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2016թ. հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ն «Բաց
Հասարակության

Հիմնադրամներ-Հայաստան»

գրասենյակի

աջակցությամբ

իրականացրել

է

հետազոտություն, որի նպատակն էր բացահայտել դեռահաս երեխաներ ունեցող ծնողների
դիրքորոշումները

ծնողավարության,

դաստիարակության,

երեխաների

սեռական

կրթության

վերաբերյալ: Հետազոտությունը նպատակ ուներ նաև մշակելու առաջարկություններ, որոնք կնպաստեն
Հայաստանում սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների պաշտպանության,
ինչպես նաև իրազեկման ոլորտում համապատասխան միջոցառումների իրականացմանը և սեռական
կրթության լիարժեք ներդրմանը:
Հետազոտության նպատակն է կառավարական ատյաններին, որոշում կայացնողներին և լայն
հանրությանը ծանոթացնել դեռահասների սեռականությանն առնչվող ծնողների պատկերացումներին,
ինչպես նաև քննարկման առարկա դարձնել համապարփակ սեռական կրթության ներդրման
հնարավորությունները ՀՀ կրթական համակարգում:
Հետազոտությունում ներկայացված տեսակետները, մեկնաբանությունները և եզրակացությունները
պատկանում են հեղինակներին և չեն արտացոլում «Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի կարծիքը: Երևան 2017

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ
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Համառոտագիր
Ծնողների շրջանում անցկացված հետազոտության արդյունքները թույլ տվեցին անել հետևյալ
եզրահանգումները:














Մանկությունից դեռահասության փուլ անցնելը ուղեկցվում է ինքնուրույնության և
ինքնուրույն որոշումների կայացման ձգտումով: Դեռահասների ինքնուրույնության
մասին ծնողների դիրքորոշումները տարբերվում են կախված ծնողի սեռից: Այսպես,
բարձրագույն կրթությամբ տղամարդկանց կարծիքով կարևոր է ոչ միայն դեռահասի
կողմից իր մասին ինքնուրույն որոշումների կայացումը, այլ նաև ընդհանուր կամ
ընտանեկան որոշումներին մասնակցությունը, ինչը բնութագրում է երեխայի
հասունացումը: Իսկ բարձրագույն կրթություն ունեցող մայրերը, հատկապես
շեշտադրում են դեռահասի էմոցիոնալ և միևնույն ժամանակ սեփական զգացմունքները
վերահսկելու ունակության զարգացումը որպես հասունացման նշան:
Ծնողների կարծիքով թե տղաների, թե աղջիկների կողմից կարևորվում է արտաքին
տեսքը՝ հագուստը, սանրվածքը և այլն: Շեշտադրում են որոշակի գենդերային
տարբերություններ. տղաների դեպքում դա դրսևորվում է նաև ընկերական
շրջապատում հարգանք ունենալու և դրան հասնելու ձգտմամբ:
Միանշանակ է, որ կա հստակ գենդերային բաժանում ծնողների հետ խնդիրներով
կիսվելու տեսանկյունից. աղջիկները կիսվում են մոր, իսկ տղաները՝ հոր հետ: Ավելին՝
ծնողների հետ տարբեր հարցերի շուրջ կիսվելու հետ կապված հատկանշական է, որ
մայր-դուստր հարաբերություններն ավելի նկատելի են խորանում, քան մայր-որդի,
անգամ հայր-որդի և հայր-դուստր հարաբերությունները: Հայրերի կարծիքով
դեռահասության փուլ անցնելով երեխաները ավելի շատ են կիսվում իրենց
հասակակիցների, քան ծնողների հետ:
Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ աղջիկները հայրերի հետ շփվում են հիմնականում
մոր միջոցով: «Հանկարծ մի հատ այլ բան ա ըլնում, շուտ, թեկուզ ինձ էլ չէ, մորն ասում
ա, ու ոնց որ գիտի արդեն, որ էնտեղ ասեց, արդեն ես էլ գիտեմ»: (արական, միջնակարգ
կրթություն, ք. Երևան) Այդուհանդերձ, եթե տղայի պարագայում երեխան կարող է
«արգելել» մորը խառնվել հոր հետ խոսակցությանը, ապա աղջիկներն իրենք են դիմում
հորը հիմնականում «անցանկալի երկրպագուներից ձերբազատվելու» կամ մոր կողմից
արգելքի դեպքում հոր դրական պատասխանը ստանալու նպատակով: Առանձին
դեպքերում հանդիպում են նաև հայր-աղջիկ ընկերական հարաբերությունները:
Ծնողների հետ հարաբերություններում փոփոխության տեսանկյունից կանայք նշում
են, որ հատկապես դեռահաս տղայի դեպքում նվազում է զգացմունքայնությունը և
զգացմունքներն արտահայտելու ունակությունը, ինչն անմիջականորեն կապված է
տղայի նկատմամբ շրջապատի սպասելիքների հետ:
Ընդհանուր առմամաբ ծնողների կարծիքով դեռահաս աղջկա նկատմամբ պետք է
ավելի խիստ լինել, քան տղայի, քանի որ աղջիկների կողմից «ճանապարհից շեղվելը»
կարող է անդառնալի ազդեցություն ունենալ իրենց ապագայի վրա:
Բարձրագույն կրթություն ունեցող տղամարդկանց համար բարդությունը կայանում է
նրանում, որ իրենց երեխաներին դաստիարակեն որպես օրինակելի քաղաքացիներ:
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Միևնույն ժամանակ միջնակարգ կրթությամբ թե կանանց, թե տղամարդկանց համար
դժվարությունը կայանում է դեռահասին ֆինանսապես աջակցելու մեջ: Թե աղջիկ, թե
տղա երեխաների դեպքում ծնողները հիմնականում նշում են, որ ավագ երեխաներին
ավելի սահմանափակ են դաստիարակել, քան կրտսերներին:
Դեռահաս տղային ծեծի տեսքով ֆիզիկական բռնության ենթարկելը մարզային
քաղաքների կանանց համար դիտարկվում է որպես նրանց դաստիարակության և
հնազանդության ամենակարևոր նախապայման. «Տղան առանց ծեծ չի մեծանում, պիտի

պարտադիր տղային ծեծես: Աղջկան, ասենք, նուրբ ձևով ես դաստիարակում»:














Ծնողների կողմից իրենց երեխաների մոտ դաստիարակվող ընդհանուր որակներից են
հայրենասիրությունը, բարությունը, հարգանքը և սերը իրենցից մեծերի նկատմամբ,
հարգանքը այլ մարդկանց հանդեպ, ջանասիրությունը և աշխատասիրությունը, կիրթ
վարվելակերպը, ազնվությունը, կամային հատկանիշները, առանձին դեպքում՝
քննադատական մտածելակերպը:
Անկախ սեռից և կրթական մակարդակից ծնողների շրջանում գերակշռում է այն
կարծիքը, որ յուրաքանչյուր սեռն ունի իրեն հատուկ դերերը, կարգավիճակները և
վարքաձևերը, որոնք տրված են Աստծո և բնության կողմից:
Ընդհանուր առմամբ բոլոր ծնողների մոտ առկա է հպարտության զգացումն իրենց
երեխաների նկատմամբ, որը սակայն ունի գենդերային առանձնահատկություններ:
Դեռահաս տղայի դեպքում ծնողները հպարտանում են նրա ավելի ազատ և անկախ
վարքի դրսևորմամբ, իսկ դեռահաս աղջկա դեպքում ծնողների «հպարտությունը» մեծ
մասամբ սահմանափակվում է վերջինիս հնազանդությամբ և կրթական
առաջադիմությամբ պարծենալով:
Հետազոտության նպատակներից մեկն էր պարզել նաև այն, թե արդյո՞ք ծնողները
խոսում են իրենց դեռահաս երեխաների հետ սեռական կյանքի մասին, և եթե խոսում
են, ապա ինչ թեմաներ են քննարկում: Ինչպես պարզեցինք հետազոտության
արդյունքում, ծնողների մեծ մասը դեռահասների հետ սեռականության վերաբերյալ
հարցերի շուրջ խոսում է միայն շատ մակերեսորեն և կենցաղային ձևով:
Հիմնականում ծնողները գերադասում են խոսել հիգիենայի մասին և չանդրադառնալ
այլ հարցերի: Ավելի հաճախ երկու սեռերի երեխաների հետ սեռականության թեմայով
զրուցում են մայրերը. հայրերը ընդհանրապես խուսափում են խոսել իրենց դուստրերի
հետ սեռականությանը վերաբերող ցանկացած թեմայի շուրջ:
Մայրերը հիմնականում խուսափում են խոսել սեռականության թեմայով իրենց
տղաների հետ: Հարցված ծնողների մեջ կային նաև այնպիսիք (թեև նրանք փոքր թիվ են
կազմում), ովքեր համարում են, որ իրենք հակառակ սեռի երեխաների հետ
սեռականության մասին խոսելու իրավունք չունեն:
Միևնույն ժամանակ, ծնողների կարծիքով սեռականության թեմայով քննարկումները
ավելի հեշտ է անել աղջիկների հետ: Սակայն, այստեղ էլ հարկ է նշել, որ աղջիկների
հետ սեռականության թեմայով խոսելը հաճախ կրում է վերահսկողության բնույթ.
այսինքն՝ ըստ ծնողների մեծամասնության տղաների հետ խոսելը այդքան էլ իմաստ
չունի, քանի որ իրենք կարող են միայնակ ձեռք բերել թե սեռականության մասին
տեղեկատվություն, թե նույնիսկ սեռական վարք դրսևորել և փորձ ձեռք բերել:
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Հետազոտությունը թույլ տվեց պարզել, որ ծնողների կրթությունը որոշիչ դեր է խաղում
երեխաների հետ սեռականության թեմայով քննարկումների ժամանակ: Բարձրագույն
կրթություն ունեցող ծնողները ավելի շատ հակված են նախապատրաստվել
սեռականության թեմայով երեխայի հետ զրույցներին, ինչպես նաև քննարկել հարցերը
միմյանց հետ: Հակառակը, հատկապես մարզաբնակ միջնակարգ կրթություն ունեցող
ծնողներից շատերը խոստովանեցին, որ ամաչում են խոսել երեխաների հետ նման
թեմաներով:
Միջնակարգ կրթություն ունեցող հայրերի շրջանում գերակայում է նաև այն
պատկերացումը, որ իրենց անձնական արժեքային համակարգը արտահայտում է
հասարակության մեծամասնության արժեքները և նորմերը: Այս խմբի ծնողների
պատասխաններում հաճախ կարելի էր հանդիպել հետևյալ արտահայտությունները՝
«բոլորն էլ առաջնորդվում են հայկական ավանդական մտածելակերպով», «մեր ազգը
սենց ա մտածում» և այլն:
Ինչպես պարզեցինք հետազոտության ընթացքում սեռականության մասին անուղղակի
խոսելու այս մեթոդը փոխանցվում է սերնդից սերունդ և ծնողները հիմնականում
որդեգրում են նման վարքագիծը իրենց ծնողներից՝ «….հա, հա, մի քիչ սենց խաղերով:
Առակներով եմ խոսըմ: Մերս էլ էր տենց` առակներով, հանաքներով… »: (արական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին նաև, որ մայրերը թերևս ավելի շատ, քան
հայրերը սխալ են համարում այն, որ իրենց ծնողների կողմից չեն ստացել
համապատասխան սեռական դաստիարակություն:
Ծնողների մեծամասնությունը կտրուկ դեմ է այն մոդելին, որն ըստ իրենց ընդունված է
Եվրոպայում. այն է՝ սեռականության մասին դասերի անցկացումը 10-11
տարեկանների շրջանում:
Ընդհանուր առմամբ ծնողների շրջանում կա ընդհանուր պատկերացում այն հարցի
շուրջ, թե որտեղից են իրենց երեխաները տեղեկանում սեռականության թեմաների
շուրջ: Ծնողների մեծամասնությունը համոզված է նրանում, որ տեղեկատվության
հիմնական աղբյուրը համացանցն է և ընկերների հետ զրույցները: Հետաքրքրական է
նաև, որ ծնողները ընդունում են այն, որ այդ աղբյուրները հաճախ անվստահելի են և ոչ
ճշգրիտ տեղեկատվություն են հաղորդում: Ընդհանրապես գաղտնի կերպով
սեռականության մասին տեղեկատվություն ստանալն ըստ ծնողների համարվում է
նորմալ, քանի որ այդպես նաև իրենք են շատ հարցերի պատասխաններ ձեռք բերել:
Հետաքրքրական է, որ նույնիսկ այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են դաշտանային շրջանը,
երազախաբությունը,
որոնք
ունեն
վառ
արտահայտված
ֆիզիոլոգիական
դրսևորումներ, ծնողների կողմից չեն արժանանում պատշաճ ուշադրության:
Ծնողների մեծամասնության շրջանում գերակշռում է այն կարծիքը, որ
մինչամուսնական սեռական հարաբերությունների մեջ կարող են լինել միայն տղաները
և հետևաբար նրանք պետք է աղջիկներից շատ տեղեկացված լինեն: Ավելին, աղջկա
կուսությունը կապվում է ազգային ինքնության հետ և նույնիսկ դիտարկվում է որպես
ազգային արժեք:
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Ծնողների մեծամասնության կարծիքով աղջիկների հետ մինչամուսնական սեռական
հարաբերությունների մասին պետք է խոսել այն ժամանակ, երբ նրանք նշանվում են,
իսկ մինչև դա ցանկալի է այդ թեման ընդհանրապես չշոշափել:
Սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության մասին պատկերացումները
անչափահաս երեխաներ ունեցող ծնողների շրջանում չափազանց կարծրատիպային են:
Հետազոտությունը թույլ տվեց առանձնացնել ծնողների շրջանում սեռական
կողմնորոշման վերաբերյալ գերակա չորս հիմնական դիրքորոշում (ներկայացված են
ըստ առավել տարածվածության)՝ ծայրահեղ կարծրատիպային և ագրեսիվ
դիրքորոշում, բացասական դիրքորոշում երևույթի նկատմամբ, թեև դժվարությամբ,
բայց
հակվածություն ընդունելու իրենց երեխայի սեռական կողմնորոշումը,
ինքնախարազանող դիրքորոշում և հանդուրժողական դիրքորոշում, որը սակայն շատ
հազվադեպ է հանդիպում ծնողների շրջանում:
Մտահոգիչ է նաև այն փաստը, որ ծնողների մեծամասնությունը շատ քիչ է
անդրադառնում սեռական ոտնձգությունների թեմային՝ համարելով, որ իրենց
երեխաների հետ նման բան չի կարող կատարվել և որ բավականաչափ վերահսկում և
պաշտպանում են իրենց երեխաներին ցանկացած տիպի ոտնձգություններից:
Հետազոտության կարևորագույն նպատակներից էր նաև ուսումնասիրել ծնողների
դիրքորոշումները դպրոցներում սեռական դաստիարակության և սեռական
առողջության մասին առարկաների դասավանդման վերաբերյալ. արդյո՞ք ծնողների
կարծիքով դա կհեշտացնի երեխաների կողմից գիտելիքի ստացումը այս թեմաների
շուրջ և արդյո՞ք դա ավելի կօգնի ծնողներին առավել մասնագիտորեն անդրադառնալ
սեռականության թեմաներին իրենց երեխաների հետ: Հետաքրքրական է, որ հարցված
ծնողների մեծամասնությունը միանշանակորեն կողմ է արտահայտվել դպրոցներում
սեռական դաստիարակության դասեր ունենալու գաղափարին:
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1. ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԵՎ
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Առողջապահության

համաշխարհային

կազմակերպությունը

10-19

տարեկանը

սահմանում է որպես դեռահասության շրջան: Ամբողջ աշխարհում ապրում է մոտ 1 մլրդ
դեռահաս, որոնց 70%-ը՝ զարգացող երկրներում, իսկ մոտ 16 մլն դեռահաս աղջիկ տարեկան
ամբողջ աշխարհում ունենում է վաղ հղիություն: Դեռահասների շրջանում բավական բարձր է
ՄԻԱՎ վարակի մակարդակը: Ամեն 4-րդ դեռահաս ամբողջ աշխարհում ունենում է վաղ
սեռական հարաբերություններ:1
Համաձայն ոլորտի մի շարք գիտնականների այսօր աշխարհում դեռահասների
վերարտադրողական առողջության վատթարացում է նկատվում: Եթե համեմատենք, միայն
վերջին տարիներին ամբողջ աշխարհում դեռահասների առողջական վիճակի ցուցանիշները
նվազել են շուրջ 3.5 անգամ:2 Դեռահասները հակված են դրսևորելու ռիսկային սեռական վարք,
որը կարող է հանգեցնել առողջական լուրջ խնդիրների՝ ներառյալ վաղաժամ հղիության,
հղիության
արհեստական
ընդհատումների
և
սեռավարակների:
Ծնող-երեխա
փոխհարաբերությունները կարևոր նշանակություն ունեն դեռահասների կյանքում, քանի որ
ամբողջ աշխարհում նկատվում է սեռական հարաբերությունների վաղամուտի միտում:3
Ծնողներն ունեն դեռահասի ռիսկային սեռական վարքը նվազեցնելու և վերջինիս առողջ
սեռական զարգացումը խթանելու մեծ ներուժ:4
20-րդ դարում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում, մեծ թափով
մեկնարկեց զարգացման գործընթացը, մասնավորապես՝ սեռային զարգացումը կամ
աքսելերացիան: Սեռային զարգացումը հանգեցրեց ավելի վաղ սեռական հասունացման
շրջանի ձևավորման, որը իր հերթին բերեց մարմնի երկրորդային փոփոխությունների և
դաշտանային ֆունկցիայի ակտիվացմանն ավելի վաղ տարիքային շեմից: Մինչդեռ
հասարակության վերաբերմունքը դեռահասությանը, թույլատրելի և անթույլատրելի շեմը, թե
ինչ է նրանց անհրաժեշտ իմանալ, շարունակում է մնալ պահպանողական և տարիների
ընթացքում փոփոխության չի ենթարկվում: Հոգեսեռական զարգացման տեսանկյունից,
աքսելերացիան

դրսևորվում

է

սեռական

կարողության

և

սոցիալ-հոգեբանական

հասունության աղճատմամբ: Բազմաթիվ հետազոտություններ վկայում են, որ այսօրվա 15-16
տարեկան դեռահասների սոցիալական կարգավիճակը համապատասխանում է 20-30-ական
թվականների 18-19 տարեկանների սոցիալական կարգավիճակին:5
1

World Health Organization. Adolescent pregnancy: a culturally complex issue. Bull World Health Organ
2009, 87(6); 405-484. Geneva Switzerland.
2
Журавлева И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. М. ИС РАН, 2002. С. 31-39.
3
Jaccard J, Dodge T, Dittus P. Parent-Adolescent Communication about Sex and Birth Control in Talking
Sexuality. New Directions in Child and Adolescent Development. San Francisco, CA: Jossey-Bass;
2002:9-41. Jfi.sagepub.com/content/33/2/136.ref
4
Martino S. C., Elliott M. N., Corona R, Kanouse D. E., Mark S.A. The role of breadth and repetition in
parent-adolescent Communication about sexual topics. Off J Am Acad Pediatrics 2008, 121(3):612-618
5
Властовский В.Г. Акселерация роста и развития детей. М., 1970. С. 279.
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Որպեսզի լրացվի առաջացած բացը և տրվի համապատասխան արձագանք
դեռահասների հարցերին, որոնք ոչ շատ վաղ անցյալում չէին առաջանում այս տարիքում,
ամբողջ աշխարհում սկսեց ձևավորվել սեռական կրթությունը, որը, թերևս, Հայաստանում
բացակայում է:
Եթե

դեռահասները

չեն

ստանում

հավաստի

և

տարիքային

առանձնահատկություններին համապատասխան տեղեկատվություն, նրանք շատ հաճախ
«ընկնում են» ԶԼՄ- ների ազդեցության տակ, իսկ երբեմն նաև սեռական շահագործման
ենթարկվում: Բախվելով սեռական և վերարտադրողական ոլորտի խնդիրների հետ՝
դեռահասները լուծում են դրանք սովորաբար ընկերների հետ խորհրդատվությունների
միջոցով, շատ հաճախ վտանգելով իրենց սեփական հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը:
Ապատեղեկատվության կամ տեղեկատվության բացակայության պատճառով ձևավորվում են
սխալ պատկերացումներ սեռականության մասին և նրանք չեն կարողանում պաշտպանել
իրենց սեռավարակներից կամ անցանկալի հղիությունից:
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համաձայն սեռական
կրթությունը նախ և առաջ ենթադրում է դեռահասներին հավաստի և գիտականորեն
հիմնավորված տեղեկատվության տրամադրում, ինչպես նաև կյանքի հիմնական
հմտությունների (ինչպես օրինակ՝ շփման, քննադատական մտածողության, որոշումների
կայացման և պատասխանատվության ստանձման) ձևավորում և դրական դիրքորոշումների և
արժեքների ձևավորում: Սեռական կրթությունը պետք է ներառի հարցերի լայն շրջանակ՝
սեռականության կենսաբանական և ֆիզիկական կողմերից սկսած մինչև սոցիալական և
էմոցիոնալ առանձնահատկություններ:6
Հետխորհրդային հասարակությունների շրջանում առկա է այն տեսակետը, որ
սեռական դաստիարակությունը ենթադրում է նախ և առաջ ինքնակրթություն: Ծնողները
սովորաբար պաշտպանում են այն տեսակետը, որ իրենց ժամանակին ոչ ոք չի սովորեցրել,
բայց,

չնայած

դրան,

նրանք

հեշտությամբ կարողացել

են

գտնել

իրենց

հարցերի

պատասխանները: Մինչդեռ օրինակ վաղ հղիությունների և դեռահասների կողմից հղիության
արհեստական ընդհատումների վիճակագրությունը նույն Ռուսաստանում 7 վկայում է, որ
սեռական

կրթությունը

և

դաստիարակությունը

լուրջ

խնդիր

է

հանդիսանում՝

ի

համեմատություն օրինակ Գերմանիայի, որտեղ սեռական կրթությունը մեկնարկել է դեռևս մեկ
դար առաջ:8

6

Сакевич В.И. Новые европейские стандарты сексуального образования. № 449 - 450. 1 - 23
января 2011
7
Հատկանշական է, որ ամբողջ նախկին Խորհրդային միության տարածքի հանրապետություններից
միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որտեղ արվել են հետազոտություններ՝ ուղղած դեռահասների
շրջանում սեռական և վերարտադրողական իրավունքի հետազոտմանը: Հեղինակները հստակ
գիտակցում են ռուս և հայ հասարակությունների միջև մշակութային տարբերությունները, սակայն
տարածաշրջանում այլ հետազոտությունների բացակայությունը, ստիպում է հեղինակներին
օգտագործել ռուսական հետազոտությունները:
8
Кон И.С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. Дубна, 2001.

9

Թերևս առավել անհանգստացնող խնդիր է նաև դեռահասների և երիտասարդների
իրազեկման մակարդակը սեռական և վերարտադրողական իրավունքի վերաբերյալ:
Մասնավորապես Ռուսաստանի քաղաքներից մեկում անցկացված հետազոտության
տվյալների համաձայն ոչ միայն դեռահասների, այլ նաև նրանց ծնողների շրջանում են
բացակայում

տարրական

գիտելիքները

սեռական

և

վերարտադրողական

հարցերի

վերաբերյալ: Համաձայն մեկ այլ հետազոտության, որն անցկացվել է սոցիալ-տնտեսական
հետազոտության ինստիտուտի կողմից, Տագանրոգ քաղաքում հարցված երիտասարդների
47%-ը տեղեկացված չեն անգամ սեռական և վերարտադրողական առողջության խնդիրներ
ունենալու դեպքում բժշկի դիմելու անհրաժեշտության մասին:9
Թեև մեր երկրում սեռական դաստիարակությունը դպրոցներում մատուցվում է
չափազանզ թերի, տրամաբանական է, որ այդ գործառույթն իրենց վրա պետք է վերցնեն
ծնողները: Սակայն իրականում այս գործառույթը չեն լրացնում նաև ծնողները, ովքեր իրենք
իրենց հերթին չունեն գիտելիքներ սեռական և վերարտադրողական իրավունքների մասին,
կամ երբեմն չգիտեն, թե ինչպես խոսել երեխաների հետ՝ կարծելով, որ իրենց տրված
տեղեկատվությունը կարող է վնասել նրանց:
Մասնավորապես, եթե անդրադառնանք հետազոտությունների տվյալներին, որոնք
իրականացվել են Ռուսաստանի Դաշնությունում ուղղված ծնողների շրջանում սեռական
կրթության իրազեկման մակարդակի ուսումնասիրությանը, ապա պատկերը շատ մտահոգիչ
է, քանի որ, ծնողներից շատերը չունեն տարրական տեղեկատվություն ոլորտի վերաբերյալ:
Մասնավորապես՝ հարցված ծնողների միայն 16.8% ուներ գիտելիքներ հիգիենայի մասին,
ծնողների 6.9% էր կարծում, որ սեռական կրթության միջոցով հնարավոր է կանխարգելել
սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները:10
Հատկանշական է, որ, չնայած ծնողները շատ հաճա չունեն համապատասխան
գիտելիքներ

ոլորտի

վերաբերյալ,

նրանք

հստակ

գիտակցում

են

այն

պատասխանատվությունը, որն ունեն երեխաներին իրազեկելու գործում, ինչպես նաև
կարծում են, որ պետք է հանդիսանան հիմնական աղբյուրը տեղեկատվության տրամադրման
համար:
Հետազոտությունները փաստում են, որ ծնողների և երեխաների միջև բավական թույլ է
ձևավորված սեռականության վերաբերյալ հաղորդակցությունը (շփումը): Մշակութային
տաբուն, ամոթի զգացումը և շփման խնդիրները ազդում են ծնողի և երեխայի միջև
սեռականության

թեմայի

շուրջ

հաղորդակցության

վրա:

Ծնողները

հիմնականում

կենտրոնանում են սեռական փորձի բացասական հետևանքների քննարկման վրա:
Ծնողները հենց իրենց են տեսնում որպես հիմնական տեղեկատվության աղբյուր, իսկ
դեռահասները՝ իրենք իրենց: Միևնույն ժամանակ հետազոտությունները փաստում են, որ
ծնողները թերահավատորեն են մոտենում սեռական և վերարտադրողական առողջության
ոլորտում իրենց գիտելիքներին: Հատկանշական է, որ Նովոսիբիրսկում, ծնողների 98%
9

Журавлева И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. М.: ИС РАН, 2002. С. 31-39.
Журавлева И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. М.: ИС РАН, 2002. С. 31-39.
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ցանկություն են հայտնել վերապատրաստվել և ստանալ համապատասխան գիտելիքներ այս
ոլորտում:
Համաձայն հետազոտությունների, որոնք անցկացվել են ՌԴ-ում, հիմնականում
մայրերն են իրենց վրա վերցնում դեռահասների հետ խոսելու դերը, ընդ որում նրանք դա 1.5-2
անգամ ավելի հաճախ են անում աղջիկների հետ: Մինչդեռ հայրերը գրեթե դերակատարում
չունեն այդ գործընթացում: Հետազոտությունների վերլուծությունը վկայում է, որ առկա է
գենդերային անհավասարակշռություն ընտանեկան սեռական կրթության դաշտում, որը
թիրախավորում է հիմնականում աղջիկներին՝ անտեսելով տղաներին:
Չնայած ծնողների մեծ մասը կարևորում է սեռական և վերարտադրողական իրավունքի
մասին խոսելու անհրաժեշտությունն իրենց դեռահասների հետ՝ նրանց մեծ մասն անտեսում է
սեռական հարաբերությունների թեման: Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում անցկացված
հետազոտությունների մեծ մասը փաստում է, որ ծնողների 2/3 կամ 87% երբևէ չեն խոսել իրենց
երեխաների հետ սեռական հարաբերությունների մասին: Խնդրահարույց է նաև այն, որ
դեռահասներն իրենց հերթին երբեք չեն դիմել իրենց ծնողներին այդ հարցերի վերաբերյալ
տեղեկատվություն ստնալու համար:11
Ընդհանուր առմամբ, ընտանիքի ինստիտուտը, մասնակի կամ ընդհանրապես չի
կատարում երեխաներին սեռական կյանքին նախապատրաստելու

իր գործառույթը:

Ընտանիքը դա չի անում նախ և առաջ նախապատրաստված չլինելու պատճառով:
Ուսուցիչների

շրջանում

անցկացված

հետազոտությունները

սեռական

և

վերարտադրողական իրավունքի մասին դեռահասների իրազեկվածության վերաբերյալ,
փաստում են, որ ուսուցիչները ևս պատրաստ չեն իրենց վրա վերցնել սեռական կրթության
միջոցով

դեռահասներին

կրթելու

գործառույթը՝

կարծելով,

որ

դա

հիմնականում

մասնագիտացված կառույցների, մասնավորապես՝ բուժհաստատությունների և բժիշկների
գործառույթն է: Մինչդեռ ոչ մի կողմ ջանք չի գործադրում դեռահասին անհրաժեշտ
տեղեկատվությամբ ապահովելու ուղղությամբ, ինչն էլ պայմանավորված է այդ կողմերի մոտ
կոմպետենտության

բացակայությամբ:

Սեռական

կրթության

պատմության

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում այն համարվում է կրթական
համակարգի կարևոր բաղադրիչ:12
Միևնույն ժամանակ եվրոպական երկրները ևս բախվում են մի շարք խնդիրների հետ
դեռահասների վերարտադրողական առողջության ոլորտում, մասնավորապես՝ անցանկալի
հղիությունը, ՄԻԱՎ վարակը, սեռավարակները և այլն, սակայն դրանց առավել արդյունավետ
հակազդման միջոց, թերևս հանդիսանում է սեռական կրթության չափորոշիչների ներմուծումը:

