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 Նա խա բան

 Մար դու վար քի և բնա վո րու թյան գեն դե րային առանձ նա հատ կու թյուն

նե րը ձևա վոր վում են հա սա րա կու թյու նում գե րիշ խող սե ռա դե րային սպա

սում նե րի, սե ռային դե րե րի մո դել նե րի ազ դե ցու թյամբ, որոնք, բեկ վե լով ան ձի 

հո գե կա նում, ներք նայ նաց վում և դրս ևոր վում են ան հա տա կան մա կար դա

կում: Սո ցիալա կան ազ դե ցու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված սե ռային դե րե րի 

և սե ռա տի պիկ վար քաձ ևե րի ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ներք նայ նաց

ման գոր ծըն թա ցը գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցումն է կամ սե ռա դե րային 

սո ցիալա կա նա ցու մը: Եթե սո ցիալա կա նա ցու մը մար դու կող մից սո ցիալա

կան փոր ձի, դե րե րի, հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գի, հա սա րա կայ նո րեն 

ըն դու նե լի վար քի նոր մե րի, ստան դարտ նե րի յու րաց ման գոր ծըն թաց է, ապա 

գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցու մը դրա այն մասն է, որի ըն թաց քում մար դը 

յու րաց նում է տղա մարդ կայ նու թյան և կա նա ցիու թյան սո ցիալմ շա կու թային 

պատ կե րա ցում նե րը և ձևե րը: Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման ար դյուն

քում են ձևա վոր վում կնո ջը և տղա մար դուն բնո րոշ հա կազդ ման ձևե րը, հա

սա րա կու թյու նում սե փա կան տե ղի և դե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րը, հա

մա պա տաս խա նա բար՝ կյան քի պլա նա վո րու մը և ապա գայի հե ռան կար նե

րը: Գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցումն այն գոր ծըն թացն է, որի ար դյուն քում 

ձևա վոր վում է կնոջ և տղա մար դու այն տի պը, որն ամե նա տա րած վածն է 

տվյալ հա սա րա կու թյու նում և հան դի սա նում է այդ հա սա րա կու թյան պա

հան ջար կը և ար դյուն քը: 

Երբ քն նար կում ենք կնոջ և տղա մար դու գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րը, 

նրանց ձեռք բե րում ներն ու ներգ րավ վա ծու թյու նը հա սա րա կա կան գոր ծըն

թաց նե րում, հարկ է հաշ վի առ նել ոչ միայն այն, թե որ քա նով է տվյալ հա սա

րա կու թյունն աջակ ցում կամ խո չըն դո տում կա նանց առաջ խա ղաց մա նը, այլ 

նաև այն, թե ինչ պի սի որակ նե րով և մո տի վա ցիայով ան ձ է հա սա րա կու թյու

նը ստեղ ծում կնո ջից և տղա մար դուց:

 Հա սա րա կու թյու նը եր կու տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով իրա կա նաց նում է 

գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի սերն դե սե րունդ վե րար տադ րու թյան գոր

ծըն թա ցը։ Մի կող մից, այն շա րու նա կա բար նպաս տում կամ խո չըն դո տում 

է կնոջ և տղա մար դու ինք նի րա կա նաց մա նը, ձեռք բե րում նե րին ու ներգ րավ

վա ծու թյա նը հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց նե րում՝ հս տակ սահ մա նե լով յու

րա քան չյու րի սո ցիալա կան տե ղայ նա ցումն ու գոր ծա ռույ թը: Մյուս կող մից, 

տվյալ հա սա րա կու թյու նում իրա կա նաց վող գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցու
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մը, սն վե լով առ կա գեն դե րային կարծ րա տի պե րից և գեն դե րային դե րե րի վե

րա բե րյալ պահ պա նո ղա կան պատ կե րա ցում նե րից, նպաս տում է կա նանց 

ավե լի հա մեստ հա վակ նու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը և սե փա կան սե ռա դե

րային գոր ծա ռույթ նե րում այն պի սի առաջ նայ նու թյուն նե րի հաս տատ մա նը, 

որոնք չեն են թադ րում բարձր հա սա րա կա կան դիրք կամ մաս նա գի տա կան 

ձեռք բե րում ներ: Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման ըն թաց քում վաղ ման

կու թյու նից երե խային փո խանց վող կարծ րա տի պե րը, պատ կե րա ցում նե րը 

ստեղ ծում են գեն դե րային դե րե րի, կար գա վի ճակ նե րի բնա կա նոն տր վա ծու

թյան պատ րանք թե՛ կա նանց, թե՛ տղա մարդ կանց շր ջա նում, ինչն առա ջաց

նում է դրանց հետ հա մա կերպ վե լու ան հրա ժեշ տու թյուն և բա ցա ռում է իրե րի 

դրու թյու նը փո խե լու որ ևէ հնա րա վո րու թյուն: 

Այդ պատ ճա ռով կար ևոր է հաս կա նալ, թե գեն դե րային սո ցիալա կա նաց

ման ըն թաց քում ինչ ձևե րով և ու ղի նե րով են փո խանց վում այն գեն դե րային 

դիր քո րո շում ներն ու կարծ րա տի պե րը, որոնք նպաս տում են ըն տա նի քում և 

հա սա րա կու թյու նում կա նանց և աղ ջիկ նե րի թե րարժ ևոր մա նը, ան հա վա սար 

գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի ձևա վոր մա նը և ամ րապնդ մա նը: 

Այս հե տա զո տու թյամբ փորձ է ար վել բա ցա հայ տել Հա յաս տա նում գեն

դե րային սո ցիալա կա նաց ման հիմ նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

այ դու հան դերձ, հե տա զո տու թյու նը չի նե րա ռել գեն դե րային սո ցիալա կա

նաց ման գոր ծըն թա ցի բո լոր կող մե րը: Հե տա զո տու թյան նպա տակն է եղել 

բա ցա հայ տել գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման՝ հա սա րա կու թյու նում տղա

մարդ կանց և կա նանց ան հա վա սար դիր քե րի ձևա վոր մա նը և ամ րապնդ մա

նը նպաս տող առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հե տա զո տու թյու նը հիմ նա կա

նում անդրադարձել է գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման այն կող մե րը, որոնք 

կապ ված են ըն տա նի քում և կր թա կան հա մա կար գում առ կա գեն դե րային 

կարծ րա տի պե րի և դաս տիարակ չա կան գոր ծըն թաց նե րի, ինչ պես նաև կնոջ 

և տղա մար դու վե րա բե րյալ եկե ղե ցա կան գա ղա փար նե րի ըն կալ ման հետ: 

Գր քում ամ փոփ ված են ԵՊՀ Գեն դե րային հե տա զո տու թյուն նե րի և 

առաջ նոր դու թյան կենտ րո նի 2014 թ. փոքր դրա մաշ նոր հային ծրագ րի շր

ջա նակ նե րում իրա կա նաց ված «Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն

թա ցի վեր լու ծու թյուն. կա նանց և աղ ջիկ նե րի կար գա վի ճակն ու հե ռան կար

նե րը հայ կա կան ըն տա նիք նե րում» հե տա զո տա կան ծրագ րի, ինչ պես նաև 

գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի և գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման վե րա

բե րյալ տե սա կան աղ բյուր նե րի վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը: Գր քի տե սա

կան մա սը ներ կա յաց ված է մեկ գլ խով՝ «Գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի 

վե րար տադ րու թյու նը գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում», 

որ տեղ քն նարկ վում են գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի ձևա վոր ման վե րա

բե րյալ մո տե ցում նե րը, տղա մարդ կանց դո մի նանտ ման պատ ճառ նե րը, այդ 

կար գա վի ճակ նե րի սերն դե սե րունդ փո խանց ման մե խա նիզմ նե րը: Տե սա
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կան վեր լու ծու թյամբ բա ցա հայտ վում են գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման 

էու թյու նը, դրա նում ներգ րավ ված գոր ծիչ նե րի շր ջա նա կը, ցույց են տր վում 

տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի սո ցիալա կա նաց ման տար բե րու թյուն նե րը: Գլ խում 

նաև անդրա դարձ է կա տար վում Հա յաս տա նում պատ մա կան տար բեր ժա

մա նա կա հատ ված նե րում կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ վե րա բեր

մուն քի, գեն դե րային նոր մե րի և նա խա պատ վու թյուն նե րի հար ցե րին: 

Գր քի երկ րորդ՝ «Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի վեր լու

ծու թյուն» գլ խում ներ կա յաց ված են հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը և 

ար դյունք նե րը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րում նշա նա կա լի տեղ է հատ

կաց վել դուրս բեր ված գեն դե րային կարծ րա տի պե րի (որ պես գեն դե րային 

սո ցիալա կա նաց ման վրա ազ դող հիմ նա կան գոր ծոն) ու գեն դե րային կար

գա վի ճակ նե րի վրա դրանց ազ դե ցու թյան քն նարկ մա նը: Բա ցի գեն դե րային 

կարծ րա տի պե րից, հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը նե րա ռում են նաև դաս

տիարակ չա կան պրակ տի կա նե րի, վար քի և դրս ևո րում նե րի սահ մա նա փա

կում նե րի, խրա խուս վող որակ նե րի և ապա գայի սպա սե լիք նե րի գեն դե րային 

տար բե րու թյուն նե րի քն նար կու մը: Գիրքն ամ փոփ վում է վեր ջա բա նով, որ

տեղ շա րադր ված են հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից ար ված եզ րա կա ցու

թյուն նե րը, շեշ տադր ված են գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման այն հիմ նա

կան առանձնահատկությունները, որոնք պայմանավորում են գենդերային 

կարծրատիպերի վերարտադրությանը և գենդերային անհավասար 

կարգավիճակների ձևավորմանը: 

Այս գր քում շա րադր ված գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի և գեն դե րային 

սո ցիալա կա նաց ման հիմ նախն դիր նե րի վեր լու ծու թյու նը, ներ կա յաց ված հե

տա զո տու թյան ար դյունք նե րը կհե տաքրք րեն սո ցիոլոգ նե րին, հո գե բան նե

րին, ման կա վարժ նե րին, հա րա կից մաս նա գետ նե րին և ու սա նող նե րին:
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1. Գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի վե րար տադ րու թյու նը 
գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում

1.2.Կանանցևտղամարդկանցկարգավիճակները
հասարակությունում

 Հա սա րա կու թյան մեջ կնոջ և տղա մար դու կար գա վի ճակ նե րի հար ցը, 

որ պես սե ռե րի միջև հիերար խիայի եր ևույթ, եղել և մնում է գեն դե րային հե

տա զո տու թյուն նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Գեն դե րային հիերար խիան 

հա ճախ կա պում են գեն դե րային դե րե րի հետ: Գեն դե րային դե րե րը տվյալ 

հա սա րա կու թյան մեջ կնո ջը և տղա մար դուն ներ կա յաց վող մշա կու թային 

սպա սում ներն ու վե րագ րում ներն են, իսկ գեն դե րային հիերար խիան պայ

մա նա վոր ված է նրա նով, թե այդ հա սա րա կու թյան մեջ նշյալ վե րագ րում նե րը 

որ քա նով են արժ ևոր վում և որ քա նով են ազ դում իշ խա նու թյան, ռե սուրս նե րի, 

հե ղի նա կու թյան բաշխ ման վրա: Գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի վե րա բե

րյալ քն նար կում նե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում են տղա մարդ կանց գե րա

կա յու թյա նը և դրա պատ ճառ նե րի պար զա բան մա նը: 

Տ ղա մարդ կանց գե րա կա յու թյու նը մեկ նա բա նող «մաս նա վո րի և հան

րայի նի» դի խո տո միայի տե սու թյու նում որ պես տղա մարդ կանց գե րա կա

յու թյան պատ ճառ դի տարկ վում է կնոջ մայ րա կան և տնային տն տե սու հու 

դե րը, որը պա կաս իշ խա նու թյուն և հե ղի նա կու թյուն պա րու նա կող դեր է, 

քան տղա մար դու ապ րուստ վաս տա կո ղի դե րը1: Ի հա կադ րու թյուն այս տե

սու թյան, Էռ նես տին Ֆրիդ լը հա մա րում է, որ գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի 

ձևա վոր ման հիմ նա կան գոր ծո նը տն տե սա կանն է. կա նանց և տղա մարդ

կանց իշ խա նու թյու նը կախ ված է ռե սուրս նե րի բաշ խու մից, ավե լի շատ իշ

խա նու թյուն ու նի այն սե ռը, որը վե րահս կում է տն տե սա կան ռե սուրս նե րը2:

 Սե ռե րի փոխլ րաց նող բնույ թի տե սան կյու նից են գեն դե րային կար գա

վի ճակ ներն ու դե րե րը մեկ նա բա նել կա ռուց ված քային ֆունկ ցիոնա լիստ

նե րը: Ըստ Թ. Պար սոն սի, սո ցիալա կան դե րե րը բնա կան ան հրա ժեշ տու

թյուն են, որոնք բխում են օր գա նիզմ նե րի սե ռա կան երկձ ևու թյու նից և ու նեն 

փոխլրաց նող բնույթ: Ըն տա նի քում կա եր կու հիմ նա կան դեր՝ էքսպ րե սիվ, 

1 Amstrong C., Squires J., (2002). Beyond the Public/Private Dichotomy // Contemporary 
Political Theory N1, (pp. 261283).

2 Friedl E., (1978). Society and Sex Roles.// Human Nature. April (pp.149158).
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որի գոր ծա ռույ թը նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րումն է, և 

ինստ րու մեն տալ, որի գոր ծա ռույթն ըն տա նի քի և հա սա րա կու թյան միջև հա

րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րումն է: Ման կած նու թյան և խնամ քի կնոջ կեն

սա բա նա կան հնա րա վո րու թյու նը նրան դարձ նում է ավե լի հար մար էքսպ րե

սիվ դե րի կա տար ման հա մար, իսկ ինստ րու մեն տալ դե րը բա ժին է ընկ նում 

տղա մար դուն3։

 Գեն դե րային (սե ռա գեն դե րային) հա մա կար գե րի տե սան կյու նից է փոր

ձել մեկ նա բա նել սե ռե րի հիերար խիայի եր ևույ թը Գեյլ Ռու բի նը, որն իր գա

ղա փար նե րը կա ռու ցել է Զ. Ֆրոյ դի հո գե վեր լու ծա կան և Կ. ԼևիՍ տրոս սը 

ստ րուկ տու րա լիս տա կան մար դա բա նու թյան տե սու թյուն նե րի հա մադր մամբ: 

Ռու բի նի կար ծի քով, յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյու նում առ կա սեռ/ գեն դեր 

հա մա կար գի մի ջո ցով վե րար տադ րու թյան կեն սա բա նա կան առանձ նա հատ

կու թյուն նե րը, վե րա փոխ վե լով սո ցիալա կան հա մա կար գի ազ դե ցու թյամբ, 

դառ նում են մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման մի ջոց ներ: 

Կա նանց և տղա մարդ կանց ան հա վա սար կար գա վի ճակ նե րը պայ մա նա վոր

ված են ոչ թե ուղ ղա կիորեն սե ռի կեն սա բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն

նե րով, այլ այդ առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ զու գորդ վող սո ցիալա կան 

իմաստ նե րով: Այդ պի սով, արա կան սե ռա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե

րը (ֆա լո սը) դառ նում են իշ խա նու թյան և հա սա րա կա կան ակ տի վու թյան 

խորհր դա նիշ, իսկ կա նայք, որ պես այդ խորհր դա նի շից զրկ ված էակ ներ, 

հան դես են գա լիս դրա փո խան ցող նե րի դե րում: Ռու բի նի տե սու թյու նում նաև 

ընդ գծ ված է ազ գակ ցա կան հա մա կար գում սե ռա կան ա մուս նա կան հա րա

բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե րի հետ ևան քով առա ջա ցած 

տղա մարդ կանց կող մից կա նանց «տի րա պե տե լու» և փո խա նա կե լու եր ևույ

թի ազ դե ցու թյու նը կա նանց ստո րա դաս կար գա վի ճա կի ձևա վոր ման վրա4։ 

Հա ման ման գա ղա փա րի է հան գում նաև Մ. Գո դի լիերը, որը գեն դե րային 

ան հա վա սար կար գա վի ճակ նե րի գլ խա վոր պատ ճառ նե րից մե կը հա մա րում 

է այն, որ տղա մար դիկ վե րահս կում են ոչ միայն ար տադ րու թյան նյու թա կան 

գոր ծըն թա ցը, այլ նաև կա նանց վե րար տադ րո ղա կա նու թյու նը5: 

Գեն դե րի սո ցիալա կան կա ռու ցակց ման տե սու թյու նում (Կ. ուեսթ և դ. 

Զի մեր ման) գեն դե րը վեր լուծ վում և մեկ նա բան վում է առօ րյա հա րա բե րու

թյուն նե րում իրա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի և պրակ տի կա նե րի հա մա

տեքս տում: Գեն դե րի կա ռու ցակց ման գոր ծըն թա ցը հաս կա նա լու հա մար 

տար բե րա կում են կեն սա բա նա կան սե ռը (կեն սա բա նա կան հատ կա նիշ նե րի 

3 Parsons T., (1964) Social Structure and Personality. New York: Free Press.

4 Рубин Г. 2000. Обмен женщинами: заметки о “политической экономии” пола // 
Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой и А.Темкиной. 
СПб.: Д. Буланин. (стр. 89-139).

5 Godelier M., (1981). The origins of male domination. – New Left Review, 127, 17.
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հա մակ ցու թյու նը, որը սոսկ նա խադ րյալ է ան հա տին այս կամ այն սե ռի հա

մա րե լու հա մար), սե ռի վե րագ րու մը (սո ցիալա կան կա տե գո րի զա ցիան ըստ 

սե ռի) և գեն դե րը (ձեռք բե րո վի կար գա վի ճակ, որն ամե նօ րյա փո խազ դե ցու

թյուն նե րի հետ ևանք է): Գեն դե րը չի ձևա վոր վում մե կընդ միշտ, այլ մշ տա պես 

զար գա նում և վե րար տադր վում է հա ղոր դակ ցա կան իրադ րու թյուն նե րում: 

Գեն դե րը մի ջանձ նային փո խազ դե ցու թյան հա մա կարգ է, որի մի ջո ցով կա

ռուց վում, ամ րապնդ վում, հաս տատ վում և վե րար տադր վում են տղա մարդ

կայի նի և կա նա ցիի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րը՝ որ պես սո ցիալա կան 

կար գի հիմ նա րար կա տե գո րիաներ: Գեն դե րի կա ռու ցակ ցու մը տե ղի է ու նե

նում անընդ հատ միկ րո մա կար դա կի բո լոր հա ղոր դակ ցա կան իրա վի ճակ նե

րում՝ ամե նօ րյա «այս տեղ և հի մա» փո խազ դե ցու թյուն նե րում ձևա վո րե լով 

և վե րար տադ րե լով սե ռե րի ան հա վա սար կար գա վի ճակ նե րը: Ըստ որում, 

ան հատ նե րին ըստ սե ռի այս կամ այն կա տե գո րիայի դա սե լը հա մար վում է 

կար ևոր պայ ման սո ցիալա պես կոմ պե տենտ վար քի և հա ջող հա ղոր դակց

ման հա մար: Վե րագ րու մը որ ևէ սե ռի տե ղի է ու նե նում տվյալ հա սա րա կու

թյու նում ըն դուն ված գեն դե րի կա ռու ցակց ման կա նոն նե րի հի ման վրա և 

պայ մա նա վոր ված է գեն դե րային դիսփ լեյով6։ 

Գեն դե րային դիսփ լեյ հաս կա ցու թյու նը ներ մու ծել է Ի. Հոֆ մա նը, որը ևս 

դի տար կում էր սե ռային տար բե րու թյուն նե րը սո ցիալա կան փո խազ դե ցու

թյան տե սան կյու նից: Գեն դե րային դիսփ լեյը սե ռա կան պատ կա նե լու թյան 

սո ցիալա պես պայ մա նա վոր ված դրս ևո րում նե րի բազ մա զա նու թյունն է դե

մառ դեմ հա ղոր դակ ցա կան իրա վի ճակ նե րում. այն հան դի սա նում է գեն դե րի 

ստեղծ ման մե խա նիզ մը: Մի ջանձ նային հա ղոր դակ ցու մը կոնկ րետ իրա վի

ճա կում ու ղեկց վում է զրու ցակ ցին կա նանց կամ տղա մարդ կանց կա տե գո

րիային դա սե լու չգի տակց ված գոր ծըն թա ցով, ին չը տե ղի է ու նե նում ստաց

վող բազ մաբ նույթ ին ֆոր մա ցիան (մարմ նա կան տեսք, սիմ վո լի կա, ձայն, 

հա ղոր դակց ման ոճ, բո վան դա կու թյուն և այլն) ավան դա կան «ի գա կան» 

կամ «ա րա կան» ստան դարտ նե րով տար բե րա կե լու մի ջո ցով: Քա նի որ սե

ռի վե րագ րու մը հա ղոր դակց ման ան խու սա փե լի հիմ նա րար պրակ տի կան է 

հան դի սա նում, գեն դե րային դիսփ լեյը որո շիչ նշա նա կու թյուն է ու նե նում մի

ջանձ նային հա ղոր դակց ման հա ջող վա ծու թյան հա մար: Գեն դե րային դիսփ

լեյը հա մընդ հա նուր չէ, այլ պայ մա նա վոր ված է մշա կույ թով և իշ խա նա կան 

հա րա բե րու թյուն նե րով7։ Այս պի սով, գեն դե րի սո ցիալա կան կա ռու ցակ ցու

մը մի ջանձ նային հա ղոր դակց ման ամե նօ րյա պրակ տի կա նե րում գեն դե

րային առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ստեղծ ման, պահ պան ման և դրս ևոր ման 

երևույթն է, որը են թադ րում է նաև ան հա վա սար կար գա վի ճակ նե րի ստեղ

6  Уэст К., Зиммерман Д., (1997). Создание гендера // Гендерные тетради. Труды СПб 
филиала ИС РАН (cc. 94 – 124).

7 Goffman E. (1979). Gender Advertisements. New York: Harper and Row.
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ծումն ու վե րար տադ րու մը: 

Ա ռա վել ամ բող ջա կան է Ռ. Քո նե լի «գեն դե րային կոմ պո զի ցիայի» մո տե

ցու մը, որի շր ջա նակ նե րում գեն դե րային հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նա հար ցը 

դի տարկ վում է որ պես գեն դե րային պրակ տի կա նե րի և սո ցիալա կան կա ռուց

վածք նե րի փո խազ դե ցու թյան գոր ծըն թաց: Ամե նօ րյա պրակ տի կա նե րը կա

ռու ցում են սո ցիալա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը (միկ րո մա կար դակ), իսկ 

սո ցիալա կան կա ռուց վածք նե րը սահ մա նա փա կում և կար գա վո րում են այդ 

պրակ տի կա նե րը (մակ րո մա կար դակ): Այս տեղ կար ևոր է այն, որ պրակ տի

կա նե րի սուբյեկ տը հա մար վում է այն պի սի գոր ծիչ, որը սահ մա նա փակ վում 

է կա ռուց վածք նե րի կող մից, սա կայն միաժա մա նակ կա րող է ազ դել դրանց 

վրա և փո փո խել8։ Ռ. Քո նե լը գեն դե րը հա մա րում է հա րա բե րա կան հաս կա

ցու թյուն, կա նա ցիու թյու նը և տղա մարդ կայ նու թյու նը պրակ տի կա նե րի հա

մա խումբ են, որոնք սահ ման վում, ոչ թե ամ բող ջու թյամբ պար տադր վում են 

սո ցիալա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ված քի կող մից: Կա նա ցիու թյու

նը և տղա մարդ կայ նու թյու նը հան դես են գա լիս ոչ թե որ պես մե կընդ միշտ 

տր ված, այլ որ պես մշ տա պես ստեղծ վող նույ նա կա նու թյուն ներ: Գեն դե

րային կոմ պո զի ցիան սո ցիալա կան իրա կա նու թյուն է, հին և նոր գեն դե րային 

պրակ տի կա նե րի կա ռուց ված քային հնա րա վո րու թյուն նե րի հա մա կարգ, որն 

ընդ գր կում է երեք հիմ նա կան ոլորտ՝ աշ խա տանք և տն տե սու թյուն, քա ղա

քա կա նու թյուն և հու զա կան հա րա բե րու թյուն ներ: Կա ռուց ված քային հնա

րա վո րու թյուն նե րի այս երեք ոլորտ նե րը սահ մա նում են կոնկ րետ սո ցիալա

կան ինս տի տու տում (ըն տա նիք, պե տու թյուն, կազ մա կեր պու թյուն և այլն) 

գեն դե րային փո խազ դե ցու թյուն նե րի «խա ղի կա նոն նե րը»9։ 

Ռ. Քո նե լը պն դում է, որ հա սա րա կու թյու նը տղա մարդ կանց ներ կա յաց

նում է ագ րե սիվ, ռիս կային, հու զա կա նո րեն սա ռը և կա նանց հան դեպ դո մի

նանտ լի նե լու պա հանջ ներ, և տղա մարդ կու թյան այս տե սակն ան վա նում է 

«հե գե մո նիկ տղա մարդ կու թյուն»: Տղա մարդ կանց սո ցիալա կան դիր քը մա

սամբ կախ ված է նրա նից, թե որ քա նով նրանք կհա մա պա տաս խա նեն տղա

մարդ կայ նու թյան այս ստան դար տին: Եվ չնա յած տղա մարդ կանց մե ծա

մաս նու թյու նը չի կա րող լիար ժեք հա մա պա տաս խա նել «հե գե մո նիկ տղա

մար դու» կեր պա րին, այս ստան դար տը շա րու նա կում է գո յու թյուն ու նե նալ, 

քա նի որ տղա մարդ կանց հա մար շա հե կան է կա նանց նկատ մամբ իշ խա նա

կան և դիր քային առա վե լու թյուն ու նե նա լը10։ 

Այս պի սով, գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի պատ ճառ նե րը տար բեր 

կերպ են մեկ նա բան վել՝ կեն սա բա նա կան նա խադ րյալ նե րով պայ մա նա վոր

8 Connell R. (1987). Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics, Satnford, 
Stanford University Press.

9 Connell, R. (2002). Gender. Cambridge, U.K.: Polity Press, p. 10.

10 Connell, R. (2005). Masculinities (2nd ed.). Sydney: Allen & Unwin Australia.
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վա ծու թյու նից մինչև զուտ մշա կու թային, սո ցիալա կան կա ռու ցակց ման ար

դյունք: Պետք է նաև նշել, որ գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րը շատ տար բեր

վում են տար բեր մշա կույթ նե րում և նույն մշա կույ թում տար բեր պատ մա կան 

ժա մա նա կա հատ ված նե րում: դժ վար է գնա հա տել որ ևէ կոնկ րետ հա սա րա

կու թյու նում կնոջ և տղա մար դու կար գա վի ճակ նե րի հա վա սա րու թյու նը /ան

հա վա սա րու թյու նը, քա նի որ չկա միան շա նակ կար ծիք այն չա փա նիշ նե րի 

վե րա բե րյալ, որոն ցով պետք է գնա հատ վեն և հա մե մատ վեն այդ կար գա վի

ճակ նե րը: 

Գեն դե րային հա վա սա րու թյան եվ րո պա կան ինս տի տու տի կող մից մշակ

ված գեն դե րային հա վա սա րու թյան ին դեք սում (Գ ՀԻ) առանձ նաց ված են 

գեն դե րային հա վա սա րու թյան /ան հա վա սա րու թյան դրս ևոր ման հետ ևյալ 

հիմ նա կան բնա գա վառ նե րը` աշ խա տանք, փող, գի տե լիք, ժա մա նակ, իշ խա

նու թյուն, առող ջու թյուն: Իսկ բռ նու թյու նը հա մար վում է գեն դե րային հա վա

սա րու թյան ար բա նյա կային բնա գա վառ: Ար բա նյա կային բնա գա վառ է հա

մար վում նաև «հա մակց ված ան հա վա սա րու թյու նը», որը ցույց է տա լիս սե ռի 

և այլ զու գակց վող գոր ծոն նե րի (օ րի նակ, ազ գու թյուն, տա րիք, ռա սա, կրոն և 

այլն) հա մակց ված ազ դե ցու թյու նը գեն դե րային հա վա սա րու թյան վրա:

Նկ. 1. Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ին դեք սի բա ղադ րիչ նե րը11

11 The European Institute for Gender Equality (EIGE)., (2013). Gender Equality Index Report. 
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 Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ին դեք սի առա ջին բա ղադ րի չը՝ աշ խա

տան քը, վե րա բե րում է աշ խա տա շու կա յում (վ ճար վող աշ խա տան քում) կա

նանց և տղա մարդ կանց կար գա վի ճակ նե րի տար բե րու թյա նը: 

Երկ րորդ բա ղադ րի չը՝ փո ղը, վե րա բե րում է կա նանց և տղա մարդ կանց 

ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի և տն տե սա կան իրադ րու թյան տար բե րու թյուն

նե րին. կա նայք սո վո րա բար ֆի նան սա պես ավե լի ան բա րեն պաստ վի ճա

կում են լի նում, ին չը մե ծաց նում է նրանց սո ցիալա կան մե կու սաց ման վտան

գը: 

Եր րորդ բա ղադ րի չը՝ գի տե լի քը, առնչ վում է կր թու թյան հա մա կար գում 

և գոր ծըն թա ցում կա նանց և տղա մարդ կանց տար բե րու թյուն նե րին: Եթե 

ասիական և աֆ րի կյան երկր նե րում ան հա վա սա րու թյու նը դրս ևոր վում է կա

նանց և տղա մարդ կանց կր թա կան մա կար դա կում, ապա եվ րո պա կան այն 

երկր նե րում, որ տեղ կր թու թյու նը հա վա սա րա պես հա սա նե լի է եր կու սե ռին, 

գեն դե րային տար բե րու թյուն նե րը դրս ևոր վում են առար կա նե րի, մաս նա գի

տու թյուն նե րի ընտ րու թյան և ու սում նա ռու թյան, ինչ պես նաև կա նանց ակա

դե միական կա րիերայի և առաջ խա ղաց ման մեջ: 

Չոր րորդ բա ղադ րի չը ժա մա նակն է, ոլորտ, որում չա փա զանց ար տա

հայտ ված է գեն դե րային ան հա վա սա րու թյու նը, քա նի որ կա նայք ան հա մա

մաս նո րեն շատ ժա մա նակ են հատ կաց նում խնա մա կա լու թյան գոր ծու նեու

թյա նը, քան տղա մար դիկ: Գոր ծու նեու թյուն նե րի բա ժա նու մը ար դյու նա վե տի 

(նյու թա կան ռե սուրս նե րի հայ թայ թում) և վե րար տադ րո ղա կա նի (խ նամք), 

ինչ պես նաև վեր ջի նիս ար ժեզր կումն առա ջի նի հա մե մատ, գեն դե րային ան

հա վա սա րու թյան հիմք է ստեղ ծում:

 Հին գե րորդ բա ղադ րի չը՝ իշ խա նու թյու նը, վե րա բե րում է քա ղա քա կան, 

սո ցիալա կան և տն տե սա կան ոլորտ նե րում որո շում ներ ըն դու նող մար մին

նե րում կա նանց և տղա մարդ կանց ներ կա յաց վա ծու թյան տար բե րու թյուն նե

րին: 

Վե ցե րորդ բա ղադ րի չը՝ առող ջու թյու նը, նե րա ռում է, առող ջու թյան կեն

սա բա նա կան տար բե րու թյուն նե րից զատ, առող ջու թյան վրա ազ դող այն 

գոր ծոն նե րը, որոնք ու նեն գեն դե րային պայ մա նա վոր վա ծու թյուն՝ առող ջա

պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լիու թյուն, առող ջու թյան պահ պան

մանն ուղղ ված վարք և առող ջա կան վի ճակ12։ 

Այս պի սով, գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րը ձևա վոր վել են դե րե րի և աշ

խա տան քի սե ռային բաշխ ման, ռե սուրս նե րի և իշ խա նու թյան ան հա վա սար 

տի րա պետ ման հետ ևան քով: Չնա յած գեն դե րային պատ կե րա ցում նե րի մի 

շարք փո փո խու թյուն նե րին և որոշ երկր նե րում առ կա հա րա բե րա կան հա

Italy, p. 19.

