ջազ գային օր
  Նոյեմ բե րի 29 – Կին ի րա վա պա շտ պան նե րի մի  ջազ գային օր
  Դեկ տեմ բե րի 1 - ՁԻ ԱՀ-ի դեմ պայ քա րի հա մաշ խար հային օր
  Դեկ տեմ բե րի 6 – Մոն րե ա լի զո հե րի հի շա տա կի օր
  Դեկ տեմ բե րի 10 – Մար դու ի րա վունք նե րի մի  ջազ գային օր։
 Հայաս տա նում այժմ գոր ծում են մի  շա րք հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, 

խմ բեր և ան հատ ներ, ո րո նք զբաղ վում են կա նա նց ի րա վունք նե րով և ա ջակ ցում են 
բռ նու թյան են թա րկ ված կա նա նց և աղ ջիկ նե րին: Հայաս տա նում « Կա նա նց նկատ  մամբ 
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գեն դե րային բռ նու թյան դեմ ակ տի վիզ մի  16-օ րյակ»-ի հետ կապ ված ևս կազ մա  կերպ-
վում են տար բեր մի  ջո ցա ռումն  եր, դա սըն թաց ներ, ցու ցա հան դես ներ, ֆիլ մե  րի ցու-
ցադ րու թյուն ներ, ո րո նց նպա տա կն է ի րա զե կել հա սա րա կու թյա նը կա նա նց խնդիր-
նե րի և գեն դե րային բռ նու թյան, դրա կան խար գել ման և այլ նի մա սին:

«Ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային օր» Հոկտեմբեր 1, 2015 
Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա
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«Հայաստանի չծնված աղջիկները» 
սեռով պայմանավորված հղիության 
արհեստական ընդհատումն երի դեմ 
ակցիա, դեկտեմբեր 6, 2014 

Ընդդեմ գենդերային հիմքով բռնության 16-օրյակ, 
նոյեմբեր 25

Դեկտեմբեր 3, 2014թ., 
«Խաղաղությունը կնոջ ձեռքերով» 
հանրային մի ջոցառում, 
«Սևազգեստ կանայք» մի ջազգային 
խաղաղաշինական շարժման 
հայաստանյան նախաձեռնություն

«Համընդհանուր 
իրավունքներին 

նվիրված ամե նամյա 
մրցանակաբաշխություն» 
ընտանեկան բռնությունը 

հաղթահարած Հասմի կ 
Խաչատրյանը Գավառ 

քաղաքից և Ընդդեմ կանանց 
նկատմամբ բռնության 

կոալիցիան արժանացել են 
«Խիզախ կին» մրցանակին       
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 ՀԱՍ ԿԱ Ց�  ԹՅ�  Ն ՆԵ ՐԻ ԲԱ ՌԱ ՐԱ Ն
 
Գեն դեր` սո ցի ա լա պես ամ րա գր ված, այ սի նքն հա սա րա կու թյան մե ջ ըն դու նե լի 

վարք, ո րը բնո րոշ է կա նա նց և տղա մա րդ կա նց:

 Գեն դե րային նոր մե  ր՝ վար քի ո րո շա կի կա նոն ներ, ո րո նք պար տա դր վում են մար-
դուն` կախ ված նրա կեն սա բա նա կան սե ռից:

 Գեն դե րային դե րե ր՝ հա սա րա կու թյան կող մի ց կեն սա բա նա կան սե ռին թե լա դր վող 
վար քի ո րո շա կի մո դել ներ:

 Գեն դե րային խտ րա կա նու թյուն (ուղ ղա կի, ա նուղ ղա կի)`  ան ձա նց ի րա վունք ներն 
ու շա հե րը սահ մա նա փա կող ցան կա ցած տար բե րա կում, բա ցա ռում կամ նա խա պատ-
վու թյուն՝ սե ռի հատ կա նի շով, որն ուղղ ված է կամ հան գեց նում է քա ղա քա կան, տնտե-
սա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային և հա սա րա կա կան կյ ան քի այլ ո լո րտ նե րում կա-
նա նց և տղա մա րդ կա նց ի րա վա հա վա սա րու թյան ճա նաչ ման, օգ տա գո րծ ման կամ 
ի րա կա նաց ման սահ մա նա փակ մա նը կամ վե րաց մա նը: 

Ո ւղ ղա կի գեն դե րային խտ րա կա նու թյուն`  սե ռային պատ կա նե լու թյունն ուղ ղա -
կիորեն մատ նան շող խտ րա կա նու թյուն:

 Ա նուղ ղա կի գեն դե րային խտ րա կա նու թյուն` խտ րա կա նու թյուն ա ռա նց սե ռային 
պատ կա նե լու թյան ուղ ղա կի մատ նա նշ ման:

 Գեն դե րային վի ճա կագ րու թյուն`  սե ռային բա շխ մա մբ վի ճա կագ րու թյուն, որն ար-
տա ցո լում է սո ցի ալ-քա ղա քա կան կյ ան քի բո լոր ո լո րտ նե րում կա նա նց և տղա մա րդ-
կա նց հա մա պա տաս խան դիր քը և հա սա րա կու թյան մե ջ առ կա գեն դե րային հիմն  ա-
խն դիր նե րն ու հա րա բե րու թյուն նե րը:

 Գեն դե րային ներ կայաց վա ծու թյուն`  պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րի կամ որ ևէ կազ մա կեր պու թյան կազ մում կա նա նց և տղա մա րդ կա նց ներ-
կայաց վա ծու թյան հա մա մաս նու թյուն:

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյուն`  կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սար ի րա վա կան 
կար գա վի ճակ և դրա ի րա կա նաց ման հա մար հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ, ո րո նք 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ան ձա նց, ան կախ սե ռից, ա զա տո րեն օգ տա գոր ծե լու 
ի րե նց ու նա կու թյուն նե րը քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային և 
հա սա րա կա կան կյ ան քի այլ ո լո րտ նե րում մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու հա մար:

 Գեն դե րային ի րա վա հա վա սա րու թյուն` օ րեն քի ա ռաջ կա նա նց և տղա մա րդ  կանց 
ի րա վունք նե րի, պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան հա վա սա րու-
թյուն` օ րեն քով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րի հաշ վառ մա մբ:

Գեն դե րային չա փո րո շիչ ներ (գեն դե րային զգայուն ին դի կա տոր ներ)`  ցու ցիչ ներ 
կամ չա փիչ ներ, ո րո նց քա նա կա կան և ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը կի րա ռում են ո րո-
շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում հա սա րա կու թյու նում գեն դե րային նշա նա կու թյուն ու նե-
ցող փո փո խու թյուն նե րը հան րա գու մա րի բե րե լու հա մար:

 



57

Գեն դե րային հա րա բե րու թյուն ներ` շփ ման մե ջ կամ տար բեր տե սա կի հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում կա նա նց և տղա մա րդ կա նց գեն դե րային 
բնույ թի վա րք և վար մունք:

 Գեն դե րային կա րծ րա տի պեր`  կա նա նց և տղա մա րդ կա նց մի  ջև տար բե րու թյուն նե-
րի մա սին տվյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծում տվյ ալ հա սա րա կու թյան մե ջ առ կա կա րծ-
րա ցած պատ կե րա ցումն  եր:

 Գեն դե րային վեր լու ծու թյուն`  հա սա րա կու թյան մե ջ կա նա նց և տղա մա րդ  կանց 
դրու թյան վրա հա սա րա կա կան կյ ան քի հա մա պա տաս խան ո լո րտ նե րում գոր ծող կամ 
նա խա ձե ռն վող ծրագ րե րի, ի րա վա կան ակ տե րի, պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
տար բեր ներ գոր ծու թյուն նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թաց:
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 Ձեռ նար կի այս բաժ նում ներ կայաց ված են գո րծ նա կան վար ժու թյուն ներ, ո րո նք 
նպա տակ ու նեն քն նար կել, վեր լու ծել գեն դե րային խն դիր ներ և հիմն  ա հար ցեր, բա-
ցա հայ տել և վե րաց նել սո վո րող նե րի մոտ առ կա գեն դե րային կա րծ րա տի պե րը, հա-
մա պա տաս խան վե րա բեր մունք ձևա վո րել խտ րա կա նու թյան, բռ նու թյան ցան կա ցած 
դրս ևոր ման նկատ մա մբ և խո րա պես գի տակ ցել այդ եր ևույթ նե րի բա ցա սա կան ազ-
դե ցու թյունն ու հետ ևա նք նե րը ան հատ նե րի, ըն տա նիք նե րի և հա սա րա կու թյան վրա: 

Վար ժու թյուն նե րի ցան կը ներ կայաց ված է սա նդ ղա կով, ուր թվա րկ ված վար ժու-
թյուն նե րի դի մաց աստ ղա նի շե րով ցույց է տր ված, թե որ թե մային կամ թե մա նե րին է 
առնչ վում տվյ ալ վար ժու թյու նը: Կան վար ժու թյուն ներ, ո րո նք ուղղ ված են նույն նպա-
տակ նե րին կամ ար ծար ծում են նույն խն դիր նե րն ու հաս կա ցու թյուն նե րը, բայց ուղղ-
ված են տար բեր տա րի քային խմ բե րի, և նույն թե ման պար զա բան վում և քն նա րկ վում 
է տար բեր աս տի ճան նե րով ու խո րու թյա մբ: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սուց չին 
ընտ րել, թե տվյ ալ թե ման կամ հար ցը քն նար կե լիս որ վար ժու թյու նը հատ կա պես կի-
րա ռի իր դա սա րա նում՝ ել նե լով սո վո րող նե րի տա րի քային, ի մա ցա կան և այլ ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րից: 

Վար ժու թյուն նե րը կա ռուց ված են այն պես, որ նախ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
պար զել սո վո րող նե րի պատ կե րա ցումն  ե րը, ըն կա լումն  ե րն ու դիր քո րո շումն  ե րն ար-
ծա րծ վող թե մա նե րի վե րա բե րյալ, և հե տո մի  այն ուղ ղոր դել մտո րե լու, կշ ռա դա տե լու և 
ո րո շա կի եզ րա կա ցու թյուն ներ ա նե լու: 
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Մաս նա կից նե րը կգի տակ ցեն, որ ի րա կա նում աղ-
ջիկ նե րի և տղա նե րի մի  ջև տար բե րու թյուն նե րը 
մի  այն ֆի զի ո լո գի ա կան կա ռուց ված քի և կեն սա-
բա նա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մե ջ են։ 

25 րո պե

մի  ջին դպ րո ց

 

 Մաս նա կից նե րը բա ժան վում են 5-7 հո գա նոց խմ բե րի։ Խմ բե րից յու րա քան չյու-
րին տր վում է նույն հա նձ նա րա րու թյու նը՝ կազ մե լ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի ցա նկ, 
ո րոն ցով տար բեր վում են աղ ջիկ նե րը տղա նե րի ց։ Խմ բե րից վեր ջի նին տր վում է հանձ-
նա րա րու թյուն՝ կազ մե լ ո րակ նե րի ցա նկ, ո րոն ցով մե  նք նման ենք ի րա ր։ Այս խմ բի 
աշ խա տան քին ո րո շա կի ա ջակ ցու թյուն է պե տք ցույց տալ, օ րի նակ ներ բե րե լ։ Պե տք 
է օգ նել խմ բին տես նե լու, որ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րն ա վե լի շատ ան հա տա կան 
մա րդ կային են, քա ն՝ սե ռայի ն։ 

Սկզ բում քն նար կումն  սկ սում են նրա նք, ով քեր տար բե րու թյուն նե րն են դուրս բե րե լ։ 
Տար բե րու թյուն նե րը գր վում են գրա տախ տա կին եր կու սյու նա կո վ։ Հա ջո րդ խմբերը 
մո տե նում են գրա տախ տա կին և լրա ցումն  եր ա նում ա ռա ջին խմ բի գրա ծի ն։ 

Վեր ջին խում բը գրա տախ տա կին նոր սյու նա կով գրում է այն ո րակ նե րն ու ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոն ցով մե  նք նման ենք ի րա ր։ 

Այ նու հե տև ու սու ցի չը խմ բի ու շադ րու թյու նը հրա վի րում է նմա նու թյուն նե րին և 
տար բե րու թյուն նե րի ն։ 
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Տար բե րու թյուն ներ

Աղ ջիկ ներ Տ ղա ներ

Թույլ
Սա կավ խե լա ցի
Համ բե րա տար
Զուսպ
Հա մե  ստ
Մաք րա սեր
Հո գա տար
Տն տես վար
Կա րո ղա նում են ու տե ստ ներ պատ րաս տել
Չեն հայ հոյում
Զ գաց մուն քայի ն
և այլն

Ու ժեղ
Խե լա ցի
Ան համ բեր
Ան զուսպ
Հան դուգն
Փն թի
Ան տար բեր
Թա փթփ ված
Չեն կա րո ղա նում ու տե ստ ներ պատ րաս տել
Հայ հոյում են
Չո ր
և այլն

Ն մա նու թյուն նե ր

Ե'վ տղա նե րը, և' աղ ջիկ նե րը կա րող են
Թույլ լի նել
Սկզ բուն քային լի նել
Ու ժեղ լի նել
Հա մառ լի նել
Հայ հոյել
Հան դուգն լի նել
Հա մե ղ ու տե ստ ներ պատ րաս տել
Զ գաց մուն քային լի նել
և այլն

 

Ու սու ցի չը ամ փո փիչ քն նար կու մը տա նում է այն ուղ ղու թյա մբ, որ մե ր տար բե րու-
թյուն նե րն ան հա տա կան են, այլ ոչ սե ռայի ն։ Բո լոր նշ ված ո րակ նե րը կա րող են հա-
տուկ լի նել և՛ տղա մար դուն, և՛ կնո ջը։ 
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Ի ՞ՆՉ Է ԳԵՆ ԴԵ ՐԸ 

Վար ժու թյան նպա տա կն է ու սումն  ա սի րել և հաս-
կա նալ « սեռ» և « գեն դեր» հաս կա ցու թյուն նե րի 
տար բե րու թյու նը և տար բե րակ ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը։

45 րո պե

մի  ջին դպ րո ց

  

Մաս նա կից նե րին հար կա վոր է բա ժա նել 2 խմ բի: Ա մե ն մի  խմ բին բա ժա նել գու նա-
վոր մար կեր ներ և ֆլիպ չա րտ ներ, բա ցատ րել ա ռա ջադ րան քը: 1-ին խում բը պե տք է 
թվի 10-12 հատ կա նիշ ներ/ բա ռեր, ո րո նք խմ բի ան դամն  ե րը նույ նաց նում են կնոջ հե տ։ 
2-րդ խում բը պե տք է գրի առ նի տղա մար դու հետ ա սո ցաց վող 10-12 հատ կա նիշ ներ/ 
բա ռե ր։ Հար կա վոր է խրա խու սել, որ մաս նա կից նե րը նշեն և՛ կեն սա բա նա կան, և՛ սո-
ցի ա լա կան հատ կա նիշ ներ:

Ս տո րև ներ կայաց ված են նման աշ խա տա նք նե րի օ րի նակ նե ր։

Ե րբ խմ բե րը վեր ջաց նեն ի րե նց աշ խա տան քը, փա կց նել աշ խա տա նք նե րը պա տին և 
խնդ րել ա մե ն մի  խմ բից մե կ մաս նակ ցի ներ կայաց նել աշ խա տան քը:

 Ներ կայաց նե լու ըն թաց քում վա րո ղը պե տք է լսա րա նի հետ քն նար կի և յու րա քան չյուր 
հատ կա նի շի կող քին նշի` տվյ ալ հատ կա նի շը տր ված է կնո ջը/տ ղա մար դուն բնու թյա ՞ն, թե՞ 

ԿԻՆ
Թույլ
Քնքուշ
Հարմարվող
Զգացմունքային
Գեղեցիկ
Բամբասկոտ
Հղիություն
Մայր
Աշխատասեր

ՏՂԱՄԱՐԴ
Ուժեղ
Կոպիտ
Աշխատասեր
Խելացի
Կազմակերպչական ձիրք ունեցող
Քաջ
Առատ մազածածկույթ
Բամբ ձայն
Եղբայր
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հա սա րա կու թյան կող մի ց: Օգ տա գոր ծել 2 գույ նի մար կեր և ա մե ն մի  հատ կա նի շի կող քին 
գրել հա մա պա տաս խա նա բար «Բ» կամ «Հ»:

Քն նար կու մի ց հե տո վե րց նել 2 գու նա վոր թեր թիկ, ո րոն ցից մե  կի վրա նա խա պես գրված 
կլի նի ԿԻՆ, մյու սի վրա` ՏՂԱ ՄԱ ՐԴ: ԿԻՆ գու նա վոր թեր թի կով ծած կել ՏՂԱ ՄԱ ՐԴ բա ռը, 
իսկ ՏՂԱ ՄԱ ՐԴ թղ թի կի օգ նու թյա մբ` ԿԻՆ բա ռը: 

* Կախ ված է, թե ինչ ու ժի մա սին է խոս քը։ Սո վո րա բար տղա մար դիկ ֆի զի կա պես ա վե լի ու ժեղ են, 
քան կա նայք։ Սա կայն հո գե բա նա կան ու ժի մե  ծու թյու նը կախ ված չէ սե ռից, հետ ևա բար տվյ ալ սե ռին վե-
րա գր ված է հա սա րա կու թյան կող մի  ց։

 Հա րց նել մաս նա կից նե րին, թե արդյո ՞ք հա մա ձայն են, որ տղա մար դու տվյ ալ հատ կա-
նիշ նե րը կա րե լի է վե րագ րել նաև կա նա նց, և հա կա ռա կը, կնոջ թվա րկ ված հատ կա նիշ նե-
րը կա րե լի՞ է վե րագ րել տղա մա րդ կա նց: Օ րի նակ, կի նը կա րո ՞ղ է լի նել ու ժեղ, տղա մար դը 
կա րո ՞ղ է լի նել զգաց մուն քային: 

Օ ղա կել այն հատ կա նիշ նե րը, ո րո նք, ըստ մաս նա կից նե րի, հնա րա վոր չէ վե րագ րել հա-
կա ռակ սե ռին: Օ րի նակ, հղի ա նա լը բնո րոշ է մի  այն կնո ջը և չի կա րող նույ նաց վել տղա-
մար դու հետ: Բա ցատ րել, որ այն հատ կա նիշ նե րը, ո րո նք հնա րա վոր չէ նույ նաց նել և՛ 
տղա մար դու, և՛ կնոջ հետ, սե ռային հատ կա նիշ նե րն են: Դրա նք կեն սա բա նա կան հատ-
կա նիշ նե ր են, ո րո նք տր վում են բնու թյան կող մի ց: Իսկ այն հատ կա նիշ նե րը, ո րո նք 
կա րող են եր կու սե ռի հետ էլ նույ նաց վել, գեն դե րային հատ կա նիշ նե րն են, հատ կա-
նիշ ներ, ո րո նք ոչ թե բնու թյունն է տվել մար դուն, այլ հա սա րա կու թյունն է վե րագ րե լ՝ 
ո րո շա կի սպա սե լիք նե րից և պատ կե րա ցումն  ե րից ել նե լո վ։

 Մաս նա կից նե րին բա ցատ րել, որ սե ռն ու գեն դե րը տար բեր հաս կա ցու թյուն ներ են, և 
կար ևոր է տա րան ջա տել մե  կը մյու սից՝ գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը ճի շտ պատ կե րաց-
նե լու և ըն կա լե լու նպա տա կո վ։

 Սե ռը կեն սա բա նա կան է և ի րե նից են թադ րում է կնոջ և տղա մար դու մի  ջև կեն սա-
բա նա կան տար բե րու թյուն նե րը: Այ սի նքն` « սեռ»-ի դեպ քում մե  նք խո սում ենք բնու թյան 
կող մի ց տր վա ծ՝ կնոջ և տղա մար դու մար մի ն նե րի մի  ջև ֆի զի կա կան տար բե րու թյուն նե րի 
մա սին: Սա կայն կեն սա բա նա կան այդ տար բե րու թյու նն ա մե ն ևին էլ չի նշա նա կում, որ հա-
սա րա կու թյու նում կնո ջն ու տղա մար դուն պե տք է տար բեր կե րպ վե րա բեր վել: Այ նուա մե -
նայ նիվ, հա սա րա կու թյան կող մի ց ան հատ նե րին վե րա գր վել են ո րո շա կի մո տե ցումն  եր և 
վար քագ ծեր, և սո ցի ա լա կան կամ մշա կու թային հե նց այդ « կե րտ վա ծքն» էլ ի րե նից ներ-
կայաց նում է գեն դե րը: 

ԿԻՆ
Թույլ Հ 
Քնքուշ Հ
Հարմարվող Հ
Զգացմունքային Հ
Գեղեցիկ Հ
Բամբասկոտ Հ
Հղիություն Բ
Մայր Բ
Աշխատասեր Բ

ՏՂԱՄԱՐԴ
Ուժեղ Հ/Բ*
Կոպիտ Հ
Աշխատասեր Հ
Խելացի Հ
Կազմակերպիչ Հ
Քաջ Հ
Առատ մազածածկույթ Բ
Բամբ ձայն Բ
Եղբայր Բ
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Գեն դե րն այն վե րա բեր մունք նե րն են, վար քագ ծե րը և սպա սե լիք նե րը, ո րո նք հա սա-
րա կու թյունն ա սո ցաց նում է կին կամ տղա մա րդ լի նե լու հե տ9:1 

 

1. Ի ՞նչ եք կար ծում, քաջ լի նե լը սե ռայի ՞ն հատ կա նիշ է, թե՞ գեն դե րայի ն։ Կա րո ՞ղ է 
կի նը քաջ լի նե լ։ 

2. Ի ՞նչ եք կար ծում, կնոջ և տղա մար դու հան դեպ ու նե ցած ըն կա լումն  ե րը Հայաս-
տա նում նո՞ւյնն են, ինչ այլ երկր նե րում։ 

3. Ա րդյո ՞ք գեն դե րային հատ կա նիշ նե րը փո փոխ վում են ժա մա նա կի ըն թաց քում։ 
Հա մե  մա տեք 21-րդ դա րի հայ կնո ջը/տ ղա մար դուն 18-րդ դա րի ֆրան սի ա ցի 
կնոջ/տ ղա մար դու հե տ։ Ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ եք նկա տում նրա նց վար քագ ծի, 
հա գուս տի, ար տա քին տես քի մե  ջ։

9 Այս վարժությունն անցկացնելու համար կարելի է օգտվել ուղեցույցի տեսական հատվածից 

(տե՛ս էջ 11-15)։
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 ԵՍ ԿԱ ՐՈՂ ԵՄ ԵՎ ԵՍ ԿԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆԱՅԻ 

Ա շա կե րտ նե րը հս տակ պատ կե րա ցում կկազ մե ն 
« սեռ» և « գեն դեր» հաս կա ցու թյուն նե րի և դրանց 
տար բե րու թյուն նե րի մա սի ն՝ հի մն  վե լով սե փա-
կան փոր ձի վրա ։

35 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց

  

Ու սու ցի չն ա շա կե րտ նե րին խնդ րում է մո տե նալ նա խօ րոք պատ րա ստ ված թղ թե րին 
և վրան գրել ի րե նց կար ծի քը։ Տղա նե րի հա մա ր՝ «Ես տղա մա րդ եմ, և ես կա րող եմ…, 
ե թե ես կին լի նե ի, ա պա ես կկա րո ղա նայի…»: 

Աղ ջիկ նե րի հա մա ր՝ «Ես կին եմ, և ես կա րող եմ…, ե թե ես տղա մա րդ լի նե ի, ա պա 
ես կկա րո ղա նայի…»:

 

1. Ին չո ՞ւ եք ընտ րել հե նց այդ պա տաս խա նը։ 
2. Ի ՞նչ տար բե րու թյուն կա « կա րող եմ» և «կ կա րո ղա նամ» բա ռե րի մի  ջև։ Այս տար-

բե րու թյունն իս կա պես զգա լի՞ է, թե ար հես տա կա նո րեն է ստե ղծ վա ծ։ 
3. Ի նչ պի սի՞ տար բե րու թյուններ կան սպա սումն  ե րի մի  ջև՝ կապ ված սե ռի և գեն դե րի 

հե տ։ 
4. Ի ՞նչ է ցույց տա լիս այս վար ժու թյու նը ։

Քն նա րկ վում է յու րա քան չյուր կար ծիք, ին չո՞ւ են նրա նք մտա ծում, որ չեն կա րող ա նել 
ինչ-որ բան, օ րի նա կ՝ ընթ րիք պատ րաս տել կամ զբաղ վել ե րե խա նե րի խնամ քո վ։ 

Ու սու ցի չը պե տք է օգ նի ե րե խա նե րին հաս կա նալ, որ կնոջ և տղա մար դու վար-
քի վերաբերյալ տար բեր բնորոշումն երն ար տա հայ տում են նրա նց մա սին ըն դուն ված 
սպա սե լիք նե րը, ընդ ո րում՝ ար տա հայտ ված կար ծիք նե րի մե ծ մա սը վե րա բե րում է 
կեն սա բա նա կան սե ռին, այլ ոչ թե գեն դե րի ն։
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 ՄԵ ՆՔ ԲԱ ԼԻ ԿԻ ԵՆՔ ՍՊԱ Ս�  Մ

Մաս նա կից նե րը կճա նա չեն հա սա րա կու թյան 
կող մի ց աղ ջիկ նե րին ու տղա նե րին վե րա գր վող 
հատ կու թյուն նե րն ու դրա նց սահ մա նա փա կում-
նե րը։ Կտար բե րա կեն « սեռ» և « գեն դեր» հաս կա-
ցու թյուն նե րը գո րծ նա կան աշ խա տան քի մի  ջո-
ցո վ։ 

45 րո պե

տար րա կան, մի  ջին և ա վագ դպ րո ց

  

 Մաս նա կից նե րը բա ժան վում են 6 հո գա նոց 3 խմ բի։ Ե թե դա սա րա նում ա շա կե րտ-
նե րի թի վը գե րա զան ցում է 18-ը, նրա նք դառ նում են դի տո րդ ներ կամ լրաց նում են 
խմ բի մյուս ան դամն  ե րի ն։ 

Ու սու ցի չը նա խա պես պատ րաս տում է 6 տար բեր գույ նե րի թեր թիկ ներ, ո րո նց վրա 
գր վում են ըն տա նի քի ան դամն  ե րի ա նուն նե րը՝ պա պիկ, տա տիկ, մայ րիկ, հայ րիկ, 
տղա, աղ ջի կ։ Ու սու ցի չը թեր թիկ նե րը գլա նա ձև փա թա թում է և պա տա հա կան կեր պով 
բա ժա նում մաս նա կից նե րի ն։ Մաս նա կից նե րը, բա ցե լով ի րե նց թեր թիկ նե րը, սկ սում են 
գտ նել ի րե նց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի ն՝ ըստ թեր թի կի գույ նի։ Յու րա քան չյուր գույ նը 
բնո րո շում է որ ևէ կո նկ րետ մշա կույթ. մե  կը՝ մահ մե  դա կան, մյու սը՝ քրիս տո նե ա կան, 
եվ րո պա կան, հայ կա կան և այլն։ 

Ըն տա նի քի ան դամն  ե րին գտ նե լուց հե տո, մաս նա կից նե րը խմբ վում են ի րե նց ըն-
տա նիք նե րում։ Ե րեք ըն տա նիք նե րում էլ լավ լուր կա. նրա նք ե րե խայի են սպա սում։ 

Յու րա քան չյուր խմ բին տր վում է թեր թիկ, որ տեղ նա խա տես ված են 20 հատ կա նի-
շի հա մար բա ժին ներ, ո րո նք պի տի լրաց նեն ըն տա նի քի ան դամն  ե րը։ Յու րա քան չյուր 
մաս նա կից պե տք է փոր ձի պատ կե րաց նել ի րեն տվյ ալ մշա կույ թի, տվյ ալ տա րի քի և 
սե ռի ներ կայա ցու ցիչ, փոր ձի մտ նել նրա մաշ կի մե ջ, մտա ծել նրա նմա ն։ 

Ըն տա նի քի ան դամն  ե րը պի տի գրեն ա ռա ջին սյու նա կում այն հատ կա նիշ նե րը, 
ո րոնք նրա նք ցան կա նում են տես նել ե րե խայի մե  ջ։ 

Այժմ հե տա զո տու թյու նը պար զել է, որ սպաս վում է աղ ջի կ։ Ըն տա նի քը պե տք է 2-րդ 
սյու նա կում ընտ րի և ա ռա ջին սյու նա կից ա ռա նձ նաց նի այն հատ կա նիշ նե րը, ո րո նք 
կցան կա նար տես նել աղջ կա մե  ջ։ 
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Քիչ հե տո պա րզ վեց, որ հե տա զո տու թյու նը սխալ վել է, և ըն տա նի քը տղայի է սպա-
սում։ Այժմ պե տք է եր րո րդ բաժ նում ընտ րել և ա ռա ջին բաժ նից գրել այն հատ կա նիշ-
նե րը, ո րո նք կու զե նան տես նել տղայի մե  ջ։ 

Վեր ջում պե տք է լրաց նել 4-րդ սյու նա կը, որ տեղ պե տք է նշել այն հատ կա նիշ նե րը, 
ո րո նք, ըստ մաս նա կից նե րի, հա տուկ են և՛ տղա նե րին, և՛ աղ ջիկ նե րի ն։ 

1 1 2 3 4

2

3

4

5

6

1. Քն նա րկ ման ժա մա նակ հա մե  մատ վում են 3 ըն տա նի քների կա տա րած աշ խա-
տան քը։ 

2.   Քն նա րկ վում են մշա կու թային տար բե րու թյուն նե րը։ 
3. Վեր լուծ վում են տա րի քային և սե ռային տար բե րու թյուն նե րը՝ տար բեր սե ռե րից 

ու նե ցած ակն կա լիք նե րի և նրա նց նկատ մա մբ պա հա նջ նե րի ա ռու մո վ։ 
4.   Ըն տա նի քի ո՞ր ան դամն  ե րն է ին ա վե լի շատ տար բե րու թյուն ներ տես նում տղա նե-

րի և աղ ջիկ նե րի մի  ջև։ 
  5. Ո րո ՞նք է ին ի րա կան տար բե րու թյուն նե րը, իսկ ո րո ՞նք՝ կա րծ րա տի պե ր։ 
6.   Ո ՞ր ո րակ նե րն է ին բնո րոշ սե ռին, իսկ ո րո ՞նք՝ գեն դե րի ն։
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Ս ՊԱ ՍԵ ԼԻՔ ՆԵՐ, ՊԱ ՀԱ ՆՋ ՆԵՐ ԵՎ 

ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ Ր�  ԹՅ�  Ն ՆԵ Ր

 Մաս նա կից նե րը կգի տակ ցեն, կճա նա չեն տղա-
նե րի և աղ ջիկ նե րի, կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 
նկատ մա մբ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
պա հա նջ նե րի տար բե րու թյուն նե րը ։

60 րո պե

ա վագ դպ րո ցա կան ներ

  

5 մե ծ թղ թե րից յու րա քան չյու րի վրա նա խա պես պե տք է գր ված լի նեն այն մի  ջա-
վայ րե րի ա նուն նե րը, որ տեղ տղայից կամ աղջ կա նից, կնո ջից կամ տղա մար դուց ո րո-
շա կի սպա սումն  եր կա ն՝

Դպ րոց 
Ըն տա նիք 
Ըն կեր նե ր
 Հա սա րա կու թյուն
 Զու գըն կեր:
 
Ա պա այդ թղ թե րից յու րա քան չյու րը պե տք է բա ժա նել 2 մա սի, մի  մա սի վրա գրել 

աղ ջիկ կամ ե րի տա սա րդ կին, մյու սի վրա՝ տղա կամ ե րի տա սա րդ տղա մա րդ: 
Ու սու ցի չն ա ռա ջար կում է ա շա կե րտ նե րին, որ նրա նք մի  քա նի րո պե մտա ծե ն, թե 

ինչ է ակն կալ վում կամ պա հա նջ վում տղա նե րից և աղ ջիկ նե րից տար բեր մի  ջա վայ րե-
րում, ո րո նք նշ ված են տար բեր պաս տառ նե րի վրա: Յու րա քան չյուր մաս նա կից մտա-
ծե լուց հե տո պե տք է մո տե նա հա մա պա տաս խան պաս տա ռին և գրի իր կար ծի քը։ 
Այնու հե տև մաս նա կից նե րը բա ժան վում են 5 խմ բե րի, և յու րա քան չյուր խումբ ընտ-
րում է մե կ պաս տառ ու քն նար կում:
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Խմ բում մաս նա կից նե րը պի տի քն նար կե ն՝
1. Որ տե ղի ՞ց են ա ռա ջա նում այդ սպա սումն  ե րը ։
2. Կա րո ՞ղ են աղ ջիկ նե րը կամ տղա նե րը բա վա րա րել այդ սպա սումն  ե րը ։
3. Ո՞վ է նպաս տում այդ սպա սե լիք նե րի ա ռա ջաց մա նը ։
4. Ինչ պե ՞ս ենք մե  նք ա ռա ջաց նում այդ սպա սե լիք նե րը (գի տակ ցա բա ՞ր, թե՞ ան գի-

տա կից)։
5. Ինչ պե ՞ս են այդ սպա սումն  ե րն ազ դում ե րի տա սա րդ նե րի վրա ։

Նե րխմ բային քն նար կումն  ա նե լուց հե տո խմ բի ան դամն  ե րը փոք րիկ զե կուց ման 
ձևո վ ներ կայաց նում են մե ծ խմ բին/ դա սա րա նին ի րե նց կա տա րած վեր լու ծու թյան և 
քն նա րկ ման ար դյունք նե րը։ 

1. Ի նչ պի սի՞ տար բե րու թյուն ներ կան աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի նկատ մա մբ ու նե ցած 
սպա սե լիք նե րի և պա հա նջ նե րի մի  ջև։ 

2. Ա րդյո ՞ք ինչ-որ բան ի րե նց զար մաց րեց: Ին չո՞ւ։ 
3. Ի ՞նչ դուք կցան կա նայիք փո խե լ։
4.  Ձեր կար ծի քով՝ ինչ պե ՞ս կա րե լի է դա փո խե լ։
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ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ �  ՂԵ ՐՁ ՆԵ Ր

Ա շա կե րտ նե րը կհաս կա նան, որ ի րե նք « կե րտ  վում» 
են որ պես աղ ջիկ կամ տղա սո ցի ա լա կան ազ դե-
ցու թյուն նե րի, հա սա րա կու թյան ակն կա լիք նե րի, 
սպա սումն  ե րի և ըն դուն ված նոր մե  րի հա մա պա-
տաս խան: 

45 րո պե

ա վագ դպ րո ց

  

 Դա սա րա նը բա ժա նել փո քր խմ բե րի (4-5 հո գի) և խնդ րել սո վո րող նե րին հի շել, թե 
ով քեր և ինչ պես են ազ դել ի րե նց սե ռային ինք նու թյան ձևա վոր ման վրա: Օ րի նակ, 
հի շեն ի րա վի ճակ ներ, դր վագ ներ, երբ մար դի կ՝ ծնող ներ, տա տիկ, պա պիկ, ըն կեր ներ, 
հար ևան ներ և այլն, հոր դո րել են դրս ևո րել ի րե նց որ պես աղ ջիկ կամ տղա: Ինչ պե ՞ս և 
ի՞նչ մե  թոդ նե րով են դա ա րել, ի՞նչ կո նկ րետ ի րա վի ճակ ներ են ե ղել:

 Սո վո րող նե րը խմ բե րում պատ մում են ի րե նց հի շո ղու թյուն նե րը, զգաց մունք  ները: 
Պատ մու թյուն նե րը մն ում են խմ բի ներ սում, ե թե ի հար կե որ ևէ մե  կը ցան կու թյուն չար-
տա հայ տի ներ կայաց նել իր պատ մու թյու նը նաև ողջ դա սա րա նին: Իսկ որ պես զի հնա-
րա վոր լի նի ներ կայաց նել նե րխմ բային քն նար կումն  ե րը, ա ռա ջար կում ենք դրա նք 
ամ փո փե լ՝ նշե լով մի  այն պատ մու թյուն նե րի կար ևոր աս պե կտ նե րը: 

Ձեր ինք նու թյան ձևա վոր ման վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցած մար դիկ/ նրա նց դե րե րը 

Օ րի նա կ՝

  հայր, մայր
  տատ, պապ 
 ըն կեր նե ր
  հա սա կա կից ներ 
 ու սու ցիչ ներ և այլն 
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Ի նչ պե ՞ս, ի՞նչ մի  ջոց նե րով կամ գոր ծո ղու թյուն նե րով 

Օ րի նա կ՝

 խ րատ նե ր
 քն նա դա տու թյուն
 պա տի ժ
  պար սա վա նք և այլն
 
Ի ՞նչ նոր մե ր է ին սահ մա նում, ի՞նչ ակն կա լիք ներ է ին ար տա հայ տում 

Օ րի նա կ՝ 

 Աղ ջի կը/ կի նը պե տք է...
  լի նի քն քուշ
  լի նի հա մե  ստ
  տա նից ուշ դուրս չգա և այլն

 Տ ղան/տ ղա մար դը պե տք է...
  լի նի ու ժե ղ
  լի նի ինք նու րույն
 զս պի ար ցունք նե րը և այլն....