11

Նույն տեղում, էջ 31-39.
Fentahun N., Assefa T., Alemseged F., Ambaw F. Parents' Perception, Students' and Teachers' Attitude
Towards School Sex Education, Ethiop J Health Sci. 2012 Jul; 22(2): 99–106.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3407832/
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Հատկանշական է, որ այդ չափորոշիչները հիմնականում շեշտադրում են սեռականությունը,
սեռական առողջությունը, սեռական իրավունքները և այլ կարևոր գաղափարներ:13
Դեռահասությունը հանդիսանում է ինչպես հնարավորությունների, այնպես էլ խոցելի և
ռիսկային ժամանակաշրջան երեխայի համար: Դա մի շրջան է, երբ նոր հնարավորություններ
և գաղափարներ են բացահայտվում: Որպես այդպիսին այս շրջանում դեռահասը
անպաշտպան

է

հատկապես

սեռական

առողջության

խնդիրների

տեսանկյունից:

Դեռահասները կարող են ունենալ շատ կասկածներ իրենց աճի և զարգացման խնդիրների
վերաբերյալ: Սեռական հարաբերությունների մասին խոսելը թերևս ամենամեծ տաբուներից է
և դեռահասները չեն կարողանում ազատ խոսել իրենց ծնողների հետ դրանց մասին: Շատ
ծնողներ իրենց հերթին, չեն կարողանում երեխաների հետ խոսել սեռականության մասին:14
Սեռական և վերարտադրողական առողջությունը հանդիսանում է կարևոր ոլորտ
դեռահասի կյանքում, սակայն ծնողները և ուսուցիչները չեն կարողանում մեկնաբանել այդ
ոլորտում առաջացած հարցերի պատասխանները:15 Շատ հաճախ դեռահասները ստանում են
սխալ տեղեկատվություն իրենց մարմնի փոփոխությունների վերաբերյալ: Թեև ակնհայտ է
դեռահասներին իրենց սեռական և վերարտադրողական իրավունքի վերաբերյալ
ուսուցանելու անհրաժեշտությունը, շատ ծնողներ անհանգստանում են՝ մտածելով, որ դա
ենթադրում է նախ և առաջ ազատ սեռական հարաբերությունների քարոզ (պրոպագանդա):16
Հովելի կողմից իրականացված «Ընտանիքի ազդեցությունը դեռահասների սեռական
վարքի վրա» հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ մայրերի պահպանողական
վերաբերմունքը սեռական հարաբերությունների նկատմամբ կարող է հանգեցնել սեռական
վարքի խնդիրների:17 Կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք կարող են խոչընդոտել ծնողների
կողմից

ադեկվատ

սեռական

կրթության

տրամադրմանը:

Շատ

ծնողներ

ունեն

մտավախություն, որ իրենց ունեցած տեղեկատվությունը բավարար չէ, որպեսզի ճիշտ ձևով
պատասխանեն իրենց երեխաների հարցերին:18 Համաձայն մեկ այլ հետազոտության
արդյունքների ծնողները շատ հաճախ չեն իմանում, թե ինչպիսի տեղեկատվություն է
անհրաժեշտ տրամադրել տարբեր տարիքային խմբերում գտնվող երեխաներին:19 Արված
հետազոտությունների

արդյունքերի

վերլուծությունը

վկայում

է,

որ

թեև

ծնողների

մեծամասնությունը չի խոսում իրենց երեխաների հետ սեռականության մասին, նրանք
կարևորում են այդ թեմայի շուրջ երեխաների իրազեկվածության անհրաժեշտությունը,
13

Federal Centre for Health Education (BZgA) and WHO Regional Office for Europe. Standards
for Sexuality Education in Europe. A framework for policy-makers, educational and health authorities and
specialists. Cologne 2010.
14
Hoshii I. Responsible parenthood. The world of sex. Vol. 3 England, Paul Norbury, 1987.
15
Nair M.K.C. Adolecent Sexual and Reproductive Health. Editorial, 2004; 41:7-13
16
Mahajan P, Sharma N. Parents’ attitude towards imparting sex education to their adolescent girls.
Anthropolist. 2005, 7: 197-199
17
Hovell M. Family influence on Latino and Anglo adolescents’ sexual behavior. J Marriage Fam.
1994;56:973-86
18
Croft C.A. Asmussen L. Perceptions of mothers, youth and educators: a path toward détente regarding
sexuality education. Fam Relat. 1992;41:452-9
19
Geasler M. J., Dannison L. L., Edlund C. J. Sexuality education of young children: parental concerns.
Fam Relat. 1995;44:184-8
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միևնույն ժամանակ մտահոգություն են հայտնում, թե արդյոք այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք
են ձեռնաշարժությունը, սեռական հարաբերությունը, վաղ տարիքում հղիությունը, պետք է
ներառվեն սեռական կրթության օրակարգում:20
Ռուսաստանում, Հնդկաստանում և

Չինաստանում

անցկացված

մի

շարք

հետազոտությունների ուսումնասիրություններ, որոնց շրջանակներում պարզվել է ծնողների
վերաբերմունքը

իրենց

դեռահասների

սեռական

և

վերարտադրողական

իրավունքի

դաստիարակության նկատմամբ, վկայում է, որ ծնողների շատ փոքր մասն է երեխաների հետ
առհասարակ խոսում այս թեմաների շուրջ, ինչը պայմանավորված է ինչպես ծնողների
շրջանում տեղեկատվության բացակայությամբ, այնպես էլ նման թեմաների շոշափման
միջոցով վաղ սեռական հարաբերությունների հանգեցնելու վախով:21
Թեև մեր երկրում, որպես այդպիսին բացակայում է Սեռական կրթություն առարկան
դպրոցներում,

այնուամենայնիվ,

համաձայն

«ՀՀ

դպրոցներում

վերարտադրողական

առողջության դասավանդման գնահատման արդյունքների վերլուծության»22 ՀՀ դպրոցներում
դասավանդվող

«Առողջ

ապրելակերպ»

ծրագրի

շրջանակներում

աշակերտներին

տրամադրվում են արդիական գիտելիքներ նաև սեռական և վերարտադրողական
առողջության հարցերի վերաբերյալ, սակայն դրանք բավարար չեն, որպեսզի լրացնեն այն
բացը, որն առկա է ոլորտում:
Ըստ

Մարդու

վերարտադրողական

առողջության

և

վերարտադրողական

իրավունքների մասին ՀՀ օրենքի23 հոդված 5-ի 1-ին կետի, որը վերաբերում է դեռահասների
վերարտադրողական առողջության պահպանմանը, դեռահասներն իրավունք ունեն՝


սեռական դաստիարակության, ինչպես նաև սեռական և վերարտադրողական
առողջության պահպանման,



իրազեկ

լինելու

սեռական

հասունացման,

սեռական

և

վերարտադրողական

առողջությանը վերաբերող հարցերին, ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ հղիության
արհեստական ընդհատման, սեռավարակների, այդ թվում՝ մարդու իմունային
անբավարարության վարակի (ՄԻԱՎ) կանխարգելման ժամանակակից միջոցների
վերաբերյալ,


բարյացակամ և մեկուսի պայմաններում ստանալ մատչելի ու լիարժեք բժշկական
խորհրդատվություն, անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև բուժօգնություն` սեռական
հասունացման, սեռական և վերարտադրողական առողջության հարցերի հետ
կապված:

20

Nair M., Leena M. Attitude of parents and teachers towards adolescent reproductive and sexual health
education, 2011, S60-S63
21
Նույն աղբյուրը:
22
ՀՀ դպրոցներում վերարտադրողական առողջության դասավանդման գնահատման արդյունքների
վերլուծություն, Կանանց ռեսուրսային կենտրոն ՀԿ, Երևան, 2013
23
ՀՀ օրենքը մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների
մասին, ընդ. 11.12.2002թ. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1339&lang=arm
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Նույն հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն դեռահասների սեռական դաստիարակությունը
հանրակրթական դպրոցներում և կրթական այլ հաստատություններում իրականացնում են
մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող անձիք՝ ընտանիքի, առողջապահական
ծառայությունների, հասարակական կազմակերպությունների, հանրության հետ սերտ
համագործակցությամբ։

3-րդ

կետը

փաստում

է,

որ

դեռահասների

սեռական

և

վերարտադրողական առողջության պահպանման հետ կապված կրթական ծրագրերը
մշակում և իրականացնում են կրթության ու առողջապահության ոլորտների գործադիր
մարմինները՝ շահագրգիռ հասարակական և այլ կազմակերպությունների, համայնքների,
ինչպես նաև երիտասարդների գործուն մասնակցությամբ՝ հաշվի առնելով ազգային
ավանդույթները, բարոյական արժեքներն ու միջազգային փորձը՝ ելնելով դեռահասների
տարիքային, հոգեբանական և ֆիզիկական զարգացման առանձնահատկություններից:
Չնայած վերը նշված հոդվածի առկայության, այնուամենայնիվ, ՀՀ դպրոցներում դեռևս
ներմուծված չէ սեռական առողջությունը որպես առանձին առարկա: Ըստ ՀՀ դպրոցներում
վերարտադրողական առողջության դասավանդման գնահատման ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության կողմից 2008թ-ից ներմուծվել է «Առողջ ապրելակերպ» առարկան, որի
դասավանդումը ներառվել է ֆիզկուլտուրայի դասաժամերում: Առարկան դասավանդվում է 8ից 11-րդ դասարաններում՝ յուրաքանչյուր դասարանում 14-ական ժամ ուսումնական տարվա
ընթացքում: Առարկան անդրադառնում է մի շարք թեմաների քննարկմանը, ինչպիսիք են
առողջ սնունդը, ծխախոտի/թմրանյութի վնասակարությունը, սթրեսի կառավարումը և այլն:
Առարկան ներառում է մի մաս վերարտադրողական առողջության մասին, որտեղ
հիմնականում շոշափվում են սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակները, սեռական
հասունացումը, ծնող դառնալու պատրաստվածությունը և այլն: Բացակայում են մի շարք
կարևոր թեմաներ, ինչպիսիք են սեռական և վերարտադրողական օրգանների անատոմիան և
ֆիզիոլոգիան, սեռական հարաբերությունները, հակաբեղմնավորիչ մեթոդները և այլն: Գրեթե
բոլոր թեմաներում շեշտադրվում են սեռականության միայն վատ հետևանքները, ինչն ինքնին
արդյունավետ մեթոդ չէ, քանի որ միջազգային փորձը վկայում է, որ որքան թեմաները
լայնածավալ և համապարփակ են, այնքան արդյունավետությունը և հետագա վատ
հետևանքներն (օրինակ՝ սեռավարակների լայն տարածումը, բռնությունը, անցանկալի
հղիությունները) ավելի քիչ են:
ՀՀ դպրոցներում վերարտադրողական առողջության դասավանդման գնահատման
արդյունքների վերլուծությունը նաև ցույց է տալիս, որ աշակերտները բավական կարևորում են
տվյալ առարկայի ներմուծումը և ցանկություն են հայտնում, որ դասավանդողը լինի ոչ թե
ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը, այլ կենսաբանության ուսուցիչը կամ օրինակ դասղեկը կամ
բուժքույրը: Ուսուցիչներն էլ իրենց հերթին նշում են տվյալ առարկայի ներմուծման
կարևորության մասին և կարծում են, որ պետք է լինեն հատուկ վերապատրաստված
մասնագետներ,

ինչպես

նաև

հասանելի

գրականության

առկայություն:

Ըստ

այս

հետազոտության գրեթե բոլորը ծնողները կարևորում են սեռական առողջություն առարկան և
ցանկություն են հայտնում վերապատրաստվելու, որպեսզի կարողանան ճիշտ ժամանակին և
գրագետ

տեղեկատվություն

հաղորդել

իրենց

երեխաներին:

Նմանատիպ

մի

շարք
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հետազոտությունները վկայում են սեռականության կարևորության և անհրաժեշտության
մասին: Սեռականությունը մարդու դաստիարակության և կրթության կարևոր մաս է կազմում
և, չնայած մեր հասարակության մեջ մարդիկ դժվարանում են խոսել սեռականության մասին,
այնուամենայնիվ հասունացել է «սեռական առողջություն» առարկան դպրոցներում
ներմուծելու ժամանակը, ինչի համար անհրաժեշտ է հատուկ մեխանիզմների ստեղծում և
վերահսկում:
Սեռական

և

վերարտադրողական

առողջության

վերաբերյալ

դրական

փոխհարաբերությունները նպաստում են առողջ սեռական զարգացմանը և նվազեցնում են
սեռական ռիսկերը: Ծնողների համար հաղորդակցությունը հանդիսանում է հիմնական միջոց
սեռական արժեքները, սպասելիքները և գիտելիքները իրենց դեռահաս երեխաներին
փոխանցելու համար: Այնուամենայնիվ, միջազգային հետազոտությունները փաստում են, որ
շատ

երկրներում

հստակ

բացակայում

են

ծնող-երեխա

փոխհարաբերությունները

սեռականության հարցերի քննարկման համատեքստում:
Համապարփակ դպրոցական սեռական կրթությունը անշուշտ կարևոր արձագանք է
սեռական և վերարտադրողական իրավունքների խնդիրներին, սակայն ծնողահեն մոտեցումը
ևս շատ կարևոր է դեռահասի սեռական և վերարտադրողական խնդիրներին անհատական
մոտեցում

ցուցաբերելու

համար,

իսկ

սեռական

հաղորդակցությունը

գենդերային

սոցիալականացման կարևոր մասն է հանդիսանում:
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2. ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ

ԾՆՈՂՆԵՐԻ

ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Դեռահասությունը յուրաքանչյուրի կյանքում մի փուլ է, որի ընթացքում տեղի են
ունենում բազում փոփոխություններ՝ ֆիզիոլոգիական, էմոցիոնալ և վարքային: Այս շրջանում
տեղի ունեցող կտրուկ և հաճախ բեկումնալի փոփոխությունները մարդու համար կարող են
ճակատագրական

լինել.

փոփոխություններ

հարաբերություններում,

կյանքի

վերաիմաստավորում, ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ, հոգեկան և զգացմունքային նոր
ապրումներ, մասնագիտության ընտրություն, պատասխանատվությունների ավելացում,
կոնֆլիկտների և հակասությունների ավելի լայն շրջանակ և այլն: Դեռահասության շրջանում
է, որ երեխաները սկսում են դրսևորել իրենց ինքնուրույնությունը, անկախությունը,
հարմարվում են սահմանափակումներին կամ ընդվզում են դրանց դեմ, ձեռք են բերում նոր
արժեհամակարգ կամ ամրապնդում են հինը, որն էլ հասունացման և հասուն մարդու
կերտման ճանապարհն է:
Դեռահասությունը, ինչպես մարդու տարիքային զարգացման և սոցիալականացման
մյուս փուլերը, ունի իր ուրույն ագենտները: Դրանց թվին են պատկանում ծնողները,
հարազատները, ընկերները, ուսուցիչները, դասընկերները և այն բոլոր մարդիկ, ովքեր այս
փուլում շրջապատում են դեռահասին և անմիջական ազդեցություն կարող են ունենալ նրա
կյանքի և որոշումների կայացման վրա: Որպես սոցիալականացման ամենաազդեցիկ ագենտ՝
հատկապես կարևոր է ծնողի և նրա դերի, ինչպես նաև նրա կողմից դեռահաս երեխաների
ֆիզիոլոգիական, էմոցիոնալ, սոցիալական և սեռական զարգացման, գենդերային
սոցիալականացման առանձնահատկությունների ընկալման ուսումնասիրությունը, ինչին էլ
ուղղված է այս հետազոտությունը:

2.1 Փոփոխություններ մանկությունից դեպի դեռահասության փուլ անցնելիս
Ընդհանուր առմամբ ծնողները երեխաների մոտ նկատում են փոփոխություններ
մանկությունից դեպի դեռահասություն անցնելու շրջանում: Դեռահասները՝ անկախ սեռից և
տարիքից, տարիքային այս փուլում սկսում են ավելի օգտագործել՝ «ես [արդեն] մեծ եմ»
արտահայտությունը: Նրանք անպայման փորձում են ցույց տալ, որ իրենք մեծահասակ են:

«Հմի 12 տարեկանը զգում ա՝ էն մեծերի հետ ոնց եմ վարվում, խոսում, ասում ա՝ խի՞ ես փոքրի
տեղ դնում, ես էլ եմ արդեն մեծ: Էդ իրանց հիվանդանալու շրջանում էլ մի ուրիշ ձև են իրանց
մեծի տեղ դնում: Ոնց որ ասեն՝ ոնց որ ամուսնացածի հետ ես խոսում, ընենց էլ մեզ հետ պտի
խոսես: Էտ ա տարբերությունը»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Վանաձոր)
Որպես հիմնական փոփոխություն ծնողների կողմից նշվում է դեռահասների մոտ
ինքնուրույնության և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ձգտումը: «…ինքնուրույն ա շատ

դարձել, դասերը ինքնուրույն ա անում, որոշումները ինքն ա կայացնում՝ ինչ անի, ոնց գրի, երբ
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գնա, իրան ոնց հարմար ա: Ճիշտ ա, հարցնում ա ինձնից, բայց անում ա»: (իգական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան)
Երեխաների ինքնուրույնությունը, սակայն, միշտ վերահսկվում է՝ հատկապես աղջիկ
երեխաների պարագայում. «…պետք ա ամեն ինչ իմանանք, պարտադիր իմանանք: Անգամ եթե

գումար են իրանք ուզում, ես պետք ա իմանամ՝ ինչի համար ա: …Ավելի շատ տղայի: Աղջկան
առավել ևս չեմ թողնում: Չէ, վախում եմ»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
«…Ազատ ինքը կարա իջնի բակ: Ես վստահ եմ ու պատուհանից նայում եմ իրան, տեսնում եմ,
որ ինքը խաղում ա: Ազատ ինքը կարա իրա դասընկերների հետ ուսուցչուհու գլխավորությամբ
գնան ինչ-որ տեղ: Բայց մենակ չէ»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան) «Ինքնուրույն
որոշումներ կայացնում ա: Լինում ա, որ սխալվում ա, բայց ինքը իրա սխալների վրա սովորում
ա: Ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը էդ կարգավիճակում ա: Իսկ էն, որ կախյալ ա, մինչև հիմա, որ
21 տարեկան ա, զանգում, հարցնում է՝ մա, էս ինչ բանը ուզում եմ անեմ՝ անե՞մ, թե՞ չանեմ:
Ասում եմ՝ ես քեզ արդեն ասել եմ, 18-ից հետո մի զանգի»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
«90% ինքը ինքնուրույն ա որոշում, բայց հարցնելով էլի: Այսինքն՝ ասում ա էս եմ ուզում անեմ,
90% ընդունվում ա: Հա, դա միշտ ա եղել: Ինքը ազատ ա ծնվել, կոպիտ ասած, ստրուկ չի
ծնվել…»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան) «Մանավանդ աղջիկ երեխեքին պտի
ուշադիր էղնինք»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Սևան)
Դեռահասների ինքնուրույնության մասին ծնողների դիրքորոշումները տարբերվում են
կախված ծնողի սեռից: Այսպես, բարձրագույն կրթությամբ տղամարդկանց կարծիքով կարևոր
է ոչ միայն դեռահասի կողմից իր մասին ինքնուրույն որոշումների կայացումը, այլ նաև
ընդհանուր կամ ընտանեկան որոշումներին մասնակցությունը, ինչը բնութագրում է երեխայի
հասունացումը: «Դե, իհարկե, նկատվում ա, բնականաբար, նկատվում ա: Դե, արդեն իրենք

ավելի ինքնուրույն են դառնում, էլի: Իմ մոտ արդեն չափանիշ ա դարձել՝ երբ որ երեխան սկսում
է կարծիք հայտնել, ուրեմն ինքը որոշակի էտապ անցել է, ինքը արդեն կարա չափահասներին
մոտենա»: (արական, բարձրագույն կրթութուն, ք. Սևան) «…բայց ոնց որ հիմա ավելի
հասկանալով ջղայնանա»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան) Իսկ բարձրագույն
կրթություն ունեցող մայրերը, հատկապես շեշտադրում են դեռահասի էմոցիոնալ և միևնույն
ժամանակ սեփական զգացմունքները վերահսկելու ունակության զարգացումը որպես
հասունացման նշան: «Կարող ա ջղայնանա, լռի, գա տանը ոգևորված ինձ հետ խոսա կամ հոր

հետ խոսա: Բայց, համենայնդեպս, սահմանը չի անցել, որ ասենք, լրիվ իրա զգացմունքներին
ազատություն ա տալիս: Չէ, միշտ ինքն իրան հաշիվ ա տվել: Ինչքան ազատ եմ թողել, միշտ
ինքն իրան կանտրոլ ա եղել: Ես, օրինակ, դա զգացել եմ»: (իգական, բարձրագույն կրթություն,
ք. Վանաձոր)
Որոշ դեպքերում ծնողների կարծիքով դեռահաս տղաները դառնում են ավելի
ամաչկոտ՝ հատկապես ծնողների հետ կիսվելու տեսանկյունից: «Չէ, հիմնականում

տարիքային փոփոխությունն էն ա, որ իրանք ավելի ամաչկոտ են դառնում, թե չեն կիսվում,
էլի: Աշխատում եմ ես ինքս գտնել էդ խնդիրը, թե որտեղից ա գալի»: (իգական, բարձրագույն
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կրթություն, ք. Արմավիր) Այս հարցի շուրջ տարբերություններ գրեթե չկան մարզային
քաղաքներում և Երևանում: «…Առաջ տղաս կկիսվեր, բան կաներ, բայց հիմա ոչ մի բան:

Անգամ չի պատմում ոչ մի բան»: (իգական միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան) Աղջիկ
երեխաների դեպքում մայրերն անգամ արտահայտում են իրենց զարմանքը, որ նրանք երբեմն
«համեստ են» հագուստի ընտրության հարցում, ինչը դիտարկվում է որպես երեխայի կողմից
սեփական մարմինը չսիրելու և չընդունելու դրսևորում, ինչն էլ նրանց կարծիքով իր հերթին

«Էնտեղ մարմնի մասեր են մեծանում, իրանք դրանից
կոմպլեքսավորվում են: Մենակ էդ: Օրինակ, իմ աղջիկը ամառվա շոգին կարող ա ինչ-որ մի
բան հագնի վրայից, որ ես չկարողանամ հանել տամ: Դա շատ պրոբլեմ ա»: (իգական,
անհրաժեշտ

է

փոփոխել:

միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Շատերը

նաև

գիտակցում

են,

որ

դեռահասության

շրջանում

բնական

են

փոփոխությունները, որոնք դրսևորվում են ագրեսիվությամբ և ինքնամփոփությամբ: «…Ոչ թե

ագրեսիվացավ, սկսեց մեկուսանալ ու սովորեց տենց: Հիմա ինքը ավելի շատ մեկուսացած ա,
սիրում ա իրա սենյակում լինել: Դա կապում եմ ոչ միայն միջավայրի փոփոխության հետ…»:
(իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան): Միևնույն ժամանակ կանայք ավելի, քան
տղամարդիկ կապում են դեռահասի ագրեսիվությունը օրգանիզմում տեղի ունեցող
ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների հետ: Նրանց կարծիքով երեխաները փորձում են ավելի
հաստատակամ/

համառ

դառնալ

այս

շրջանում,

ինչն

արտահայտվում

է

նաև

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մոտ: «Փոքրս խնդիր ունի, խնդիր ունեցող երեխա ա,

չի խոսում, բայց հաստատակամ իրանը պնդում ա»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
«Ագրեսիվություն նկատել եմ: Փոքր ժամանակ ինքը ավելի հանգիստ էր, ավելի լսող: Իսկ հիմա
ավելի ա համառում ինչ-որ հարցերի շուրջ»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան)
Տղամարդիկ շեշտադրում են այն հանգամանքը, որ երեխայի զարգացման վրա ազդում
է դպրոցը և մանկավարժական կոլեկտիվը, որի հետ շփվում են երեխաները: Նրանք
առանձնացնում են ապրելակերպը, շրջապատը և ուսուցիչներին որպես այս փուլում
զարգացման կարևոր գործոններ. «Դպրոցը մեծ ազդեցություն ունի: Օրինակ, ես տենում եմ, որ

մի դպրոցում սովորող երեխան ինչ-որ ուրիշ բնավորություններ ա ձեռք բերում, քան էն մյուս
դպրոցում սովորող երեխան: էդ դպրոցի կոլեկտիվից ա շատ բան կախված: Ինձի ըտենց ա
թվում… Այսինքն՝ երեխա կա, բախտը կբերի, որ էն դպրոցում ա սովորում: Երեխա էլ կա, որ
բախտը չբերեց, որովհետև ասենք, չգիտեմ՝ ինչ կոլեկտիվի հետ ա»: (տղամարդկանց ֆոկուս
խումբ, ք. Սևան)
Մասնավորապես բարձրագույն կրթություն ունեցող տղամարդկանց շրջանում առկա է
այն միտքը, որ հատկապես այս փուլում անհրաժեշտ է ունենալ զբաղմունքի և ժամանցի
կազմակերպման այնպիսի հնարավորություններ, որպեսզի երեխաները չունենան շեղվող
վարքի

դրսևորումներ

(չդառնան

բուքմեյքերական

խաղերի

զոհ

կամ

հանցագործ

խմբավորումների անդամ, չընկնեն ալկոհոլից և ծխախոտից կախվածության մեջ և այլն), ինչը
մեծապես կախված է միջավայրից: «…միջավայրը դաստիարակող չի, միջավայրը փչացնող ա»:
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(արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր) «Ինտերնետը մեր երեխեքի հերն անիծում

ա»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք.Արմավիր) Տղամարդիկ նաև նշում են, որ զարգացման
այս փուլում փոփոխվում են դեռահասի հայացքները, ընկալումները, հաճախ նրանք ձգտում են
լինել ավելի ճանաչված և հարգված: Տղամարդկանց կարծիքով տարիքի հետ զուգահեռ
փոփոխվում են նաև երեխայի/դեռահասի նկատմամբ սպասելիքները ինչպիսին լինելու և
ինչպիսի մարդկային կամ նյութական արժեքներ ունենալու մասին՝ լավ հեռախոս, հագուստ,
ընդունակություններ և այլն: Կանայք նույնպես տեսնում են դեռահասների նկատմամբ նման
ճնշումները և շեշտադրում են այն, որ «Էդ «լավ տղա» «լավ աղջիկ» հասկացությունները

ահավոր մտել է գաղափարի մեջ, որ իրանք դառնում են, սենց չգիտեմ, եսիմ ինչերի են ուզում
վերածվեն»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Սևան) Կանայք նշում են, որ տղաները դեռահասության
շրջանում

անպայմանորեն

ներկայացուցիչը՝

փորձում

ստանձնելով

են

դառնալ

իրենցից

իրենց

սպասվող

ուրույն

անգամ

շրջապատի

կարծրատիպային

վառ
և

պահպանողական դերերը, ինչը ևս անմիջականորեն կապված է շրջապատում հարգանքի
ձեռքբերման և դեռահասի համար դրա կարևորության հետ. «Իրանք միշտ ուզում են խաղան՝

լավ տղեն էն ա, որ չի սովորում, լավ տղեն էն ա, որ ձեռ ա առնում սրան-նրան, լավ տղեն էն ա,
որ… էս վերջում տենց բան եղավ, դասարանում վերցրել ավլել էր, իրան ձեռ էին առել՝ դու
կոտրվել ես: Ասենք, չգիտեմ, էդ ֆիլմերից (տեղական), էդ ինտերնետից ուզում են էդ լավ տղու
տպավորությունը, կոպիտ ասած, էն քյարթու տղու ձևով էլի…»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք.
Սևան)
Կանայք նաև շեշտադրում են այն հանգամանքը, որ ընդարձակվում է դեռահասի շփման
շրջանակը հատկապես դպրոցում (առարկաների քանակի և դրանով պայմանավորված
ուսուցիչների թվի մեծացում և այլն), ինչի արդյունքում փոփոխվում են նաև վերջինիս և
հասակակիցների միջև փոխհարաբերությունների բնույթն ու շրջանակը:
Հատկանշական է նաև, որ եթե կինը միայնակ է մեծացնում երեխային (տղա, թե աղջիկ),
ապա նա ստանձնում է երկու ծնողների գենդերային դերերը: Կանայք նշում են, որ տղաների
մոտ ավելի վառ են արտահայտվում դեռահասության շրջանին բնորոշ փոփոխությունները,
քան աղջիկների: Աղջիկների դեպքում փոփոխության հետ կապված խնդիրներ երբեմն անգամ
չկան: «Աղջկաս հետ խնդիրներ չկան: Հենց խնդիրը տղաների հետ ա, էլի: Աղջկաս մոտ նույնն

ա, չկա փոփոխություն: Չէ´, չկա»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Ընդհանուր

առմամբ

մանկությունից

դեռահասություն

անցումային

շրջանում

դաստիարակության տեսանկյունից տղամարդիկ կարևորում են որոշակի սահմաններ, որոնց
հետևանքով տղաները կյանքի ընդհանուր հմտություններ և գիտելիքներ ձեռք են բերում ավելի
վաղ տարիքից սկսած և իրենց շրջապատում, իսկ դեռահաս աղջիկների շրջանում այս
առումով «հապաղում» է տեղի ունենում: Այս իմաստով հատկանշական է, որ տղամարդկանց
կողմից գենդերային դերերն ընկալվում են որպես ի ծնե որակներ կամ հատկանիշներ, որոնք
ունեն դեռահասները:«Նու, աղջկա դաստիարակությունը ավելի շատ պրոբլեմատիկ ա: Ոչ թե