12 The European Institute for Gender Equality (EIGE)., (2013). Gender Equality Index 
Report. Italy, p. 1833.
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վա սա րու թյա նը, մշա կույթ նե րի մե ծա մաս նու թյու նում կնոջ և տղա մար դու 

ան հա վա սար կար գա վի ճակ նե րը շա րու նա կում են մնալ որ պես ըն դուն ված 

կարգ և վե րար տադր վում են յու րա քան չյուր հա ջորդ սերն դում: Գեն դե րային 

ան հա վա սա րու թյան հար ցը հատ կա պես հրա տապ է հա մար վում, քա նի որ 

հա սա րա կու թյու նում կնոջ հա րա բե րա կա նո րեն ցածր կար գա վի ճակն ու նե

նում է մի շարք ան ցան կա լի հետ ևանք ներ, այդ թվում գեն դե րով պայ մա նա

վոր ված բռ նու թյունն ու սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիու թյան ար հես տա կան 

ընդ հա տում նե րը:

1.2.Կանանցնկատմամբբռնությունըևսեռովպայմանավորված
հղիությանարհեստականընդհատումներըորպեսանհավասար
գենդերայինկարգավիճակներիհետևանքներ

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ին դեք սում գեն դե րով պայ մա նա վոր ված 

բռ նու թյու նը (կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն) դի տարկ վում է որ պես կա

նանց նկատ մամբ մաս քու լին իշ խա նու թյան դրս ևո րում13։ Գեն դե րով պայ

մա նա վոր ված բռ նու թյու նը (ԳՊԲ) տա րած ված եր ևույթ է, որը բազ մա զան 

դրս ևո րում ներ ու նի՝ սե ռա կան, ֆի զի կա կան և տն տե սա կան բռ նու թյուն, աշ

խա տան քային ոտնձ գու թյուն ներ, ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա հա րում, 

ման կա մուս նու թյուն, կա նա ցի սե ռա կան օր գան նե րի ան դա մա հա տում և 

այլն: Հա մաշ խար հային առող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյան 2013 թ. հե

տա զո տու թյու նում բա ցա հայտ վել է, որ ողջ աշ խար հում 35 տո կո սից ավե

լի կա նայք են թարկ վել են զու գըն կե րոջ կող մից ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան 

բռնու թյան կամ սե ռա կան բռ նու թյան իրենց զու գըն կե րը չհան դի սա ցող ան ձի 

կող մից14:

 Գեն դե րով պայ մա նա վոր ված բռ նու թյու նը հիմն ված է իշ խա նու թյան 

ան հա վա սար գեն դե րային բաշ խու մից սկիզբ առ նող գեն դե րային դե րե րի և 

նոր մե րի վրա, հետ ևա բար, կա նայք ավե լի հա ճախ են են թարկ վում ԳՊԲ

ն15: Ըստ որում, դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նում կա նանց նկատ մամբ բռ նու

թյու նը կա տար վում է ըն տա նի քի ան դա մի կամ զու գըն կե րոջ կող մից: «Տ ղա

մարդ կանց և գեն դե րային հա վա սա րու թյան մի ջազ գային հե տա զո տու թյան» 

13 The European Institute for Gender Equality (EIGE)., (2013). Gender Equality Index Report. 
Italy, p. 31.

14 GarciaMoreno, C., Pallitto, C., Devries, K., Stockl, H., Watts, C., & Abrahams, N. (2013). 
Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate 
partner violence and nonpartner sexual violence. Geneva: World Health Organization.

15 Corman W.C., (2013). Sexual and Gender-Based Violence: What is the 
World Bank Doing, and What have We Learned? A Strategic Review. World Bank: 
SocialDevelopment. Washington, p. 7.
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(IMAGES) տվյալ նե րով՝ զու գըն կե րոջ կող մից կա տար ված բռ նու թյան տա

րած վա ծու թյու նը տա տան վում է 25 ից 40 տո կո սի սահ ման նե րում տար բեր 

երկր նե րի տվյալ նե րով: Ըստ որում, գեն դե րային ան հա վա սար դիր քո րո շում

ներ ու նե ցող տղա մարդ կանց շր ջա նում մեծ է զու գըն կե րու հի նե րի նկատ

մամբ կա տար ված բռ նու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը հե տա զո տու թյան մեջ 

ներգ րավ ված բո լոր երկր նե րում16։ 

Այ սինքն՝ գեն դե րով պայ մա նա վոր ված բռ նու թյան պատ ճա ռա կա նու

թյան մեջ նշա նա կա լի դեր ու նեն գեն դե րային հա վա սա րու թյան վե րա բե րյալ 

պատ կե րա ցում նե րը: Այս փաստն ապա ցուց վում է նաև նրա նով, որ գեն դե րի 

և գեն դե րային հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում նե րի փո փո

խու թյու նը հան դի սա նում է գեն դե րով պայ մա նա վոր ված բռ նու թյան կան

խար գել ման որո շիչ գոր ծոն17,18: 

Գեն դե րով պայ մա նա վոր ված բռ նու թյան յու րա տե սակ դրս ևո րում է սե

ռով պայ մա նա վոր ված հղիու թյան ընդ հա տու մը, որի հետ ևան քով շատ 

երկրնե րում ար հես տա կա նո րեն խախտ վել է սե ռե րի հա մա մաս նու թյու նը19:

 Հա յաս տա նում 2011 թ. ՄԱԿ բնակ չու թյան հիմ նադ րա մի կող մից իրա կա

նաց ված հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ մեր երկ րում նո րա ծին նե րի սե ռե

րի հա մա մաս նու թյու նը կազ մում է 100 աղ ջիկ/114115 տղա, որն աշ խար հում 

եր րորդ տե ղում է արա կան սե ռի նո րա ծին նե րի գե րակշռ ման առու մով և զի

ջում է միայն Չի նաս տա նին (100/118) և Ադր բե ջա նին (100/116)20։ 

Վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հղիու թյան ընտ րո ղա կան ընդ

հա տում նե րի աճը պայ մա նա վոր ված է երեք հիմ նա կան պատ ճառ նե րով. 

1. Հայ րիշ խա նա կան մշա կույթ նե րում, որ տեղ կա նայք ու նեն մար գի նալ 

սո ցիալա կան և տն տե սա կան կար գա վի ճակ և սահ մա նա փակ իրա վունք ներ, 

արու զա վա կը հա մար վում է ավե լի նա խընտ րե լի, քան իգա կան սե ռի զա վա

կը: 

2. Պրե նա տալ ախ տո րոշ ման տեխ նո լո գիանե րի զար գա ցու մը, որոնք 

16 Barker, G., Contreras, J.M., Heilman, B., Singh, A.K., Verma, R.K., and  
Nascimento, M., (2011). Evolving Men: Initial Results from the International Men and 
Gender Equality Survey (IMAGES). Washington, D.C.: International Center for Research 
on Women (ICRW) and Rio de Janeiro: Instituto Promundo. p. 4445.

17 Heise, L. (2011). What works to prevent partner violence? An Evidence Overview: 
London: London School of Hygiene and Tropical Medicine.

18 Ricardo, C., Eads, M., & Barker, G. (2011). Engaging boys and young men in the prevention 
of sexual violence: A systematic and global review of evaluated interventions. Pretoria: South 
Africa: Oak Foundation.

19 UNFPA. (2012). Sex Imbalances at Birth. Current Trends, Consequences and Policy 
Implications. – Bangkok.

20 Գիլմոտո Ք. Զ., Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում. 
ժողովրդագրական տվյալներ և վերլուծություն:  Երևան, 2013, էջ 9։
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թույլ են տա լիս ծնող նե րին իմա նալ իրենց չծն ված երե խայի սե ռը և դի մել 

հղիու թյան օրի նա կան կամ անօ րի նա կան ընդ հատ ման: 

3. ցածր ծնե լիու թյու նը. երե խա նե րի թվի սահ մա նա փա կու մը և պար տա

դիր տղա ու նե նա լու ցան կու թյու նը բե րում են ըն տա նի քին հղիու թյան ար հես

տա կան ընդ հատ ման որոշ ման, եթե պտ ղի սեռն ան ցան կա լի է նրանց հա

մար21: 

Այս երեք գոր ծոն նե րից առանց քային է արա կան սե ռի երե խա ու նե նա

լու ձգտ ման ուժգ նու թյու նը, քա նի որ, օրի նակ, Արևմ տյան Եվ րո պայի մեծ 

մա սում ցածր ծնե լիու թյունն ու ար դիական վե րար տադ րո ղա կան տեխ նո

լո գիանե րի հա սա նե լիու թյու նը չեն հան գեց րել սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան 

շե ղում նե րի այն պատ ճա ռով, որ բա ցա կա յում են նշա նա կա լի գեն դե րային 

նա խա պատ վու թյուն նե րը22։

 ՄԱԿ բնակ չու թյան հիմ նադ րա մի հե տա զո տու թյուն նե րի, ինչ պես նաև 

Վորլդ Վիժն Հա յաս տան կազ մա կեր պու թյան հետ հա մա տեղ ան ցկաց րած 

մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ հա յաս տա նյան 

ըն տա նիք նե րում արու զա վա կի նա խա պատ վու թյան հիմ քում ըն կած են հե

տևյալ հիմ նա կան պատ ճառ նե րը.

1. Տ ղա նե րը հա մար վում են գեր դաս տա նի շա րու նա կող ներ:

2. Տ ղա նե րը դի տարկ վում են որ պես ըն տա նե կան ու նեց ված քի ժա ռան

գորդ ներ:

3. Տ ղա ներն ըն տա նի քի ֆի նան սա կան բա րե կե ցու թյան ապա հո վող

ներն են:

4. Տ ղա նե րը թե՛ սե փա կան տան, թե՛ հայ րե նի քի պաշտ պանն են:

5. Տ ղա նե րը շա րու նա կում են ապ րել հայ րա կան ըն տա նի քում, իսկ աղ

ջիկ ներն ամուս նու թյու նից հե տո լքում են հայ րա կան տու նը և դա դա

րում են պատ կա նել հայ րա կան ըն տա նի քին (պատ րի լո կալ ըն տա նի

քի մո դել): 

6. Աղ ջիկ նե րի/ կա նանց հոգ սա շա տու թյու նը և ծնող նե րի մտա հոգ վա

ծու թյու նը նրանց ճա կա տագ րով, քա նի որ նա «ու րի շի ձեռ քում» է23,24։ 

21 UNFPA. (2012). Sex Imbalances at Birth. Current Trends, Consequences and Policy 
Implications.  Bangkok, p. 10.

22 Գիլմոտո Ք. Զ., Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում. 
ժողովրդագրական տվյալներ և վերլուծություն:  Երևան, 2013, 1, էջ 24։

23 UNFPA Հայաստան. Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական 
ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները Հայաստանում, Զեկույց. 
Երևան: UNFPA, Առողջապահության նախարարություն, ՀՀ Ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության 
և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 3233։

24 Գարգրցյան Լ., Հայաստանում արու զավակի նախապատվության պատճառները:  
Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ: 
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Այս պի սով, պարզ է դառ նում, որ տղա մարդ կանց գե րա կա յու թյամբ մշա

կույթ նե րում գեն դե րային ան հա վա սար կար գա վի ճակ նե րը զու գակց վում են 

կա նանց և իգա կան սե ռի զա վակ նե րի պա կաս արժ ևոր մամբ, ինչն էլ հան

գեց նում է նրանց նկատ մամբ բռ նու թյան դրս ևո րում նե րի նույ նիսկ մինչև լույս 

աշ խարհ գա լը: 

1.3.Գենդերայինկարգավիճակները,նախապատվություններըև
նորմերըհայկականընտանիքում:Պատմաազգագրականակնարկ

 Հա յաս տա նում գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րը տար բեր պատ մա կան 

ժա մա նա կա հատ ված նե րում բա վա կան տար բեր վել են՝ կնոջ ակ տիվ և տղա

մար դուն գրե թե իրա վա հա վա սար կար գա վի ճա կից մինչև կնոջ խիստ սահ

մա նա փա կում ներ ու կա խյալ կար գա վի ճակ: Տար բեր վել են նաև տար բեր 

գա վառ նե րի կամ լեռ նային ու դաշ տային շր ջան նե րի կա նանց կար գա վի

ճակ նե րը՝ պայ մա նա վոր ված տն տե սու թյան ձևով և ռազ մա քա ղա քա կան 

իրադ րու թյամբ: Գեն դե րային կար գա վի ճակ նե րի և նոր մե րի վրա ազ դե ցու

թյուն են թո ղել նաև այն երկր նե րի մշա կու թային առանձ նա հատ կու թյուն նե

րը, որոնց տի րա պե տու թյան տակ գտն վել է Հա յաս տա նը: Շա րու նա կա բար 

սպառ նա ցող վտանգ նե րը, կա նանց օտար նե րի գե րե վա րու մից պաշտ պա նե

լու և հայ կա կան գե նը մա քուր պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը հան գեց րել են 

մի շարք սո վո րույթ նե րի առա ջաց ման, որոնք իրենց ժա մա նա կին ու նե ցել են 

ազ գա պահ պան ման գոր ծա ռույթ: Պատ մամ շա կու թային որո շա կի նա խա

պայ ման նե րի հետ ևան քով ստեղծ ված ավան դույթ ներն ու սո վո րույթ ներն 

իրենց հետքն են թո ղել ներ կայիս գեն դե րային դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման 

վրա: դի տար կենք այդ նա խա պայ ման նե րից գլ խա վոր նե րը: 

Հայ րա կան գծով ազ գի՝ գեր դաս տա նի կա ռու ցու մը: «Ազ գը (այս տեղ՝ 

գեր դաս տան իմաս տով) հայ րա կան գծով հիմ նա դիր նա հա պե տից սեր ված 

վարըն թաց և շե ղա կի կամ հո րի զո նա կան ճյու ղա վո րում նե րով մեր ձա վոր 

արյու նա կից ըն տա նիք նե րի միավո րում է, որի մեջ ընդ գրկ ված են սո վո րա

բար վե ցից յոթ, եր բեմն էլ ավե լի սե րունդ ներ»25: Հայ րա կան գծով գեր դաս

տա նը շա րու նա կե լու կար գը կոչ վում է պատ րի լի նեալու թյուն (լատ. pater հայր 

+ linea գիծ): Ազ գի սերն դային հաշ վար կը կա տար վում է արա կան գծով, իսկ 

ազ գում տղա նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում այն հա մար վում է ան հե տա ցող: 

Պատ մաազ գագ րա կան տվյալ նե րով՝ Հա յաս տա նում XIX դ. երկ րորդ կե սից  

XX դ. սկիզ բը արյու նա կից նե րից զատ տվյալ ազ գի ան դամ էին հա մար վում 

Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 255258։

25 Նահապետյան Ռ. Ա., Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես  XX դ. 
սկիզբ): Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն.  Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 21։
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նաև տվյալ ազ գի հարս նե րը, իսկ այն բո լոր աղ ջիկ ներն ու կա նայք, որոնք 

ամուս նա նա լով՝ թող նում էին իրենց հայ րա կան տու նը, ազ գի շր ջա նակ նե րից 

դուրս էին հա մար վում: Այս պի սով, հարսն իր հայ րա կան ազ գի հա մար դառ

նում էր լոկ «ցե ղա կից», իսկ սկես րայ րենց հա մար` ազ գագր ված ազ գա կից26: 

Սկես րայ րենց ըն տա նի քի հան դեպ ու նե ցած պար տա կա նու թյուն նե րից մեկն 

ամուս նու տոհ մա նունն ըն դու նելն էր, որն ու ներ ան գիր օրեն քի կամ սո վո րու

թաի րա վա կան պար տա կա նու թյան ուժ27: Այդ պի սով, ամուս նա ցած աղ ջի կը 

դա դա րում է իր հայ րա կան ըն տա նի քի, իր ազ գի ներ կա յա ցու ցի չը հա մար վել, 

ին չը տա րած վում է նաև նրա սե րունդ նե րի վրա. աղջ կա երե խա նե րը հայ րա

կան ազ գի հա մար հա մար վում են արյու նա կից, բայց ոչ ազ գա կից: 

Ընդ լայն ված ըն տա նի քը և դրա պատ րի լո կալ (լատ. pater հայր + locus 

տեղ) բնույ թը: Հայ կա կան նա հա պե տա կան ըն տա նի քը նե րա ռում էր հոր՝ 

նա հա պե տի որ դի նե րին և նրանց ըն տա նիք նե րը: Գեր դաս տա նային, նա հա

պե տա կան ըն տա նի քին բնո րոշ էր ոչ միայն հա մա տեղ բնա կու թյու նը, այլ 

նաև հա մա տեղ տն տե սու թյունն ու աշ խա տան քը28,29։ Ըն դուն ված կարգ էր, որ 

հայ րա կան ըն տա նի քում ապ րել շա րու նա կում էին որ դին կամ որ դի նե րը (թե՛ 

ամուս նա ցած, թե՛ չա մուս նա ցած), իսկ հա կա ռակ եր ևույ թը՝ ամուս նա ցած 

աղջ կա ըն տա նի քի բնա կու թյու նը հոր տա նը («տն փե սա յու թյու նը»), հազ վա

դեպ էր պա տա հում, այն էլ միայն տղա չու նե ցող ըն տա նիք նե րում30: Մինչ 

այժմ հայ կա կան ընդ լայն ված ըն տա նի քը նե րա ռում է ծնող նե րին և նրանց 

որ դու ըն տա նի քը (տար բե րու թյու նը գեր դաս տա նային ըն տա նի քից այն է, որ 

հիմ նա կա նում ծնող նե րի հետ շա րու նա կում է ապ րել որ դի նե րից մե կը, ոչ թե 

բո լո րը): 

Ըն տա նի քում և հա սա րա կու թյու նում հայ րիշ խա նա կան (հուն. pater –
հայր, arch առաջ նորդ, ղե կա վար) կար գը: Հա յաս տա նում հա սա րա կա կան 

կյան քում առաջ նա կարգ դե րը հիմ նա կա նում տղա մար դուն էր պատ կա նում, 

նա էր մաս նակ ցում հա սա րա կա կան ժո ղով նե րի և կար գա վո րում տա նից 

դուրս կա տար վող գոր ծե րը, իսկ կի նը գլ խա վո րա պես տան ներ քին գոր ծա

ռույթ ներն էր կար գա վո րում: Այս բա ժա նումն ար տա ցոլ ված է «տ ղա մար

դը տան դր սի պատն ա, կի նը՝ ներ սի» ասաց ված քում: Նույ նիսկ այ րի կինն 

ամուս նու մա հից հե տո չէր մաս նակ ցում հա սա րա կա կան ժո ղով նե րին, նրա 

26 Նույն տեղում։

27 Նահապետյան Ռ. Ա., Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների 
ազգագրական սովորույթների), ՊԲՀ, 2009, 1(180), էջ 7187։

28 Թեմուրճյան Վ. Ս., Գամիրքի հայերը, ՀԱԲ, Հ. 1. Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1970, էջ 
110։

29 Լիսիցյան Ստ., Զանգեզուրի հայերը. Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1969, էջ 184։

30 Նահապետյան Ռ. Ա., Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես  XX դ. 
սկիզբ): Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն.  Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 35։
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փո խա րեն հան դես էին գա լիս խնա մա կա լը, հո գա բար ձուն: Ինչ պես հար

սա նի քի արա րո ղու թյան ժա մա նակ նո րա հար սը, այն պես էլ հե տա գա ողջ 

կյան քում նույ նիսկ հա սակն առած կի նը փո ղո ցով քայ լե լիս, որ ևէ տուն հյուր 

գնա լիս պետք է գնար ամուս նու հետ ևից31։ Գեր դաս տա նի, ըն տա նի քի ղե կա

վա րումն իրա կա նաց նում էր հայ րը, նրա մա հից հե տո՝ ավագ որ դին: Հայ րը 

տան ներ կա յա ցու ցիչն էր հա մայն քում, նա էր վա րում ֆի նան սա կան և տըն

տե սա կան գոր ծե րը, իսկ կի նը (նա հա պե տի կի նը կամ տան տի կի նը) ղե կա

վա րում և կար գա վո րում էր տան ներ սի գոր ծե րը, ինչ պես նաև որո շիչ դեր 

ու ներ երե խա նե րի ամուս նու թյան պա րա գա յում, հատ կա պես հարս ընտ րե

լիս32։ Չնա յած տան գլ խա վո րը հա մար վում էր տղա մար դը, կի նը հայ կա կան 

ըն տա նի քում հար գանք և հե ղի նա կու թյուն էր վայե լում: Կնոջ հե ղի նա կու թյու

նը մե ծա նում էր տա րի քին զու գըն թաց, տան մեծ տի կի նը նա հա պե տից հե տո 

ամե նա հե ղի նա կա վոր մարդն էր ըն տա նի քում, նույ նիսկ տա րիքն առած որ

դի նե րը կար ևոր որո շում ներ կա յաց նե լիս հաշ վի էին առ նում մոր կար ծի քը33: 

Քիչ չեն նաև հայ կա նանց հա սա րա կա կան մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ 

վկա յու թյուն նե րը: Միջ նա դա րում հայ կա նայք եր կու ընտ րա կան ինս տի

տուտ նե րի՝ վան քե րի և մե նաս տան նե րի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի և գյու

ղա կան հա մայն քի ավա գա նու ան դամ են հան դի սա ցել34: Այ նու ա մե նայ նիվ, 

հա մընդ հա նուր ըն դուն ված կար գը հայ րիշ խա նա կան էր, ին չը են թադ րում էր 

մի կող մից տղա մար դու գե րա կա դիր քը հա սա րա կու թյու նում, մյուս կող մից՝ 

հոր գե րա կա դիրքն ըն տա նի քում: 

Շա րու նա կա կան պա տե րազ մա կան իրա վի ճա կը, այլ ազ գե րի տի րա պե

տու թյան տակ գտն վե լը, ան կա խու թյան և պե տա կա նու թյան հա մար մղ վող 

դա րա վոր պայ քա րը մե ծաց նում էին տղա ներ՝ զին վոր ներ, մար տիկ ներ ու նե

նա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Հա մար վում էր, որ ազգն ու ժեղ է այն քան, որ քան 

արու զա վակ ներ ու նի, ուս տի տղա նե րի ծնունդն ավե լի մեծ խան դա վա ռու

թյամբ էր ըն դուն վում35: Այս գա ղա փար նե րը պահ պան վել են մինչև մեր օրե րը 

և շա րու նա կում են սնել ցան կա ցած պայ մա նով տղա ու նե նա լու ձգ տու մը:

 Հո ղա գոր ծա կան և անաս նա պա հա կան զբաղ մունք նե րի գե րակշռ ման 

պայ ման նե րում ըն տա նի քը կա յուն աշ խա տու ժով ապա հո վե լու ան հրա ժեշ

31 Լիսիցյան Ստ., Զանգեզուրի հայերը. Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969, էջ 221։

32 Թեմուրճյան Վ. Ս., Գամիրքի հայերը, ՀԱԲ, Հ. 1. Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1970, էջ 
112։

33 Նահապետյան Ռ. Ա., Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների 
ազգագրական սովորույթների), ՊԲՀ, 2009, 1(180), էջ 7178։

34 Բարխուդարյան Ս. Գ., Հայ կնոջ իրավական վիճակը միջին դարերում. ՊԲՀ, N 2, 
1966, էջ 2540։ 

35 Նահապետյան Ռ. Ա., Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես  XX դ. 
սկիզբ): Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն.  Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 59։
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տու թյու նը: Ըն տա նի քի ան դամ նե րի ավե լա ցու մը դի տարկ վում է տվյալ ըն

տա նի քի հաս տա տուն աշ խա տու ժի ավե լաց ման կամ նվազ ման տե սան կյու

նից, իսկ աղ ջի կը որ պես աշ խա տուժ օգ տա գործ վե լու էր ոչ թե հայ րա կան, 

այլ սկես րայ րենց տա նը36: 

Այս պի սով, հայ րա կան գծով գեր դաս տա նի շա րու նա կու թյու նը, ամուս

նու թյու նից հե տո որ դի նե րի բնա կու թյու նը հայ րա կան տա նը և ազ գի ինք

նա պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը հան գեց րել են հա սա րա կա կան 

գի տակ ցու թյան մեջ տղա մար դու գե րա դա սու թյան ամ րագր մա նը: Այդ պատ

ճա ռով տղա երե խայի ծնուն դը շատ ավե լի մեծ ու րա խու թյուն էր պատ ճա

ռում ծնող նե րին, քան աղջ կա ծնուն դը37,38: Տղայի ծնունդն ըն դուն վում էր հա

մընդ հա նուր շնոր հա վո րանք նե րով, իսկ աղջ կա ծնուն դը (հատ կա պես միայն 

աղ ջիկ ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րում) գրե թե դժ բախ տու թյուն էր հա մար վում, 

ինչ պես նաև միայն աղ ջիկ ներ կամ մեծ մա սամբ աղ ջիկ ներ ծնած կինն ըն

տա նի քում հար գանք չէր վայե լում39: Միայն աղ ջիկ նե րի տեր ըն տա նիք նե րը 

գրե թե հա վա սա րա զոր էին հա մար վում ան զա վակ ըն տա նիք նե րին40: 