Խմ բե րից յու րա քան չյու րը ներ կայաց նում է վե րոն շյալ պաս տա ռին մոտ բո վան դա-
կու թյա մբ պաս տա ռ՝ ել նե լով խմ բի ան դամն  ե րի պատ մու թյուն նե րից: Մյուս նե րը կա րող 
են ճշգր տող հար ցեր տալ, ստա նալ մե կ նա բա նու թյուն ներ: 

 
1. Ի ՞նչ նկա տե ցիք՝ ով քեր և ինչ պես, ինչ մի  ջոց նե րով են ազ դե ցու թյուն ու նե ցել ձեզ 

վրա: 
2. Ի նչ պե ՞ս են նոր մե  րը ազ դում ձեր ան ձի, ինք նու թյան ձևա վոր ման վրա՝ որ պես 

աղ ջիկ/տ ղա: 
3. Այժմ ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն դրա նք ձեր ինք նա ճա նաչ ման և վար քագ ծի վրա: 
4. Ա րդյո ՞ք հա մա ձայն եք ձեզ թե լա դր վող նոր մե  րի և ակն կա լիք նե րի հետ: 
5. Ո ՞ր նոր մե  րն ու ակն կա լիք նե րը կփո խե իք:
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ԱՅ Բ�  ԲԵ Ն

Օգ նել մաս նա կից նե րին գի տակ ցել և ճա նա-
չել ի րե նց բա ցա սա կան ըն կա լումն  ե րն ու վե-
րա բեր մուն քը հա կա ռակ սե ռի նկատ մա մբ։ Օգ-
նել հար թել սե ռե րի մի  ջև չգի տա կց ված ներ քին 
կո նֆ լի կտ նե րն ու թյու րըն կա լումն  ե րը։ Խթա նել 
երկ խո սու թյու նը սե ռե րի մի  ջև։ 

45 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց

  

Ու սու ցիչ նե րը մաս նա կից նե րին տա լիս են A4 չա փի թուղթ, ո րի վրա գր ված են այ-
բու բե նի բո լոր տա ռե րը։ 

Տ ղա նե րն ու աղ ջիկ նե րը դա սա րա նում նս տում են տար բեր շար քե րում և ստա նում 
տար բեր հա նձ նա րա րու թյուն նե ր։ 

Տ ղա նե րին տր վում է հա նձ նա րա րու թյուն այ բու բե նի ա մե ն տա ռի ա ռաջ գրել այդ 
տա ռով սկս վող մե կ բառ, ո րը զու գո րդ վում է «աղ ջիկ» բա ռի հե տ։ Աղ ջիկ նե րին տրվում 
է նույն հա նձ նա րա րու թյու նը կա տա րե լ՝ զու գոր դումն  եր գտ նե լով «տղա» բա ռի հե տ։ 

Պե տք է փոր ձել լրաց նել հնա րա վո րի նս շատ տա ռեր և հնա րա վո րի նս ա րագ, ա ռանց 
մտա ծե լու և քն նա դա տու թյան են թար կե լու մտ քին ե կած բա ռե րը։ Ար գել վում են մի  այն 
հայ հոյա կան և ան պար կե շտ խոս քե րը։ Աշ խա տա նքն ա վար տե լուց հե տո մաս նա կից-
նե րը բա ժան վում են նույն սե ռի խմ բե րի։ Ե թե խում բը փո քր է, կա րե լի է բա ժան վել 
եր կու խմ բի՝ աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի։ Ե թե մե ծ խումբ է, կա րե լի է բա ժան վել 4 խմ բի՝ 2 
խումբ աղ ջիկ ներ և 2 խումբ տղա նե ր։ 

Ան հա տա կան աշ խա տա նք նե րը կա տա րե լուց հե տո մաս նա կից նե րն ի րե նց թեր թիկ-
նե րը փո խան ցում են հա կա ռակ սե ռի խմ բի ն։ 

Այս փու լում յու րա քան չյուր խումբ պե տք է վեր լու ծի հա կա ռակ սե ռի աշ խա տան քը՝ 
ել նե լով սե փա կան վե րա բեր մուն քի ց՝

 Մեզ դուր ե կավ...
 Մեզ դուր չե կա վ…
 Մեզ զար մաց րե ց…
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1. Ու սու ցի չը պի տի օգ նի մաս նա կից նե րին քն նար կել և վեր լու ծել սե փա կան վե-
րա բեր մուն քը հա կա ռակ սե ռի նկատ մա մբ, գի տակ ցել սե փա կան գի տակ ցա կան 
մղումն  ե րն ու կա րծ րա տի պե րը։ 

2. Ի նչ պե ՞ս են մե ր ի րա կան և թա քն ված վե րա բեր մուք նե րն ար տա հայտ վում մե ր 
վար քում և խոս քե րում։ 

3. Ի ՞նչ տվեց ձեր գրա ծի մա սին հա կա ռակ խմ բի կար ծի քն ի մա նա լը։ 
4. Ի ՞նչ զգա ցիք, երբ կար դա ցիք հա կա ռակ խմ բի գրած բա ռե րն ու զու գոր դումն  ե րը։ 
5. Ո ՞րն էր ա մե  նա տա րօ րի նակ բա նը, որ կար դա ցի ք։ 
6. Ո ՞րն էր ա մե  նա տա րօ րի նակ մի տ քը, որ ե կավ բա ռե րը գրե լի ս։ 
7. Ի ՞նչ եք կար ծում, որ տե ղի ՞ց այդ մի տ քը ։
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Ի ՍԿ ԴՈ ՛Ւ ՁԱԽ ԼԻ ՞Կ ԵՍ

 Կո նկ րետ օ րի նա կով բա ցատ րել, թե ինչ է կա րծ-
րա տի պը, և ինչ պես է այն ա ռա ջա նում։

20 րո պե

մի  ջին դպ րո ց

  

Ա շա կե րտ նե րին խնդ րել աջ և ձախ ձեռ քի մատ նե րն ի րար մե ջ ան ցկաց նել/ խա չե լ։
Ա շա կե րտ նե րին ա սել, որ ձե ռք 

բա րձ րաց նեն նրա նք, ով քեր մատ-
նե րը խա չե լիս աջ ձեռ քի բթա մա տը 
դրել են ձախ ձեռ քի բթա մա տի վրա։ 
Հաշ վել ա շա կե րտ նե րի քա նա կը։ Այ-
նու հե տև պե տք է ձե ռք բա րձ րաց նեն 
նրա նք, ով քեր ձախ ձեռ քի բթա մա տն 
են դրել աջ ձեռ քի բթա մա տի վրա։ 
Դար ձյալ հաշ վել ա շա կե րտ նե րի քա-
նա կը։ 

Այ նու հե տև մե կ նա բա նել.

«Ա ՄՆ-ում 2001 թ.-ին ի րա կա նաց վել է հե տա զո տու թյուն, ո րի հա մա ձայն՝ այն մար-
դիկ, ով քեր աջ ձեռ քի բթա մա տն են դնում ձա խի վրա, ա վե լի վս տա հե լի են աշ խա-
տան քում, նպա տա կաս լաց են, ճշ տա պահ և աշ խա տա սե ր։ Նրա նք, ով քեր ձախ բթա-
մա տն են դնում ա ջի վրա, ընդ հա կա ռա կը, սո վո րա բար ծույլ են, ան վս տա հե լի և ու նեն 
ու շա նա լու հա կում։ Քա նա կա կան ու սումն  ա սի րու թյու նը ցույց է տվել նաև, որ ձախ 
բթա մա տը ա ջի վրա դնող նե րի մոտ գո ղու թյու նն աշ խա տա վայ րում 4 ան գամ ա վե լի  է 
տա րած ված։
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 Հաշ վի առ նե լով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը՝ ԱՄՆ-ում գոր ծա տու նե րն այժմ 
աշ խա տան քի ըն դու նե լու թյան հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ խնդ րում են աշ խա տա-
կից նե րին խա չել մատ նե րը։ Նրա նք, ով քեր ձախ բթա մա տը դնում են ա ջի վրա, մե  խա-
նի կո րեն դուրս են գա լիս մր ցույ թից, քա նի որ գոր ծա տու նե րը հրա ժար վում են նրա նց 
աշ խա տան քի ըն դու նել»:

1.  Հա րց աջ բթա մա տը ձա խին դնող ա շա կե րտ նե րի ն՝ ի՞նչ եք զգում։
2.  Հա րց ձախ բթա մա տն ա ջին դնող ա շա կե րտ նե րի ն՝ ի՞նչ եք զգում։ 
3. Ի ՞նչ եք կար ծում, ար դա ՞ր է գոր ծա տու նե րի դիր քո րո շու մը։ Ին չո՞ւ։ 
4. Ե թե դուք լի նե իք գոր ծա տու, ինչ պե ՞ս կվար վե ի ք։ 
5. Ե թե գոր ծա տուն ձեզ աշ խա տան քի չվե րց ներ այդ հիմն  ա վոր մա մբ, ի՞նչ կձեռ նար-

կե ի ք։ 
6. Ի նչ քա նո ՞վ եք վս տա հում հե տա զո տու թյա նը։ 

Այ նու հե տև մե կ նա բա նեք.

«Ի րա կա նում ԱՄՆ-ում երբ ևէ չի ի րա կա նաց վել նման հե տա զո տու թյուն, և հետ ևա-
բար ներ կայաց ված բո լոր փաս տե րը կե ղծ է ի ն։ Սա կայն այս օ րի նա կը բեր վեց նրա հա-
մար, որ մե  նք հաս կա նա նք, թե ինչ պես են ա ռա ջա նում կա րծ րա տի պե րը։ Փաս տո րեն, 
որ ևէ մի  տք, որն ի րա կա նում չու նի գի տա կան հիմն  ա վո րում և կե ղծ տե ղե կատ վու թյուն 
է պա րու նա կում, ար մա տա վոր վում է մա րդ կա նց մտա ծո ղու թյան մե ջ, ձևա վոր վում որ-
պես մտա ծե լա կե րպ ու գոր ծե լա կե րպ և փո խա նց վում շր ջա պա տի այլ մա րդ կա նց»։ 

Այս պես, օ րի նակ, չկա որ ևէ գի տա կան հիմն  ա վո րում կամ փա ստ, որ տղա մար դիկ 
ա վե լի լավ են մե  քե նա վա րում, քան կա նայք, սա կայն մա րդ կա նց մոտ դեռ գե րիշ խում 
է այն կա րծ րա տի պը, որ կա նայք լավ վա րո րդ ներ չե ն։

 Շա տե րը մտա ծում են, որ կա նա նց մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը բա վա րար չեն գի-
տու թյան մե ջ կամ տեխ նի կա կան մաս նա գի տու թյուն նե րում նե րդ րում ու նե նա լու հա-
մար, սա կայն դար ձյալ չկա որ ևէ գի տա կան հի մք այդ պես կար ծե լու հա մար. դա ըն դա-
մե  նը կա րծ րա տիպ է:
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Ի ՞ՆՉ Է ԿԱ ՐԾ ՐԱ ՏԻ ՊԸ 

Ա շա կե րտ նե րը կհաս կա նան, թե ինչ է կա րծ րա-
տի պը, կա րծ րա տի պե րի ազ դե ցու թյու նը մա րդ-
կա նց վրա, կա րծ րա տի պե րի վե րաց ման հնա րա-
վոր ու ղի նե րը: 

45 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց

  

Գ րա տախ տա կին գրել Ռա լֆ Վալ դո Է մե ր սո նի հետ ևյալ խոս քե րը և քն նար կել. 

Մար դիկ տես նում են սո սկ այն, ինչ ի րե նք պատ րա ստ են տես նել: 

1. Ի նչ պե ՞ս եք հաս կա նում այս խոս քե րը:
2.  Հա մա ձա՞յն եք այս խոս քե րի հետ: Ին չո՞ւ այո: Ին չո՞ւ ոչ: 
3. Ի ՞նչ է կա րծ րա տի պը: Երբ ևէ հան դի պե ՞լ եք այս բա ռին: 
4. Կա րծ րա տի պե րի ի՞նչ օ րի նակ ներ կա րող եք բե րել: 

Այ նու հե տև ա շա կե րտ նե րի մի  ջո ցով փոր ձել դուրս բե րել « կա րծ րա տիպ» հաս կա-
ցու թյան սահ մա նու մը: Այդ նպա տա կով դա սա րա նը բա ժա նել 4-5 հո գա նոց խմ բե րի: 
Յու րա քան չյուր խումբ «մտ քե րի գրոհ»-ի օգ նու թյա մբ թղ թի վրա գրում է բո լոր այն 
բա ռե րը, ո րո նք ա ռա ջա նում են « կա րծ րա տիպ» բա ռն ա սե լիս: Նե րխմ բային աշ խա-
տան քը վեր ջաց նե լուց հե տո խմ բե րը փո խա նա կում են ի րե նց թղ թե րը: Տվյ ալ խում բը 
պե տք է կա րծ րա տի պը սահ մա նի հար ևան խմ բի մտագ րո հի հի ման վրա: Աշ խա  տանքը 
վեր ջաց նե լուց հե տո խմ բե րն ի րե նց « սահ մա նումն  ե րը» փա կց նում են պա տին, և ա մե ն 
խմ բից մե  կը ներ կայաց նում է խմ բի աշ խա տան քը: 

Այ նու հե տև կա տա րել ամ փո փում:

 Կա րծ րա տի պը մի  խումբ մա րդ կա նց ար մա տա վոր ված կար ծի քն է որ ևէ եր ևույ թի 
կամ մա րդ կա նց խմ բի մա սին, ո րը տա րած վում է հա սա րա կու թյան վրա, հաս տատ-
վում մա րդ կա նց մտա ծե լա կեր պում և վե րած վում հա մը նդ հա նուր կար ծի քի: 
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Կա րծ րա տի պը ստան դա րտ և կայուն կար ծիք է սո ցի ա լա կան խմ բե րի կամ ա ռան-
ձին ան ձա նց մա սին, ո րը հեշ տու թյա մբ տա րած վում է մն ա ցած բո լոր ան դամն  ե րի վրա: 

1. Ա րդյոք ձեր կյ ան քում հան դի պե ՞լ եք կա րծ րա տի պե րի: Ե թե այո, ինչ պե ՞ս եք ձեզ 
զգա ցել: 

2. Ո ՞րն է ե ղել ձեր նկատ մա մբ դրս ևոր ված կա րծ րա տի պի հիմ քը (տա րի քը, սե ռը, 
ազ գու թյու նը, թե այլ): Բե րել օ րի նակ ներ: 

3. Ի՞նչ եք կար ծում, գոյու թյուն ու նե ՞ն «ա նվն  աս» կա րծ րա տի պեր, ո րո նք բա ցա սա-
կան հետ ևա նք ներ չեն թող նում: 

4. Ա րդյո ՞ք կա րծ րա տի պը մե ծ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ան ձի ձևա վոր ման, նա խա-
սի րու թյուն նե րի, բնա վո րու թյան վրա:

 5. Պե ՞տք է պայ քա րել կա րծ րա տի պե րի դեմ: Ին չո՞ւ և ինչ պե ՞ս:
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ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ԿԱ ՐԾ ՐԱ ՏԻ ՊԵ Ր

Վար ժու թյան նպա տա կն է վեր հա նել գեն դե-
րային մի  շա րք կա րծ րա տի պեր և քն նար կել հա-
սա րա կու թյան կան խա կալ պատ կե րա ցումն  ե րը 
կնոջ և տղա մար դու մա սի ն։ 

20 րո պե

մի  ջին դպ րո ց

  

 Մաս նա կից նե րին բա ժա նել 2 խմ բի։ Յու րա քան չյուր խմ բին տալ մի և նույն՝ ստո րև 
բեր ված զույգ հատ կա նիշ նե րը։ Ա ռա ջին խում բը պե տք է հատ կա նիշ նե րը բա ժա նի 
«դ րա կան» և « բա ցա սա կան» խմ բե րի, իսկ մյուս խում բը՝ « կին» և «տ ղա մա րդ» խմբերի։ 

Հատ կա նիշ ներ 

Ու ժեղ – Թույլ
 Խե լա ցի – Թեթ ևա մի տ 
Ա ռաջ նո րդ – Են թա րկ վո ղ
 Հա վա սա րա կշռ ված – Զգաց մուն քային 
Ո րո շող – Հնա զա նդ վո ղ։
 
Որ պես կա նոն, վար ժու թյու նը կա տա րե լուց հե տո ստաց վում է նմա նա տիպ պատ կե ր՝

 

Ուժեղ
Խելացի
Առաջնորդ
Հավասարակշռված
Որոշող

ԴՐԱԿԱՆ
Թույլ
Թեթևամի տ
Ենթարկվող
Զգացմունքային
Հնազանդվող

ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ
Ուժեղ
Խելացի
Առաջնորդ
Հավասարակշռված
Որոշող

ՏՂԱՄԱՐԴ
Թույլ
Թեթևամի տ
Ենթարկվող
Զգացմունքային
Հնազանդվող

ԿԻՆ
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Բա ցատ րել, որ այս պատ կե րը ստաց վում է հա սա րա կու թյան կան խա կալ պատ-
կե րա ցումն  ե րի և գեն դե րային կա րծ րա տի պե րի ար դյուն քում։ Ինչ պես եր ևում է, հա-
սա րա կու թյու նը տր ված դրա կան հատ կա նիշ նե րը ա սո ցաց նում է տղա մար դու հե տ։ 
Տղա մար դը դիտ վում է որ պես ու ժեղ, խե լա ցի, հա վա սա րա կշռ ված, ա ռաջ նոր դու թյան 
ձի րք ու նե ցող և ո րո շումն  եր կայաց նո ղ անձ։ Մի նչ դեռ բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րը 
վե րա գր վում են կնո ջը։ Կի նն ըն կալ վում է որ պես թույլ, զգաց մուն քային, հնա զա նդ, 
թեթևա մի տ է ակ, ով ո րո շումն  եր չի կայաց նում, ա ռաջ նո րդ չէ, պա կաս խե լա ցի է, քան 
տղա մար դը։ Հետ ևա բար մե  նք պե տք է կոտ րե նք նման կա րծ րա տի պե րը և ըն դու նե նք, 
որ նշ ված բո լոր հատ կա նիշ նե րը կա րող են բնո րոշ լի նել և՛ տղա մար դուն, և՛ կնո ջը՝ ան-
կախ նրա նց սե ռային պատ կա նե լի ու թյու նի ց։
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«ԻՍ ԿԱ ԿԱՆ» ՏՂԱ ՄԱ ՐԴ , «ԻՍ ԿԱ ԿԱՆ» ԿԻ Ն

Սո վո րող նե րը կտար բե րա կեն գեն դե րային սպա-
սե լիք նե րն ու կա րծ րա տի պե րը ։

45 րո պե

ա վագ դպ րո ց

  

 Մաս նա կից նե րը բա ժան վում են խմ բե րի՝ ըստ որ ևէ հատ կա նի շի՝ սի րած գույն, ծնվե-
լու ե ղա նակ և այլն։ Այ նու հե տև խում բը ան վան վում է տվյ ալ հատ կա նի շի հա մա ձայն՝ 
կար մի ր ներ, ա մառ, գա րուն և այլն։ Յու րա քան չյուր խումբ գա ղտ նի կեր պով ստա նում 
է իր հա նձ նա րա րու թյու նը։ Խմ բե րից մի  մա սին հա նձ նա րար վում է գրել «իս կա կան» 
տղա մար դու նկա րա գի րը, մյուս նե րի ն՝ «իս կա կան» կնոջ նկա րա գի րը։ Թեր թիկ նե րում 
որ ևէ ակ նա րկ սե ռի մա սին չպե տք է պա րու նակ վի։ Խմ բե րը պի տի գրեն մի  այն հատ-
կա նիշ նե ր։ Ա վար տե լուց հե տո թեր թիկ նե րը պե տք է մի  այն վեր նագ րել խմ բի հա մա րով 
կամ ա նու նո վ։ Լրաց ված թեր թիկ նե րը խմ բա վա րը դնում է փո քր արկ ղի մե  ջ։

1. Խմ բե րից յու րա քան չյուրն ընտ րում է արկ ղի թեր թիկ նե րից մե  կը և փոր ձում ո րո-
շել, թե ում կա տա րե լա տի պն է նկա րա գր ված թեր թի կում՝ «իս կա կան» տղա մար-
դո՞ւ, թե՞ «իս կա կան» կնո ջ։ 

2. Գու շա կե լուց կամ չգու շա կե լուց հե տո քն նար կում է ար վում։ Յու րա քան չյու րը կա-
րող է վեր լու ծե լ՝ նշ ված ո րակ նե րից ո րո ՞նք են իս կա պես ցան կա լի և ըն դու նե լի 
տղա մար դու կամ կնոջ հա մա ր։ 
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Վեր ջում պե տք է քն նա րկ ման դնել «իս կա կան տղա» և «իս կա կան աղ ջիկ» շրջա-
նառ վող հաս կա ցու թյուն նե րը։ Պե տք է քն նար կու մը տա նել այն ուղ ղու թյա մբ, որ դրանք 
շատ ան հա տա կան պատ կե րա ցումն  եր են և շատ հե ռու ի րա կա նու թյու նից, ինչ պես 
նաև, որ քան շատ են պա տա հում թյուր պատ կե րա ցումն  եր և թյուր պար տա կա նու-
թյուն ներ, ո րո նք հա սա րա կու թյան կող մի ց դր վում են սե ռե րից յու րա քան չյու րի վրա՝ 
ա ռա նց դրա հա մար լուրջ հիմն  ա վո րումն  ե րի։ Նման թյուր պատ կե րա ցումն  ե րից են, 
օ րի նակ, որ տղան պի տի լի նի կռ վա րար, իսկ աղ ջի կը՝ հա մե  ստ։ Ի րա կա նում հա մե ս-
տու թյու նը սա զում է ցան կա ցած մար դու՝ ցան կա ցած տա րի քի և ցան կա ցած սե ռի, իսկ 
կռ վա րա րու թյու նն ան ցան կա լի վա րք է և՛ տղայի, և՛ աղջ կա հա մա ր։ 
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Ի ՆՁ Դ�  Ր Է ԳԱ ԼԻՍ, ԻՆՁ Դ�  Ր ՉԻ ԳԱ ԼԻ Ս

(Ցան կա լի է նա խո րդ վար ժու թյու նից ան մի  ջա պես հե տո ա նե լ՝ օգ տա գոր ծե լով 
նա խո րդ վար ժու թյան խմ բային աշ խա տան քի նյու թե րը)

Ա շա կե րտ նե րը կգի տակ ցեն, որ հա մը նդ հա նուր 
պատ կե րա ցումն  ե րը «իս կա կան» տղա մար դու կամ 
կնոջ մա սին կա րող են սաս տիկ տար բեր վել ան հա-
տա կան պատ կե րա ցումն  ե րից և նա խը նտ րու թյուն-
նե րի ց։ Յու րա քան չյու րի ան հա տա կան նա խը նտ-
րու թյուն նե րը, ճա շա կը տար բեր են, և պար տա դիր 
պա հա նջ չեն կա րող լի նել բո լո րի հա մա ր։ 

45 րո պե

ա վագ դպ րո ց

  

 Գեն դե րային կա րծ րա տի պե րը ստե ղծ վում են այն պատ ճա ռով, որ մա րդ կա նց մի  
խումբ սկ սում է ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով նա խը նտ րել այս կամ այն տի պի կին կամ 
տղա մա րդ, ո րից հե տո սկ սում են այդ սե փա կան նա խը նտ րու թյուն նե րը տա րա ծել նաև 
մյուս նե րի վրա՝ հա մա րե լով, որ կի նը պի տի լի նի այս պի սին, կամ տղա մար դը այն պի-
սի ն՝ ա ռա նց գի տակ ցե լու, որ դա պար զա պես ի րե նց նա խը նտ րու թյունն է։

 Մաս նա կից նե րին հա նձ նա րար վում է նկա րագ րել ի րե նց ըն կե րո ջը կամ ըն կե րու-
հուն։ Նրա նք, ով քեր չու նեն ըն կե րու հի կամ ըն կեր, կա րող են նկա րագ րել այն ո րակ-
նե րն ու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րո նք ի րե նց դուր են գա լիս հա կա ռակ սե ռի 
մե  ջ։ 

Ու սու ցի չն ան դրա դառ նում է նա խո րդ դա սին ար ված վար ժու թյա նը, որ տեղ ա շա -
կերտ նե րը դուրս է ին բե րել հատ կա նիշ նե րի շար քեր, ո րո նք ի րե նց կար ծի քով բնո րոշ 
է ին «իս կա կան» տղա մար դուն կամ «իս կա կան» կնո ջը։ Ցան կա լի է, որ գրա տախ տա-
կին կամ որ ևէ եր ևա ցող տե ղում փա կց ված լի նեն նա խո րդ օր վա ար ված աշ խա տա նք-
նե րը։ Ե թե դրա նք չեն պահ պան վել, ա պա լավ կլի նի, որ ու սու ցի չը նա խա պես պատ-
րաս տի պաս տառ նե ր՝ «իս կա կան» տղա մա րդ, «իս կա կան» կին վեր նագ րե րո վ։ 

Ն կա րագ րու թյուն նե րն ա վար տե լուց հե տո մաս նա կից նե րը կա րող են մե ծ խմ բին 
պատ մե լ ի րե նց նա խը նտ րու թյուն նե րից, այն մա սին, թե ինչն են հա վա նում տղայի 
կամ աղջ կա մե  ջ։ Խմ բային քն նար կում է ար վում։ Դրա նից հե տո ու սու ցի չը խնդ րում 
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է ի րենց նա խը նտ րու թյուն նե րը հա մե  մա տել տր ված ցան կի հե տ։ Ար տա հայտ վում են 
նրա նք, ով քեր ցան կա նում են։ 

 

Ն կա րագ րու թյուն նե րից հե տո ու սու ցի չը խմ բային քն նար կու մը տա նում է յու րա քան-
չյու րի նա խը նտ րու թյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րը շեշ տադ րե լու ուղ ղու թյա մբ։ Ցան կա-
լի է, որ ա շա կե րտ նե րը նկա տեն, թե որ քան տար բեր են յու րա քան չյու րի հե տա քրք րու-
թյուն նե րն ու ճա շա կը սե փա կան զու գըն կե րոջ ընտ րու թյան հար ցում։ Յու րա քան չյուր 
ո րակ կա րող է ցան կա լի և գրա վիչ լի նել մե  կի հա մար, իսկ մյու սի հա մար` ուղ ղա կի 
ան տա նե լի և ա նըն դու նե լի ։

 Կա րե լի է նաև քն նար կել` 

1. Ե թե ձեր սի րե լին չի հա մա պա տաս խա նում «իս կա կան» տղա մար դու կամ կնոջ 
կա տա րե լա տի պին, որ նկա րագ րել ենք մե  նք այս տեղ, որ ևէ բան փոխ վո՞ւմ է ար դյոք 
ձեր վե րա բեր մուն քի մե ջ նրա նկատ մա մբ։ 

2. Կա րո ՞ղ ենք արդյոք մե  նք բո լո րս հա վա նել մի և նույն տի պի կամ բնա վո րու թյան 
տեր մա րդ կա նց։ 

Ե թե ոչ, ա պա այդ բո լոր ո րակ նե րը մի  այն կա րծ րա տի պեր են, ո րո նք որ ևէ մե  կիս չեն 
օգ նում կա ռու ցել մե ր ան ձնա կան կյ ա նքն ու հա րա բե րու թյուն նե րը ։
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 ԿՈ ՂՄ ԵՄ, ԴԵՄ ԵՄ

Մաս նա կից նե րը կվեր լու ծեն և կքն նար կեն գեն-
դե րային կա րծ րա տի պե րը, ո րո նք կա մա թե 
ա կա մա ազ դում են նաև ի րե նց մտա ծո ղու թյան և 
վար քի վրա։ 