պրոբլեմատիկ է, այլ նուրբ, էլի, պետք է նուրբ մոտենաս աղջկա դաստիարակությանը: Նու,
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տղան գալիս ա, դասերը սովորում ա, կարա դուրս գա բակ, խաղա, որը շատ ժամանակ
աղջկեքը չեն անի: Մի խոսքով, էլի, կխաղան, բայց իրիկվա ուշ ժամին խաղալը, ասենք, էն չի,
էլի: Իսկ էդ ընթացքում տղան շատ ինֆորմացիա արդեն վերցնում ա»: (արական, բարձագույն
կրթություն, ք. Սևան)
Մայրերը փորձում են ազդել իրենց դեռահաս աջիկների

ընկերական շրջապատի

ձևավորման վրա՝ մասնավորապես ընկերուհիների բնավորության և վարքի մասին
մեկնաբանությունների տեսքով. «էն օրը մի ընկերուհի եկավ` մամ, ես գնում եմ իրա հետ դուրս:

Մեկ էլ ասում եմ` ո՞վ ա էդ աղջիկը: Ասում ա` թող ես ընտրեմ իմ ընկերուհիներին: Ասում եմ`
դու կարող ա սխալվում ես: Բայց ինքը ինքնահաստատման փուլում ա, որ նեղվում ա` մամ, իմ
տեղը մի որոշիր, թող ես ինքս: Կամ իրա ընկերուհուն ես չեմ հավանում, ասում եմ, ասում ա`
ինչի՞ ես տենց ասում: Նեղվում ա»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան) Հայրերը ևս
դեռահաս աղջկա շրջապատի նկատմամբ ունենում են որոշակի վերահսկողություն. «Ասենք,
իրա ընկերուհին իմ ընկերոջ աղջիկն ա: Ես գիտեմ, որ ինքը 100%-ով ընենց տեղ ա գնում, որ
պարապում ա ու լրիվ գերազանց գնահատականներ ա ստանում… Բայց երեխու
հոգեբանությունը ճիշտ պտի էթա ընտանիքից սկսած»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք.
Սևան)
Միջնակարգ կրթությամբ հայրերի կողմից գնահատվում է նաև, որ հատկապես տղա
երեխան դեռահասության փուլ անցնելիս ձեռք է բերում որոշակի գենդերային դերեր և
պատվով ստանձնում է դրանք: «Ինքը շփվող չէր, ընկերասեր չէր, հիմա ընկերասեր ա չափից

առավել: Բնավորությամբ ավելի բարի ա դարձել: Քրոջ նկատմամբ ա շատ ուշադիր, իրանից
փոքր ա: Հետո իրան արդեն տղամարդ ա համարում»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք.
Վանաձոր) Նույն կերպ նաև Արմավիր քաղաքում կանայք նշում են, որ հատկապես այս
շրջանում տղա երեխաները «ստանձնում են» հոր՝ իրենց ամուսնու դերերի մի մասը և փորձում
են վերահսկել մոր վարքը և կյանքը: «Իմ տղան սկսել ա կարգադրել, կարգադրություններ անել:

Որ, օրինակ, մի ժամանակ մեկ էր, թե ես ինչ պիտի հագնեի, դուրս գայի, հիմա արդեն
խալաթով՝ սրբիչից խալաթով, ասենք, դարպասից անգամ դուրս չեմ կարա գամ թեկուզ հինգ
րոպեով ինչ-որ մի հարցի համար: Դու խալաթով դուրս չես գա՝ սենց բաներ կարող ա ինքը
ասի... Էն բաները, որ առաջ մենակ հայրիկի կողմից էր, հիմա արդեն իրա կողմից էլ է
գումարվել»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք.Արմավիր)
Զարգացման գենդերային տարբերությունների տեսանկյունից հատկանշական է Սևան
քաղաքի հայրերից մեկի դիտարկումը կրթության կարևորման վերաբերյալ. «Դե, աղջիկների

մոտ կա, որ, ասենք, իմ երեխեքի բանով, որ ասեմ, միշտ ձգտում ա սովորելու բանով, հա՞, իսկ
տղես, ասենք, սովորելուն առաջ լավ էր նայում: Հետո ինչքան տարիքը մեծանում է, էնքան
կամաց-կամաց ոնց որ մտնի կամպյուտերի մեջ, էս ձև ասած: Ասենք, աղջիկները
աշխատասիրությունն ավելի շատ ա, քան թե… տղեքի մոտ չեմ իմանում, ասենք, էդ բոլորի
մասին չի խոսքը, օրինակ, իմ տղեն առաջ լավ էր սովորում, հիմի, ասենք, ոնց որ էդ մեծ
տարիքում էլ նշանակություն չտա»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Սևան)
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Տղամարդիկ ավելի շատ են հակված տղա երեխայի նշանակությունը տեսնելու
հայրենիքի պաշտպանի/ զինվորի տեսանկյունից: «Ես էսօր ուրախ եմ, որ երկու հատ զինվոր

ունեմ, Աստծուն փառք: Ես էլ իրանց ասել եմ` չմտածեք, տղերք ջան»: (արական, միջնակարգ
կրթություն, ք. Արմավիր) «…Ասում եմ՝ դե տղա ես, դու էլ ես զինվոր, վաղը պետք ա ծառայես,
պաշտպանես, դրան պատրաստվես»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան)
Ծնողների կարծիքով թե տղաների, թե աղջիկների կողմից կարևորվում է արտաքին
տեսքը՝ հագուստը, սանրվածքը և այլն: Այդուհանդերձ կանայք շեշտադրում են որոշակի
գենդերային տարբերություններ. տղաների դեպքում դա դրսևորվում է նաև ընկերական
շրջապատում հարգանք ունենալու և դրան հասնելու ձգտմամբ: «Թվում ա, թե, իրանք արդեն

մեծ մարդիկ են, իրանց վրա չի կարելի ջղայնանալ, իրանց չի կարելի նկատողություն անել…
Ասենք, ես եթե ջղայնանամ իրանց վրա մի քիչ բարձր ձայնով, ինքը կասի՝ մամ, մի գոռա, ամոթ
ա» (մայրը տղայի մասին): Աղջիկներն ավելի հակված են լինում ցույց տալու իրենց
կարողությունները արտաքին տեսքին հետևելու միջոցով:

2.2 Փոփոխություններ ընտանեկան և ընկերական հարաբերություններում
Միանշանակ է, որ կա հստակ գենդերային բաժանում ծնողների հետ խնդիրներով
կիսվելու տեսանկյունից. աղջիկները կիսվում են մոր, իսկ տղաները՝ հոր հետ: Ավելին՝
ծնողների հետ տարբեր հարցերի շուրջ կիսվելու հետ կապված հատկանշական է, որ մայրդուստր հարաբերություններն ավելի նկատելի են խորանում, քան մայր-որդի, անգամ հայրորդի և հայր-դուստր հարաբերությունները: Հայրերի կարծիքով դեռահասության փուլ
անցնելով երեխաները ավելի շատ են կիսվում իրենց հասակակիցների, քան ծնողների հետ:

«Հա, տանը ուրիշ ձև են ըլնում, որ դուրս են գալի արդեն ընկերների հետ են շփվում, իրանք
արդեն ուրիշ ձև են մտածում: Վախտ ա ըլնում, կարող ա ծնողից թաքուն մի բան անեն: Ամեն
ինչն էլ փոխվում ա: Շատ բան ա փոխում դրսի շրջապատը, թե ընկերությունն էլ` լինի տղեքի
հետ, թե աղջիկների»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Վանաձոր) Հետազոտության
տվյալների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ կանայք ևս կիսում են այս կարծիքը:
Կանանց կողմից մատնանշվում է երեխաների հետ զրուցելու և շփվելու, որպես ընկեր
դիմելու կարևորությունը. «Եթե երեխային որպես ընկեր, ընկերուհի մոտենաս, շատ

չքննադատես… նրան որ անընդհատ քննադատում ես, երեխան արդեն պարփակվում ա, չի
ուզում կիսվի»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Սևան)
Հետաքրքրական է, որ եթե բարձրագույն կրթությամբ տղամարդիկ այս փուլում
գնահատում են երեխայի կողմից իրենց նկատմամբ հարգանքը և վախը, ապա կանանց համար
ավելի կարևոր է փոխադարձ հարգանքը ծնող-երեխա հարաբերություններում և նրանցում
որոշակի բարոյական արժեքների սերմանումը (չստելը, մարդկանց միջև տարբերություններ
չդնելը և այլն): Նշված գենդերային տարբերությունը և հետազոտության արդյունքում
ստացված տվյալները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ կանայք առավել լիբերալ
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դիրքորոշումներ են դրսևորում ծնող֊երեխա հարաբերություններում, քան տղամարդիկ, ովքեր
ավելի ավտորիտար են և առավելապես կարևորում են իրենց՝ որպես դոմինանտ ծնողի դերը:
Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ աղջիկները հայրերի հետ շփվում են հիմնականում
մոր միջոցով: «Հանկարծ մի հատ այլ բան ա ըլնում, շուտ, թեկուզ ինձ էլ չէ, մորն ասում ա, ու

ոնց որ գիտի արդեն, որ էնտեղ ասեց, արդեն ես էլ գիտեմ»: (արական, միջնակարգ կրթություն,
ք. Երևան) Այդուհանդերձ, եթե տղայի պարագայում երեխան կարող է «արգելել» մորը խառնվել
հոր հետ խոսակցությանը, ապա աղջիկներն իրենք են դիմում հորը հիմնականում
«անցանկալի երկրպագուներից ձերբազատվելու» կամ մոր կողմից արգելքի դեպքում հոր
դրական պատասխանը ստանալու նպատակով: Առանձին դեպքերում հանդիպում են նաև
հայր-աղջիկ ընկերական հարաբերությունները:
Հարաբերությունների բնույթի փոփոխության առումով հատկանշական է, որ տղաները
ձեռք են բերում իշխելու դեր կամ ցանկություն, որն արտահայտվում է մոր հետ մի շարք
թեմաներով չկիսվելով և հիմնված է շրջապատի՝ իրենցից սպասելիքների վրա: «Տենց չէին,

ճիշտն ասած: Մի բան հարցնեմ` չեն ասի: Ասում են` ի՞նչ պարտադիր ա, որ դու իմանաս: Երևի
երկու տարի ա, էդպես ա: Դե, տենց շատ ուժեղ չէ, բայց որ ագրեսիվ են, հա: Չէ, աղջիկս,
համեմատած տղերքիս, լսող ա եղել ինքը: Ասենք, հիմա 21 տարեկան է, մինչև հիմա էլ իմ
ասելով ա ինքը: Բայց տղերքս չէ»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Սևան)
«Դե, տղաները ուզում են ինքնուրույն լինեն, իրանց ասածը տանեն առաջ, իրանք են սկսում
թելադրել ավելի շատ ծնողին: Վայ, գնացիր՝ սենց կխոսես, սենց կհագնես, հանկարծ էս չանես,
հանկարծ էս չխոսես: Արդեն մտածում ես, ախր, տարիքդ էլ չէ, որ մտածում ես ըտենց…»:
(կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Սևան)
Տղաների՝ իշխելու տեսանկյունից գենդերային սպասումներին համապատասխանելը
հատկապես հիմնվում է աղջիկ երեխաների նկատմամբ հայրերի դիրքորոշման վրա: Այս
հարցի շուրջ առանձնակի տարբերություններ չեն նկատվել մարզային քաղաքների և Երևանի
միջև: «Տղաս էլ, էլի տենց ուշադրությունը փոքր քրերի նկատմամբ, մեծ քրոջ նկատմամբ, որ

իրանից փոքր ա, բայց իրանը դնում ա էլի՝ որպես տղամարդ: Մեր ընտանիքում տենց ա. եթե
ես տանը չեմ, փոխարինողը տղես ա»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Հայրերի կողմից շեշտադրվում է ընտանիքում հարաբերությունների ազդեցությունը
դեռահասի էմոցիոնալ ֆոնի վրա. «Ասենք, եթե մի ընտանիքում ամեն օր հերը մոր վրա ճվա,

մերը կիսուրի վրա ճվա, կամ, ասենք, հակառակ պրոցեսները ընթանան, նրանց մոտ
էմոցիաները նույն ձև փոխվելու ա, սենց արդեն գազանաբար: Բայց եթե տունը խելոք ա, մենակ
ժամացույցի ձենն ա լսվում, ասենք, էմոցիաներն ուրիշ ձև կփոխվի: Դե, բնականաբար,
աղջիկների մոտ ավելի նուրբ, ավելի համեստ կէղնի ամեն ինչը, քան մեր գազանների մոտ»:
(տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Վանաձոր)
Տղամարդկանց

շրջանում

գերակշռում

է

այն

կարծիքը,

որ

դեռահասների

փոխհարաբերությունների փոփոխության պատճառ են հանդիսանում հիմնականում սոցիալ22

տնտեսական վիճակը, դաստիարակությունը և բնավորության գծերը: Նրանց կարծիքով կարևոր
է դեռահասների հետ լինել ավելի հանդուրժող, քանի որ նրանց մոտ բավական ծանր շրջան է
և նրանք պատրաստ են «ամեն ինչի», իսկ ծնողի պարտականությունն է նրանց «ճիշտ ուղու
վրա դնելը»:
Սոցիալ-տնտեսական վիճակը որպես փոփհարաբերություններում փոփոխության
պատճառ

արտահայտվում

է

թե

Երևանում,

թե

մարզային

քաղաքներում,

որտեղ

հետազոտությունն իրականացվել է: «Ամենաշատը ես գտնում եմ, որ էս չըլնողության

պատճառներն ա, որ երեխու պահանջները չես կարում անես, համ դու ես, քո հոգեկանն ա
խանգարվում, համ երեխեն ա ներս քցում: Ներս քցելը, ներշնչանքը բերում ա երեխու մոտ
ներվային պահեր, երեխեն չի կարում էն վերաբերմունքը ցույց տա ծնողին, ոնց որ պետք ա,
շատ վախտ կարող ա ես էլ էն վերաբերմունքը ցույց չեմ տալիս իմ երեխուն, մեկս մյուսին չենք
հասկանում, դրա համար էլ մեկս մյուսի դեմ լարված են»: (արական, միջնակարգ կրթություն,
ք. Երևան)
Դեռահաս տղայի և ծնողի միջև հարաբերությունների տեսանկյունից հետաքրքրական
է վերջինիս կողմից ծնողների գենդերային դերերի ընկալումը. «Իմ ընկերուհու տղան իններորդ

դասարանում ա սովորում: Ասում ա՝ ծնողական ժողով ա վաղը: Էս ընկերուհիս ասում ա՝ ես
վաղը զբաղված եմ, թող պապան գա: Ասում ա՝ մամ, դու չե՞ս հասկանում, որ ծնողական ժողով
ա»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Սևան)
Միևնույն ժամանակ հասակակիցների հետ շփումներում փոփոխություններ ևս տեղի
են ունենում: Տղամարդկանց կարծիքով հատկապես տղաները սկսում են ավելի հստակ
ընկալել որոշակի արժեքներ և ըստ այդմ շարունակել կամ դադարեցնել կոնկրետ
հասակակիցների հետ շփումները: Տղամարդիկ ընդհանուր առմամբ շեշտադրում են այն
հանգամանքը, որ տարիքի հետ փոփոխվում են նաև դեռահասի շրջապատը և դրա
ազդեցությունը վերջինիս վրա. «Հա, տանը ուրիշ ձև են ըլնում, որ դուրս են գալի արդեն

ընկերների հետ են շփվում, իրանք արդեն ուրիշ ձև են մտածում: Վախտ ա ըլնում, կարող ա
ծնողից թաքուն մի բան անեն: Ամեն ինչն էլ փոխվում ա: Շատ բան ա փոխում դրսի շրջապատը,
թե ընկերությունն էլ` լինի տղեքի հետ, թե աղջիկների: Բայց դա կախված ա նրանից, թե ինքը
ինչ ձև կընդունի»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Վանաձոր) Իսկ ընդհանուր առմամբ
ծնողները գտնում են, որ դեռահասության փուլում թե աղջիկները, թե տղաները փորձում են
նեղացնել իրենց ընկերական շրջապատը՝ ունենալով մեկ կամ երկու մտերիմ ընկեր կամ
ընկերուհի:
Ծնողների կարծիքով ընտանիքում և երեխայի նկատմամբ վստահության գործոնը
կարևոր տեղ է զբաղեցնում դեռահասի դաստիարակության և նրա հետ կառուցողական
շփման հարցում: Վստահությունը նրանց համար երկկողմանի կարևորություն ունի
վստահությունը ծնող-դեռահաս հարաբերություններում փոխադարձ կարևոր է և դժվար
հասանելի դաստիարակության առումով: «Ես տենց բաներ չունեմ: Այսինքն` ես ունեմ

վստահելու… փոխվստահություն, ասենք, երեխայի հետ, իսկ եթե էդ վստահությունը չկա, դու
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ուզում ես տնից բաց մի թող կամ տուն մի թող… Այսինքն` եթե վստահություն չեղավ, չի կարա
ըլնի սեր, չի կարա ըլնի ընտանեկան հարաբերություն»: (արական, բարձրագույն կրթություն,
ք. Երևան):
Ծնող-դեռահաս հարաբերություններում կոնֆլիկտներ և անհամաձայնություններ
լինում են և դրանք առաջանում են հիմնականում դեռահասների անկախության ձգտման և
ծնողի

կողմից

վերջիններիս

վարքը

վերահսկելու,

սահմանափակելու

արդյունքում:

Երեխաների հետ փոխհարաբերություններում կոնֆլիկտներ չունենալու համար տղամարդիկ
փորձում են բացատրել և օգնել երեխաներին «ճիշտ» ընտրություն անելու հետ կապված:

«…Երեխա ա, ասենք, չի կարա ռեալ մտածի, թե ոնց անի վերջնական: Ասենք, երեխուն
բացատրում ես, պետք է ճիշտ բացատրես: Էն, ինչը, որ դու իրան հասցնելու ես, դու իրան
հասանելի ասես: Նայես՝ ոչ քեզի օգուտ ըլնի՝ որպես ծնողի, ոչ, ասենք, իրան վնաս ըլնի՝ որպես
երեխայի: Պռոստը հավասար դիրքում լինի: Պռոստը երեխուն հասանելի լինի ճիշտը, ինքը
ճիշտ ընկալում ա»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Սևան)
Կախված բնավորությունից և դաստիարակության ձևից դեռահասները կարող են
ընդվզել, երբ իրենց վրա անտեղի բարկանում են: Այսպիսի դեպքերի կանխարգելման
նպատակով հայրերն ընտրում են ավելի մեղմ ռազմավարություններ: «…Հենց մի հատ գոռացի,

ջղայնացա, վսյո, էլ չեն անում: Հենց ջանով, բանով, վսյո, քո ուզած բանը անըմ են: Երեխա են:
Դե, իրանց հաճելի չի, որ իրանց ծնողը իրանց վրա ջղայնանա ստից բանի վրա…»:
(տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Ծնողներիի հետ հարաբերություններում փոփոխության տեսանկյունից կանայք նշում
են, որ հատկապես դեռահաս տղայի դեպքում նվազում է զգացմունքայնությունը և
զգացմունքներն արտահայտելու ունակությունը, ինչն անմիջականորեն կապված է տղայի
նկատմամբ շրջապատի սպասելիքների հետ. «Իսկ, այ ես մի բան ասեմ՝ համբուրելու հետ

կապված հիմա շատ մեծ դժվարություն ա: Ես չեմ կարողանում իրան համբուրեմ, թույլ չի
տալիս: Էս տարիքում թույլ չի տալիս: Ես հիմա ախ եմ անում, որ իրան համբուրեմ: (կանանց
ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր) …Առաջ իրիկունները, որ գնում էր քնելու, ասում էր՝ բարի գիշեր
ձեզ ու պաչում էր: Էս մի տարի է, ինքն էլ չի պաչում: Ու էտի մենք ծանր ենք տանում»: (կանանց
ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)

2.3 Անկախություն և սահմանափակումներ
Ընդհանուր առմամբ անկախությունը ծնողների շրջանում ընկալվում է դեռահասի
կողմից հագուստի ընտրության, ընկերական շփումների, ժամանցի կազմակերպման և
որոշումների կայացման համատեքստում: Հայրերի կողմից դեռահաս տղայի նեգրավումը
որոշումների կայացման վերաբերյալ խոսակցություններում կարևոր նշանակություն ունի
հատկապես անկախության տեսանկյունից: Դեռահաս աղջիկների դեպքում ծնողներն
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անհանգստանում են նրանց կուսության պաշտպանության, ընդունելի առաքինի կերպարի և
այս իմաստով նրանց և իրենց (ընտանիքի) բարոյականության և պատվի պահպանման
համար. դրանով է պայմանավորված նաև աղջիկ երեխայի և դեռահասի նկատմամբ ավելի
խիստ սահմանափակումներ դնելը: Սահմանափակումների առումով հետաքրքական են
դեռահասների կողմից «չափ»-ի և «սահման»-ի հստակ պատկերացման և «ճանապարհից
չշեղվելու» կարևորության գիտակցումը:
Անկախության գենդերային տարբերությունների տեսանկյունից հատկանշական է
Արմավիր քաղաքում կանանց ֆոկուս խմբի ընթացքում հնչած կարծիքը. «Տղաներինը ուրիշ

կարգի ա, աղջիկներինը ավելի վատ ա: Որ շեղվում են, այս տարիքից են շեղվում: Էս շրջանում,
եթե շեղվեցին… մենք ունենք աշակերտներ, գիտենք, ահավոր ա: Արդեն իրանք իրանց
պատկերացնում են մեծացած: Բաներ են ասում անգիտակցված: Չեն գիտակցում՝ ինչ են
ասում, բայց ասում են»: Նման վերաբերմունքը և մտավախությունը առկա է նաև Երևանի
մայրերի շրջանում. «Ես մտածում եմ, որ մարդը պտի վախ ունենա, հատկապես էդ տարիքում:
Եթե չվախենաս, կսայթաքես ու անուղղելի կլինի, անդառնալի, Աստված հեռու պահի էդ
սխալներից, որ էդ տարիքում լինում ա ու շատ դժվար ա և հոգեպես են դժվար վերականգնվում,
և ծնողներն են հոգեպես արդեն ավելի հասուն ձևով են էդ ամեն ինչը ընկալում ու կոտրվում»:
(իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան)
Հայրերի կողմից ևս ակնհայտ դրսևորվում է այն դիրքորոշումը, որ դեռահաս աղջկա
նկատմամբ պետք է ավելի խիստ լինել, քան տղայի. «Ես շատ խիստ եմ աղջկա նկատմամբ:

Տղեն հլը մի քիչ հեչ: Շատ խիստ պտի ըլնես աղջկա նկատմամբ էսօր: Որ տենում ես ինչ ա
կատարվում շրջապատում, տենց ա»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Սևան) Նույն ֆոկուս
խմբի ընթացքում աղջիկ երեխայի դաստիարակության և նրան սահմանափակելու ու ավելի
խիստ լինելու կարևորության տեսանկյունից հնչեց հետևյալ կարծիքը. «…պամադա ա քսում,

մեկ էլ տեսար՝ ուրիշ բան ա ուզում անի: Եթե դրան լուծում չտաս, ճիշտ ուղու վրա չդնես,
երեխեն կփչանա… Չէ, էսօր պամադա է, էգուց ուրիշ բան ա: Փոքրուց ա սկսվում ամեն ինչը:
Պետք է տիրություն անես երեխուն: Երեխուն, որ բաց թողեցիր, վերջ»:
Հաշմանդամություն

ունեցող

երեխայի

անկախության

դեպքում

մոր

կողմից

հետևողականությունը և վերահսկողությունը գաղտնի, բայց ավելի ուժեղ է և հիմնվում է
«վստահիր, բայց ստուգիր» սկզբունքի վրա. «…ես ուղարկել եմ, հետևից գնացել եմ: Բայց ինքը

չի իմացել, որ ես իրա հետևից գնում եմ: Երկու անգամ ես իրան հետևել եմ, որ ինքը նորմալ
գնում ա, մտնում ա, հետ ա գալիս: Մնացել եմ էդքան: Պարապմունքից հետո նորմալ տուն ա
գալիս: Դրանից հետո հեռախոսով կապի մեջ արդեն: Պիտի թողնես ազատ, համ էլ հետևես:
Իրիկունը որ դուրս ա գալիս, ես իրա հետևից իջնում եմ թաքուն, որ ինքը ինձ չնկատի, որ
տեսնեմ՝ ուր ա գնում, ում հետ ա շփվում: Չեմ պահում տանը, որ ասեմ՝ չես գնա, չես շփվի:
Թողնում եմ, բայց համ էլ հետևից եմ գնում»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Հատկանշական է, որ տղա երեխայի պարագայում անկախության դրսևորումները
ուրախության առիթ կարող են հանդիսանալ: Մարզային քաղաքների դեպքում թե կանանց, թե
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տղամարդկանց կողմից դեռահասի անկախությունը բնութագրվում է օրինակ ընկերների հետ
կամ միայնակ Երևան ուղևորվելով, ինչը դիտարկվում է որպես հասունացման նշան:

«…Երևան ա գնում ամեն օր, գալիս ա: Ու ես ուրախանում եմ, որ ինքը արդեն
ինքնահաստատվել ա: Ինքը կարողանում ա գնա, կարողանում ա քաղաքում մենակ ման գա,
որովհետև, ճիշտ ա, 14 տարեկանը մի քիչ շատ փոքր ա մենակի համար, բայց հասանք,
ձգտեցինք նրան, ու հասանք նրան, որ ինքը կարա մենակ գնա-գա»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք.
Արմավիր) Միևնույն ժամանակ մոր կողմից վտանգի մտավախությամբ դեռահաս տղայի
շփումների ու զբաղմունքների սահմանափակման փորձը ամուսինների կողմից ընդունվում է
կշտամբանքով:

Տղամադրկանց

համար

ընտանեկան

միջավայրից

դուրս

դեռահասի

շփումները դիտարկվում են որպես վերջինիս հասունացման և գենդերային դերերի
ստանձնման կարևոր նախապայման: «Ասում եմ՝ գնա, կես ժամ խաղա, արի: Հետո ամուսինս

ասում ա՝ ի՞նչ ես պահել փեշիդ տակը, դուրս չես թողնում, թող` թող գնա, տղա դառնա»:
(կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Հետաքրքրական

է

նաև,

որ

փոխհարաբերություններում

աղջիկ

երեխայի

անկախության տեսանկյունից տղամարդանց շրջանում միանշանակ չեն սահմանների մասին
պատկերացումները: «Ինքս էլ, տեսեք, ես ինքս էլ չունեմ էդ հարցի պատասխանը, թե որն է

սահմանը ազատ թողնելու կամ հնարավորություններ ապահովելու որոշում կայացնելու,
որովհետև աշխատում եմ, ինչքան հնարավոր է, շատ, որովհետև փորձում եմ մի քիչ ավելի,
իրոք, մտածող, ինքնուրույն քաղաքացի, կին ձևավորվի իմ երեխուց… Որպես ծնող՝ ես
անհանգստանում եմ, որովհետև չգիտեմ՝ ոնց ա դրսևորվելու էդ ձգտումը անկախության, ու
իրա էդ անկախությունը, որ փաստացի ինքը ստանում ա, շրջապատում, ի՞նչ ա լինելու: Ես
հասկանում եմ, որ իրա համար նոր կոնֆլիկտներ եմ ստեղծելու միջավայրում: Բայց
բավականին ազատ եմ թողնում իրան»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Վանաձոր)
«Հարցեր կան, որ թե տղայի համար, թե աղջկա համար նույնն են: Նույնը կարելի ա
աղջկան ասել` թող ինքը շփվի, ընկերներ ձեռք բերի: Ամեն մարդու հետ շփվելուց ինքը որոշ
կարողություններ ա ձեռք բերում: Թող շփվի և նաև թող ինքը իմանա: Ճիշտ ա` դու որպես ծնող
ցանկացած ժամանակ դու պաշտպանում ես իրան, բայց թող ավելի լավ ա ինքը զգա իրա, ոնց
են ասում, իրա կաշվի վրա զգա: Ավտոմատ ասելով` ինքը կարող ա չզգա»: (տղամարդկանց
ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Միջնակարգ կրթությամբ տղամարդկանց կարծիքով դեռահաս երեխային ազատ թողնել
չի կարելի և այդպիսի անհրաժեշտություն էլ չկա, քանի որ ընդհանուր առմամբ այս փուլը
բավական վտանգավոր է: Միևնույն ժամանակ նրանք ազատ են որոշել, թե ինչ հագնել, ուր
գնալ և ում հետ շփվել: «Չէ, ոչ մի հարցում էլ չեմ կարա ազատ թողնեմ, քանի որ ճիշտ ա,

պասպորտ եմ հանել, էսա կէթա բանակ, բայց վտանգավոր ա, վտանգավոր փուլ ա մինչև 25
տարեկանը: Դեռահասությունը սկսվում ա 16-ից, հիմա ո՞նց ա:…Էտ էլ ա փոխվել… էս տալիս
եմ (փող), ուր ես ուզում գնաս, ինչ ես ուզում հագնես, հագի: Էսի ես ուզում ուտես, կեր: Ում ես
սիրում, սիրի: Բայց վտանգավոր ա»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Արմավիր)
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3. ԾՆՈՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