Ինչ վե րա բե րում է գեն դե րային նոր մե րին, ապա դրանք հս տակ սահ ման

ված էին և սկ սում էին գոր ծել ման կու թյան տա րի նե րից: Մինչև 67 տա րե կան 

հա սա կը երե խա նե րը խա ղում էին միասին, ու նեին միատե սակ հե տաքրք րու

թյուն ներ, իսկ դրա նից հե տո տե ղի էր ու նե նում նրանց աս տի ճա նա կան ներ

գ րա վում կա նանց և տղա մարդ կանց զբաղ մունք նե րում: Այս տա րի քից սկ

սած՝ երե խա նե րի դաս տիարա կու թյու նը կտ րուկ տար բեր վում էր ըստ սե ռի, 

նրանք սկ սում էին նա խա պատ րաստ վել իրենց ապա գա գոր ծու նեու թյա նը, 

յու րաց նել դրա հա մար ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ և աջակ ցել ըն տա նի քի 

մյուս ան դամ նե րին կեն ցա ղային և տն տե սա կան աշ խա տանք նե րում: 

Աղ ջիկ ներն ավե լի վաղ տա րի քից էին մաս նակ ցու թյուն ու նե նում տան 

կեն ցա ղային գոր ծե րին, քան տղա նե րը: Սկ սած 45 տա րե կա նից՝ աղ ջիկ նե

րը մաս նակ ցում էին տան ու բա կի մաք րու թյան, կրտ սեր սիբ լինգ նե րի խնամ

քի գոր ծո ղու թյուն նե րին, ջուր էին բե րում, տան մե ծե րին և հյու րե րին սպա

սար կում, մե ծե րի հանձ նա րա րա կան նե րը կա տա րում, իսկ 812 տա րե կան 

աղ ջիկ նե րը սո վո րում էին բուրդ գզել, ճա խա րակ պտ տել, իլիկ մա նել, խմոր 

հուն ցել, հաց թխել, այծ ու ոչ խար կթել, պա նիր մա կար դել, լվացք անել, գուլ

36 Լիսիցյան Ստ., Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, ՀԱԲ, Հ. 12. Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1981, էջ 40։

37 Գևորգյան Գ. Գ., Ղզլար, ՀԱԲ, Հ. 10 . Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1980, էջ 4647։

38 Լիսիցյան Ստ., Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, ՀԱԲ, Հ. 12. Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1981, էջ 40։

39  Նույն տեղում։

40 Նահապետյան Ռ. Ա., Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես  XX դ. 
սկիզբ): Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն.  Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 58։
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պա, կար պետ, գորգ գոր ծել, շոր կա րել, կար կա տել, ասեղ նա գոր ծել և կա

տա րել այն ամե նը, ինչ հե տա գա յում նրանց պետք էր լի նե լու ամուս նու թյու

նից հե տո41,42։ Տղա նե րը մո տա վո րա պես 812 տա րե կա նից հա մալ րում էին 

ըն տա նի քի աշ խա տա վոր նե րի շար քե րը՝ մաս նակ ցե լով անաս նա պա հա կան, 

հո ղա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րին43,44: 

Ի գա կան սե ռի նկատ մամբ գոր ծում էր սահ մա նա փա կում նե րի խիստ 

վե րահսկ վող կարգ, որը վե րա բե րում էր թե՛ չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րին, թե՛ 

ամուս նա ցած հա սուն կա նանց: Վե րահսկ վում էին կա նանց տե ղա շարժ ման, 

ար տա քին տես քի, խոս քի դրս ևո րում նե րը: Եթե աղ ջիկ երե խա նե րի նկատ

մամբ կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե րը բա վա կան մեղմ էին, ապա սկ սած 

սե ռա հա սու նաց ման տա րի քից (ո րը հիմ նա կա նում հա մընկ նում էր ամուս նու

թյան տա րի քին)՝ դրանք խս տա նում էին: Ամե նա խիստ սահ մա նա փա կում նե

րին են թարկ վում էր նո րա հար սը, ին չը տևում էր մինչև նրա մի քա նի զա վակ 

ու նե նա լը, այ նու հետ սահ մա նա փա կում ներն աս տի ճա նա բար նվա զում էին, 

իսկ ամե նաա զատն այս առու մով տան «մեծ մայրն» էր: Կնոջ այս սահ մա

նա փակ վի ճա կը հիմ նա կա նում հետ ևանք էր պատ մա կան այն իրա դար ձու

թյուն նե րի, որոնց ըն թաց քում հայ կի նը ստիպ ված էր հե ռու մնալ հա սա րա

կա կան կյան քից: Նա հա ճախ ստիպ ված է եղել թաքն վել, ծպտ վել՝ նույ նիսկ 

տղա մար դու կեր պա րանք ըն դու նե լով: Սրանք երի տա սարդ կա նանց և աղ

ջիկ նե րին բար բա րոս նե րի գե րե վա րու մից և բռ նու թյու նից պաշտ պա նե լու ան

հրա ժեշ տու թյու նից առա ջա ցած նոր մեր էին45։ Քան զի, ինչ պես ար դեն նշ վեց, 

միջ նա դա րյան աղ բյուր նե րում ար ձա նագր ված են հայ կնոջ նկա տե լիորեն 

ավե լի ազատ ու ակ տիվ և իրա վա հա վա սար դիր քե րը տղա մար դու հետ46,47: 

Կ նոջ սահ մա նա փա կում նե րը տար բեր վում էին ոչ միայն տա րի քային, այլ 

նաև բնա կա վայ րային առու մով: դաշ տային շր ջան նե րի կա նանց իրա վունք

նե րը, լեռ նային շր ջան նե րի կա նանց հա մե մատ, բա վա կան սահ մա նա փակ 

էին, վեր ջին ներս հա մե մա տա բար ազատ էին մաս նակ ցե լու ըն տա նե կան և 

հա սա րա կա կան բնույ թի խոր հուրդ նե րին: Լեռ նային շր ջան նե րում կա նանց 

41  Նահապետյան Ռ. Ա., Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների 
ազգագրական սովորույթների), ՊԲՀ, 2009, 1(180), էջ 7178։

42 Լիսիցյան Ստ., Զանգեզուրի հայերը. Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1969, էջ 218։

43  Նույն տեղում։

44 Վարդանյան Լ. Մ., Տղամարդկանց տարիքային խմբերի ավանդույթները հայերի մեջ, 
ՀԱԲ, Հ. 12 . Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, էջ 9697։

45 Սեղբոսյան Կ. Վ., Արհեստավորական ավանդույթները և դրանց արտահայտությունները 
լենինականցիների կենցաղում. ՀԱԲ, Հ. 6  Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974, էջ 236237։

46 Բարխուդարյան Ս. Գ., Հայ կնոջ իրավական վիճակը միջին դարերում. ՊԲՀ, N 2, 
1966, էջ 2540։ 

47 Գոշ Մխիթար, դատաստանագիրք, թարգմ. Մաքսիմ ոսկանյանի. Երևան, 2001։
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ըն տա նե կան ու հա սա րա կա կան ակ տի վու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր, մի 

կող մից, տղա մարդ կաց տևա կան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ինք նու

րույն խն դիր նե րի լուծ ման և որո շում նե րի ըն դուն ման ան հրա ժեշ տու թյամբ, 

մյուս կող մից՝ նաև ռազ մա քա ղա քա կան հան գա մանք նե րով. կա նայք, տղա

մարդ կանց ու ժե րը հա մալ րե լու նպա տա կով, ակ տի վո րեն մաս նակ ցում էին 

քր դա կան և թուր քա կան հար ձա կում նե րից ու կո ղո պուտ նե րից ինք նա պաշտ

պա նու թյան գոր ծին48։ 

Այս պի սով, պատ մա կան իրա վի ճա կի և մշա կու թային առանձ նա հատ կու

թյուն նե րի ազ դե ցու թյամբ հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան մեջ խորն ար մա

տա վոր վել են տղա մար դու գե րա դա սու թյան պատ կե րա ցու մը, տղա ու նե նա

լու և աղջ կան սահ մա նա փա կե լու ձգ տում նե րը, որոնք էլ, որո շա կի վե րա փո

խում նե րով հաս նե լով մինչև մեր օրե րը, պայ մա նա վո րում են այ սօր կնոջ ու 

տղա մար դու վե րա բե րյալ դիր քո րո շում նե րը և գեն դե րային նոր մե րը հա յաս

տա նյան ըն տա նիք նե րում:

1.4.Գենդերայինպատկերացումներիփոխանցումըսերնդեսերունդ.
գենդերայինսոցիալականացում

 Հաշ վի առ նե լով այն, որ գեն դե րային պատ կե րա ցում նե րը, դիր քո րո շում

ներն ու նոր մե րը սահ մա նում են հա սա րա կու թյու նում կնոջ և տղա մար դու 

տեղն ու դիր քը, դի տար կենք այդ պատ կե րա ցում նե րի և նոր մե րի միջ սերն

դային փո խանց ման գոր ծըն թա ցը: Գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցումն այն 

գոր ծըն թացն է, որի մի ջո ցով տղան կամ աղ ջի կը յու րաց նում են տղա մարդ

կային և կա նա ցի լի նե լու հա սա րա կայ նո րեն ամ րագր ված ձևե րը և կա ռու

ցում են իրենց գեն դե րային նույ նա կա նու թյու նը, այ սինքն՝ սո վո րում են լի նել 

կին կամ տղա մարդ: 

Ջ. Վու դը հա մա րում է, որ գեն դե րը ձևա վոր վում է ան գի տակ ցա կան և գի

տակ ցա կան գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով. ան գի տակ ցա կան գոր ծըն թաց ներն 

են նույ նա կա նա ցու մը, ներք նայ նա ցու մը և Ես ի սահ ման նե րի ձևա վո րու մը, 

իսկ գի տակ ցա կան մա կար դա կում սե ռի մա սին գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը 

տե ղի է ու նե նում ծնող նե րի, այլ մե ծա հա սակ նե րի և հա սա կա կից նե րի հետ 

շփ ման ըն թաց քում: Գեն դե րի ձևա վոր ման ան գի տակ ցա կան գոր ծըն թաց

նե րը հիմ նա կա նում քն նարկ վում են հո գե վեր լու ծա կան տե սու թյուն նե րում, 

որոն ցում բա ցա հայտ վում են նույն սե ռի ծնո ղի հետ երե խայի նույ նա կա նա

նա լու և նրա սե ռա տի պիկ վար քաձ ևերն ու որակ նե րը ներք նայ նաց նե լու մե

խա նիզմ նե րը: Գի տակ ցա կան մա կար դա կում գեն դե րային սո ցիալա կա նա

48 Ռ. Նահապետյան, Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների 
ազգագրական սովորույթների), ՊԲՀ, 2009, 1(180), էջ 7178։
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ցու մը տե ղի է ու նե նում դաս տիարա կու թյան մեջ ծնող նե րի, ու սու ցիչ նե րի և 

այլ մե ծա հա սակ նե րի ան մի ջա կան ցու ցում նե րի, խրա խու սան քի և պատ ժի 

մի ջո ցով, հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցում՝ վար քային մո դել նե րի դիտ ման և 

ըն դօ րի նակ ման, դիր քո րո շում նե րի անուղ ղա կի փո խանց ման մի ջո ցով49։

 Սե ռային կարծ րա տի պե րի անուղ ղա կի փո խան ցու մը տե ղի է ու նե նում 

երե խա նե րի հա մար գն վող խա ղա լիք նե րի, հա գուս տի և տա նը հանձ նա րար

վող պար տա կա նու թյուն նե րի մի ջո ցով: Շատ ծնող ներ ակ տի վո րեն հետ են 

պա հում իրենց երե խա նե րին հա կա ռակ սե ռին բնո րոշ խա ղա լիք նե րով կամ 

հա կա ռակ սե ռին բնո րոշ խա ղեր խա ղա լու ձգ տու մից: Օրի նակ, տղա նե րին 

կա րող են պար սա վել տիկ նիկ նե րով խա ղա լու կամ կե րա կուր պատ րաս տե

լու հա մար, իսկ աղ ջիկ նե րի՝ ակ տիվ, մր ցակ ցային խա ղեր խա ղա լը կա րող 

է հա վա նու թյան չար ժա նա նալ: Ծնող նե րը նաև հա ղոր դում են գեն դե րային 

սպա սում ներն այն տնային հանձ նա րա րու թյուն նե րի մի ջո ցով, որ նրանք 

տա լիս են որ դի նե րին և դուստ րե րին: Մո տա վո րա պես 6 տա րե կա նից սկ սած 

շատ երե խա նե րի տր վում են պար տա կա նու թյուն ներ, որոնք ար տա ցո լում են 

նրանց ծնող նե րի սպա սում նե րը սե ռի նկատ մամբ: Տան մաք րու թյան և սնն դի 

պատ րաստ ման հետ կապ ված հանձ նա րա րու թյուն ներ տր վում են դուստ րե

րին, իսկ տղա նե րին կա րող են հանձ նա րա րել, օրի նակ, պար տե զի խնամ քը, 

մե քե նան լվա նա լիս հայ րի կին օգ նե լը և այլն50։

 Գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցու մը փոր ձել են մեկ նա բա նել մի շարք տե

սա բան ներ: Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման այս պես կոչ ված իդեն տի ֆի

կա ցիոն տե սու թյուն նե րում բա ցա հայտ վում և բա ցատր վում են գեն դե րային 

նույ նա կա նու թյան ձևա վոր ման մե խա նիզմ նե րը: 

Զ. Ֆրոյ դը գեն դե րային նույ նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը բա ցատ րում է 

«Է դի պի» և «Է լեկտ րայի» բար դույթ նե րով: Այս բար դույթ նե րը դրս ևոր վում 

են հա կա ռակ սե ռի ծնո ղի նկատ մամբ ան գի տակ ցա կան սե ռա կան ցան կու

թյամբ և նույն սե ռի ծնո ղի նկատ մամբ խան դի զգաց մամբ ու նրան ֆի զի կա

պես հե ռաց նե լու ձգտ մամբ: Այս ցան կու թյուն նե րը երե խայի մեջ առա ջաց

նում են մեղ քի զգա ցում և պատժ վե լու վախ, առա ջա նում է ան գի տակ ցա կան 

կոնֆ լիկտ, որի հան գու ցա լու ծու մը կա յա նում է նույն սե ռի ծնո ղի հետ նույ

նա կա նաց ման մեջ: Այդ պի սով ձևա վոր վում է նոր մալ գեն դե րային նույ նա

կա նու թյու նը51։

 Գեն դե րային նույ նա կա նաց ման կար ևոր առանձ նա հատ կու թյուն ներն 

ընդ գծ ված են հո գե վեր լու ծող, ֆե մի նիստ Ն. Չո դո րոու ի տե սու թյու նում: Փոր

49 Wood J., (2015). Gendered Lives: Communication, Gender and Culture. 11th ed., Cengage 
Learning.

50 Wood J., (2015). Gendered Lives: Communication, Gender and Culture. 11th ed., Cengage 
Learning. 

51 Фрейд З., Введение в психоанализ. Лекции. М., Наука, 1989.
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ձե լով բա ցա հայ տել յու րա քան չյուր սերն դում որո շա կի ընդ հա նուր և գրե թե 

հա մընդ հա նուր տար բե րու թյուն նե րի վե րար տադ րու թյու նը, որոնք բնու թագ

րում են արա կան և իգա կան ան ձնա վո րու թյուն նե րը և դե րե րը, Չո դո րոուն 

վե րագ րում է այս տար բե րու թյուն նե րը ոչ թե անա տո միական առանձ նա

հատ կու թյուն նե րին, այլ այն փաս տին, որ կա նայք ամե նուր ավե լի շատ են 

պա տաս խա նա տու երե խայի խնամ քի հա մար: Քա նի որ երե խայի առա ջին 

խնա մա կա լը միշտ իգա կան սե ռի ան ձնա վո րու թյունն է, առաջ նային նույ

նա կա նա ցու մը տե ղի է ու նե նում իգա կան սե ռի հետ: Ավե լի ուշ, երբ տղա 

երե խան գի տակ ցում է, որ ինքն ու մայ րը նույն սե ռի չեն, նա ստիպ ված է 

լի նում խարխ լել այդ առաջ նային նույ նա կա նու թյու նը և ձևա վո րել այլ՝ արա

կան նույ նա կա նու թյուն: Սա կայն, քա նի որ հայ րը միշտ հա սա նե լի կամ ներ

կա չէ ինչ պես մայ րը, այս նույ նա կա նա ցումն ավե լի շուտ դիր քային է, քան 

անձնային: Այ սինքն՝ տղան նույ նա կա նա ցում է կա տա րում սո ցիալա կան դե

րի հետ կամ նույ նիսկ կոն ցեպ ցիայի, ոչ թե այն ան ձի, որի հետ նա կապ ված 

է առաջ նային հու զա կան փոխ հա րա բե րու թյամբ: Ըստ Ն. Չո դո րոո ւի, հոր 

հա րա բե րա կան բա ցա կա յու թյու նը և վե րա ցա կան եր ևույ թի հետ նույ նա կա

նաց վե լու բար դու թյու նը բա ցատ րում են թե՛ կա նանց թե րագ նա հա տու մը, թե՛ 

ստո րա կար գու թյու նը: Սա ի հայտ է գա լիս, քա նի որ բախ վե լով տղա մարդ լի

նե լու սպա սում նե րի և պա հանջ նե րի հետ, բայց չու նե նա լով որ ևէ մե կը, ու մից 

կա րե լի է առ նա կա նու թյուն սո վո րել՝ տղա ներն այն սահ մա նում են բա ցա

սա կան չա փա նիշ նե րով. այ սինքն՝ առ նա կա նու թյունն այն է, ինչ կա նա ցի չէ, 

կամ ին չում որ կին չկա: Հետ ևա բար, նրանք մեր ժում են այն ամե նը, ինչ թվում 

է կա նա ցի կամ իգա կան, և դա անում են թե՛ ներ քին, թե՛ ար տա քին մա կար

դակ նե րում: Ներք նա պես նրանք մեր ժում են մո րը՝ ժխ տե լով նրա նկատ մամբ 

զգա ցած կապ վա ծու թյու նը և ճն շե լով իրենց կա նա ցի մա սը: Ար տաք նա պես 

նրանք թե րագ նա հա տում են այն, ինչ կա նա ցի է այս աշ խար հում: Այս ճա

նա պար հով տղա մարդ կայ նու թյու նը դառ նում և մնում է ար դյունք տղա նե րի 

հա մար՝ նե րա ռե լով մոր հետ կապ վա ծու թյան ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի 

մեր ժու մը, կա նա ցիու թյան ճն շումն ու թե րագ նա հա տու մը52։ 

Ըստ Է. Բա դեն տե րի, տղա մարդ կային նույ նա կա նու թյու նը ձևա վոր վում է 

կա նա ցիու թյան ժխտ ման, ոչ թե առ նա կա նու թյան կա յաց ման հի ման վրա53, 

քա նի որ վաղ ման կու թյու նից տղա նե րին ոչ այն քան սո վո րեց նում են «լի

նել տղա մարդ կային», որ քան սո վո րեց նում են «չ լի նել կա նա ցի»։ Արա կան 

նույ նա կա նու թյան ձևա վո րու մը կա նա ցիու թյան (մոր հետ կապ վա ծու թյան) 

ժխտ ման մի ջո ցով հան գեց նում է կա նա ցիու թյան ար տամղ ման ու թե րագնա

52 Chodorow N., (1978). Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the sociology of 
gender. Berkeley, University of California Press, p. 169-175.

53 Бадентэр Э., Мужская сущность. — М.: АО «Изд-во «Новости»», 1995.
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հատ ման խոր հո գե բա նա կան և մշա կու թային մա կար դակ նե րում54, ին չը 

հիմք է ստեղ ծում կա նանց ստո րա դաս ման և գեն դե րային ան հա վա սա րու

թյան հա մար:

 Սո ցիալա կան ու սուց ման կամ սո ցիալկոգ նի տիվ տե սու թյան շր ջա նակ

նե րում ավե լի շատ մեկ նա բան վում են գեն դե րային դե րե րի և գեն դե րային 

կարծ րա տի պե րի յու րաց ման մե խա նիզմ նե րը, առանձ նաց վում է այդ պի սի 

երեք հիմ նա կան մե խա նիզմ՝ ու սու ցում, ամ րապն դում և մո դե լա վո րում: Մո դե

լա վո րու մը, Ա. Բան դու րայի հա մա ձայն, ան հատ նե րի կող մից սո ցիալա կան 

վար քի յու րա ցումն է նշա նա կա լի ու րիշ նե րի վար քի դիտ ման և ըն դօ րի նակ

ման մի ջո ցով55: Այս դի տար կում ներն ու ըն դօ րի նա կում նե րը տե ղի են ու նե

նում ողջ կյան քի ըն թաց քում, սա կայն առա վել կար ևոր են երե խա նե րի և դե

ռա հաս նե րի զար գաց ման հա մար: Սկ սած վաղ ման կու թյու նից՝ երե խա ներն 

իրենց ծնող նե րից սո վո րում են տղա նե րին և աղ ջիկ նե րին հա մա պա տաս խա

նող վար քաձ ևե րը, իսկ այդ տա րի քում ձևա վոր ված պատ կե րա ցում նե րը (այդ 

թվում և գեն դե րային) կա րող են ազ դել մար դու դիր քո րո շում նե րի և վար քի 

վրա ողջ հե տա գա կյան քի ըն թաց քում: Բա ցի ծնող նե րից, սե ռա տի պիկ վար

քի ձևա վոր ման վրա էա կա նո րեն ազ դում են նաև այլ նշա նա կա լի ան ձինք՝ 

հա սա կա կից նե րը, ու սու ցիչ նե րը և այլք, ինչ պես նաև զանգ վա ծային լրատ

վա մի ջոց նե րով մա տուց վող վար քի մո դել նե րը: Մո դե լա վո րումն ու նի եր կու 

փուլ՝ յու րա ցում և կա տա րում: յու րաց ման փու լում երե խա նե րը յու րաց նում 

են արա կան և իգա կան դե րե րի բո վան դա կու թյու նը, սա կայն կրկ նում կամ 

իրա կա նաց նում են (կա տար ման փուլ) միայն վար քի այն նմուշ նե րը, որոնց 

մո դել նե րի գոր ծո ղու թյուն ներն ու նե ցել են դրա կան հետ ևանք ներ: Հա մա ձայն 

այս տե սու թյան, որ քան ավե լի հս տակ է որո շա կի վարք կարծ րա տի պաց վում 

մի սե ռի հա մար, այն քան ավե լի հա վա նա կան է, որ այդ սե ռի երե խան կըն

դօ րի նա կի այդ վար քը56։

 Կոգ նի տիվ զար գաց ման տե սու թյու նը գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման 

գոր ծըն թա ցը դի տար կե լիս շեշ տը դնում է երե խայի կոգ նի տիվ ակ տի վու

թյան, աշ խար հը և իրեն ճա նա չե լու օրի նա չա փու թյուն նե րի վրա: Այս տե սու

թյան ներ կա յա ցու ցիչ Լո րենս Կոլ բեր գը պն դում էր, որ իրենց սե ռը յու րաց

նե լու հա մար երե խա նե րը կախ ված չեն ո՛չ մե ծա հա սակ նե րից՝ որ պես մո դել

ներ, ո՛չ նրանց խրա խու սան քից ու պատ ժից, փո խա րե նը նրանք ակ տի վո րեն 

54 Чодороу Н., Воспроизводство материнства: Психоанализ и социология гендера.-М., 
РОССПЭН, 2006, стр. 225.

55 Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual 
Review of

Psychology, 52, 126.

56 Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development. 
Vol. 6. Six theories of child development (pp. 160). Greenwich, CT: JAI Press.
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դա սա կար գում են իրենց և ու րիշ նե րին որ պես իգա կան կամ արա կան սե ռի 

ներ կա յա ցու ցիչ ներ և հե տո կազ մա կեր պում իրենց վար քը սե ռին հա մա պա

տաս խան57:

 Գեն դե րի սխե մայի տե սու թյու նում (Սանդ րա Բեմ) միավոր ված են սո

ցիալա կան ազ դե ցու թյուն նե րի և կոգ նի տիվ զար գաց ման մե խա նիզմ նե րը: 

Ըստ Ս. Բե մի, սե ռի սխե մա տիկ մշա կու մը, որը բնո րոշ վում է որ պես երե խայի 

ընդ հան րաց ված պատ րաս տա կա մու թյուն՝ ըն դու նել և կազ մա կեր պել ին ֆոր

մա ցիան (նե րա ռյալ Ես ի մա սին ին ֆոր մա ցիան) հա մա ձայն տղա մարդ կայ

նու թյան և կա նա ցիու թյան մշա կու թային բնո րո շում նե րի, հան գեց նում է գեն

դե րի տի պա կա նաց ման: Գեն դե րային տի պա կա նա ցու մը միջ նոր դա վոր ված 

է երե խայի սե փա կան կոգ նի տիվ վե րամ շակ մամբ, իսկ այս վե րամ շա կու մը 

սկիզբ է առ նում հա սա րա կու թյան կող մից սահ ման վող գեն դե րային տար բե

րա կում նե րից. երե խայից դուրս գտն վող աշ խար հը տար բե րա կում է սե ռե րը 

և դրանց տար բեր ձևով է վե րա բեր վում: Աշ խար հը բա ժան ված է կա նա ցի և 

տղա մարդ կային կա տե գո րիանե րի, այն ի սկզ բա նե երե խային տա լիս է դի

խո տո միկ տե ղե կատ վու թյուն, և երե խան յու րաց նում է այս կա տե գո րիանե

րը՝ առանձ նաց նե լով իր սե ռին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյունն իր սե ռին չվե

րա բե րող տե ղե կատ վու թյու նից58: 

Այս տե սան կյու նից, հա սա րա կու թյու նում առ կա կա նանց և տղա մարդ

կանց վե րա բե րյալ գե րակշ ռող կարծ րա տի պե րը և սպա սում նե րը մարդ կանց 

տրա մադ րում են կոգ նի տիվ քար տեզ ներ և տա լիս են որո շա կիու թյան և օն

թո լո գիական ապա հո վու թյան զգա ցում, այդ պատ ճա ռով դրանք լայ նո րեն 

տա րած ված են59։

 Գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցու մը որ պես սե ռային դե րե րի յու րա ցում 

է մեկ նա բա նել Թալ կոտ Փար սոն սը, ըստ որի, էա կան են կնոջ և տղա մար

դու միջև առ կա տար բե րու թյուն նե րը որ պես սո ցիալա կան գոր ծիչ ներ, և այդ 

տար բե րու թյուն ներն ու նեն փոխլ րաց նող բնույթ: Գեն դե րային դե րե րի տար

բե րա կումն ան հրա ժեշ տու թյուն է, այն գոր ծա ռու թային նշա նա կու թյուն ու նի, 

իսկ ըն տա նի քում աշ խա տան քի բա ժա նումն «ինստ րու մեն տալ» տղա մարդ

կանց և «էքսպ րե սիվ» կա նանց միջև ան հրա ժեշտ է երե խայի հա մար ժեք 

սո ցիալա կա նա ցումն ապա հո վե լու հա մար: Ըն տա նի քում, հա սա կա կից նե րի 

խմ բե րում, դպ րո ցում, սո ցիալա կան խմ բե րում և հաս տա տու թյուն նե րում երե

խա նե րը տես նում են արա կան և իգա կան սե ռի վար քաձ ևե րի և հատ կա նիշ

57 Kohlberg L., & Ullian D.Z., (1974). Stages in the development of psychosexual 
concepts and attitudes. In R.C. Friendman, R.M. Richart, R.L. Vande Wiele (Eds.), Sex 
differences in behavior, New York. Wiley. (pp. 249261).