25 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

Ու սու ցի չը գրա տախ տա կին նա խա պես գրում է մի  գեն դե րային կա րծ րա տիպ, որն 
իր կար ծի քով ա ռա վել տա րած ված է տվյ ալ մի  ջա վայ րում և այդ ե րե խա նե րի շր ջա-
նում։ 

Ա պա հեր թա կա նու թյա մբ նս տած ե րե խա նե րը պե տք է ա սեն ի րար հա ջոր դող կո ղմ 
և դեմ տե սա կետ նե ր։ Յու րա քան չյուրն ա սում է ոչ թե իր սե փա կան տե սա կե տը, այլ այն 
տե սա կե տը, ո րը հեր թա կա նու թյա մբ ի րեն է հա սե լ։ Այ սի նքն՝ մե  կն ա սում է այդ կարծ -
րա տի պին կո ղմ տե սա կետ, հա ջո րդն ա սում է դեմ տե սա կե տ։ Ցան կա լի է վար ժու-
թյունն այն քան շա րու նա կել, մի  նչև բո լո րն ար տա հայ տեն և՛ կո ղմ, և՛ դեմ տե սա կետ նե ր։

 Ցան կա լի է ընտ րել այն պի սի կա րծ րա տիպ, որն ա ռա վել կի րա ռա կան է տվյ ալ 
խմբում։ 

Օ րի նա կ՝
  Կա նա նց հիմն  ա կան պար տա կա նու թյու նը տնային տն տե սու թյունն է և ե րե խա-

նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը, խնամ քը ։
 Դժ վար գոր ծե րը կա նա նց հա մար չե ն։
  Կա նայք թույլ են։ 
 Տ ղա մար դիկ հա մար ձակ են։ 
 Կա նայք չեն կա րո ղա նում կա ռա վա րե լ։ 
 Ղե կա վար պաշ տո նն ա ռա վել հա մա պա տաս խա նում է տղա մա րդ կա նց։
  Կի նը պի տի լի նի զուսպ, հա մե  ստ և զի ջո ղ։ 
 Տ ղա մար դը պի տի լի նի հա մառ, իր խոս քի տե րը և ու ժե ղ։ 
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 Կ նո ջը չի սա զում հայ հոյա նք նե րով խոսելը։ 
 Ծ խող կի նն ան բա րոյա կան է։ 

 

1.  Մաս նա կից նե րի հետ քն նար կում է ար վում մի  շա րք հար ցե րի շուրջ: 
2. Ի ՞նչ է ին զգում, երբ հայտ նում է ին ի րե նց տե սա կե տին հա կա ռակ տե սա կե տ։ 
3. Ի ՞նչ եզ րա կա ցու թյուն ներ ա րե ցին քն նար կու մի  ց։ 
4. Ի ՞նչ է ին զգում, երբ ի րե նց ըն կեր նե րը հայտ նում է ին իր տե սա կե տին հա կա ռակ 

տե սա կետ նե ր։ 
5. Փոխ վե ՞ց արդյոք որ ևէ բան ի րե նց տե սա կե տում։ 
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 ԲԱ ՑԱ ՀԱՅ ՏԵ ՆՔ ԿԱ ՐԾ ՐԱ ՏԻ ՊԵ ՐԸ 

Պար զել սո վո րող նե րի պատ կե րա ցումն  ե րը և վե-
րա բեր մուն քը հա սա րա կու թյան մե ջ կա նա նց և 
տղա մա րդ կա նց դե րե րի մա սին, բա ցա հայ տել 
նրա նց մոտ առ կա կա րծ րա տի պե րը և քն նար կել 
դրա նց պատ ճառ նե րն ու հետ ևա նք նե րը: 

45 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

1Սո վո րող նե րին բա ժա նել Հար ցա թե րթ 1-ը10 (Բա շխ ման նյութ 1) և խնդ րել, որ 
նրանք լրաց նեն այն ան կե ղծ և գրա վոր հա կի րճ մե կ նա բա նեն ի րե նց պա տաս խան-
նե րը, ո րոնք հե տո ա ռա վել հան գա մա նա լից կա րող են ներ կայաց նել բա նա վո ր՝ հա մ-
ընդ հա նուր քն նա րկ ման ժա մա նակ:

 Դա սա րա նի 4 ան կյ ուն նե րում դնել կամ կա խել ցու ցա պաս տառ ներ հետևյալ 
գրություններով՝
 Կտ րա կա նա պես հա մա ձայն չեմ 
  Հա մա ձայն չեմ 
  Հա մա ձայն եմ 
  Լի ո վին հա մա ձայն եմ: 
Ե րբ ա շա կե րտ նե րը վեր ջաց նեն հար ցա թեր թը լրաց նել, բա րձ րա ձայն կար դալ յու-

րա քան չյուր հա րց, պն դում, և խնդ րել ա շա կե րտ նե րին գրա վել հա մա պա տաս խան 
ան կյ ու նը՝ ըստ ի րե նց նշած պա տաս խան նե րի: 

Հե տո խնդ րել, որ ա մե ն խմ բից մե  կը կամ մի  քա նի սը մե կ նա բա նեն ի րե նց պա տաս-
խան նե րը. ին չո՞ւ են հա մա ձայն կամ ին չո՞ւ հա մա ձայն չեն այս կամ այն պնդ ման հետ, 
ե թե ան հրա ժե շտ է, բե րեն օ րի նակ ներ, փաս տա րկ ներ: 

Լ սել բո լո րին և հատ կա պես ակն հայտ խտ րա կա նու թյա նը, ան հա վա սա րու թյա նը, 
բռ նու թյա նը կո ղմ ար տա հայտ վող և այդ պի սի վե րա բեր մունք ու նե ցող նե րին. օ րի նակ, 

10 Հարցաթերթը կազմված է «Հասարակություն առանց բռնության» հասարակական կազմա կերպության 

կողմի ց:
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երբ ա շա կեր տը լի ո վին հա մա ձայն է, որ կան դեպ քեր, երբ տղա մար դն ի րա վունք ու-
նի հար վա ծել իր կնո ջը, կամ ըն տա նի քում կար ևոր ո րո շումն  ե րը պե տք է ըն դուն վեն 
տղա մար դու կող մի ց և այլն: 

Ա շա կե րտ նե րը կփոր ձեն ազ դել մե  կը մյու սի վրա, կլի նեն ա շա կե րտ ներ, որ քն նարկ-
ման ար դյուն քում կփո խեն ի րե նց կար ծի քը և կտե ղա փոխ վեն այլ «ան կյ ուն»՝ փո խե լով 
ի րե նց տես ան կյ ու նը հար ցի կամ խնդ րի վե րա բե րյալ:

1. Ի ՞նչ մե կ նա բա նու թյուն ներ և վեր աբեր մունք ու նեք հար ցա թեր թում նկա րա գր ված 
խն դիր նե րի վե րա բե րյալ: 

2. Ի նչ պե ՞ս և ի՞նչ ազ դե ցու թյուն նե րի ներ քո են ձևա վոր վում հա սա րա կու թյան պատ-
կե րա ցումն  ե րը և սպա սե լիք նե րը կա նա նց և տղա մա րդ կա նց դե րե րի մա սին: 

3. Ի ՞նչ կու զե իք փոխ վեր մե ր հա սա րա կու թյան մե  ջ՝ կա նա նց և տղա մա րդ կա նց դե-
րե րի հա վա սա րու թյան ի մաս տով: Ի՞նչ հետ ևա նք ներ կու նե նար այն: 
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ՀԱՐ ՑԱ ԹԵ ՐԹ 1                                 1

1. Տ ղա նե րն ա վե լի խե լա ցի են, քան աղ ջիկ նե րը 

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------

2. Աղ ջիկ նե րի հա մար ըն դու նե լի է զբաղ վել այն պի սի սպոր տաձ ևե րով, ինչ պի-
սին են, օ րի նակ, բո քսն ու ֆուտ բո լը:

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------

3. Դժ վար կա ցու թյան մե ջ հայտն վե լու դեպ քում կա նայք պե տք է դի մե ն տղա -
մարդ կա նց, որ պես զի նրա նք լու ծեն այդ խն դի րը:

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------

4. Տ ղան, ով ջղայ նու թյան պա հին հար վա ծում է իր ըն կե րու հուն, ա մե  նայն հա-
վա նա կանու թյա մբ շատ է սի րում այդ աղջ կան:

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------

5. Տ ղա մար դիկ ա վե լի լավ ա ռաջ նո րդ ներ են, քան կա նայք:

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------



91

6. Ե թե զույ գի մի  ջև կա բռ նու թյուն, ա պա դա այդ զույ գի ան ձնա կան գո րծն է, և 
այլ մար դիկ չպե տք է մի  ջամ տեն:

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------

7. Աղ ջի կը, ով ջղայ նու թյան պա հին հար վա ծում է իր ըն կե րո ջը, ա մե  նայն հա վա-
նա կանու թյա մբ շատ է սի րում այդ տղային:

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------

 8. Ըն դու նե լի է, ե թե տղա մա րդն ար գե լում է կնո ջն աշ խա տել:

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------

9.  Կան դեպ քեր, երբ տղա մար դը լի ո վին ի րա վունք ու նի հար վա ծել իր կնո ջը:

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------

10. Ըն տա նի քում կար ևոր ո րո շումն  ե րը պե տք է ըն դուն վեն տղա մար դու կող մի ց:

Կտ րա կա նա պե ս
 հա մա ձայն չեմ

Հա մա ձայն չեմ Հա մա ձայն եմ Լի ո վին հա մա ձայն 
եմ

  1  2  3  4

Մեկ նա բա նու թյուն ------------------------------------------------------------------------
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 ՄԵԿ ՕՐ ՄԵԿ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ԿՅԱՆ ՔԻ Ց

 Մաս նա կից նե րը կի մա նան ներ կայիս ըն տա նի-
քում առ կա դե րե րի և դրա նց ծան րա բե ռն վա ծու-
թյան չա փի մա սին, կքն նար կեն հա վա սա րու թյան 
և ար դա րու թյան հիմն  ա խն դիր նե րն ըն տա նի քում 
և աշ խա տա վայ րում։ 

45 րո պե

տարրական, մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

 Մաս նա կից նե րին տր վում են մա քուր A4 չա փի թղ թեր և մա տիտ նե ր։ Դա սա րա նի 
մե կ եր րոր դին հա նձ նա րար վում է նկա րել իր ըն տա նի քի անդամն երի առօրյան օր վա 
ա ռա ջին կե սի ն։ Մյուս մե կ եր րոր դին հա նձ նա րար վում է նկա րել ըն տա նի քը կե սօ րից 
հե տո, իսկ հաջորդ մե կ եր րոր դի ն՝ նկա րել ըն տա նի քը ե րե կոյա ն։ Նկա րե լու հա մար 
տր վում է 10 րո պե ժա մա նա կ։ Նկար նե րը ա վար տե լուց հե տո մաս նա կից նե րը դրանք 
փա կց նում են պա տին և բո լո րով մո տե նում՝ տես նե լու մի  մյա նց նկար նե րը։ Մաս նա-
կից նե րը և ու սու ցի չը կա րող են մի  մյա նց հար ցեր տալ նկա րի բո վան դա կու թյան, ըն-
տա նի քի ան դամն  ե րի, նրա նց գոր ծո ղու թյուն նե րի և նկա րում պատ կեր ված այլ բա նե-
րի մա սի ն։ 

Ն կար նե րը դի տար կե լուց հե տո ար վում է խմ բային քն նար կում։ 

1.  Հիմն  ա կա նում ին չո ՞վ է ին զբաղ ված նկար նե րում պատկերված մայ րիկ նե րը։ 
2. Ի ՞նչ է ին ա նում հայ րիկ նե րը։ 
3. Օր վա ժա մե  րից կախ վա ծ՝ կայի՞ն արդյոք տար բե րու թյուն ներ մայ րիկ նե րի զբաղ-

մունք նե րի մե ջ, թե՞ ոչ։ Ի՞նչ եք կար ծում, ին չո ՞ւ են մայ րիկ նե րը հիմն  ա կա նում խո-
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հա նո ցում և որ ևէ գո րծ ա նե լիս, իսկ հայ րիկ նե րը՝ հե ռուս տա ցույց դի տե լիս կամ 
թե րթ կար դա լի ս։ Ո՞րն է դրա պատ ճա ռը։ 

4. Ա րդյո ՞ք հա վա սա րա չափ և ար դա րա ցի են բա շխ ված մե ր ըն տա նիք նե րում պար-
տա կա նու թյուն նե րը և հոգ սե րը։ 

5. Ի նչ պի սի ՞ն կու զե իք լի ներ ձեր ներ կա ըն տա նի քը։ 
6. Ի նչ պի սի՞ դե րա բա ժա նում կու զե նայիք ու նե նալ ձեր ա պա գա ըն տա նի քում։ 
7. Ի նչ պի սի՞ նմա նու թյուն ներ և տար բե րու թյուն ներ տե սաք ձեր և ձեր ըն կեր նե րի ըն-

տա նիք նե րում։ 
8. Ի ՞ն չը ձեզ զար մաց րե ց։ 
9. Ի ՞ն չը ձեզ դուր ե կա վ։ Ի՞ն չը դուր չե կա վ։ 
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ԻՄ Ե ՐԱ ԶԱՆ ՔԻ Տ�  ՆԸ 

Ա շա կե րտ նե րը կհս տա կեց նեն ի րե նց գեն դե րային 
պա հա նջ մունք նե րը։ Ա վե լի հս տակ կպատ կե րաց-
նեն գեն դե րային պա հա նջ մունք նե րը կեն ցա ղային 
և գո րծ նա կան մա կար դա կում։ Հնա րա վո րու թյուն 
կու նե նան տես նել հար մա րա վե տու թյան և ա պա-
հո վու թյան վե րա բե րյալ կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 
մտա ծե լա կեր պի ընդ հան րու թյուն նե րը ։

40 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

Ու սու ցի չը խում բը բա ժա նում է մի  ա սեռ մաս նա կից նե րից կա զմ ված խմ բե րի։ Նախ-
քան խմ բային քն նար կում կա տա րե լը յու րա քան չյուր մաս նա կից պե տք է պատ կե րաց-
նի այն տու նը, որ տեղ նա կցան կա նա ապ րե լ։ Այ նու հե տև պե տք է հա մե  մա տի իր ե րա-
զան քի տու նն այն տան հետ, որ տեղ ապ րում է այդ պա հի ն։ Ան հա տա կան աշ խա տա նք 
կա տա րե լուց հե տո փո քր խմ բում յու րա քան չյու րը պատ մում է իր ե րա զան քի տան մա-
սի ն։ Ան հա տա կան պատ մու թյուն նե րն ա վար տե լուց հե տո մաս նա կից նե րը կազ մում են 
ի րե նց խմ բի ե րա զա նք նե րի տու նը։ 

Խմ բե րը պե տք է պատ րաս տեն ի րե նց ե րա զա նք նե րի մա սին շնորհանդես (պրե զեն-
տա ցի ա)։ 

 Բո լոր զե կու ցումն  ե րից հե տո ամ բո ղջ խմ բով քն նար կում են՝ 
1. Հար մա րա վե տու թյան և ա պա հո վու թյան ի մաս տով ի նչ պի սի՞ պա հա նջ ներ են 

ներ կայաց նում ի րե նց ե րա զան քի տա նն աղ ջիկ նե րն ու տղա նե րը։ 
2. Ի ՞նչ նմա նու թյուն ներ ու տար բե րու թյուն ներ կա ն։ 
3. Ի նչ պե ՞ս են այդ պայ ման նե րն ազ դում կա նա նց և տղա մա րդ կա նց, ինչ պես՝ ամ -

բողջ ըն տա նի քի ան դամն  ե րի վրա։ 
4. Ա պա հո վու թյու նն արդյո ՞ք տար բեր է կա նա նց և տղա մա րդ կա նց պատ կե րա ցում-

նե րում։ 
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« ՆԱՅԻՐ ՀԱՅԵ Լ�  ՄԵՋ»

Ա շա կե րտ նե րը կգի տակ ցեն գեն դե րային կա րծ-
րա տի պե րը, կհաս կա նան ինչ պես են դրա նք ազ-
դում ըն տա նի քում սե ռե րի դե րե րի վրա և հս տակ 
կտար բե րեն, թե որ սե ռի ներ կայա ցու ցիչ նե րն 
են ա վե լի շատ շա հա գո րծ վում և բռ նու թյան են -
թարկ վում։

45 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

 
Ու սու ցի չը մաս նա կից նե րին բա ժա նում է 3 խմ բի։ Յու րա քան չյուր խմ բին հա նձ նա-

րա րում է պատ րաս տել դե րային խաղ, որ տեղ յու րա քան չյուր սե ռի ներ կայա ցու ցիչ 
պե տք է խա ղա հա կա ռակ սե ռի դե րը։ 1-ին խում բը պե տք է ներ կայաց նի մի  ի րա վի-
ճակ, որ տեղ ըն տա նի քում և՛ տղա մար դու, և՛ կնոջ բո լոր գոր ծե րը կա տա րում է կի նը։ 
2-րդ խում բը կներ կայաց նի մի  ի րա վի ճակ, որ տեղ բո լոր գոր ծե րը կա տա րում է տղա-
մար դը, իսկ 3-րդ խում բը կներ կայաց նի մի  ի րա վի ճակ, որ տեղ գոր ծե րը հա վա սա րա-
չափ բա շխ ված են եր կու սե ռե րի մի  ջև։

 
Ներ կայա ցումն  ե րն ա վար տե լուց հե տո խում բը քն նար կում է ցու ցա դր վա ծը։ Յու րա-

քան չյուր խմ բի ներ կայա ցու մի ց հե տո ու սու ցի չը հա րց նում է ա շա կե րտ նե րին ի րե նց 
զգա ցո ղու թյուն նե րի, մտ քե րի մա սի ն։ Քն նար կում է, թե որ դեպ քե րն են ա վե լի հա ճախ 
հան դի պում, ո րո նք են ա վե լի տա րած ված ի րե նց մի ջավայրում, ա վե լի հա ճախ որ սե ռի 
ներ կայա ցու ցիչ նե րն են տու ժում։ Հնա րա վո ՞ր է արդյոք հրա ժար վել այդ գեն դե րային 
կա րծ րա տի պե րից կամ փո խել դրա նք։ Ե րե խա նե րին պե տք է ա ռա ջար կել օ րի նակ ներ 
բե րել նաև ի րե նց կյ ան քից, հա րա զատ նե րի, հար ևան նե րի կյ ան քի ց։
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 ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ԴԵ ՐԵ Ր

Ա շա կե րտ նե րը կհաս կա նա ն՝ արդյո ՞ք հնա րա վոր 
է և թե ինչ պե ՞ս կա րե լի է փո խել գեն դե րային դե-
րե րը ։

60-90 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

 Դա սա րա նը բա ժա նել 4 փո քր խմ բե րի։ Յու րա քն չյուր խմ բի տր վում են նա խա պես 
պատ րա ստ ված ի րա վի ճա կային քար տեր, ո րո նց հետ ծա նո թա նա լու և դրա նք ներ-
կայաց նե լու հա մար խմ բե րին տր վում է 30 րո պե ժա մա նա կ։ 

Ի րա վի ճակ նե րի ներ կայա ցում (30 րո պե)։ Յու րա քան չյուր խումբ դե րային խա ղի մի -
ջո ցո վ ներ կայաց նում է իր ի րա վի ճա կը։ Ամե ն մի  ցու ցադ րու թյու նից հե տո ամ բո ղջ 
խմ բով պե տք է քն նար կել խնդ րի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը և գրել գրա-
տախ տա կին (տե՛ս Բա շխ ման նյութ 2):

 Բո լոր ներ կայա ցումն  ե րից հե տո պե տք է քն նար կել խմ բի հետ, թե ինչ լրա ցումն  եր 
ու նեն, արդյոք կան խնդ րի լուծ ման այլ տար բե րակ ներ ևս, ե թե կան այդ պի սիք, դրանք 
ևս ա վե լաց նել գրա տախ տա կի ն։ Գրա տախ տա կին հիմն  ա կա նում պե տք է գրել այն 
ա ռա ջա րկ նե րը, ո րո նք թույլ են տա լիս փո խել գեն դե րային դե րե րը սո ցի ա լա կան մի -
ջա վայ րում։ Հատ կա պես շեշ տը պե տք է դնել այն բա նի վրա, որ գեն դե րային դե րե րը 
կա րող են փոխ վել յու րա քան չյուր մի  ջա վայ րում՝ և՛ ըն տա նի քում, և՛ աշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյան մե ջ, և՛ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյ ան քում։

1. Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է փո խել կա րծ րա տի պե րը։ 
2. Ի ՞նչ զգա ցո ղու թյուն ներ է ին ա ռա ջա նում ներ կայաց նե լի ս։ 
3. Ի նչ պի սի՞ վե րա բեր մունք ու նե իք ի րա վի ճակ նե րի նկատ մա մբ։ 
4. Փոխ վե ՞ց արդյոք որ ևէ բան ձեր վե րա բեր մուն քում կամ պատ կե րա ցումն  ե րում։ 
5. Ի ՞նչն օգ նեց, որ պես զի փոխ վի ձեր վե րա բեր մուն քը։ 
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Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵ Ր

1-ին ի րա վի ճակ. Տնային տն տե սու թյուն, որ տեղ կա նայք չա փից շատ են աշ խա-
տում, բայց նրա նց աշ խա տան քը չի ճա նաչ վում և չի գնա հատ վում։

Խն դիր. Պատ րաս տեք 10 րո պե տևո ղու թյա մբ մի  ի րա վի ճակ, որ տեղ ճա-
նաչ վում և գնա հատ վում է կա նա նց աշ խա տան քը ։

2-րդ ի րա վի ճակ. Հա սա րա կու թյուն, որ տեղ կա նայք ընդ գրկ ված չեն հա սա րա կա-
կան և/ կամ քա ղա քա  կան կյ ան քում։

Խն դիր. Պատ րաս տեք 10 րո պե տևո ղու թյա մբ ներ կայա ցում այն մա սի ն՝ 
ինչ պես կա րե լի է մե  ծաց նել կա նա նց դե րն ու մաս նակ ցու թյու նը հա սա րա-
կա կան կյ ան քում։

3-րդ ի րա վի ճակ. Ըն տա նիք, որ տեղ աշ խա տում են և՛ ա մու սի նը, և՛ կի նը, բայց կի նը 
պար տա վոր է կա տա րել նաև բո լոր տնային գոր ծե րը մի  այ նա կ։

Խն դիր. Պատ րաս տեք 10 րո պե տևո ղու թյա մբ ներ կայա ցում ըն տա նե կան 
գոր ծե րի օպ տի մալ բա շխ ման մա սին, որ պես զի և՛ կի նը, և՛ տղա մար դն ի րենց 
մաս նակ ցու թյունն ու նե նան ըն տա նե կան գոր ծե րն ի րա կա նաց նե լի ս։

4-րդ ի րա վի ճակ. Ըն տա նիք, որ տեղ աշ խա տում են և՛ կի նը, և՛ ա մու սի նը, ըն տա նե-
կան գոր ծե րը հա վա սա րա չափ բա շխ ված են ի րե նց մե ջ, և դա եր կու սին էլ հար մար 
է։ Բայց նրա նց հետ ապ րում է նաև ա մուս նու մայ րը, ով հա մա ձայն չէ, որ իր տղան 
զբաղ վի տնային գոր ծե րո վ։

Խն դիր. Պատ րաս տեք 10 րո պե տևո ղու թյա մբ ներ կայա ցում՝ ինչ պես ա մու-
սին նե րը կա րող են հա մո զել և ա ջակ ցու թյուն ստա նալ սկե սու րի ց։



98

 ՖՈ Ր�  Մ ԹԱՏ ՐՈ Ն

Աշա կե րտ նե րը կպատ կե րեն գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան/ան հա վա սա րու թյան դեպ քեր կյ ան քի 
տար բեր ո լո րտ նե րում և կքն նար կեն դրա նց հե-
տևա նք նե րը հա սա րա կու թյան վրա: 

60 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

 Դա սա րա նը բա ժա նել ե րեք խմ բի և յու րա քան չյուր խմ բի տալ հետ ևյալ ա ռա ջա-
դրան քը:

 Խումբ 1

 Թա տե րա կան խա ղի մի  ջո ցով պատ կե րել գեն դե րային ( կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 
մի  ջև) հա վա սա րու թյու նը քա ղա քա կա նու թյու նում:

 Թա տե րա կան խա ղի մի  ջո ցով պատ կե րել գեն դե րային (կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 
մի  ջև) ան հա վա սա րու թյու նը քա ղա քա կա նու թյու նում:

________________________________________________________________________________

 Խումբ 2
 Թա տե րա կան խա ղի մի  ջո ցով պատ կե րել գեն դե րային ( կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 

մի  ջև) հա վա սա րու թյու նը աշ խա տա շու կայում:
 Թա տե րա կան խա ղի մի  ջո ցով պատ կե րել գեն դե րային ( կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 

մի  ջև) ան հա վա սա րու թյու նը աշ խա տա շու կայում:
________________________________________________________________________________

 Խումբ 3
 Թա տե րա կան խա ղի մի  ջո ցով պատ կե րել գեն դե րային ( կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 

մի  ջև) հա վա սա րու թյու նն ըն տա նի քում:
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 Թա տե րա կան խա ղի մի  ջո ցով պատ կե րել գեն դե րային ( կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 
մի  ջև) ան հա վա սա րու թյու նն ըն տա նի քում:

 Ներ կայա ցումն  ե րը դի տե լուց հե տո ծա վա լել քն նար կում՝ պատ կեր ված դեպ քե րի 
ազ դե ցու թյու նը և հետ ևա նք նե րը քա ղա քա կա նու թյու նում, աշ խա տա շու կայում, ըն տա-
նի քում և հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան զար գաց ման գոր ծում առ հա սա րակ: 
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 Մաս նա կից նե րը կտե ղե կաց վեն ան հա վա սա-
րու թյան և խտ րա կա նու թյան դրս ևոր ման ձևե րի 
մա սին, դրա նց հետ ևա նք նե րի և պատ ճառ նե րի 
մա սի ն։ Կձ ևա վո րեն գեն դե րային ան հա վա սա-
րու թյան նկատ մա մբ զգայուն վե րա բեր մունք։

45 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

 Մաս նա կից նե րը բա ժան վում են խմ բե րի։ Խմ բե րին հա նձ նա րար վում է մտա բե րել 
կա նա նց ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման և ան հա վա սար ի րա վունք նե րի ի րաց ման օ րի-
նակ նե ր։ Օ րի նակ նե րը մտա բե րե լուց հե տո խմ բի ան դամն  ե րը պի տի ընտ րեն դրա նց 
մի  ջից մե  կը, ո րն ա ռա վել ցայ տուն է ար տա հայտ վում կամ բա ցա սա կան հետ ևա նք ներ 
ու նի, կամ ո րի հետ ան ձա մբ առնչ վել են։ Ընտ րու թյու նը կա տա րե լուց հե տո նրա նք 
պար տա վոր են քն նար կումն  ա նել հետ ևյալ սխե մայո վ՝ 
 Ի րա վունք 
 Ի րա վուն քի խա խտ ման ձևը և օ րի նա կը
  Սո ցի ա լա կան նոր մե  րը, ո րո նք հան դի սա նում են այդ ի րա վուն քի խա խտ ման 

պատ ճառ նե րից մե  կը
 Հետ ևա նք նե րը՝ ան հա տա կան և սո ցի ալ- քա ղա քա կան:

 Ման րա կր կիտ խմ բային քն նար կու մի ց հե տո յու րա քան չյուր խումբ ներ կայաց նում է 
մե ծ խմ բին ի րե նց կա տա րած աշ խա տան քը։ 

1. Ա րդյո ՞ք ան հա վա սա րու թյու նը բնա կան եր ևույթ է։ 
2. Դա մշ տա կա ՞ն եր ևույթ է, թե՞ փո խե լի է։ 
3. Ի նչ պե ՞ս մե  զա նից յու րա քան չյու րը կա րող է նպաս տել հա վա սա րու թյան հաս-

տատ մա նը ։
 4. Կյան քի ո՞ր փու լե րում են հիմն  ա կա նում ան հա վա սա րու թյուն զգում կա նայք։ 
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Աշ խա տան քի ի րա վունք 

Ա մու սի նը ստի պում է կնո ջը նս տել տա նը և չաշ խա տե լ։

 Հետ ևա նք նե ր  Սո ցի ա լա կան նոր մե  ր

  Կի նը չի կա րո ղա նում ո րո շումն  եր 
կայաց նել իր կյ ան քի վե րա բե րյա լ։

  Կի նը չի կա րո ղա նում ռե ա լի զաց վել 
ըն տա նի քից դուրս:

  Կի նը կախ վա ծու թյուն է ձե ռք բե-
րում ա մուս նուց՝ որ պես հիմն  ա կան 
գու մար հայ թայ թող, և ե թե ա մու սի-
նը ա մուս նա լուծ վում է, նա մն ում է 
ա ռա նց գոյու թյան մի  ջոց նե րի ։

  Կի նը պար տա վոր է կա տա րել 
ինչպես ա մուս նու, այնպես էլ  նրա 
բո լոր բա րե կամն  ե րի քմա հա ճույք-
նե րը, որ պես զի չզրկ վի գոյու թյան 
իր մի  ակ հնա րա վո րու թյու նի ց։

 Տ ղա մար դիկ հա սա րա կու թյան 
ա ռա վել ար ժե քա վոր ան դամն  ե րն 
են և ա ռա վել կար ևոր նե րդ րում-
ներ են ու նե նում ար տադ րու թյան, 
տնտե սու թյան, քա ղա քա կա նու-
թյան մե ջ:

 Կ նոջ դե րն է հոգ տա նել ե րե խա նե-
րի և ըն տա նի քի մա սին, իսկ տղա-
մար դը պի տի նրան ա պա հո վի։ 

 

 Ա զատ տե ղա շա րժ վե լու ի րա վունք

Տ ղա մար դիկ (ա մու սին նե րը, հայ րե րն ու եղ բայր նե րը)  թույլ չեն տա լիս կա նա նց 
մե  քե նա վա րել սո վո րել, ստա նալ վա րոր դա կան ի րա վունք, ի մա ստ չեն տես նում, 
որ կի նը ար տա սահ ման գնա, թույլ չեն տա լիս կնո ջը շփ վել ըն կե րու հի նե րի հետ, 

այ ցե լել ծնող նե րին կամ այլ բա րե կամն  ե րի ն։

 Հետ ևա նք նե ր  Սո ցի ա լա կան նոր մե  ր

  Նե ղա նում է հա սա րա կա կան վայ-
րեր այ ցե լե լու կա նա նց հնա րա վո-
րու թյու նը:

  Կա նայք հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե-
նում ա զատ տնօ րի նե լու ի րե նց ժա-
մա նա կը, քա նի որ պի տի գնան մի -
այն այն տեղ և այն պա հին, ուր և երբ 
ա մու սի նն է ցան կա նում:

  Կա նայք զրկ ված են ինք նա զար-
գաց ման և հա սա րա կա կան կյ ան-
քին մաս նակ ցե լու ի րե նց ի րա վուն-
քից, քա նի որ նրա նք չեն կա րող, 
ե թե ցան կա նան, այ ցե լել մշա կու-
թային, կր թա կան կամ հա սա րա-
կա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի ։

 Կ նո ջը պե տք չէ թույլ տալ այ ցե լել 
հա սա րա կա կան վայ րեր, քա նի որ 
նրա տե ղը տունն է:

 Տ ղա մար դիկ պի տի ա վե լի շար ժուն 
լի նեն, քա նի որ նրա նք ա ռա վել 
նշա նա կա լի դեր են խա ղում հա սա-
րա կու թյան մե ջ:

  Կա նայք ֆի զի կա պես ա վե լի թույլ 
են, և նրա նք ի րե նց ա վե լի պա շտ-
պան ված կզգան տա նը, քա նի որ 
մե  քե նա վա րե լը նրա նց ա վե լի խո-
ցե լի կդա րձ նի ։
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 Վե րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան ի րա վունք նե ր

 Տ ղա մար դիկ թույլ չեն տա լիս կա նա նց օգ տա գոր ծել բե ղմն  ա կա նխ ման մի  ջոց-
նե ր։

 Տ ղա մար դիկ չեն ցան կա նում օգ տա գոր ծել բե ղմն  ա կա նխ ման մի  ջոց ներ:
  Կա նայք պար տա վոր են սե ռա կան մտեր մու թյուն ու նե նալ ա մուս նու կամ զու-

գըն կե րոջ հետ՝ ան կախ ի րե նց ցան կու թյու նի ց։
 Կ նո ջը ար գե լում են ա նել հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում կամ, հա կա -

ռակը, ստի պում են ընդ հա տել հղի ու թյու նն իր կամ քին հա կա ռակ:

 Հետ ևա նք նե ր  Սո ցի ա լա կան նոր մե  ր

 Սե ռա վա րակ ներ ու նե նա լու ա ռու-
մով կա նայք են թա կա են ռիս կի ։

  Կա նայք վտա նգ ված են սե ռա կան 
բռ նու թյուն նե րի թե՛ ըն տա նի քից 
դուրս, թե՛ ըն տա նի քում։

  Կա նայք զրկ ված են սե փա կան 
կյ ան քի վե րա բե րյալ ընտ րու թյան 
ի րա վուն քի ց։

  Կա նայք ու նե նում են ան ցան կա լի 
հղի ու թյուն:

  Կա նայք ստի պո ղա բար ի րա կա-
նաց նում են հղի ու թյան ար հես տա-
կան ընդ հա տում: 

 Կ նոջ գլ խա վոր ա ռա քե լու թյունն է 
ե րե խա ներ ու նե նալ և դաս տի ա րա-
կել նրա նց։ 

 Կ նոջ սե ռա կա նու թյու նը երկ րոր-
դային խն դիր է, գլ խա վո րը տղա-
մար դուն բա վա րա րե լն է։ 

 Կա նայք չեն կա րող ո րո շումն  եր 
կայաց նել սե փա կան կյ ան քի վե-
րա բե րյալ, տղա մար դն ըն տա նի քի 
աչ քե րն է, նա ա վե լի լավ գի տի, թե 
ինչ է պե տք ըն տա նի քի ն։  

Կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վունք

Ծ նող նե րն ա ռա վել նպա տա կա հար մար են գտ նում վճա րել տղայի կր թու թյան 
հա մար, քան թե աղջ կա ։

 Հետ ևա նք նե ր  Սո ցի ա լա կան նոր մե  ր

 Կր ճատ վում են զար գա նա լու և 
տնտե սա կան ան կա խու թյուն ու նե-
նա լու կա նա նց հնա րա վո րու թյուն-
նե րը:

  Կա նայք դառ նում են տն տե սու թյան 
և երկ րի զար գաց ման հա մար չօգ-
տա գո րծ վող ռե սուրս ներ:

  Կի նը չպի տի տն տե սա պես ան կախ 
լի նի, նրան պե տք չեն սե փա կան 
մի  ջոց ներ և կր թու թյուն:

 Կ նոջ կր թու թյու նը պա կաս կար ևոր 
է, քա նի որ նա պե տք է ա մուս նա նա 
և զբաղ վի նե ղ ըն տա նե կան գոր ծե-
րով: 

 Ե թե կի նը կր թու թյուն ստա նա, չի 
ցան կա նա ա մուս նա նալ:

 Կր թու թյուն ու նե ցող տղա մար դիկ 
ա վե լի շատ են վար ձա տր վում, քան 
կա նայք, և դա ըն դու նե լի է։
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 ԿԱ ՆԱ ՆՑ ԴՐԱԽ ՏԸ 

 Գի տակ ցել կա նա նց և տղա մա րդ կա նց գեն դե-
րային ան հա վա սա րու թյան դրս ևո րումն  ե րն ու 
ազ դե ցու թյու նը կա նա նց կյ ան քի ո րա կի վրա։ 
Հաս կա նալ այդ ան հա վա սա րու թյան ար մատ -
ներն ու ազ դե ցու թյու նը։ Գի տե լիք ներ փո խան ցել 
մար դու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի վե րա բե րյա լ։

45 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

 Վա րո ղը մաս նա կից նե րին խնդ րում է բա ժան վել փո քր խմ բե րի։ Խմ բե րը պետք է 
պատ կե րաց նեն, որ ի րե նք հայտն վել են եր ևա կայա կան հա սա րա կու թյու նում՝ « կա նա նց 
դրախ տում»։ Խմ բե րից յու րա քան չյու րը փոր ձում է կազ մե լ հնա րա վո րու թյուն նե րի և 
ի րա վունք նե րի ցա նկ, ո րո նք ու նեն այդ դրախ տում ապ րող կա նայք։ 

Ա պա խմ բա վա րը խնդ րում է մաս նա կից նե րին յու րա քան չյուր ի րա վուն քի հա մար 
գրել պա հա նջ մունք նե ր։

Օ րի նա կ՝ 

Պա հա նջ մունք Ի րա վունք

Ս նունդ Կյան քի

Գի տե լիք Ո րո շում կայաց նե լու

Ա ռող ջու թյուն Կար ծի քի

Հա գուստ Ա զա տու թյան

Ու սու ցի չը կա րող է ա վե լաց նել ի րա վունք նե րի ցան կը և խնդ րել, որ դրա նց հա մա-
պա տաս խա նող պա հա նջ մունք նե րը գրեն ա շա կե րտ նե րը։ Ա պա ու սու ցի չը մաս նա կից-
նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րում է այն հան գա ման քի վրա, թե որ պա հա նջ մունք  ների 
բա վա րա րումն  է բե րում ի րա վունք նե րի ի րաց մա ն։ Ինչ պես նաև ընդգծի այն հան գա-
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ման քը, որ եր բե մն  դժ վար է տա րան ջա տել պա հա նջ մուն քը ի րա վուն քից, օ րի նա կ՝ 
կրթու թյան ի րա վուն քը և պա հա նջ մուն քը։ 

Պա հա նջ մունք նե րի և ի րա վունք նե րի մա սին քն նար կումն  ա վար տե լուց հե տո ու սու-
ցի չը խնդ րում է խմ բե րին պատ կե րաց նել և գրի առ նել, թե ինչ է տե ղի ու նե նում, երբ 
«կա նա նց դրախ տում» հայտն վում են տղա մար դի կ։ Ինչ պես են փոխ վում այս ի րա-
վունք նե րը, և ինչ է տե ղի ու նե նում պա հա նջ մունք նե րի հե տ։ 

1. Ի նչ պի սի՞ եզ րա կա ցու թյուն ներ ար վե ցին վար ժու թյան ըն թաց քում և վեր ջում։ 
2. Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է փո խել այս ի րա վի ճա կը ։
3. Հ նա րա վո ՞ր է արդյոք, որ այս դրախ տը լի նի հա վա սա րա պես եր կու սի հա մա ր։
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 ԴԻՐ ՔԻ ԿԱՄ ԿԱՐ ԳԱ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ՁԳ ՏԵ ԼՈ Վ

 Հաս կա նալ աղ ջիկ նե րի դիր քը ժա մա նա կա կից հա սա-
րա կու թյան մե ջ: Հաս կա նալ այն սո ցի ա լա կան մե  խա-
նի զմն  ե րը, ո րո նց ար դյուն քում հա սա րա կու թյու նը այդ 
դե րը տա լիս է աղ ջիկ նե րին: Գտ նել այն մի  ջոց  ները, 
ո րո նց կիրառման ար դյուն քում հնա րա վոր կլի նի բա-
րե լա վել աղ ջիկ նե րի դիր քը հա սա րա կու թյան մե ջ:

60 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

Ու սու ցի չն ա շա կե րտ նե րին տա լիս է հետ ևյալ հար ցը ՝

 Ձեր շր ջա պա տում ի՞նչն է աղջ կան դի րք կամ կար գա վի ճակ տա լիս:

Մաս նա կից նե րը  հար ցին պա տաս խա նում են մտագ րո հով: Բո լոր պա տաս խան նե րը 
գր վում են գրա տախ տա կի ն։ Պա տաս խան նե րը գրան ցե լուց հե տո ու սու ցի չը խնդ րում 
է մաս նա կից նե րին բա ժան վել զույ գե րի, նշ ված պա տաս խան նե րից ընտ րել 5 կար ևոր 
գոր ծոն նե րը, դրա նք դա սա վո րել ըստ կար ևո րու թյան: 

Այ նու հե տև ու սու ցի չը խնդ րում է զույ գե րին հա մե  մա տել ի րե նց ընտ րած գոր ծոն -
ները մե կ այլ զույ գի ընտ րա ծի հե տ։ Ա պա կազ մա վոր ված 4 հո գա նոց խմ բի մաս նա-
կից նե րին հա նձ նա րա րում է մի  աց նել ի րե նց պա տաս խան նե րը, դրան ցից ընտ րել 5 
կար ևոր նե րը և դա սա վո րել դրա նք ըստ կար ևո րու թյան:

Խմ բե րը ներ կայաց նում են ի րե նց աշ խա տա նք նե րը, այ նու հե տև քն նար կում են:
1. Կա ՞ր արդյոք տար բե րու թյուն ա ռա ջին և երկ րո րդ թվար կումն  ե րի մե ջ:
2. Ին չո՞ւ եք դուք գտ նում, որ տար բե րու թյուն կա:
3. Ի՞նչն ենք մե  նք ցան կա նում փո խել աղ ջիկ նե րի կյ ան քում:
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4. Ի՞նչ կա րող ենք փո խել:
5. Ին չո՞ւ են հիմն  ա կա նում կա նայք են թա րկ վում բռ նու թյուն նե րի ։
6. Ի՞նչ փաս տա թղ թեր են պա շտ պա նում կա նա նց և աղ ջիկ նե րին:

 Կա րե լի է քն նար կել նաև հայ աղ ջիկ նե րի և այ լազ գի աղ ջիկ նե րի դիր քե րի և 
կար գա վի ճակ նե րի տար բե րու թյուն նե րը:
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 ԿԱ ՆԱՅՔ՝ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՆԵ Ր

Քն նար կել կին ա ռաջ նո րդ նե րի ան հրա ժեշ տու-
թյու նը, խն դիր նե րը, դրա նց պատ ճառ նե րն ու 
հաղ թա հար ման հնա րա վոր ե ղա նակ նե րը: 

60 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

Ի ՞նչ է առաջնորդու թյու նը: 
Ա րդյո ՞ք կի նը պե տք է լի նի ա ռաջ նո րդ: 
Ա րդյո ՞ք կա տար բե րու թյուն կին և տղա մա րդ ա ռաջ նո րդ նե րի մի  ջև: 
Ա րդյո ՞ք կի նը պե տք է կա տա րի ընտ րու թյուն ա ռաջ նո րդ և ըն տա նի քի մայր լի նե լու 

մի  ջև:

 

Ո ՞րն է կա նա նց դե րն այժմ`
   Ըն տա նի քում 
 Հա մայն քում 
   Հա սա րա կու թյու նում 

Ո՞ րը կա րող է լի նել կնոջ դե րն ա պա գայում`
   Ըն տա նի քում 
 Հա մայն քում 
   Հա սա րա կու թյու նում
 

 

ՀԱՄԱՅՆՔ

ԸՆՏԱՆԻՔ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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1

Մաս նա կից նե րին բա ժա նել 2 խմ բի: Ա ռա ջին խում բը քն նար կում է, թե ին չու է ան-
հրա ժե շտ ու նե նալ կին առաջնորդ ներ, որն է կին ա ռաջ նո րդ նե րի դե րը: Մյուս խում բը 
թվում է այն հատ կա նիշ նե րը, գի տե լիք նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը, ո րո նք պե տք է ու նե-
նա կին առաջնորդը: Այ նու հե տև խմ բե րը փո խա նա կում են հա նձ նա րա րու թյուն նե րը, 
ֆլիպ չար տնե րը ու աշ խա տում են մե  կը մյու սի ա ռա ջադ րան քը լրաց նե լու վրա: Վեր-
ջաց նե լուց հե տո աշ խա տա նք նե րը փա կց վում են պա տին: Ա ռա ջին խմ բի ներ կայա-
ցու ցի չը ներ կայաց նում է եր կու խմ բե րի կող մի ց գր ված «Ին չո՞ւ է ան հրա ժե շտ ու նե նալ 
կին առաջնորդ ներ» աշ խա տան քը, երկ րո րդ խում բը ներ կայաց նում է եր կու խմ բե րի 
կող մի ց գր ված « Կին առաջնորդի հատ կա նիշ նե րը» աշ խա տան քը: 

 Ներ կայա ցումն  ե րը և քն նար կումն  ե րը տևում են 10 րո պե:

 

2
 

Խմ բե րի ներ սում քն նար կել, իսկ այ նու հե տև ներ կայաց նել այն պատ ճառ նե րը, 
ո րոնք խո չըն դո տում են կնո ջը` ա ռաջ նո րդ դառ նա լուն: Մաս նա կից նե րը պե տք է նաև 
ա ռա ջար կեն գոր ծող մե  թոդ ներ և ճա նա պա րհ ներ, թե ինչ պես կա րե լի է հաղ թա հա րել 
այդ խո չը նդոտ նե րը: Մաս նա կից նե րը ֆլիպ չար տի վրա կազ մում են 2 սյու նից բաղ կա-
ցած ա ղյ ու սակ: Աշ խա տա նք նե րը փա կց վում են պա տին, և յու րա քան չյուր խումբ ներ-
կայաց նում է իր աշ խա տան քը:

Պատ ճառ Հաղ թա հար ման ե ղա նա կ

1.

2.

3.
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Ե ՐԲ ՂԵ ԿԱ ՎԱ Ր�  Մ ԵՆ ԿԱ ՆԱՅՔ

 Ներ կայաց նել կա նա նց ա ռաջ նոր դու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նը, բե րել վի ճա կագ րա կան տվյ ալ ներ 
ՀՀ-ում կա նա նց զբաղ վա ծու թյան և տար բեր ո լո րտ-
նե րում նրա նց նե րգ րավ վա ծու թյան վե րա բե րյալ, 
քն նար կել կնոջ նկա տե լի պա սի վու թյան պատ ճառ-
նե րը և հաղ թա հար ման հնա րա վոր ու ղի նե րը: 

45 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

« Կին ա ռաջ նո րդ», « Կի նը քա ղա քա կա նու թյան մե ջ»՝ ինչ պի սի ՞ն է նա: Կա րո ՞ղ է նա 
լի նել հա ջո ղակ այս ո լոր տում: Այս խն դիր նե րը հա ճախ են քն նա րկ վում հա սա րա կու-
թյան մե ջ: Իսկ թե ինչ են մտա ծում այս մա սին սո վո րող նե րը, կա րե լի է պար զել հար-
ցա թեր թի կով (Բա շխ ման նյութ 3), ո րը պե տք է ստա նա յու րա քան չյու րը և լրաց նի ինք-
նու րույն՝ ար տա հայ տե լով իր կար ծի քը: 

Աշ խա տան քը ա վար տե լուց հե տո կար դալ յու րա քան չյուր հա րց, լսել ա շա կե րտ նե րի 
պա տաս խան նե րը և դրա նց հետ կապ ված մե կ նա բա նու թյուն նե րը: 

Այ նու հե տև դա սա րա նը բա ժա նել 2 խմ բի: Խմ բե րին տալ հետ ևյալ հա նձ նա րա րու-
թյու նը.
  1-ին խումբ - Ո րո ՞նք են տղա մա րդ քա ղա քա կան գո րծ չին բնո րոշ հատ կա նիշ -

ները՝ ի՞նչ գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ պե տք է ու նե նա տղա մա րդ ղե կա վա րը: 
Թվար կե ՛ք և մե կ նա բա նեք:

  2-րդ խումբ - Ո րո ՞նք են կին քա ղա քա կան գո րծ չին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը՝ ի՞նչ 
գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ պե տք է ու նե նա կին ղե կա վա րը: Թվար կե ՛ք և 
մե կ նա բա նեք:

Խմ բային աշ խա տան քն ա վար տե լուց հե տո խմ բե րը ներ կայաց նում են աշ խա տան քի 
ար դյունք նե րը, մյուս նե րը կա րող են հար ցեր տալ: 
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 Հար ցեր հա մը նդ հա նուր քն նա րկ ման հա մա ր

 1. Ի ՞նչ նկա տե ցիք. տար բեր վո՞ւմ են կին ղե կա վա րին և տղա մա րդ ղե կա վա րին բնո-
րոշ և ան հրա ժե շտ հատ կա նիշ նե րը: 

2. Ձեր կար ծի քով՝ Հայաս տա նում շա ՞տ են կին կա ռա վա րիչ նե րը: 

Լ սե լով սո վո րող նե րի կար ծիք նե րը և մե կ նա բա նու թյուն նե րը` նրա նց ներ կայաց նել 
վի ճա կագ րա կան մի  քա նի տվյ ալ ներ Հայաս տա նում կին կա ռա վա րիչ նե րի, իշ խա նու-
թյուն նե րում, քա ղա քա կան ո լոր տում նրա նց ներ կայաց վա ծու թյան մա սին: 

Եվ այս պես. 
աշխարհում որպես կառավարիչ աշխատող հինգ անձանցից մի այն մե կն է կին:
ՀՀ-ում գլ խա վոր կա ռա վա րիչ նե րից մի  այն 27 %-ն է կին, մի  նչ դեռ աշ խար հում 

գլխա վոր կա ռա վա րիչ նե րից 21 %-ն է կին: Այս հար ցում աշ խար հից ա ռաջ ենք, 
բայց զի ջում ենք մի  այն Վրաս տա նին, որ տեղ կա ռա վա րիչ նե րի 38 %-ը կա նայք 
են: 

ՀՀ բնակ չու թյան 72 %-ն է նշել, որ կք վե ար կեր կին թեկ նա ծուի օգ տին: 
ՀՀ-ում բիզ նես նե րի մի  այն 9 %-ն են կա ռա վա րում կա նայք: 
Բա րձ րա գույն կր թու թյուն ա վե լի շատ ու նեն կա նայք՝ 57:38 տո կո սային հա րա բե-

րակ ցու թյա մբ: 
Գոր ծա զր կու թյան ցու ցա նի շով կա նայք ա վե լի շատ են տղա մա րդ կան ցի ց՝ 

35%|22%: Տղա մա րդ կա նց մի  ջին աշ խա տա վար ձը 2 ան գամ ա վե լի բա րձր է կա-
նա նց աշ խա տա վար ձից:

 Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ֆո րու մի  հա մա ձայն՝ գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան ցու ցա նի շով Հայաս տա նը 103-րդ տե ղում է 142 երկր նե րի շար քում:

 Քա ղա քա կան ո լո րտ. Կա նայք Հայաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րում 

  Գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն.

ՀՀ Կա ռա վա ռու թյու նում 18 նա խա րար նե րից կա զմ ված կա բի նե տի կազ մում 
երեք կին նա խա րար կա (11 %):

62 փոխ նա խա րար նե րից մի  այն 7-ն են  կին (11 %):
  Կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր 7 մար մի ն նե րից և ոչ մե  կի ղե կա վա րը կին չէ: 

Նրա նց  տե ղա կալ նե րի շար քում նույն պես կա նայք բա ցա կայում են:
  Բա րձ րա գույն պաշ տոն ներ զբա ղեց նող քաղ ծա ռայող նե րի թվում կա նայք 14 % 

են կազ մում, թե պետ նա խա րա րու թյուն նե րի աշ խա տա կազ մե  րում ընդ  գրկված 
կա նա նց թի վը  մի  ջի նում 47 % է կազ մում, ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա տա կազ-
մում՝ 36.6 % է, իսկ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազ մում 46 % է:
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 ՀՀ դա տա կան հա մա կա րգ.

 Հա մա կար գում կին դա տա վոր նե րի թի վը 22 % է: 

 Օ րե նս դիր իշ խա նու թյուն.

  Կա նա նց ներ կայաց վա ծու թյու նը Ազ գային ժո ղո վում 10.7 % է:

  ՀՀ Ար տա կա րգ և լի ա զոր   դես պան ներ.

  Հայաս տա նը ար տե րկ րում ներ կայաց նող 40 դես պան նե րի թվում մի  այն երեք կին 
կա: 

 ՀՀ Տա րած քային կա ռա վար ման հա մա կա րգ.

  Մա րզ պետ նե րի թ վում կին չկա, փոխ մա րզ պետ նե րի պաշ տո նում կա եր կու կին:

   Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներ.

 Հայաս տա նում ոչ մի  ան գամ կին քա ղա քա պետ չի ե ղել: Հան րա պե տու-
թյան 866  գյու ղա կան հա մայնք նե րից  մի  այն 19-ն են ղե կա վա րում կա նայք (2.2 %): 
Հայաս տա նի առն վա զն եր կու մար զում` Ա րա գա ծոտ նում և  Վայոց ձո րում, ընդ հան րա-
պես կին գյու ղա պե տեր չկան: 

Ա վա գա նի նե րի կազ մում կա նայք 8.2 % են կազ մում,  հան րա պե տու թյան հա մայնք -
ների մոտ 42 %-ում ա վա գա նի նե րի կազ մում կա նայք ընդ գրկ ված չեն:

 
1. Ին չո ՞ւ են կա նայք ա ռա վել քիչ նե րգ րավ ված քա ղա քա կա նու թյան մե ջ, բա րձ րաս-

տի ճան պաշ տոն նե րում: 
2. Ո րո ՞նք են դրա նց պատ ճառ նե րը: Ա պա գայում կփոխ վի՞ արդյոք պատ կե րը: 
3. Ին չո՞ւ: Ի՞նչ լու ծումն  եր կա ռա ջար կեք դուք: 
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ՀԱՐ ՑԱ ԹԵՐ Թ 2

 1. Կար ծում եք՝ կին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը մե ր հաս արա կու թյու նում. 
ա/ շատ են
բ/ քիչ են
գ/ չգի տեմ:

2. Ն րան ցից ո՞ւմ եք ճա նա չում: Թվար կեք:

3. Հ նա րա վոր հա մա րո՞ւմ եք, որ ՀՀ նա խա գա հի պաշ տո նում կը նտր վի կին թեկ նա-
ծու.

ա/ այո 
բ/ ոչ
գ/ չեմ մտա ծել այդ մա սին:

 4. Ձեր կար ծի քով՝ ո րո ՞նք են կին քա ղա քա կան գո րծ չին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը: 
Թվար կեք:

 5. Ձեր հա մայ նքում տե ղա կան ընտ րու թյուն նե րում մաս նակ ցում է 2 թեկ նա ծու` կին 
և տղա մա րդ, ո՞ւմ կտաք Ձեր ձայ նը.

ա/ կնո ջը 
բ/ տղա մար դուն
գ/ ինձ հա մար մի և նույնն է:

6.  Ձեր կար ծի քով՝ ո՞ւմ են ա վե լի շատ հա տուկ կա ռա վար ման հմ տու թյուն նե րը .
ա/ կնո ջը 
բ/ տղա մար դուն
գ/ դա սե ռով պայ մա նա վոր ված չէ:

 7. Բա րձ րաս տի ճան պաշ տոն նե րը պե տք է վս տահ վեն մի  այն տղա մա րդ կա նց.
ա/ հա մա ձայն եմ
բ/ հա մա ձայն չե մ
գ/ դժ վա րա նում եմ պա տաս խա նել: 
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ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ԷՔՍ Կ�  ՐՍ

 Պատ մա կան ակ նար կով ներ կայաց նել հայ կնոջ 
դե րը հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, մշա կու-
թային կյ ան քում՝ հնա գույն ժա մա նակ նե րից 
մի նչև խո րհր դային ժա մա նա կա շր ջան և մե ր 
օ րե րը: 

60 րո պե

մի  ջին դպ րո ց 

  

Ու սուց չի նե րա ծա կան խո սք

 Պատ մու թյան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հայ կի նը մաս նակ ցել է երկ րի քա-
ղա քա կան և մշա կու թային մի  շա րք մի  ջո ցա ռումն  ե րի, ե կե ղե ցի նե րի և տա ճար նե րի 
կա ռուց մա նը, ա վե լի ն՝ հո վա նա վո րել է նման կա ռույց նե րի շի նա րա րու թյու նը: Պատ-
մա կան մի  շա րք փաս տեր ցույց են տա լիս, որ հայու հի նե րը մաս նակ ցել են ազ գային 
ա զա տագ րա կան մար տե րի: Օ րի նակ, ֆի դայա կան շա րժ ման ակ տիվ մաս նա կից նե-
րից և ա զա տագ րա կան պայ քա րի խո րհր դա նիշ նե րից է Սո սե մայ րի կը: Մեծ է ե ղել հայ 
կա նա նց մաս նակ ցու թյու նը նաև Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ն, ո րի ըն թաց քում, ըստ 
պաշ տո նա կան տվյ ալ նե րի, մաս նակ ցել է մոտ 10 հա զար հայ կին: Ար ցա խյան պա տե-
րազ մում տղա մա րդ կա նց հետ մա րտն չել են 600 հայ կի ն, ով քեր չեն զի ջել ոչ մի  այն 
մար տա կան ո գով, այլ նաև աչ քի են ըն կել ի րե նց ռազ մա վա րա կան գա ղա փար նե րով:

Մ շա կու թային աս պա րե զում ևս կա նայք ու նե ցել են է ա կան ազ դե ցու թյուն: Այս-
պես, հայ կա նայք, ի հա կադ րու թյուն տա րա ծա շր ջա նում տա րած ված այն սովորույթի, 
որ կա նայք թատ րո նում դե րե րով հան դես գա լու ի րա վունք չեն ու նե ցել, 19-րդ դա րի 
60-ա կան նե րին ոչ մի  այն հան դես են ե կել դե րե րով, այլ նաև խա ղա ցել են տղա մար դու 
դե րեր. այդ պի սի հան րա ճա նաչ դե րա սա նու հի է Սի րա նույ շը, ով հայտ նի է որ պես Համ-
լե տի լա վա գույն դե րա կա տար նե րից մե  կը:
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Դա սա րա նը բա ժա նել 4 խմ բի, յու րա քան չյուր խմ բին տալ հա մա պա տաս խա նա բար 
Բա շխ ման նյութ 4, 5, 6, 7 թեր թիկ նե րը և հա նձ նա րա րել, որ խում բը մի  ա սին կար դա, 
քն նար կի և յու րաց նի նյու թն այն պես, որ հե տո խմ բի յու րա քան չյուր ան դամ կա րո ղա-
նա այն ներ կայաց նել « նոր խմ բում»:

 Նյու թը յու րաց նե լուց հե տո յու րա քան չյուր խմ բից 1-ա կան մաս նա կից նե րով ձևա-
վո րել « նոր»՝ 4 հո գա նոց խմ բեր: Նոր խմ բե րում յու րա քան չյուր սո վո րող պե տք է ներ-
կայաց նի իր ու սումն  ա սի րած նյու թը և լսի խմ բի մյուս 3 ան դամն  ե րի ներ կայա ցումն  ե-
րը:

1. Ի ՞նչ նոր բան սո վո րե ցիք: 
2. Ի ՞նչ եք ան ցել և գի տեք հայոց պատ մու թյան, հայ գրա կա նու թյան, հա սա րա կա-

գի տու թյան դա սըն թա ցից և կա րող եք ա վե լաց նել բեր ված նյու թե րին: 
3. Ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ պատ մա կան էքս կուր սը, ի՞ն չը փոխ վեց ձեր պատ-

կե րա ցումն  ե րում կյ ան քի տար բեր ո լո րտ նե րում կա նա նց դե րի, նշա նա կու թյան 
վե րա բե րյալ: 



115

4

 Խումբ 1

 Հա րկ է նշել, որ հայ կի նը, ի տար բե րու թյուն աշ խար հի տար բեր երկրներում բնակվող 
կանանց, դե ռևս հնա գույն ժա մա նակ նե րից կար ևոր դերակատարություն է ու նե ցել 
հա սա րա կու թյու նում: Այս պես, օ րի նակ, Մխի թար Գո շը իր « Դա տաս տա նա գր քում» 
մե ջ բե րել է մի  քա նի կե տեր, ո րո նք առնչ վել են կա նա նց ի րա վունք նե րին: Այն նե րա-
ռում է դրույթ ներ ըն տա նե կան բռ նու թյան մա սին, կա նոն ներ բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի 
դեմ, քա ջա լե րում սե փա կա նու թյան հա վա սար բա ժա նու մը և քրե ա կան տու գա նք նե րի 
հար կադ րու մը՝ կա նա նց դեմ բռ նու թյուն գոր ծադ րող նե րի նկատ մա մբ:

12-րդ դա րի մե կ այլ հայտ նի մտա ծող Սմ բատ Սպա րա պե տն իր « Դա տաս տա նա գի րք» 
աշ խա տու թյու նում ևս ան դրա դա րձ է կա տա րել կա նա նց ի րա վունք նե րին և նշել, որ 
բռ նա բա րու թյու նն ա մե  նա դա ժան հա ն ցա գոր ծու թյուն նե րից է, և այն պե տք է պատ ժել 
կա ՛մ ցմահ ա զա տա զրկ մա մբ, կա ՛մ գն դա կա հա րու թյա մբ: 

« Սաս նա ծ ռեր»  դյու ցազ նա վե պը հայ կ նոջ  կեր պա րի արժ ևոր ման ա մե  նա վառ և գե-
ղե ցիկ օ րի նակ նե րից է: Է պո սը հս տակ ար տա ցո լում է այն գա ղա փա րը, որ տղա մար դը 
մե  նիշ խան չէ, իսկ կին հե րոս նե րը նույն քան խի զախ ու քաջ են, որ քան տղա մա րդ հե-
րոս նե րը: Հայ կի նը է պո սում ո րո շում կայաց նո ղի դեր ու նի: 

Ի տար բե րու թյուն ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի, ո րո նց է պոս նե րում ու վի պեր գե րում 
տղա մա րդն է հա մար վում սե րն դաս տե ղծ, կի նն էլ՝ ի րա վա զուրկ, հայ ժո ղո վր դի մոտ 
ճի շտ հա կա ռա կն է. սե րն դաս տեղ ծը կի նն է՝ հան ձին Ծո վի նա րի, ով իր ի մաս տու թյա մբ 
եր բեք չի զի ջել տղա մար դուն: 

Է պո սի խրո խտ կա նան ցից մյու սը՝ Քառ սուն Ճուղ Ծամ Դեղ ձուն Ծա մը, աչ քի է ընկ-
նում իր մե ծ կամ քով ու ա զա տամ տու թյա մբ: Դրա վառ ա պա ցույցն այն է, որ, ի տար-
բե րու թյուն ար ևել քում տա րած ված ա վան դու թյան, ըստ ո րի տղա մա րդն է ընտ րում իր 
կին ու ղեկ ցին, մե ր է պո սում Դեղ ձուն Ծա մն  ինքն է ընտ րում իր ա պա գա ա մուս նուն: 

Հ զո րու թյան և քա ջու թյան մա րմն  ա վո րում են նաև մյուս կին կեր պար նե րը՝ Ար մա-
ղա նը, Խան դու թը և Գո հա րը: 

Ամ փո փե լով « Սաս նա ծռեր» է պո սում կնոջ դե րն ու նշա նա կու թյու նը՝ կա րող ենք 
հս տակ ա սել, որ հայ կի նն ի դե մս մե ր ազ գային է պո սի՝ հպար տու թյան, քա ջու թյան, 
կամ քի ու ժի, ի մաս տու թյան, ազն վա տոհ մի  կու թյան մա րմն  ա ցումն  է: Է պո սի լեզ վով 
ա սա ծ՝ «Ա ռյուծն ա ռյուծ է՝ էղ նի էգ, թե ո րձ»: 
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Հայոց թա գու հի նե րը, ընդ հան րա պես հայ բա րձ րաս տի ճան կա նայք՝ լի նեն ար-
քայա մայր, ար քայա դուստր կամ իշ խա նու հի, ի րե նց հա վա քա կան կեր պա րով դա րեր 
շա րու նակ մա րմն  ա վո րել են հայ ո գին, և դա հայ կա կա նու թյան ա մե  նաբ նո րոշ գծե րից 
մե  կն է։ Հայոց պատ մու թյան մե ջ թա գու հի նե րը ե ղել են երկ րի կա ռա վար ման բա րձր 
աս տի ճա նում և թա գա վոր նե րի հետ հա վա սա րա պես կի սել իշ խա նու թյան պա տաս-
խա նատ վու թյու նը։ Պատ մագ րու թյու նից ան վա նա պես մե զ հայտ նի են 65 թա գու հի-
նե րի ա նուն ներ (ու նե ցել ենք 150 թա գու հի), և հիմն  ա կա նում բո լո րն էլ զբաղ վել են 
բա րե գոր ծու թյա մբ՝ կա ռու ցել տա ճար ներ, դպ րոց ներ, հի վան դա նոց ներ, պատ վի րել 
մա տյան ներ: Աս վա ծի վկայու թյու նը hայոց թա գա վոր նե րի հա տած այն դրամն  ե րն են, 
ո րո նց ե րե սին պատ կեր ված են ի րե նք, իսկ հա կա ռակ ե րե սի ն՝ թա գու հի նե րը։ Այդ պի-
սին են, օ րի նակ, Տիգ րան Դ-ի հա տած եր կու դրամն  ե րը՝ Տիգ րան Դ-ի և իր քույր Է րա-
տոյի (մ.թ.ա. I դար) պատ կեր նե րով: 