3.1 Դաստիարակության բարդությունները
«Աստվածաշնչում մի հատ խոսք կա: Ասում ա՝ գավազանը ձեռքիդ պահի երեխու
դաստիարակության ժամանակ, որ բերդի դռները չգնաս կամ միլիցի դռները»: (տղամարդկանց
ֆոկուս խումբ, ք. Սևան)
Դեռահասի դաստիարակության ընթացքում դժվարությունները ծնողների շրջանում
ընկալվում են հիմնականում վերջիններիս կյանքի, կենսակերպի, փոխհարաբերությունների
հետ կապված արժեքներ փոխանցելու տեսանկյունից: Հետազոտության արդյունքները ցույց են
տալիս, որ կրթությունը ազդեցիկ գործոն է երեխայի Ես-ի ձևավորման վերաբերյալ ծնողների
մտահոգությունների համար:
Բարձրագույն կրթություն ունեցող տղամարդկանց համար բարդությունը կայանում է
նրանում, որ իրենց երեխաներին դաստիարակեն որպես օրինակելի քաղաքացիներ: Միևնույն
ժամանակ միջնակարգ կրթությամբ թե կանանց, թե տղամարդկանց համար դժվարությունը
կայանում է դեռահասին ֆինանսապես աջակցելու մեջ: Թե աղջիկ, թե տղա երեխաների
դեպքում ծնողները հիմնականում նշում են, որ ավագ երեխաներին ավելի սահմանափակ են
դաստիարակել, քան կրտսերներին:
Ֆոկուս խմբերի արդյունքում պարզ դարձավ, որ թե բարձրագույն, թե միջնակարգ
կրթությամբ կանայք մտավախություն ունեն իրենց երեխաների՝ ոչ ցանկալի շրջապատ և
շփումներ

ունենալու

կապակցությամբ:

Բացի

այդ

նրանց

համար

երեխայի

դաստիարակության մեջ դժվարությունը կայանում է նրանում, որ հատկապես
դեռահասության շրջանում երեխան հստակ չի ընկալում «ճիշտ» և «սխալ» վարքագծերի
տարբերությունները: Կանայք մատնանշում են դեռահասի զարգացման և նրա ընկալումների
վրա շրջապատի ազդեցության դոմինանտ լինելու հանգամանքը. «…դժվարությունը իմ համար

էն ա, որ դրսի, շրջապատի կարծիքը, այսինքն՝ եթե ես իրան ասեմ՝ էս շապիկդ մի հագի, բայց
եթե խրախուսվում ա դա դրսում, ինքը դա կհագնի: Դրսի կարծիքն է էլի առաջնային դառնում»:
(կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Կանանց համար դժվարությունների տեսանկյունից կարևոր է նաև, որ այս փուլում
դեռահաս տղայի

նկատմամբ պետք է

ունենալ վերահսկողության ուրույն մոտեցում:

«Տղաները ավելի…միշտ ասում ենք՝ տղա են, պիտի կոպիտ լինել, բայց թե չէ, տղաները ավելի
նուրբ են, քան աղջիկները…Աղջիկները մի քիչ ավելի ինքնուրույնությունն ավելի մեծ ա:
Ասենք, աղջիկը մի քիչ, երևի 2-3 քայլ առաջ ա ավելի մտածում, քան տղան: Ինչքան էլ մեծանում
են տղաները, միևնույնն ա, հլը դեռ, ոնց որ, սենց ավելի նուրբ են, չգիտեմ: Տարբերությունը էտ
ա: Միշտ ասում են` տղաներին կոպիտ, չէ, հակառակը, տղաները, հակառակ, ավելի նուրբ են,
ավելի զգայուն են: Կարող ա ցույց չտան նույնիսկ, բայց ամենազգայունը հենց տղաներն են:»
(իգական, բարձրագույն կրթությամբ, ք. Արմավիր) Այս կարծիքը կիսում է նաև տղա և աղջիկ
երեխաներ ունեցող հայրերից մեկը՝ իր օրինակի հիման վրա. «Աղջկաս համար կոնկրետ ինքը,
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ասեմ Ձեզ, ինքը շատ ուժեղ անհատականություն ա` ի տարբերություն տղայիս: Տղայիս համար
ավելի շատ եմ անհանգստացած, որովհետև ինքը դեռ, կոպիտ ասած, խակ ա, չի հասկանում
իրա լավն ու վատը: Իրան շուտ կարան գցեն ինչ-որ մի ազդեցության տակ: Իսկ աղջիկս ավելի
շատ լիդեր ա, ու ավելի շատ ինքը ինքնուրույն կայացած ա: Ինքը շատ ա կարդում, ինքը ավելի
ուժեղ զարգացած ա»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
Վերը նշված կարծիքը կարելի է դիտարկել որպես հազվադեպ հնչող կարծիք, քանի որ
հետազոտությունը ցույց տվեց, որ Արմավիրում տղամարդիկ իրենց դեռահաս աղջիկների հետ
չեն մասնակցում դաստիարակչական զրույցների. «Աղջկա դաստիարակությունը չգիտեմ, ինձ

համար անծանոթ երևույթ ա իմ համար, բայց տղայի համար ասեմ` ամեն ինչն էլ բարդ ա էս
դարի համար: Որովհետև, բնական ա, սերունդը փոխվում ա, ժամանակահատվածները
տարբեր են»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր):
Միջնակարգ
դաստիարակության

կրթությամբ
հետ

տղամարդկանց

կապված

շրջանում

դժվարությունների

ակնհայտ
վերաբերյալ

է

երեխայի

գենդերային

տարբերությունների հաստատումը: Ըստ էության տղամարդիկ աշխատում են չմիջամտել
կնոջ՝ աղջիկ երեխայի դաստիարակության գործին, ինչպես նաև իրենք իրենց համար ունեն
աղջիկ երեխայի դաստիարակությանը միջամտելու որոշակի սահման: «Աղջիկների առումով

մի քիչ վստահում եմ կնոջս: Էդ հարցը տվել եմ կնոջս, ես աշխատում եմ մենակ «չի կարելի»
բառ օգտագործել, իսկ մնացած բացատրությունը «չի կարելին» ինչի համար եմ ասում, թող
արդեն մայրը իրան սովորացնի` հայրդ ինչի համար «չի կարելի» ասավ, կամ «չի կարելին» ինչի
համար է: Ընդհանուր առմամբ, չի կարելին թող մայրը բացատրի, որովհետև մայրը մնում ա
մայր դստեր համար, իսկ հայրը մնում ա հայր: Էտի արդեն տարբեր բաներ են: Սիրո կողմից
դուստր երեխան ավելի կապված ա էղնում հորը, քան թե տղեն, բայց, ընդհանուր առմամբ,
դաստիարակությունը աղջկա մոր վրա է: Հարցեր կան, որ հայրը նրան չի կարա բացատրի`
որը որից հետո ա: Տղայինն ուրիշ ա, աղջկանն ուրիշ ա»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք.
Վանաձոր)

«Մայրիկ-աղջիկ: Իրանց միջև ավելի շատ կապ կա, էդ ձեր ասած սեռական ինչ-որ
զարգացման, ինչ-որ դա…էտի մայրիկ-աղջիկ հարց ա էլի: Ես երբեք չեմ խառնվել էդ
հարցերին…ասել եմ՝ դու, քո աղջիկդ, ամեն ինչ տեղը տեղին…»: (արական, միջնակարգ
կրթություն, ք. Երևան)
Տղամարդիկ շատ հաճախ չեն ընկալում կանանց՝ ավելի մտահոգված լինելը երեխայի
դաստիարակության խնդիրներով: Հատկապես, եթե խոսքը գնում է տղա երեխայի մասին,
ապա տղամարդիկ շատ հաճախ այդ մտահոգության արտահայտումները դիտարկում են
որպես կնոջ կողմից «տղայական» և/կամ «տղամարդկային» կենսակերպի և վարքաձևերի
«ընկալման» սահմանափակության կամ բացակայության արդյունք: Խորին հարցազրույցների
վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ընդհանուր առմամբ տարածված է այն
կարծիքը, որ այն կանայք, ովքեր եղբայր չունեն ավելի անհանգիստ են և ավելի շատ
մտավախություններ ունեն դեռահաս տղայի և ընդհանրապես երեխայի դաստիարակության
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հարցում: Այս կարծիքը կիսող կանանց համար դաստիարակության հարցում դժվար է ավելի
շատ տղաների, քան աղջիկների հետ: «Դե, աղջկաս հետ հեշտ ա եղել: Իմ կարծիքով, աղջիկ

երեխու հետ ավելի հեշտ ա, քան թե տղերքի հետ, էլի: Ես ախպեր չեմ, ունեցել, էդ բանը չեմ
ջոկում: Օրինակ, իմ ամուսինն ասում ա` դու ախպեր չես ունեցել, դրա համար ես ամեն
հարցում անհանգիստ: Հա, երեխա էն, էլի, տղա են, բա տենց կլինի: Չգիտեմ, էլի: Դժվարը էն ա,
որ չեն լսում ընձի: Էտ ա…Հայրիկին լսում են: Դե, հայրիկն էլ ստեղ չի, ՌԴ-ում է»: (իգական,
միջնակարգ կրթություն, ք. Սևան)
Կանանց դեպքում, եթե աղջիկները «խելոք են» և «լսող», ապա նշանակում է, որ նրանց
դաստիարակության հետ կապված խնդիրներ չկան. «Աղջիկներիս հետ խնդիր չունեմ: Տղերքս

են: Դե, կուզեի իրանք ավելի հանգիստ ըլնեին: Որ իրար զիջեն, մեկը մյուսի հանդեպ զիջող
ըլնեն, մեկը մյուսին լսեն: Ավելի հանգիստ ըլնեն…»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք.
Սևան)
Որպես

դեռահասի

դաստիարակության

գործում

դժվարություն

բարձրագույն

կրթությամբ տղամարդիկ հատկապես շեշտադրում են երեխաների մեջ աշխատասիրություն և

«Հիմա աշխատասիրություն,
աշխատասիրությունն է բացակայում: Աշխատասիրությունը մի հատ մեծ պայման ա, ամեն
ինչի նախամայր, նախահայր, ինչ ուզում եք, ասեք: Դու կարաս տաղանդավոր չլինես, բայց
աշխատասիրության հաշվին հասնես հաջողության: Կարաս տաղանդավոր լինես, բայց ոչ
աշխատասեր, ու ոչ մի բանի չհասնես: Այսինքն՝ աշխատասիրությունը ամենագլխավորն է»:
կարդալու

նկատմամբ

սեր

սերմանելու

բարդությունը:

(արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
Գենդերային տարբերությունների տեսանկյունից հատկապես հետաքրքրական է, որ
այն հայրերը, ովքեր ունեն թե տղա, թե աղջիկ երեխա, գտնում են, որ աղջիկ երեխայի
դաստիարակությամբ պետք է ավելի շատ զբաղվի մայրը, իսկ նրանք ովքեր ունեն միայն մեկ
սեռի (հատկապես միայն աղջիկ երեխա) նշում են, որ երեխայի դաստիարակելու հետ կապված
դժվարությունների միջև ըստ էության տարբերություն չկա: Այս դեպքում առաջ են գալիս ավելի
շուտ տարիքային դժվարությունները. «Տո, երկուսն էլ նույնն են, երկուսն էլ դժվար է իրանց

տարիքների մեջ: Երկուսն էլ իրանց տարիքների մեջ ունեն դժվարություններ:
Հետևողականությունը շատ մեծ պետք ա լինի: Հիմնականում էտ ա: Հետևողականությունը որ
լինի, իրանք էլ արդեն զգոն կլինեն: Կզգան, որ էս ինչ բանի համար իմ ծնողն ինձ ավելի
հետևողական է, ուրեմն դա պետք չի անել»: (ք. Սևան, միջնակարգ կրթությամբ տղամարդ)

3.2 Խրախուսանք, պատիժ, ներում

Ընդհանուր առմամբ խրախուսանքը ծնողների շրջանում ընկալվում է որպես
դեռահասների շրջանում որոշակի դրական որակների սերմանում: Հիմնականում երկու սեռի
երեխաների դեպքում էլ խրախուսվում են սոցիալապես ընդունելի և դրական որակները:
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Բարձրագույն կրթություն ունեցող տղամարդկանց շրջանում դեռահաս տղային խրախուսելու
ձև կարող է լինել նրան գովելը, տարիքով մեծ մարդկանց կամ մտերիմներին (տանը) օգնելու
դեպքում ֆինանսական փոխհատուցումը, ազգասեր լինելը: Բարձրագույն կրթությամբ
տղամարդիկ իրենց տղա երեխային ուղղորդում և խրախուսում են դեպի հետագայում
սեփական բիզնես և բարեկեցիկ կյանք ունենալը: Աղջիկ երեխայի մոտ կարող են խրախուսել
հատկապես լավ կրթություն ունենալը, իսկ դրա նպատակը ավելի շուտ հիմնվում է
«ընտանիքի պատիվը» հետագայում բարձր պահելու վրա: «Ամենաշատը, որ ուսման մեջ

չթերանան: Էսօր բոլոր ծնողների նպատակն է, թեպետ աղջիկ ա, ասենք, էգուց ուրիշի տան
մարդ են դառնալու, ուրիշ օջախ են գնալու: Համենայնդեպս ուսումի տաս, որ էդ մարդը
անգրագետ չէղնի»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Խրախուսանքի մասին խոսելիս բարձրագույն կրթությամբ տղամարդիկ մատնանշում
են հատկապես մշակութային առանձնահատկությունները՝ ի համեմատություն արևմտյան
երկրների կամ Ռուսաստանի: Բացի այդ նրանց կողմից կարևորվում է դեռահասին
ինքնակրթության մղելը: «…Հետո, իրոք, մի քիչ ավելի կարևոր է ինձ համար խրախուսել, որ

իրանք ինքնակրթությամբ զբաղվեն, որովհետև էն համակարգը, որ էսօր գոյություն ունի, ինձ
չի բավարարում: Խրախուսում եմ, որ էրեխեքը իրանք հնարավորություն ստեղծեն իրանց
համար կրթություն ստանալու, զարգանալու»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք.
Վանաձոր)
Հետաքրքրական է, որ եթե տղամարդիկ կարող են լավ արարքը կամ աջակցությունը
խրախուսել դրամի տեսքով, ապա կանայք խրախուսում են կոնկրետ ապրանքի տեսքով.

«…ասում եմ` էսքան տեղը մի քիչ քաղնի բոստանը, ես քեզի մառոժնի կառնիմ, ասում ա, հա,
քաղնում ա: Գնում ենք, մառոժնին առնում ենք»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք.
Արմավիր) Խրախուսանքը կանանց շրջանում նաև դրսևորվում է գովասանքի տեսքով.

«Գովեստի խոսքեր…Ոչ նվերով, ոչ գումարով, ոչ կանֆետով: Տենց բան չի եղել…Հետո
կանֆետով հիմա չեն էլ խրախուսվում»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր) Կանայք
դեռահասների մոտ խրախուսում են նաև սպորտով զբաղվելը՝ դիտարկելով և մատնանշելով
այդ զբաղմունքը որպես հաջողությունների հասնելու գրավական: Հիմնականում միջնակարգ
կրթություն ունեցող կանանց համար սպորտը դիտարկվում է որպես հետագայում ուսումը
բարձրագույն կրթական հաստատությունում շարունակելու հնարավորություն, օրինակ՝
ընդունելություն Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտ:
Ընդհանուր առմամբ Երևանում՝ ի տարբերություն մարզային քաղաքների, ծեծը որպես
պատժի և դաստիարակության արտահայտում դիտարկվում է որպես ծայրահեղ միջոց:
Հետաքրքրական են նաև պատժի գենդերային տարբերակումները. ի տարբերություն
սահմանափակումների՝ տղաներին պատժում են ավելի խիստ, քան աղջիկներին: «...Ես էլ շատ

հանգիստ մարդ եմ, ոնց ասած: Կարող ա եսիմ ոնց ըլնի, աղջկաս հլը մատով անգամ հլը չեմ
կպել, տղուս մի-երկու անգամ եղել ա: Ասում են` հայրական ապտակը պտի ամեն երեխեն էլ
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ստանա: Եղել ա, տվել եմ մի երկու անգամ էդ ապտակից էլ ուժեղ, բայց ոնց ասած, ես ինձ ասել
եմ` լավ, ինչի՞»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Ֆիզիկական բռնությունը ծեծի տեսքով որպես պատիժ կարող է կիրառվել, եթե երեխան
չի հնազանդվում և չի լսում ծնողներին: Հատկանշական է, որ ծեծը կարող է արդարացվել
որպես «ուղղիչ մեթոդ», որը կարող է դրսևորվել [հանրային] ապտակի ձևով. «Կարող է մեկ-մեկ

հասնի, խփեմ, բայց հարևաններս ասում են` ընենց ծեծա, որ քեզի լսի»: Արմավիրում ֆոկոս
խմբային քննարկմանը մասնակցած կանայք գտնում են, սակայն, որ նմանատիպ
իրավիճակները կարելի է նաև «կանխարգելել». «Իսկ ավելի լավ չէ, մինչև ապտակը, առաջին

տոնը որ բարձրանում ա, հլը էն ամենաբարձրին չհասնի, առաջին տոնին, ուղղակի թե
հայացքով ա, թե խոսալով ա, մի հատ իրան տեղը դնեք բառով, որ երկրորդ տոնը չբարձրանա»:
Դեռահաս տղային ծեծի տեսքով ֆիզիկական բռնության ենթարկելը մարզային
քաղաքների կանանց համար դիտարկվում է որպես նրանց դաստիարակության և
հնազանդության ամենակարևոր նախապայման. «Տղան առանց ծեծ չի մեծանում, պիտի

պարտադիր տղային ծեծես: Աղջկան, ասենք, նուրբ ձևով ես դաստիարակում»: (կանանց
ֆոկուս խումբ, ք. Սևան) Ծեծն ըստ էության մոր համար դառնում է տղա երեխային
վերահսկելու և իր իշխանությունը գործի դնելու միակ միջոցը: Սա հատկապես
արտահայտվում է դեռահասության փուլում վերջինիս դերային փոփոխությունների և
մեծահասակ տղամարդու գենդերային դերեր ստանձնելու համատեքստում: Շատ հաճախ այդ
իշխանության կորստի նկատմամբ վախն արտահայտվում է այն դեպքերում, երբ կանայք,
խոսելով պատժի մասին, առավել քան կարևորում են իրենց ամուսինների՝ դեռահասի հոր
միջամտությունը:
Ծեծը Սևանի հարցվող բարձրագույն կրթությամբ մի տղամարդու համար ավելի
ընդունելի պատիժ է, քան խոսքային վիրավորանքը կամ այլ տիպի էմոցիոնալ բռնությունը
մասնավորապես դեռահաս տղայի պարագայում: Իր խոսքում հստակեցնելով, որ ինքը բացի
իր սեփական երեխաներից նաև ծեծի է ենթարկում դպրոցի իր աշակերտներին, նա նշեց.

«Աշակերտին կարաս ծեծես, պատժես, նույնն էլ իմ երեխային: Ես խոսքի էսքան ժամանակ իմ
երեխային պատժել եմ, բայց երբեք չեմ ասել՝ հիմար, անասուն, ապուշ: Հասկանու՞մ եք, սրանք
մի տեսակ բառեր են, խոսքեր են, որոնք ավելի, ոնց ասեմ, վատ արմատ են քցում: Կարող ես
ծեծել, պատժել, ինչքան ուզում ես: Ծեծը ավելի հեշտ մարսվող բան ա, քան վիրավորանքը»:
Պատիժը հայրերի շրջանում կարող է դրսևորվել տարբեր կերպ՝ փող չտալով,
համակարգչից օգտվելը սահմանափակելով կամ արգելելով: Համեմատաբար փոքր դեռահաս
տղայի դեպքում պատիժ կարող է կիրառվել, եթե նա ծխի: Պատիժը ավելի շուտ «բռնի ուժով և

երեխայի ցանկությանը հակառակ որևէ բան անելն է կամ նրան ստիպելն է»: (արական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Վանաձոր) Հայրը կարող է պատժել դեռահաս տղային՝ վերջինիս
կողմից

«անտանելի»

որակվող

զբաղմունքներ

պարտադրելով՝

գիրք

կարդալ,

բանաստեղծություն սովորել և այլն: Տղամարդկանց կողմից դեռահասը կարող է պատժվել նաև
սովի մատնվելով. «Ու պատժում եմ` աշխատելով իրանց սովի մատնել, քաղցած թողնել: Ճիշտ
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եմ չէ՞ անում… Տղային մի քիչ ավելի խստորեն երևի,., Բայց աշխատում եմ էդ սխալները
չնկատել, կամ նկատելով հանդերձ` ընենց եմ ցույց տալի, որ տես, նկատել եմ, բայց քեզ ներում
եմ»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Վանաձոր)
Կանանց մոտեցումները կամ ռազմավարությունները պատժի տեսանկյունից կարելի է
բաժանել երկու տեսակի. անուղղակի և ուղղակի: Անուղղակի ռազմավարության կիրառման
դեպքում դեռահասի «սխալ արարքի» դեպքում մայրերը կարող են նեղանալ, արհամարհել, իսկ
ուղղակի ռազմավարությունն ընտրող կանայք ուղղակիորեն և հստակ մատնանշում են
դեռահասի արարքը և բացատրում արարքի սխալ լինելու պատճառները:

«Ասենք, եթե մի հարց տան, չպատասխանեմ, երկրորդ անգամ տան, իրանք հասկանում են, որ
իրանք պատժված են, ինչ-որ բան էն չեն արել, էլի: Էդ կարամ ասեմ»: (իգական, բարձրագույն
կրթություն, ք. Երևան)

«Պատիժ, ես չեմ կարա ասեմ՝ պատժում եմ, ես շատ խոսում եմ: Ես ահավոր շատ խոսում եմ,
բացատրական աշխատանք եմ տանում ու չգիտեմ, էնքան, մինչև հոգնում եմ»: (կանանց ֆոկուս
խումբ, ք. Արմավիր)

«Այ, արդեն ոնց որ ձևն էլ գտած լինեմ, հանգիստ որ խոսեմ, ոնց որ իրանք ավելի ընդունեն, քան
թե գոռամ: Որ գոռում եմ, ջղայնանում եմ, կարող ա տնից թողան, դուրս գան: Բայց հետո
հասկացա, որ չէ, պտի հետները խոսամ, սենց մաժելով, էլի: Էդ ձևով կարամ իրանց ամեն ինչը
իմանամ, էլի: Ոնց որ թե էդ բանը աշխատում ա»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Սևան)
Ըստ էության հարցված ծնողների շրջանում ընդհանուր էր այն կարծիքը, որ գոյություն
չունի որևէ արարք կամ վարք, որի համար ծնողը չկարողանա ներել իր երեխային, ինչը իրենց
կարծիքով կհակասեր «ծնող»-ի էությանը: Այդուհանդերձ հնարավոր է առանձնացնել
առանձին երևույթներ, որոնց դեպքում ներում չի կարող լինել կամ դժվար է ներել:
Հարցման մասնակից ծնողները միանշանակ չեն ների իրենց երեխայի կողմից
խաբեությունը: «Ես միշտ ասել եմ իմ երեխաներին, որ մենակ վախկոտ մարդը կարա սուտ

խոսա»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Վանաձոր) Ավելին, տղամարդկանց կարծիքով
խաբեությունը դեռահասի կողմից կարող է վերջինիս մոտ վերածվել բնավորության և
հետագայում որևէ կերպ վնասել թե իրեն, թե իր ծնողներին, և թե շրջապատին: Կանանց
համար հատկապես խաբեությունը մաս է կազմում դավաճանության, ինչն աններելի է իր բոլոր
դրսևորումներում. «Դա վերաբերվում ա թե ընկերներին, թե ծնողներին, իրա քրոջը կըլնի,

հայրենիքին կըլնի, մի բան, որ չի կարելի»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Վանաձոր)
«Չեմ ների միակ բանը, երևի թե արդեն մեծ տարիքում, որ ունենան ընտանիք, կամ իրենց
տաքուկ օջախը, միակ բանը, որ չեմ ների, դա իրենց դավաճանությունն է»: (իգական,
միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Մայրերն ընդհանուր առմամբ չեն կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչի համար կարելի
է չներել երեխային՝ հիմնավորելով դա մոր դերի և էության, մոր կերպարի մասին
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պատկերացումներով. «Ճիշտն ասած, մի քիչ դժվարանում եմ էդ հարցին պատասխանել,

որովհետև հիմա կյանքը էնքան բարդ ա, չգիտես՝ էգուց քո երեխեն ինչ կանի քո գլխին… Նու,
ծնողը էդպիսին է, ընդհանրապես մայրն է էդպիսին՝ ինչքան էլ մորը վիրավորես, մեկ ա, ինքը
քո մայրն ա, քեզ ներելու ա»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
Տղամարդիկ երեխայի կողմից «չներվող» վարքի դրսևորման դեպքում նախ և առաջ
կմեղադրեն հենց իրենց. «Եթե Աստված չանի, եթե հետագայում իմ երեխեն ընենց սխալ թույլ

տա, որ ես համարեմ դա աններելի, ես առաջին հերթին, ինձ չպիտի ներեմ, որ ես ինչ-որ մի տեղ
թերացել եմ: Փառք Աստծո, չկա ընենց բան, որ, ասենք, երեխուն չներես: Ի՞նչ պիտի անի
երեխեն, որ չներես»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Վանաձոր)
Երեխային որևէ արարքի համար չներելու առարկա կարող է լինել բռնաբարությունը.

«...ասենք, տղաներով մի հատ աղջկա ինչ-որ մի հատ վատ բան անեն, խոսքի օրինակ: Ըտենց
արարքները կարամ չներեմ ընդհանրապես»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք.
Արմավիր):

3.3.

Ինչպիսի՞ որակներ են դաստիարակում ծնողները իրենց երեխաների մոտ
Ընդհանուր առմամբ բոլոր ծնողների մոտ առկա է հպարտության զգացումը իրենց

երեխաների նկատմամբ, որը ևս ունի գենդերային առանձնահատկություններ: Դեռահաս
տղայի դեպքում ծնողները հպարտանում են նրա ավելի ազատ և անկախ վարքի դրսևորմամբ,
իսկ դեռահաս աղջկա դեպքում ծնողների «հպարտությունը» մեծ մասամբ սահմանափակվում
է վերջինիս հնազանդությամբ և կրթական առաջադիմությամբ պարծենալով: Այդպես, կարելի
է ասել, որ ծնողները աղջիկներին դաստիարակում են հնազանդ (հետևորդ), իսկ տղաներին՝
պաշտպանող, վերահսկող և նախաձեռնող (առաջնորդ): Առանձին դեպքերում աղջիկ երեխայի
ակտիվ վարքը և նախաձեռնողականությունը ծնողների կողմից ողջունվում են որոշակի
սահմաններում:
Ծնողների կողմից իրենց երեխաների մոտ դաստիարակվող ընդհանուր որակներից են
հայրենասիրությունը, բարությունը, հարգանքը և սերը իրենցից մեծերի նկատմամբ, հարգանքը
այլ մարդկանց հանդեպ, ջանասիրությունը և աշխատասիրությունը, կիրթ վարվելակերպը,
ազնվությունը,

կամային

հատկանիշները,

առանձին

դեպքում՝

քննադատական

մտածելակերպը:
Հայրենասիրության սերմանումը հավասարապես կարևոր է թե տղա, թե աղջիկ
երեխաների համար: Հայրենիքի նկատմամբ հարգանքը և սերը դիտարկվում է որպես մյուս
բոլոր մակարդակներում հարգանքի և սիրո դրսևորման ու գնահատման հիմք և գրավական.