58 Bem S., (1981). Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing. Psychological 
Review N88, (pp.354364).

59 Howard J. A., Jocelyn H. A. (1997). Gendered Situations, Gendered Selves. Thousand 
Oaks, CA: Sage, p. 88.
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նե րի բազ մա թիվ օրի նակ ներ: Ար դյուն քում՝ տղա ներն ու աղ ջիկ նե րը ներք

նայ նաց նում են սե ռա տի պիկ ան ձնային գծեր և վար քաձ ևեր, ձևա վո րում են 

գեն դե րային նույ նա կա նու թյուն, որը հա մա պա տաս խա նում է սո ցիալա կան 

կա ռուց ված քում կնոջ կամ տղա մար դու դիր քին ու դե րին60։

 Գեն դե րի կա ռու ցակց ման տե սա կե տից գեն դե րային սո ցիալա կա նա

ցու մը մեկ նա բա նել են Պ. Բեր գե րը և Թ. Լուկ մա նը: Հա մա ձայն այս մո տեց

ման, տղա մար դիկ և կա նայք հա սա րա կու թյան մեջ տար բեր սո ցիալա կան 

աշ խարհ ներ են «զ բա ղեց նում», երե խայի առաջ նային սո ցիալա կա նաց ման 

գոր ծըն թա ցում նշա նա կա լի ու րիշ նե րի դեր կա տա րե լով՝ տղա մար դիկ և կա

նայք այդ տար բեր վող իրա կա նու թյուն նե րը փո խան ցում են նրան: Իրա կա

նու թյան տղա մարդ կային և կա նա ցի տար բե րակ նե րը սո ցիալա կա նա պես 

ըն դուն ված են, և այդ ըն դուն վա ծու թյու նը հա ղորդ վում է առաջ նային սո

ցիալա կա նաց ման մի ջո ցով: Տղայի հա մար կան խո րոշ ված է տղա մարդ

կային տար բե րա կի գե րակշ ռու մը, իսկ աղջ կա հա մար` կա նա ցի: Երե խան 

տե ղե կա նում է մյուս սե ռին պատ կա նող տար բե րա կի մա սին այն չա փով, 

որ քան այն միջ նոր դա վոր ված է հա կա ռակ սե ռի նշա նա կա լի ու րիշ նե րով, 

սա կայն նա չի նույ նա կա նաց նում այն իր տար բե րա կի հետ: Սո վո րա բար 

հա կա ռակ սե ռի իրա կա նու թյու նը երե խայի կող մից ներք նայ նաց վում է, բայց 

նա «հա մա պա տաս խա նա բար» նույ նա կա նաց վում է իրեն կան խո րոշ ված 

իրա կա նու թյան հետ61։ 

Ա. Ռե պի նան միավո րել է գեն դե րային նույ նա կա նու թյու նը և սո ցիալա

կա նա ցու մը մեկ գոր ծըն թա ցի մեջ՝ դի տար կե լով առա ջի նը որ պես երկ րոր դի 

մի փուլ: Հա մա ձայն Ա. Ռե պի նայի, գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցումն ըն թա

նում է երեք փու լով: Առա ջին փու լում տե ղի է ու նե նում գեն դե րային նույ նա

կա նա ցու մը, երբ երե խան, սո վո րե լով տար բե րա կել կա նանց և տղա մարդ

կանց, տղա նե րին և աղ ջիկ նե րին ու նրանց բնո րոշ վար քաձ ևե րը, իրեն դա

սում է տղա նե րի կամ աղ ջիկ նե րի խմ բին: Երկ րորդ փու լում տե ղի է ու նե նում 

գոր ծու նեու թյան և կյան քի տար բեր ոլորտ նե րում գեն դե րային նա խընտ րու

թյուն նե րի ձևա վո րում: Այս փու լը սեր տո րեն կապ ված է նա խոր դի հետ, քա

նի որ նա խընտ րու թյուն ներ ձևա վո րե լու հա մար երե խան պետք է իմա նա, 

թե որոնք են տար բեր սե ռի մարդ կանց վար քի տար բե րու թյուն նե րը: Եր րորդ 

փու լում տե ղի է ու նե նում գեն դե րային ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խա

նող վար քաձ ևե րի յու րա ցում և որոշ հո գե բա նա կան գեն դե րային առանձ նա

հատ կու թյուն նե րի ձևա վո րում62:

60 Parsons T. (1964). Social Structure and Personality. New York: Free Press.

61 Бергер П., Лукман Т., Идентичность. В кн. Психилогия самосознания. /Под ред. Д. Я. 
Райгородского. Самара, БАХРАХ-М, 2000, с. 567-588.

62 Репина Т. А., Проблема полоролевой социализации детей / Т. А. Репина. Москва – 
Воронеж, 2004.
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 Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը գե րա զան ցա պես հա սա

րա կու թյու նում առ կա սո ցիալա կան սպա սում նե րի մի ջո ցով են մեկ նա բա նում 

«սե ռի նոր հո գե բա նու թյան» կողմ նա կից նե րը: Ջ. Ստոք կար դը և Մ. Ջոն սո նը 

պն դում են, որ կեն սա բա նա կան (բ նա ծին) սե ռը կա րող է միայն օգ նել սահ

մա նել մար դու պո տեն ցիալ վար քը, իսկ հո գե բա նա կան, սո ցիալա կան սե ռը 

յու րաց վում է կյան քի ըն թաց քում, և դրա ձևա վոր ման վրա մեծ ազ դե ցու թյուն 

են ու նե նում գեն դե րային դե րե րի դա սա կար գային, էթի կա կան, ռա սա յա կան 

տար բե րու թյուն նե րը և դրանց հա մա պա տաս խա նող սո ցիալա կան սպա սում

նե րը63: Ըստ Ռ. Ան գե րի, գեն դե րային առանձ նա հատ կու թյուն նե րի գլխա

վոր դե տեր մի նանտ նե րը սո ցիալա կան սպա սում ներն են, դե րե րը և վար քի 

սե ռային հա մա պա տաս խա նու թյան ավան դա կան պա հանջ նե րը: Այն սո

ցիալա կան պա հանջ նե րը, որոնց պետք է հա մա պա տաս խա նի ան հա տի 

վար քը, հան դի սա նում են «ինք նի րա կա նաց վող կան խա տե սում ներ», դրանք 

այն քան խիստ են սահ մա նում գեն դե րային հա կազ դում նե րի սխե մա նե րը, որ 

շա րու նա կում են գոր ծել նույ նիսկ այն դեպ քե րում, երբ մար դը մե նակ է մնում 

կամ հայտն վում է այն պի սի իրա վի ճակ նե րում, երբ ան ձի սե ռա կան պատ

կա նե լու թյունն էա կան չէ: Ան գե րի կար ծի քով, գեն դե րի սո ցիալա կան կա ռու

ցակց ման հիմքն ամե նօ րյա սո ցիալա կան ին տե րակ ցիաներն են, իսկ տևա

կան գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման ըն թաց քում ձեռքբեր ված ան ձնային 

գծերն ու նեն երկ րոր դա կան նշա նա կու թյուն64: 

Ի. Կլե ցի նան գտ նում է, որ հա սա րա կու թյու նում գո յու թյուն ու նե ցող գեն

դե րային կարծ րա տի պե րը (ա րա կան և իգա կան վար քի մո դել նե րի և բնա վո

րու թյան գծե րի մա սին ստան դար տաց ված պատ կե րա ցում նե րը) էա կա նո րեն 

ազ դում են երե խա նե րի գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման վրա՝ կան խո րո շե

լով դրա ուղղ վա ծու թյու նը: Այդ կարծ րա տի պե րը բա ժան վում են երեք հիմ նա

կան խմ բի.

 Մաս քու լի նու թյանֆե մի նի նու թյան կարծ րա տի պեր. վե րա բե րում են ան

ձի հո գե բա նա կան հատ կա նիշ նե րին և որակ նե րին, հո գե բա նա կան և վար

քային առանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Սրանք հան դի սա նում են սե ռե րի հո

գե ֆի զիոլո գիական և սո ցիալա կան տար բե րու թյուն նե րի բա ցար ձա կաց ման 

և ընդ հան րաց ման ար դյունք, որի հետ ևան քով մաս քու լի նու թյու նը նույ նաց

վում է ակ տիվս տեղ ծա գոր ծա կան, մշա կու թային, ֆե մի նի նու թյու նը՝ պա

սիվվե րար տադ րա կան, բնա կան նա խասկզ բի հետ: Այդ նոր մա տիվ պատ

կե րա ցում նե րը հա կադ րում են կա նանց և տղա մարդ կանց՝ նրանց տա լով 

63 Stockard J., Johnson M.,(1980). Sex Roles: Sex Inequality and Sex Role Development, 
Prentice Hall.

64 Unger R. K., (1990). Imperfect reflections of reality: Psychology and the construction of 
gender. In R. HareMustin & J. Marecek (Eds.). Making a difference: Representations of gender in 
psychology. New Haven: Yale University Press, (pp. 102  149).
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բևե ռային հատ կա նիշ ներ և դնե լով նրանց հիերար խիկ հա րա բե րակ ցու թյան 

մեջ. տղա մարդ կանց հա մա րում են դո մի նանտ, ան կախ, կոմ պե տենտ, ինք

նավս տահ, ագ րե սիվ և տրա մա բա նող, իսկ կա նանց՝ են թարկ վող, կա խյալ, 

հու զա կան, կոն ֆորմ ու նուրբ:

 Գեն դե րային կարծ րա տի պե րի երկ րորդ խում բը վե րա բե րում է ըն տա նե

կան և մաս նա գի տա կան դե րե րի գեն դե րային տար բե րակ մա նը: Կա նանց 

հա մար առաջ նային սո ցիալա կան դե րերն ըն տա նե կան դե րերն են, իսկ տղա

մար դու հա մար՝ մաս նա գի տա կա նը: Այդ դե րե րի լա վա գույն իրա կա նաց ման 

հա մար կա նան ցից ակն կալ վում է մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն ներ հաս

տա տե լու ըն դու նա կու թյուն, իսկ տղա մարդ կան ցից՝ նպա տա կաս լա ցու թյուն, 

ձեռք բե րում նե րի ձգ տում:

 Գեն դե րային կարծ րա տի պե րի եր րորդ խում բը կապ ված է աշ խա տան քի 

բո վան դա կային տար բե րու թյուն նե րի հետ: Կա նանց վե րագր վում է գոր ծու

նեու թյան էքսպ րե սիվ ոլոր տը՝ սպա սարկ ման և կա տա րո ղա կան բնույ թի աշ

խա տան քը, իսկ տղա մարդ կանց ինստ րու մեն տալ ոլոր տը՝ ստեղ ծա գոր ծա

կան, ար տադ րա կան, ղե կա վար ման բնույ թի աշ խա տան քը65։

 Գեն դե րային նույ նա կա նու թյան և գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման տե

սու թյուն նե րը բա ցա հայ տում են «ա րա կան» և «ի գա կան» ան ձի կա յաց ման 

կար ևոր մե խա նիզմ նե րը, իսկ միջմ շա կու թային հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 

են տա լիս, որ տար բեր հա սա րա կու թյուն նե րում տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի մեջ 

փոր ձում են ձևա վո րել տար բեր որակ ներ: Ընդ հան րա պես, տղա նե րին ավե լի 

կո պիտ են վե րա բեր վում և խրա խու սում են լի նել ավե լի ագ րե սիվ, իսկ աղ

ջիկ նե րին ավե լի նուրբ են վե րա բեր վում և խրա խու սում լի նել հու զա կան և 

ֆի զի կա պես զուսպ: 

ու սում նա սի րե լով 110 տար բեր մշա կույթ նե րում գեն դե րային սո ցիալա

կա նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ Հ. Բա րի 3ր դը, Մ. Բե կո նը և Ի. 

Չայլ դը բա ցա հայ տել են, որ այդ մշա կույթ նե րի մե ծա մաս նու թյու նում աղ

ջիկ նե րի մեջ ձգ տում են ձևա վո րել հո գա տա րու թյուն, են թարկ վո ղու թյուն և 

պա տաս խա նատ վու թյուն, իսկ տղա նե րի մեջ՝ ձեռք բե րում նե րի ձգ տում և սե

փա կան ու ժե րին ապա վի նե լու ու նա կու թյուն66: 

Սկ սած նո րած նու թյու նից՝ երե խա նե րը ստա նում են գեն դե րաց ված ու

ղերձ ներ հա գուս տի և սպի տա կե ղե նի գու նային տար բե րակ ման, հե տա գա

յում՝ սե ռա տի պիկ խա ղա լիք նե րի, պա րա գա նե րի գն ման, ինչ պես նաև տար

բե րակ ված ծնո ղա կան ին տե րակ ցիանե րի մի ջո ցով: ողջ հե տա գա հա ղոր

65 Клецина И., Гендерная социализация. Учебное пособие.- СПб.: Издательство РГПУ 
им. А. И. Герцена, 1998.

66  Barry H. III, Bacon M., Child I., (1962). A CrossCultural Survey of Some Sex Differences 
in Socialization. In J.F. Rosenblith and W. Allinsmith (Eds.). The Causes of Behavior: Reading in 
Child Development and Educational Psychology. Boston MA, Allyn and Bacon Inc., (pp.253258).
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դակ ցու մը վեր բալ և ոչ վեր բալ ու ղի նե րով փո խան ցում է տար բե րակ ված գեն

դե րային ին ֆոր մա ցիա։ Կյան քի առա ջին տա րի նե րին այդ ին ֆոր մա ցիայի 

հիմ նա կան փո խան ցող նե րը ծնող ներն են, ապա երե խայի կյանք են մտ նում 

գեն դե րաց ված ու ղերձ նե րի այլ աղ բյուր ներ՝ հե ռուս տա տե սու թյու նը, զանգ

վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րի ու րիշ աղ բյուր ներ, հա սա կա կից նե րը, ման կա

վարժ նե րը և այլ մե ծա հա սակ ներ: Հե ռուս տա տե սու թյու նը տրա մադ րում է 

սե ռա տի պիկ մո դել ներ՝ տղա նե րի ակ տի վու թյան, ագ րե սի վու թյան, դո մի նան

տու թյան և աղ ջիկ նե րի հու զա կա նու թյան, կա խյա լու թյան շեշ տադր մամբ67,68: 

Ման կա կան գրա կա նու թյու նը և նույ նիսկ դպ րո ցա կան դա սագր քե րը պա

րու նա կում են գեն դե րային կարծ րա տի պե րի բազ մա թիվ դրս ևո րում ներ69,70: 

Հա սա կա կից նե րի խմ բե րը նույն պես կար ևոր գոր ծիչ ներ են գեն դե րային 

սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում. նրանք ակ տի վո րեն խրա խու սում են 

մի մյանց սե ռա տի պիկ վար քը, ըստ որում, տղա ներն ավե լի ան հան դուր ժող 

են իրենց ըն կեր նե րի սե ռին ոչ տի պիկ վար քաձ ևե րի հան դեպ, քան աղ ջիկ

նե րը71,72: Գեն դե րային դիր քո րո շում նե րի և կարծ րա տի պե րի ևս մեկ աղ բյուր 

է դպ րո ցը։ Հայտ նի է, որ ու սու ցիչ նե րը տար բե րակ ված ու շադ րու թյուն են 

դրսևո րում տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ, խրա խու սում են տար բեր 

դրս ևո րում ներ և ավե լի են արժ ևո րում տղա նե րի ջան քե րը73:

 Սո ցիալա կա նաց ման այս բո լոր գոր ծիչ նե րի կող մից վեր բալ և ոչ վեր բալ 

հա ղոր դակց ման մի ջո ցով գեն դե րային դիր քո րո շում նե րը փո խանց վում են 

սերն դե սե րունդ՝ երե խա նե րի մեջ ձևա վո րե լով մաս քու լին և ֆե մի նին որակ

ներ: Աղ ջիկ նե րին թույ լատ րում և նույ նիսկ խրա խու սում են լի նել կա խյալ, 

նրանց փո խանց վում է սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ ան վս տա հու թյու նը, 

ու րիշ նե րի աջակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը, մի ջանձ նային հա րա բե րու

67 Smith S., Cook C., (2008). Gender Stereotypes: An Analysis of Popular films and TV, 
Conference 2008, The Geena Davis Institute on Gender in Media, http://seejane.org/wpcontent/
uploads/GDIGM_Gender_Stereotypes.pdf

68 Կոջոյան Ա., Գևորգյան Ա., Առնականությունն ու գենդերային բռնությունը հայկական 
հեռուստասերիալներում, Երևան, 2014, http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%20
03.09.2014..pdf

69  Попова Л. В., Проблемы самореализации одаренных женщин // Вопросы психологии. 
1996. № 2., стр. 31-39.

70 Ծատուրյան Ռ., Գենդերային դերերը ՀՀ տարրական դպրոցի դասագրքերում, 
Երևան, 2014 http://www.osf.am/wpcontent/uploads/2014/01/Gender_roles_in_primary_school_
textbooks2012.pdf

71 Кон И. С., Ребенок и общество. М., «Академия», 2003.
72 Wood J., (2015). Gendered Lives: Communication, Gender and Culture. 11th ed., Cengage 

Learning. 
73 Golombok S., Fivush R., (1994). Gender Development, Cambridge University Press, New 

York & Cambridge.
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թյուն նե րի կար ևո րու մը, իսկ տղա նե րին նույն մի ջոց նե րով ներշնչ վում է սե

փա կան ու ժե րին ապա վի նե լու, ինք նու րույ նու թյան և ար դյու նա վե տու թյան 

ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ինչ պես նաև գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման ըն

թաց քում վաղ ման կու թյու նից աղ ջիկ նե րի հա մար շեշ տադր վում է ար տա քին 

գրավ չու թյան, իսկ տղա նե րի հա մար՝ ու ժի և իշ խա նու թյան կար ևո րու թյու

նը74,75:

 Հա սա րա կու թյուն նե րի մեծ մա սում գեն դե րային նոր մե րը ճն շում են կա

նանց ինք նադրս ևո րու մը և խրա խու սում տղա մարդ կանց ցու ցա բե րել այն

պի սի վար քաձ ևեր, ինչ պի սիք են ագ րե սի վու թյու նը, դո մի նան տու թյու նը, ին

չը մե ծաց նում է կա նանց ինք նադրս ևոր ման ճն շու մը: Գեն դե րային նոր մե րը 

խստո րեն վե րահս կում են կա նանց և տղա մարդ կանց վար քը, իսկ դրանց 

խախ տու մը պատ ժի է ար ժա նա նում: Միջմ շա կու թային հե տա զո տու թյուն նե

րը ցույց են տա լիս, որ գեն դե րային առու մով առա վել ան հա վա սար հա սա

րա կու թյուն նե րում կա նանց մեծ մա սը գրե թե հնա րա վո րու թյուն չու նի շեղ վե

լու գեն դե րային նոր մե րից առանց լուրջ հետ ևանք նե րի76: 

Սա կայն, սխալ կլի նի եզ րա կաց նել, որ գեն դե րային սո ցիալա կա նաց

ման նոր մա տիվ ճն շու մը հիմ նա կա նում կա նանց է վե րա բե րում: Ավան դա

կան հա սա րա կու թյու նում տղա մարդ կանց ներ կա յաց վող առ նա կա նու թյան 

պա հանջ նե րը ևս բա վա կան խիստ են, իսկ շե ղու մը դրան ցից կա րող է բե րել 

մերժ ման, ծաղ րի կամ մե կու սաց ման: Թե՛ ծնող նե րը, թե՛ հա սա կա կից նե րը, 

թե՛ այլ մե ծա հա սակ նե րը հիմ նա կա նում ավե լի ան հանգս տա ցած են տղա նե

րի «ճիշտ» գեն դե րային սո ցիալա կա նաց մամբ, քան աղ ջիկ նե րի. տղայի կա

խյալ, հու զա կան վար քը ծնող նե րի մեջ ավե լի խիստ բա ցա սա կան հա կազ

դում է առա ջաց նում, քան աղ ջիկ նե րի «տ ղա յա կան» ագ րե սիվ պահ ված քը: 

Հա մա ձայն Ռ. Բրե նո նի, ավան դա կան մաս քու լի նու թյան հիմ նա կան 

նոր մե րը հետ ևյալն են. տղա մար դը պետք է խու սա փի ցան կա ցած կա նա

ցի դրսևո րում նե րից, տղա մար դը պետք է հաս նի հա ջո ղու թյան և առաջ ան

ցնի մյուս տղա մարդ կան ցից, տղա մար դը պետք է ու ժեղ լի նի և թու լու թյուն 

ցույց չտա, տղա մար դը պետք է չվա խե նա բռ նու թյու նից77: Ջ. դոյ լը նույն պես 

պն դում է, որ «տ ղա մարդ կանց ներ կա յաց վող ամե նա հիմ նա կան պա հան ջը 

74 Wood J., (2015). Gendered Lives: Communication, Gender and Culture. 11th ed., Cengage 
Learning. 

75 Клецина И., Гендерная социализация. Учебное пособие.- СПб.: Издательство РГПУ 
им. А.И. Герцена, 1998.

76 Fleming P. Barker G. McCleary-Sills J. Morton M. (2013). Engaging men and boys 
in advancing women’s agency: Where we stand and new directions. Women’s Voice, Agency, & 
Participation Research Series No.1.

77 Brannon R. (1976). The Male Sex Role: Our culture’s blueprint for manhood, what it’s done 
for us lately // The Forty-Nine Percent Majority: The Male Sex Role Reading / Ed. By D.David, 
R.Brannon. . MA: Addison-Wesley, (pp. 1-48).
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կա նա ցի չլի նելն է»: Ըստ Ջ. դոյ լի, տղա մարդ կանց նաև ներ կա յաց վում են 

հա ջո ղակ, ագ րե սիվ, սեք սու ալ լի նե լու և սե փա կան ու ժե րի վրա հույս դնե լու 

պա հանջ նե րը78: Մաս քու լի նու թյան ավան դա կան սահ մա նու մը, նե րա ռե լով 

կա նանց նման չլի նե լու պար տա դիր պայ մա նը, տղա մարդ կանց մեջ առա

ջաց նում է դիս ֆունկ ցիոնալ լար վա ծու թյուն, դրա նից շե ղում նե րը պատժ վում 

են մերժ մամբ, առա ջաց նում են ամո թի և ան հա մա պա տաս խա նու թյան զգա

ցում79։ 

Այս պի սով, թե՛ տղա նե րի, թե՛ աղ ջիկ նե րի գեն դե րային սո ցիալա կա նա

ցու մը սահ մա նա փա կում է նրանց որոշ դրս ևո րում ներ և ակ տի վո րեն խրա

խու սում այլ դրս ևո րում ներ: Տղա նե րի/տ ղա մարդ կանց սո ցիալա կա նա ցու մը 

ճն շում է նրանց էքսպ րե սիվհու զա կան կող մը՝ զր կե լով հա րա բե րու թյուն նե

րում լիար ժեք դրս ևոր վե լու հնա րա վո րու թյու նից, աղ ջիկ նե րի/ կա նանց սո

ցիալա կա նա ցու մը ճն շում է նրանց ինստ րու մեն տալս տեղ ծա գոր ծա կան 

կող մը՝ նվա զեց նե լով գոր ծու նեու թյան մեջ հա ջո ղու թյան հաս նե լու նրանց 

հնա րա վո րու թյուն նե րը:

78 Doyle J. A., (1989). The male Experience (2nd ed.) Dubuque, IA, William C. Brown Co., 
p. 150-155.

79 Кон И. С., Гегемонная маскулинность как фактор мужского (не)здоровья /Социология: 
теория, методы, маркетинг, 2008, 4, (стр. 5-16).
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2. Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի վեր լու ծու թյուն

2.1.Հետազոտությանմեթոդաբանությունը

 Հե տա զո տու թյու նը հիմ նա կա նում ան դրա դար ձել է գեն դե րային սո

ցիալա կա նաց ման այն կող մե րին, որոնք կապ ված են հա յաս տա նյան ըն տա

նիք նե րում և կր թա կան հա մա կար գում առ կա գեն դե րային կարծ րա տի պե րի 

և դաս տիարակ չա կան գոր ծըն թաց նե րի, ինչ պես նաև կնոջ և տղա մար դու վե

րա բե րյալ եկե ղե ցա կան գա ղա փար նե րի ըն կալ ման հետ: 

Հե տա զո տու թյու նը նպա տակու ներ բա ցա հայ տել գեն դե րային սո ցիալա

կա նաց ման այն առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որոնք նպաս տում են հա սա

րա կու թյու նում տղա մարդ կանց և կա նանց ան հա վա սար դիր քե րի ձևա վոր

մա նը և ամ րապնդ մա նը։

 Հե տա զո տու թյան խն դիր ներն էին.

 պար զել գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծիչ նե րի՝ ծնող նե րի, 

ման կա վարժ նե րի, հոգ ևո րա կան նե րի հիմ նա կան գեն դե րային պատ

կե րա ցում ներն ու կարծ րա տի պե րը, 

 պար զել երի տա սարդ սերն դի՝ պա տա նի նե րի և երի տա սարդ նե րի գեն

դե րային պատ կե րա ցում ներն ու կարծ րա տի պե րը (վեր ջին ներս, իրենց 

հեր թին, հան դի սա նում են գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծիչ

ներ հա սա կա կից նե րի հա մար), 

 հա մե մա տու թյան մի ջո ցով պար զել ավագ սերն դի գեն դե րային կարծ

րա տի պե րի վե րար տադ րու թյու նը կրտ սեր սերն դում,

  պար զել գեն դե րային պատ կե րա ցում նե րի և կարծ րա տի պե րի փո

խանց ման ու ղի ներն ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

 ցույց տալ սո ցիալա կա նաց ման ըն թաց քում փո խանց վող գեն դե րային 

պատ կե րա ցում նե րի և տար բե րակ ված դաս տիարակ չա կան պրակ տի

կա նե րի ազ դե ցու թյունն ըն տա նի քում և հա սա րա կու թյու նում կնոջ և 

տղա մար դու կար գա վի ճակ նե րի վրա:

 Վե րո հի շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար տե սա կա նո րեն վեր լու ծել ենք 

այն ու ղի նե րը, որոն ցով իրա կա նաց վում է գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցու մը, 

և այն գոր ծիչ նե րին, որոնք ազ դում են այդ գոր ծըն թա ցի վրա: Սո ցիալա կա

նաց ման (այդ թվում և գեն դե րային) գոր ծըն թաց նե րից են դաս տիարա կու

թյու նը, ու սու ցու մը, մի ջանձ նային շփու մը, որոնց շր ջա նակ նե րում տե ղի է 

ու նե նում գեն դե րային կարծ րա տի պե րի, դիր քո րո շում նե րի, նոր մե րի ու սպա
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սում նե րի փո խան ցու մը։ Հի շյալ գոր ծըն թաց նե րը պայ մա նա վո րում են տար

բե րակ ված սո ցիալա կա նա ցու մը՝ աղ ջիկ նե րին այլ դաս տիարա կու թյուն, 

տղա նե րին՝ այլ, ինչն էլ պայ մա նա վո րում է երե խա նե րի մեջ գեն դե րային 

դիր քո րո շում նե րի և գեն դե րային նույ նա կա նու թյան ձևա վո րու մը, իսկ ավե

լի հե ռա հար շր ջա նում՝ կա նանց և տղա մարդ կանց սո ցիալհո գե բա նա կան 

կար գա վի ճակ նե րը հա սա րա կու թյան մեջ։ Այդ գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ

ված են, առա ջին հեր թին, ըն տա նի քի ան դամ նե րը, ապա՝ կր թա կան հա մա

կար գի աշ խա տող նե րը (նա խադպ րո ցա կան, դպ րո ցա կան և այլ ու սում նա

կան հաս տա տու թյուն նե րի ման կա վարժ նե րը), հա սա կա կից նե րը, զանգ

վա ծային մշա կույ թը (գ րա կա նու թյուն, հե ռուս տա տե սու թյուն, կի նո և այլն), 

ազ գային մշա կույ թը (ա վան դույթ նե րը, սո վո րույթ նե րը, նոր մե րը), եկե ղե ցին 

(հոգ ևո րա կան նե րը և կրո նա կան պատ կե րա ցում նե րը) և այլն։ 

Մեր կար ծի քով, հիմ նա կան ու ղի նե րը, որոնց մի ջո ցով դաս տիարա կու

թյան և շփ ման ըն թաց քում փո խանց վում են գեն դե րային սպա սում նե րը, դիր

քո րո շում նե րը և ձևա վոր վում են գեն դե րային կարծ րա տի պե րը հետևյալն են.