Փա ռան ձեմ թա գու հին (IV դար) ա մուս նու՝ Ար շակ Բ-ի ձեր բա կալ վե լուց հե տո 
Հայաս տան ներ խու ժած պա րս կա կան զոր քի դե մն  առ նե լու հա մար իր ձե ռքն է վե րց-
նում երկ րի կա ռա վա րու մը, զո րք հա վա քում և հմ տո րեն կազ մա կեր պում դի մա կայու-
թյու նը օ տար զավ թիչ նե րի դե մ։  Զար մա նու հի ն՝ (XIV դար) Կի լի կյ ան Հայաս տա նի Ռու-
բի նյան Հե թում սպա րա պե տի կի նը, Կի լի կյ ան Հայաս տա նի ան կու մի ց հե տո կո րց նե լով 
ա մուս նուն, իր որ դի Գևոր գի և 300 խի զախ զո րա կան նե րի հետ ան ցնում է լեռ նե րն ու 
ոչ մի  այն հա ջո ղու թյա մբ պա շտ պան վում թշ նա մու հար ձա կումն  ե րից, այլև գրա վում 
Կա պան բեր դը, այ նու հե տև՝ Կո կի սոն ամ րո ցը՝ այն դա րձ նե լով ա նա ռի կ։ Ստաց վում 
է այն պես, որ Կի լի կյ ան Հայաս տա նի ան կու մի ց հե տո լեռ նե րում՝ մի  փոք րիկ հո ղա-
կ տորի վրա, ա վե լի քան վեց տաս նա մյակ շա րու նա կում է գոյատ ևել հայ կա կան մի  
ու րույն պե տա կա նու թյուն, ո րի գլուխ կա նգ նած էր քա ջա րի հայ կի նը՝ Զար մա նու հին:

 Զա պել թա գու հին (XIII դար)՝ Լևոն (Ռուբինյան) թա գա-
վո րի դուստ րը, հմուտ է ե ղել կր թու թյան և գի տու թյան մե ջ, 
մայ րա քա ղաք Սի սում կա ռու ցել Կա թո ղի կե և Սուրբ Մա-
րի նե ե կե ղե ցի նե րը, կա տա րել բազ մա թիվ այլ հի շար ժան 
գոր ծե ր։ Թա գու հու ա մե  նա մե ծ գոր ծը, սա կայն, երկ րում 
ա ռող ջա պա հու թյան կազ մա կեր պումն  ու կա ռա վա րումն  
էր։ Նա սահ մա նեց բժի շկ նե րի խրա խուս ման և հո վա նա-
վոր ման կա րգ, ա րեց այն պես, որ երկ րում օ րե նսդ րո րեն 
ըն դուն վեն հի վան դու թյուն նե րի և հա մա ճա րակ նե րի կա-
նխ ման, ա ռող ջա պա հու թյան դր ված քի բա րե լավ ման հա-

տուկ կա նոն ներ, ո րո նց պահ պա նու մը նրա մշ տա կան հսկո ղու թյան տակ էր։

Վ. Սուրենյանց. 
«Զապել թագուհու վերադարձը 

գահին», 1909 թ. կտավ 
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19-րդ դա րի վեր ջում Կոս տա նդ նու պոլ սում  հա սա րա կա կան ակ տիվ գոր ծու նե ու-
թյուն ծա վա լող կա նան ցից շատ հայտ նի է ին եր կու սը` Սր բու հի Տյու սա բը (Վա հա նյան) 
և Զա պել Ա սա տու րը: Հե նց նրա նք էլ կազ մե  ցին « Կա նա նց ի րա վունք նե րի հռչա կա-
գրի» նա խա գի ծը: Հռ չա կագ րի դրույթ նե րը հետ ևյա լն է ի ն՝

   Հա վա սար ի րա վունք ներ տղա մա րդ կա նց և կա նա նց հա մար

   Մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան ի րա վունք 

  Եր կա կի բա րոյա խո սու թյան ստան դա րտ նե րի վե րա ցում, ո րոն ցից ա մուս նա-
կան կյ ան քում օգտ վում են տղա մար դիկ

   Բա րձ րա գույն կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վունք` որ պես ե րե խայի դաս տի ա րա-
կու թյան բա րե լավ ման մի  ջոց

   Հա մայն քի գոր ծու նե ու թյան մե ջ կա նա նց հա վա սար մաս նակ ցու թյան ի րա-
վունք 

  Օ ժի տի սո վո րույ թի վե րա ցում 

  Ազ գի պահ պան ման և նրա մշա կույ թի փո խա նց ման մե ջ կնոջ դե րի ըն դու նում: 

Այս հռ չա կա գի րը, ըստ է ու թյան, կնոջ ֆի նան սա կան ինք նու րույ նու թյան ա պա հով-
ման գա ղա փա րա խո սու թյունն էր կրում: Մու սուլ մա նա կան Թուր քի այում նման հռ չա-
կագ րի ի հայտ գա լը հե ղա փո խա կան մտ քի ար գա սիք էր: Կա րե լի է ա սե լ՝ ա ռա վե լա պես 
մու սուլ ման նե րով բնա կեց ված Ար ևել քում հայու թյունն ա ռա ջի նն էր, որ գի տակ ցա բար 
բա րձ րաց րեց կնոջ դե րը հան րային-հա սա րա կա կան կյ ան քում: Աղ բյուր նե րը վկայում 
են, որ թեև հռ չա կա գի րը որ ևէ կազ մա կեր պու թյան կող մի ց չի վա վե րաց վել, սա կայն 
հայ կա նան ցից շա տե րը իս կա պես սկ սել են ակ տիվ տն տե-
սա կան ու հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նել` 
բա ցե լով ար հես տա նոց ներ, աշ խա տեց նե լով ֆաբ րի կա ներ, 
խմբագ րե լով գրա կան հան դես ներ: 

Սր բու հի Տյու սա բը (Վա հա նյան) (1848-1901) արևմ տա հայ 
գրող, բա նաս տե ղծ, ման կա վար ժ, հրա պա րա կա խոս և հա սա-
րա կա կան գոր ծիչ էր։ Հայ ա ռա ջին կին վի պա սա նն  ու  կ նոջ 
դե րը հայ ի րա կա նու թյան մե ջ որ պես խն դիր ա ռա ջի նը դի-
տար կո ղն ու քն նա դա տո ղը Սր բու հի Տյու սա բն էր: Իր վե պե-
րի մի  ջո ցով նա բա րձ րա ձայ նեց կա նանց ա զա տագ րու թյան, 
ընտ րե լու ի րա վուն քի և սե փա կան ճա կա տա գի րը՝ ան կախ սե-
ռից տնօ րի նե լու ի րա վուն քի մա սին հար ցը: Իր գրա կան աշ-

Սր բու հի Տյու սա բ
(1848-1901)
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խա տա նք նե րի և ե լույթ նե րի մի  ջո ցով նա ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ հայ հա սա րա կու-
թյան  կին գրող նե րի  ողջ  նոր սե րն դի վրա:

Սր բու հի Տյու սա բը նո րաձ ևու թյան թե լադ րո ղն էր: Նա ֆե մի  նի ստ էր և ա ռա ջին հայ 
կի նը, ով վեպ տպագ րեց  (1883 թ.): Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը մե ծ ազ դե ցու թյուն 
ու նե ցավ կա նա նց վրա, ով քեր հետ ևե ցին նրան: Սիպի լն ու  Զապել Ե սայա նը ուղ ղու-
թյուն և ներ շն չա նք ստա ցան նրա նից: 

Զա պել Խան ջյան-Ա սա տու րը (գ րա կան կեղ ծա նու նը՝ 
Սիպիլ) (1863-1934) ծն վել է 1863 թ.-ի հոկ տեմ բե րի 1-ին Կոս-
տա նդ նու պոլ սում: Գ րող, ման կա վա րժ, հրա պա րա կա խոս և 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ Սի պի լը այն սա կա վա թիվ կա նան ցից 
է, ով իր կեն դա նու թյան օ րոք գնա հատ վեց ըստ ար ժան վույն: 
Ժա մա նա կա կից նե րը գո վա բա նում է ին նրա գրա կան տա ղան-
դը, ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րն ընդ գրկ վում է ին դա սա գր քե րում, 
թա րգ ման վում այլ լե զու նե րով, նրա հաս ցե ին ջե րմ տո ղեր է ին 
շռայ լում թե՛ արևմ տա հայ և թե՛ ար ևե լա հայ մտա վո րա կա նու-
թյան ներ կայա ցու ցիչ ները: 1933 թ.-ին Պոլ սում, Կա հի րե ում ու 
Ա լեք սա նդ րի այում, Փա րի զում ու Ֆի լի պե ում (Պ լով դիվ) մե ծ 
շու քով տոն վեց նրա 70-ա մյա հո բե լյ ա նը: Մեկ տա րի ան ց նա 
վախ ճան վեց, սա կայն կա նա նց ողջ սե րն դի հի շո ղու թյան մե ջ 
նա մն աց որ պես չգե րա զա նց ված ի դե ա լ՝ ան սահ ման հմայիչ, 

նր բա ճա շակ, ան թե րի խոս քով, ազ նիվ, վե հա նձն և զար մա նա լի ո րեն տա ղան դա վոր 
Սի պիլ:

Զա պել Ա սա տու ր
(Սիպիլ)

(1863-1934)
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Մեզ նից շատ քչե րը տե ղե կու թյուն ներ ու նեն հայտ նի, ազ գու թյա մբ հայ կին գիտ նա-
կան նե րի, հրա պա րա կա խոս նե րի, գրող նե րի մա սին, ինչ պի սիք են Ան նա Կա զան ջի ա-
նը, Ե լի զա վե տա Շահ խա թու նին, Սր բու հի Տյու սա բը, Զա պել Ե սայա նը և այլ կա նայք, 
ով քեր է ա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել հաս արա կա կան կյ ան քում և ի րե նց կար ևոր 
հե տքն են թո ղել պատ մու թյան մե ջ:

Ս տո րև ներ կայաց ված են այդ կա նան ցից մի  քա նի սը: 

Ե լի զա վե տա Շահ խա թու նին (1911-2011 թթ.) ԽՍՀՄ մի  ակ կին ա վի ա կո նստ րուկ -
տորն էր և ստեղ ծել էր ինք նա թիռ նե րի ամ րու թյան ա մե  նա մե ծ լա բո րա տո րի ան Եվ-
րո պայում: Ու նի բազ մա թիվ գի տա կան աշ խա տա նք ներ, հե ղի նա կել է ինք նա թիռ նե րի 
կո նստ րուկ ցի այի ե ռա կց ման-սո սնձ ման գյու տը: 

Ան նա Կա զան ջի ան Լոն գո բար դոն (ծնվ. 1928թ.) ե ղել է ա ռա ջին կի նը Քո լում-
բի ա հա մալ սա րա նում, ով ար ժա նա ցել է ճար տա րա գե տի դոկ տո րի աս տի ճա նի: 
Ս տեղ ծել է ռազ մա կան հր թի ռի կա ռա վար ման նոր հա մա կա րգ, ո րը լայ նո րեն կի րառ-
վել է տի ե զե րա նա վե րի և ար բա նյակ նե րի թռիչ քային ծրագ րե րում: 

 Հայազ գի ծաղ կա բույծ Ագ նես Ջոա կի մը (Աշ խեն Հո վա կի մյան) (1854-1899 թթ.) 
հայտ նա բե րել է « Վան դա Մի սս Ջոա կիմ» ա նու նը կրող խո լոր ձի տե սա կը, ո րը հայտ նի 
է նաև որ պես « Սին գա պու րյան խո լո րձ» կամ «Ա լո հա ար քայա դս տեր խո լո րձ», հիբ րի-
դային տե սակ, ո րը դար ձել է Սին գա պու րի ազ գային ծա ղի կը և պե տա կան խո րհր դա-
նի շը: 

Ա նի տա Կոն տին, ի ծնե՝  Կա րա գո շյան, (1899-1997 թթ.) ազ գու թյա մբ հայ, ֆրան -
սիա ցի բնա խույզ է, լու սան կա րիչ և աշ խար հում ա ռա ջին կին օվ կի ա նո սա գե տը ։

Ս փյուռ քա հայ ան վա նի գիտ նա կան նե րի մե ջ ա ռա նձ նա նում է մե ք սի կա ցի կին աստ-
ղա գետ Փա րիզ Փիշ մի  շը (1911-1999 թթ.): Նա ա ռա ջին կին աստ ղա գետ նե րից էր, ով ոչ 
մի  այն հա սավ գի տա կան մե ծ հա ջո ղու թյուն նե րի, այլև խթա նեց կին աստ ղա գետ նե րի 
հե տա գա ակ տի վու թյու նը և մե ծ դեր խա ղաց ամ բո ղջ մե ք սի կա կան աստ ղա գի տու-
թյան զար գաց ման մե ջ: 

Գ րա կան-հա սա րա կա կան ա ռու մով աշ խույժ ու ե ռան դա լից կյ ան քով ապ րեց ար-
ձա կա գի ր‚ մշա կու թային գոր ծի չ‚ ֆրան սե րե նից հայե րեն և հայե րե նից ֆրան սե րեն 
գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի թա րգ մա նիչ Զա պել Ե սայա նը (1878-
1943 թթ.): Ե սայա նը հրա տա րա կել է հոդ ված նե ր՝ նվիր ված գրա կա նու թյան ու ար վես-
տի հար ցե րին, կա տա րել թա րգ մա նու թյուն ներ: Նա հայ ա մե  նա բե ղմն  ա վոր և մի  ա-
ժա մա նակ ա մե  նաի նք նա տիպ գրող նե րից է: Գրա կան աս պա րեզ մտ նե լով 1890-ա կան 
թթ.-ին, ա վե լի քան 40 տա րի հայ գրա կա նու թյան և հրա պա րա կագ րու թյան մե ջ լի նե-
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լով ճա նաչ ված ու սիր ված ա նուն՝ հրա տա րա կել է բազ մա թիվ վե պեր, վի պակ ներ ու 
պա տմ վա ծք ներ:

1918-1920-ա կան թվա կան նե րի ն՝ Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան գոյության տա րի-
նե րին, հայ կի նը ի րա վունք ու ներ մաս նակ ցե լու ընտ րու թյուն նե րին, մի  նչ դեռ Եվ րո-
պայի կե սից ա վելի երկր նե րում կա նայք  ը նտ րա կան ի րա վունք  չու նե ին: Հայաս տա նի 
ա ռա ջին հան րա պե տու թյունում բո լո րն ու նե ին ընտրվելու ի րա վունք11, նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծում աշ խար հի տար բեր ան կյ ուն նե րում կա նայք դեռ բա րձ րա ձայ նում է ին 
ի րենց ընտ րե լու ի րա վունք ու նե նա լու մա սին: 

Ա վե լին, Հայաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան Ազ գային ժո ղո վում 3 կին պատ գա-
մա վոր ներ են ընտր վել (Կա տա րինե  Զա լյ ան-Մա նու կյ անը,  Վար վա ռա  Սա հա կյ ա նը, 
 Պեր ճու հի  Պար տիզ պա նյան-Բար սե ղյ ա նը): Բա ցի այդ, այս ըն թաց քում աշ խար հում 
ա ռա ջին ան գամ կին դես պան է ընտր վել գրող, հրա պա րա կա խոս, հա սա  րա կա կան 
գոր ծիչ Դի ա նա Աբ գա րը (1859-1937 թթ.): 1920 թ.-ին նա նշա նակ վել է  Հայաս տա նի 
ա ռա ջին հան րա պե տու թյան դես պան Ճա պո նի այում  և Հե ռա վոր Ար ևել քում:

 Խո րհր դային Հայ ա ստա նում շա րու նա կում էր մն ալ գոր ծու նյա հայ կնոջ կեր պա-
րը, ով ակ տիվ էր ինչ պես քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան, այն պես էլ աշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյան մե ջ: Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը կա նա նց փոր ձում էր ակ տի-
վո րեն նե րա ռել ճոր տա տի րա կան ու բուր ժուա կան սո վո րույթ նե րն ու ա վան դույթ նե րը 
կոր ծա նե լու հար ցում: Ո րոշ կա նայք ղե կա վար դիր քեր զբա ղեց րե ցին խո շոր ձեռ նար-
կու թյուն նե րում՝ հատ կա պես թե թև և սնն դի ար դյու նա բե րու թյան, առևտ րի ո լո րտ նե-
րում: Սրա նք այն ո լո րտ նե րն է ին, որ տեղ կա նա ցի աշ խա տու ժը մե ծ տե սա կա րար կշիռ 
էր կազ մում: Այ սի նքն` կա նա նց տն տե սա կան դե րի ակ տի վա ցու մը տե ղի էր ու նե նում 
կա նա նց աշ խա տուժն ա վե լի ար դյու նա վետ կա ռա վա րե լու նպա տա կով:

 Կա նա նց ի րա վա հա վա սա րու թյու նը շեշ տե լու հա մար ԽՍՀՄ-ում մե ծ շու քով նշում 
է ին Կա նա նց մի  ջազ գային օ րը` մար տի 8-ը: 1965 թ.-ից մար տի 8-ը ոչ աշ խա տան-
քային օր հռ չակ վեց ԽՍՀՄ-ում, ո րին հետ ևե ցին նաև մի  քա նի այլ սո ցի ա լիս տա կան 
երկրներ:

 Սա կայն քա ղա քա կան կյ ան քում կա նա նց դե րա կա տա րու մը ձևա կան բնույթ էր 
կրում: Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան վեր նա խա վում եր բեք կա նայք չեն ե ղել, իսկ 
խո րհր դա րա նում նրա նց մաս նակ ցու թյու նը ձևա կան էր: Ան կա խաց ման նա խա շե մի ն 
ՀԽՍՀ ա ռա ջին գու մար ման Գե րա գույն խոր հուր դը 1990 թ.-ին ու ներ 260 պատ գա մա-
վոր, ո րոն ցից մի  այն 11-ն է ին կա նայք:

11 Մելքոնյան Ա., Սիմոնյան Ա., Հայոց պատմություն 11-րդ դաս., էջ 186: Կապուղի՝ http://bit.ly/1gExDPi 
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 ՄԻ՛ ՎԱ ԽԵ ՑԻՐ ՀԱ ՎԱԿ ՆՈՏ ԹՎԱ Լ�  Ց

Քն նար կել գրող, թա րգ մա նիչ ու  հ րա պա րա կա-
խոս   Զա պել Ե սայա նի՝ իր դս տե րն ուղղ ված նա-
մա կը, որն ու նի դաս տի ա րակ չա կան նե րուժ և 
կար ևոր ու ղե րձ ներ: 

45 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

Կա րճ դա սա խո սու թյուն « Ֆե մի  նիզ մի  գա ղա փա րա խո սու թյու նը և ֆե մի  նիզ մը 
Հայաս տա նում» վեր նագ րո վ12: Ա ռա վել ման րա մա սն խո սել գրող-հ րա պա րա կա խոս 
Զա պել Ե սայա նի մա սի ն՝ շեշ տադ րե լով նրա հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան նշա-
նա կա լի կող մե  րը: 

Այ նու հե տև ա շա կե րտ նե րին բա ժա նել Զա պել Ե սայա նի նա մա կը՝ ուղղ ված իր դստե-
րը՝ Սո ֆի Ե սայա նին, և քն նար կել այն ( տե՛ս Բա շխ ման նյութ 8):

1. Ի ՞նչ զգա ցումն  եր ու նե ցաք նա մա կը ըն թեր ցե լիս: 
2. Ի ՞նչ կար ևոր ու ղե րձ ներ էր հղում Զա պել Ե սայա նը իր դս տե րը: 
3. Ա րդյո ՞ք այդ ու ղե րձ նե րն այ սօր ևս ար դի ա կան են: 
4. Ի նչ պե ՞ս կվեր նագ րե իք նա մա կը:
5.  Հի նգ բա ռով բնու թագ րեք նա մա կը/ դրա բո վան դա կու թյու նը: 
6. Ե թե նա մա կը ձեզ ուղղ ված լի ներ, կհետ ևե ի ՞ք խոր հուրդ նե րին: 

12 Դասախոսության համար օգտվել ձեռնարկի տեսական մասի համանուն վերնագրով նյութերից, 
(տե՛ս էջ 29) իսկ Զապել Եսայանի կյ անքի և գործունեության մասին առավել մանրամասն և 
ուշագրավ նյութեր կարող եք փնտրել համացանցում:
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1914, մար տի 20, Սկ յու տա ր
Շատ սի րե լի  աղջ  ի կս,
Դու  ար դեն փոք րիկ օ րի ո րդ ես հի մա: Դար ձել ես տա սն չո րս տա րե կան:
 Սի րե լի  Սո ֆի, որ քա ՜ ն կու  զե նայի լի  նել քո մո տ՝ Փա րի զու մ, և գր կե լով շնոր հա վո րել 

ծննդյանդ տա րե դար ձը: Բայց ես Բա տի ին13  գ րել եմ  իմ  ու  շաց ման պատ ճա ռը, և քեզ կբա-
ցատ րի, թե ին չու  մի  քա նի շա բաթ հե տո եմ  գա լու : Այդ հե տաձ գու  մը ա ռա վե լա պես քո օգ տի 
հա մար է, թեև իմ  աչք  ու մ  ա մե  նա կար ևո րն այն է, որ հնա րա վո րի նս շու տ մի  ա նամ  քեզ: 
Հա մե  նայն դե պս, լավ է այն, ինչ վեր ջա նու մ  է բա րե հա ջող: Ես ա մե ն ջա նք գոր ծադ րու մ  եմ, 
որ պես զի  քո ա պա գան ա պա հով ված լի  նի, և դու  կա րո ղա նաս հետ ևել այն աս պա րե զի ն, որ ընտ-
րե լու  ես ըստ քո սե փա կան հա կու մն  ե րի:

 Սի րե լի  աղջ  ի կս, մե  նք շու  տով մի  ա սին կլի  նե նք և կխո սե նք այս ա մե  նի մա սին: Այնու ա մե -
նայ նիվ, ու  զու մ  եմ  քեզ նա խօ րոք ա սեմ, որ ա ռա ջի ն հեր թին պե տք է սար սա փել մի  ջա կու  թյու -
նից, այ սի նքն` ան գու յն ու  նվա ստ դիր քից: Հայտ նի մա րդ դառ նալ, ան ձնա կան ար ժա նիք ներ 
ցու  ցա բե րել, բա րձր նպա տա կի ծա ռայել. ա հա սրա նք պե տք է լի  նեն քո ձգ տու մն  ե րը: Ի՜ նչ նշա-
նա կու  թյու ն ու  նի եր ջա նիկ կամ  ա պեր ջա նիկ լի  նե լը : Ա մե  նա դժ բա խտ մար դը նա է, ով վա րու մ  
է մի  ջակ ու  ա նօ գու տ կ յա նք, ներ քու ստ ափ սո սա լով, որ վր ի պել է իր կո չու  մի ց: Մի՛  վա խե ցիր 
հա վակ նոտ թվա լու ց: Վեհ ի դե ալ նե րի ձգ տո ղը  չի  կա րող հա մե  ստ մն ալ, հեզ ու  խո նա րհ ապ րել: 
Հար կա վոր է, որ հի մի կ վա նից ո րո նես քո ու  ղի ն, և այն գտ նե լու ց հե տո ան շեղ քայ լես դե-
պի նպա տա կա կե տը՝ ու  շադ րու  թյու ն չդա րձ նե լով այն խոր հու րդ նե րին, ո րոն ցով « գո րծ նա կան» 
մար դիկ կփոր ձեն խա փա նել ճա նա պա րհդ:

 Դու  խե լա ցի ես, հո գով ու  մա րմն  ով ա ռո ղջ : Եվ դու  պատ կա նու մ  ես մի  ժո ղո վր  դի, ո րը, 
քա նա կա պես փո քր լի  նե լով հան դե րձ, մե ծ է իր տա ռա պա նք նե րով, մա քա ռու մն  ե րով, հու յ սե-
րով: Դու  կոչ ված ես մաս նակ ցե լու  նրա պայ  քա րին, նրա իղձ  ե րի ի րա կա նաց ման գոր ծին: Քո 
ժո ղովր  դի և քո ծագ ման բե րու  մով դու  կոչ ված ես մե ծ դեր խա ղա լու  քո երկ րու մ, որ տեղ հար-
կա վոր է ոչ մի  այն աշխ  ա տել, այլև կազ մա կեր պել կ յան քը, նու յ նի սկ ստեղ ծել այն: Կա րե լի ՞ է 
պատ կե րաց նել դրա նից ա վե լի  հե տա  քրքրա կան ու  գե ղե ցիկ աս պա րեզ:

13 Զա պել Ե սայա նի փո քր քույ րը:  
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 Սի րե լի  Սո ֆի,  քո դպ րո ցա կան ըն կե րու  հի նե րը ան կաս կած կը նտ րեն հար մա րա վետ աս պա-
րեզ ներ: Եվ ճի շտ կա նեն: Ո րով հե տև նրա նք ու  նեն մի  այն մե կ մտա հո գու  թյու ն. դառ նալ լավ 
քա ղա քա ցի ներ, և հետ ևա բար` ըն տա նի քի լավ մայ րեր: Այ նի նչ դու  պար տա վոր ես հայա ց քդ 
բա րձ րաց նել ա վե լի  վեր, պար տա վոր ես մի  տքդ լա րել պի տա նի և լայ նար ձակ մի  գոր ծո ղու  թյու ն 
ընդ գր կե լու  հա մար: Դու  պե տք է ար ժա նի դառ նաս քո ճա կա տագ րին, ո րը վսեմ  է և փա ռա-
շու ք:

   Թե ինչ ճա նա պար հով ես հաս նե լու  քո ճա կա տագ րին, դա ինքդ պե տք է ո րո շես: Բո լոր 
ճա նա պա րհ  նե րն էլ լավ են, և « բո լոր ճա նա պա րհ  նե րը դե պի Հռոմ  կտա նեն», տվյ ալ դեպ-
քու մ` դե պի գե րա գու յն նպա տա կը: Ես հու  սով եմ, որ քո ու  նա կու  թյու  ննե րի և կամ քի մա սին իմ  
կար ծի քը ա մե ն ևին էլ չա փա զա նց ված չէ և հա մը նկ նու մ  է քո ձգտու մն  ե րին:

 Ես, մայ րի կը և Հրան տը նո րից ու  նո րից համ բու  րու մ  ենք քեզ: Բո լո րս էլ հու  սով ենք, սի-
րե լի  Սո ֆի, որ շու  տով կհան դի պե նք:

 Քեզ տես նել տեն չա ցող մայրդ`
 Զա պե լ
 Հ.Գ. Քո ծնն դյան տա րե դար ձի առ թիվ ու  ղար կու մ  եմ  մի  նվեր, ո րը հա ճե լի  ա նա կն կալ 

կլի  նի: Բայց այն ձե ռքդ կհաս նի մի  քա նի օ րից:
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Քն նար կել, թե ինչ կպա տա հի, ե թե կա նայք կամ 
տղա մար դիկ 1 օ րով « բա ցա կայեն երկ րից»: 

45 րո պե

մի  ջին դպ րո ց 

  

Հա րց ա շա կե րտ նե րի ն

 Հա րց 1 

Մ տա ծեք` ի՞նչ կպա տա հի, ե թե կա նայք 1 օ րով ան հե տա նան երկ րից: 
  Ի ՞ն չը և ինչ պե ՞ս կփոխ վի կյ ան քում, ի՞նչ հետ ևա նք նե րի կբե րի այդ սե ռի 1 օ րով վե-

րա ցու մը:
   Սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը գրա ռել գրա տախ տա կին: 
Ա ռա վել բա րձր դա սա րան ցի նե րի հա մար կա րե լի է հար ցը կո նկ րե տաց նել. ի՞նչ 

կպա տա հի ըն տա նիք նե րում, կր թու թյան, ա ռող ջա պա հու թյան, գյու ղա տն տե սու թյան, 
քա ղա քա կա նու թյան և այլ ո լո րտ նե րում:

 Հայաս տա նը 1 օր ա ռա նց կա նա նց՝ հնա րա վոր պա տաս խան ներ 

Ըն տա նիք նե րը՝ հատ կա պես ե րե խա նե րը, կզրկ վեն խնամ քից, դպ րոց նե րը, հի վան-
դա նոց նե րը, գրա դա րան նե րը կփակ վեն, ո րով հե տև աշ խա տա կից նե րի 80 տո կոս և 
ա վե լին կա նայք են: Սրա նք ըն դա մե  նը օ րի նակ ներ են, սո վո րող նե րը կա րող են շատ 
այլ հե տա քր քիր փաս տեր բե րել և դրա նից բխող հետ ևա նք նե րի մա սին խո սել:
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 Հա րց 2 

  Ի ՞նչ կպա տա հի, ե թե տղա մար դիկ 1 օ րով ան հե տա նան: 
  Ի ՞ն չը և ինչ պե ՞ս կփոխ վի կյ ան քում, ինչ հետ ևա նք նե րի կբե րի այդ սե ռի 1 օ րով վե-

րա ցու մը:
   Սո վո րող նե րի պա տաս խան նե րը գրա ռել գրա տախ տա կին: 

 Հայաս տա նը 1 օր ա ռա նց տղա մա րդ կա նց՝ h նա րա վոր պա տաս խան ներ

 Չի գոր ծի տրա նս պոր տը, կդա դա րի շի նա րա րու թյու նը և հան քար դյու նա բե րու -
թյունը, Հայաս տա նը չի ու նե նա նա խա գահ, բո լոր քա ղաք նե րը կմն  ան ա ռա նց քա ղա-
քա պետ և այլն:

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում ցու ցադ րել հա մա նուն վեր նագ րե րով 2 տե սա նյու թե-
րը14: Չնայած այն տեղ բեր ված թվե րը մի  գու ցե ժա մա նա կի ըն թաց քում թար մաց ման 
կա րիք ու նե նան, բայց կար ևո րը թվե րը չեն, այլ ընդ հա նուր պատ կե րը, որ կա Հայաս-
տա նում կա նա նց և տղա մա րդ կա նց զբաղ վա ծու թյան և տար բեր ո լո րտ նե րում նրանց 
ներ գրավ վա ծու թյան տե սան կյ ու նից: Սո վո րող նե րի հետ քն նար կեք տե սա նյու թում 
ակն հայտ երևա ցող խն դիր նե րը կա նա նց և տղա մա րդ կա նց ան հա մա չափ նե րգ րավ-
վա ծու թյան մա սին կյ ան քի տար բեր ո լո րտ նե րում: 

 

14 Սիվիլնեթ առցանց լրատվական կայք. «Հայաստանը մեկ օր առանց կանանց». 
 Կապուղի՝  http://bit.ly/1L6gq01 
 Սիվիլնեթ առցանց լրատվական կայք. «Հայաստանը մեկ օր առանց տղամարդկանց». 
 Կապուղի՝ http://bit.ly/1kQFuPs
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Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՔԵ ՐԸ 

 Ներ կայաց նել կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա-
սա րու թյան ա պա հով ման հա մար մի  ջազ գային և 
տե ղա կան կար ևոր փաս տա թղ թե րը, օգ նել հաս-
կա նա լու դրա նց ան հրա ժեշ տու թյու նը և հնա րա-
վո րու թյուն տալ քն նար կե լու ո րոշ կար ևո րա գույն 
հոդ ված ներ այդ փաս տա թղ թե րից:

45 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

 Կա րճ նե րա ծա կան խոս քով ներ կայաց նել կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սա-
րու թյան ա պա հով ման հա մար մի  ջազ գային և տե ղա կան հիմն  ա կան փաս տա թղ թե րը, 
դրա նց կար ևո րու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը15 :

Այ նու հե տև ա շա կե րտ նե րին ա սել, որ նրա նց կտր վի հնա րա վո րու թյուն այդ փաս-
տա թղ թե րի մի  քա նի կար ևոր հոդ ված նե րի հետ ծա նո թա նալ և քն նար կել: Այդ նպա-
տա կով դա սա րա նը բա ժա նել 4 խմ բի: Յու րա քան չյուր խմ բի տալ մե կ քա րտ (տե՛ս 
Բա շխ ման նյութ 9), ո րում նշ ված է խմ բի ա ռա ջադ րան քը: Քար տե րը բա ժա նե լուց հե տո 
մո տե նալ խմ բե րին և, ե թե ան հար ժե շտ է, մի  ան գամ ևս պար զա բա նել աշ խա տան քը: 

Խմ բային քն նար կումն  ե րից հե տո խմ բե րը ներ կայաց նում են ի րե նց ա ռա ջադ րա նք-
նե րը:

   Ի ՞նչ տվեց ձեզ այս վար ժու թյու նը:
    Կար ևո ՞ր է ի մա նալ այս կամ այլ խնդ րի ի րա վա կան հիմ քե րը: Ին չո՞ւ

15 Օգտվել Ձեռնարկի տեսական մասի համապատասխան նյութերից (տե՛ս էջ 25): 
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 Խ�  ՄԲ 1/ ՔԱ ՐՏ 1                  

9

Ս տո րև ներ կայաց ված են մի և նույն գա ղա փա րը կամ խն դիր նե րն ար ծար ծող հոդ-
ված ներ 2 փաս տա թղ թե րի ց՝ « Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի 
վե րաց ման մա սին» կոն վեն ցի այից (կա նաչ գույ նով) ու « Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 
հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քից (կար մի ր գուj նով): Հոդ ված նե րից ոչ բո լոր կե տե րն են ընտր ված: 

Ա ռա ջադ րա նք

1.  Կար դա ցեք հոդ ված նե րը, վեր լու ծեք, քն նար կեք խմ բով: 
2. Հոդ ված նե րը ներ կայաց րեք դա սա րա նի ն՝ կար դա ցեք և բա ցատ րեք:
3.  Հան դես ե կեք ի պա շտ պա նու թյուն այս հոդ ված նե րի. ին չո՞ւ են կար ևոր, ի՞նչ են 

տա լիս հոդ վա ծում ամ րա գր ված դրույթ նե րը կա նա նց` մաս նա վո րա պես, և հա-
սա րա կու թյա նը՝ ընդ հա նուր առ մա մբ:

« Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» կոն-
վեն ցի ա 

 Հոդ ված 3

 Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը բո լոր, մաս նա վո րա պե ս՝ քա ղա քա կան, սո ցի ա լա-
կան, տն տե սա կան և մշա կու թային բնա գա վառ նե րում ձեռ նար կում են բո լոր հա մա-
պա տաս խան, նե րա ռյա լ՝ օ րե նսդ րա կան մի  ջոց նե րը՝ ա պա հո վե լու կա նա նց լի ար ժեք 
զար գա ցումն  ու ա ռա ջա դի մու թյու նը, որ պես զի նրա նց հա մար ե րաշ խա վոր վեն տղա-
մա րդ կա նց հետ հա վա սա րու թյան հի ման վրա մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար 
ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն  ու դրան ցից օգտ վե լը:

« Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո-
րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րե նք

 Հոդ ված 2

1. Սույն օ րեն քի նպա տա կն է հա սա րա կա կան կյ ան քի բո լոր ո լո րտ նե րում գեն դե-
րային հա վա սա րու թյան ա պա հո վու մը, կա նա նց և  տղա մա րդ կա նց ի րա վա կան պա շտ-
պա նու թյու նը գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նից, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
ձևա վոր ման ա ջակ ցու մը և հա սա րա կու թյան մե ջ ժո ղո վր դա վա րա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի հաս տա տու մը:

2. Սույն օ րեն քի խն դիր նե րն են ա պա հո վել կա նա նց և  տղա մա րդ կա նց`
1) ի րա վունք նե րի, պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան ի րա կան 

հա վա սա րու թյու նը, նրա նց նկատ մա մբ հա վա սար վե րա բեր մուն քը և  խտ րա կա նու-
թյան բա ցա ռու մը.