«Դե, երկուսի մեջ էլ հայրենասիրություն… Խոսքի էն կարգի հայրենասիրություն, որ եթե
հեռուստացույցով օրհներգը, հիմնը երգում են, պետք ա բարձրանան, կանգնեն: Հիմա կարող
ա էտի ֆանատիկ է, ես չեմ իմանում: Ես ինքս դաշնակցական եմ, մեր տան անկյունում
դաշնակցության դրոշը դրած ա, պարտադիր: Էտի, ոնց ասեմ, հայրենասիրությունը մի քիչ
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գլոբալ հասկացություն է, էլի: Դե, եթե ինքը սիրեց իրա հայրենիքը, ինքը կարժևորի թե իր անձը,
թե իր աշխատանքը, թե իր կոլեկտիվը»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
Լավ մասնագետ և «լավ մարդ» դառնալը միանշանակ կարևոր է բոլոր ծնողների համար:
Բոլորի կողմից խրախուսվում է նաև հետագայում լավ ընտանիք կառուցելը: «Լավ մարդ»
լինելը ունի տարբեր նշանակություններ և որպես մարդկային որակ իրենից ներկայացնում է
առանձին կատեգորիա: Սակայն «լավ մարդ»-ու համար ընտանիքը պետք է ունենա
առաջնային նշանակություն: «Ընկերները՝ հպարտանան, ծնողները՝ սիրեն»: (իգական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան)
Մայրերն առանձնացնում են կանացի և տղամարդկային որակներ. «Աղջիկների մոտ

համեստություն,
հեզություն:
Տղաների
մոտ
էլ
քաջություն,
խիզախություն,
հայրենասիրություն… Ուժեղ տղամարդ լինեն, որ իրանց կինը իրենց կողքին պաշտպանված
զգա»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան) Մայրերը իրենց դուստրերի մեջ նաև շատ
են ներդնում այսպես կոչված «բարոյական» վարքագիծը կրելու պարտավորությունը: Նրանց
համար կարևոր է նաև երեխայի մեջ քրիստոնեական արժեքների սերմանումը իրենց ուրույն
մեկնաբանությամբ: Բարձրագույն կրթությամբ կանանց համար առանձին կատեգորիա է
«դաստիարակված» լինելը, այսինքն՝ ընդունելի պահվածք, վարվելաձև և խոսելաձև ունենալը:

«Ասում եմ տղաների հետ շատ ազատ չլինես, բերանդ չբացես ավտոբուսում չծիծաղես, կամաց
կխոսաս, ձեզ ցույց չտաք, Աստծո հանդեպ հավատ եմ դաստիարակում, տանում եմ բոլոր
տոներին եկեղեցի, ծաղկազարդ, զատիկ, միշտ ինքը գիտի, որ մոտենում է ըտենց օր մենք պետք
է գնանք մոմ վառենք: Տրանսպորտի մեջ սիրուն չի, որ աղջիկները ծիծաղում են բարձր, ինձ
դուր չի գալիս դա: Ու չբանբասի, ինքը որ տանից դուրս ա գալիս ընկերուհու հետ, ասում եմ
չնստեք-չբանբասեք»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան)
«…Ես շատ կողմնակից եմ, որ ասեմ՝ մեջները աստվածավախ ըլնեն: Այսինքն՝ ինձ կարաս
խաբես, կողքինիդ կարաս խաբես, բայց դու քեզ չես կարա խաբես: Երևի դա մարդուն պետք ա
անպայման՝ ինքը իրա մեջ պատասխան տա իրա արարքների համար»: (իգական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Վանաձոր)
Մայրերի կարծիքով ինչպես բոլոր հատկանիշները, այնպես էլ բարությունը և
կարեկցանքը ուրիշի նկատմամբ երեխան սովորում է իր ընտանիքից. «Իմ երեխուն ուրեմն

տվել ենք 200 դրամ, եկել ա տուն, ասում եմ՝ բալ, կերա՞ր ինչ որ ուզում էիր: Ասում է՝ մամ, մեր
դասարանի էս ինչը, իրա մաման փող չուներ, չի տվել, ուրիշ բան եմ առել, որ իրան էլ առնեմ:
Բայց հաստատ ես չեմ ասել, ուղղակի ինքը արդեն գիտի: Ոչ թե կոնկրետ նստել եմ, ասել եմ,
չլինի, կառնես, և այլն, և այլն, չէ: Ուղղակի ինքը արդեն կողմնորոշվում ա, որ տենց պտի լինի»:
(կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Հայրերի կողմից մատնանշվում է նաև երեխայի ինստրումենտալ նշանակությունը
ընտանիքի և շրջապատի համար: Այդպես ֆոկուս խմբի ընթացքում հայրերից մեկը նշեց, որ
տղա երեխայի մեջ դաստիարակում է ուրիշներին օգտակար լինելու հատկությունը,
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այնուհետև նրանցից մյուսը դա փաստեց իր աղջկա մասին հետևյալ օրինակով. «Գիշերը մի 5-

6 տուն էն կողմ մեկը վատացել էր: Եկան, դուռը խփին, ձեն տվի` ըսի, բալա ջան, ելի, մարդը
վատացել է, գնա, մի հատ սրսկա: Ելավ, հագնվավ վռազ: Ասենք, ինքը չասեց` էս ուշ ժամին
ընձի քնից հանել ես: Բնականաբար, էտի իրա դաստիարակությունից ա…»: (տղամարդկանց
ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր) Երեխայի ինստրումենտալության ընկալումը տարածված է նաև
Երևանում հարցված մայրերի շրջանում. «…Մեր միակ բանը նա ա, որ երեխեքը

դաստիարակված, մեզ պիտանի երեխեք մեծանան»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք.
Երևան)
Միևնույն ժամանակ բարձրագույն կրթությամբ տղամարդիկ նշում են, որ հստակ
փորձում են դրդել իրենց տղա երեխային դառնալ ավելի անկախ և հասնել մեծ
հաջողությունների հիմնականում նյութական տեսանկյունից և հատկապես կրթության
միջոցով. ունենալ «լավ աշխատանք, լավ մեքենա, շատ փող» և այլն: «…Դու չե՞ս ուզում, որ

խոսքի օրինակ, քո ուզած մեքենան քշես, քո ուզած տեղը գնաս, ման գաս, քո ուզածը ուտես:
Ստիպված չլինես չարքաշ կյանքով, ոնց որ ասած, վաստակես հանապազօրյա
հացը:…Հասկանալով, որ էտի իրա համար վիրավորական ա, բայց ես ուզում եմ իրան ցավ
պատճառեմ: Ինքը զգա, որոշում կայացնի, ինչ-որ տենց մի բան արթնացնեմ, որ ինքը
կարողանա ասի` ես քեզ կապացուցեմ ինքը իրա մտքի մեջ, կապացուցեմ, որ ես կարամ: Էտ ա
իմ բանը: Ոչ թե երեխային ինչ-որ հոգեբանական ճնշելը կամ բանը…»: (արական, բարձրագույն
կրթություն, ք. Արմավիր)
Ընդհանուր առմամբ երեխայի մոտ ծնողների կողմից որոշակի որակների խրախուսման
հետ կապված ակնհայտ է ավանդական գենդերային դերերի և կարգավիճակների
խրախուսումը: «Ես միշտ աղջկա դաստիարակության մեջ մի կարևոր բան եմ հատկանշական

համարում, որ եկել ա իմ մորից: Իմ մորը դաստիարակել ա իրա հերն ու մերը, չէ՞: Իմ մորական
տատն ու պապը անընդհատ ասում էին՝ մենք էն ձև երեխեք ենք դաստիարակել, որ մեր
աղջիկը լավ երեխեք կարենա դաստիարակի: Հասկացա՞ք, չէ, տրամաբանությունը: Այսինքն՝
ես հիմա դաստիարակում եմ էն ձևի աղջիկ, որ ինքը լավ երեխեք դաստիարակի, լավ
ընտանիքի հարս լինի, լավ ամուսին ունենա և այլն»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք.
Սևան)

«Դե, աղջիկը ոնց որ եղանակի հետ կապված, էլի: Ասենք, տան իրավիճակը ոնց եղավ, տենց:
Բայց ինքը ստեղծող ա, էլի, վերջը տղամարդ ա դառնալու, ընտանիք կազմի: Վերջը ինքն ա
ղեկին նստած: Աղջիկը պասաժիռն է էդ ավտոյի: Ինքը պետք ա ղեկավարի, դրա համար պետք
ա տղան աղջկանից տարբերվի»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան)
Դեռահաս աղջկա դեպքում խրախուսվում է հիմնականում «բարոյական»-ի կերպարին
համապատասխանելը. «Կարևորը աղջիկը լինի խելացի, կիրթ, որ խոսելուց էլ մարդ հասկանա,

որ էդ երեխեն տանից ա: Բարոյապես մաքուր»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Սևան)
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Կամային հատկանիշների սերմանումը կանանց համար ենթադրում է, որ երեխաները
պետք է ուժեղ լինեն և կարողանան հասնել իրենց նպատակներին. «Բայց բոլոր դեպքերում

իրանք իրանց պտի առաջ տանեն անպայման՝ ուժեղ ըլնելու համար: Իրանք մինչև ուժեղ
չըլնեն, մինչև մի բանի չհասնեն, չի լինի» (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Վանաձոր)
Մայրերի համար կարևոր է նաև, որ իրենց երեխաները հանդուրժող լինեն: Բացի այդ նրանք
երեխայի մեջ փորձում են սերմանել ինքն իր նկատմամբ սերն ու գնահատանքը:
Առանձին դեպքերում հատկապես դեռահաս տղայի մոտ տղամարդիկ դաստիարակում
են հարգանք ցանկացած կնոջ նկատմամբ՝ իրենց մեկնաբանությամբ («…հարգել կնոջը՝ թույլ

սեռի ներկայացուցչին՝ լինի դա քույրը, լինի դա մայրը, թե հարևանի աղջիկը», արական,
միջնակարգ

կրթություն,

սահմանափակվում

են

ք.

Վանաձոր),

հիմնականում

իսկ

նրանց

այդ

հարգանքի

նկատմամբ

դրսևորումները

վերահսկողության

և

պաշտպանության միջոցով:

3.4 Վերաբերմունքը հակառակ սեռին բնորոշ վարքագծի դրսևորման նկատմամբ

Անկախ սեռից և կրթական մակարդակից ծնողների շրջանում գերակշռում է այն
կարծիքը, որ յուրաքանչյուր սեռն ունի իրեն հատուկ դերերը, կարգավիճակները և
վարքաձևերը, որոնք տրված են Աստծո և բնության կողմից:
Մայրերի մեծ մասի շրջանում առկա է այն կարծիքը, որ հենց իրենց երեխայի մոտ
հակառակ սեռին բնորոշ վարքագիծ չի կարող դրսևորվել: Անգամ այն պարագայում, երբ մայրը
տղա երեխային համարում է նուրբ էակ, միևնույնն է կոպտությունն ընդհանուր առմամբ
«տղայական» հատկանիշ է: Կան ծնողներ, ովքեր նշում են, որ իրենց թե աղջիկ, թե տղա
երեխաները ինչ-որ տարիքում փորձել են դրսևորել հակառակ սեռին բնորոշ վարքագիծ՝
հիմնականում խաղալիքների և խոսելաձևի առումով, սակայն դա չի նշանակում, որ նրանք
կարող են հանդուրժել նման վարքագծի շարունակականությունը և դրա դրսևորումը կյանքի
այլ ասպարեզներում:
Ընդհանուր առմամբ ծնողների կարծիքները բաժանվում են մի քանի ուղղության.

ծնողների մի մասը գտնում է, որ կարելի է երեխաներին դա թույլ տալ (օրինակ՝ տղա երեխան
խաղում է տիկնիկով), քանի որ տարիքի հետ միասին նրանք ի վերջո կընկալեն թե որն է
«տղայականը» և որը՝ «աղջկականը», սակայն այս դեպքում ևս նման վարքագիծը կարող է
հանդես գալ որպես պատժի առարկա: «Եթե տղա երեխան ձեռքը վերցնում ա տիկնիկ, պետք

չի դրա համար պատժել…Նորմալ ա դա: Մենք բոլորս էլ երեխա ենք եղել, խաղացել ենք: Հետո
հասկացել ենք, որ տիկնիկը աղջկա ա, ավտոմեքենան տղայի ա»: (իգական, միջնակարգ
կրթություն, ք. Երևան)
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Ծնողների մյուս մասի կարծիքով հակառակ սեռին բնորոշ վարքագծի արտահայտման
դեպքերում երեխային պետք է բացատրել դրա հետևանքների սխալականությունը (որոշ
դեպքերում նաև պատժել) և իրեն հարիր գենդերային դերերը կրելու կարևորությունը: «Բա

ինչի՞ եմ տղա բերել, որ տղավարի մեծանա: Չէ, շատ եմ վախում էդ տիպի բաներից: Աստված
ոչ անի` ես իմանամ կամ հերը, չգիտեմ: Մենք ավելի լավ ա, մեռնենք: Ես տենց եմ մտածում,
ասենք: Եթե տղա եմ բերել, ուրեմն տղավարի պտի մեծանա: Կարող ա հետամնաց հայացքներ
ա, ես չգիտեմ, բայց ինձ թվում ա, յուրաքանչյուր ծնող տենց կպատասխանի»: (իգական,
միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)

Ծնողների մեկ այլ խմբի համաձայն հակառակ սեռին բնորոշ վարքագծի դրսևորումը
դիտարկվում է որպես հոգեկան և հորմոնալ խանգարում, [երբեմն ի ծնե] հիվանդություն: Այս
հարցի շուրջ «ծնողի հետևողականության» տեսանկյունից մայրերը տարակարծիք են. նրանց
մի մասի կարծիքով դա հիվանդություն է, իսկ մյուս մասը համարում է դա ուրիշների կողմից
տվյալ երեխայի շահագործում: Այս հարցի շուրջ ծնողի հետևողականությունը հատկապես
կարևորվում է հաշմանդամություն ունեցող երեխայի դեպքում: Սակայն ծնողների շրջանում
կան նաև հակասող կարծիքներ. «Դուք հետևողական լինեք, թե չլինեք, եթե երեխու մոտ էտի
կա, դուք ինչ ուզում եք, արեք»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Միանշանակ չէ նաև ընդհանուր դիրքորոշումը երևույթի նկատմամբ մայրերի
շրջանում: Որոշ կանայք նշում են, որ «Նախ, հեռու մեզանից, բայց եթե իմ երեխայի հետ նման

բան լիներ, ես անմիջապես կգտնեի մասնագետ: Հոգեբան առաջին հերթին, հետո՝ մասնագետ:
Ոչ թե կփորձեի ես: Էտ արդեն լուրջ հարց ա»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Վերջիններիս կարծիքով նման իրավիճակը կարելի է հաղթահարել, եթե հնարավոր լինի ճիշտ
ժամանակին «միջամտել և բուժել» դեռահասին: Տղամարդկանց համար ևս նման վարքագիծը
դիտարկվում է որպես հիվանդություն, շեղում և/կամ խանգարում: Այդուհանդերձ, եթե կանայք
նման պարագայում ավելի հակված են դիմելու մասնագետի, ապա տղամարդիկ կարող են
դիմել բռնության, ինչը իրենց կարծիքով պետք է ունենա «սթափեցնող» և «բացատրական»
բնույթ, ինչպես նաև լիովին արդարացված է:

«Ես մտածում եմ, որ էտի այլասերում ա, այլասերում ա ազգը: Էդ մարդկանց
պարզապես պետք ա ասեն` գիտես, մենք խորապես ցավում ենք, որ դու հիվանդացել ես էդ
հիվանդությամբ, քո ուղեղի հետ էդ բանն ա կատարվում, որ դու չես պատկերացնում Աստծո
տված շնորհը: Ոնց ա, ասենք, ինչի համար կա Ադամ, ինչի համար կա Եվա: Շեղվել ա էդ պահը:
Դու պետք ա գաս, իրա հետ հոգեբանական աշխատանք կատարես: Բոլորի հետ: Դա շատ վատ
երևույթ ա:
Ես Ձեզ ոնց ասեմ` ոնց որ ասենք խոսքի օրինակ, մեկ կտոր միս ունենաս տունը` մի 5
կգ, էս մի կողքը սենց որթոտի, ու ասենք դու ուզում ես ճաշ պատրաստես: Դու բայց ուզում ես
էդ որթոտ մասը կտրես, հանես, քցես էն կողմ: Հետո գաս, ասես` չէ, ախպեր, էդ որթերի
իրավունքը պետք ա պաշտպանենք ու խոսքի` չէ, թող իրանք մնան էդտեղ: Ասենք, նույնը էս
պրոցեսն ա: Եթե մի բանը հիվանդանում ա, պետք ա բուժեն: Ես ըտենց եմ մտածում` թե
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աղջիկների պահով, թե տղաների պահով: Դա հիվանդություն ա: Խոսքի, ասենք… Իրանք
միգուցե մեղավոր չեն, իրանք միգուցե չեն հասկանում»: (արական, բարձրագույն կրթություն,
ք. Արմավիր)
Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ եթե տղամարդիկ
հակառակ սեռին բնորոշ վարքագիծը նույնացնում են սեռականության և սեռական կյանքի հետ,
ապա կանայք ավելի շուտ շեշտադրում են հագուստի ընտրությունը, վարվելաձևը, շփման
ձևերը, խաղալիքները և այլն: «…մի ընթացք մոդա էր ընկել, նեղ ջինսերը, որ հագնում էին…

Առանք: Մի քանի անգամ հագավ, կողքից ասել էին՝ էդ ի՞նչ է էդ ռետուզը, էդ ի՞նչ է: Եկավ, ասեց՝
մա´մ, էլ չեմ հագնի: Այսինքն՝ իրան հնարավորություն տվեցինք՝ ինքը զգա, ոչ թե իրան
արգելեցինք, այլ իրան հնարավորություն տվեցինք՝ ինքը զգար, պետք էր, թե պետք չէ: Տենց
խիստ արգելքներ չենք դնում: Ու ինքը գիտի, որ ինքը ինչի ուզի հասնի, մենք իրան պտի
օգնենք»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Վանաձոր)
Հետազոտության արդյունքների վերլուծության ընթացքում կրկին հաստատվեց այն
իրողությունը, որ ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում և գենդերային դերեր ունենալը
արևմտյան երկրներում («Եվրոպայում») դիտարկվում է որպես նորմալ երևույթ, սակայն
անընդունելի է «հայի» համար: «Էտ ա հիմնականը: Թաքուբիր: Մեր հայ ազգը իրա էդ կեցվածքը

բնորոշ ա` տղամարդը` տղամարդ, կինը` կին: Իսկ ուրիշ ազգերի մոտ ուրիշ ձևի ա: Մեր մոտ
էս ավանդույթը շատ բարձր ա ու տենց էլ պիտի լինի: Իմ կարծիքով, էտ ա»: (տղամարդկանց
ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր): Հետազոտության ընթացքում ակնհայտ էր վերջերս տարածում
ստացած գենդերային հավասարության և ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման՝ որպես
ազգասպան և այլասերող երևույթների վերաբերյալ դիսկուրսի ազդեցությունը:
Վանաձորից միջնակարգ կրթությամբ տղամարդիկ երեխաներին չէին ների հակառակ
սեռին բնորոշ վարքը, որը նրանց խոսքում արտահայտվում է ազգայինի կոմպոնենտի

«Մեր հայկական սովորություններից բացի ուրիշ սովորությունների
չենթարկվեն, ուրիշ ազգի սովորությունների չենթարկվել: Պահել ազգայինը, պահել միշտ
բարձր. մեր հայկական ամեն ինչը ես կընդունեմ, բայց օտար ազգի ինչ-որ սովորություններ չեմ
ների: Դրա մեջ մտնում ա միասեռությունը, էլ ի՞նչ կա, հաշիշ օգտագործելը, կախվածությունը
ալկոհոլից, անբարո արարքները չեմ ների: Ինձ թվում ա՝ վսյո»: (արական, միջնակարգ
շեշտադրմամբ.

կրթություն, ք. Վանաձոր)
Հակառակ սեռին բնորոշ վարքի դրսևորման տեսանկյունից կանայք ևս շեշտադրում են
հայկական
և
ավանդական
մշակույթին
«նմանատիպ
երևույթների»
անհամապատասխանությունը. «…մեր Հայաստանի պայմաններում էլ հային բնորոշ նման

բաները ինչ-որ տեղ պատժելի ա: Որպես հայ՝ չպետք ա էղնի նմանատիպ բաներ, որպես հայ
ընտանիքի զավակ, էլի, չի սազում մեզ, բնորոշ չի: Տղան տղա ա էդ առումով, էլի»: (իգական,
միջնակարգ կրթություն, ք. Վանաձոր)
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«Էդ չպետք ա, որ մեր հայության մեջ էդ պղծությունը լինի, չէ որ մենք առաջինն ենք
քրիստոնեությունն ընդունել: Մենք պետք ա սուրբերի սուրբ ազգը լինեինք»: (կանանց ֆոկուս
խումբ ք. Սևան)
Երևան քաղաքում բացառություն է կազմել հարցվածներից միայն մեկ բարձրագույն
կրթությամբ տղամարդ, ով «քաչալանալը», «տղաների հետ ֆուտբոլ խաղալը» կամ փողկապ
կրելը որպես հակառակ սեռին բնորոշ վարքագիծ իր դստեր պարագայում համարում է
«նորմալ»:

3.5 Մասնագիտության ընտրություն
Մասնագիտության

ընտրությունը

անմիջականորեն

կապված

է

ֆինանսական

բարեկեցության հետ: Ֆինանսական բարեկեցությունը երկակի բնույթ ունի: Անգամ եթե
ծնողները չեն միջամտում երեխայի մասնագիտական կողմնորոշմանը, նրանք հիմնականում
պատկերացնում են մասնագիտություն, որը անմիջականորեն կապված է հետագայում
ֆինանսական կայունություն ապահովող աշխատանքի հետ (դեռահասի և իրենց սեփական
բարեկեցությունը): Բացի այդ, մասնագիտություն ընտրելիս երեխային ազատ թողնելու հետ
մեկտեղ գոյություն ունի որոշակի սահման, որը վերաբերում է ծնողի ֆինանսական
հնարավորություններին. դեռահասը կարող է ազատ ընտրություն կատարել ծնողների
ֆինանսական հնարավորությունների շրջանակում գտնվող մասնագիտություններից:
Ընդհանուր առմամբ, հարցմանը մասնակից թե կանանց, թե տղամարդկանց կարելի է
բաժանել երկու խմբի. մի խմբում այն կանայք և տղամարդիկ են, ովքեր փորձում են ուղղորդել
երեխաներին մասնագիտություն ընտրել ծնողի ցանկությամբ, իսկ մյուս խմբում ծնողները
ազատ են թողնում իրենց երեխաներին ընտրել ցանկացած մասնագիտություն, որը կլինի

«երեխայի սրտով»: «Ինքը պետք ա ընտրի, ավելի շատ թողնելու եմ իրա կարծիքին, իրա
ցանկությանը, որովհետև կարող ա իմ ուզածով սովորի, հետո իրան պետք չէղնի, ինքը
չօգտագործի»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Վանաձոր)
«Մասնագիտությունը իմ աղջիկը ինքն ընտրեց… Հիմա երկու տարին լրանա, ինքը ձգտում ա,
որ բժշկական ընդունվի… Չի կարելի երեխուն ստիպել, որ դու պետք է դառնաս էս բանը:
Կարող ա ինքը չի սիրում էտի: Օրինակ, ինքը չսիրի բժշկի մասնագիտությունը, ես իրան
ստիպեմ: Ինքը, բնականաբար, լավ մասնագետ չի դառնա ու շատ մարդկանց էլ վատություն
կանի:»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր)
Մասնագիտության ընտրության հարցում կանայք տղաներին ուղղորդում են ավելի
շատ, քան աղջիկներին, և հատկապես այն ուղղությամբ, որը կհամապատասխանի իրենց
ներկայիս սովորելու ունակություններին և առաջադիմությանը: Կանայք ընդհանուր առմամբ
նաև փորձում են այնպիսի մասնագիտություններում ուղղորդել իրենց երեխաներին, որոնցում
վերջիններս կկարողանան հետագայում ինքնադրսևորվել և համապատասխան աշխատանք
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գտնել: Այս առումով նկատվեց հետաքրքիր միտում. տղամարդիկ երեխաներին ուղղորդում են
ավելի տեխնիկական կրթություն (ինչն ավելի շահութաբեր է նրանց կարծիքով), իսկ կանայք
ավելի կարևորում են դեռահասի ընտրությամբ բարձրագույն կրթություն ստանալը:
Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ծնողները պատկերացնում են
հստակ արական (ոստիկան, ծրագրավորող, տնտեսագետ, մեքենայի վերանորոգման
մասնագետ և այլն) և իգական (դիզայներ, բժիշկ, ուսուցչուհի, թարգմանչուհի և այլն)
մասնագիտություններ, սակայն, կախված ընտանիքում երեխաների թվից և սեռային
բաշխումից կանայք ավելի, քան տղամարդիկ հանդուրժող են հակառակ սեռին բնորոշ
մասնագիտության ընտրության հարցում (միայն աղջիկ երեխաներ ունեցող հայրերը ևս ավելի
հանդուրժող են ի տարբերությունը մյուս հայրերի):
Տղայի՝ ավելի կանացի՝ երաժշտական ուղղությամբ մասնագիտություն ընտրելու
հանգամանքը ևս հանդուրժելի է ծնողների կողմից, հատկապես եթե երաժշտական գործիքը
արական է, օրինակ՝ դուդուկ կամ դհոլ. «Դե, աղջիկս ինքը ուզում ա բժշկության ոլորտ ընտրի:

Տղան էլ հիմա ուզում ա երաժշտությամբ գնա: Հավանաբար, իրա ասելով, կոնսերվատորիա
կուզենա, հենց կոնկրետ դուդուկի բաժին: Բայց երբ որ իմացավ կոնսերվատորիայում պետք ա
սոլֆեջոյի քննություն տա, արդեն ոնց որ ուզում ա նահանջի: Ինքը գրել-ջնջելու հետ սեր չունի»:
(արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
Բարձրագույն կրթությամբ կանանց շրջանում հետաքրքրական է հատկապես այն, որ
տեսնելով

անգամ

դեռահասի

կողմից

ընտրած

մասնագիտության

գենդերային

առանձնահատկությունները, հիմնականում չեն փորձում նրանց հետ պահել տվյալ
ընտրությունից: «Արդեն մեկ տարի ա, որ նոր գնում էր կիթառի, դե, ասենք, նաև էն ժամանակ

դաշնամուր էլ էր նվագում: Դե, ասենք դաշնամուր աղջիկն էլ ա նվագում, տղան էլ ա նվագում:
Ընենց չէ, որ ասեմ` սա աղջկա մասնագիտություն է, որովհետև երգելու հետ զուգահեռ պետք
ա նվագել իմանան, դա զուգահեռը շատ լավ ա, իմանան, էլի»: (իգական, բարձրագույն
կրթություն, ք. Արմավիր)
Դեռահասի կողմից հաճախ մասնագիտության ընտրությունը նաև կախված է նրանից,
թե ինչ խմբակ է այցելել կամ արտադպրոցական գործունեությամբ է զբաղվել վերջինս: Դա էլ,
սակայն, շատ հաճախ ծնողի ուղղորդման արդյունք է. «Դե, իրենք երաժշտականի գծով են

սովորել, երևի երաժիշտ կդառնան, էլի: Դե, հենց մենք ենք ուղղորդել, երկրորդ դասարանից
հարցրեցինք»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Սևան)
Ծնողները,

որոնք

մասնագիտության

ընտրությունը

թողնում

են

դեռահասի

հայեցողությանը հարցվածների շրջանում մեծամասնություն են կազմում և գտնում են, որ
պետք է հիմնականում ազատ թողնել դեռահաս թե տղային, թե աղջկան, սակայն ընթացքում
նաև ուղղորդել, որպեսզի ընտրությունը համապատասխանի թե սպասելիքներին, թե ծնողի
ֆինանսական հնարավորություններին: «Ճիշտն ասած, ես մի քիչ դեմ եմ, որ աղջիկը ոստիկան

լինի, բայց, դե, իրա նախընտրածն ա: Ես իրան ասում եմ` աղջիկ ջան, սենց, սենց, սենց, ասում
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ա` չէ, պապա ջան, ես ուզում եմ միլիցիայի դպրոց սովորեմ»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ,
ք. Արմավիր)
Անգամ եթե ծնողները չեն միջամտում երեխայի մասնագիտական կողմնորոշման
գործընթացին, նրանց համար կարևոր է, որ երեխայի ընտրած մասնագիտությունը
հետագայում արդյունավետ լինի ֆինանսական տեսանկյունից. «Ես չեմ էլ խոչընդոտում:

Ճիշտն ասած, հիմա մեր պայմաններում իմ տղայի ընտրած մասնագիտությունը
(ծրագրավորում) մի քիչ բարդ եմ համարում, բայց եթե ինքը ընտրել ա ու գիտի, որ դա նրան
վաղը հաց ու ջուր ա, կարիերայի դրսևորում, ես չեմ խանգարում»: (իգական, բարձրագույն
կրթություն, ք. Սևան)

«Ամեն ինչը գումար բերելու վրա է գնում»: (կանանց ֆոկուս խումբ, ք. Վանաձոր) «Հմի շատ
մարդ կա, որ սովորել ա, ունի կարմիր դիպլոմ, փողոց է ավլում կամ առևտուր անում»: (կանանց
ֆոկուս խումբ, ք. Վանաձոր)

«…ցավալի է ասել, որ իրականում, մեր երկրում հնարավոր չի, որ մարդ ընտրի էն
մասնագիտությունը, որը իրենք սիրում են: Որովհետև մասնագիտությունը սիրելուց բացի
պիտի կարողանա հետագայում դա քեզ որոշակի ապահովի նյութական»: (արական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան)
Ֆինանսական արդյունավետությունը կարևոր է ոչ միայն երեխայի, այլ նաև ընտանիքի
համար ընդհանուր առմամբ: Այս հանգամանքը դուրս է բերում ծնողների շրջանում
ապագայում կերակրողի և «ընտանիքը պահող»-ի մասին պատկերացումները. «Ես ինչը որ

ասում եմ, համարյա 80-90%-ը տղայիս համար եմ ասում: Աղջիկը չէ, աղջիկը… Էն, որ ասում
են՝ միակ նորմալ բանը, որ ռելսերի վրա դրված ա, էտի աղջիկն ա… Դե, աղջիկ երեխային կա
չէ՞ էսօր հայերի մեջ, որ եթե ինչ-որ ֆինանսական ներդրում ես անելու, ապա տղա երեխայի
համար անել, չէ՞ որ տղան քո պահողն ա, բան: Աղջիկը, դե, ինչ պիտի անի, չէ՞, էս ձև
մտածելակերպով մարդիկ էլ կան: Դե, հիմա իմ աղջկա համար, ինքը մի նախասիրություն ունի,
ուզում ա սովորի: Դե, ինքն ա իրա խնդիրը լուծում… Ես չեմ կարող, ասենք, իրա վրա լրացուցիչ
ժամանակ ծախսեմ դաստիրակության: Ինքը ոնց որ հունի մեջ ընկած է: Տղայի պարագայում
մի քիչ ուրիշ ա: Ես մի տեսակետի եմ հակված, որ տղաներն ավելի ընդունակ են միշտ: Իմ
փորձից ելնելով, էլի: Տղայիս ասում եմ՝ աղջիկն ի՞նչ ա, որ քեզանից պիտի լավ սովորի, ու էլի
խելքի չի գալիս, էլի»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
Մասնագիտության ընտրության հետ կապված տղամարդիկ նշում են խոչընդոտներ,
որոնց առկայությամբ կապ չունի՝ ինչ մասնագիտություն ունի մարդը. դրանց շարքին են
դասվում