  դաս տիարա կու թյան տար բե րակ ված պրակ տի կա ներ՝ սե ռա տի պիկ 

վար քաձ ևե րի ան մի ջա կան խրա խու սում և ատի պիկ վար քաձ ևե րի հա

մար պա տիժ կամ նա խա տինք, տար բե րակ ված չա փա նիշ ներ վար քի, 

վար վե լա կեր պի և խոս քի հա մար, ար տո նու թյուն նե րի և սահ մա նա փա

կում նե րի «տար բե րակ ված ցու ցակ ներ», որոնք գոր ծում են աղ ջիկ նե

րի և տղա նե րի հա մար:

 « Գեն դե րաց ված»80 հա ղոր դակ ցում. 1) դիր քո րո շում նե րի և կարծ րա

տի պե րի ուղ ղա կի փո խան ցում ցու ցում նե րի, խրատ նե րի, ու ղերձ նե րի 

ձևով, օրի նակ. «Տ ղա նե րը չեն լա ցում» և այլն, 2) դիր քո րո շում նե րի և 

կարծ րա տի պե րի անուղ ղա կի փո խան ցում՝ հանձ նա րար վող առա ջադ

րանք նե րի, երե խայի հա մար գն վող իրե րի, մե ծա հա սա կի գոր ծե րի մեջ 

երե խայի ներգ րավ ման, այլ մարդ կանց վար քի մա սին ար վող ար տա

հայ տու թյուն նե րի և այլ նի մի ջո ցով։ 

 Ե րե խայի վար քի և նրա ապա գայի վե րա բե րյալ սպա սե լիք նե րի ար

տա հայ տում, կյան քի սցե նա րի կազ մա վո րում (տ ղային՝ «պի տի բիզ

նես մեն դառ նաս», աղջ կան՝ «պի տի հա մեստ հարս դառ նաս… մեզ 

ամո թով չա նես»):

 Սե ռա տի պիկ վար քային մո դել ներ (սկ սած ծնող նե րից մինչև սե րիալ

նե րի, մուլտ ֆիլ մե րի և հա մա կարգ չային խա ղե րի հե րոս ներ):

 Վե րո հի շյալ ու ղի նե րով գեն դե րային ին ֆոր մա ցիան փո խան ցում են գեն

դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծիչ նե րը, որոն ցից հետ ևյալ խմ բե րը՝ ծնող

ներ, հա սա կա կից ներ, ման կա վարժ ներ, հոգ ևո րա կան ներ, ու սում նա սիր վել 

են այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում:

80 Տերմինը ըստ Ջ. Վուդի, տե՛ս Wood J., (2015). Gendered Lives: Communication, Gender 
and Culture. 11th ed., Cengage Learning.
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2.1.1.Հետազոտությանիրականացմանմեթոդները

 Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է որա կա կան մե թո դա բա նու թյամբ՝ 

ֆո կուս խմ բային քն նար կում նե րի և խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի մի ջո

ցով: Իրա կա նաց վել են 4 ֆո կուս խմ բային քն նար կում և 23 խո րաց ված հար

ցազրույց:

 Ֆո կուս խմ բային քն նար կում նե րը և հար ցազ րույց ներն իրա կա նաց

վել են հա մա պա տաս խան հար ցա շա րե րի օգ նու թյամբ, որոնք ուղղ ված էին 

պար զե լու հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի գեն դե րային դիր քո րո շում նե րը, 

կարծ րա տի պե րը և դրանց փո խանց ման ու ղի նե րը։ Հոգ ևո րա կան նե րի հետ 

հար ցազ րույ ցի հար ցա շա րի հար ցե րը, սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն թա ցից 

զատ, նե րա ռում էին նաև հար ցեր Աստ վա ծաշն չի մեկ նու թյան ժա մա նակ 

գեն դե րային դիր քո րո շում նե րի մա տուց ման, պսա կի խորհր դի բա ցատ րու

թյան, պսա կի ժա մա նակ տղա մար դու և կնոջ կող մից տր վող խոս տում նե րի 

մեկ նա բա նու թյան, ըն տա նիք նե րում կոնֆ լիկտ նե րի պատ ճառ նե րի վե րա բե

րյալ։

 Ֆո կուս խմ բային քն նար կում նե րի և խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի վեր

լու ծու թյունն իրա կա նաց վել է հետ ևյալ մե թոդ նե րով.

1. ո րա կա կան բո վան դա կային վեր լու ծու թյուն, 

2. ի մաս տի խտա ցում։

 Վեր լու ծու թյուն նե րի ըն թաց քում հաշ վի է առն վել նաև խմ բե րում որ ևէ 

առանձ նա հատ կու թյան կամ օրի նա չա փու թյան դրս ևոր ման հա ճա խա կա

նու թյու նը։ Ար դյունք նե րի շա րադր ման մեջ տեղ են գտել այն փաս տե րը, 

որոնք դի տարկ վել են մի քա նի խմ բե րում, առա վել շեշ տադր վել և մեկ նա բան

վել այն փաս տե րը, որոնք դի տարկ վել են բո լոր հե տա զոտ վող խմ բե րում։

2.1.2.Հետազոտությանընտրանքը

Ել նե լով գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծիչ նե րի սահ մա նու մից՝ 

ձևա վոր վեց հետ ևյալ հե տա զո տա կան ընտ րա կազ մը. տղա մար դիկ (հայ րեր), 

կա նայք (մայ րեր), պա տա նի ներ, երի տա սարդ ներ, նա խադպ րո ցա կան հաս

տա տու թյուն նե րում աշ խա տող ման կա վարժ ներ՝ դաս տիարակ ներ, դպ րո ցի 

ու սու ցիչ ներ, հոգ ևո րա կան ներ (կու սակ րոն հոգ ևո րա կան ներ և քա հա նա ներ): 

Ընդ հա նուր առ մամբ, հե տա զո տու թյան մեջ ներգ րավ վել է 63 մաս նա կից՝ 

10 ա կան մաս նա կից յու րա քան չյուր ֆո կուս խմ բում (տ ղա մար դիկ, կա նայք, 

երի տա սարդ ներ, պա տա նի ներ) և 23 հար ցազ րույ ցի մաս նա կից (8 ու սու ցիչ, 

8 ման կա պար տե զի դաս տիարակ, 2 կու սակ րոն և 5 ամուս նա ծ հոգ ևո րա

կան): Ընտ րան քի սո ցիալդե մոգ րա ֆիական տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են 

ստորև, աղյու սակ ներ 1ու մ, 2ո ւմ և 3ո ւմ:
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Աղյուսակ 1. Կանանց ևտղամարդկանցխմբերի սոցիալ-դեմոգրաֆիական

ցուցանիշները(յուրաքանչյուրխմբում՝10մասնակից)

Մաս նա կից

նե րի տա րի քը

Կր թու թյու նը
Ե րե խա նե րի քա

նա կը

Բարձրա

գույն

Միջ նա կարգ և մի

ջին մաս նա գիտ.
1 2 3 և ավե լի

Տ ղա մար դիկ 2845 5 5  7 3

Կա նայք 2245 4 6 2 7 1

Աղյուսակ 2. Երիտասարդների և պատանիների խմբերի սոցիալ-դեմոգրա-

ֆիականցուցանիշները(յուրաքանչյուրխմբում՝10մասնակից)

Սեռ

Տա

րիք

Կր թու թյու նը
Ներ կայիս զբաղ վա ծու

թյու նը

Իգ. Ար.

Բարձ

րա 

գույն

Միջ նա կարգ/ 

մի ջին մաս

նագ.

ու սա

նող

Աշ խա

տող

Գոր ծա 

զուրկ

Ե րի տա

սարդ ներ
5 5 1825 8 2 7 2 1

Պա տա

նի ներ
5 5 1416

Ա վագ դպ րո ցի աշա կերտ

10

Աղյուսակ 3. Ուսուցիչների և դաստիարակների խմբերի սոցիալ-դեմոգրա-

ֆիականցուցանիշները

Տա րիք

Աշ խա տան քային պաշ տոն
Աշ խա տան քային 

ստաժ (տա րի)

դաս վար

Մի ջին 

դպ րո ցի 

ու սու ցիչ

Ա վագ 

դպ րո ցի 

ու սու ցիչ

510 1020 20 ից 

ավե լի

ու սու ցիչ

ներ
3357 3 3 2 1 2 5

դաս

տիարակ

ներ

3564

կրտ սեր 

խմ բի դաս

տիարակ

մի ջին 

խմ բի դաս

տիարակ

ա վագ 

խմ բի դաս

տիարակ  3 5

2 3 3
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2.2.Հետազոտությանարդյունքները

 Ֆո կուս խմ բե րի և հար ցազ րույց նե րի տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան հի ման 

վրա առանձ նաց րեցինք այն հիմ նա կան գեն դե րային պատ կե րա ցում նե

րը և կարծ րա տի պե րը, որոնք առ կա են գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման 

գոր ծիչ նե րի՝ ծնող նե րի, ման կա վարժ նե րի, հոգ ևո րա կան նե րի, ինչ պես նաև 

պա տա նի նե րի և երի տա սարդ նե րի շր ջա նում: Քա նի որ վեր ջին ներս, իրենց 

հեր թին, հան դի սա նում են գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծիչ ներ հա

սա կա կից նե րի հա մար, նրանց գեն դե րային պատ կե րա ցում նե րը կար ևոր էին 

ինչ պես հա սա կա կից նե րի կող մից կա տար վող գեն դե րային սո ցիալա կա նաց

ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, այն պես էլ սե րունդ նե րի միջև գեն դե րային 

պատ կե րա ցում նե րի նմա նու թյուն նե րը և տար բե րու թյուն նե րը հաս կա նա լու 

հա մար: Եր կու սե րունդ նե րի տվյալ նե րի հա մե մա տու թյան մի ջո ցով պար զե

ցինք, որ պա տա նի նե րի և երի տա սարդ նե րի գեն դե րային պատ կե րա ցում նե

րը հա մար ժեք էին ծնող նե րի, ման կա վարժ նե րի, հոգ ևո րա կան նե րի շր ջա նում 

առ կա գեն դե րային պատ կե րա ցում նե րին և կրում էին կարծ րա տի պային 

բնույթ: Այդ պատ ճա ռով ար դյունք նե րի շա րադր ման մեջ չենք առանձ նաց

րել ավագ և երի տա սարդ սերն դի գեն դե րային պատ կե րա ցում ներն ու կարծ

րա տի պե րը, այլ քն նար կել ենք դրան ցից ամե նաար տա հայտ ված նե րը և գեն

դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի վրա նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն 

ու նե ցող նե րը (ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում շեշ տադ րե լով, թե որ սերն դում 

կամ որ խմ բում է առա վել ընդ գծ վել տվյալ կարծ րա տի պը): Գեն դե րային սո

ցիալա կա նաց ման մի ջո ցով գեն դե րային կարծ րա տի պե րի, պատ կե րա ցում

նե րի, դիր քո րո շում նե րի միջ սերն դային փո խանց ման ու ղի նե րը ներ կա յաց

ված են նկար 2ո ւմ:
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Նկար 2. Գենդերային պատկերացումների, դիրքորոշումների և կարծրատիպերի 

միջսերնդային փոխանցման ուղիները
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2.2.1.Գենդերայինպատկերացումներ,կարծրատիպերև
տարբերակվածվերաբերմունք.
«Աղջիկըգնացողա...»,«Տղենտանսյուննա...»

 Գեն դե րային պատ կե րա ցում նե րը և դրանց կարծ րա տի պաց ված դրսևո

րում նե րը՝ գեն դե րային կարծ րա տի պե րը, պայ մա նա վո րում են երե խա նե

րի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան վե րա բեր մունքն ու դաս տիարա կու թյան 

պրակ տի կա նե րը, ինչ պես նաև փո խանց վում են սերն դե սե րունդ՝ դառ նա

լով գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման կար ևոր բա ղադ րիչ ներ։ Վեր լու ծե լով 

ավագ սերն դի և երի տա սարդ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շր ջա նում առ կա 

գեն դե րային պատ կե րա ցում նե րը՝ պարզ դար ձավ, որ նույ նիսկ երի տա սարդ

նե րի և պա տա նի նե րի խմ բե րում դրանք հիմ նա կա նում կարծ րա տի պային 

բնույթ են կրում։ Այդ կարծ րա տի պային պատ կե րա ցում նե րը մաս նա վո րա

պես վե րա բե րում են ըն դու նա կու թյուն նե րին, ան ձնային որակ նե րին և հատ

կա պես սո ցիալա կան դե րե րին և դրան ցից բխող վար քի նոր մե րին ու իշ խա

նու թյան բաշխ մա նը։ Գեն դե րային կարծ րա տի պերն ար տա հայտ վում են 

փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տար բեր մա կար դակ նե րում և ան դրա դառ նում են 

երե խա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի վրա՝ սկ սած այն պա հից, երբ նրա 

սե ռը հայտ նի է դառ նում (հիմ նա կա նում մինչև երե խայի ծն վե լը), և հե տա գա

յում էլ ու ղեկ ցում են մար դուն մինչև կյան քի վերջ։ Եթե դաս տիարակ չա կան 

պրակ տի կա ներն ուղ ղա կիորեն են ազ դում գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման 

վրա, ապա ծնո ղա կան վե րա բեր մունքն անուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն ու նի։ Այս

պես, տար բե րակ ված վե րա բեր մունքն ըն տա նի քում և հա սա րա կու թյան մեջ 

աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի տար բեր կար գա վի ճակ ներ է առա ջաց նում, խթա

նում կամ ար գե լա կում է տար բեր տի պի վար քաձ ևեր և դրս ևո րում ներ, տա լիս 

է վե րագ րում ներ, որոնք հիմ նա կա նում չեն ար տա ցո լում երե խայի ան ձնա

կան ար ժա նիք նե րը, այլ հիմն ված են զուտ նրա սե ռա դե րային կարծ րա տի

պին հա մա պա տաս խա նու թյան վրա: դի տար կենք հա սա րա կա կան գի տակ

ցու թյան մեջ ամե նաար մա տա վոր ված և գեն դե րային ան հա վա սա րու թյու նը 

խթա նող կարծ րա տի պե րը և դրան ցից բխող տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

1. Աղ ջիկն ըն կալ վում է որ պես հե ռա ցող, գնա ցող, ըն տա նի քի «ժա մա նա

կա վոր» ան դամ, ի հա կադ րու թյուն տղայի, որը հա մար վում է ըն տա նի քի հիմ

նա կան ան դամ և դրա «բար գա վաճ ման երաշ խիք»։ Հայ կա կան մշա կույ թում 

ըն դուն ված գեր դաս տա նի պատ րի լի նիալ և ըն տա նի քի պատ րի լո կալ ձևը 

փո խում է ծնո ղի կող մից սե փա կան զա վակ նե րի ըն կալ ման տե սան կյու նը՝ 

ստեղ ծե լով գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան պայ ման հան դի սա ցող «աղ ջի

կը գնա ցող ա», «տ ղեն տան սյունն ա» հզոր կարծ րա տի պը։ Այս կարծ րա

տի պը հս տակ ար տա ցոլ վում է խո սակ ցա կան լեզ վում տա րած ված և հա ճախ 

կի րառ վող փո խա բե րու թյուն նե րում և ար տա հայ տու թյուն նե րում. «աղ ջի կը 
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ու րի շի տան պատ ա», «տ ղան օջա խի ծու խը վառ ա պա հում», «ե թե տղա 

ու նես, տանդ ծու խը չի մա րում», «տա նը մնա ցած աղ ջիկ» և այլն։ Տար բեր 

սե ռի զա վակ նե րի նմա նա տիպ ըն կա լում նե րը գեն դե րային ան հա վա սա րու

թյուն են ստեղ ծում ըն տա նի քի կե ցու թյան գրե թե բո լոր ոլորտ նե րում՝ ժա

ռան գու թյան փո խանց ման մեջ. «տղենածնողներիունեցվածքիժառան-

գորդը» (չ նա յած իրա վա կան տե սա կե տից ժա ռանգ ներն ու նեն հա վա սար 

իրա վունք ներ), ծնող նե րին սա տա րե լու հար ցում. «ծնողինպահողըտղեն

ա», «տղանծնողին թև ու թիկունքա», երե խա նե րի սե րունդ նե րի նկատ

մամբ վե րա բեր մուն քում. «տղութոռըքոսեփականթոռնահամարվում», 

տվյալ տոհ մի շա րու նա կա կա նու թյան մեջ. «տղենցեղիշարունակողնա» և 

այլն։ Աղջ կա դաս տիարա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ կա ռուց ված է «աղ ջի կը 

գնա ցող ա» գա ղա փա րի շուրջ և ուղղ ված է իգա կան դե րին ներ կա յաց վող 

հա սա րա կա կան սպա սե լիք նե րին հա մա պա տաս խա նու թյա նը։ Սա ստեղ

ծում է, մի կող մից, աղջ կա ավե լի խիստ վե րահսկ ման, սահ մա նա փակ ման 

ան հրա ժեշ տու թյուն. «աղջիկըընտանիքիդեմքնաներկայացնում», մյուս 

կող մից՝ նրա նից ապա գա յում ավե լի հա մեստ ձեռք բե րում նե րի ակն կա լում, 

քան տղայից, որի ձեռք բե րում նե րը կլի նեն ըն տա նի քի բա րե կե ցու թյան գրա

վա կա նը։ 

Այս կարծ րա տի պը հիմ նա քա րային է գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման 

բո լոր եզ րա շեր տե րի հա մար, քա նի որ ըն կած է թե՛ գեն դե րային առու մով 

տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի, թե՛ դաս տիարա կու թյան պրակ տի կա նե

րում հիմ նա կան գեն դե րային շեշ տադ րում նե րի, թե՛ տար բեր սե ռի երե խա նե

րի մեջ տար բեր ան ձնային որակ ներ սեր մա նե լու ձգտ ման, թե՛ նրանց ապա

գայի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րի ձևա վոր ման հիմ քում։ 

որ պես տվյալ կարծ րա տի պի ամե նա ցա վա լի հետ ևանք՝ ըն տա նի քում 

ի հայտ է գա լիստղաերեխայիավելիբարձրցանկալիությանևտղայա-

պաշտությաներևույթը։ Քա նի որ աղ ջի կը հա մար վում է ըն տա նի քի ժա մա

նա կա վոր ան դամ, ծնող ներն ավե լի նա խընտ րում են տղա ու նե նալ։ Տղայի 

առ կա յու թյու նը պար տա դիր է հա մար վում հայ կա կան ըն տա նի քում, որ պես

զի ծնող նե րը հե տա գա յում մե նակ չմ նան, որ պես զի «տան ծու խը չմա րի»։ 

Ծնող նե րի խմ բում ակն հայտ է տղա երե խայի նա խա պատ վու թյու նը, հատ

կա պես շեշտ վում է դրա կար ևո րու թյու նը տղա մարդ կանց հա մար։ Նույ նիսկ 

մայ րե րը գե րա դա սում են արու զա վակ ու նե նալ, որ պես զի գո հաց նեն իրենց 

ամու սին նե րին. «Որովհետև ես գիտեի, որամուսինս էլ էրտղաուզում»

(կա նանց ֆո կուս խումբ), «Ընտանիքումկիսուր,կեսրար,ամուսինս,բնա-

կանաբար,առաջինըտղակուզենային» (կա նանց ֆո կուս խումբ), «Տղեն

ցանկալիամիանշանակ» (տ ղա մարդ կանց ֆո կուս խումբ)։ 

Այս կարծ րա տի պի հետ ևանք են նաև աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի վար քի 

տար բե րակ ված սահ մա նա փա կում նե րը, դաս տիարա կու թյան առանձ նա



41

հատ կու թյուն նե րը, նրանց հա մար պար տա դիր հա մար վող որակ նե րը, ինչ

պես նաև ակն հայ տո րեն տար բեր վող ակն կա լիք նե րը նրանց ապա գայից 

(ա վե լի ման րա մասն տե՛ս «Վար քի և դրս ևո րում նե րի սահ մա նա փա կում ներ» 

և «Ա պա գայի ակն կա լիք ներ»):

2.  դե րե րի գեն դե րային բաշխ ման վե րա բե րյալ գե րիշ խում է պահ պա

նո ղա կան կարծ րա տի պը բո լոր խմ բե րում. կի նը՝ տան կեն ցա ղային հար ցե

րով զբաղ վող, տղա մար դը՝ ըն տա նի քի հիմ նա կան ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ 

հայ թայ թող. «էդսեղանդնել-հավաքելը,դաբնորոշաաղջկան,որովհետև

դահամապատասխանումաիրհնարավորություններին...»(ե րի տա սարդ

նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ): Սա հա մա րում են բնա կա նոն տր վա ծու թյուն, որին 

դեմ գնա լը կամ փո փո խու թյու նը չի ող ջուն վում։ Տղա նե րի կող մից որո շա կի 

(բայց ոչ այն ամե նը, ինչ աղջ կա նից է պա հանջ վում) կեն ցա ղային գոր ծեր 

կա տա րե լու իրո ղու թյունն ըն դուն վում է միայն ըն տա նի քում քրոջ կամ իգա

կան սե ռի ներ կա յա ցուց չի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում. «Եսմորքուրի

տղաներունեմ,որիրենցիցոչմեկըքույրիկչունի...միշտիրանքդնում,

իրանքուտումենուդրամեջվատբանչենտեսնում:Եսէդմիբաննէլեմ

սիրումտղաներիմեջ,որիրանքդրամեջվատբանչենտեսնում»(ե րի տա

սարդ նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ): Այս կարծ րա տիպն իր ար տա հայ տու թյունն 

է գտ նում դաս տիարա կու թյան պրակ տի կա նե րում, երբ աղջ կա վրա դր վում 

են ան հա մե մատ ավե լի շատ պար տա կա նու թյուն ներ, քան տղայի վրա (ման

րա մասն տե՛ս «դաս տիարակ չա կան պրակ տի կա ներ»):

 դե րե րի ավան դա կան գեն դե րային բաշ խու մը պայ մա նա վո րում է կնոջ 

և տղա մար դու ան հա վա սար կար գա վի ճակ նե րի ձևա վո րու մը, քա նի որ մեր 

հա սա րա կու թյու նում կնոջ ավան դա կան դերն ըն կալ վում է որ պես պա կաս 

ար ժե քա վոր՝ տղա մար դու ավան դա կան դե րի հա մե մատ, որը կապ ված է ռե

սուրս նե րի հայ թայթ ման և տնօ րին ման հետ: Ըստ այդմ, տղա մար դու կող մից 

կնոջ դե րին բնո րոշ գոր ծա ռույթ ներ կա տա րե լը որակ վում է որ պես ոչ պատ

վա բեր։ Այս պի սով, դե րե րի ավան դա կան գեն դե րային բաշ խու մը մե ծա պես 

պայ մա նա վո րում է իգա կան գեն դե րային դե րի ստո րա դա սու մը։

 Բա ցի այդ, դե րե րի նման խիստ տա րան ջատ ման հետ ևան քով արա կան 

դե րը, այդ թվում և հայ րա կան դե րը, սահ մա նա փակ վում է «ապ րուս տի մի

ջոց ներ հայ թայ թո ղի», պրո դուկ տիվ գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նո ղի, իսկ 

իգա կան դե րը՝ «խ նա մա տա րի», վե րար տադ րա կան գոր ծու նեու թյուն իրա

կա նաց նո ղի գոր ծա ռույթ նե րով: Արա կան սո ցիալա կան դե րի ճնշ ման տակ 

տղա մար դիկ սկ սում են իրենց դի տար կել ըն տա նի քից դուրս, միայն ըն տա նի

քի վաս տակն ապա հո վո ղի դե րում, ավե լին՝ առա ջա նում է ամեն գնով ըն տա

նիքն ըն դու նե լի տն տե սա կան վի ճա կում պա հե լու սո ցիալա կան պա հան ջը, 

ըն տա նի քի տն տե սա կան բա րե կե ցու թյու նը «տ ղա մար դու պատ վի» խն դիրն 

է դառ նում: Այս պա րա գա յում երե խա նե րի խնամ քին և դաս տիարա կու
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թյա նը մաս նակ ցե լը, նրանց հետ հու զա կան հա րա բե րու թյուն նե րը դառ նում 

են գրե թե ան հնար, քա նի որ՝ ա. իր ժա մա նա կի գե րա կա մա սը տղա մարդն 

անցկաց նում է ըն տա նի քից դուրս (եր բեմն նաև երկ րից դուրս՝ ար տագ նա աշ

խա տան քի հետ ևան քով), բ. արա կան դե րը չի են թադ րում կամ նույ նիսկ բա

ցա ռում է հու զա կա նու թյան և հո գա տա րու թյան դրս ևո րում նե րը: 

Ի գա կան սո ցիալա կան դե րը, հա կա ռա կը, չի են թադ րում ըն տա նի քի ֆի

նան սա կան բե ռը կի սե լու պա հանջ, այլ ուղ ղում է կնո ջը դե պի վե րար տադ

րա կան գոր ծու նեու թյուն՝ շեշ տադ րե լով հու զա կա նու թյան և հո գա տա րու

թյան կար ևո րու թյու նը: Ար դյուն քում՝ նույ նիսկ այն կա նայք, որոնք մաս նակ

ցում են ըն տա նի քի ֆի նան սա կան ապա հով մա նը և ու նեն մաս նա գի տա կան 

ձեռք բե րում ներ, ներք նա պես ան բա վա րար ված են լի նում դե րային կոնֆ

լիկ տի պատ ճա ռով, քա նի որ հա մար վում է, որ աշ խա տան քը խան գա րում է 

կնոջն իր առաջ նային դե րը կա տա րե լիս: Այս կոնֆ լիկ տը մա սամբ հետ ևանք 

է նաև այն հան գա ման քի, որ կի նը, վճար վող աշ խա տան քի ան ցնե լով, կի սում 

է ըն տա նիքն ապ րուս տով ապա հո վե լու ամուս նու դե րային գոր ծա ռույ թը, իսկ 

երե խա նե րի խնամ քի գոր ծա ռույ թը շա րու նա կում է մնալ միայն կնոջ ու սե

րին: Այս պի սով, դե րե րի ավան դա կան բաշ խու մը ճն շում է տղա մար դու հու

զա կա նու թյու նը և դնում նրա առջև հա սա րա կա կան, տն տե սա կան ոլոր տում 

կա յա նա լու խիստ պա հանջ ներ, սահ մա նա փա կում է կնոջ ար դյու նա րար 

գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու ձգ տու մը և նրան դարձ նում է ըն տա նի քում հո

գա տա րու թյան և խնամ քի գոր ծա ռույթ նե րի միանձ նյա պա տաս խա նա տու:

«Կնոջը բեռնել ինտելեկտուալ, չգիտեմընտանեկան, կազմա

կերպչական հարցերով՝պետք չի: Կինը իր դերն ունի, օջախի,

էդտաքության,սրբության,էդձագուկների,որովհետևգիշերները

էդերեխաները, քառասունքիմեջմայրըհամկերակրումէ,համ

քնացնում է, առավոտն էլ պետք է լվանա, ֆանտաստիկա է կին

արարածը:Աստվածտվելէմիզորությունայդէակին,որինուղղա

կիպետքէգնահատել»:

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

3. Իշ խա նու թյան գեն դե րային բաշխ ման վե րա բե րյալ պահ պա նո ղա կան 

կարծ րա տի պային պատ կե րա ցում նե րը՝ որ պես դե րե րի ավան դա կան բաշխ

ման ուղ ղա կի հետ ևանք, գե րակշ ռում են տղա մարդ կանց և երի տա սարդ նե րի 

խմ բում։ Նշ վում է տղա մարդ կանց գե րա կա յու թյունն իշ խա նու թյան, որո շում

ներ կա յաց նե լու, դո մի նան տու թյան, ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի տի րա պետ

ման մեջ, ըստ որում, որ քան տղա մար դը դո մի նանտ է և իշ խող, այն քան նա 

ավե լի «առ նա կան» է հա մար վում. 

«Իսկտղաներիմեջմիշտսիրելեմիրենցհամառությունը,չնա

յածասումեն,որպետքչի,տղաներիբարկությունը,էնորգոռում
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են,էդբաներըսիրունչի,բայցչգիտեսխիմիշտեսէդհավանել

եմտղաներիմեջ,որովհետևէդմիբաննա,որտղունաղջկանից

առանձնացնումա,դեորիրանքիրանցըպիտիասենուաղջիկն

էլպիտիլսի»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ-աղջիկ

Ե րի տա սարդ նե րի կող մից կար ևոր վում է, որ եթե կի նը հա սա րա կա կան 

կյան քի ոլորտ նե րից որ ևէ մե կում առա վե լու թյուն ու նի ամուս նու նկատ մամբ, 

ապա դա պետք է մնա միայն ըն տա նի քի ներ սում, և շր ջա պա տը պետք է 

այդ մա սին չի մա նա, քա նի որ դա «շե ղում» է բնա կան դր ված քից և վտանգ 

է տղա մար դու կար գա վի ճա կի և նույ նիսկ ըն տա նի քի կա յու նու թյան հա մար.