2) հնա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սա րու թյու նը.
3) ար դյուն քի հա վա սա րու թյու նը:
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 Խ�  ՄԲ 2/ ՔԱ ՐՏ 2

Ս տո րև ներ կայաց ված են մի և նույն գա ղա փա րը կամ խն դիր նե րն ար ծար ծող հոդ-
ված ներ 2 փա ստաթղ թե րի ց՝ « Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե-
րաց ման մա սին» կոն վեն ցի այից (կա նաչ գույ նով) ու « Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա-
վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քից (կար մի ր գույ նով): Հոդ ված նե րից ոչ բո լոր կե տե րն են ընտր ված: 

Ա ռա ջադ րա նք

1.  Կար դա ցեք հոդ ված նե րը, վեր լու ծեք, քն նար կեք խմ բով: 
2. Հոդ ված նե րը ներ կայաց րեք դա սա րա նի ն՝ կար դա ցեք և բա ցատ րեք:
3.  Հան դես ե կեք ի պա շտ պա նու թյուն այս հոդ ված նե րի. ին չո՞ւ են կար ևոր, ի՞նչ են 

տա լիս հոդ վա ծում ամ րա գր ված դրույթ նե րը կա նա նց` մաս նա վո րա պես, և հա-
սա րա կու թյա նը՝ ընդ հա նուր առ մա մբ:

« Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» կոն-
վեն ցի ա 

 Հոդ ված 7

 Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը ձեռ նար կում են բո լոր հա մա պա տաս խան մի  ջոց-
նե րը ՝ վե րաց նե լու կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյու նը երկ րի քա ղա քա կան ու 
 հա սա րա կա կան կյ ան քում և մաս նա վո րա պես կա նա նց հա մա ր՝ տ ղա մա րդ կա նց հե տ 
 հա վա սար պայ ման նե րով, ա պա հո վում են հետ ևյալ ի րա վունք նե րը.

(ա) քվե ար կե լու բո լոր ընտ րու թյուն նե րում և հան րաք վե նե րում, ընտր վե լու բո լոր 
պե տա կան ընտ րո վի մար մի ն նե րում,

(բ) մաս նակ ցե լու կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր մա նն ու ի րա կա-
նաց մա նը և կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րում զբա ղեց նե լու պե տա կան պաշ-
տոն ներ և ի րա կա նաց նե լու բո լոր պե տա կան գոր ծա ռույթ նե րը ։

 Հոդ ված 12 Հա վա սար ընտ րա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րը 

« Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րե նք

1. Կա նայք և տղա մար դիկ ու նեն հա վա սար ի րա վունք ներ և հա վա սար հնա րա վո րու-
թյուն ներ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ընտ րու թյուն նե-
րին, հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լիս:

2. Ընտ րու թյուն ներ ան ցկաց նե լիս կա նայք և տղա մար դիկ հա վա սա րա պես ա պա-
հով վում են ար դա րա ցի և ի րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով` պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներ ընտ րե լու և ընտր վե լու ի րա վունքն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար:

4. Ընտ րու թյուն նե րին կու սակ ցու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյու նը պե տք է ա պա հով ված 
լի նի թեկ նա ծու նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րում գեն դե րային ներ կայաց վա ծու թյա մբ` 
օ րեն քով սահ ման ված քվո տա նե րով:
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 Խ�  ՄԲ 3/ ՔԱ ՐՏ 3

Ս տո րև ներ կայաց ված են մի և նույն գա ղա փա րը կամ խն դիր նե րն ար ծար ծող հոդ-
ված ներ 2 փա ս տաթղ թե րի ց՝ « Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի 
վե րաց ման մա սին» կոն վեն ցի այից (կա նաչ գույ նով) ու « Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 
հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քից (կար մի ր գույ նով): Հոդ ված նե րից ոչ բո լոր կե տե րն են ընտր ված:

 Ա ռա ջադ րա նք.

 1. Կար դա ցեք հոդ ված նե րը, վեր լու ծեք, քն նար կեք խմ բով: 
2. Հոդ ված նե րը ներ կայաց րեք դա սա րա նի ն՝ կար դա ցեք և բա ցատ րեք:
3.  Հան դես ե կեք ի պա շտ պա նու թյուն այս հոդ ված նե րի. ին չո՞ւ են կար ևոր, ի՞նչ են 

տա լիս հոդ վա ծում ամ րա գր ված դրույթ նե րը կա նա նց` մաս նա վո րա պես, և հա-
սա րա կու թյա նը՝ ընդ հա նուր առ մա մբ:

« Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» կոն-
վեն ցի ա

 Հոդ ված 11

1. Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը ձեռ նար կում են բո լոր հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը ՝
 վե րաց նե լու կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյու նը զբաղ վա ծու թյան բնա գա վա ռում,
տ ղա մա րդ կա նց և կա նա նց հա վա սա րու թյան հի ման վրա մի և նույն ի րա վունք նե րն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով, մաս նա վո րա պես.
(ա) աշ խա տան քի ի րա վուն քը՝ որ պես բո լոր մա րդ կա նց ան քակ տե լի ի րա վունք,
(բ) աշ խա տան քի ըն դուն վե լու մի և նույն հնա րա վո րու թյուն նե րի ի րա վուն քը, նե րա ռյա լ՝ 
աշ խա տան քի ըն դու նե լիս ընտ րու թյան մի և նույն չա փա նիշ նե րի կի րա ռու մը,
(գ) մաս նա գի տու թյան և աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու թյան ի րա վուն քը, ա ռաջ խա ղաց-

ման, զբաղ վա ծու թյան ե րաշ խի քի և բո լոր ար տո նու թյուն նե րից ու ծա ռայու թյան պայ ման-
նե րից օգտ վե լու ի րա վուն քը, մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյուն և վե րա պատ րաս տում 
ստա նա լու ի րա վուն քը, նե րա ռյա լ՝ ա շա կեր տու մը, բա րձ րո րակ մաս նա գի տա կան պատ-
րաս տու թյու նը և կա նո նա վոր վե րա պատ րաս տու մը,

(դ) հա վա սար վար ձատ րու թյան ի րա վուն քը, նե րա ռյա լ՝ ար տո նու թյուն նե րը, հա վա-
սա րար ժեք աշ խա տան քի դի մաց հա վա սար մո տեց ման ի րա վուն քը, ինչ պես նաև աշ խա-
տան քի ո րա կի գնա հատ ման դեպ քում հա վա սար մո տեց ման ի րա վուն քը ։

« Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո-
րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րե նք
 Հոդ ված 6

1. Հա սա րա կա կան կյ ան քի բո լոր ո լո րտ նե րում ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի գեն դե րային 
խտ րա կա նու թյունն ար գել վում է:

2. Գեն դե րային ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան ձևեր են`
2) մի և նույն կամ հա մար ժեք աշ խա տան քի դի մաց տար բեր վար ձատ րու թյու նը, աշ-

խա տան քի վար ձատ րու թյան ցան կա ցած փո փո խու թյու նը (բա րձ րա ցում կամ ի ջե ցում) 
կամ աշ խա տան քի պայ ման նե րի վատ թա րա ցու մը սե ռի հատ կա նի շով:
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Ս տո րև ներ կայաց ված են մի և նույն գա ղա փա րը կամ խն դիր նե րն ար ծար ծող հոդ-
ված ներ 2 փա ս տաթղ թե րի ց՝ « Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե-
րաց ման մա սին» կոն վեն ցի այից (կա նաչ գույ նով) և « Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա-
վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քից (կար մի ր գույ նով): Հոդ ված նե րից ոչ բո լոր կե տե րն են ընտր ված: 

Ա ռա ջադ րա նք

 1. Կար դա ցեք հոդ ված նե րը, վեր լու ծեք, քն նար կեք խմ բով: 
2. Հոդ ված նե րը ներ կայաց րեք դա սա րա նի ն՝ կար դա ցեք և բա ցատ րեք:
 3. Հան դես ե կեք ի պա շտ պա նու թյուն այս հոդ ված նե րի. ին չո՞ւ են կար ևոր, ի՞նչ են 

տա լիս հոդ վա ծում ամ րա գր ված դրույթ նե րը կա նա նց` մաս նա վո րա պես, և հա-
սա րա կու թյա նը՝ ընդ հա նուր առ մա մբ:

« Կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» կոն-
վեն ցի ա 

 Հոդ ված 11 

Ա մուս նու թյան կամ մայ րու թյան հիմ քով կա նա նց նկատ մա մբ խտ րա կա նու թյու նը 
կան խե լու և աշ խա տան քի ար դյու նա վետ ի րա վունք ե րաշ խա վո րե լու հա մար մաս նա-
կից պե տու թյուն նե րը ձեռ նար կում են հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե ր՝

(ա) պատ ժա մի  ջոց նե րի կի րառ ման սպառ նա լի քի ներ քո ար գե լե լու աշ խա տան քից 
ա զա տու մը հղի ու թյան կամ հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուր դի հի ման 

վրա, կամ աշ խա տան քից ա զա տե լիս ա մուս նա կան դրու թյան հիմ քով խտ րա կա նու-
թյու նը,

(բ) տրա մադ րե լու հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան վճա րո վի կամ սո ցի ա լա կան հա-
մե  մա տե լի նպա ստ նե րով ար ձա կուրդ՝ ա ռա նց կո րց նե լու աշ խա տան քի նախ կին տե-
ղը, վե րա դա սու թյու նը կամ սո ցի ա լա կան նպա ստ նե րը ։

« Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո-
րու թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րե նք

 Հոդ ված 6 

1. Հա սա րա կա կան կյ ան քի բո լոր ո լո րտ նե րում ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի գեն դե րային 
խտ րա կա նու թյունն ար գել վում է:

2. Գեն դե րային ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան ձևեր են`
1) ըն տա նե կան դրու թյան, հղի ու թյան և ըն տա նե կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա-

տար ման հիմ քով խտ րա կա նու թյու նը:
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 Հնա րա վո րու թյուն տալ սո վո րող նե րին գեն դե-
րային տե սան կյ ու նից վեր լու ծել մե  դի ա պրո -
դուկտը՝ որ պես մե  դի ա սպա ռող ներ, և լի նել գեն-
դե րայ նո րեն զգայուն՝ նկա տել, ար ձա գան քել 
գեն դե րային խն դիր նե րին: 

45 րո պե

մի  ջին դպ րո ց 

  

 Տար բե րակ 1

 Դա սա րան տա նել շա բա թա թեր թեր կամ ամ սագ րեր: Դա սա րա նը բա ժա նել 4 հո-
գա նոց խմ բե րի, իսկ ե թե ամ սագ րե րը շատ են, ա ռա վել նպա տա կա հար մար է զույ գե-
րով աշ խա տան քը: Հա նձ նա րա րել թեր թել ամ սագ րե րը և հաշ վել, թե ամ սագ րում տեղ 
գտած նկար նե րում քա նի կին և տղա մա րդ է պատ կեր ված (մե  ծա հա սակ ներ), և քա նի 
աղ ջիկ և տղա ե րե խա նե ր՝ նե րա ռյալ գո վա զդ նե րը, նե րա ռյալ մաս սայա կան տե սա-
րան նե րը (ե թե մաս սայա կան տե սա րան նե րում մար դիկ շատ են, և հնա րա վոր չէ հաշ-
վել, ուղ ղա կի տես նել ա ռա ջին հայաց քից շատ տղա մա րդ է եր ևում, թե կին, և հա շի վը 
մե  կով ա վե լաց նել): Յու րա քան չյուր խումբ իր հա մար լրաց նում է այս պի սի մի  ա ղյ ու-
սակ, հե տո խմ բե րը մո տե նում են գրա տախ տա կին և լրաց նում ի րե նց թվե րն ընդ հա-
նուր ա ղյ ու սա կում: 

Աշխ. 
խումբ/ զույգ

Կին Տ ղա մա րդ Աղ ջիկ Տ ղա Ըն դա մե  նը

Խումբ 1

Խումբ 2

Թ վե րը կա րող են շատ տար բեր լի նե լ՝ ան հա վա սար, հա վա սար, խի ստ ան հա վա-
սար, ցան կա ցած դեպ քում էլ պե տք է խո սել, թե ինչ պես է մե  դի ան ար տա ցո լում մե ր 
ի րա կա նու թյու նը, մի  տումն  ա վոր կամ ոչ մտած ված վե րար տադ րում հա սա րա կու թյան 
մե ջ առ կա կա րծ րա տի պե րը:
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1.  Կայի ՞ն նկար ներ, ի րա վի ճակ ներ, ո րո նք ար տա հայ տում է ին գեն դե րային կա րծ-
րա տի պեր:

2.  Կայի ՞ն նկար ներ, ո րոն ցում ներ կայաց ված ի րա վի ճա կը/ նե րը կա րող է ին կոտ րել 
գեն դե րային կա րծ րա տի պեր: 

3. Կայի ՞ն նկար ներ, ո րո նք խում բը կու զեր ցույց տալ դա սա րա նին և վեր լու ծել այն 
գեն դե րային տե սան կյ ու նից: 

 Տար բե րակ 2 

Ը ստ սո վո րող նե րի նա խա սի րու թյուն նե րի՝ դա սա րա նը բա ժա նել 3 խմ բե րի (ե թե 
հնա րա վոր չլի նի հա մա չափ բա ժա նու մը, ա պա ընտ րել վի ճա կա հա նու թյան տար բե-
րա կը): Խմ բե րին հա նձ նա րա րել 1 շա բաթ վա ըն թաց քում հե տա զո տել հե ռուս տա տե-
սու թյու նը, հա ղոր դումն  ե րը են թար կել գեն դե րային վեր լու ծու թյան: 

Խումբ 1. Հե ռուս տա տե սու թյան լրատ վա կան հա ղոր դում (որ ևէ հե ռուս տա տե սու-
թյան լրատ վա կան ծրա գիր կամ հա մե  մա տու թյան հա մար մի  քա նի հե ռուս տա տե սու-
թյան լրատ վա կան ծրագ րեր):

 Խումբ 2. Հե ռուս տա տե սու թյան ժա ման ցային հա ղոր դում (հայտ նի թոք-շոու, ին տե-
լեկ տուալ խաղ, ե րի տա սար դա կան ծրա գիր և այլն):

 Խումբ 3. Հե ռուս տա տե սային և ար տա քին գո վա զդ նե ր՝ փո ղո ցում, ճա նա պա րհ նե-
րին առ կա ցու ցա պաս տառ ներ: 

Ա ռա ջին 2 խմ բե րը պե տք է ու շադ րու թյուն դա րձ նեն և գրա ռեն, թե 1 շա բաթ վա ըն-
թաց քում նշ ված հա ղոր դումն  ե րին հրա վիր ված հյու րե րն ա վե լի շատ կա նայք են, թե 
տղա մար դիկ, ո՞ր թե մա նե րով կամ ի՞նչ հար ցե րի շուրջ են հե ռուս տա տե սու թյա մբ խո-
սում տղա մար դիկ և կա նայք, ռե պոր տաժ նե րում ի՞նչ չա փա բաժ նով են լու սա բան վում 
կա նա նց վե րա բե րող խն դիր նե րը, կա ՞ն մի  այն կա նա նց նվիր ված հա ղոր դումն  եր և այլն:

3-րդ խում բը պե տք է ու շադ րու թյուն դա րձ նի (ե թե պե տք է, կո նկ րետ թվեր ներ-
կայաց նի), թե գո վա զդ նե րում և գո վազ դային պաս տառ նե րում գոր ծող ան ձի նք ա վե լի 
շատ տղա մար դի ՞կ են, թե՞ կա նայք, կա նայք ա վե լի շատ ո՞ր ապ րա նք նե րի, ծա ռայու-
թյուն նե րի գո վա զդ նե րում են նե րգ րավ ված, կա ՞ն գո վա զդ նե րում ի րա վի ճակ ներ, ար-
տա հայ տու թյուն ներ, կար գա խո սեր, ո րո նք ար տա հայ տում են գեն դե րային ան հավա-
սա րու թյուն, ար տա ցո լում են գեն դե րային կա րծ րա տի պեր: 

Մեկ շա բաթ հե տո խմ բե րը ներ կայաց նում են ի րե նց հե տա զո տու թյան ար դյունք նե-
րը՝ ներ կայաց ման ձևը ո րո շում է խում բը: 

1. Ի ՞նչ տվեց ձեզ այս աշ խա տան քը, ի՞նչ սո վո րե ցիք: 
2. Ի ՞նչ նկա տե ցիք. ի՞ն չը ձեզ զար մաց րեց կամ զայ րաց րեց և կու զե իք փոխ վեր: 
3. Ի ՞նչ փոխ վեց ձեր պատ կե րա ցումն  ե րում և վե րա բեր մուն քում:
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Քն նար կել պատ մու թյու նը և նրա նում ար ծա րծ-
ված ար ժեք նե րը, վեր լու ծել հե րոս նե րի վար քը 
գեն դե րային դե րե րի և նոր մե  րի տե սան կյ ու նից: 

45 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

 Դա սա րա նում բա րձ րա ձայն կար դալ « Ճա կա տագ րա կան պատ մու թյուն գե տի վրա» 
լե գեն դը: Դուրս բե րել պատ մու թյան գոր ծող հե րոս նե րին, նրա նց ա նուն նե րը գրել 
գրա տախ տա կին: Այ նու հե տև բա ժա նել Բա շխ ման նյութ 10-ը և խնդ րել, որ ա շա կե րտ-
նե րն ի րե նց ան հա տա կան գնա հա տա կան նե րը տան գոր ծող հե րոս նե րի ն՝ ըստ բեր-
ված հար ցե րի: Ո՞վ է պատ մու թյան ա մե  նաազ նիվ, ա մե  նաա նազ նիվ, ա մե  նաազ դե ցիկ, 
ա մե  նա թույլ կեր պա րը, և ին չո՞ւ: Աշ խա տան քը ա վար տե լուց հե տո քն նար կել:

1. Ի ՞նչ է ազն վու թյու նը/ա նա զն վու թյու նը, ի՞նչ չա փա նիշ նե րով եք գնա հա տել հե-
րոս նե րին: 

2. Ի ՞նչ է նշա նա կում լի նել ու ժեղ/ թույլ կամ ազ դե ցիկ մա րդ, ի՞նչ չա փա նիշ նե րով եք 
գնա հա տել հե րոս նե րին: 

Այ նու հե տև այս պատ մու թյան մե ջ փո խել գլ խա վոր հե րոս նե րի տե ղե րը, այ սի նքն՝ 
Լի լի թի վի ճա կում հայտն վում է Ար թու րը, ո րը նույն փոր ձու թյուն նե րով հաս նում է իր 
սի րած աղջ կան: Սե ռե րի տե ղե րով փոխ վում են նաև Ռո մա նը և Ա նի կը: Բա ժա նել 

16 Վարժության պատմությունը վերցված է Equitas, International Human rights training program, participant’s 
manual, 2011 ձեռնարկից՝ փոփոխված են մի այն հերոսների անունները:
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Բաշխ ման նյութ 11-ը և խնդ րել, որ ա շա կե րտ նե րն այս պա րա գայում ևս գնա հա տեն 
հե րոս նե րին և նրա նց վար քը:

1.  Փոխ վե ՞ց ձեր վե րա բեր մուն քը և գնա հա տա կա նը հե րոս նե րի նկատ մա մբ: Ին չո՞ւ: 
2. Ի ՞ն չը փոխ վեց պատ մու թյան մե ջ: 
3. Ա զն վու թյան/ա նա զն վու թյան, թույ լի, ու ժե ղի չա փա նիշ նե րը արդյո ՞ք փոխ վում են՝ 

կախ ված հե րոս նե րի սե ռից: 

ՃԱ ԿԱ ՏԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՊԱՏ Մ�  ԹՅ�  Ն ԳԵ ՏԻ ՎՐԱ
 
Մի ժա մա նակ ապ րում է ին Լի լիթ և Ար թուր ա նուն նե րով ե րի տա սա րդ ներ: Նրա նք 

ապ րում է ին ջրա ռատ, խո րը և մե ծ հո սան քով գե տի ա փին: Նրա նք ծա նո թա ցել է ին 
ի րե նց գյու ղե րում կազ մա կե րպ վող տո նա վա ճառ նե րից մե  կի ժա մա նակ: Նրա նք սի-
րում է ին ի րար չա փա զա նց մե ծ սի րով: 

Մի օր Լի լի թն Ար թու րի ծնող նե րից նա մակ ստա ցավ. «Ար թու րը մա հա մե  րձ է: Նա 
ցան կա նում է տես նել քեզ»: Սա կայն այդ օ րը չա րա բաս տիկ քա մի ն քան դել էր Ար թու-
րի գյուղ տա նող գե տի վրայի մի  ակ կա մուր ջը, ո րը հան դի սա նում էր եր կու գյու ղե րը 
կա պող մի  ակ ճա նա պար հը: Լի լի թն ան ճա րա կու թյու նից այս ու այն կո ղմ էր վա զում 
գե տի ա փով: 

Լի լի թը հո գեբանա կան ծա նր վի ճա կում ո րո շեց գնալ Ռո մա նի մոտ, ո րը մի  ա կն էր, 
ով ու ներ շար ժի չով նա վակ: Լի լի թը խնդ րեց Ռո մա նին, որ նա ի րեն տե ղա փո խի գե տի 
մյուս ա փը՝ Ար թու րի գյու ղը: Ռո մա նը հա մա ձայ նեց, սա կայն մի  պայ մա նով, որ Լի լի թը 
այդ գի շեր իր հետ ան ցկաց նի, սա կայն զայ րույ թով լե ցուն Լի լի թը մե ր ժեց նրան:

 Լի լի թը հու սա հատ գնաց իր ըն կե րու հի Ա նի կի մո տ՝ խոր հուրդ հա րց նե լու, սա կայն 
Ա նի կը հա մա րեց, որ դա իր գոր ծը չէ և չի ու զում խա ռն վել ու րի շի գոր ծե րին: Լի լի թը, 
տես նե լով, որ այլ ելք չու նի, գնաց Ռո մա նի մոտ, քա նի որ նա մի  ա կն էր, ով կա րող էր 
ի րեն հա սց նել իր սի րե ցյա լի մոտ: Լի լի թը կա տա րեց պայ մա նի իր մա սը, իսկ Ռո մա նը 
հե նց այդ գի շեր նրան հա սց րեց Ար թու րի մոտ: 

Ե րբ Լի լի թը հա սավ Ար թու րի մոտ, նա ար դեն բա վա կա նին լավ էր զգում: Մի քա նի 
օր ան ց Լի լի թը Ար թու րին պատ մե ց, թե ին չե րի մի  ջով է ան ցել, որ կա րո ղա նա հաս նել 
նրա մոտ: Երբ Ար թուրն ի մա ցավ, թե ին չի է գնա ցել Լի լի թը, նրան վռն դեց և ա սաց, որ 
եր բեք չի ա մուս նա նա նման աղջ կա հետ: 

Կո տր ված սր տով Լի լի թը վե րա դար ձավ իր գյուղ: Նա իր դժ բա խտ պատ մու թյան 
մա սին պատ մե ց իր մե ծ եղ բո րը՝ Գո ռին: Սա էլ հա վա քեց իր ըն կեր նե րին և մի  լավ ծե-
ծեց Ար թու րին: 

Ե րբ Լի լի թն ի մա ցավ այդ մա սին, ծի ծա ղեց: 
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10

 

Տար բե րակ 1

 Գոր ծող հե րոս նե րի գնա հա տա կա ն

Ըստ ձե զ՝ ո՞վ է Կեր պա րի ա նու նը Ին չո՞ւ

պատ մու թյան 
ա մե  նաազ նիվ 

կեր պա րը

պատ մու թյան 
ա մե  նաա նազ նիվ 

կեր պա րը

պատ մու թյան 
ա մե  նաազ դե ցիկ 

կեր պա րը

պատ մու թյան 
ա մե  նա թույլ կեր պա րը
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11

Տար բե րակ 2. Ե թե դիր քե րով փոխ վեն գլ խա վոր հե րոս նե րը

 Գոր ծող հե րոս նե րի գնա հա տա կա ն

Ըստ ձե զ՝ ո՞վ է Կեր պա րի ա նու նը Ին չո՞ւ

պատ մու թյան 
ա մե  նաազ նիվ 

կեր պա րը

պատ մու թյան 
ա մե  նաա նազ նիվ 

կեր պա րը

պատ մու թյան 
ա մե  նաազ դե ցիկ 

կեր պա րը

պատ մու թյան 
ա մե  նա թույլ կեր պա րը
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Ի ՞ՆՉ Է ԲՌ Ն�  ԹՅ�  ՆԸ 

Քն նար կել ա շա կե րտ նե րի հետ բռ նու թյան 
դրսևոր ման ձևե րը, խո սել բռ նու թյան պատ ճառ-
նե րի և հետ ևա նք նե րի մա սին: 

45 րո պե

մի  ջին դպ րո ց 

  

 Հա րց 1. Ի՞նչ է բռ նու թյու նը: Ի՞նչ բա ռե րով կա րե լի է նկա րագ րել, բնու թագ րել կամ 
սահ մա նել բռ նու թյու նը: 

Ա շա կե րտ նե րն ամ փո փում են մտ քե րը՝ շա րու նա կե լով հետ ևյալ ա նա վա րտ նա խա-
դա սու թյու նը. «Բռ նու թյուն է…»: 

Հա րց 2. Բռ նու թյան դրս ևոր ման ի՞նչ ձևեր գի տեք: 

Հա ճախ ա շա կե րտ նե րի բռ նու թյան մա սին պատ կե րա ցումն  ե րը սահ մա նա փակ վում 
են մի  այն ֆի զի կա կան բռ նու թյա մբ, հետ ևա բար ան հրա ժե շտ է ա ռա վել ման րա մա սն 
խո սել նաև խոս քով ար տա հայտ ված և հո գե բա նա կան բռ նու թյան մա սին, ինչ պես նաև 
սե ռա կան բռ նու թյան մա սին:

Քն նար կում ան ցկաց նել հետ ևյալ հար ցե րի շուրջ, ո րո նք հնա րա վո րու թյուն կտան 
հաս կա նալ ա շա կե րտ նե րի պատ կե րա ցումն  ե րն ու դիր քո րո շումն  ե րը բռ նու թյան պատ-
ճառ նե րի և հետ ևա նք նե րի մա սին, խո սել բռ նու թյան նվա զեց ման և կա նխ ման մի  ջոց-
նե րի մա սին: 
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1. Ձեր կար ծի քով, ին չո՞ւ են մար դիկ բռ նա նում մե  կը մյու սին, ին չո՞ւ են մար դիկ հա-
լա ծում մե  կը մյու սին: 

2. Ի նչ պե ՞ս է բռ նու թյու նը ազ դում բռ նա րա րի վրա: Ի՞ն չը կա րող է պատ ճառ լի նել 
բռ նա րա րի դա ժան վե րա բեր մուն քի, բռ նու թյուն կի րա ռե լու հա մար: Ի՞ն չը կա րող 
է լրա ցու ցիչ խթան հան դի սա նալ բռ նու թյան հա մար: 

3. Ա րդյո ՞ք որ ևէ պատ ճառ կա րող է ար դա րաց նել բռ նու թյու նը: 
4.  Ի նչ պե ՞ս է բռ նու թյու նն ազ դում բռ նու թյան են թա րկ վա ծի վրա: Ի՞նչ հետ ևա նք ներ 

կա րող է ու նե նալ: 
5. Ի նչ պե ՞ս է բռ նու թյու նն ազ դում հա մայն քի, հա սա րա կու թյան վրա: 
6. Ի նչ պի սի՞ մի  ջոց նե րով կա րե լի է նվա զեց նել, կան խել բռ նու թյու նը: 

Օգ նել ա շա կե րտ նե րին հաս կա նա լու, որ բռ նու թյան և ագ րե սի այի պատ ճառ ներ 
կա րող են լի նել, օ րի նակ, ցա ծր ինք նագ նա հա տա կա նը, սթ րե սային ի րա վի ճակ նե րից 
դուրս գա լու ան կա րո ղու թյու նը, ան պա տաս խա նատ վու թյու նը ա րա րք նե րի հետ ևա նք-
նե րի նկատ մա մբ և այլն: Բռ նու թյան պատ ճառ կա րող է լի նել նաև իշ խե լու, ուժ և 
իշ խա նու թյուն ցու ցա բե րե լու ցան կու թյու նը։ Իսկ բռ նու թյան են թա րկ ված ան ձի մոտ 
հետ ևա նք նե րը կա րող են շատ ծա նր լի նել. մե  կու սաց վա ծու թյուն, լք վա ծու թյուն, դեպ-
րե սի ա, վա խի զգա ցում, ցա ծր ինք նագ նա հա տա կան, ինքն ի րեն օգ նե լու ան կա րո ղու-
թյուն, ան քնու թյուն, ցա վեր, ա նօգ նա կա նու թյան զգա ցում և այլն: 

Այ նու հե տև ա շա կե րտ նե րին հա նձ նա րա րել, որ ուր վագ ծեն ի րե նց ձեռ քը թղ թի վրա, 
յու րա քան չյուր մա տի դի մաց գրել, թե ո՞ւմ կդի մե ն, ե թե ի րե նց նկատ մա մբ բռ նու թյուն 
կի րառ վի: Օ րի նա կ՝ ծնող, ու սու ցիչ, ոս տի կան, ըն կեր ներ և այլն:

Քն նար կել ա շա կե րտ նե րի հետ, արդյո ՞ք պե տք է խո սել կա տար ված բռ նու թյան մա-
սին, թե՞ թա քց նել ե ղե լու թյու նը։ Արդյո ՞ք բռ նու թյան ծան րու թյու նը, պատ ճառ նե րը և 
հետ ևա նք նե րը փոխ վում են կախ ված նրա նի ց՝ բռ նու թյու նը կա տար վում է դր սում, թե 
տան պա տե րից ներ ս։

Քն նար կել ա շա կե րտ նե րի հետ, արդյո ՞ք ե ղել են բռ նու թյան կի րառ ման դեպ քեր 
ի րենց շր ջա պա տում, մոտ մա րդ կա նց շր ջա նում, ի՞նչ տե սա կի բռ նու թյուն է ե ղել, ինչ-
պե ՞ս կամ ո՞ւմ մի  ջո ցով են դուրս ե կել այդ պի սի ի րա վի ճա կից, ինչ պե ՞ս են նշ ված մար-
դիկ օգ նել ի րե նց: 
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Քն նար կել ա շա կե րտ նե րի հետ բռ նու թյան դրսևո-
րումն  ե րը մե ր կյ ան քում և մշա կել կո նֆ լի կտ նե րի 
խա ղաղ կար գա վոր ման ու ղի ներ:

45 րո պե

մի  ջին դպ րո ց 

  

 Դա սա րա նը բա ժա նել 5 հո գա նոց խմ բե րի: Յու րա քան չյուր խումբ պե տք է 15 րո պե 
քն նար կի դպ րո ցում, ըն տա նի քում, ըն կեր նե րի շր ջա նում և այ լուր բռ նու թյան դեպ քեր, 
ո րո նց ա կա նա տես կամ մաս նա կից են ե ղել ի րե նք: Այ նու հե տև խում բը պե տք է ընտ րի 
քն նա րկ ված ի րա վի ճակ նե րից մե  կն ու դե րա խա ղի մի  ջո ցով ներ կայաց նի ողջ դա սա-
րա նին: 

Յու րա քան չյուր խմ բի ներ կայա ցու մի ց հե տո մյուս նե րն ար տա հայ տում են ի րենց 
նկա տա ռումն  ե րը, մե կ նա բա նում են ի րե նց տե սա ծը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
պար զա բա նող հար ցեր տա լիս ներ կայաց ված ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ: 

Հե տո խմ բե րը նո րից հա վաք վում են ու ա ռան ձին-ա ռան ձին քն նար կում են տվյ ալ 
ի րա վի ճա կից դուրս գա լու խա ղաղ ու ղի ներ, խն դիր նե րի լուծ ման ոչ բռ նի ե ղա նակ ներ: 

1. Ի ՞նչ զգա ցումն  եր ու նե ցաք որ պես բռ նու թյան տե սա րա նի, ի րա վի ճա կի մաս նա-
կից, թե կուզ որ պես դե րա կա տար: 

2. Ա վե լի լա ՞վ է իք զգում ի րա վի ճա կի խա ղաղ լու ծու մը ներ կայաց նե լիս: Ին չո՞ւ այո 
կամ ին չո՞ւ ոչ:

3. Դժ վա ՞ր էր տվյ ալ ի րա վի ճա կում խա ղաղ լու ծում գտ նե լը: Ին չո՞ւ:
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 Վար ժու թյան նպա տա կն է տար բե րա կել ըն տա-
նե կան բռ նու թյու նը և դրա տե սակ նե րը։ 

40 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

 Մաս նա կից նե րին բա ժա նել 4 խմ բի։ Յու րա քան չյուր խմ բի բա ժա նել նա խօ րոք 
կտրատ ված թղ թեր, ո րո նց վրա գր ված են զա նա զան ի րա վի ճակ նե ր։ Ի րա վի ճակ նե րը 
ներ կայաց ված են Ա ղյ ու սակ 1-ում։ Դրա նց մե ծ մա սը պա րու նա կում է բռ նու թյուն, մն ա-
ցա ծը՝ ոչ։ Գրա տախ տա կը բա ժա նել 4 հատ վա ծի։ Դրան ցից 3-ը ըն տա նե կան բռ նու-
թյան տե սակ նե րն են՝ « Ֆի զի կա կան», « Սե ռա կան», « Հո գե բա նա կան/Տն տե սա կան»։ 
4-րդ հատ վա ծը վեր նա գր ված է «Բռ նու թյուն չէ»։ Խմ բե րը պե տք է 10 րո պե քն նար կե-
լուց հե տո թեր թիկ նե րը փա կց նեն գրա տախ տա կի հա մա պա տաս խան ան կյ ուն նե րում։ 
Աշ խա տան քը վեր ջաց նե լուց հե տո հար կա վոր է ան ցկաց նել քն նար կում, իսկ այ նու -
հետև ամ փո փել բռ նու թյան տե սակ նե րը և դրա նց սահ մա նումն  ե րը։ Խմ բե րը հնա րա-
վո րու թյուն ու նեն քն նար կե լուց հե տո տե ղա փո խել թեր թիկ նե րը, ե թե գալիս են այն 
եզրակացության, որ սկզ բում սխալ ան կյ ու նում են դրա նք տե ղադ րե լ։ 
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Ա ղյ ու սակ 1

Բռ նու թյան տե սակ նե րը 

Հո գե բա նա կան/Տն տե սա կա ն

Թա քց նում է ի րե րդ, լսում խո սակ ցու թյուն նե րդ, կար դում է բո լոր նա մա կագ րու թյուն -
ները, է լե կտ րո նային նա մակ նե րը, հե ռա խո սային կա րճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, ան ձնա-
կան փաս տա թղ թե րը:

Վե րա հս կում է քո գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ում հետ ես հան դի պում, ում հետ ես խո սում, երբ 
և ուր ես գնում, երբ ես վե րա դառ նում:

Ար գե լում է հան դի պել ըն կեր նե րիդ կամ ըն տա նի քիդ ան դամն  ե րի հետ, ար գե լում է 
նրանց այ ցե լել կամ հան դի պել քեզ:

Խա ռն վում է քո ըն կե րու թյան մե ջ, քեզ նից թա քուն զան գա հա րում է ըն կեր նե րիդ, 
հար ցա քն նում է նրա նց քո մա սին:

Ն վաս տաց նում է քեզ, ստի պում է ա նօ գուտ ու ա նօգ նա կան զգալ:

Շա րու նա կա բար ա սում է, որ դու մի  այ նակ ես, որ ոչ ո քի պե տք չես:

Ծաղ րում է քեզ կամ քո ըն տա նի քի ան դամն  ե րին ըն տա նի քիդ, ըն կեր նե րիդ կամ ան ծա-
նոթ նե րի մոտ:

Վա խեց նում է, սպառ նում:

Չի հար գում քո ո րո շումն  ե րը, քո կա րիք նե րը հաշ վի չի առ նում և ճն շում է կամ կա ռա վա-
րում է գոր ծո ղու թյուն նե րդ այն պես, որ դու ա նես մի  այն այն, ինչ նա է ու զում:

 Ար գե լում է աշ խա տել, ճն շումն  եր է գոր ծադ րում կամ խո չըն դոտ ներ է ստեղ ծում, որ պես-
զի չկա րո ղա նաս աշ խա տել:

Ս տի պում է մի  շտ ի րե նից փող խնդ րել, գու մար խնդ րե լիս էլ շատ ժա մա նակ մի  տումն  ա-
վոր մե ր ժում է:

Ա նը նդ հատ հա րց նում է, թե ին չի վրա ես ծախ սել գու մա րը, վե րա հս կում է, ա ռաջ նա հեր-
թու թյուն ներ է սահ մա նում գու մա րը ծախ սե լու հա մար:

Վե րց նում է քո աշ խա տած գու մա րը և ին քը տնօ րի նում:

Կոտ րում, փչաց նում կամ թա քց նում է քո ի րե րը:
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Ար գե լում է տա նից դուրս գալ:

Ս պառ նում է ցավ պատ ճա ռել քեզ, վն ա սել ու րիշ նե րին կամ ինք նաս պա նու թյուն գոր ծել:

Սե ռա կան բռ նու թյուն

Ֆի զի կա պես կամ հո գե բա նո րեն պար տա վո րեց նում է սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
մե ջ մտ նել քո կամ քին հա կա ռակ:

Սե ռա կան ակ տի ժա մա նակ ֆի զի կա կան ցավ է պատ ճա ռում (ա ռա նց քո հա մա ձայ -
նության):

Սե ռա կան ակ տի ժա մա նակ ստի պում է ա նել քո կամ քին հա կա ռակ գոր ծո ղու թյուն ներ:

Ֆի զի կա կան բռ նու թյուն

Հ րում է քեզ, քա շում մա զե րդ, ձեռ քով սեղ մում է կո կո րդդ կամ ապ տա կում:

Ապ տա կում է դե մքդ կամ քա շում է թևից, որ պես զի ա վե լի ու շա դիր լսես իր ա սա ծը:

Ա ռար կա ներ է շպր տում քեզ վրա` վն ա սե լու նպա տա կով:

Վ նաս վա ծք ներ է պատ ճա ռում՝ օգ տա գոր ծե լով զե նք (դա նակ ներ, հրա զեն կամ այլ)՝ մի -
տումն  ա վոր կամ « պա տա հա կան»:

Բա ցա հայ տո րեն հար վա ծում և ծե ծում է: 

Բռ նու թյուն չէ

Կա րճ հա ղոր դագ րու թյուն է ու ղար կում կամ զան գում է բջ ջայի նիդ աշ խա տան քի ժա մի ն, 
որ պես զի տես նի, թե ինչ պես ես:

Խոր հուրդ է տա լիս տաք հա գն վել, քա նի որ դր սում ցուրտ է:

Չի ցան կա նում ֆի լմ դի տել, քա նի որ հոգ նած է:

Գի տի, որ հոգ նած ես գա լու աշ խա տան քից, ուս տի հա մե ղ ընթ րիք է պատ րաս տում:

Օգ նում է լվա նալ ե րե խայի շո րե րը:

Խ րա խու սում է աշ խա տա նքդ և հպար տա նում քո հա ջո ղու թյուն նե րով:
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ԲՌ Ն�  ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱ Լ

Ա շա կե րտ նե րը կկա րո ղա նան տար բե րա կել բռնու -
թյան մա սին փաս տե րն ու մո լո րու թյուն նե րը: 

45 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

Ու սու ցի չն ա ռա նձ նաց նում և դա սա րա նի հա մար կար դում է  բռ նու թյան վե րա  բերյա լ 
հա սա րա կու թյան մե ջ ըն դուն ված մի  քա նի մո լո րու թյուն ներ։ Այ նու հե տև յու րա քան-
չյուր մո լո րու թյու նը կար դա լուց հե տո խնդ րում է մաս նա կից նե րին բա ժան վել 3 խմ բի՝ 
նրա նց, ով քեր հա մա ձայն են, որ դա ճի շտ է, խնդ րում է կա նգ նել սե նյա կի աջ կող մում, 
ով քեր հա մա րում են, որ դա սխալ է՝ կա նգ նել սե նյա կի ձախ կող մում, իսկ ով քեր չեն 
կո ղմն  ո րոշ վում՝ կա նգ նել սե նյա կի մե ջ տե ղում։ Ու սու ցի չը խնդ րում է, որ մաս նա կից-
նե րը հիմն  ա վո րեն ի րե նց ընտ րու թյու նը։ Սե նյա կի մե ջ տե ղում կա նգ նած նե րին հա րց-
նում է, թե ի՞նչ փաս տեր է ին նրա նց պա կա սում հս տակ ո րո շում կայաց նե լու հա մա ր։

Խմ բե րին ար տա հայտ վե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ պե տք է տա լ։
 Տե սա կետ նե րը լսե լուց հե տո ու սու ցի չը խնդ րում է մե ջ տե ղում կա նգ նած նե րին նո-

րից կո ղմն  ո րոշ վել ի րե նց տե ղի ա ռու մով, ինչ պես նաև ա ռա ջար կում է տե ղա փոխ վել 
նրանց, ում կար ծիք նե րում փո փո խու թյուն ներ ե ղա ն։ 

Այ նու հե տև ու սու ցի չը ըն թեր ցում է հեր քումն  ե րը։ 

 

1. Ին չի՞ հա մար էր այս վար ժու թյու նը։  Ա րդյո ՞ք ան վտա նգ են այդ մո լո րու թյուն նե րը։ 
2. Ին չո ՞ւ ան վտա նգ չեն hատ կա պես մե ր կյ ան քի այն մո լո րու թյուն նե րը, ո րո նք վե-

րա բե րում են բռ նու թյա նը: 
3. Ա րդյո ՞ք հե շտ էր կո ղմն  ո րոշ վե լը և հատ կա պես հիմն  ա վո րումն  եր գտ նե լը ։
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Փաս տերՄոլորություն

Կնո ջը ծե ծե լու ա վան դույ թը 
այն քան հին է, որ քան և ա մուս նու-
թյու նը։ Մեզ հա սած տե ղե կու թյուն-
նե րը փաս տում են այն մա սին, որ 
դեռ հին ժա մա նակ նե րում օ րեն քը 
խրա խու սում էր կա նա նց նկատ  մամբ 
ստո րա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քը ։

Ըն տա նե կան բռ նու թյու նը մե ր 
ժա մա նակ նե րում շատ տա րած ված 
եր ևույթ է։ Աշ խար հում բազ մա թիվ 
կազ մա կեր պու թյուն ներ փոր ձում են 
պայ քա րել այս եր ևույ թի դեմ, բայց 
այն դեռ չլուծ ված խն դիր նե րից մե կն 
է։

Կա նա նց նկատ մա մբ բռ նու թյունն ըն-
կած է գեն դե րային կա րծ րա տի պե րի հիմ-
քում, ո րո նք դե ռևս մա նուկ հա սա կից տր վում 
են մա րդ կա նց։ Այս պի սի հայա ցք նե րը խո սում 
են այն մա սին, որ մե ր հա սա րա կու թյու նը 
ա մուս նու թյու նը կա պում է սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի հե տ։ Ոչ մի  մա րդ ար ժա նի չէ դա-
ժան վե րա բեր մուն քի, բայց նա, ով ծե ծում է, 
մի  շտ էլ փոր ձում է ի րեն ար դա րաց նե լ։

Սե ռա կան բռ նու թյու նը շա տե րի կող մի ց 
ար դա րաց վում է կնոջ հա գու կա պով կամ պահ-
ված քով, ին չը հեր թա կան ան գամ ամ րա պն դում 
է կա րծ րա տի պե րը: Հա ճախ բռ նու թյան են -
թարկ ված կնո ջը, օգ նե լու և ա ջակ ցե լու փո խա-
րեն, սկ սում են դա տա պար տել: Տղա մար դիկ ևս 
են թա րկ վում են բռ նու թյան, բայց չգի տես ին չու 
նրա նց ոչ մե կ չի հա րց նում, թե ինչ հա գուս տով 
են ե ղել կամ որ ժա մի ն են քայ լել փո ղո ցում։

Ըն տա նե կան բռ նու թյու նը նոր եր ևույթ է, որն ա ռա ջա ցել է տն տե-սա կան պայ ման նե րից և սո ցի ա-լա կան կյ ան քի փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում, ո րո նք ա րա գաց նում են կյ ան քի տե մպն ու նոր սթ րես ներ են ա ռա ջաց նում։

Այժմ ըն տա նե կան բռ նու թյու նը 

հազ վա դեպ հան դի պող եր ևույթ է։ 

Դա մն ա ցել է հին ժա մա նակ նե րում, 

երբ ա վան դույթ նե րն ա վե լի խի ստ 

է ին, և կի նը հա մար վում էր տղա-

մար դու սե փա կա նու թյու նը ։

Կա նայք ի րե նց 
չմտած  ված են պա հում. 
հագ նում են կա րճ կի սա-
շր ջազ գե ստ ներ, գի շե րը 
զբոս նում են փո ղո ցում։ 
Դրա նով նրա նք տղա -
մարդ կա նց դր դում են սե-
ռա կան բռ նու թյա ն։

Կա նայք ի րե նք են ստի պում, որ ի րե նց ծե ծե ն՝ ի րե նց վե րա բեր մուն քով և վար քո վ։ Նրա նք ար ժա նի են դրան, քա նի որ չեն լսում տղա մա րդ կա նց կամ փոր-ձում են ապ րել այն պես, ինչ պես ի րե նք են ու զում։
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Բռ նու թյան են են թա րկ վում նաև այն կա-
նա յք, ով քեր մաս նա գի տա կան մե ծ աճ ու նեն և 
հա ջո ղակ են։ Կնոջ մաս նա գի տու թյունն ու նրա 
հա ջո ղու թյուն նե րը չեն ազ դում բռ նա րա րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի վրա ։

Կնո ջը բռ նու թյան են թար կե լու հիմն  ա կան 
դր դա պատ ճա ռը ու ժի և իշ խա նու թյան ցու ցա-
դրումն  է: Ոչ ոք ար ժա նի չէ նման վե րա բեր մուն-
քի, և բռ նու թյու նը դա տա պար տե լի է ցան կա ցած 
պա րա գայում:

Ի րա կա նում օ րեն քը այս մա սով բա վա կա նին 
թույլ է։ Շատ երկր նե րի ի րա վա կան հա մա կար գում 
նույ նի սկ բա ցա կայում է որ ևէ տե սա կի պատ ժա մի -
ջո ցի կի րա ռու մն  ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քում։ 
Շատ երկր նե րում կնոջ նկատ մա մբ բռ նի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը հա մար վում են ըն տա նե կան կյ ան քի 
նոր մալ մա ս։ Ամ բո ղջ աշ խար հում մի  շա րք երկր ներ 
ու նեն ըն տա նե կան բռ նու թյան կան խար գել ման 
օ րե նք ներ, սա կայն Հայաս տա նը տա րա ծա շր ջա-
նում, ցա վոք, մի  ա կն է, ո րը չի ըն դու նել այս օ րեն քը:

Կան մի  շա րք պատ ճառ ներ, ո րո նք խան-
գա րում են կնո ջը լքել բռ նա րար ա մուս նուն 
կամ զու գըն կե րո ջը. ա մա չում են պատ մե լ ինչ-
որ մե  կին ե ղե լու թյան մա սին, վա խե նում են, որ 
դրա նով է՛լ ա վե լի կկա տա ղեց նեն բռ նա րա րին, 
ու նեն ֆի նան սա կան կախ վա ծու թյուն բռ նա րա-
րից, բա վա րար օգ նու թյուն ոչ մե  կից չեն կա րող 
ակն կա լել, հա նուն ե րե խա նե րի մն ում են բռ նա-
րար հա րա բե րու թյուն նե րի մե  ջ՝ չմ տա ծե լով, որ 
բռ նու թյու նը ազ դում է ե րե խա նե րի վրա ևս, վա-
խե նում են հա սա րա կու թյան խա րա նի ց։ Ա ռա-
վել հա ճախ այս բո լոր պատ ճառ նե րը մի  ա սին 
են հան դես գա լի ս։

Կա նայք, ում ծե-

ծում են տա նը, ան-

կի րթ և տգետ են։

Ե թե կնո ջը ծե-

ծում են, նշա նա կում է 

նա դրան ար ժա նի է։

Օ րեն քը կա  նանց 

բա վա կա նա չափ 

պաշտ պա նում է։

Ցան կու թյան դեպ-քում կինը կարող է հե-ռա նալ բռ նա րա րի ց։ Չի հե ռա նում՝ նշա նա կում է նման վե րա բեր մուն քը նրան դուր է գա լի ս։
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Ա շա կե րտ նե րը կդի տար կեն ըն տա նիք նե րի պատ-
մու թյուն նե րն ու գոր ծող ան ձա նց դե րե րը տար-
բեր տե սան կյ ուն նե րից, կվեր լու ծեն և կքն նար կեն 
գլխա վոր դե րա կա տար նե րի ա րա րք նե րն ու դրա նց 
հետ ևա նք նե րը, դուրս կբե րեն ցան կա լի քայ լե րն ու 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի րա վի ճա կի ել քեր կա ռա ջար-
կե ն։ 

45 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

 Մաս նա կից նե րը բա ժան վում են 5 խմ բի։ Խմ բե րից յու րա քան չյու րին տր վում է մե կ 
ի րա վի ճակ, ի րա կան դե պք։ Նրան ցից պա հա նջ վում է վեր լու ծել դեպ քը՝ հա մա ձայն 
նե րք ևում տր ված հար ցե րի։ Անհ րա ժե շտ է ար դյունք նե րն ամ փո փել և ներ կայաց նել 
մե ծ խմ բի ն։ 

Ու սու ցի չը ամ փո փում է քն նար կումն  ե րը՝ փոր ձե լով շեշ տադ րումն  եր կա տա րել գեն-
դե րային տար բե րու թյուն նե րի և ար դա րու թյան ըն կալ ման վրա։ 

Հա մե  մա տու թյուն նե րն ա ռա վել տե սա նե լի է դա րձ նում՝ ցույց տա լով սե ռե րի տար-
բե րու թյան դեպ քում հա սա րա կու թյան տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը։ 

Քն նա րկ ման ըն թաց քում նաև ան ձնա կան հար ցեր է հղում ա շա կե րտ նե րի ն՝ հա րց-
նե լո վ՝ արդյոք նրա նք ևս զգա ցել են գեն դե րային տար բե րու թյուն նե րի հի ման վրա 
ի րե նց նկատ մա մբ տար բե րակ ված վե րա բեր մունք ։
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1

 Մա րի ա

 Մա րի ան 28 տա րե կան է։ Պար բե րա բար ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռ նու թյան է են-
թա րկ վում իր 32-ա մյա ա մուս նու կող մի  ց։ Բռ նու թյան «ա ռիթ նե րը» տար բեր են. մի  օր 
Մա րի ան չի հա սց րել ար դու կել ա մուս նու վեր նա շա պիկ նե րը, մի  օր հար ևա նի ե րե խան 
է լաց լի նում գի շե րը և չի թող նում քնել, մի  օր էլ տա նը փող չկա, իսկ կի նը պա րտ քով 
չի վե րց րել ծնող նե րի ց։ Ա մու սին նե րը ե րե խա ներ չու նե ն։ 26 տա րե կա նում Մա  րիան 
հղի ա ցել էր, սա կայն երբ պար զել է ին, որ ե րե խան աղ ջիկ է, ա մու սի նն ու սկե սու րը 
ստի պել է ին ընդ հա տել հղի ու թյու նը, քա նի որ ու զում է ի ն ա ռաջ նե կը տղա ծն վե ր։ 

Հար ցեր 

 Ի ՞նչ էր զգում Մա րի ա ն։ 
 Ի ՞նչ էր զգում նրա ա մու սի նը։ 
 Ին չո՞ւ էր ա մու սի նն այդ պես վար վում։ 
 Ո ՞վ էր պա տաս խա նա տու ի րա վի ճա կի հա մա ր։ 
 Ի ՞նչ դեր ու ներ ա մուս նու մայ րը։ 
 Ին չո՞ւ էր Մա րի ան հան դուր ժում այդ ա մե  նը։ 
 Ին չո՞ւ էր ա մու սի նը շա րու նա կում ան պա տիժ մն ա լ։ 
 Ո ՞ւմ ա րա րք նե րն են ա մե  նա դա տա պար տե լին այս ի րա վի ճա կում։ 
 Ի ՞նչն էր նպաս տում ի րա վի ճա կի ն։ 
 Ո ՞վ կամ ի՞ն չը կա րող էր ի րա վի ճա կը փո խե լ։ 
 Պատ կե րաց րեք ի րա վի ճա կը, երբ դե րե րը հա կա ռակ սե ռե րին են բա շխ ված. ի նչ-

պի սի ՞ն կլի ներ հա սա րա կու թյան ար ձա գան քը։ Ինչ պի սի ՞ն է ձեր ար ձա գան քը։ 



148

2

 Կա րե ն

 Կա րե նը 36 տա րե կան է, աշ խա տում է որ պես օ պե րա տո ր։ Ա մուս նա ցած է, ու նի 2 
ե րե խա՝ 8 և 6 տա րե կա ն։ Կի նը՝ Լու սի նեն, տնային տն տե սու հի է։ Լու սի նեն պար բե րա-
բար ճն շումն  եր է գոր ծադ րում ա մուս նու վրա՝ հան դի մա նե լով, որ բա վա րար գու մար 
չի վաս տա կում, հետևաբար Կա րե նն իս կա կան տղա մա րդ չէ, որ չի կա րո ղա նում տու-
նը պա հե լ։

 Հար ցեր 

 Ի ՞նչ էր զգում Կա րե նը։ 
 Ի ՞նչ էր զգում նրա կի նը։ 
 Ի ՞նչն էր տվյ ալ ի րա վի ճա կի պատ ճա ռը։ 
 Ին չո՞ւ էր կի նն այդ պես վար վում։ 
 Ո ՞ւմ ա րա րք նե րն են ա մե  նա դա տա պար տե լին այս ի րա վի ճա կում։ 
 Ո ՞վ էր պա տաս խա նա տու ի րա վի ճա կի հա մա ր։ 
 Ի ՞նչն էր նպաս տում ի րա վի ճա կի ն։ 
 Ո ՞վ կամ ի՞ն չը կա րող էր ի րա վի ճա կը փո խե լ։ 
 Պատ կե րաց րեք ի րա վի ճա կը, երբ դե րե րը հա կա ռակ սե ռե րին են բա շխ ված. ինչ-

պի սի ՞ն կլի ներ հա սա րա կու թյան ար ձա գան քը։ Ինչ պի սի ՞ն է ձեր ար ձա գան քը։ 

 



149

3

Ա նի 

Ա նին 25 տա րե կան է, նոր է ա վար տել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե-
սա գի տու թյան բա ժի նը և ձե ռք է բե րել մա գի ստ րո սի աս տի ճա ն։ Ուս ման տա րի նե րին 
նաև աշ խա տել է հաշ վա պա հա կան ըն կե րու թյու նում։ Այժմ ցան կա նում է իր ու սու մը 
շա րու նա կել ար տա սահ մա նում, ըն դուն վել է ԱՄՆ-ի հա մալ սա րան նե րից մե  կը, սա-
կայն հայ րը թույլ չի տա լիս նրան շա րու նա կել ու սու մը. ծնող նե րը ստի պում են ա մուս-
նա նալ և ըն տա նիք կազ մե  լ։

 Հար ցեր 

 Ին չո՞ւ է ին ծնող նե րն այդ պես վար վում։ 
 Ի ՞նչ կա րող է ա նել Ա նին այս ի րա վի ճա կում։ 
 Ի ՞նչ խոր հուրդ կտայիք Ա նի ի ն։ 
 Ի նչ պե ՞ս կա րող է ա վա րտ վել ի րա վի ճա կը դրա կան կամ բա ցա սա կան ել քի դեպ-

քում։ 
 Ո ՞ւմ ա րա րք նե րն են ա մե  նա դա տա պար տե լին այս ի րա վի ճա կում։ 
 Ո ՞վ էր պա տաս խա նա տու ի րա վի ճա կի հա մա ր։ 
 Ի ՞նչն էր նպաս տում ի րա վի ճա կի ն։ 
 Ո ՞վ կամ ի՞ն չը կա րող էր ի րա վի ճա կը փո խե լ։ 
 Պատ կե րաց րեք ի րա վի ճա կը, երբ դե րե րը հա կա ռակ սե ռե րին են բա շխ ված. ինչ-

պի սի ՞ն կլի ներ հա սա րա կու թյան ար ձա գան քը։ Ինչ պի սի ՞ն է ձեր ար ձա գան քը։ 
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 Վար դու հի

 Վար դու հին 18 տա րե կան է, ծն վել է մար զում, տե ղա փոխ վել է Եր ևան՝ սո վո րե լու։ 
Մի օր, երբ ըն կե րու հի նե րի հետ հան դի պե լուց հե տո վե րա դառ նում էր իր վար ձով բնա-
կա րա նը, եր կու տղա ներ մո տե նում են նրան, բռ նում և քա րշ տա լիս խուլ վայր, որ տեղ 
աղջ կան սե ռա կան բռ նու թյան են են թար կում։ Վար դու հին չի դի մում ոս տի կա նու թյուն 
ու ոչ ո քի չի պատ մում իր հետ կա տար վա ծի մա սի ն։ Եր կու ա մի ս ան ց հաս կա նում է, 
որ հղի է։ Դի մում է ծնող նե րին, սա կայն նրա նք զայ րա նում են, կշ տամ բում աղջ կան, 
ան վա նում ան բա րոյա կան և մե  ղադ րում Վար դու հուն կա տար վա ծի հա մար, ա սելով, 
որ նա է ինչ-որ սխալ թույլ տվել, որ ի րեն բռ նա բա րել են։ Միև նույն ժա մա նակ ծնող-
նե րը չեն թող նում, որ Վար դու հին ընդ հա տի հղի ու թյու նը, թեև վեր ջի նս չի ցան կա նում 
ե րե խա ու նե նա լ՝ բա զում այլ նպա տակ ներ ու նե նա լո վ։

 Հար ցեր 

 Ի ՞նչ էր զգում Վար դու հի ն։ 
 Ի ՞նչ է ին զգում նրա ծնող նե րը։ 
 Ո ՞րն էր, ձեր կար ծի քով, Վար դու հու ճի շտ քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը։ 
 Ի նչ պե ՞ս եք գնա հա տում Վար դու հու ծնող նե րի վե րա բեր մունքն ու քայ լե րը։ 
 Ին չո՞ւ Վար դու հին նախ քան հղի ու թյան մա սին ի մա նա լը չէր պատ մե լ ծնող նե րին 

ե ղա ծի մա սի ն։ 
 Ո ՞ւմ ա րա րք նե րն են ա մե  նա դա տա պար տե լին այս ի րա վի ճա կում։ 
 Ո ՞վ էր պա տաս խա նա տու ի րա վի ճա կի հա մա ր։ 
 Ի ՞նչն էր նպաս տում ի րա վի ճա կի ն։ 
 Ո ՞վ կամ ի՞ն չը կա րող էր ի րա վի ճա կը փո խե լ։ 
 Ի ՞նչ խոր հուրդ կտաք Վար դու հուն։ 
 Պատ կե րաց րեք ի րա վի ճա կը, երբ դե րե րը հա կա ռակ սե ռե րին են բա շխ ված (բա-

ցա ռու թյա մբ հղի ու թյան հան գա ման քի). ինչ պի սի ՞ն կլի ներ հա սա րա կու թյան ար-
ձա գան քը։ Ինչ պի սի ՞ն է ձեր ար ձա գան քը։ 
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5

 Սո նա

 Սո նան 26 տա րե կան է։ 23 տա րե կա նում ա մուս նա ցել է, սա կայն ա մու սի նը մե ղ րամ-
սից սկ սած կնո ջը են թար կել է բռ նու թյուն նե րի. չի թո ղել, որ աշ խա տի, խան դել է ա մե ն 
պա տեհ և ան պա տեհ ա ռի թով ու ծե ծե լ։ 3 տա րի նման պայ ման նե րում ապ րե լուց հե տո 
աղ ջի կը ո րո շել է բա ժան վել և դի մե լ է ծնող նե րի ն։ Ծնող նե րը, սա կայն, Սո նային ա սել 
են, որ հետ գա լու տեղ չու նի. ա մոթ է, ի՞նչ կա սեն հար ևան նե րը, բա րե կամն  ե րը։ Մայ րը 
խոր հուրդ է տվել կրել իր խա չը. « Բա ա մու սի նդ է, մի  հատ էլ չծե ծի՞», - հե ռա խո սով 
ա սել է Սո նայի մայ րը ։

 Հար ցեր 

 Ի ՞նչ էր զգում Սո նա ն։ 
 Ի ՞նչ է ին զգում նրա ծնող նե րը։ 
 Ո ՞րն էր, ձեր կար ծի քով, Սո նայի ճի շտ քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը։ 
 Ի նչ պե ՞ս եք գնա հա տում Սո նայի ծնող նե րի վե րա բեր մունքն ու քայ լե րը։ 
 Ին չո՞ւ էր Սո նան հան դուր ժել այդ ի րա վի ճա կը ե րեք տա րի շա րու նակ: 
 Ո ՞ւմ ա րա րք նե րն են ա մե  նա դա տա պար տե լին այս ի րա վի ճա կում։ 
 Ո ՞վ էր պա տաս խա նա տու ի րա վի ճա կի հա մա ր։ 
 Ի ՞նչն էր նպաս տում ի րա վի ճա կի ն։ 
 Ո ՞վ կամ ի՞ն չը կա րող էր ի րա վի ճա կը փո խե լ։ 
 Ի ՞նչ խոր հուրդ կտաք Սո նայի ն։ 
 Պատ կե րաց րեք ի րա վի ճա կը, երբ դե րե րը հա կա ռակ սե ռե րին են բա շխ ված. ինչ-