կողմնակալությունը,

կոռուպցիան,

համապատասխան

աշխատանքի

բացակայությունը և այլն. «Ես ասեմ, էլի, օրինակ, իմ աղջիկը ընտրել ա իրա մոր

մասնագիտությունը՝ բուժքույր ա: Բայց էսօր երեխես կոտրվում ա էն հարցով, որ աշխատանք
չկա: Ճիշտն ասած, աշխատանք կա, ընդունող չկա: Գիտե՞ք ինչ՝ հիմա սովորում են գերազանց,
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կարմիր դիպլոմով ավարտում են, աշխատանք չկա, աշխատանք տվող չկա»: (տղամարդկանց
ֆոկուս խումբ, ք. Սևան)
Հետազոտության ընթացքում պարզվեց նաև որոշակի մասնագիտությունների
նկատմամբ դեռահասների ծնողների վերաբերմունքը և դիրքորոշումը, օրինակ՝ ոստիկանի՝

«Հանկարծ իմ տղեն ասի` ես մլիցա եմ ուզում դառնամ, ես կասեմ` տղա ջան, դու Մ. անունով
պապա չունես: Ես տանել չեմ կարում մլիցեքին» (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Վանաձոր),
որը տարբերվում է փրկարարի մասնագիտության նկատմամբ վերաբերմունքից. «Մեծ աղջիկս
արդեն 9-րդ դասարան կլինի, մյուս տարի կավարտի, ուզում է Արտակարգ իրավիճակների
նախարարությունում փրկարար սովորի… Ինքը շատ ա սիրում էդ ալպինիստական բաները:
Մենք բոլորս կողմ ենք, որ ինքը գնա: Իրա ցանկությունն ա, հա»: (իգական, միջնակարգ
կրթություն, ք. Երևան) Վերաբերմունքը ավելի դրական է նաև բժշկի մասնագիտության
նկատմամբ. «Հլը չենք հասցրել խորանալ, հլը փոքր ա, ժամանակ կա: Բայց վատ

մասնագիտություն չի, էլի ասեմ՝ հաշվի առնելով Հերացու երդումը, մարդկային բարձր
արժանապատվություն ներկայացնող մասնագիտություն ա բժշկությունը, թող դառնա
բժշկուհի: Ի՞նչ կարանք ասենք, օգտակար գործ ա մարդկությանը, մանավանդ մեր ազգին»:
(արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Վանաձոր)
Մասնագիտության ընտրության տեսանկյունից կարևոր է նաև դեռահասի տարիքը.
ծնողները հստակ տարիք չեն նշում, սակայն ավագ դպրոցում (15-18 տարեկան) ուսանող
դեռահասների համար նրանց կարծիքով արդեն ժամանակն է մտածելու մասնագիտական
կողմնորոշման մասին:
4. ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ,
ՍԵՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

4.1. Ինչպե՞ս են ծնողները անդրադառնում սեռականության թեմային
Հետազոտության նպատակներից մեկն էր պարզել նաև այն, թե արդյոք ծնողները
խոսում են իրենց դեռահաս երեխաների հետ սեռական կյանքի մասին, և եթե խոսում են, ապա
ինչ թեմաներ են քննարկում: Ինչպես պարզեցինք հետազոտության արդյունքում, ծնողների մեծ
մասը դեռահասների հետ սեռականության վերաբերյալ հարցերի շուրջ խոսում է միայն շատ
մակերեսորեն և կենցաղային ձևով: Ընդհանուր առմամբ, սեռականության թեման ծնողների
համար սերտորեն կապված է ազգային և մշակութային առանձնահատկությունների հետ:
Այսպես, ծնողների պատասխաններում պարբերաբար հնչում էին «այս թեման հարիր չի հայ

ազգին», «վերջապես մենք հայ ենք և պետք է մեզ պահենք հայի նման» և նման այլ
արտահայտություններ: Այս տեսանկյունից հատկանշական է Սևան քաղաքում մայրերի հետ
անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկումներից մեկից մեջբերումը՝ «Մեր էս սերիալների մեջ

ընենց բաներ կան, որ դու ուղղակի ամաչում ես, ամբողջ ընտանիքով նստած նայում ես մի բան,
մեկ էլ հանկարծ մի բան, որ դու ամաչում ես, որ դու հայ ես, հային ոչ հարիր բաներ: Ու որ դու
քո երեխին անընդհատ ասում ես՝ հայը սենց բաներ չի անի: Մեկ էլ, հոպ, անում ա»:
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Հիմնականում ծնողները գերադասում են խոսել հիգիենայի մասին և չանդրադառնալ
այլ հարցերի: Ավելի հաճախ երկու սեռերի երեխաների հետ սեռականության թեմայով
զրուցում են մայրերը. հայրերը ընդհանրապես խուսափում են խոսել իրենց դուստրերի հետ
սեռականությանը վերաբերող ցանկացած թեմայի շուրջ: Ըստ հարցվողներից մեկի՝ «հլը չեմ

հիշում, որ ինչ-որ մեկը հայրերից` մեր հայ տղամարդկանցից տղայի հետ տենց զրուցի:
Հիմնականում մայրերն են ասում կամ դրսից ինչ որ լսում են, ընկերներից և այլն, և այլն»:
(իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր) Սևան քաղաքի հարցվող հայրերից մեկի
համոզմամբ էլ՝ «…վա՜յ, դե աղջիկ ա, հո՞ աղջկաս հետ չեմ նստի, ասի՝ գիտես էս ինչ բանը կա,

էս ինչ բանը արա: Էտի, ոնց որ, ինչ-որ սահման կա, որ էդ սահմանը քոնը չի, պետք չի անցնել:
Հիմա, ասենք, ռուսը կարա նստի, բացատրի իրա աղջկան, ես շատ եմ իմանում: Բայց մեր մոտ
չէ´, էլի, չէ´»:
«Դե, աղջկաս հետ կապված ես իրան ըտենց խորհուրդներ չեմ տալիս, իրա մայրն ա
տալիս: Իսկ տղայիս թեթևի մեջ բացատրում եմ, որ խոսքի` զգույշ եղեք, հիվանդություններ
կան, չհիվանդանալու համար էս ինչ, էս ինչ բաները կան: Կամ խոսքի պաշտպանվելու համար
սենց բաներ կա: Թեթև: Հիգիենայի հետ կապված մի քիչ բաներ եմ ասում: Ընենց` թեթևի մեջ»:
(արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
Նույնիսկ այն հայրերը, ովքեր դուստրերի հետ, կարծես թե, լուռ համաձայնություն
ունեն օրինակ դաշտանային ցիկլի վերաբերյալ, գտնում են, որ կա որոշակի սահման, որն
իրենք (հայրերը) չեն կարող անցնել: «Մեծ աղջկաս մոտ էն տարիքն է, որ ինքը կանացի էդ

կրիտիկական օրերն ունի: Ինքը ինձ կարա ասի՝ պա'պ, ենթադրենք, էս ինչ դեղից պետք է, բայց
չի ասի, ենթադրենք, էդ հիգիենիկ պարագաներից պետք ա: Այսինքն՝ ինքն էլ, մենք էլ ենք,
կոպիտ ասած, համաձայնության ենք եկել՝ որ հարցերի շուրջ կարելի ա իմ հետ խոսալ, որ
հարցերի շուրջ՝ մամայի: Չգիտեմ, դժվար հարցեր են…»: (արական, բարձրագույն կրթություն,
ք. Վանաձոր)
Սակայն քիչ չեն նաև այնպիսի դեպքեր, երբ մայրերն իրենք խուսափում են տղաների
հետ խոսել սեռականության թեմայով: «Հո ես չե՞մ ասի տենց բան: Չէ, տղեքից, իմանա, իմանա:

Թե չէ ես հո չե՞մ ասի: Ինչու՞ չեք ասի: Դե, ես մայրն եմ, ի վերջո ամոթ ա: Հա, աղջկա հետ
կխոսեի, իհարկե»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Արմավիր) Հարցված ծնողների մեջ
կային նաև այնպիսիք (թեև նրանք փոքր թիվ են կազմում), ովքեր համարում են, որ իրենք
հակառակ սեռի երեխաների հետ սեռականության մասին խոսելու իրավունք չունեն: «Ես

կողմնակից չեմ, որ ծնողները խոսեն: Աղջկա հետ կարամ խոսամ, բայց տղայի հետ ես ինձ
իրավունք չեմ վերապահում: Բոլոր դեպքերում, ես կին եմ, ինքը՝ տղամարդ, ինչքան էլ, որ իմ
տղան լինի: Ինձ թվում է՝ էդ պիտի պահենք մենք, էդ սահմանը»: (իգական, բարձրագույն
կրթություն, ք. Վանաձոր)
Ընդհանուր առմամբ այս հարցի շուրջ նկատվեց որոշակի հակասություն, քանի որ
մայրերի որոշ (թեև զգալիորեն քիչ) մասն էլ համոզված է, որ տղաների սեռական
դաստիարակությունը իրենց պարտականությունն է, և հայրերի դերը այստեղ նույնիսկ կարող
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է բացասական դեր խաղալ. «Կուզեմ մեր հայ տղաների մամաներին կոչ անեմ, որ ճիշտ

դաստիարակեն իրանց տղաներին էդ սեռական կյանքով: Մի քիչ, կարծում եմ, որ զերծ պահենք
պապաներին այդ դաստիարակությունից, ավելի լավ սերունդ կունենանք: Երբ որ պապաները
ասում են` իմ տղեն սենց, մանավանդ հայ տղամարդիկ, իմ տղեն սենց պտի անի, բարդ ա:
Պետք ա մենք ճիշտ դաստիարակենք մեր տղաներին, ճիշտ դաստիարակված տղաներ տանք
մեր աղջիկներին, որպեսզի իրանք ճիշտ ձևով մոտենան աղջիկներին, իմանան, գնահատեն,
հարգեն աղջիկներին: Որը հիմա չկա, որովհետև իրանք նայում են որպես սեքսուալ օբյեկտներ
աղջիկներին: Դա պտի չլինի, դա մեր մամաներից ա գալիս: Դրա համար ես էլ ունեմ տղա, ես
պտի ճիշտ դաստիարակեմ ու ճիշտ դաստիարակված տղա տամ աղջկան: Որ ես վստահեմ իմ
տղային, որ սիրում ա, երբեք մոտ չի գնա, չի օգտագործի, թողնի: Իսկ մեր էս 21-րդ դարում
մենակ դա ա, որ տղաները շատ օգտագործում են աղջիկներին: Ու մամաներ կան, որ իմանում
են, մամաներ կան, որ չեն իմանում: Այ էտ սխալ ա, էդ գալիս ա արդեն տղաներից, տղաների
մամաներից»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Միևնույն ժամանակ, ծնողների կարծիքով սեռականության թեմայով քննարկումները
ավելի հեշտ է անել աղջիկների հետ: Սակայն, այստեղ էլ հարկ է նշել, որ աղջիկների հետ
սեռականության թեմայով խոսելը հաճախ կրում է վերահսկողության բնույթ. այսինքն՝ ըստ
ծնողների մեծամասնության տղաների հետ խոսելը այդքան էլ իմաստ չունի, քանի որ իրենք
կարող են միայնակ ձեռք բերել թե սեռականության մասին տեղեկատվություն, թե նույնիսկ
սեռական կյանքի փորձ ձեռք բերել: «Եթե տղա ա, ինքը պտի շատ բան ինքնուրույն որոշի ու

անի… Ավելի շատ կարևոր է աղջիկների համար: Շատ բան պտի իմանան, ու շատ սխալներ
հենց նրանց միջոցով ա լինում: Երևի տղաները էդքան մեղավոր չեն, ինչքան աղջիկները: Դրա
համար իրանց հետ պտի շատ խոսացվի»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Վանաձոր)
Նմանատիպ դիրքորոշումներ արձանագրվեցին նաև միջնակարգ կրթություն ունեցող հայրերի
հետ անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ. «Ընենց չի, որ տղեքինը հեշտ ա:

Բայց դե աղջիկներին ավելի դժվար ա, կասեի: Պտի միշտ հետևողական լինես, որ իրանք
ճամփից չշեղվեն» կամ «Եթե աղջիկներին արգելվում ա ամեն ինչ, իրանք էտի գիտեն: Էտի
տենց ա` ոչ մի բան չի կարելի: Տղա չեն, որ ասենք, բացատրես: Դե, տղա ա, հիմի դիմել ա էդ
քայլին, բացատրես, իրան պահպանողական միջոցներ ձեռնարկի: Բայց բնականաբար,
աղջիկներին էտի արգելված ինչ-որ բան ա էլի, եսիմ»:
Հետազոտությունը թույլ տվեց պարզել, որ ծնողների կրթությունը որոշիչ դեր է խաղում
երեխաների հետ սեռականության թեմայով քննարկումների ժամանակ: Բարձրագույն
կրթություն ունեցող ծնողները ավելի շատ հակված են նախապատրաստվել սեռականության
թեմայով երեխայի հետ զրույցներին, ինչպես նաև քննարկել հարցերը միմյանց հետ: «Մենք,

օրինակ, կնոջս հետ որոշում ենք, որ էս ինչ ուղղվածության բան պետք ա ասենք, կամ կինս
գալիս, ասում ա` էս պահով իրան մի հատ բան ասա: Ասենք, օրինակ, հիգիենայի հետ կապված
մի հատ իրան զգուշացում կատարի կամ սենց մի բան»: (արական, բարձրագույն կրթություն,
ք. Արմավիր)
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Բարձրագույն կրթություն ունեցող ծնողները նաև ավելի հաճախ միտված են
հաղթահարել իրենց ամոթը և այնուամենայնիվ խոսել դեռահասի հետ զգայուն և «տաբու»
թեմաների շուրջ: Օրինակ` «….միշտ ինձ տրամադրում եմ, որ եթե հանկարծ հարց լինի, ես

կպատմեմ: Թեկուզ ամոթ էլ ա, բայց իրանց համար ա: Թեկուզ իրանք ինձանից լսեն, քան թե
դրսում ուրիշից կամ համացանցում տեսնեն»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
Ավելին, բարձրագույն կրթություն ունեցող ծնողներն ավելի շատ են կարևորում այն, որ
երեխան իրենցից ստանա այդ տեղեկատվությունը և ոչ թե այլ աղբյուրներից:
Հակառակը, հատկապես մարզաբնակ միջնակարգ կրթություն ունեցող ծնողներից
շատերը խոստովանեցին, որ ամաչում են խոսել երեխաների հետ նման թեմաներով՝
«….կարևորը կարևոր ա, բայց ամաչում եմ ես էդ հարցով իրանց հետ խոսամ»: Հաճախ հենց
ծնողների ամոթն է դառնում դեռահասների անտեղյակության պատճառ: Այսպես, օրինակ`
յոթերորդ դասարանցու մայրը խոստովանում է. «Մի օր տղես, յոթերորդ դասարան էր, ասում

ա` մամ, դաշտանը ի՞նչ ա: Ասում եմ` որտեղի՞ց ես լսել, Արմեն: Տենց բարձր ասում ա, լավ հլը
ասա` էդ ի՞նչ ա: Ասում եմ, հա, հլը ասա` որտեղի՞ց ես լսել: Ասում ա` մեր դասարանի
աղջիկներից եմ լսացել: Ու ես չկարացի բացատրեի….»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք.
Սևան)
Հաճախ հենց իրենք ծնողները սխալ տեղեկատվություն են տրամադրում երեխային.

«Դա միֆ ա, (երազախաբությունը) ընդամենը միֆ ա: Ես իրան բացատրեցի, որ դրա մեջ մի
խորացի, աշխատի բանի տեղ չդնես ու «վսյո»: Դե, յուրաքանչյուր հայր չի կարա խոսա որդու
հետ: Մի քիչ ամաչկոտությունը, մի քիչ չգիտենալը»: (արական, միջնակարդ կրթություն, ք.
Վանաձոր)

«Չէ, չեմ խոսում իմ տղեքի հետ: Մինչև հմի գիտեն, թե քյալամի միջից ելած են, ես ի՞նչ ասեմ
իրանց: Տղաս 13 տարեկան ա: Իմ հետ ոչ մեկ ոչ խոսացել է, ոչ էլ ես իմ երեխու հետ կխոսամ»:
(ֆոկուս խմբային քննարկումից միջնակարգ կրթություն ունեցող հայրերի հետ, ք. Սևան)

«Չէ, ոնց կլինի, այ ցավդ տանեմ, չէ, ինչ ես ասում: Չէ, էդ էլ չէ: Դե նորից եմ ասում ամաչում եմ,
որ իրանք թույլ չեն տալիս, հարգելով ինձ որպես ծնող, ոնց կարող ա ես իմ երեխուց չամաչեմ
իրան ասեմ էդ բանը: Ես ինձ վատ կզգամ իրան հարցնեմ, ինքը կասի՝ պապ էս ինչ ես խոսում,
խելքդ քցել ես»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Ընդհանուր առմամբ հատկապես միջնակարգ կրթություն ունեցող ծնողները, հենց
իրենք հաճախ ամաչում էին խոսել սեռականությանը վերաբերող շատ թեմաների մասին,
նույնիսկ խնդրում էին «առաջ գնալ և չխորանալ այս հարցերի մեջ»՝ հավելելով, որ «սկզբից լավ
հարցեր էին» (ընդհանուր դաստիարակությանը և ծնողավարությանը վերաբերող հարցեր),
բայց վերջին մասի հարցերը (սեռականությանը մասին) իրենց համար չեն և այլն: Բացի այդ

«Ռուսաստանում 9-10-րդ
դասարանում արդեն բաներ են բաժանում: Հասկանալի է՝ ինչեր, որ չվարակեն մեկը մյուսին,
նրանք

խուսափում

էին

օգտագործել

հասկացություններ.
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հասկանալի՞ ա»: (ֆոկուս խմբային քննարկումից միջնակարգ կրթություն ունեցող հայրերի
հետ, ք. Սևան):
Մասնավորապես միջնակարգ կրթություն ունեցող ծնողների շրջանում կա նաև այն
պատկերացումը, որ իրենց երեխաներն արդեն ամեն ինչից տեղեկացված են և սեռականության
թեմայով խոսելու կարիք այլևս չկա. «Ինձ թվում ա մյուս տարվանից, երբ որ աղջիկս 9-ը

ավարտի, էդ դաժան պատասխանատվությանը հերթ կհասնի: Ու ինձ թվում է` երբ որ ես իրա
հետ սկսեմ էդ թեմայով խոսալ, ինքը ինձ կասի` մա´մ, հանգիստ, քեզ մի´ տանջի, ես գիտեմ:
Ինձ թվում ա` գիտեն իրանք: Կողքից լսում են, դասեր են սովորում, տարբեր սեռի երեխաներ
կան տունը, տեսնում են, չէ՞: Երբ որ տեսնում ես օտար մի բան, որ ինքը ունի, դու չունես, էդ քո
մոտ հետաքրքրություն ա առաջացնում: Իրանք սկսում են դրա մասին տեղեկատվություն
ստանալ: Էստեղից, էնտեղից սկսում են հարցնել»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք.
Երևան)
Միջնակարգ կրթություն ունեցող հայրերի շրջանում գերակայում է նաև այն
պատկերացումը,

որ

իրենց

անձնական

արժեքային

համակարգը

արտահայտում

է

հասարակության մեծամասնության արժեքները և նորմերը: Այս խմբի ծնողների
պատասխաններում հաճախ կարելի էր հանդիպել հետևյալ արտահայտությունները՝ «բոլորն

էլ առաջնորդվում են հայկական ավանդական մտածելակերպով», «մեր ազգը սենց ա մտածում»
և այլն:
Հաճախ դեռահասները իրենք չեն ցանկանում, որ ծնողները խոսեն իրենց հետ
սեռականության թեմաներով: Հարկ է նշել սակայն, որ այս դեպքերում այն ծնողները, ովքեր
իսկապես ցանկանում են տեղեկատվությունը հասցնել իրենց երեխային, գտնում են որոշ
տարբերակներ. «…ինքը չի ուզում լսի էդ բաները: Ջղայնանում ա, խրտնում ա: Չի սիրում, որ

մենք իրար հետ էդ ձևի թեմա ենք խոսում: Բայց ես, իրա բնավորությունը իմանալով, մի հատ
ուրիշից եմ օրինակ բերում, յանիմ ուրիշի մասին եմ բան պատմում: Ասենք, նույն բանը, որ ես
իրան ուզում եմ ասեմ, ասում եմ, խոսքի օրինակ, էս մարդը իրա տղու հետ էս թեմայով ա
խոսացել, էս-էս բաներն ա ասել: Ասելով իրան, օրինակ բերելով, իրան լսացնելով` էս կարգի
եմ խոսում ես իրա հետ էս բաները»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
«Ես խաղերով ըլնի, հանաքով ըլնի, անեկդոտներով ըլնի կամ ոնց էլ ըլնի, ասում եմ: Էտի որ ես
չասեմ, ինքը ումի՞ց պտի լսի»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Արմավիր)
Ինչպես պարզեցինք հետազոտության ընթացքում սեռականության մասին անուղղակի
խոսելու այս մեթոդը փոխանցվում է սերնդից սերունդ և ծնողները հիմնականում որդեգրում
են նման վարքագիծը իրենց ծնողներից՝ «….հա, հա, մի քիչ սենց խաղերով: Առակներով եմ

խոսըմ: Մերս էլ էր տենց` առակներով, հանաքներով… »: (արական, բարձրագույն կրթություն,
ք. Արմավիր)
Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին նաև, որ մայրերը թերևս ավելի շատ, քան
հայրերը սխալ են համարում այն, որ իրենց ծնողների կողմից չեն ստացել համապատասխան
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սեռական դաստիարակություն: Արմավիր քաղաքում ֆոկուս խմբային քննարկումներից մեկի
ժամանակ կանանցից մեկը կիսվեց իր փորձով դաշտանային ցիկլի մասին՝ «…ես վախեցել էի,

վախից պախկվել էի: Դրանից մամաս զգաց, որ հետս մի բան կատարվում ա: Էտ էլ ա սխալ՝
իններորդ դասարանի աղջկան չեն ասել՝ դա ինչ ա: Տես՝ անցել եմ բիոլոգիա, բայց էն
ժամանակվա բիոլոգիայում չի եղել տենց բան: Ու ես հիմա իմ երեխուն կյանքում չեմ անի տենց,
չեմ թողնի՝ ինքը չիմանա էդքան»:
Հաճախ նույնիսկ մարմնի կառուցվածքում փոփոխությունների մասին խոսվում է
անուղղակիորեն՝ հիմնականում շեշտադրելով դեռահասի քաշի ավելացման փաստը. «…չէ,

խոսալը գիտեք ոնց, ասում եմ՝ Գոռ ջան, էս ինչ ջան ես քցել, մեծացել ես արդեն, զդառովիյ տղա
ես դառել, էդ ձևով, թե չէ ուրիշ նենց չէ»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Հետազոտության արդյունքում բացահայտվեց նաև, որ ծնողների շրջանում չկա հստակ
պատկերացում այն մասին, թե արդյոք որ տարիքից սկսած պետք է երեխայի հետ զրուցել
սեռականության թեմայով: Այս հարցի վերաբերյալ ծնողները բաժանվեցին երկու խմբի. մի
խումբը գտնում է, որ 13-14 տարեկանը դա այն օպտիմալ տարիքն է, երբ երեխայի հետ պետք է
սկսել խոսել սեռականության մասին, սակայն ծնողների մյուս խմբի կարծիքով՝ «…հիմա շուտ

ա, որ անցնենք էդ թեմային, որովհետև մի քիչ դրան ժամանակ ա պետք ավելի: Ինչքան ուշ
իմանան էդ ամեն ինչի մասին, իրանք հլը ավելի… երեխական հոգին չպղտորենք»: (իգական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
Ծնողների մեծամասնությունը կտրուկ դեմ է այն մոդելին, որն ըստ իրենց ընդունված է
Եվրոպայում. այն է՝ սեռականության մասին դասերի անցկացումը 10-11 տարեկանների

«Իսկ եվրոպականը, ընդհանրապես, ուզում եմ չխոսել դրանց մասին,
անհեթեթություն է: Մեր բարքերի, վարքերի, մեր մենտալիտետի հետ բացարձակ կապ
չունեցող բաներ են: Ասենք, ի՞նչ ա նշանակում 5-րդ դասարանի երեխային սեռական կյանքի
մասին դաս պարապես կամ նկարները կպցնես պատին, բացատրես՝ ինչը` ինչի համար:
Բացարձակ իմաստ չունի»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
շրջանում:

Դեռահասների

հետ սեռականության

մասին

ավելի

վաղ

տարիքից

խոսելու

կողմնակիցները հիմնականում երևանաբնակ բարձրագույն կրթություն ունեցող կանայք են.