«Ինչկապվածակինտղամարդհարաբերությանը,եթենույ

նիսկընտանիքումկիննէշատբաներորոշում,ամենդեպքումհայ

իրականության մեջ ընդունված չէ, որ կինը որոշի, բայց, եթե

նույնիսկորոշումէկինը,իմկարծիքով՝ընդհանրապեսկարիք

չկա,որերրորդանձտեղյակլինիդրանից,էդդեպքումշատավելի

սահունամենինչկլինի,ավելիհարթ,ևիրավիճակնայնպիսին

կլինի,որփաստացիտղամարդնէորոշել,ևդաշատավելիճիշտ

կլինիտվյալզույգիհամար,ևտղամարդուդերըկամբարձրությու

նըընդհանրապեսչիընկնի»։

«Տղանահիմնականումէսօրվամերհայկականհասարակու

թյանմեջտանսյունը,տենցասած՝տունըպահողը»։

«Կանընտանիքներ,որկինըավելիոնցորապահովումաըն

տանիքը…ավելիշատաաշխատում,սյուննա,էլի,էդտան,բայց

ճիշտա՝տղամարդնէլիրատեղնունիընտանիքիմեջ,իրադիրքում

ա»։

«Տղամարդըպետքա լինի տղամարդ, ովամենհարցով լինի

առաջինը»:

«Ամեն դեպքում տղամարդը պիտի աշխատի, կնոջից ավելի

աշխատի,թեկուզգումարիառումովէլ,որպեսզիէդնույն,եթե

ընտանիքումիշխողդերերը,ասենք,ֆինանսիցէլակախված,

քանիորէդիշխելըֆինանսիհետէլագալիս,ուկինըկարողա

նումաիշխել,ուշատդեպքերումէդիշխելըշատվատաանդրա

դառնում ընտանիքի վրա, քանի որ տղամարդիկ հիմնականում

անհնազանդեն լինում և ընտանիքի կորստի է, էլի, բերումդա,

դրահամարտղամարդըառաջնահերթպետքաինքըշահագրգռվի

ընտանիքիթե՛ֆինանսական,թե՛ յուրաքանչյուրդերումառաջ

նայինտեղըգրավի»:

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ
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Իշ խա նու թյան գեն դե րային բաշխ ման վե րա բե րյալ կարծ րա տի պային 

դիր քո րո շում նե րը, տղա մարդ կանց դո մի նան տու թյան գա ղա փար նե րից բա

ցի, նե րա ռում են նաև կա նանց են թարկ վո ղու թյան (հատ կա պես տղա մարդ

կանց են թա կա լի նե լու) վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում ներ։ Այս պատ կե րա

ցում նե րին հա մա հունչ է ըն կալ վում պսա կադ րու թյան եկե ղե ցա կան արա րո

ղու թյան ժա մա նակ հն չող «տեր և հնա զանդ» պատ գա մը, որի թե րըմբռն ման 

հետ ևանք նե րին կանդ րա դառ նանք 2.2.3. Կնոջ և տղամարդու վերաբերյալ 

կրոնական պատկերացումներ են թագլ խում։ Աղա վաղ ված ըն կալ ման հա

մա ձայն, կինն ըն կալ վում է որ պես տղա մար դուն են թա կա ան ձ, իսկ հա վա

սար կամ հա կա ռակ հա րա բե րու թյու նը հա մար վում է բնա կա նոն դր ված քին 

հա կա սող բա ցա սա կան եր ևույթ։ Եթե կինն ինք նու րույն ինչ որ որո շում է 

կա յաց նում, ամեն դեպ քում պետք է ձևա կա նո րեն ըն դու նի և բարձ րա ձայ

նի ամուս նու կա յաց րած որո շու մը։ Այդ պի սով, «տ ղա մար դը գլուխն է, կի նը՝ 

պա րա նո ցը» ար տա հայ տու թյու նը ցույց է տա լիս կա նանց ոչ բա ցա հայտ իշ

խա նու թյու նը։

«Չնայածաղջիկըեթեխելացիա,ասումեն՝աղջիկըպա

րանոցնա,որկողմֆռացնիտղայիգլուխը,էնկողմըկգնա,այն

պեսորաղջիկըպիտիխելացի լինի... տղան,որասումա,թող

միշտասիհա,բայցամենդեպքումինքըիրանըկանի»:

«Կինըիշխողկարողալինի,բայցչափիմեջ,ուորասում

ենկանացիորոշակիտեսակովպետքամոտենասյուրաքանչյուր

հարցին,իմկարծիքովճիշտա,որդուլինեսինքդքեզանովշատ,

ավելի ճիշտ, մոտեցումներդ քոպետքա ճիշտ լինի, տղամարդուն

չբարկացնելկամինչորբաներ,նմանբաներպետքաչլինի»:

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ

Կ նոջ ոչ բա ցա հայտ իշ խա նու թյու նը և են թադ րյալ ճկու նու թյու նը նշ վում 

են նաև հոգ ևո րա կան նե րի կող մից.

«Իրականությանմեջկինըմիքիչեթեիմաստունեղավ,ամու

սինըինչքանէլգոռա,խփիսեղանինբռունցքը,կինըիրուզա

ծինկհասնի»:

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

Այս հան գա մանք նե րում կնոջ իշ խա նու թյու նը հիմ նա կա նում տա րած վում 

է իր զա վակ նե րի վրա, ին չը նրան ամուս նու վրա անուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն 

գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում։ Միև նույն ժա մա նակ, կնոջ պա տաս

խա նատ վու թյունն է՝ ամուս նու հետ ճկուն հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցել, 

որոնք կն պաս տեն իր ցան կու թյուն նե րի կա տար մա նը։ 

«Կնոջառավելություննէլայնէ,որզավակներիվրաիշխա
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նություն ունի, զավակները իրեն ենպատկանում, տանմեջ ըստ

էությանբոլորխնդիրներիկրողնինքնէևինքըկարողէմիվայր

կյանումդրանքդարձնելյուրաքանչյուրիպրոբլեմը»։

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

 Հու սադ րող է, որ երի տա սարդ նե րի մի մա սը գի տակ ցում է իշ խա նու թյան, 

դե րե րի հա վա սար բաշխ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, բայց միաժա մա նակ 

ընդ գծում, որ դա հա յաս տա նյան իրա կա նու թյու նում բա ցա կա յում է.

«Դերայինբաշխումովնրանքպետքալինենհավասար,բայց

քանիորմերհասարակությանմեջէդդերայինբաշխումըմիքիչ

սխալաընկալվում,դրահամարանհավասարությունատեղիու

նենում»:

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ

4. Հա ջորդ կարծ րա տի պը, որը փոխ կա պակց ված է դե րե րի և իշ խա նու

թյան բաշխ ման կարծ րա տի պե րի հետ, վե րա բե րում է ակ տի վու թյան/ պա

սի վու թյա նը. կյան քի, ճա կա տագ րի նկատ մամբ աղ ջիկն ըն կալ վում է որ պես 

պա սիվ, տղան՝ ակ տիվ դիրք ու նե ցող: Տղան հա մար վում է իր ճա կա տագ

րի կեր տո ղը, ավե լին, իր ըն տա նի քի կե ցու թյու նը որո շո ղը. «Տղանատունը

պահողը», իսկ աղջ կա ճա կա տա գի րը հիմ նա կա նում կախ ման մեջ է դր վում 

իր ամուս նա կան ըն տա նի քից. «Աղջիկըի՞նչտունկընկնի,ո՞նցկպահեն»: 

Այս կարծ րա տի պի մաս նա վոր ար տա հայ տումն է «պա հող/ պահ վող» հա րա

բե րակ ցու թյու նը, երբ տղա մար դուն վե րագր վում է կնոջ նյու թա կան բա րե կե

ցու թյու նը և ան վտան գու թյունն ապա հո վո ղի գոր ծա ռույթը, իսկ կի նը տվյալ 

հար ցե րում հա մար վում է տղա մար դուց կախ ման մեջ գտն վող: Կնոջ խնա

մա տա րի դե րը, չնա յած պար տա կա նու թյուն նե րի լայն շր ջա նա կին և կարևո

րու թյա նը, չի օժ տում նրան ակ տիվ դիր քով, կամ տա լիս է մաս նա կիորեն՝ 

երե խա նե րի նկատ մամբ: Կնոջ պա սի վու թյան կարծ րա տիպն իր դրս ևո րումն 

է գտ նում տղա մարդ կանց կող մից բեր վող հա մե մա տու թյուն նե րում, երբ աղջ

կան նույ նաց նում են գե ղե ցիկ, բայց ան շունչ առար կա նե րի հետ. «Ոնցոր

գանձ լինի», «Աղջիկները ոնց որ ...էն փափուկ խաղալիքները ոնց են
սենց...»: Հատ կան շա կան է, որ հոգ ևո րա կան նե րի կող մից աղ ջի կը կամ 

ապա գա կի նը նույ նաց վում է Մա րիամ Աստ վա ծած նի կեր պա րի հետ, ին չը 

նրան օժ տում է սր բու թյամբ և մաք րու թյամբ իբրև ապա գա մայր՝ միաժա մա

նակ նրան վե րագ րե լով գե րա գույն զո հո ղու թյան պատ րաստ լի նե լու հատ

կու թյու նը և սահ մա նե լով նրա ակ տի վու թյան շր ջա նակ ներն ըն տա նե կան 

կյան քով։ Այ սինքն՝ կի նը պետք է օժտ ված լի նի առա քի նու թյուն նե րով, որոնք 

լիար ժեք կծա ռայեն ըն տա նի քի ան դամ նե րին լա վա գույնս խնա մե լուն և հո

գա լուն։ Սա կայն այս գա ղա փա րի հա մա ձայն ևս կի նը պա սիվ դիր քում է իր 

կյան քի նկատ մամբ, և կնոջ այս կեր պա րի մեջ դժ վար են տե ղա վոր վում հա

սա րա կու թյան մեջ բարձր տեղ գրա վե լու, կա րիերա կա ռու ցե լու ձգ տում նե րը, 
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քա նի որ դրանք շե ղում են նրան իր գլ խա վոր առա քե լու թյու նից՝ մայ րա կան 

ու կա նա ցի պար տա կա նու թյուն նե րից։ 

Այս կարծ րա տի պում ար տա հայտ վում է նաև կնոջ և տղա մար դու հա

սա րա կա կան ըն կա լում նե րի տար բե րու թյունն օբյեկտսուբյեկտ հա րա բե

րու թյու նում, կնոջ պա սի վու թյու նը, կա խյա լու թյու նը, են թարկ վո ղու թյու նը 

են թադ րում են նրա ըն կա լումն ավե լի շատ որ պես օբյեկտ, իսկ տղա մար դու 

ակ տի վու թյու նը, իշխա նու թյու նը տա լիս է նրան սուբյեկ տի բնու թագ րեր:

 Հենց սրա նով էլ հե տա գա յում կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել հա սա

րա կու թյան մեջ կնոջ նկատ մամբ պա կաս վս տա հու թյու նը որ պես գիտ նա կա

նի, ձեռ նե րե ցի, կա ռա վար չի կամ հա սա րա կա կան գործ չի՝ տղա մարդ կանց 

հա մե մատ: Այս պի սով, ծնող ներն աղ ջիկ նե րից հա ճախ հա սա րա կա կան ակ

տի վու թյուն և նշա նա կա լի ձեռք բե րում ներ չեն ակն կա լում՝ շեշ տադ րե լով ար

տա քին տես քի, հու զա կա նու թյան, հո գա տա րու թյան կար ևո րու թյու նը: Նման 

պատ կե րա ցումն աղջ կա դե րի մա սին, որն, ըստ էու թյան, զր կում է նրան 

սուբյեկտ լի նե լու ձգ տու մից, հե տա գա յում դր դում է կա նանց, որ ու նե նա լով 

բարձ րա գույն կր թու թյուն և եռանդ, կա մա վոր հրա ժար վեն իրենց ինք նի րաց

ման իրա վուն քից և տն տե սա կան, քա ղա քա կան կամ գի տա կան դաշ տում 

ինք նադրս ևոր վե լու հնա րա վո րու թյու նից: ուս տի, որ պես հետ ևանք՝ կինն իր 

ինք նի րաց ման ամե նա մեծ դաշ տը տես նում է ըն տա նի քում, և նրա երա զանք

ներն ու ձգ տում ներն ամ փոփ վում են միայն մայ րա կան դե րի լա վա գույն կա

տար ման մեջ: Այս պի սի մո տեց մամբ կնոջ ամե նա հա վակ նոտ երա զան քը 

սահ ման վում է այս պես. «ու նե նալ այն պի սի աշ խա տանք, որը չի խան գա րի 

ըն տա նի քին», այ սինքն՝ թույլ կտա նրան շա րու նա կել կրել ըն տա նի քում իր 

ու սե րին դր ված բեռն առանց մեծ կորս տի՝ միև նույն ժա մա նակ նրան հնա

րա վո րու թյուն տա լով ներգ րավ վել ըն տա նի քից դուրս հան րային կյան քում 

և թու լաց նել ֆի նան սա կան կախ վա ծու թյունն ամուս նուց: Այս գեն դե րային 

նոր մե րին հա մա պա տաս խա նե լու պա հան ջի պայ ման նե րում հայ կի նը հա

սուն տա րի քում ան ցնում է «ինք նա նոր մա վոր ման» եղա նա կին՝ ստանձ նե լով 

սե փա կան վարքն ու ձգ տում նե րը սահ մա նա փա կո ղի դե րը և ձգ տում է լա վա

գույն ձևով իրա կա նաց նել այն նեղ սո ցիալա կան դե րը, որը նրա նից ակն կա

լում է հա սա րա կու թյու նը: 

5. Աղ ջիկն ըն կալ վում է որ պես հու զա կան, իսկ տղան՝ գոր ծու նյա, վե

րա բեր մունքն աղջ կա հան դեպ ավե լի զգաց մուն քային/ հու զա կան է, տղայի 

նկատ մամբ՝ գոր ծըն կե րային (հատ կա պես ար տա հայտ ված է տղա մարդ

կանց խմ բում): Աղջ կա նկա րագ րու թյան մեջ, նրա նկատ մամբ վե րա բեր մուն

քում գե րակշ ռում է հու զա կա նու թյու նը. «Աղջիկերեխուանուշությունըլրիվ

ուրիշ ա»: Աղջ կան ըն կա լում են որ պես ջերմ զգաց մունք ներ, հիաց մունք 

առաջ բե րող օբյեկտ, նա նաև ըն կալ վում է որ պես զգաց մուն քայ նու թյան 

սուբյեկտ, բայց միաժա մա նակ չի ըն կալ վում ակ տի վու թյան, գոր ծու նա կու
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թյան տե սա կե տից, որ պես գոր ծու նեու թյան սուբյեկտ: Հի շյալ տար բե րու

թյունն ար տա հայտ վում է նաև դի մե լաձ ևում, աղ ջիկ նե րին բա ժին են ընկ նում 

ավե լի փա ղաք շա կան, հու զա կա նու թյուն ար տա հայ տող բա ռեր և ար տա

հայ տու թյուն ներ, որոնք ընդ գծում են դրա կան հու զա կան վե րա բեր մուն քը 

նրանց նկատ մամբ, միաժա մա նակ նաև աղջ կա պա սիվ կար գա վի ճա կը. 

«Գանձս,քաղցրս»: Տղա նե րի նկատ մամբ դի մե լաձ ևում ար տա հայտ վում են 

նրանց հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը և ակ տի վու թյու նը. «Ախպեր,

ընգեր,չարաճճի»: Առ կա է նաև կո պիտ դի մա լաձև. «չմո»,«գյադա»,«տո,

այլակոտ», որը, սա կայն, միտ ված է «տ ղա մարդ կայ նու թյուն սեր մա նե լու» 

երե խայի մեջ: Իգական հուզականության և արական գործնականության 

կարծրատիպերն իրենց դրսևորումն են գտնում նաև լայն տարածում գտած 

հետևյալ արտահայտությունում. «Աղջիկ ունենամ, որ վրաս լացող լինի, 

տղա  ունենամ, որ ինձ թաղող լինի»:

6. Մյուս կարծ րա տի պը, որը վե րա բե րում է իգա կան սե ռին, այն է, որ աղ

ջիկ ներն իրենք են պա տաս խա նա տու իրենց նկատ մամբ տղա նե րի վար

վե լա կեր պի հա մար, ըստ որում, սա ավե լի ար մա տա վոր ված է աղ ջիկ նե րի 

մտա ծե լա կեր պում. 

«Յուրաքանչյուրաղջիկինքնէստիպում,թեիրհետոնցվար

վիիրդիմացիտղան,այսինքն՝աղջիկըիրպահվածքովպետքէ

այնպեսանի,թույլչտա,որիրդիմացիտղանիրահետխոսելուց

անգամվատբառօգտագործի,իրենավելորդշարժումթույլտա,

էդաղջիկըպետքէստիպիիրհետոնցվարվեն»:

Պատանիներիխառըֆոկուսխումբ

Ս տաց վում է, որ աղ ջի կը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում ոչ միայն իր, 

այլ նաև դի մա ցի նի վար քի հա մար, ին չը հե տա գա յում կնոջ նկատ մամբ բըռ

նու թյան պա րա գա յում դիտ վում է իբրև ամուս նուն բար կաց նե լու հա մար 

բնա կա նոն և ար դա րաց ված հետ ևանք.

«Հնարավոր չի, որառանցառիթամուսինը կնոջ վրա ձեռք

բարձրացնի»։

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ

7. Մ տա վոր ըն դու նա կու թյուն նե րի և ան ձնային գծե րի վե րա բե րյալ գեն

դե րային կարծ րա տի պե րը, որոնք ընդ գծ վել են նա խադպ րո ցա կան հաս

տա տու թյուն նե րում և դպ րոց նե րում աշ խա տող ման կա վարժ նե րի հետ հար

ցազրույց նե րում, հիմ նա կա նում մատ նան շում են, որ տղա ներն ըն կալ վում են 

իբրև ավե լի բարձր մտա վոր ու նա կու թյուն ներ ու նե ցող ներ, ինչ պես նաև ավե

լի ագ րե սիվ, իսկ աղ ջիկ նե րը բնու թագր վում են որ պես ավե լի աշ խա տա սեր և 

պա տաս խա նա տու։ 

«Տղաների միտքը մի փոքր ավելի ճկուն է, ավելի արագ են
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մտածում,ավելիլավենկողմնորոշվում,լավէկոորդինացիան,

ինչո՞ւչէ,նաևտրամաբանությունը,աղջիկներըմիփոքրավելի,

երևիթենորությունչեմասի,աշխատասերեն,ավելիպարտաճա

նաչեն,բայցմիփոքրերևիավելիթույլընդունակություններով

տրամաբանությանմեջ»:

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«Աղջիկներըավելիհանգիստեն,ասենք՝էդխաղայինիրենց

բաներըկարողանումենկազմակերպել,տղաներըավելիչարեն,

ավելիագրեսիվեն,իրարավելիշատհրումեն,խփումեն,ավելի

ակտիվեն,քանաղջիկները»:

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

«Որովհետև աղջիկները սովորաբար ավելի հավասարակշռ

ված,հավաքված,չափիմեջեն,քանտղաները»:

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

 Հե տաքր քիր է, որ ման կա վարժ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հա մա րում է, 

որ վեր ջին տա րի նե րին (ի տար բե րու թյուն իրենց ան ցյալ տա րի նե րի փոր

ձի) իգա կան սե ռի աշա կերտ ներն ավե լի ակ տիվ ու նա խա ձեռ նող են, ավե լի 

ազատ են կա րո ղա նում ինք նադրս ևոր վել և նույ նիսկ եր բեմն ավե լի ան կար

գա պահ ու ագ րե սիվ են, քան տղա նե րը, որոնք ավե լի պա սիվ ու չնա խա ձեռ

նող են. «Խելքով տղամարդիկ, էն ինտելիգենտ խավը տղամարդկանց,

էնքանխեղճաբնավորությամբ,մեջտեղկորումեն:Լավսովորողտղա-

ներըէսօրշատժամանակչենընդունվում,որովհետևբնավորությունչու-

նեն»(խո րաց ված հար ցազ րույց ու սու ցիչ նե րի հետ): Հա մա րում են, որ շատ 

կարևոր է, որ պես զի տղա նե րը լի նեն ավե լի հա մար ձակ, ակ տիվ և ինք նավս

տահ, քան կան. «Հետոտղանպիտիինքնավստահլինիշատ,հիմաշատ

ապակասումմերտղաներիմեջ:Ընտանիքումէլտղանպիտիզգա,որիր

խոսքըմիբանիտեղպիտիանցնիէդմիջավայրումէլի:Ենթադրենք՝իրա

կարծիքն ունի նշանակություն» (խո րաց ված հար ցազ րույց ու սու ցիչ նե րի 

հետ)։ «Առնականտղամարդը,համենայնդեպսհիմա,ինձթվում է,դրա

կարիքըշատէզգացվում, շա՛տ» (խո րաց ված հար ցազ րույց ման կա պար

տե զի դաս տիարա կի հետ): Եվ այս ամենն ամ փոփ վում է ու սուց չի հո ռե տե

սա կան ար տա հայ տու թյամբ. «Տղատեսակըկորումա...»:

Խն դիրն այն է, որ գո յու թյուն ու նի տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի ան հա վա սար 

մր ցակ ցու թյուն. «Եսնկատելեմ,որտղաներինավելիլավենվերաբերվում

թե՛գնահատականի,թե՛ուշադրության,թե՛մյուս-մյուսկողմերով», և այն 

հա ճախ մատ նանշ վում է ու սու ցիչ նե րի կող մից որ պես տղա նե րի ջան քերն 
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ավե լի բարձր գնա հա տե լու ձգ տում։ Այն, որ ըն տա նի քում և ու սում նա կան 

հաս տա տու թյու նում աղ ջի կը պետք է որո շա կի դիրք վաս տա կի, իսկ տղայի 

դիրքն ամ րագր ված է իր սե ռով, հան գեց նում է մր ցակ ցու թյան մեջ տղա նե

րի ձգտ ման թու լաց մա նը։ Քիչ ջան քե րով մեծ ձեռք բե րում նե րը դպ րո ցում, 

առանց ջան քե րի ար տո նյալ դիրքն ըն տա նի քում թու լաց նում են տղա նե րի 

նպա տա կաս լա ցու թյու նը, նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը, ճկու նու թյու նը։

«Աղջիկներնավելիակտիվենհիմադարձել, քան տղաները,

ավելի ըմբոստացել են,ավելի կամակոր են դարձել, քան տղա

ները:Նույնիսկպատահումաշատհաճախ,որձեռքենբարձրաց

նումտղաներիվրա,ապտակումեն,այդպիսիերևույթներշատեմ

նկատել,առաջէդպեսչէր»:

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«Հիմա,ասենք,աջիկներըավելիհամարձակեն,ավելիկա

յուն բնավորություն ունեն, քան նախկինում են դաստիարակել

աղջիկներին, հիմա էդպես չի, էլի... Հանգիստ իրենց կարծիքը

կարող են հայտնելաղջիկները, ավելիանկաշկանդ են հիմա,

քանտղաները,կարելիաասել: ...Հիմաորնայումենք,աղջիկ

ներն ավելի կայուն բնավորություն ունեն, համարձակությունն

ավելիշատաաղջիկներիմոտ»:

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

 Մեջ բե րում նե րում առ կա դի տար կում նե րը, առա ջին հեր թին, աղ ջիկ նե

րի կող մից մր ցակ ցային ան հա վա սար պայ ման նե րում գո յատ ևե լու ձգտ ման 

հետ ևանք են. քա նի որ տղա ներն ավե լի ար տո նյալ դիր քում են գտն վում, աղ

ջիկ նե րը փոր ձում են իրենց նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյամբ և ակ տի վու թյամբ 

հա վա սար վել տղա նե րին. «Տղաներնիրանցիմացածը,իրանցձգտումները

չենցուցադրում,ավելին՝ամաչումենսովորեն:Իսկաղջիկներըցուցադ-

րելուխնդիրունեն,շատենուզումիրենցցուցադրեն,չեղածտեղիցէլմի

բանստեղծումեն»(խո րաց ված հար ցազ րույց ու սուց չի հետ): Մյուս կող մից, 

մենք երի տա սարդ մայ րե րի խմ բում աղ ջիկ նե րին ավե լի ազատ ու հա մար

ձակ մե ծաց նե լու մի տում ներ ենք ար ձա նագ րել: 

Ըստ որում, աղ ջիկ նե րի ակ տի վու թյան, լի դե րու թյան ձգտ ումը հա մար

վում է բնա կան դր ված քին հա կա սող, անըն դու նե լի, և ու սու ցիչ նե րից շա տե

րին զայ րաց նում կամ մտա հո գում է. «Պիտիհակառակըլիներ,պիտիաղ-

ջիկներըավելիպասիվլինեին,այսինքն՝հնազանդ,տղաները՝նախաձեռ-

նող:Բայցմերդառնիրականությունըմութտարիներիցսկսածբերելա

հակառակը:Փաստըցույցատալիս,որմերտղաներըբացարձակնախա-

ձեռնողչեն,բացարձակ,էնքանցավովեմդաասում,ազնիվխոսք»(խո

րաց ված հար ցազ րույց ու սուց չի հետ): 
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Ընդ հան րաց նե լով՝ կա րող ենք ասել, որ գեն դե րային պատ կե րա ցում նե

րում գե րակշ ռում են կարծ րա տի պային ըն կա լում նե րը դե րե րի և իշ խա նու

թյան բաշխ ման, իգա կա նի պա սի վու թյան, արա կա նի ակ տի վու թյան և մի 

շարք ան ձնային որակ նե րի և ըն դու նա կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Հա յաս

տա նյան իրա կա նու թյան հա մար բնու թագ րա կան է աղջ կա ըն կա լու մը որ

պես ըն տա նի քի «ժա մա նա կա վոր», իսկ տղայի՝ որ պես հիմ նա կան ան դամ, 

ին չը պայ մա նա վո րում է նրանց նկատ մամբ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն

քը, սպա սում նե րը, դաս տիարա կու թյան հիմ նա կան առանձ նա հատ կու թյուն

նե րը: Բա ցի վե րո հի շյալ նե րից, մի շարք կարծ րա տի պային պատ կե րա ցում

ներ են դուրս բեր վել նաև իգա կան և արա կան սե ռի ցան կա լի, պար տա դիր 

հա մար վող որակ նե րի վե րա բե րյալ, որոնք շա րադր ված են 2.2.2. «Խ րա խուս

վող, պար տա դիր հա մար վող որակ ներ» պա րագ րա ֆում:

2.2.2.Խրախուսվող,պարտադիրհամարվողորակներ

Գեն դե րային կարծ րա տի պե րը վե րա բե րում են նաև կնոջ և տղա մար դու 

ցան կա լի կեր պա րին: Այս կարծ րա տի պերն ան չափ կար ևոր են գեն դե րային 

սո ցիալա կա նա ցու մը հաս կա նա լու հա մար, քա նի որ մե ծա պես պայ մա նա վո

րում են երե խա նե րի դաս տիարա կու թյան շեշ տադ րում նե րը: Թե՛ ծնող նե րը, 

թե՛ դաս տիարա կու թյան գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցող մյուս մե ծա հա սակ նե րը, 

թե՛ հա սա կա կից ներն ակ տի վո րեն խրա խու սում են այն որակ նե րը, որոնք 

հա մար վում են տվյալ սե ռի հա մար պար տա դիր: Կարծ րա տի պե րի այս խում

բը դուրս բե րե լու հա մար մենք վեր լու ծել ենք ծնող նե րի, ման կա վարժ նե րի և 

հա սա կա կից նե րի կող մից խրա խուս վող վար քաձ ևե րը, նրանց կող մից որ ևէ 

սե ռի հա մար որ պես պար տա դիր նշ վող հատ կա նիշ նե րը, որակ նե րը, ինչ պես 

նաև տար բեր սե ռի երե խա նե րին տր վող հիմ նա կան ու ղերձ նե րը՝ խրատ նե րի, 

կար գա խոս նե րի տես քով։ Այս ամե նը մեզ թույլ է տա լիս հաս կա նալ, թե ինչ 

տի պի ան ձ է հա սա րա կու թյու նը կեր տում տղա նե րից և աղ ջիկ նե րից, և ինչ 

գծեր ու հատ կու թյուն ներ է ձգ տում ձևա վո րել նրանց մեջ:

Աղ ջիկ նե րի հա մար կար ևոր վող որակ ներ

1. Զսպ վա ծու թյուն: Բո լոր խմ բե րում միան շա նակ հա մար վում է, որ աղ

ջի կը պետք է զուսպ լի նի թե՛ հու զա կա նու թյան, թե՛ շար ժուձ ևի, թե՛ խոս քի 

և թե՛ բա րո յա կա նու թյան տե սա կե տից։ Զսպ վա ծու թյու նը հա րա բե րակց վում 

է աղ ջիկ նե րի սե ռա կա նու թյան սահ մա նա փակ ման հետ, և դաս տիարա կու

թյան մեջ այս շեշ տադ րում նե րը զու գա հե ռա բար են հան դես գա լիս։ Զսպ վա

ծու թյու նը որ պես աղջ կա պար տա դիր որակ կար ևո րում են թե՛ իգա կան և թե՛ 

արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ Այ սինքն՝ սրա նով շեշ տադր վում է կնոջ 

կող մից հա սա րա կա կան նոր մե րի տի րա պետ ման, նաև վարքն «ինք նա նոր

մա վո րե լու» կա րո ղու թյան կար ևո րու թյու նը։

«Ամենաառաջինըերևիբարոյականառումովզուսպլինելը,
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համեստությունը,ուչգիտեմ:Երևիաղջիկըպետքալինիէնպիսին,