պի սի ՞ն կլի ներ հա սա րա կու թյան ար ձա գան քը։ Ինչ պի սի ՞ն է ձեր ար ձա գան քը։ 

Այ նու հե տև մն ա ցած ա շա կե րտ նե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վում կար ծիք ներ հայտ-
նել և մե կ նա բա նել ի րա վի ճակ նե րը ։
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 Բա րձ րաց նել ա շա կե րտ նե րի ի րա զեկ վա ծու-
թյու նն ըն տա նե կան բռ նու թյան և կա նա նց ի րա-
վունք նե րի խախ տումն  ե րի մա սին, դի տար կել 
ըն տա նե կան բռ նու թյան ի րա կան դեպ քերը որ-
պես բռ նու թյան ա մե  նա տա րած ված, բայց քիչ շո-
շափ վող ձևե րից մե  կը:

45 րո պե

ա վագ դպ րո ց 

  

Ա նց կաց նել մտագ րոհ «Բռ նու թյան ա մե  նա տա րած ված ձևե րը ձեր շր ջա պա տում» 
խնդ րի շուրջ: Պա տաս խան նե րը գրա ռել գրա տախ տա կին կամ թղ թի վրա, սա կայն 
ո չի նչ պե տք չէ քն նար կել այս փու լում, գրա ռումն  ե րին ան դրա դառ նալ դա սի վեր ջում:

 Դա սա րա նը բա ժա նել խմ բե րի, յու րաք ան չյուր խմ բին տալ «Ա կա նա տե սի վկայու-
թյան» մե կ քա րտ (Բա շխ ման նյութ 12): Ե թե խմ բե րը կլի նեն ե րե քից ա վելի, կա րե լի է 
մե կ քար տը տալ 2 տար բեր խմ բե րի: Խնդ րել ա շա կե րտ նե րին, որ կար դան հան ցա գոր-
ծու թյան մա սին վկայու թյուն նե րը և յու րա քան չյուր դե պք քն նար կեն քար տե րում բեր-
ված հար ցե րի շր ջա նակ նե րում: Յու րա քան չյուր խումբ ամ բո ղջ դա սա րա նին պե տք է 
ներ կայաց նի «իր դեպ քը» և դեպ քի առն չու թյա մբ ի րե նց վեր լու ծու թյու նը: 

Այ նու հե տև ան ցկաց նել ամ փո փիչ քն նար կում և վեր լու ծու թյուն: 

1. Ի ՞նչ տա րա ծում ու նի ըն տա նե կան բռ նու թյու նը մե ր երկ րում: 
2. Ո րո ՞նք են ըն տա նե կան բռ նու թյան պատ ճառ նե րը: 

17 Վարժության գաղափարը վերցված է «Կողմն ացույց»-ի «Ընտանեկան գործեր» վարժությունից՝ 
համապատասխան փոփոխություններով և մշակումն երով: (Մարդու իրավունքների երիտա սարդական 
ձեռնարկ-Եվրոպայի խորհուրդ)
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3. Ի ՞նչն է պատ ճա ռը, որ տղա մար դիկ ա վե լի շատ են բռ նու թյուն կի րա ռում կա նա նց 
նկատ մա մբ, քան հա կա ռա կը: 

4. Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է կան խար գե լել ըն տա նե կան բռ նու թյու նը: Ի՞նչ քայ լեր կա րող են 
և պե տք է ձեռ նար կե ն՝

 - պե տա կան իշ խա նու թյան մար մի ն նե րը
-  տե ղա կան հա մայն քը 
- բռ նու թյան են թա րկ վող նե րը 
- ըն տա նի քի այլ ան դամն  ե րը, ըն կեր նե րը և հար ևան նե րը:

Խմ բե րի ստա ցած ար դյունք նե րն ու քն նա րկ ման ըն թաց քում բա րձ րաց ված հար ցե-
րը հա մե  մա տել նախ նա կան մտ քե րի տա րա փի ար դյուն քում վեր հան ված խն դիր նե րի 
ցու ցա կի հետ, տես նե լ՝ այդ ցու ցա կում ըն տա նե կան բռ նու թյու նը նե րառ վա ՞ծ էր, թե՞ ոչ, 
ե թե ոչ՝ ին չո՞ւ:
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12

 ՔԱ ՐՏ 1 - Ա կա նա տե սի վկայ5  թյ5 ն18

 Հայ կա նուշ 

Ա մու սի նը մշ տա պես ծե ծում էր Հայ կա նու շին, ընդ ո րում՝ հոր ձեռ քից չէ ին պրծ նում 
նաև որ դին ու աղ ջի կը: Ա մու սի նը, ոչ մի այն ծե ծում էր կնո ջը, այլև նրան ու երեխաներին 
տա նից դուրս էր հա նում: 

Մի օր էլ կնո ջը դա նա կով մի  քա նի ան գամ հար վա ծում է. ինչի արդյունքում կի նը 
հաշ ման դամ կդառ նար, ե թե բժի շկ նե րը ժա մա նա կին բու ժօգ նու թյուն չցու ցա բե րե ին:

Կ նոջ դա նա կա հա րու թյան օրն էլ ա մու սի նը՝ Գառ նի կը, սպառ նա ցել էր, որ սպա-
նե լու է, վերջ է դնելու նրա կյ անքին: Ու չնայած այս սպառ նա լիք նե րին, մշ տա կան 
հե տա պն դումն  ե րին, տի կին Հայ կա նու շը, դա տա րա նի դահ լի ճում որ դու խնդ րան քով 
հայ տա րա րում է, որ նե րում է ա մուս նուն, ինչն էլ հի մք է հան դի սա նում քրե ա կան գոր-
ծը կար ճե լուն և քրե ա կան հե տա պն դու մը դա դա րեց նե լու հա մար: 

Տի կին Հայ կա նու շը դա տա րա նում հայ տա րա րում է նաև, որ չի ցան կա նում ա մուս-
նու հետ ապ րել մի  հար կի տակ, ու զում է ա մուս նա լուծ վել: Ա մու սի նն էլ խոս տա նում է, 
որ այլևս չի ան հա նգս տաց նի կնո ջը: Ա մի ս ներ ան ց Գառ նի կը իր սե փա կան ե րե խա նե-
րի բնա կա րա նը դի տա վո րյալ հր կի զում է. բա րե բախ տա բար, այս ան գամ ըն տա նի քի 
ան դամն  ե րը ֆի զի կա պես չեն տու ժում, սա կայն տան մե ծ մա սը մո խիր է դառ նում: 

Խմ բային քն նա րկ ման հար ցեր 

1. Ըն թեր ցե լով վկայու թյու նը` ի՞նչ եք մտա ծում.
 – որ տե ՞ղ կա րող էր այն կա տար ված լի նե լ
–  կա րո ՞ղ էր կա տար ված լի նել ձեր շր ջա պա տում: 

2. Ո ՞րն է հան ցա գոր ծու թյան պատ ճա ռը:
 3. Կա՞ արդյոք նման հան ցա գոր ծու թյու նն ար դա րաց նող որ ևէ հան գա մա նք: 
4. Ի նչ պե ՞ս կա րող էր զո հը պա շտ պա նել ի րեն:
5.  Գի տե ՞ք կամ լսե ՞լ եք վեր ջե րս կա տար ված ըն տա նե կան բռ նու թյան որ ևէ դեպ քի 

մա սին: 
6. Ի ՞նչ ձևե րով է դրս ևոր վում ըն տա նե կան բռ նու թյու նը մե ր հա սա րա կու թյան մե ջ: 
7. Ի ՞նչ կա րող են ա նել տու ժող նե րը, ե թե նրա նք օգ նու թյան կա րիք ու նեն: 
8. Բռ նու թյան մա սին ա հա զա նգ ստա նա լու դեպ քում ոս տի կա նու թյունն արդյո ՞ք 

պետք է մի  ջամ տի, թե՞ պե տք է ժա մա նակ տալ խն դի րն ինք նու րույն լու ծե լու հա-
մար, արդյո ՞ք դա հա մար վում է մի  ջամ տու թյուն ըն տա նե կան գոր ծե րին: 

9. Ի ՞նչ իշ խա նու թյա մբ է օժտ ված կի նն այդ ի րա վի ճա կում: Ի՞նչ իշ խա նու թյուն ու նի 
տղա մար դը: 

10. Գի տե ՞ք ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քեր, երբ տու ժո ղը տղա մա րդ է:

18 Բոլոր դեպքերն իրական են՝ գրանցված Հայաստանում: Ոչինչ ավելացված չէ, փոփոխված են մի այն 

անունները: 
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 ՔԱ ՐՏ 2 - Ա կա նա տե սի վկայ5  թյ5 ն19

 Լի լի թ

16 տար վա ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րը հազ վա դեպ է ին հա շտ ու խա-
ղաղ ապ րել, իսկ սպա նու թյան նա խո րդ օ րը Լի լի թը ար դեն հայ տա րա րել էր, որ պատ-
րա ստ վում է ա մուս նա լուծ վել, և հա մա տեղ բնա կա րա նից ի րե րը հա վա քել ու դուրս էր 
ե կել: 

Հա ջո րդ օ րը ա մուս նու եղ բայ րը, ցան կա նա լով հաշ տեց նել եղ բո րը կնո ջ հետ, Լի-
լի թին հրա վի րել էր իր բնա կա րան, որպեսզի Լի լի թն ու Վազ գե նը՝ Լի լի թի ա մու սի նը, 
զրու ցեն, լե զու գտ նեն մի  մյա նց հետ և նո րից մի  ա սին ապ րեն: 

Խոսակցության ընթացքում հաշտության եզրեր չգտնելով՝ զայրացած Վազգենը 
դանակահարում է կնոջը: Նրա նց ան չա փա հաս դուստ րը` 15 –ա մյա Սվետ լա նան, 
տեսնում է կատարված ոճիրը, և հա զիվ է հա սց նում 5-ա մյա եղ բոր աչ քե րը ձեռ քով 
փա կել, որ պես զի նա չտես նի այդ զար հու րե լի տե սա րա նը:

Խմ բային քն նա րկ ման հար ցեր 

1. Ըն թեր ցե լով վկայու թյու նը՝ ի՞նչ եք մտա ծում.
 – ո ր տե՞ղ կա րող էր այն կա տար ված լի նե լ
–  կա րո ՞ղ էր կա տար ված լի նել ձեր շր ջա պա տում: 

2. Ի ՞նչն է հան ցա գոր ծու թյան պատ ճա ռը:
3.  Կա՞ արդյոք նման հան ցա գոր ծու թյու նն ար դա րաց նող որ ևէ հան գա մա նք: 
4. Ի նչ պե ՞ս կա րող էր զո հը պա շտ պա նել ի րեն:
 5. Գի տե ՞ք կամ լսե ՞լ եք վեր ջե րս կա տար ված ըն տա նե կան բռ նու թյան որ ևէ դեպ քի 

մա սին: 
6. Ի ՞նչ ձևե րով է դրս ևոր վում ըն տա նե կան բռ նու թյու նը մե ր հա սա րա կու թյան մե ջ: 
7. Ի ՞նչ կա րող են ա նել տու ժող նե րը, ե թե նրա նք օգ նու թյան կա րիք ու նեն: 
8. Բռ նու թյան մա սին ա հա զա նգ ստա նա լու դեպ քում ոս տի կա նու թյունն արդյո ՞ք 

պետք է մի  ջամ տի, թե՞ պե տք է ժա մա նակ տալ խն դի րն ինք նու րույն լու ծե լու հա-
մար, արդյո ՞ք դա հա մար վում է մի  ջամ տու թյուն ըն տա նե կան գոր ծե րին: 

9. Ի ՞նչ իշ խա նու թյա մբ է օժտ ված կի նն այդ ի րա վի ճա կում: Ի՞նչ իշ խա նու թյուն ու նի 
տղա մար դը: 

10. Գի տե ՞ք ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քեր, երբ տու ժո ղը տղա մա րդ է:

 

19 Բոլոր դեպքերն իրական են՝ գրանցված Հայաստանում: Ոչինչ ավելացված չէ, փոփոխված են մի այն 

անունները: 
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ՔԱ ՐՏ 3 - Ա կա նա տե սի վկայ5  թյ5 ն20

Նա րի նե

 Նա րի նե ի ա մու սի նը՝ Հ րա չյան, ժա մա նակ առ ժա մա նակ ի րեն նվի րում էր հար բե-
ցո ղու թյա ն, գա լիս էր տուն ու տա նե ցի նե րին բռ նու թյուն նե րի են թար կում: Հրա չյան 
մշտա կան աշ խա տա նք չու ներ և օր վա հա ցը վաս տա կում էր տար բեր ֆի զի կա կան 
բնույ թի աշ խա տա նք ներ կա տա րե լով: Ա մու սին նե րը հա շտ չէ ին ապ րում, և Հրա չյան 
հե նց ե րե խա նե րի ներ կայու թյա մբ ծե ծի էր են թար կում կնո ջը, նվաս տաց նում և հայ-
հոյում նրան: Նա րի նեն բազ մի  ցս դի մե լ է ի րե նց հա մայն քի ոս տի կա նա կան բա ժան-
մունք: Ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կից նե րը սո վո րա բար խոս տա նում է ին խո սել Հրա-
չ  յայի հետ, նա խա տել նրան ու հա մո զում է ին Նա րի նե ին, որ ա մուս նու վրա բո ղոք 
չգ րի՝ ա սե լով, որ ի վեր ջո ըն տա նիք են, ա նա խոր ժու թյուն ներ բո լո րի ըն տա նիք նե րում 
էլ լի նում են և շու տով կհա շտ վեն: Մի օր ծա նր վի ճա բա նու թյու նից հե տո նա Նա րի նե ի 
աղ ջիկ նե րի՝ 17-ա մյա Գայա նե ի և  14-ա մյա Լու սի նե ի աչ քի ա ռաջ սպա նում է 35-ա մյա  
կնո ջը: Կնոջ դին թող նե լո վ՝ փա խուս տի է դի մում: Ե րե խա նե րն ականատես լինելով 
խորթ հոր արարքին, ա պար դյուն ջան քեր են գոր ծադ րում՝ փր կե լու ի րե նց մո րը: Օգ-
նու թյուն են խնդ րում հար ևան նե րից և այն չստա նա լո վ՝ սար սա փած և ո տա բո բիկ վա-
զում են ոս տի կա նու թյուն, վեր ջի նս մե  կու կես ժամ ան ց է մի  այն ար ձա գան քում աղ ջիկ-
նե րի ա ղա ղակ նե րին և ա ղեր սա նք նե րին:

Խմ բային քն նա րկ ման հար ցեր 

1. Ըն թեր ցե լով վկայու թյու նը՝ ի՞նչ եք մտա ծում.
 – որ տե ՞ղ կա րող էր այն կա տար ված լի նե լ
–  կա րո ՞ղ էր կա տար ված լի նել ձեր շր ջա պա տում: 

2. Ի ՞նչն է հան ցա գոր ծու թյան պատ ճա ռը:
3.  Կա՞ արդյոք նման հան ցա գոր ծու թյու նն ար դա րաց նող որ ևէ հան գա մա նք: 
4. Ի նչ պե ՞ս կա րող էր զո հը պա շտ պա նել ի րեն:
5.  Գի տե ՞ք կամ լսե ՞լ եք վեր ջե րս կա տար ված ըն տա նե կան բռ նու թյան որ ևէ դեպ քի 

մա սին: 
6. Ի ՞նչ ձևե րով է դրս ևոր վում ըն տա նե կան բռ նու թյու նը մե ր հա սա րա կու թյան մե ջ: 
7. Ի ՞նչ կա րող են ա նել տու ժող նե րը, ե թե նրա նք օգ նու թյան կա րիք ու նեն: 
8. Բռ նու թյան մա սին ա հա զա նգ ստա նա լու դեպ քում ոս տի կա նու թյունն արդյո ՞ք 

պետք է մի  ջամ տի, թե՞ պե տք է ժա մա նակ տալ խն դի րն ինք նու րույն լու ծե լու հա-
մար, արդյո ՞ք դա հա մար վում է մի  ջամ տու թյուն ըն տա նե կան գոր ծե րին: 

9. Ի ՞նչ իշ խա նու թյա մբ է օժտ ված կի նն այդ ի րա վի ճա կում: Ի՞նչ իշ խա նու թյուն ու նի 
տղա մար դը: 

10. Գի տե ՞ք ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քեր, երբ տու ժո ղը տղա մա րդ է:

20 Բոլոր դեպքերն իրական են՝ գրանցված Հայաստանում: Ոչինչ ավելացված չէ, փոփոխված են մի այն 

անունները: 
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ԿԱ ՐԵ ԼԻ Է ՓԱԽ ՉԵ Լ

Ա շա կե րտ նե րը կհա մոզ վեն և վս տա հու թյուն 
կձևա վո րեն, որ յու րա քան չյուր ի րա վի ճա կից 
հնա րա վոր է ելք գտ նել, կհս տա կեց նեն այն գոր-
ծոն նե րը, ո րո նք խան գա րում են կնո ջն ա զատ վել 
բռ նա րա րից և բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի ց։

25-30 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց

  

Ու սու ցի չը խմ բի ան դամն  ե րից որ ևէ մե  կին խնդ րում է գալ սե նյա կի կե նտ րոն և 
նստել կա ՛մ հա տա կին, կա ՛մ ա թո ռին (հաշ վի առ նե լով սե նյա կի հնա րա վո րու թյուն նե-
րը)։ Այդ ա շա կեր տը պե տք է կա տա րի մի  կնոջ դեր, ով տա նը, ըն տա նի քում են  թարկ-
վում է բռնու թյա ն։ Ու սու ցի չը խնդ րում է խմ բին մտագ րո հի մի  ջո ցով թվար կել այն բո-
լոր հնա րա վոր պատ ճառ նե րը, ո րո նք թույլ չեն տա լիս կամ խան գա րում են այդ կնո ջը 
լքել բռ նա րա րին (ե րե խա նե րն ա ռա նց հայր կմե  ծա նան, ֆի նան սա կան կախ վա ծու-
թյուն, ա մոթ հա րա զատ նե րի և հար ևան նե րի մոտ)։ Թվա րկ ված պատ ճառ նե րը գրեք 
մե ծ թղ թի ձախ մա սում։

Յու րա քան չյուր ան գամ, երբ ե րե խա նե րը մի  նոր պատ ճառ են ա սում, մե ջ տե ղում 
նս տած կնոջ վրա մի  ծած կոց են գցում (լավ կլի նի նա խա պես 10-12 ծած կոց, կամ մե ծ 
թղ թեր պատ րաս տել): 

Ե րբ բո լոր պատ ճառ նե րը թվար կում են, ու սու ցի չը հա րց նում է խմ բի ն՝ ի՞նչ կա րե լի է 
ա նել, որ պես զի կի նն ա զատ վի այդ ծան րու թյու նի ց։

 Պա տաս խան նե րը գր վում են պատ ճառ նե րի դի մա ց՝ թղ թի աջ մա սում։ Յու րա քան-
չյուր ան գամ, երբ ա շա կե րտ նե րը մե կ ելք են ա ռա ջար կում, կնոջ վրայից ու սու ցի չը մի  
ծած կոց է հա նում։ 

Պե տք է խրա խու սել ե րե խա նե րին, որ պես զի հնա րա վո րի նս գոր ծող տար բե րակ ներ 
ա ռա ջար կեն, ա սեն, թե ինչ հետ ևա նք ներ կա րող է ու նե նալ այդ գոր ծո ղու թյու նը կնոջ, 
ինչ պես նաև ըն տա նի քի մյուս ան դամն  ե րի վրա։ 

Կ նոջ կեր պա րը մա րմն  ա վո րող մաս նակ ցին վեր ջում պե տք է հա րց նել, թե ինչ էր նա 
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զգում, երբ ծած կոց նե րն ա վե լա նում է ին, ինչ էր զգում, երբ ծած կոց նե րը, հա կա ռա կը, 
պա կա սում է ին, ինչ լուծ ման տար բե րակ ներ ին քը կա ռա ջար կեր:

1. Ի նչ պի սի՞ տպա վո րու թյուն ներ ու նե ցա ն։ 
2. Ի ՞նչն է խան գա րում լու ծումն  եր տես նել դժ վար ի րա վի ճակ նե րում։ 
3. Ի ՞նչն է օգ նում լու ծումն  եր գտ նե լ։
4.  Հա սա րա կու թյունն ինչ պե ՞ս կա րող է օգ նել նման ի րա վի ճակ նե րի և ճա կա տա-

գրե րի թվի նվա զեց մա նը։ 
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ԲՌ Ն�  ԹՅ�  ՆԻՑ ԶԵ ՐԾ ԸՆ ՏԱ ՆԻ Ք

Ա շա կե րտ նե րը կվեր լու ծեն ըն տա նի քի հա մե  րաշ-
խու թյան և հար մա րա վե տու թյան պայ ման նե-
րը յու րա քան չյուր ան դա մի  հա մար, կա րժ ևո րեն 
բռնու թյու նից զե րծ լի նե լը՝ որ պես ըն տա նի քի եր-
ջան կու թյան գրա վա կան, կի մա նան եր ջա նիկ ըն-
տա նի քի մա սին մյուս նե րի պատ կե րա ցումն  ե րի մա-
սի ն։ 
45 րո պե

մի  ջին և ա վագ դպ րո ց 

  

 Մաս նա կից նե րին հա նձ նա րար վում է ան հա տա կան աշ խա տա նք կա տա րե լ՝ նկա-
րել ի րե նց պատ կե րաց մա մբ բռ նու թյու նից զե րծ ըն տա նի ք։ Յու րա քան չյու րին տրա-
մա դր վում է 10 րո պե ան հա տա կան աշ խա տան քի հա մա ր։ Ա պա ա շա կե րտ նե րը 4-5 
հո գա նոց խմ բեր են կազ մում։ Խմ բում նրա նք ու սումն  ա սի րում են մի  մյա նց նկար նե րն 
ու դուրս բե րում այն հիմն  ա կան պայ ման նե րը, ո րո նք ա պա հո վում են ըն տա նի քի հա-
մե  րաշ խու թյունն ու փո խա դա րձ հար գան քը։ 

Խմ բային աշ խա տան քում նրա նց հա նձ նա րար վում է պա տաս խա նել հետ ևյալ հար-
ցե րի ն. 

- Ի նչ պի սի՞ պայ ման ներ կային յու րա քան չյուր ըն տա նի քում։ 
- Ի նչ պի սի՞ վար քա գիծ ու ներ ըն տա նի քի ան դամն  ե րից յու րա քան չյու րը։ 
- Ի նչ պե ՞ս էր ի րեն զգում ըն տա նի քի ան դամն  ե րից յու րա քան չյու րը։ 
- Ո րո ՞նք են եր ջան կու թյան հիմն  ա կան գրա վա կան նե րը։ 
- Ի նչ պի սի՞ ազ դե ցու թյուն կու նե նար բռ նու թյու նն ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան դա-

մի  վրա ։
Խմ բային աշ խա տան քից հե տո խմ բե րն ի րե նց աշ խա տան քի և վեր լու ծու թյան ար-

դյունք նե րը ներ կայաց նում են մե ծ խմ բի ն։ 

Ու սու ցի չն ամ փո փում է ա շա կե րտ նե րի աշ խա տան քը։ Շեշ տա դր վում են բռ նու թյան 
նա խադ րյալ նե րն ու հետ ևա նք նե րն ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան դա մի  վրա։ 
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ՕԳ ՏԱ ԳՈ ՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ Ն�  ԹՅ�  Ն

«Գենդերային հավասարություն և գենդերային բռնություն թեմայով դասընթացի 
մոդուլ», ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2015 թ., Երևան

Պ. Բ րեն դեր, « Կո ղմն  ա ցույց» Մար դու ի րա վունք նե րի կր թու թյան ե րի տա սար դա կան 
ձեռ նա րկ. Council of Europe Publishing, 2002

 Ա. Մով սի սյան, «10 հայ ա կա նա վոր թա գու հի ներ». Եր ևան: Զան գակ հրատ., 2014

Ն. Ֆլաուե րս, Մ. Է.-Ս. « Կո ղմն  ա ցույց». (թա րգմ.՝ Լ. Չ. Ա. Ան տո նյան) 
« Հայ կա կան սահ մա նադ րա կան ի րա վա պա շտ պան կե նտ րոն» ՀԿ Վա նա ձոր, 2012

Գիլ մո տո, Ք. Զ. « Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյու նը Հայաս տա նում» ժո-
ղո վր դագ րա կան տվյ ալ նե րի հա վա քա ծու, ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն  ադ րամ, Եր ևան, 
2013. Կա պու ղի՝ http://bit.ly/1U3X3tc

«Զերծ պահիր ինձ քո կարծրատիպերից» սոցիոլոգիական հարցում, «Հասարա-
կություն առանց բռնության» ՀԿ, Երևան, 2011. Կապուղի՝ http://bit.ly/1QJ2tc9

Մելքոնյան Ա., Սիմոնյան Ա., Հայոց պատմություն 11-րդ դաս  
Կապուղի՝ http://bit.ly/1gExDPi

«Dasaran.am» մի  ջդպ րո ցա կան ին տե րակ տիվ ցա նց. Կա պու ղի ՝ http://bit.ly/1LPKVtc

«Ի նչ պես Դու» Էլ. պար բե րա կան « Ֆե մի  նի զմ. պատ մու թյու նից ի րա կա նու թյուն» 
Լ. Սա րգ սյան. Կա պու ղի ՝ http://bit.ly/1GYnMhG

 Բուն TV գի տա մաս նա գի տա կան առ ցա նց հե ռուս տա տե սու թյուն: « Ֆե մի  նի զմ և պատ-
մու թյուն. Պատ մա բան Ծո վի նար Տեր տե րյան». Կա պու ղի՝ http://boon.am/feminizm-
terteryan-tsovinar/

«Լ ռու թյու նը պատ վա բեր չէ. Հայաս տա նում ըն տա նե կան բռ նու թյան դեմ պայ քար» 
զե կույց, «Ամն  ես թի Ին թեր նեյշնլ», Եր ևան, 2008 

 « Կա նա նց նկատ մա մբ ըն տա նե կան բռ նու թյունն ու ճն շու մը Հայաս տա նում» հա մազ-
գային հար ցում, Կա նա նց ի րա վունք նե րի կե նտ րոն և Հայաս տա նի ա մե  րի կյ ան հա մալ-
սա րա նի « Թուր փան ջյան հա սա րա կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կե նտ րոն», Երևան, 
2007

« Հա սա րա կա կան կար ծի քի հար ցում ՀՀ-ում ըն տա նե կան բռ նու թյան վե րա բե րյալ», 
«Պ րոակ տիվ հա սա րա կու թյուն» ի րա վա պա շտ պան ՀԿ, Եր ևան, 2011

« Հայաս տա նի կա նայք և տղա մար դիկ» վի ճա կագ րա կան գր քույկ, ՀՀ Ազ գային վի ճա-
կագ րա կան ծա ռայու թյուն, Եր ևան, 2015. Կա պու ղի՝ http://bit.ly/1OV5Xbt 

Սի վիլ նեթ առ ցա նց լրատ վա կան կայք. «Ե րբ կա նայք են ղե կա վա րում» 
Կա պու ղի՝ http://bit.ly/1Gx6vwb

 Սի վիլ նեթ առ ցա նց լրատ վա կան կայք. « Կա նայք Հայաս տա նի իշ խա նու թյու նում/ ին-
ֆոգ րա ֆի կա». Կա պու ղի՝ http://bit.ly/V1gwRB

Սի վիլ նեթ առ ցա նց լրատ վա կան կայք. « Հայաս տա նը մե կ օր ա ռա նց կա նա նց» 
Կա պու ղի՝ http://bit.ly/1L6gq01



161

 Սի վիլ նեթ առ ցա նց լրտ վա կան կայք. « Հայաս տա նը մե կ օր ա ռա նց տղա մա րդ կանց». 
Կա պու ղի՝ http://bit.ly/1kQFuPs

Ա ռող ջա պա հու թյան և բժշ կու թյան հայ կա կան տե ղե կա տու Doctors.am. 
Կա պու ղի՝ http://bit.ly/1MbJcRv

Dome� ic Abuse Intervantion Project, “Power and Control Wheel”. 
Կա պու ղի՝ http://bit.ly/1sTBdyA

International Human rights training program, participants manual (2011). Equitas

“The Co�  of Violence Again�  Women and Their Children”, The National Council to Reduce 
Violence again�  Women and their Children, Au� ralia, 2009. 
Կա պու ղի՝  http://bit.ly/1Wl2K7p

Гендер в устойчивом развитии - Сборник упражнений для проведения тренинга для 
тренеров (ТоТ). (2014). Германия: WECF, Женщины Европы за всеобщее будущее

Вер. Деннис вон дер, «Гендерные вопросы», Пособие по вопросам гендерного насилия, 
затрагивающего молодежь. Совет Европы, 2007

Е. Минченя, О. С. (2013). Гендерный ликбез: брошюра. Вильнюс: Белорусский дом прав 
человека

Мониторинг и реализация Женской конвенции в странах СНГ, книга для тренеров 
(2005). Алмата: ЮНИФЕМ для стран СНГ

О. Андрусик, М. О. (2013). «В поисках гендерного воспитания». Харьков: Золотые страницы

Проект Женской интегрированной правовой грамотности. (2003). Изучая права женщин: 
Пособие для тренеров. Ташкент: Винрок Интернэшнл

Всемирная организация здравоохранения, (2002). “Насилие и его влияние на здоровье” 
Доклад о ситуации в мире

 Օ րե նսդ րա կան փաս տա թղ թե ր

ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր (1948): 
Կապուղի՝ Հայաստանում Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) 
ինտերնետային կայք՝  http://bit.ly/1Mbh0Jp 

ՄԱԿ-ի Հազարամյակի հռչակագիր (2000): Կապուղի՝ Հայաստանում Միավորված 
ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) ինտերնետային կայք՝ http://bit.ly/1Mbg5J5 

ՀՀ Սահմանադրություն (2015): Կապուղի՝ ՀՀ իրավական տեղակատվական համա-
կարգ http://bit.ly/1QR7DR6 

Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարա-
վորությունների մասին ՀՀ օրենքը. Կապուղի՝ ՀՀ Ազգային Ժողովի պաշտոնական 
կայք: http://bit.ly/1LWfdgz 

Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա.
Կապուղի՝ Հայաստանում Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) 
ինտերնետային կայք: http://bit.ly/1RDulMq 
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Կազմակերպության մասին

«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն կին իրավապաշտպանների 
կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է կրթել ու քաջալերել երիտասարդ 
կանանց ու աղջիկներին, բարձրացնել իրենց մասնակցությունը որոշումն երի 
կայացման և խաղաղաշինական գործընթացներում, նպաստել գենդերային հիմքով 
խտրականության և բռնության վերացմանը, ինչպես նաև բարձրացնել իրավասու 
մարմի նների պատասխանատվությունը և հաշվետվողականությունը՝ պաշտպանելու 
և իրացնելու կանանց իրավունքները:

Ծրագրի մասին

Համաձայն Ամն եսթի Ինթերնեյշնլ 2008թ.-ի զեկույցի՝ Հայաստանի կանանց մե կ 
քառորդը ենթարկվում է ֆիզիկական, իսկ երկու երրորդը՝ հոգեբանական բռնության:

Ներկա իրավիճակն ու վիճակագրությունը հրամայական են դարձնում 
հասարակությունում գենդերային բռնության կանխումը՝ այդ թվում հասա րակության 
իրազեկման ու իրավագիտակցության բարձրացման մի ջոցով: 

Այս նպատակով «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն Կանանց հանդեպ 
բռնությունների կանխման ՄԱԿ-ի հավատարմագրային հիմն ադրամի  աջակցությամբ 
իրականացնում է «ՀՀ 2011-2015 թթ. ազգային ռազմավարական ծրագրի շրջանակ-
ներում  գենդեր և գենդերային բռնություն առարկայի ներդրումը ուսումն ական 
պլանում» ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն է պայքարել գենդերային խնդիրների և գենդերային բռնության 
դեմ՝ ներառելով այդ բաղադրիչն ուսումն ական ծրագրերում, որը կնպաստի արական 
և իգական սեռի աշակերտների գենդերային հարցերի շուրջ իրազեկվածության 
բարձրացմանն ու կկոտրի առկա կարծրատիպերը: 

Ծրագիրն իրականացվում է Կրթության ազգային ինստիտուտի, ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարության, ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի 
նախարարության, մարդու իրավունքներով զբաղվող մի  շարք ՀԿ-ների և այլ 
գործընկերների հետ մշտական ու խորը համագործակցությամբ: 
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