«Շատ թեթև դա տաս տարեկանում էր առաջին անգամ, որ խոսել ենք: Հետո էս տարիների
ընթացքում քիչ-քիչ` ամեն անգամ մի փոքր բան: Ինքն էլ է հարց տվել` վայ, մամ, ասենք, ամոթ
եմ անում կամ էս ի՞նչ ա ըլնում: Ես իրան ասել եմ, որ չպետք ա ընկճվես, որ էդպես էլ պետք ա
լինի»:
Ընդհանուր առմամբ ծնողների շրջանում կա ընդհանուր պատկերացում այն հարցի
շուրջ, թե որտեղից են իրենց երեխաները տեղեկանում սեռականության թեմաների շուրջ:
Ծնողների մեծամասնությունը համոզված է նրանում, որ տեղեկատվության հիմնական
աղբյուրը համացանցն է և ընկերների հետ զրույցները: Հետաքրքրական է նաև, որ ծնողները
ընդունում են այն, որ այդ աղբյուրները հաճախ անվստահելի են և ոչ ճշգրիտ
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տեղեկատվություն են հաղորդում: Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը փաստեց
նաև այն, որ ծնողների շրջանում հիմնականում գերակշռում է սեռականության մասին
խոսելիս պասիվ դիտորդի և ոչ թե ակտիվ տեղեկատուի դերը: Ծնողների պատասխաններում
հաճախ հանդիպում էին «դե մի տեղից հաստատ կիմանա», «լսած կլինի», «երևի գիտի»,

«հեռուստատեսությունով դրա մասին խոսում են» կամ նույնիսկ «գերադասում եմ ես դրսից
թող սովորի», «ոնց որ ես եմ սովորել ժամանակին, թող ինքն էլ սովորի փողոցից»
արտահայտությունները:
Ընդհանրապես

գաղտնի

կերպով

սեռականության

մասին

տեղեկատվություն

ստանալն ըստ ծնողների համարվում է նորմալ, քանի որ այդպես նաև իրենք են շատ հարցերի
պատասխաններ ձեռք բերել: «Ես հիշում եմ, որ ընկերս գիրք էր ճարել էն վախտ էդ սեռական

բաների մասին` ոնց պտի երեխա ունենան, կամ որից որը, որտից որը: Էդ գիրքը եսիմ մենք ոնց
էինք պահել, երևի ցարի թագը ունենայինք, պահեինք, ման գային, կգտնեին, բայց էդ գիրքը
չգտան: Բայց էտի մենք գյոզերով կարդացել էինք: Հիմիկվա տղեքը պոիսկ են տալըմ, բերըմ է,
էլի»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Արմավիր)
Որոշ ծնողներ նույնիսկ տեղյակ չեն այն մասին, թե արդյոք դպրոցում երեխաները
անցնում են սեռական դաստիարակության դասեր, թե ոչ: «Դե, դպրոցում չգիտեմ անցնում են,

թե չէ: Բարձր դասարաններում երևի մարդ-անատոմիա, էդ արդեն բարձր դասարաններում
կանցնեն, ինձ թվում ա: Հուսով եմ` որոշակի գիտելիքներ ձեռք կբերեն էդտեղ»: (իգական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
Հետաքրքրական է, որ նույնիսկ այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են դաշտանային շրջանը,
երազախաբությունը, որոնք ունեն վառ արտահայտված ֆիզիոլոգիական դրսևորումներ,
ծնողների կողմից չեն արժանանում պատշաճ ուշադրության: Ավելին, ծնողներից շատերը
համոզված են, որ տղաների մոտ որևէ կտրուկ ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ տեղի չեն
ունենում՝ «աղջիկների համար ա կարևոր, չէ: Տղաների մոտ, իրանց ի՞նչն ա հասունանում ո՞ր»:
(իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Որոշ մայրեր ընդհանրապես տեղյակ չէին երազախաբության երևույթից: «Էդ ի՞նչ ա

երազախաբությունը: Ինքը կիմանա էլի: Տղեքի հետ շփվում ա, ինքը գիտի: Չէ´, ես չեմ ասել:
Ամոթ ա, ինչ ասես: Կարող ա, մեկ էլ տեսար մի հատ աղջիկ գտնի, ասի` դու հիվանդանում ես:
Կասի, կարող ա ասի: Հմի էլ ասեն` քեզ ո՞վ ա ասել: Ասի` մաման է ասել: Պտի՞ ասենք իրանց:
Չէ, ես իրան չեմ ասել: Ճիշտ ա, ես հիվանդացել եմ, բայց թաքուն պահել եմ: Ինքը չի տեսել իմ
մարմինը»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Արմավիր)
Այս առումով հատկանշական է նաև Արմավիրում մայրերի հետ անցկացված ֆոկուս
խմբային քննարկման հատվածներից մեկը՝

-Տենց բանե՞ր ա լինում:
-Այո, տղաների մոտ:
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-Իսկ ի՞նչ տարիքում ա լինում: Ասենք հասունացման շրջանը գիտեմ, որ լինում ա, բայց
տենց չգիտեի կոնկրետ: Ո՞նց ա արտահայտվում:
- Էտի ո՞ր տարիքից ա լինում:
-Տարբեր:
-Տարբեր, ոնց որ աղջիկների մոտ:
-Էտ էլ հենց տղաների հասունացման շրջանն ա, որ տղաների մոտ բժշկությունով սենց
ա բացատրվում երազախաբությունը առաջին, որ, ասենք, իրանց մոտ սեռական ակտը նորմալ
ա կատարվում:
-Երազու՞մ են տեսնում:
- Հաաա……Հագուստը լվանալուց զգացել եմ մի թեթև սպիտակություն:
-Տեսար իմացա՝ եղել ա փաստորեն:
Ոչ շատ, այնուամենայնիվ հարցվողների մեջ հանդիպեցին մայրեր, ովքեր գիտակցում
են տղայի հետ աղջիկների սեռական հասունացման մասին խոսելը՝ «…այսինքն՝ շատ կարևոր

ա, որ եթե անգամ դու տղա երեխա ունես, աղջիկ չունես, բայց պետք ա խոսաս նաև, որ ինչ ա
կատարվում աղջիկների հետ»: (կանաց ֆոկուս խումբ, ք. Արմավիր):
Ծնողների՝ որպես տեղեկատվական աղբյուր հանդես գալը, որոշ դեպքերում տեղի է
ունենում ոչ թե այն պատճառով, որ ծնողը ցանկանում է երեխային տեղեկացնել սեռական
կյանքի մասին, այլ որովհետև բնակարանային պայմաններից ելնելով հաճախ դեռահաս
երեխաները և ծնողները քնում են նույն սենյակում, և երեխաները ականատես են դառնում
ծնողների սեռական կյանքին: Հատկանշական է Վանաձոր քաղաքում մայրերի հետ
անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկումից մեջբերումը. «Ուրեմն, նույն սենյակում քնում են

մաման-պապան ու ուսանող տղան: Ասում եմ՝ ջահել ամուսիններ եք, էլի, ամեն դեպքում,
օրգանիզմ եք, միս ու արյուն եք, էդ երեխին ինչի՞ ես բերում զալում քնացնում: Դու մի ասա՝
երեխեն լսում է՝ ինչ ենք խոսում: Եկավ ասավ՝ Անժելա տոտա, իրանք վիբրացիայի վրա են
աշխատում: Էդ մաման, իրոք, չէր պատկերացնում, որ… ես իրա տեղը էնքան վատ զգացի: Ասի՝
անշնորհքներ»:
Ինչպես և ակնկալվում էր, առավել տաբուացված և լռեցված է սեռական հաճույքի և
սեռական ցանկության թեման: Որոշ դեպքերում ծնողները նույնիսկ կարծում են, որ սեռական
ցանկության մասին խոսելը, կարող է երեխայի մոտ արթնացնել այդ ցանկությունը: Օրինակ՝
Արմավիր քաղաքի մայրերից մեկի կարծիքով՝ «…այ, հենց էտ ա էլի, երբ որ խոսենք, կարող ա

իրա մոտ տենց բաներ առաջանա: Դրա համար ավելի լավ ա լռել, քանի դեռ ինքը իրա կյանքով
հանգիստ ապրում ա: Չէ´, ընդհանրապես տենց թեմաներ մենք չենք շոշափում, կամ
առհասարակ, տենց ավելորդ բաներ մեզ թույլ չենք տալիս, երբ ինքը ներկա ա»: (իգական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
Խոսելով սեռական հաճույքի մասին՝ որոշ ծնողներ նույնիսկ ճիշտ են համարում իրենց
տղա երեխաներին ցույց տալ, որ տղամարդու դավաճանությունը, թեև դրական երևույթ չէ, բայց
այնուամենայնիվ, կարող է ընդունելի լինել: «Ասենք, դավաճանություն հասկացողությունը սենց
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ասեմ՝ ես իմ հոր դավաճանությունը կընդունեմ, բայց իմ մոր դավաճանությունը երբեք չեմ
ընդունի: Բնականաբար, դա գալիս ա աստիճանաբար թե´ իմ, թե´ իմ երեխու համար»: (ֆոկուս
խմբային քննարկումից հայրերի հետ, ք. Վանաձոր)
Սեռական ցանկության և ընդհանրապես սիրահարվածության մասին խոսելիս որոշ
հայրեր արտահայտում էին բավական ծայրահեղ դիրքորոշումներ. «Ես որ աղջիկ ունենայի,

հաստատ տնից չէր դուրս գա» կամ «Ես օրինակի համար գլոբալ, իրանց կարող ա ասեմ՝
սիրահարվել-միրահարավել, տենց բաներ չլինի, որովհետև էտի դեռ ժամանակը չի: Մի տեսակ
էդտեղ դիկտատորի դեր եմ վերցնում, ասում՝ դրա ժամանակը ես եմ ասելու: Հասկացա՞ք,
այսինքն՝ իրանք էդ մեսիջը հասկանում են՝ ինչ ա նշանակում»:
Թեև ծնողների կրթությունը դեր է խաղում դեռահաս երեխաների հետ սեռական
դաստիարակության մասին խոսելու հարցում, սակայն երբ խոսքը գնում է հենց
սեռականության

մասին,

որևէ

կրթական

տարբերություն

չի

արձանագրվում:

Սեռականությունն ընդհանրապես չի ընկալվում որպես քննարկման արժանի թեմա: «Դրա

անհրաժեշտությունը չկա, ինքը պարապ չի, որ ամբողջ օրը դրանով զբաղվի, տենա` ինչ ա
կատարվում: Ինքը ձևավորվում ա մարդ, որը պիտի հասարակությանը շատ ավելի կարևոր
հարցերում պիտանի լինի»: (արական, բարձրագույն կրություն, ք. Երևան)
Միգրանտ հայրերը հիմնականում գիտակցում են այն, որ իրենց բացակայությունը
հատկապես տղաների դաստիարակության հարցում կարող է վճռորոշ դեր խաղալ՝ «լինում ա

ըտենց բաներ, որ ճիշտ պահին էստեղ չեմ, որ կարողանամ էդ բացերը լրացնեմ»:
Հատկանշական է նաև, որ միգրանտ հայրերը՝ խոսելով իրենց տղաների հետ սեռական
հաճույքի, սեռական ցանկության մասին, կապում են այն Ռուսաստանում ընձեռվող
հնարավորությունների և ռուս աղջիկների հետ շփումների հետ: «Դե, ասել եմ կգաս

Ռուսաստան, քո համար մի հատ ընկերուհի կճարենք, քո համար կայֆավատ կըլնես: Ասել եմ`
կգաս, աղջիկների հետ կշփվես, դիսկատեկա կէթաք, ստեղ կէթաք, ընդեղ կէթաք, կզբաղվես,
ժամանակդ հետաքրքիր կանցնի, մի տեղ եթե բան լինի, կաշխատես: Ես ուզում եմ, որ ինքը
շփվի, շուտ ճանաչի կյանքը, շուտ ընկալի, շուտ բան էղնի»: (արական, բարձրագույն
կրթություն, ք. Արմավիր)
Որպեսզի հասկանանք, թե կոնկրետ ինչպիսի տեղեկատվություն և ինչ ձևով են
ծնողները հաղորդում իրենց դեռահաս երեխաներին, փորձեցինք նաև պարզել ծնողների
դիրքորոշումները հայ հասարակության համար զգայուն թեմաների՝ մասնավորապես
մինչամուսնական սեռական հարաբերությունների և սեռական կողմնորոշման վերաբերյալ:
Ծնողների մեծամասնության շրջանում գերակշռում է այն կարծիքը, որ մինչամուսնական
սեռական հարաբերությունների մեջ կարող են լինել միայն տղաները և հետևաբար նրանք
պետք է աղջիկներից շատ տեղեկացված լինեն: Ավելին, աղջկա կուսությունը կապվում է
ազգային ինքնության հետ և նույնիսկ դիտարկվում է որպես ազգային արժեք: «Դե, մենք հլը մեր

հայկական, նահապետական օրենքներով միշտ էլ ապրում ենք ու կապրենք հլը: Մեր մոտ էտի,
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ոնց ասած, սրբության պես պաշտպանվում ա, որ աղջիկը մինչև ամուսնանալը պտի մնա
աղջիկ: Էտի հլը որ եսիմ, դժվար մեր հայերի մոտից… Ճիշտ ա, էլի շատերը, շատ-շատերը կան,
որ արդեն իրանց համար «վսյո ռավնո է», բայց մեծամասնությունը մենք մնում ենք էլի մեր հայ
հոգեբանական ձևերով, որ աղջիկը… ու իմ կարծիքով ճիշտը դա ա»: (արական, միջնակարգ
կրթություն, ք. Երևան)

«…եթե տղան կույս չի, դա ոչ մի պատվի, անպատվության խնդիր չի առաջացնում: Եթե աղջիկը
կույս չի, լրիվ հակառակը, նշանակում ա, որ ինքը անբարո կյանք է վարել: Ճի՞շտ ա, ըտե՞նց ա,
թե չէ՞: Արեք ճիշտը խոսանք: Ես, խոսքի օրինակ, դեմ չեմ լինի, եթե իմ տղան ընկերուհիներ
ունենա, ու խոսքի օրինակ թեկուզ իրանից տարիքով մեծ լինեն, ու խոսքի օրինակ, ինքը փորձ
ձեռք բերի: Ու իմանա, որ խոսքի օրինակ, եթե մեկին պետք ա սիրի, ամուսնանա, իրա հոգևոր,
բարոյական, կամ, ասենք, խոսքի, սրտի, ոչ թե հենց մի հատ աղջիկ տեսնի: Ես կուզեմ ինքը մեծ
փորձ ունենա, ու ճիշտ ընտրություն անի: Խոսքի օրինակ, ընտրի էն մարդուն, ով որ հարգանք
ունի, պատիվ ունի, հայրենասեր ա, մարդասեր ա, ընկերական ա, կյանքում իրանց
համախմբումը կարա լավ գաղափարների, լավ, համով, մաքուր, հայկական, անարատ, զուլալ
ընտանիքի ստեղծում լինի»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
«Հիմա մեր ավանդույթները դա թույլ չեն տալիս, բայց ես համարում եմ դա ճիշտ, որ տղան
ամուսնանալուց առաջ ունենա հարաբերություն, որպեսզի համ ճիշտ կարողանա
կողմնորոշվել՝ ինչպես վերաբերվել էդ աղջկան: Չգիտեմ, ես համարում եմ դա ճիշտ: Բայց
աղջկա պարագայում դա մեր ավանդույթների մեջ չկա: Չնայած հիմա ասում են, որ
ժամանակակից են դառել, ավելի շատ դրան բաներ չեն ասում: Չգիտեմ, համենայնդեպս,
աղջկան չէ, բայց տղային կարելի ա»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
«Պետք ա որ ոնց որ հայ ազգը եղել ա, տենց շարունակվի էդ ավանդույթները, որ
ամուսնությունից հետո էղնի ամեն ինչ: Աղջկա մոտ էդպես, իսկ տղեն, ինձ թվում է, պետք է
տեղեկացված էղնի, եսիմ, որ հետո խնդրի առաջ չկանգնի: Տղան պետք ա, որ աղջկանից
առավել իմացությունով էղնի, հա փորձով»: (իգական, միջնակարգ մասնագիտական, ք.
Վանաձոր)

«Գերադասելի ա աղջիկների կուսությունը, տղաների՝ ոչ կուսությունը: Էտի դա մեր ազգայինն
ա, դա մեր արյունն ա, մենք չենք կարող այլ կերպ լինել»: (արական, միջնակարգ
մասնագիտական, ք. Վանաձոր)

«Դե, տղաները պետք ա կույս չամուսնանան, էդ ամոթ ա: Ամոթ ա: Պետք ա տղաները… Բայց
տղաների կյանքում էլ, երբ որ լինում են կանայք, պետք ա լինեն կանայք, ոչ թե աղջիկներ: Պետք
ա լինեն կանայք, ոչ թե աղջիկներ, որպեսզի նրանց կյանքը չփչացնեն: Աղջիկների կյանքը
չփչացնեն: Սեռական կյանքում պետք ա ընտրեն կանանց, ոչ թե աղջիկներին իրանց խաղերի
համար»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
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Աղջկա կուսությունից զրկումը հաճախ մեկնաբանվում է որպես անդառնալի
ճակատագրական սխալ՝ «ինձ թվում է՝ աղջիկներին պետք ա ավելի ուշադրություն դարձնես,

որովհետև նրա սխալը անդառնալի ա: Իսկ տղայի սխալը ծածկվում ա, գնում ա, չի երևում էդ
առումով, իսկ աղջկա սխալը այլևս հետ բերել չի լինում: Իրա ճակատագրի հարվածն ա: Երևի
դրա համար աղջկա կյանքի վրա է ուշադրություն դարձվում»: (ֆոկուս խմբային քննարկումից
մայրերի հետ, ք. Սևան)
Հետաքրքրական է, որ ոչ ապրելու վայրը, ոչ կրթական մակարդակը չեն ազդում աղջկա
կուսության մասին դիրքորոշումների վրա: Այսպես, օրինակ, նույն կարծիքն է կիսում նաև
երևանաբնակ բարձրագույն կրթություն ունեցողների մեծամասնությունը. «Տղաները, էսպես

թե էնպես, ոչ մի անփորձ տղա չի ամուսնանում առանց սեռական փորձի, բայց աղջիկներին
չէի խրախուսի, որ…համենայնդեպս որ կույս են ամուսնանում, դա իրանց ոչնչով չի
խանգարում»:
Մինչամուսնական

սեռական

հարաբերությունների

մասին

խոսակցությունները

հաճախ զուգակցվում են ամոթի թեմայի հետ, հատկապես աղջիկների պարագայում: «Փորձում

ես բացատրել ուրիշների սխալները, որ ինչքան վատ սխալ ա, ինչքան վատ բան ա, ամոթ
իրանց, էս կողմ, էն կողմ, որպեսզի իրանք… անմիջապես իրանց չես ասում, բայց ասում ես: Ես
մանրամասն բացատրեցի ու գտնում եմ, որ ճիշտ ա իրանց բացատրելը»: (ֆոկուս խմբային
քննարկումից մայրերի հետ, ք. Սևան)
Ծնողների մեծամասնության կարծիքով աղջիկների հետ մինչամուսնական սեռական
հարաբերությունների մասին պետք է խոսել այն ժամանակ, երբ նրանք նշանվում են, իսկ մինչև
դա ցանկալի է այդ թեման ընդհանրապես չշոշափել: «Եթե ասենք նշանվի, արդեն

ամուսնանալու լինի, կխոսամ հետը, ոնց չեմ խոսա»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք.
Սևան)
Հազվադեպ, սակայն կարելի էր հանդիպել նաև այսպիսի դիրքորոշման. «Չգիտեմ, ես

չեմ մեղադրի էն մարդուն, եթե ինչ-որ մեկին սիրել է և մինչև ամուսնությունը սեռական
հարաբերություն է ունեցել, հիմա, ենթադրենք, սիրում ա էս մեկին: Ես չեմ մեղադրի և,
հավանաբար, եթե տղա ունենայի, որ մտածում եմ, չէի արգելի իրան էդ աղջկա հետ,
ենթադրենք, ամուսնանար կամ հարաբերություններ ունենար: Չէի արգելի: Ես հասկանում եմ,
որ ինձ վրա պրեսինգը մի քիչ ավելի մեծ ա եղել իմ հարազատների, իմ շրջապատի կողմից»:
Միևնույն

ժամանակ,

այս

հարցի

շուրջ

դիրքորոշումներում

արձանագրված

տարբերությունները թույլ են տալիս փաստել, որ ապրելու վայրը որոշակի դեր է խաղում
ծնողների դիրքորոշման վրա: Այսպես երևանաբնակ ծնողների շրջանում արձանագրվել են
ավելի լիբերալ հայացքներ, քան մարզերում ապրող ծնողների. «…ես մի քիչ ավելի ազատ եմ

մտածում էդ հարցով: Էտի ամեն մարդ ինքը պտի որոշի, ինձ թվում ա: Որ ասենք, մանավանդ
տղայի հարցում, ինչ ասեմ: Աղջիկն էլ, ասենք, ենթադրենք, սիրել ա, մեկի հետ հարաբերություն
է ունեցել, հո հիմա էդ աղջկա ճակատին խաչ չե՞ն քաշելու: Տենց որ ասեմ` շատ վատ եմ նայում,
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չէ: Բայց, դե, բարոյականության կողմնակից եմ: Բայց հիմա, մարդ ա սիրել են իրար, իրար հետ
հարաբերություն են ունեցել, հետո հանկարծ բաժանվել է, մի ուրիշի հետ է ամուսնացել, ինչոր տրագեդիկ հարց չի»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Երևան)
Մինչամուսնական սեռական հարաբերությունները որոշ չափով «արդարացվում» են
ծնողների կողմից միայն այն դեպքում, երբ զույգը հաստատ գիտի, որ մոտ ապագայում
ամուսնանալու է: Ընդ որում այս «արդարացման» կողմնակիցների մեծ մասը կազմում են
մայրերը: Ավելի լիբերալ հայացքներ են արձանագրվել Երևանում ապրող մայրերի շրջանում:
Հետազոտության խնդիրներից մեկն էր նաև պարզել, թե արդյոք ծնողները զրուցում են իրենց
երեխաների

հետ

հակաբեղմնավորիչ

մեթոդների

մասին:

Ինչպես

ցույց

տվեցին

հարցազրույցների վերլուծության արդյունքները, ծնողները զրուցում են երեխաների հետ
հակաբեղմնավորիչ

մեթոդների

և

սեռական

ճանապարհով

փոխանցվող

տարբեր

հիվանդությունների՝ մասնավորապես ԶԻԱՀ-ի մասին:
Ընդհանուր առմամբ հղիությունը և ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ը կարծես թե այն երկու թեմաներն են,
որոնց վերաբերյալ խոսելիս ծնողները իրենց քիչ թե շատ «ապահով են» զգում:
Մասնավորապես, գյուղական վայրերում, որտեղ երեխաները ականատես են դառնում
կենդանիների ծննդաբերությանը, հղիության մասին խոսելը դառնում է համեմատաբար հեշտ
և ընդունելի. «Երեխեքի հետ, դե, ասենք, կենդանական պահերով խոսացվում ա, ու էտ նույնը

գալիս ա ոնց որ մարդկություն: Տանը կատու կա, նույնն էլ գյուղում, ամեն ինչ էլ տեսել են
երեխեքը: Անասուն, ամեն ինչ էլ: Իրանք էդ ամեն ինչն էլ, ասենք, կովի ծննդաբերությունը, բանը
տեսել են: Արդեն իրանք էդ պատկերացումն ունեն, զգում են: Չնայած բացի էտ էլ, էլի ասում եմ,
ամեն ինչ էլ շատ ճիշտ մատուցվում ա: Որ չասես էլ, իրանք շատ ճիշտ, նորմալ, արդեն գիտեն:
Ոնց որ մեր ասելը էն ա, որ մենք ասենք` էս ինչ բանը կարելի ա, էն ինչը` չէ: Էսօրվա երեխեն…
էն ա, դու էլ գիտես, որ երեխեքին էսօր մի քիչ դժվար ա, ինչքան կարում ես ձեռիդ մեջ պահես,
մեկ ա, էն որ ասում են, արգելված ա, վազելով էթում են դեպի էդտեղ»: (արական, միջնակարգ
կրթություն, ք. Երևան)

4.2. Պատկերացումները սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության մասին
Ընդհանուր առմամբ սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության մասին
պատկերացումները անչափահաս երեխաներ ունեցող ծնողների շրջանում չափազանց
կարծրատիպային են:
Հետազոտությունը

թույլ

տվեց

առանձնացնել

ծնողների

շրջանում

սեռական

կողմնորոշման վերաբերյալ գերակա չորս հիմնական դիրքորոշում (ներկայացված են ըստ
առավել տարածվածության).
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1. Ծայրահեղ կարծրատիպային և ագրեսիվ դիրքորոշում: Այն ծնողները, ում մոտ առկա է
այս դիրքորոշումը խիստ անընդունելի են համարում այն, որ իրենց երեխան հնարավոր
է ունենա ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում: Այս դիրքորոշումը գերակշռում է և
մայրերի, և հայրերի շրջանում, սակաjն հայրերի մոտ ագրեսիվ վարքի դրսևորումները
անհամեմատ ավելի շատ են:

«էդ կինոներում, որ խոսում են, բան, տենց գալուբոյների նման, որ խոսում են, մի
մոմենտ տենց սկսեց խոսալ տղես, յանիմ ինքն էլ ա դրանց ձևերն անըմ: Ես ահավոր, ահավոր
խիստ հակահարված տվեցի ու շատ ուժեղ նեղացրեցի իրան, դիտավորյալ ցավ պատճառեցի:
Չխփեցի, պռոստը բառերով: Ասեցի, որ էս ձևիները սենց են, սենց են, էդ ձևիններին պտի սաղին
հավքես, վառես: Ու, ասենք, ես իմ կարծիքը չեմ իրան կոնկրետ ասում, բայց ստիպում եմ, որ
ինքը իմանա, լսի: Ու ես մտածում եմ, որ խոսքի օրինակ, մարդիկ` թե Եվրամիությունը, թե
խոսքի օրինակ, որ ասում են` ազատ թողանք, ազատ թողանք: Այլասերվածությանը ո՞նց
կարելի ա ազատ թողալ: Մարդ պետք ա լինի բարոյական կերպար, մարդը պետք ա
բարոյականություն ունենա, մարդը պետք ա հաշիվ տա իրա արած գործերի համար: Իսկ եթե,
խոսքի օրինակ, հիվանդություն կա, ես դրան վերաբերվում եմ որպես հիվանդություն: Հիվանդ
մարդուն խնամք ա պետք, հիվանդ մարդուն հարգանք ա պետք: Ես կարամ իրանց հարգեմ, եթե
իրանք ցանկություն ունեն բուժվելու: Ես գտնում եմ, որ էտի խորը հիվանդություն ա: Դա
ուղեղից ա գալի, ուղեղն ա թելադրում... իր էդ ուղեղի ծալքն ա ստիպում: Պետք ա գտնեն էդ
գենը, ոչնչացնեն կամ ընենց անեն, որ էդ ուղղությամբ չաշխատի, այլ աշխատի Աստծու տված
ուղղությամբ»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
«….նույն վայրկյանին ես էդ պահին կվերացնեի: Կամ կթույնեի, կամ կխփեի, մի խոսքով, հեշտ
ա հմի: Դեղ կա, խմում են, էս աշխարհից կորում են: Հարցազրուցավար՝ Դու՞ք, թե՞ երեխային:
Բոլորով, բա ես ապրում եմ` ի՞նչ անեմ: Կամ ինքը ապրում ա` ի՞նչ անի էլ: Աստված չանի, թու,
թու, թու: Աստված չանի, որ մեր երեխեքը…»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Արմավիր)
«Եթե ես աղջիկ ունենայի, տենց բան աներ, հաստատ ճակատից կխփեի, կգցեի: Եթե տղա
լիներ, նույնն էլ ես կանեի: Որ ասում են գալուբոյ, բան, հաստատ իրան էլ չէի ների ու կխփեի:
Համ իրան կխփեի, վերջում էլ ինձ կխփեի»: (ֆոկուս խմբային քննարկումից հայրերի հետ, ք.
Վանաձոր)

«Հոլանդիան լավ ա էն առումով, որ տենցներին հավաքում ա, վերջում միանգամից կվառեն,
կտրաքացնեն, կեթա էլի սաղ»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
«Հիտլերը երկու բան ա արել. առաջինը վառել ա հրեաներին, երկրորդը դրանց: Նույն ձևով էլ
ես կվարվեի»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք.Երևան)
Որոշ հայրեր պատրաստ են նույնիսկ զրկել երեխաներին իրենց ազգանունից, եթե
բացահայտվի նրանց նույնասեռական լինելու փաստը: «Կաշխատեի հնարավորինս շուտ էդ

կրակը, հրդեհը մարել: Եթե մարելու հնարավորություն չկա, նա արդեն իմ ազգանունը կրելու
իրավունք չունի»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Վանաձոր)
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Որոշները պատրաստ են առանց վարանելու հրաժարվել իրենց երեխայից.«Ես

ազնվությամբ եմ ասում էդ երեխուց ես հրաժարական կտամ: Նա պիտի գնա, որ ծնողը գլուխը
կախ չմնա»:
Տղամարդկանց շրջանում այս թեման առաջացնում է ակնհայտ ագրեսիվություն և
բռնության դիմելու ցանկություն. «Էդ համասեռամոլության մասի՞ն ես խոսում: Միանգամից

ես դրա ձևը գիտեմ` ոնց որ մլակ ա լցվում տունը, բլոճ ա լցվում տունը, վերացնում ես
միանգամից: Այ, տենց միանգամից ես էդ բանը կվերացնեի: Այսինքն` ես իմ երեխուն:
Պատկերացրի՞ր ինչ: Միանգամից կվերացնեի: Չէր լինի տենց բան: Էլ ապրում ենք, ի՞նչ անենք:
Վախտ ա ըլնում, էնքան ուշ-ուշ են տենում իրար: Որ տենում են իրար, իրա վիզ են ընկնում:
Արա, ասում եմ` հո՞ դուք գալուբոյ չեք»: (արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Արմավիր)
«Ո՞նց, կգյուլեի»: (տղամարդկանց ֆոկուս խումբ, ք. Սևան)

2. Բացասական

դիրքորոշում

երևույթի

նկատմամբ,

թեև

դժվարությամբ,

բայց

հակվածություն ընդունելու իրենց երեխայի սեռական կողմնորոշումը: Այս
դիրքորոշումը ավելի տարածված է կանանց շրջանում: Հատկանշական է, որ այս
հարցին

պատասխանելիս

գրեթե

բոլորը

սկսում

էին

«Աստված

չանի»

արտահայտությամբ:

«Աստված չանի, նման դեպք էղնի, որ ինքը նմանատիպ էղնի, դու ոչ մի բան չես կարա փոխես:
Իրա մեջ ոչ մի բան չես կարա փոխես, բռնության ոչ մի ձևով չես կարա: Շատ ցավալի դեպք
կլիներ, շատ վատ կտանեի, բայց եթե նմանատիպ էղներ, ինձ թվում ա՝ ոչ մի բան չէի կարա
փոխեի: Շատ ցավ կապրեմ, եթե նմանատիպ բան…»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք.
Վանաձոր)

«Աստված չանի, հեռու պահի նման բաներից, բայց եթե հերթը հասավ դրան, չգիտեմ, ծնողը ինձ
թվում ա՝ ոչ մի բան էլ չի կարա անի, պետք ա համակերպվի էդ փաստի հետ, որովհետև
երեխուն չես կարա ճնշես, ուզենաս փոխես կամ չգիտեմ ինչ անես: Իրա տեսակը տենց ա, ու
երեխուցդ էլ չես կարա հրաժարվես»: (ֆոկուս խմբային քննարկումից մայրերի հետ, ք.
Արմավիր)

«Ինչ տեսակ ծնող պետք ա լինի, որ երեխուց հրաժարվի՝ հանուն էն բանի, թե ինչ կասեն
մարդիկ, չգիտեմ ինչ: Աստված չանի, եթե տենց բան լինի: Բայց եթե լինի, ոչ մի բան չես կարա
անես»: (ֆոկուս խմբային քննարկումից մայրերի հետ, ք. Արմավիր)
3. Ինքնախարազանող դիրքորոշում

Այս դիրքորոշումը առավել տարածված էր կանանց շրջանում՝
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«….չգիտեմ, կգժվեի երևի, եթե իմանայի, որ իրանք տենց են»: (իգական, միջնակարգ
կրթություն, ք. Սևան)
«Կմեղադրեի ինձ, որ անուշադիր եմ եղել»: (իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)

4. Հանդուրժողական դիրքորոշում

«….ես մի քիչ իրանց դաստիարակել եմ ավելի ազատ: Օրինակ, ես ասել եմ, որ մի երեխա
կարող ա ունենա երկու կին ծնող կամ տղամարդ ծնող: Ու ինձ համար oք ա, որ երկու
տղամարդ են և ուզում են երեխա որդեգրել, օրինակ: Իրանք ինձ հարց են տվել՝ բա ո՞նց կլինի:
Էն պուճուրը մի քիչ ավելի դպրոցի ազդեցության տակ ա, ավելի շատ, իրանց մոտ էդ
ատելությունը անընդհատ բան են անում: Մեծս ավելի հասկանում է, ոնց հասկանում եմ:
Ասում ա՝ չեմ պատկերացնում, ու մի քիչ մենք էլ ենք կատակներ անում, ասում ենք՝ վայ
պապաս եկավ, մամաս եկավ, սենց կատակ դառնում ա, բայց ես չեմ ուզում դառնա հեգնանքի
թեմա տանը: Ես ուզում եմ՝ իրոք հասկանալով դա ըլնի: Պետք ա հասկանաս՝ էդ ձևի մարդիկ
կան, որ էդ ձևի որոշում են կայացրել, ok ա»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Վանաձոր)
«…կփորձեի իրան հասկանալ: Հաստատ տանից դուրս չէի անի: Օրինակի համար տղայիս
ասում եմ, ինքը ասում է՝ կտամ, կսպանեմ: Ասում եմ՝ չէ, ինքը ելք չունի, ինքն էլ էդ ձևի ա, ծնողը
ոչ մի բան չի կարա անի»: (իգական, բարձրագույն, ք. Վանաձոր)
Հավելենք նաև, որ անհանդուրժող և կարծրատիպային դիրքորոշումներ ունեցող
ծնողների շրջանում գերակշռում է այն պատկերացումը, որ եթե իրենց երեխան ծաղրում կամ
ագրեսիվ վերաբերմունք է դրսևորում ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների կամ
ընդհանրապես իրենց հագուստով և ոճով տարբերվող մարդկանց նկատմամբ, ապա այլևս
կարիք չկա իր հետ խոսել այս թեմաների շուրջ. «….դաժե որ հագուստը, որ տեսնում ա տղայի