որարժանիլինիմայրլինելուն»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ

«Աղջիկներնավելիիրենցզսպվածպահեն»։

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

«Աղջիկներինէլմիշտասումեմ,որպետքէլինելզուսպ,ցան

կացածպահիչբռնկվել,չարտահայտելայնամենը,ինչուզումեն

այդպահինասել»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«Եսսիրումեմ,որաղջիկըզսպվածէլինում,այ,իմաղջկա

մեջհենցդասերմանումեմհիմիկվանից»։

Կանանցֆոկուսխումբ

2.  Հա մես տու թյուն: Հա մար վում է, որ աղ ջի կը պետք է հա մեստ լի նի, 

սա կար ևոր վել է բո լոր խմ բե րում, եր կու սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, 

միայն մայ րե րի խմ բում չի ար ձա նագր վել։ 

«Աղջիկըինչքանհամեստ,էնքանլավ»։

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ

«Դե,հայընտանիքիմեջընդհանրապեսմիշտհամեստնալի

նում, էլի, իմ կարծիքով... Աղջիկըպետքա հեզ լինի, չէ՞, վսյո,

դրանովամենինչասվածա»։

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ

«Համեստություն,ինչըբնորոշաաղջկան»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ

«Աղջկա համար, պետք է ավելի կանացի լինել, ավելի հա

մեստ,ավելիբարեհամբույր»։

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

3.  Չա փի զգա ցում: Գրե թե բո լոր խմ բե րում բա ռա ցիորեն կամ նկա րագ

րու թյամբ ընդ գծ վում է այդ որա կի կար ևո րու թյու նը, այ սինքն՝ կար ևո րու թյուն 

է տր վում ինք նա կար գա վոր ման կա րո ղու թյա նը կամ, այլ կերպ ասած՝ ինք նա

նոր մա վոր ման ձգտ մա նը: Ըստ էու թյան, չա փի զգա ցու մը, զսպ վա ծու թյունն ու 

հա մես տու թյու նը կազ մում են պար տա դիր որակ նե րի հա մա խումբ, որը բնո րո

շում է աղջ կա/կ նոջ ինք նա սահ մա նա փա կող, հար մար վող էու թյու նը:

«Չափիմեջ,հավաք,համեստ»։

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի
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դաստիարակիհետ

«Աղջիկըհամեստլինի,այսինքնչափավորլինի,զուսպլինի»։

Պատանիներիխառըֆոկուսխումբ

«Աղջկա համար կարևոր են համեստությունը, խելքը, չափի

զգացումը»։

Պատանիներիխառըֆոկուսխումբ

4. Աղ ջիկ նե րի պար տա դիր որակ նե րի թվում են մաք րա սի րու թյու նը, կո կի

կու թյու նը. «Եսկուզեմաղջիկսմաքրասերլինի,կոկիկլինի,իրարտաքին

տեսքին միշտհետևի, դրանից էլ բխող՝ ինքը կանացի կլինի» (կա նանց 

ֆո կուս խումբ), կեն ցա ղային գոր ծե րում հմուտ լի նե լը. «Ավելի շատ երևի

տնարարլինիաղջիկը» (տ ղա մարդ կանց ֆո կուս խումբ): Ըստ որում, աղջ

կա մաք րա սի րու թյու նը վե րա բե րում է ոչ միայն սե փա կան մարմ նի և հա գուս

տի, այլ նաև շր ջա պա տի, տան, դպ րո ցի մաք րու թյա նը հետ ևե լուն։ Այս որա

կը կար ևոր վել է բո լոր խմ բե րում, միայն երի տա սարդ նե րի խմ բում դրս ևոր վել 

է ոչ թե ուղ ղա կի, այլ անուղ ղա կի ձևով՝ աղջ կան տան մաք րու թյա նը հետ ևե լու 

գոր ծա ռույ թի վե րագ րու մով։ Այս որա կի կար ևո րումն ուղ ղա կիորեն ար տա ցո

լում է աղջ կա՝ իր ապա գա դե րի հա մար պատ րաստ վա ծու թյան ան հրա ժեշ

տու թյու նը և հս տակ մատ նան շում է կնոջ տեղն ու դե րը հա սա րա կու թյու նում։ 

5. Աղ ջիկ նե րի հա մար պար տա դիր են հա մար վում նաև են թարկ վո ղու թյու

նը, հնա զան դու թյու նը, զի ջո ղա կա նու թյու նը (կար ևոր վել է հայ րե րի, երի տա

սարդ նե րի, պա տա նի նե րի, ման կա պար տեզ նե րի դաս տիարակ նե րի և ու սու

ցիչ նե րի խմ բում): Եթե սե փա կան ծնող նե րին են թարկ վե լը կար ևոր է հա մար

վում եր կու սե ռի երե խա նե րի հա մար, ապա աղջ կա դեպ քում նա նաև պետք է 

են թարկ վի տղա մար դու՝ իր ըն կե րոջ կամ ամուս նու, նաև ամուս նու ծնող նե րի 

որո շում նե րին։ Նույ նիսկ հա մար վում է, որ եթե աղ ջի կը զի ջող և են թարկ վող 

չլի նի, նա ապա գա յում խն դիր ներ կու նե նա: Հե տաքր քիր է, որ երի տա սարդ 

աղ ջիկ ներն ար դեն ըն դու նել են այս հան գա ման քը որ պես փաստ, և իրենք 

էլ կար ևո րում են կնոջ հնա զան դու թյու նը և են թարկ վո ղու թյու նը տղա մար դու 

որո շում նե րին։

 «Միշտ ես էդ հավանել եմ տղաների մեջ, որովհետև էդ մի

բաննա,որտղունաղջկանիցառանձնացնումա,դե,որիրանք

իրանցըպիտիասենուաղջիկնէլպիտիլսի»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ(աղջիկ)

«Աղջկա համար կարևորա լսելու ունակությունը, որովհետև

յուրաքանչյուր տղա ցանկանում ա, որ իրա կողքի աղջիկը լսի

իրեն»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ(աղջիկ)
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«Աղջիկնէլպետքէմիքիչտղայինլսողլինի,եթետղանմիբան

ասումէ,եսասումեմ՝հետըկռվիմեջմիմտիր,դուզիջիր,դուաղ

ջիկես,քեզավելիհանգիստպահիր,ոչթեհետըմտիրկռվիմեջ,

ավելի իրենց զսպվածպահեն:Աղջիկը եթե զիջող չեղավ, իր

համարհետովատկլինի,թողհիմիկվանիցսովորեն...»։

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

«Դե,էլիջղայնանումեմ,ասումեմ.«դուաղջիկես,քեզպետք

էավելիհամեստպահես,հնազանդ,թեկուզ,որտղանմիբանէ

իրենիցուզում,աղջիկըչիտալիս,եսասումեմ՝չիկարելի,նա

տղաէ,եթեասումէ,ոչինչ,զիջիրնրան,եսսովորացնումեմ,որ

աղջիկներըզիջենտղաներին,չգիտեմդաճիշտէ,թեչէ»։

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

որ պես հա կազ դում սե փա կան ճնշ ված կար գա վի ճա կին՝ մայ րե րը փոր

ձում են զերծ պա հել իրենց դուստ րե րին այդ վի ճա կում հայտն վե լուց, այդ 

պատ ճա ռով կար ևո րում են աղջ կա չեն թարկ վո ղու թյու նը, ին չը նույն պես 

հա մար վում է աղջ կա հե տա գա բա րօ րու թյան նա խա պայ ման. «Ուրախա-

նումեմ,որաղջիկսթեկուզհորբնավորությանայդգծերիցվերցնումէ,

թողմեկ-մեկ,ոչինչ,թողինձհակառակվի,բայցհետոկյանքումդաիրեն

պետքէգալու»: 

Ըստ որում, այս հար ցում երի տա սարդ մայ րե րը ձգ տում են փո խել պահ

պա նո ղա կան մո տե ցում նե րը և իրենց ծնող նե րից ստա ցած դաս տիարա

կու թյան իգա կան մո դել նե րը. «Եսմեծացելեմուհասկացելեմորտեղեն

ինձիմծնողներըխեղճացրել,որեսինչ-որմիտեղեղելեմխեղճ,քաշ-

վող,բայցեսհիմաինքսեմինձուղղումուաշխատումեմայդսխալները

չկրկնելիմաղջկահարցում»:

6.  Գե ղեց կու թյու նը։ Աղջ կա հա մար պար տա դիր են հա մար վում ար տա

քին գրավ չու թյու նը, գե ղեց կու թյու նը (կար ևոր վել է տղա մարդ կանց, կա նանց, 

երի տա սարդ նե րի և դաս տիարակ նե րի խմ բում): Եթե հայ րե րի և երի տա սարդ 

տղա նե րի կող մից կար ևոր վում է գե ղեց կու թյան մարմ նա կան կող մը («Հա-

մեստությունը, խելացիությունը, գեղեցկությունը, ինչո՞ւ չէ» (տ ղա մարդ

կանց ֆո կուս խումբ), «Մեկ էլ գեղեցկություն, բայց գեղեցկության վրա

ավելի շատեմ ուշադրություն դարձնում, էդ իմ համար շատկարևորա,

մնացածնէլ՝էլիչափիմեջէլի»(ե րի տա սարդ նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ)), 

ապա մայ րե րի և դաս տիարակ նե րի կող մից ավե լի կար ևոր վում են աղջ կա 

հա գուս տի, սանր ված քի կո կի կու թյու նը, խնամ վա ծու թյու նը.«Սագեղեցիկէ,

ակուրատնիհագնվածէ,ճաշակով,եսմիշտդանշումեմիրենցմոտ,միշտ

խրախուսումեմ»(խո րաց ված հար ցազ րույց ման կա պար տե զի դաս տիարա
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կի հետ), «Եսկուզեմաղջիկսմաքրասերլինի,կոկիկլինի,իրարտաքին

տեսքին միշտհետևի, դրանից էլ բխող՝ ինքը կանացի կլինի» (կա նանց 

ֆո կուս խումբ): Աղջ կա ար տա քին տես քի շեշ տադ րու մը և տղայի մտա վոր 

հնա րա վո րու թյուն նե րի կար ևո րու մը ար տա հայտ վում են ան գամ ծնող նե րի 

մինչծնն դյան պատ կե րա ցում նե րում: դեռևս մինչև ծն վե լը, իգա կան և արա

կան սե ռի երե խա նե րի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րը տար բեր վում են ոչ 

միայն բո վան դա կու թյամբ, այլ նաև ուղղ վա ծու թյամբ. աղ ջիկ նե րի վե րա բե

րյալ պատ կե րա ցում նե րը հիմ նա կա նում կապ ված են նրանց ար տա քին տես

քի, իսկ տղա նե րի նը՝ նրանց մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի, ան ձնային հատ կա

նիշ նե րի և ան գամ ապա գայի ձեռք բե րում նե րի հետ։ 

«Աղջկասդեմքըըտենցգծել էի,հա՛,ուասումէինույնիսկ

եղունգներդպետքաերկարերկարլինեն, քիթդփոքր,աչուկներդ

սիրուն,մեծմեծ,նուրբպետքէլինես,պետքէերգես,պարես»:

«(աղջիկը) սպիտակամաշկ, գանգուր մազերով, շիկահեր,

կապույտկամկանաչաչքերով»:

«(տղան)խորըմարդլինի,լավմարդմեծանա,շատուժեղմա

թեմատիկաիմանա»:

Կանանցֆոկուսխումբ

 Սա նաև կնոջ նկատ մամբ որ պես սպառ ման օբյեկտ դիր քո րոշ ման 

դրսևո րում նե րից է. կնոջ գե ղեց կու թյու նը կար ևոր վում է, քա նի որ նա պետք է 

գրա վիչ լի նի հա կա ռակ սե ռի հա մար՝ ըն տա նիք կազ մե լու, «հայ րա կան տնից 

գնա լու» իր պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու և հե տա գա յում ամուս նու բա

րե հա ճու թյու նը վայե լե լու հա մար։ 

7. Ք չա խո սու թյուն (կար ևոր վել է ու սու ցիչ նե րի և երի տա սարդ նե րի կող

մից): Երի տա սարդ նե րի խմ բում թե՛ տղա նե րը, թե՛ աղ ջիկ նե րը կար ևո րում 

են այս որակն աղ ջիկ նե րի հա մար. «Զսպվածությունն ու դրաառանձին

միհատկանիշքչախոսությունը»(ե րի տա սարդ նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ): 

Քա նի որ աղ ջիկ նե րին ներ կա յաց վող սահ մա նա փա կում նե րում ման րա մասն 

քն նար կել ենք խոս քի սահ մա նա փա կում նե րը, այս տեղ ներ կա յաց նում ենք 

միայն «ք չա խո սու թյուն» որա կը։ Այն բնու թագ րում է աղջ կա չհա կա ճա ռող, 

խոս քի իրա վուն քի չհա վակ նող կող մը, այդ պատ ճա ռով պար տա դիր է հա

մար վում: 

8. ու ժեղ կամ թույլ բնա վո րու թյուն։ Աղջ կա բնա վո րու թյան վե րա բե րյալ 

կա նանց խմ բում ար ձա նագր վել են հա կա սա կան կար ծիք ներ։ Կա նանց մի 

մա սը հա մա րում է, որ աղ ջի կը պետք է թույլ լի նի, ինչն ըն կալ վում է որ պես 

հա կա ռակ սե ռի հետ հա ջո ղակ հա րա բե րու թյուն նե րի գրա վա կան. «աղջի-

կըոնցէ,ինքըինչ-որնրբությունով,թուլությունովէ,չէ,որհետագայում

կյանքումպետքէիրենայդթույլլինելը:Ցավոքսրտի,երբորդուուժեղ
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եսլինում,կինտեսակը,տղամարդըանտեսումէ,եսիմփորձիցեմասում,

իսկեթեդութույլեսլինում,ինքըանընդհատուզումէքեզպաշտպանել,ու

դուքեզլավեսզգում:Եսկուզենայիթույլլինեիմիքիչ,աղջիկըիսկակա-

նիցպետքէթույլլինի,անգամեթեինքըուժեղմարդէ,ինքըտղամարդու

կողքըպետքէթույլ լինի»։Մյուս մա սը հա կա ռակ տե սա կետն ու նի, հա

մա րում է, որ կի նը պետք է ու ժեղ լի նի, քա նի որ ըն տա նի քում պա տաս խա

նատ վու թյան մեծ չա փա բա ժին է կրում. «Եսչեմգտնում,որաղջիկըպետք

աանպաշտպան,թույլ,անողնաշար էակ լինի, երկուսն էլ մարդեն,ինչ

տարբերություն:Որուզումեքիմանաք,մերհայիրականությանմեջըն-

տանիքիհիմքըկիննէ,ինչիպետքէթույլ լինի,ողնաշարըկիննէ»:Մի 

դեպ քում շեշ տադր վում է կնոջ կա խյալ կար գա վի ճա կը, որն, ի դեպ, դրա կան 

է գնա հատ վում կա նանց կող մից, մյուս դեպ քում շեշ տադր վում են կնոջ պար

տա կա նու թյուն նե րի լայն շր ջա նա կը և ըն տա նի քի «ծանր բե ռը» կնոջ ու սե

րին, որը կրե լու հա մար նա պետք է ու ժեղ լի նի։ Եր կու կար ծիք ներն էլ ար տա

ցո լում են ըն տա նի քում կնոջ կար գա վի ճա կի ան բա րեն պաստ էու թյու նը։

 Մեկ ան գամ ևս շեշ տենք, որ վե րո հի շյալ բո լոր որակ նե րը հա մար վում են 

ան հրա ժեշտ աղ ջիկ նե րի ապա գա կար ևո րա գույն դե րի՝ մայ րու թյան, ինչ պես 

նաև «հարս նու թյան» հա մար.

«Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, եթե իմ աղջիկը գնացել ա

հարս, կեսրարը աշխատանքից կամ հոգնած, կամ գինովցած

եկելա,ասելա՝աղչի,քոտիրոջմերըկամչգիտեմինչ,ինքնէլ

սկսելալեզվինտալը,ըհը,չէ՞որխոսքիցխոսքաբացվում:Ինքը

էդպահըկարակուլտաուընդունի,ասի՝«պապջան,ցավդէլ

տանեմ,այմեռնեմքեզ,էսինչլավնես,տանիպառկացնի,ահա,

ինչքանգեղեցիկկլինի,ինքը՝էդհարսը,ինչքանսիրունկլինի,

հարգվածբոլորիկողմից,որլեզվինչտա,բանչանի»:

«Ործնողներինչիհարգում,իրակեսուրկեսրարիննկատիու

նեմ,իրաամուսնու,կեսուրկեսրարիառաջհացուջուրչիդնում,

իսկ դա գալիսա ումի՞ց: Ինձանից, մյուսից, մյուսից, որ չենք

դաստիարակել,որինքըհնազանդչի:Չէ՞որինչքանհնազանդ

եղավ, էնքանհարգանք, իրան էլ կհարգեն, իրան էլ կբարձրաց

նեն,իրանէլկպահեն»:

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ

Ինչ պես եր ևում է, աղջ կա ակ տո ւալ ու ցան կա լի հատ կա նիշ նե րի նկա

րագ րու թյան մեջ ավե լի շատ գե րակշ ռում են ըն տա նի քի ան դամ նե րի նկատ

մամբ նրա պար տա վո րու թյուն նե րից բխող հատ կա նիշ նե րը, քան այլ ան

ձնային հատ կա նիշ ներ, որոնք նրան թույլ կտան ինք նադրս ևոր վել նաև մաս

նա գի տա կան և հա սա րա կա կան գոր ծու նեու թյան մեջ։ 
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Տ ղա նե րի հա մար կար ևոր վող որակ ներ 

Ի տար բե րու թյուն աղ ջիկ նե րի՝ տղա նե րի հատ կա նիշ նե րի նկա րագ րու

թյան մեջ հս տակ եր ևում է սո ցիալա կան ակ տի վու թյան, ըն տա նի քից դուրս 

հա սա րա կա կան կյան քում մաս նակ ցու թյան, կյան քում տեղ գտ նե լու կա րո

ղու թյան կար ևո րու մը, ինչ պես նաև գեր դաս տա նը շա րու նա կո ղի կար գա վի

ճա կի ամ րագ րու մը։ 

«Տղայիծնունդըընտանիքումկրկնակիուրախությունէ,քանի

որհենցնաէդառնումտան,օջախիլույսը,վառպահողճրագը

ևտոհմիանունըշարունակողժառանգը:Նահորկողմիցդաս

տիարակվում է որպես ավանդությունների կրող, պահպանող

ու զարգացնող: Տղան պետք է հնազանդվի ծնողներին, ուսա

նի,գտնիիրտեղըկյանքումևհասարակությանմեջ,դառնալավ

ամուսինուլավհայր»:

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

Տ ղա նե րի մեջ խրա խուս վող որակ նե րում չկար որ ևէ որակ, որն ընդ գըծ

վում էր բո լոր խմ բե րում, տար բեր խմ բե րում տար բեր որակ ներ էին կար ևոր

վում, տար բեր տի պի վարք էր խրա խուս վում: Այ դու հան դերձ, թվար կենք այն 

որակ նե րը, որոնք առա վել շատ են նշ վել.

1.  Հա մար ձա կու թյուն (կար ևոր վել է ու սու ցիչ նե րի, կա նանց, տղա մարդ

կանց, դաս տիարակ նե րի կող մից): Այս հատ կա նի շը նշ վել է նաև այլ հո

մա նիշ նե րով, մաս նա վո րա պես առօ րյա խո սակ ցա կան լեզ վում ըն դուն ված 

«դու խով» եզ րույ թով:

«Դուխ»պիտիունենատղանանպայման,չգիտեմդրանհայե

րենոնցկարելիաասել,իրանցհենցտենցէլասումեմ՝դուխ

ունեցի, տղա ես, եթե անգամ կցավացնեն, կծեծեն, մի տեղդ

կցավի,ոչինչ,բայցդուխդտեղըպահի,դուխըգործիկեսնա,

ցանկացածհարցերիլուծմանմեջ:Ռիսկը,համարձակությունը»:

Խորացվածհարցազրույցուսուցիչներիհետ

«Կուզեմտղասավելիհամարձակլինի,սիրումեմ,գնահա

տումեմհամարձակմարդկանց»։

Կանանցֆոկուսխումբ

Եր բեմն հա մար ձա կու թյու նը և նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը նույ նաց վում 

են ագ րե սի վու թյան հետ, որի բա ցա կա յու թյու նը հա մար վում է «աղջ կա կան»՝ 

տղայի հա մար ան ցան կա լի վար քաձև.

«Ծեծող, կռվարար, ագրեսիվ, եթե այդպես չէ, երեխաները

ճնշում են նրան,այլ տղաները իրենց ծնողների դրդմամբ: «Քո

տղենղզիկա,դրահամարէլծեծումեն, լավենանում»,այէս

մոտեցումնա,էլի»:
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Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

2.  Հար գանքն իգա կան սե ռի հան դեպ (կար ևոր վել է կա նանց, տղա մարդ

կանց, ու սու ցիչ նե րի, դաս տիարակ նե րի, պա տա նի նե րի կող մից): Հատ կա

նշա կան է, որ այս կար ևոր որա կը նշ վում է դաս տիարա կու թյուն իրա կա նաց

նող բո լոր նշա նա կա լի ան ձանց կող մից: Այն շատ ընդ գծ ված է հատ կա պես 

նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րում ու դպ րո ցում և նե րա ռում է աղ

ջիկ նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն չկի րա ռե լը, նրանց նկատ մամբ ու շա դիր և 

բա րե կիրթ վե րա բեր մուն քը:

«Երբհարգումենաղջիկներին,երբսիրումեն,երբզիջումեն,

երբօգնումեն»:

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«Տղանպետքէհարգալիցլինիաղջկահանդեպ,երկրորդը,որ

չվիրավորիաղջկան,ձեռքչբարձրացնի,երրորդնէլ,որձեռքչառ

նիաղջկան,աղջկապատիվըչգցի»:

Պատանիներիխառըֆոկուսխումբ

3.  Կամ քի ու ժը (կար ևոր վել է տղա մարդ կանց, կա նանց, ու սու ցիչ նե րի, 

պա տա նի նե րի կող մից): Հա մար վում է, որ տղայի հա մար կար ևոր է ու ժեղ 

կամք ու նե նալ կյան քում նշա նա կա լի ձեռք բե րում ներ ու նե նա լու, խո չըն դոտ

ներ հաղ թա հա րե լու հա մար: Կա նայք հա մա րում են, որ կամ քի ու ժը հա վա

սա րա չափ կար ևոր է եր կու սե ռի հա մար, սա կայն աղ ջիկ նե րին այն ան հրա

ժեշտ է հա սուն կյան քի դժ վա րու թյուն նե րին դի մա կայե լու, ըն տա նի քում մոր 

դե րը լա վա գույն ձևով կա տա րե լու հա մար: 

«Կամքը,կամայինհատկությունները,որավելիամուրկամքու

նենա»:

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«Էդկամքիուժըամենավեհնա,որերեխումոտձևավորվում

ա,կաուինքըիրաուզածինցանկացածպահինկարողանումա

հասնի»:

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ

4. Ն պա տա կաս լա ցու թյուն (կար ևոր վել է երի տա սարդ նե րի, կա նանց, 

տղա մարդ կանց կող մից): Ծնող նե րը կար ևո րում են իրենց տղա նե րի նպա

տակ նե րին հաս նե լու ըն դու նա կու թյու նը, ձեռք բե րում նե րի ձգ տու մը. «Որ

ինքը համոզիչ կարողանումա իրա ուզածին հասնի, ...նպատակասլաց

լինի» (տ ղա մարդ կանց ֆո կուս խումբ): Այս որա կի շեշ տադ րու մը, նշա նա

կա լիու թյու նը հատ կա պես ակ ներև է տղա նե րի և ոչ թե աղ ջիկ նե րի հա մար, 

քա նի որ տղան է ըն կալ վում որ պես ձեռք բե րում ներ ու նե ցող, ինք նա կեր տող, 

իր ճա կա տա գի րը կա ռու ցող ան ձ: Այս տար բե րու թյունն այն քան խորն է, որ 

ծնո ղը նույ նիսկ ցան կա նում է, որ իր աղջ կա նպա տա կաս լա ցու թյու նը պատ
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կա ներ իր տղային. «Աղջիկսուղիղգնումաիրանպատակին,կուզենայի

տղասայդպիսինլիներ...»(կա նանց ֆո կուս խումբ): 

5. Ար ժա նա պա տիվ (« թա սի բով»), իր խոս քի, խոս տում նե րի, արարք նե րի 

հա մար պա տաս խա նա տու (կար ևոր վել է ու սու ցիչ նե րի, մայ րե րի, երի տա

սարդ նե րի կող մից): 

«Տղաներիմեջ,երբորտղանարժանապատիվէ,տեսեք՝շատենք

ասումթասիբովտղա...»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«Իրենցասածի տերը,այ, իմ տղայինհենցայդպես էլպատ

րաստվումեմդաստիարակել»:

Կանանցֆոկուսխումբ

«Դե,տղայիհամար,ասենք,կարևորհատկանիշընաա,որ...

ասումա՝տղաես, քոասածինտերկանգնի:Ասենք, տղամարդը

պետքաիրատղամարդկությունըհենցառաջինհերթինդրանով

ցույցտա»:

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ

6. Ըն կե րա սի րու թյուն (կար ևոր վել է կա նանց, տղա մարդ կանց, երի տա

սարդ նե րի կող մից): Հա մար վում է, որ տղա մար դիկ ավե լի լավ են կա րո ղա

նում ըն կե րու թյուն անել, քան կա նայք, և ըն կեր նե րի նկատ մամբ նվիր վա ծու

թյու նը տղայի, տղա մար դու կար ևոր հատ կա նիշ է հա մար վում. «Այ,տղումեջ

նաևընկերասիրություն:Դաշատկարևորատղումեջ»(տ ղա մարդ կանց 

ֆո կուս խումբ):

7.  Հայ րե նա սի րու թյուն (կար ևոր վել է տղա մարդ կանց, ու սու ցիչ նե րի, 

ման կա պար տե զի դաս տիարակ նե րի կող մից). «Հայրենասիրությունըպար-

տադիր» (խո րաց ված հար ցազ րույց ու սուց չի հետ), «Հայրենապաշտպան

լինիուցանկացածպահիպատրաստլինիիրաընտանիքըպաշտպանե-

լու»(տ ղա մարդ կանց ֆո կուս խումբ):

 Մի շարք որակ ներ ևս նշ վել են, սա կայն ավե լի պա կաս հա ճա խա կա նու

թյամբ՝ մեկ կամ եր կու խմ բում: դրանք են՝ նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը (ու

սու ցիչ ներ, դաս տիարակ ներ), ինք նավս տա հու թյու նը (ու սու ցիչ ներ), գաղտ

նա պա հու թյու նը (ե րի տա սարդ ներ), լր ջու թյու նը (ե րի տա սարդ ներ), աշ խա

տա սի րու թյու նը (ե րի տա սարդ ներ), խս տու թյու նը (պա տա նի ներ), հան դուր

ժո ղա կա նու թյու նը (դաս տիարակ ներ): 

Ամ փո փե լով՝ կա րող ենք ասել, որ տղա նե րի հա մար պար տա դիր հա մար

վող որակ նե րը, ի տար բե րու թյուն աղ ջիկ նե րի մեջ սեր ման վող որակ նե րի, 

հիմ նա կա նում ինք նի րաց մա նը, ձեռք բե րում ներ ու նե նա լուն, ակ տիվ և հա ջո

ղակ գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լուն նպաս տող որակ ներ են: Նույ նիսկ ըն կե

րա սի րու թյունն ավե լի կար ևոր է հա մար վում տղա նե րի հա մար, քա նի որ աղ
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ջիկն ամուս նու թյու նից հե տո ստիպ ված է լի նում իր ըն կե րա կան շր ջա պա տը 

նե ղաց նել և հնա րա վո րինս նվա զեց նել շփումն ըն կեր նե րի հետ՝ ավե լի շատ 

ժա մա նակ ըն տա նի քին նվի րե լու հա մար: Այս պի սով, վաղ ման կու թյու նից 

տղա նե րին մե ծաց նում են հա սա րա կու թյու նում բարձր դիրք գրա վե լու, իր 

նպա տակ նե րին հաս նե լու, դո մի նանտ լի նե լու, իսկ աղ ջիկ նե րին՝ զի ջող, են

թարկ վող և ինք նա զո հա բե րու թյա նը պատ րաստ լի նե լու ու ղերձ նե րով:

 

Եր կու սե ռե րի հա մար կար ևոր վող որակ ներ

 Կան որակ ներ, որ պար տա դիր են հա մար վում եր կու սե ռե րի հա մար և 

ար ձա նագր վել են գրե թե բո լոր խմ բե րում: Սա կայն այս տեղ տար բե րու թյու նը 

դրս ևոր վում է տվյալ որա կի բո վան դա կային ըն կալ ման և նպա տա կային կի

րա ռա կա նու թյան մեջ: Միև նույն որա կը, օրի նակ՝ նվիր վա ծու թյու նը, այլ բո

վան դա կային նշա նա կու թյուն է ստա նում կնոջ և տղա մար դու դեպ քում, իսկ 

կրթ վա ծու թյու նը տար բեր նպա տակ նե րի է ծա ռա յում՝ կախ ված այն կրո ղի 

սե ռից: Նման եր կա կիու թյուն կրող որակ նե րը երեքն են՝ կրթ վա ծու թյու նը, 

խե լա ցիու թյու նը և նվիր վա ծու թյունն ըն տա նի քին.