հագին, դա վերագրում ա, որ աղջկա ա, գերադասում ա նրան անվանել հոմոսեքսուալիստ, քան
տղա: Էլ ավելացնելու կարիք չկա երևի ոչ մի բան»:
Հետաքրքրական է, որ ֆոկուս խմբային քննարկումների ընթացքում մասնակիցները
բանավեճ

էին

իրականացնում

նաև

միմյանց

մեջ՝

փորձելով

վերլուծել

սեռական

կողմնորոշման պատճառները (մեջբերում Վանաձորի հայրերի հետ ֆոկուս խմբից).
-Համ իրան կխփեի, վերջում էլ ինձ կխփեի:

-Մհերը մարտական ա տրամադրված:
-Խփելուց առաջ մտածի՝ որտեղից է առաջանում: Պրոբլեմին լուծում գտի:
-Դա մամայից չէ կախված, դա պապայի խստությունն է, պետք ա պապան խիստ լինի:
-Ապե, պապան ինչքան ուզում է խիստ լինի,,,
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-Մաման դաստիարակում ա, բայց պապան որ տենց բաներին խիստ ըլի, արգելի, էս
անի, արդեն աղջիկը կհասկանա, որ դա չի կարելի:
-Իսկ եթե աղջիկը չի հասկանում:
-Չի հասկանում, դրա համար…
-Ճակատից խփում ես:
«Բնակիչներ ունենք, որ էսօր աղջիկը աղջկա հետ ա ու երեխա ունեն որդեգրած: Դե,
իրանց մոտ էլ տենց ա: Ասել եմ, որ դա սխալ ա: Աղջիկը պետք ա տղայի հետ ամուսնանա,
ճիշտը դա ա, բայց ինչ-որ իրանք սիրում են, ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարա անի: Էդ մարդը սիրում
ա աղջկա, ի՞նչ կարաս անես, ոչ մի բան: Նորմալ չեմ նայում դրան, բայց իրանց կյանքն ա, ամեն
մարդ իրա կյանքն ա ապրում, ոնց ճիշտ ապրի: Երևի իրանց ճիշտն էլ դա ա, չգիտեմ»: (իգական,
միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Ոմանք հակված էին այն կարծիքին, որ նույնասեռականությունը ունի կենսաբանական
պատճառներ, սակայն այնուամենայնիվ մեծամասնությունը հակված էր այն կարծիքին, որ
նույնասեռականության պատճառները սոցիալական են, և երեխան՝ տեսնելով շրջապատում
նույնասեռականության

դրսևորումներ,

կարող

է

յուրացնել

այդ

վարքը:

Նույնասեռականության բացատրությունը կենսաբանական հիմքերով ավելի բնորոշ է
կանանց, քան տղամարդկանց, ովքեր համոզված են, որ նույնասեռականությունը ձեռք է
բերվում «սխալ» սոցիալական հարաբերություններում ներգրավված լինելուց: Սակայն, երկու
դեպքում

էլ

հետազոտության

մասնակիցների

զգալի

մեծամասնության

կարծիքով

նույնասեռականությունը
«շեղվածություն
է»:
Նույնիսկ
այն
դեպքում,
երբ
նույնասեռականությունը մեկնաբանվում է կենսաբանական հիմքերով, այն նմանեցվում է
ձախլիկ լինելուն կամ մեկ այլ «անոմալիայի», որից հնարավորինս շուտ պետք է ազատվել՝

«…ոնց որ ձախլիկ երեխուն չեն ջարդում, տենց էլ գնում ա, կամաց-կամաց էտ էլ մտնում
արմատների մեջ» կամ «…կա, որ ձեռքբերովի ա: Ձեռքբերովին հեշտ ես վերացնում»:
Ծնողների մի մասն էլ համակարծիք է, որ նույնասեռականությունը մի բան է, որը
կարող է հեշտությամբ ձեռքբերվել՝ «...իմ տղան էդ դրանց ձևերն էլ է անում, ասում եմ՝ տղա
ջան, չանես, ես դրանց չեմ սիրում: Կարող ա բնավորություն դառնա»: (ֆոկուս խմբային
քննարկումից մայրերի հետ, ք. Վանաձոր)
Սակայն մեծամասնության կարծիքը այնուամենայնիվ կարելի է ընդհանրացնել
ներքոնշյալ երխոսությամբ՝
-

Ինձ թվում է՝ ամենակարևորը շրջապատն ա սեռական շեղվածության պատճառ:
Պտի հետևես իրա շրջապատին:
Ինձ թվում ա՝ դա ոչ թե շրջապատի կամ տան խնդիր ա, այլ հոգեբանական ու
կենսաբանական խնդիր ա մարդու օրգանիզմում: Այսինքն՝ հորմոնալ խախտում
կարա լինի մարդու օրգանիզմում: Բնականաբար, նմանատիպ պրոբլեմների առաջ
57

կանգնի: Չեն ծնվում մարդիկ սեռական խախտված, նրանք դառնում են: Ասենք,
խախտումների առաջը պետք ա առնել: Բժիշկ, հոգեբան, ինչ-որ մի ձևով, որ
իմանանք ինչն է խնդիրը:
Ըստ հետազոտության արդյունքների ընդարձակ ընտանիքներում դեռահասների
սեռականության թեմայի վերահսկումը իրականացվում է նաև տատիկների և պապիկների
կողմից. «…գիտե՞ք ոնց ա՝ կարող ա իմ աղջիկը գա, ասի՝ վա՜յ, էս ինչ սիմպատիչնի տղա է,

օրինակ, իմ մոտ: Տատը չի խրախուսում, տատն ասում ա՝ ի՞նչ ես խոսում պապայի հետ,
անհարմար չե՞ս զգում: Բայց ինձ համար դա նորմալ է էդ ձևի խոսակցությունը»: (արական,
բարձրագույն կրթություն, ք. Վանաձոր)

«Տղայիս հարցով կարամ ասեմ՝ ինքը էնքան ասողներ ունի: Լուրջ եմ ասում, համար առաջին
ասողը իմ հերն ա: Իմ հերը վերջն ա, լուրջ եմ ասում: Խոսքի, կարող ա ֆիլմ նայելուց ըլնեն,
ասենք, վերցնի իմ տղային, խոսքի 12 տարեկան է, չէ՞, ասի՝ հլը նայի, նայի, մի թեքվի, տղա,
պաչում են, ոչինչ, նայի, հետո կասեմ: Այսինքն՝ իմ հերը էդ առումով կատարյալ մարդ ա:
Նորմալ եմ վերաբերվում, հա, հերս ա, ես գիտեմ իմ հորը: Ինքը ճիշտ ռելսերի վրա դնող մարդ
ա»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
Մտահոգիչ է նաև այն փաստը, որ ծնողների մեծամասնությունը շատ քիչ է
անդրադառնում սեռական ոտնձգությունների թեմային՝ համարելով, որ իրենց երեխաների հետ
նման բան չի կարող կատարվել և որ բավականաչափ վերահսկում և պաշտպանում են իրենց
երեխաներին ցանկացած տիպի ոտնձգություններից: Այն ծնողները, ովքեր այնուամենայնիվ
անդրադառնում են սեռական ոտնձգությունների թեմային, հիմնականում հորդորում են
երեխաներին զերծ մնալ կասկածելի մարդկանց հետ շփումներից: Սեռական ոտնձգությունը
ծնողների մեծամասնության համար սահմանափակվում է «ուրիշի մեքենա չնստելու»
հրամայականով: «Իմ երեխեքը, որ ուսանող էին, ես արգելել էի, որ տաքսի նստեին: Եղել ա

դեպք, որ ասել ա, պա´պ, անձրև ա, ես չեմ կարա: Ասել եմ` տո´ւր հեռախոսդ տաքսիստին,
վերցրել ա տաքսիստը: Ծանոթացել եմ էդ մարդու հետ, նոր նստել, եկել ա: Այ, տենց ես ինչ-որ
չափով էդ սեռական ոտնձգությունից, ես ոնց ասեմ, հետ եմ պահել»: (ֆոկուս խմբային զրույցից
միջնակարգ կրթություն ունեցող հայրերի հետ, ք. Արմավիր)
Հետաքրքրական է նաև այն, որ սեռական ոտնձգությունների մասին խոսելիս ծնողների
լեզվային խոսույթում /դիսկուրսում/ ևս արձանագրվեցին գենդերային տարբերություններ:
Ծնողների մեծ մասի կարծիքով աղջիկներին պետք է զերծ պահել ոտնձգություններից, իսկ
տղաներին՝ ոտնձգություն իրականացնելուց: Միայն շատ քիչ քանակությամբ ծնողներ
փաստեցին, որ լսել են իրենց շրջապատում ավելի հասուն տղաների կողմից դեռահաս
տղաների նկատմամբ ոտնձգությունների մասին և դա իրենց չափազանց մտահոգում է:
Ծնողների մեծ մասի կարծիքով իրենց երեխաների հետ նման բան չի կարող կատարվել՝

չեմ պատկերացնում, որ նման բան կարող ա լինի, մտքովս էլ չի անցել, որ տենց բան կարա
լինի:
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Ավելին, ըստ որոշ ծնողների սեռական ոտնձգությունների դեպքում, մասնավորապես
աղջիկների պարագայում, մեղավոր են հենց աղջիկները: Այսպես, երևանաբնակ բարձրագույն
կրթություն ունեցող մայրերից մեկը, խոսելով սեռական ոտնձգությունների մասին, այսպիսի
օրինակ մեջբերեց. «Մի լավ խոսք կա, մի հատ հայտնի դատավոր, որը ժամանակին շատ մեծ

համբավ ուներ, ես միշտ իրա խոսքը հիշում եմ, բռնաբարության դեպք են, դատավարություն
ա, բռնաբարություն ա հոդվածը: Հիմա էս աղջկան հարց են տալիս, ասում ա՝ աղջիկ ջան, դու
քո կամքով թողեցիր, թույլ տվեցիր, որ քեզ բռնաբարի, թե զոռով, քեզ կապել էր կամ ինչ-որ դեղ
էր տվել: Ասում ա՝ չէ, ոչ կապել էր, ոչ էլ դեղ էր տվել: Ասում ա՝ բա հեչ ոչ մի ձև չկարեցա՞ր
պաշտպանվեիր: Խփեիր ոտով գլխին, չգիտեմ մի բան վերցնեիր, տայիր գլխին:
Ինքնապաշտպանվեիր: Ասում ա՝ [ձևավոր] Դեեեե, չկարեցա: Ստացվեց: Ասել ա՝ հլը լսի:
Ասեղը բռնել ա, աղջկան թել ա տվել, որ թելի: Ու էդ աղջիկը, բերել ա, որ ասեղը պիտի թելի,
ինքը ասեղը տարել ա մի կողմ, թելը մոտիկ ա բերել ինքը ասեղը էն կողմ ա փախցրել: Աղջիկը
ասել ա՝ չեմ կարում թելեմ, դե ուղիղ բռնի, որ թելեմ: Ասել ա՝ բա էշու ձագ, էս մի ասեղի չափ էլ
չկայիր, չէիր կարում քիչ դես ու դեն ընկնեիր, որ քեզ չբռնաբարեին: [ծիծաղ] Այսինքն՝
հասկանում ես, ցանկության վրա ա: Եթե մարդը ուզենա իրոք ինքնապաշտպանվելու, ինքը
իրոք կգտնի ձևը ինքնապաշտպանվելու»:
Հետազոտության արդյունքները թույլ տվեցին նաև եզրակացնել, որ այն ծնողները,
ովքեր ազատական դիրքորոշումներ ունեն մինչսեռական հարաբերությունների վերաբերյալ,
ազատական և հանդուրժող դիրքորոշումներ են դրսևորում նաև ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ,
ինչպես նաև կարևորում են իրենց երեխաներին սեռական ոտնձգություններից պաշտպանելու
խնդիրը և ընդհանուր առմամբ կողմ են սեռական դաստիարակությանը դպրոցներում: Սա
թույլ է տալիս եզրակացնել, որ փոփոխելով սեռականության մասին ունեցած ծնողների
դիրքորոշումներից

մեկը,

օրինակ,

մինչամուսնական

սեռական

հարաբերությունների

վերաբերյալ, հնարավոր է հասնել ավելի խորքային և համակարգային փոփոխությունների
սեռականությանը վերաբերող այլ թեմաների շուրջ ևս:

4.3. Սեռական դաստիարակության և առողջ ապրելակերպի դասընթացների ներդրման
կարևորությունը
Հետազոտության կարևորագույն նպատակներից էր նաև ուսումնասիրել ծնողների
դիրքորոշումները դպրոցներում սեռական դաստիարակության և սեռական առողջության
մասին առարկաների դասավանդման վերաբերյալ. արդյո՞ք ծնողների կարծիքով դա
կհեշտացնի երեխաների կողմից գիտելիքի ստացումը այս թեմաների շուրջ և արդյո՞ք դա
ավելի

կօգնի

թեմաներին

ծնողներին

իրենց

առավել

երեխաների

մասնագիտորեն

հետ:

անդրադառնալ

Հետաքրքրական

է,

որ

սեռականության

հարցված

ծնողների

մեծամասնությունը միանշանակորեն կողմ է արտահայտվել դպրոցներում սեռական
դաստիարակության դասեր ունենալու գաղափարին: «Շատ լավ եմ վերաբերվում: Ինչքան շատ
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բան իմանան, դրանից վնաս չի լինի կյանքում: Ճիշտ բաներ իմանան ու շատ իմանան, էտի
շատ լավ ա»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
«Եթե դասատուն ճիշտ մատուցի, մատուցման ձև գոյություն ունի, հեշտ կլինի, արդեն ծնողին
բան չի մնա անելու: Որովհետև էդ ամեն ինչը մատուցման ձևից ա գալի: Մեր դասատուներն էլ
շատ հաճախ շրջանցում են»: (իգական, բարձրագույն կրթություն, ք. Արմավիր)
«Դա լավ առարկա ա, շատ ճիշտ, նպատակային ա: Ոնց որ օգնում ա ծնողներին դաստիարակել
երեխաներին էդ առումով: Եթե ծնողը՝ կոնկրետ ես, ամաչում եմ խոսամ երեխուս հետ էդ
հարցերով, արդեն էդ առարկայի ուսուցիչը օգնում ա ինձ, որպեսզի իմ երեխան գիտելիքներ
ձեռք բերի տվյալ հարցի վերաբերյալ: Դա հեշտացնում է ծնողի գործը: Շատ ճիշտ առարկա ա»:
(արական, միջնակարգ կրթություն, ք. Վանաձոր)

«Նորմալ, բան ա, էլի: Շատ լավ բան ա, մանավանդ դպրոցներում, որ էդ առարկան բացել են, էս
մեր 90-ականներից հետո երևի առաջին լավ բանը էտ ա: Թե չէ ինչ նայում ես, սաղ բացասական
բան է, դրական չկա»: (ֆոկուս խմբային հարցազրույցից միջնակարգ կրթություն ունեցող
հայրերի հետ, ք. Արմավիր)
Ուսուցչի կողմից մասնագիտական գիտելիք ստանալը ըստ ծնողների ունի նաև մեկ այլ
նպատակ. «Երբ որ դու ինֆորմացիա տաս քո երեխային, ինքը կմտածի` ուրեմն մամաս անցել

ա սրա միջով: Ես տենց եմ եղել, չգիտեմ: Երբ որ ես տենց եմ, մտածում եմ, որ դիմացինս էլ ա
տենց: Միշտ մտածել եմ` տենաս, որ մամաս ինձ տենց էր ասում, տենաս ինքն էլ ա արել էդ
բանը: Դրա համար պետք ա ծնողը չասի, դրա համար դա ինձ մոտ խնդիրներ ա առաջացնում»:
(իգական, միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
Հետազոտությանը մասնակցած բոլոր հարցվողներից միայն մեկը՝ բարձրագույն
կրթությամբ երևանաբնակ տղամարդ, համարելով, որ իր երեխաները բավականաչափ
գիտելիք չեն ստանում ոչ հասարակագիտության, ոչ էլ առողջ ապրելակերպ դասընթացներին,
դիմել էր ուսուցիչներին և դպրոցի տնօրինությանը՝ դասընթացները բարելավելու նպատակով:

«…էն մի օրը իմացա ինչ են անցնում հասարակագիտության դասին, գնացի, խոսացի հետը, ես
որ էդ մասնագետն եմ ուզում եմ լավ անցնեն էլի էդ էրեխեքը, խոսացինք ահագին, ասեցի
նյութեր բերեմ: Ասում ա, դե ինչ անեմ, հաստիքը պահում են իմ, որ մի կերպ դիմանամ: Ասում
եմ դե ես չեմ ասում քո տնօրենը կամ ով ինչ արեց, քո դասի բովանդակության մասին ա խոսքը:
Ստեղ էլ տպեցի, կարեցի, reader սարքեցի, տարա տվեցի, ասեցի, հեսա, որ հետաքրքիր լինի
էրեխեքին: Ասում ա, հա շատ լավ ա, մերսի, բայց դե ժամանակ չունեմ , որ կարդամ, որ էդ ամեն
ինչը ասեմ իրանց»:
Բացի ֆորմալ կրթությունից ծնողները կարևորում են նաև ոլորտում մասնագիտացած
հասարակական կազմակերպությունների դերը և համարում են, որ երեխաների հետ
մասնագիտորեն անցկացվող և անկաշկանդ զրույցները կարող են մեծապես նպաստել
երեխաների մոտ ճիշտ սեռական դաստիարակությանը և միևնույն ժամանակ օգնել
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ծնողներին, քանի որ ծնողների գիտելիքները այս ոլորտում միշտ չէ որ բավարար
հիմնավորված են և գրագետ:
Ծնողների շրջանում կա նաև հստակ գիտակցում, որ առողջ ապրելակերպի
դասընթացները անհրաժեշտ են նաև առաջին հերթին հենց իրենց համար, որպեսզի իրենք
կարողանան ճիշտ և գրագետ ձևով մատուցեն տեկետավությունը իրենց երեխաներին: Բացի
սեմինարներից,

ծնողների

կարծիքով

կարևոր

են

նաև

նշված

թեմաներով

հեռուստահաղորդումները և հանրային քննարկումները:
Սեռական դաստիարակության դասերին դեմ արտահայտվողները հիմնականում
մարզերի ծնողներն էին. նրանց կարծիքով փոքր քաղաքներում և գյուղերում նման
դասընթացների անցկացումը կարող է ունենալ հակառակ ազդեցությունը, քանի որ՝ «էդ դուրս

կգա, որ դու քո երեխուն դաստիարակում ես, թե հասարակության մեջ ոնց անի
անառակություն ու չբռնվի: Էտ ա դուրս գալիս, էլի: Ասենք, էդքան չափից շատ ինֆորմացիան
կխանգարի իրան լիարժեք մարդ դառնալու համար: Չափից շատ ինֆորմացիան ինչի՞ համար
է պետք»: (արական, բարձրագույն կրթություն, ք. Սևան)
«Ես Ձեր հարցերից լսեցի, շատ հրաշալի հարցեր էին, վերջում եկավ-եկավ հասավ էստեղ:
Արդեն հասկանում ենք, որ ուզում են մեր դպրոցներում էսի մտցնեն: Որպես ծնող՝ ես շատ մեծ
դեմ եմ: Էն, որ ասում են, երկու ձեռով դեմ եմ: Ու գիտեմ, որ բոլորն էլ դեմ են: Մենք ոնց մեծացել
ենք, մենք էս ամեն ինչին ժամանակին հասել ենք, մենք ընտանիք ենք կազմել, ընենց էլ էս
երեխեքը կարան»: (ֆոկուս խմբային քննարկումից միջնակարգ կրթություն ունեցող հայրերի
հետ, ք. Սևան)
Ինչպես ցույց տվեց հետազոտությունը ծնողների շրջանում չկա համաձայնություն այն
հարցի շուրջ, թե արդյոք որ տարիքից պետք է սկսել սեռական դաստիարակությանը նվիրված
դասերը: Ծնողների մի մասը այնուամենայնիվ հակված է մտածել, որ նման թեմաներով
զրույցները պետք է իրականացվեն հնարավորինս ուշ տարիքում, իսկ մյուս մասը գտնում է, որ
11-12 տարեկանը օպտիմալ տարիք է սեռականությանը վերաբերվող որոշ հարցերի
վերաբերյալ (մարմնի կառուցվածք, հիգիենա) քննարկումներ իրականացնելու համար:
Ծնողների կարծիքով նման հետազոտությունների իրականացումը ևս չափազանց
կարևոր է, քանի որ դրանք ունեն իրենց կրթելու նպատակ, ինչպես նաև թույլ են տալիս
դրական փոփոխություններ իրականացնել իրենց երեխաների կյանքում: Հավելենք մայրերից
մեկի կարծիքը հետազոտության ուսուցողական դերի վերաբերյալ. «Ես հասկացա, որ շատ

բաներ բաց եմ թողել ու պետք ա: Ու որ շատ բաներ ես ինքս պիտի անեի, չեմ արել»: (իգական,
միջնակարգ կրթություն, ք. Երևան)
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Ինչպես ցույց են տալիս դեռահասների սեռականության և սեռական դաստիարակության
նկատմամբ
ծնողների
դիրքորոշումների
մասին
հետազոտություններն
ու
վերլուծությունները, ընդհանուր առմամբ պատկերը քիչ է տարբերվում հետխորհրդային
երկրներում (օրինակ՝ ՌԴ, Հայաստան). հայրերը գրեթե կամ ընդհանրապես ներգրավված
չեն իրենց դեռահաս աղջիկների հետ այս թեմայով զրույցներում: Մայրերը քիչ թե շատ
որոշակի տարիքից՝ կապված դաշտանային ցիկլի մեկնարկի հետ, ընդհանուր զրույցներ
ունենում են իրենց դեռահաս աղջիկների հետ: Դեռահաս տղաների ստացած
տեղեկատվությունը հիմնականում անհայտ և հաճախ անվստահելի աղբյուրներ ունի
(անփորձ ընկերական շրջապատ, անվստահելի ինտերնետային կայքեր և այլն): Այս
իմաստով անհրաժեշտ են տեղեկատվական հանդիպումներ և վերապատրաստման
դասընթացներ, որոնք առավելագույնս կնպաստեն երեխաների/ դեռահասների սեռական
զարգացման գիտելիքի փոխանցան և ընդհանուր առմամբ դաստիարակության գործում
հայրերի ներգրավմանը:
Սեռականության և սեռական դաստիարակության թեմայով անհրաժեշտ են առանձին
միջոցառումներ
դեռահասների
համար.
դասընթացներ,
քննարկումներ,
բաց
դասախոսություններ, մասնագիտական խորհրդատվություններ և այլ հանդիպումներ,
որոնք ուղղված կլինեն սեռական գիտելիքի տարածմանը դեռահասների շրջանում:
Միջոցառումների շարքում պետք է լինի նաև տեղեկատվական թերթիկների անվճար և
անսահմանափակ տարածումը. դրանք կարող են օգտակար տեղեկատվություն
պարունակել, սեռականության, սեռական դաստիարակության, սեռական հիգիենայի,
սեռավարակների, գենդերային հավասարության և այլ թեմաների շուրջ: Կարևոր է նաև, որ
դրանք հասանելի լինեն հանրային վայրերում՝ սրճարաններ, հանրային տրանսպորտ,
փողոցում առանձնացված տարածքներ և այլն: Այս իմաստով արդեն իսկ մեծ ներդրում
ունեն հասարակական կազմակերպությունները, սակայն ակնհայտ է պետական
կառույցների և մասնավոր սեկտորի հետ համատեղ, որոշ դեպքերում նաև եռակողմ
համագործակցության կարևորությունը ևս:
Հետազոտության՝ սեռական ոտնձգություններից դեռահասներին պաշտպանելու մասին
արդյունքները, ինչպես նաև մի շարք աղբյուրների ուսումնասիրությունը անչափասների
բռնաբարության դեպքերի մասին (թերթեր, այլ հրապարակումներ, քննչական նյութերի
հրապարակում) ցույց տվեցին, որ դեռահաս աղջիկների համար առանձնահատուկ
կարևոր է սեռական դաստիարակությունը և նրանց գիտակցության բարձրացումը սեփական
մարմնի և դրա վերաբերյալ որոշումների կայացման իրավունքի մասին:
Դեռահասների համար նախատեսված հանդիպումները կարող են ավելի հետաքրքիր լինել,
եթե դրանց ընթացքում վերջիններս կոնկրետ մասնագետների՝ բժիշկների, սոցիալական
աշխատողների, հոգեբանների, ոլորտի ակտիվիստների և հետազոտողների հետ զրուցելու
և իրենց հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու հնարավորություն ունենան: Այս
առումով կարևոր են նաև դպրոցական և արտադպրոցական մշակութային և այլ
խմբակների ակտիվացումը և ստեղծումը, անհատական և տարասեռ թիմային
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աշխատանքների խթանումը, ինչպես նաև տարբեր թեմաներով ճամբարների
կազմակերպումը դեռահասների համար: Նման միջոցառումները և հանդիպումները
կարող են նպաստել ոչ միայն դեռահասների, այլ նաև նրանց ծնողների շրջանում սեռական
կողմնորոշման, գենդերային ինքնության, ինչպես նաև սեռական կյանքի և հիգիենայի,
ընդհանուր առմամբ սեռականության մասին հաճախ տարրական տեղեկատվության
բացակայության հիման վրա առաջ եկած կարծրատիպերը:
Անհրաժեշտ է ծնողահեն և սեռական հաղորդակցման մոտեցումների ներդրումը
դպրոցներում: Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ ծնողներն ամաչում են, իսկ ուսուցիչները
բավական կոմպետենտ չեն՝ աշակերտների մի շարք հարցերին պատասխանելու համար:
Վերը նշված հանդիպումները, դասընթացները և միջոցառումները, ինչպես նաև դպրոցի
ակտիվացումը՝ որպես դեռահասի զարգացման կարևոր ինստիտուտ, կարող են ունենալ
դրական արդյունքներ:
Դպրոցի դերը հնարավորինս պետք է մեծացնել հատկապես սեռականության և սեռական
դաստիարակության վերաբերյալ դեռահասների շրջանում տեղեկատվության տարածման
գործում: Այս իմաստով կարևոր է նաև հոգեբանի և սոցիալական աշխատողի
ինստիտուտների ներդրումը, իսկ առկայության դեպքում դրանց ակտիվացումը/
ուժեղացումը:
Սոցիալական աշխատող ունեցող դպրոցներում կարևոր են մասնագետների
վերապատրաստումները, ովքեր իրենց հերթին կիրականացնեն գենդերային զգայուն
անհատական, զույգի և ընտանեկան թերապիա և խորհրդատվություն: Այս իմաստով
կարող է հզորանալ ոչ միայն դպրոցում սոցիալական աշխատանքը՝ որպես
մասնագիտական ուղղություն, այլ հնարավոր կլինի առավելագույն պրոֆեսիոնալ և
համեմատաբար
անմիջական
միջավայրում
իրականացնել
տեղեկատվության
փոխանակումը:
Ուսուցչական կազմերի համար անհրաժեշտ են առանձին դասընթացներ և քննարկումներ
սեռականության և սեռական դաստիարակության թեմաներով: Նման հանդիպումների
կարևորությունը դիտարկվում է հատկապես դրանց շղթայական ազդեցության
հետևանքների
տեսանկյունից.
ուսուցիչները,
ովքեր
կանցնեն
նմանատիպ
վերապատրաստումներ, հնարավորություն կունենան զրուցելու այս թեմայի շուրջ իրենց
դեռահաս երեխաների հետ, ինչն էլ ավելի կհեշտացնի այլ դպրոցներում դասավանդող
ուսուցիչների աշխատանքը:
Հատուկ ծնողների համար նախատեսված հանդիպումներ և քննարկումներ, որոնք
կշեշտադրեն դեռահասի անկախության և ինքնուրույնության, ինչպես նաև նրա կողմից
ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հմտություններ ունենալու կարևորությունը:
Դպրոցական և արտադպրոցական մասնագիտական կողմնորոշման հանդիպումների
կազմակերպում, անհրաժեշտության դեպքում արդեն կազմակերպվող հանդիպումների
պլանների և բովանդակության վերանայում: Առաջարկում ենք ավագ դպրոցի կրթական
ծրագրում ներառել կարճաժամկետ պրակտիկա, որը կաջակցի աշակերտների՝ ավելի հեշտ
և արդյունավետ մասնագիտական կողմնորոշմանը: Այսպիսով կարելի է խթանել նաև
մենթորության ինստիտուտի զարգացումը հատկապես դեռահասների համար:
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