1. Կրթ ված լի նե լը, բարձ րա գույն կր թու թյու նը, բարձր առա ջա դի մու թյու

նը: Ծնող նե րը, ու սու ցիչ նե րը երի տա սարդ ներն ու պա տա նի ներն առաջ նա

հերթ կար ևո րում են մար դու կրթ վա ծու թյու նը, պա տա նի ներն ու երի տա

սարդ նե րը նշում են նաև դրա կար ևո րումն իրենց ծնող նե րի կող մից: Այս տեղ 

տար բե րու թյուն չի դրս ևոր վում և թե՛ տղայից ու թե՛ աղջ կա նից պա հան ջում 

են ուս ման հան դեպ լուրջ վե րա բեր մունք, բարձր առա ջա դի մու թյուն. «Եր-

կուսնէլունենանբարձրագույնկրթությունանպայման» (կա նանց ֆո կուս 

խումբ), «Լավսովորի, սովորելու վրաեմ շեշտըդնում» (տ ղա մարդ կանց 

ֆո կուս խումբ), «Ընտանիքումմիշտասելենսովորի,կարդա,որինչ-որմի

բանիհասնես,դժվարություններհաղթահարես, որովհետևէսկյանքում

յուրաքանչյուրմարդմենակա..»(ե րի տա սարդ նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ):

 Սա կայն տար բե րու թյուն դրս ևոր վում է այդ կրթ վա ծու թյան նպա տա կում: 

Հա ճախ տղա մար դու կրթ վա ծու թյու նը կար ևոր վում է ապա գա յում եկամ տա

բեր աշ խա տանք ու նե նա լու, ըն տա նի քը ֆի նան սա պես ապա հո վե լու տե

սա կե տից. «Տղայի համարերևի ուսումը, որովհետևտղան է ընտանիքի

գլուխը,տղանէիրընտանիքըպահում,եթետղանտգետլինի,ինքըիր

ընտանիքըչիկարողպահել,դրահամարիմհամարամենառաջնահերթը,

որ կրթված լինի» (պա տա նի նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ): Կնոջ կրթ վա ծու

թյունն ավե լի շատ կար ևոր վում է երե խա նե րի դաս տիարա կու թյան, նրանց 

ուս մա նը հետ ևե լու, աջակ ցե լու տե սա կե տից.«Ընտանիքումամենակրթվա-

ծըպետքէլինիկինը,որովհետևկինըապագամայրէ,ուինքըպետքէ

դաստիարակիիրերեխաներին» (պա տա նի նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ): 

2. Խե լա ցիու թյուն: Այս որա կի տակ հաս կաց վում են կշ ռա դատ ված որո
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շում նե րի կա յա ցու մը, վար քի ծրագ րա վո րումն ու վե րահս կու մը: Տար բե րու

թյունն այն է, որ աղ ջիկ նե րի խե լա ցիու թյու նը հիմ նա կա նում վե րա բե րում է 

մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում կշ ռա դատ ված քայ լե րին, սե փա կան 

վար քի գի տակ ցա կան վե րահսկ մա նը. «...պիտիիմանա, որտեղ, ոնցպա-

հիիրեն» (տ ղա մարդ կանց ֆո կուս խումբ), «Խելացիվարքագիծհանդես

բերելու,որխառնակչությունչունենան,բարիլինենիրենցընկերուհինե-

րի,ընկերներինկատմամբ,օգնենմիմյանց...» (խո րաց ված հար ցազ րույց 

ման կա պար տե զի դաս տիարա կի հետ), իսկ տղա նե րի դեպ քում՝ ին տե լեկ

տո ւալ ըն դու նա կու թյուն նե րին և որո շում նե րի կա յաց մա նը. «Խելացիլինի,

ճիշտկարողանադատիտվյալպահին»(տ ղա մարդ կանց ֆո կուս խումբ): 

Կր կին տես նում ենք, որ նույ նիսկ աղջ կա խե լա ցիու թյու նը կար ևոր վում է ոչ 

թե նրա հա սա րա կա կան գոր ծու նեու թյան, մաս նա գի տա կան ձեռք բե րում նե

րի, կա յաց ման տե սա կե տից, այլ մտե րիմ նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե

րի պահ պան ման, ըն տա նե կան, մայ րա կան ֆունկ ցիան կա տա րե լու տե սա

կե տից. «Որաղջիկըլինիաղջիկ,և՛արտաքուստ,և՛ներքուստ,դրահամար

ինքըպետքալինիև՛խելացի,և՛գրագետ,և՛մայրապագա,չգիտեմ,ամեն

ինչովինքըլինիառանձին...»(ե րի տա սարդ նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ):

3. Ն վիր վա ծու թյուն ըն տա նի քին: Տղա մար դու՝ ըն տա նի քին նվիր վա ծու

թյուն ասե լով, առա ջին հեր թին, նկա տի են առն վում ըն տա նի քի կա րիք նե րը 

հո գա լը, ըն տա նի քը ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րով ապա հո վե լը. «Եթե տղա-

մարդնընտանիքկազմածա,պետքաառաջնահերթհոգտանիիրընտա-

նիքիմասինուհետագամյուսգործերը,իրահամարմյուսքայլերըպետք

ա երկրորդական թվան» (ե րի տա սարդ նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ): Կնոջ 

նվիր վա ծու թյու նը, առա ջին հեր թին, են թադ րում է հա վա տար մու թյուն ամուս

նուն, ըն տա նի քին, նրանց հան դեպ հո գա տար և ու շա դիր վե րա բեր մուն քի 

դրս ևո րում. «(աղջկա համար) Հիմնական կարևոր գծեր եմ առանձնաց-

նում՝ հավատարմությունը, նվիրվածությունը, նաև, խելացիությունը, իր

սիրողլինելը,նամանավանդիրկողակցին»(ե րի տա սարդ նե րի խա ռը ֆո

կուս խումբ): Տղա մարդ կանց պա րա գա յում նվիր վա ծու թյու նը չի են թադ րում 

հա վա տար մու թյուն. «Ցավոքսրտի,մերհասարակությունումտղամարդը

իրավունքունիսիրուհիպահելու,տունչգալու,իրավունքունիընկերների

հետգնախմելու,կնոջըչտանիիրհետ» (խո րաց ված հար ցազ րույց հոգ ևո

րա կա նի հետ), «Տղումիոտըտուննա,միոտը՝դուրսը» (տ ղա մարդ կանց 

ֆո կուս խումբ): Հատ կան շա կան է, որ աղ ջիկ նե րի հա մար նվիր վա ծու թյու նը 

հա մար վում է շատ ավե լի կար ևոր որակ, քան տղա նե րի: 

Եր կու սե ռե րի հա մար կար ևոր վել են նաև մի քա նի այլ որակ ներ, որոնք 

միան շա նակ բնույթ են կրում, ի տար բե րու թյուն նա խորդ նե րի, և ավե լի հա

մա մարդ կային արժ ևոր վող հատ կա նիշ ներ են: դրանք են.

1. « Մարդ կայ նու թյու նը», որի մեջ միավոր վում են բա րու թյու նը, կա մե
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ցո ղու թյու նը, մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քը, հիմ նա կա նում ձևա

կերպ վում են «լավ մարդ», «մարդ կային լի նի» ար տա հայ տու թյուն

նե րով, հա վա սա րա չափ կար ևոր վում է եր կու սե ռե րի հա մար գրե թե 

բո լոր խմ բե րում: 

2. Մե ծե րի հան դեպ հար գա լից վե րա բեր մուն քը: Կար ևոր վել է գրե թե 

բո լոր խմ բե րում, ինչ պես նաև հա ճախ նույ նաց վում է ծնող նե րին են

թարկ վե լու, նրանց որո շում նե րով շարժ վե լու հետ: 

3. Ազն վու թյու նը: Կար ևոր վել է ու սու ցիչ նե րի, ման կա պար տե զի դաս

տիարակ նե րի և հոգ ևո րա կան նե րի խմ բե րում: 

Ընդ հան րա կան որակ նե րի թվին են պատ կա նում նաև սթ րե սա կա յու նու

թյու նը, համ բե րա տա րու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյու նը, կա յու նու թյու նը, 

երախ տա գետ լի նե լը, բա րու թյու նը, նե րո ղամ տու թյու նը և այլն: Այս որակ նե

րը կար ևոր վել են առան ձին խմ բե րում, այդ պատ ճա ռով սա կավ նշա նա կա լի 

են: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով սո ցիալա կա նաց ման ըն թաց քում տղա նե րի և 

աղ ջիկ նե րի մեջ խրա խուս վող որակ նե րը՝ կա րող ենք վս տա հու թյամբ ասել, 

որ դրանց միջև գո յու թյուն ու նի շեշ տադր ված գեն դե րային տար բե րակ վա

ծու թյուն՝ որ պես հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյու նում ամ րագր ված հիմ

նա կան գեն դե րային կարծ րա տի պե րի դրս ևո րում: «Աղ ջի կը գնա ցող ա» և 

«աղ ջի կը ապա գա մայր ա» գա ղա փար ներն առա ջաց նում են աղ ջիկ նե րի 

մեջ զի ջո ղա կա նու թյան, են թարկ վո ղու թյան, զսպ վա ծու թյան, ինք նա սահ

մա նա փակ ման որակ նե րի ձևա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, որոնք նրանց 

դարձ նում են «հար մար» ու րիշ ըն տա նի քում ապ րե լու և պա տաս խա նա տու՝ 

կրտ սեր սե րունդ դաս տիարա կե լու հա մար, այ սինքն՝ կնոջն ուղ ղում են դե

պի ըն տա նիք: Իսկ «տ ղան տան սյունն ա» և «տ ղա մար դը տան գլուխն ա» 

գա ղա փար նե րը տղա նե րի մեջ նպա տա կաս լա ցու թյուն, հա մար ձա կու թյուն, 

հա ջո ղու թյան հաս նե լու ձգ տում սեր մա նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն են առա

ջաց նում, ին չի հետ ևան քով նրանք հա սա րա կա կան գոր ծու նեու թյան մեջ 

ինք նադրս ևոր վե լու հնա րա վո րու թյուն են ստա նում:

2.2.3. Կնոջ և տղա մար դու վե րա բե րյալ կրո նա կան պատ կե րա ցում ներ 
« Տեր ու հնա զանդ» 

Ըն տա նի քում տղա մար դու և կնոջ դե րե րի բաշխ ման, կնոջ դե րի նվազ ման 

կամ նրա նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի առա ջաց ման պատ ճառ նե րը հաս կա

նա լու հա մար փոր ձել ենք ու սում նա սի րել «Տեր ու հնա զանդ» գա ղա փա րի 

ըն կա լու մը հոգ ևո րա կան նե րի կող մից, նաև պար զել դրա տա րըն թե ցում նե րի 

պատ ճառ ներն ու հետ ևանք նե րը, քան զի ակն հայտ էին տվյալ գա ղա փա րի 

խե ղա թյուր ված ըն կա լու մը և շա հար կու մը որ պես կա նանց են թարկ վող կար
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գա վի ճա կի ամ րագր ման գոր ծիք. «Եկեղեցումասվումա,չէ՝աղջիկըհնա-

զանդա,տղեն՝տեր:Էդիզուրասվածչի,դաբխումաէդՁերասած,որ

մենքպետքաթվարկեինք,այէդկետերնաբերումդրանհասցնում,աղջի-

կըպետքալսողլինի» (տ ղա մարդ կանց ֆո կուս խումբ): Հոգ ևո րա կան նե րից 

ստաց ված տե ղե կու թյուն ներն ըն տա նի քում կնոջ ու տղա մար դու կար գա վի

ճակ նե րի մա սին, ըստ Աստ վա ծաշն չի ճշ մա րիտ մեկ նա բա նու թյան, կա րող 

ենք ձևա կեր պել հետ ևյալ կերպ. «Տեր» լի նե լու գա ղա փա րի մարմ նա ցու մը, 

առա ջին հեր թին, են թադ րում է պա տաս խա նատ վու թյուն մի մյանց նկատ

մամբ:

«Կնոջսիրելնէտերլինելուպայման,կնոջըխնամելը,կնոջը

մեծարելը»։

«Կինըկատարյալկլինի,եթելինիհոգեպեսառողջընտանի

քում,իր տեղում,գնահատված,արժևորված, չգիտեմ, էնամենա

լավբաները,որմարդկարողէինքնիրենցանկանալ»։

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

 Հոգ ևո րա կան նե րի պար զա բան մամբ՝ Աստ վա ծաշն չի ճշ մա րիտ ըն կալ

ման հա մա ձայն պսա կադր վող նե րը խոս տա նում են հնա զանդ լի նել իրենց 

սի րուն, այ սինքն՝ հա վա սա րա պես պատ րաստ են զո հա բե րել իրենց եսա սի

րա կան մղում նե րը հա նուն դի մա ցի նի:

«Այնտեղշատհետաքրքիրմիբանէասվում,եթետղամարդըսի

րումէիրկնոջը,ինքնիրենէսիրում,այսինքն՝փակվեցայդօղա

կը»։

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

«Տերուհնազանդ»կնոջհամարև«Տերուպաշտպան»ամուս

նուհամար:Պսակադրությանժամանակամուսիններըխոստում

ենտալիսհնազանդլինելիրենցսիրուն»:

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

ու հետ ևե լով այս մեկ նա բա նու թյա նը՝ ամուս նա նա լիս ամու սի նը պետք 

է գի տակ ցի կնոջ հետ հա րա բե րու թյուն նե րի սր բու թյու նը, և նոր ըն տա նի քը 

կա ռու ցե լիս առաջ նային տեղ տա իր կնոջ հետ հա րա բե րու թյուն նե րին՝ չթող

նե լով այլ մարդ կանց մի ջամ տել և ուղ ղոր դել դրանք: 

«Աստվածաշունչնասումէ.ամուսինըպետքէթողնիիրծնող

ներինևհետևիիրկնոջը»։

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

«Տերասածնի՞նչանշանակում, տեր՝նշանակումակյանք

տալ, հոգ տանել: Երբ բերում ա տղամարդկանց ասում ա՝ տես,

ոնցորՔրիստոսիրկյանքըտվեցեկեղեցուհամար,Քրիստոսփե

սանա,եկեղեցինհարսը,նույնձևովդուպարտավորեսքոկնոջ
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համարկյանքդտալ,որինքըլինիանարատ,սուրբևառանցորևէ

արատի,հոգևորառողջ:Էն,որկինդպիտիկատարյալլինի,էդքո

հոգածություննուքոպարտքնէտերլինելու,ոչթեհրամանտալու»։

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

Մեկ նա բա նե լով այս հաս կա ցու թյուն նե րի թե րըմբռ նում նե րը հա սա րա կու

թյան գի տակ ցու թյան մեջ՝ հոգ ևո րա կան նե րը նշում են, որ երի տա սարդ նե րը 

հա ճախ ամուս նա նում են առանց հաս կա նա լու պսա կի խոր հուր դը: Ամու սին 

դառ նա լու ձգ տու մը շատ ան գամ սահ մա նա փակ վում է տղայի կող մից «տի

րոջ» դեր ստանձ նե լու պատ րաս տա կա մու թյամբ և են թա կա ձեռք բե րե լու 

ակն կա լի քով, մինչ դեռ այն հե ռու է ըն տա նի քի էու թյան Սուրբգ րային ըն կա

լու մից: 

«ԵվՊողոսառաքյալնա,չէ,ասում՝ովիրկնոջըսիրումէ,

ինքիրենէսիրում:Էդթուղթըքիչենկարդումսովորաբար,պսակ

ներիժամանակ:Ուրեմնսկիզբըգնումասենց՝կանայք,հնա

զանդեղեքՁերամուսիններին,ինչպեսՏիրոջըկհնազանդեիք,

որովհետևամուսիննէիրկնոջգլուխը,ևկանայքամենինչում

պետքահնազանդլինենիրենցամուսիններին,էսքանը,երկուե

րեքնախադասությամբ:Հաջորդը՝այրեր,տղամարդկանցադի

մում,սիրեքՁերկանանցէնպես,ինչպեսՔրիստոսսիրեցեկեղե

ցինևիրկյանքըտվեցեկեղեցուհամար,ովիրկնոջըսիրումա,

ինքնիրենասիրում,ևչկամարդ,որինքնիրենատի,ամենմեկն

էլսնումևխնամումէիրմարմինը:Ավելիմեծհատվածսրանա,

տղամարդկանց,որէդտերլինելըզոհաբերությունա,ոչթեինչոր

մեկըքոհամարպիտիզոհաբերվի»:

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

Չ նա յած պսա կադ րու թյան խոս տում նե րի խե ղա թյուր ված մեկ նա բա նու

մը շատ տա րած ված է և հատ կա պես շա հարկ վում է տղա մարդ կանց կող մից, 

հու սադ րող է, որ երի տա սարդ նե րը փոր ձում են ճիշտ հաս կա նալ պսա կադ

րու թյան խոս տում նե րի խոր հուր դը, այլ ոչ թե աղա վա ղել դրանք՝ կնոջ նկատ

մամբ տղա մար դու լիիրավ իշ խա նու թյան հիմք դարձ նե լով և նույ նիսկ բռ նու

թյուն գոր ծե լու ինք նա թույլտ վու թյուն սահ մա նե լով: 

«Դերայինբաշխումը,օրինակ,մերեկեղեցինտալիսէ,որկի

նըպետքէխոնարհլինի,իսկտղամարդըտանգլուխըպետքէլինի,

բայցմերհասարակությունըսաշատսխալաընկալում,ավելին,

տղամարդը,կորցնելովիրգլուխը,փորձումէբռնիձևովենթար

կեցնել իրան կնոջը, սա կոչվում ա խոնարհություն, այսպես

ասած,այսօրվալեզվով,բայցինքըվաղուցարդենկորցրելաիր

կենդանիվիճակը»:

  Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ
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 Սա կայն, ըստ հոգ ևո րա կան նե րի, միայն սե ռե րի մա սին կրո նա կան 

պատ կե րա ցում նե րի աղա վա ղու մից չէ, որ կնոջ և տղա մար դու հա րա բե րու

թյուն նե րում խն դիր ներ են ծա գում, և նշում են դրանց նպաս տող մի քա նի 

գոր ծոն ներ. 
1. Տ ղա մար դու Ես ի կա յաց ված լի նել/չ լի նե լու աս տի ճա նը, ինք նա հաս

տատ ման կա րի քը: 
2. Ա մու սին նե րի ըն տա նե կան դաս տիարա կու թյան մո դե լը, ըն տա նի քից 

ժա ռանգ ված ար ժե հա մա կար գը, դե րե րի բաշխ ման ու պար տա կա
նու թյուն նե րի ըն կալ ման տար բե րու թյուն նե րը: 

3. Ա մու սին նե րի միջև առօ րյա դրա կան շփ ման պա կա սը և կոնֆ լիկ
տային իրա վի ճա կում երկ խո սու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

4. Ծ նող նե րի մի ջամ տու թյու նը, ամուս նու ծնող նե րի հետ վատ հա րա բե
րու թյուն նե րը՝ մի հար կի տակ բնակ վե լու հետ ևան քով:

5. Ամուս նու շեղ վող վար քը՝ խա ղա մո լու թյու նը, հար բե ցո ղու թյու նը, 
թմրա մո լու թյու նը: 

6. Ա մու սին նե րից մե կի վե րար տադ րո ղա կան առող ջա կան խն դիր նե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ ան պտ ղու թյու նը: 

7. Ըն տա նե կան սո ցիալա կան պայ ման նե րը՝ սո ցիալա կան անա պա հո
վու թյու նը, աշ խա տան քային միգ րա ցիան: 

8. Ա մու սին նե րի կր թա կան մա կար դա կը, որը, սա կայն, ու նի երկ րոր դա
կան դեր, քա նի որ առաջ նայինն ամու սին նե րի ար ժե հա մա կար գի 
հա մա տե ղե լիու թյունն է և ինք նա գի տակ ցու թյան մա կար դա կը:

«Մարդունորպեսզիդուհարգես,խելքունենալպետքչի,էլի,
մարդըպիտիմարդլինի,մարդկայինկերպարլինի:Այսինքն՝էդ
կարծրատիպերըավելիշատգալիսեններքինարժեքայինհամա
կարգիաղավաղումից,երբորմարդըչունիվստահությունսեփա
կանուժերինկատմամբ,էսօրմերհասարակությանմեջամենա
տարածվածերևույթներիցմեկը՝ինքնահաստատվել ուրիշիհաշ
վին:Էսչափազանցտարածվածուբացասականուարատավոր
երևույթա»:

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

Ըստ հոգ ևո րա կան նե րի, ըն տա նե կան խն դիր նե րի հիմ նա կան տե սակ

ներն ու պատ ճառ նե րը, որոնց հետ նրանք բախ վում են առօ րյա քա հա նա

յա կան ծա ռա յու թյան մեջ, երբ գան գա տը ներ կա յաց վում է կնոջ կող մից, 

հետևյալն են. 

«Ընտանիքումանտեսվածլինելը,ամուսնուկողմիցմորըչա
փից դուրս լսելը, ամուսնու դավաճանությունը, զավակների
դաստիարակությանհարցինկատմամբտղամարդկանցանտարբե
րությունը...»։

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ
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«Ձայն չունենալը, անուշադրությունը ամուսնու կողմից...
տղամարդկանցիրենցավելիարտոնված լինելու դերի չարաշա
հումըևկնոջդերինվազեցումը...»։

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

Ի տար բե րու թյուն սրա, տղա մարդ կանց կող մից ներ կա յաց վող խն դիր նե

րի ձևա կեր պումն առա վե լա պես ան ձնային հար թու թյան մեջ է և ար տա ցո

լում է նրանց դժ գո հու թյու նը սե փա կան կար գա վի ճա կից.

«Տանը ջերմ վերաբերմունքի պակասը, աղջկա ծնողների

խառնվելը ընտանեկանխնդիրներին, որպես տղամարդ չկայա

ցածլինելուհանգամանքը՝ապրուստահապովելու,աշխատանք

ունենալուհարցում,ասումեն.կինըչիուզումինձընդունելինչ

պիսինեսկամ՝ուշտունգալ,անելինչուզումեմ,կինըպիտի

ների,հասկանա,հարմարվի»:

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

Անդ րա դառ նա լով բռ նու թյան պատ ճառ նե րին՝ հոգ ևո րա կան նե րի կար

ծիք նե րը հաս տա տե ցին այն իրո ղու թյու նը, որ ներ կայիս սե ռա դե րային բա

ժա նումն ըն տա նի քում ապա հո վում է տղա մարդ կանց հո գե բա նա կան հար

մա րա վետ վի ճա կը, այ սինքն՝ որ պես զի ըն տա նի քում խա ղա ղու թյուն լի նի, 

կի նը պետք է հնա րա վո րինս քիչ հա վակ նի ամուս նու հետ հա վա սար իրա

վունք ներ ու նե նա լուն, այ լա պես վտան գի տակ է դր վում տղա մար դու սուբյեկ

տիվ կար գա վի ճակն ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի կամ ավե լի լայն շր ջա պա

տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աչ քե րում:

«Երևիտղամարդկանցդժվարէընդունելիրենհավասարկնոջ

կերպարը...»։

«Տղամարդունձեռնտուչէկնոջըտեսնելհավասարիրավունք

ներովօժտված,քանիորդանրանզրկումէորոշառավելություն

ներից՝դաստիարակությանըչմասնակցելու,ազատժամանակը

իրենտրամադրելու,այլ»։

«Կանանցնկատմամբբռնություններըչենդադարիայնքան,

քանիդեռմայրերըիրենցորդիներինդաստիարակումենորպես

իրենցենթարկվող,անինքնուրույն,իրենցիցբացիայլկանանց

չհարգող»։

Խորացվածհարցազրույցհոգևորականիհետ

Այ դու հան դերձ, հարկ ենք հա մա րում նշել, որ բռ նու թյան պատ ճառ նե րի 

քն նար կու մից հան գե ցինք այն մտ քին, որ գեն դե րային կարծ րա տի պե րի ազ

դե ցու թյու նից զատ, ըն տա նի քում կոնֆ լիկտ նե րի ու բռ նու թյան պատ ճա ռը 

հա ճախ ամու սին նե րի միջև հար գա լից, այս պես ասած՝ «մարդ կային» վե րա

բեր մուն քի պա կասն է, որի նա խա պայ մանն է ան ձի հա սուն ար ժե հա մա կար
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գը՝ խարսխ ված հա մընդ հա նուր մարդ կային ար ժեք նե րի՝ հա վա սա րու թյան, 

հար գան քի, ար ժա նա պատ վու թյան զգա ցում նե րի վրա: ուս տի, ըն տա նե

կան բռ նու թյան եր ևույ թի դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րի հա մար գեն դե րային 

կարծ րա տի պե րի հաղ թա հար մա նը զու գա հեռ՝ պետք է հաշ վի առ նել այն 

իրո ղու թյու նը, որ հա սա րա կու թյան մեջ կա նանց դե րը ըն տա նի քում չի կա րող 

բարձր լի նել, քա նի դեռ հա սա րա կու թյան մեջ մար դու ար ժեքն ընդ հա նուր 

առ մամբ նվա զեց ված է, ու ոտ նա հար ված են նրա հիմ նա րար իրա վունք նե րը: 

2.2.4.Դաստիարակչականպրակտիկաներ

 դաս տիարակ չա կան պրակ տի կա ներն ամ բող ջու թյամբ հիմն վում են 

գեն դե րային դե րե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րի, հիմ նա կան գեն դե րային 

կարծ րա տի պե րի վրա և ծա ռա յում են ան ձի զար գաց մա նը զու գըն թաց նրան 

այս պատ կե րա ցում նե րին մո տեց նե լուն: Այդ պրակ տի կա նե րը ճն շում են ան

ձի որոշ կող մեր և խթա նում այլ կող մեր՝ ձևա վո րե լով նրան հա սա րա կա կան 

պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Այս պի սի տար բե րակ ված դաս տիարա

կու թյունն ուղղ ված է աղ ջիկ նե րին դարձ նել են թարկ վող ու հո գա տար, տղա

նե րին՝ նա խա ձեռ նող ու ու ժեղ: Ավե լին, երե խա նե րի դաս տիարա կու թյան 

մեջ մի շարք պրակ տի կա ներ կա րող են հիմք դառ նալ ըն տա նի քում տար բեր 

սե ռի երե խա նե րի ան հա վա սար կար գա վի ճակ նե րի ձևա վոր ման և հե տա գա

յում թե՛ հա սա րա կու թյան մեջ և թե՛ ըն տա նի քում այս կար գա վի ճակ նե րի ամ

րագր ման հա մար: դաս տիարակ չա կան նմա նա տիպ պրակ տի կա ներն են 

աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի ան հա մա չափ և չհիմ նա

վոր ված բաշ խու մը, աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի միև նույն արարք նե րի նկատ

մամբ ծնող նե րի տար բե րակ ված հա կազ դում նե րը, տար բեր սե ռի երե խա

նե րի նկատ մամբ թույ լատ րե լիու թյան տար բեր սանդ ղա կի կի րա ռու մը, որը 

հան գեց նում է «չ վաս տա կած» ար տո նու թյուն նե րի ինս տի տու տի ձևա վոր մա

նը հա սա րա կու թյան մեջ և այլն: 

Ս տորև առանձ նաց րել ենք այն դաս տիարակ չա կան պրակ տի կա նե րը, 

որոնք առա վել ազ դե ցիկ են կարծ րա տի պային «ա րա կան» և «ի գա կան» 

ան ձի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում, ինչ պես նաև հան դի սա նում են արա կան 

և իգա կան սե ռե րի ան հա վա սար սո ցիալհո գե բա նա կան կար գա վի ճակ նե րի 

ձևա վոր մա նը նպաս տող մե խա նիզմ ներ:

1. Ծ նող նե րի կող մից ըն տա նե կան դաս տիարա կու թյան ըն թաց քում արա

կան սե ռի զա վակ նե րի հա մար հնա րա վո րինս բարձր, ար տո նյալ դիրք ստեղ

ծե լու ձգ տում. 

«Ինձթվումէ՝միքիչտղայինպետքէերեստասորոշակիտա

րիքում»։

Կանանցֆոկուսխումբ
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«Եթեքոտղանա,ուրեմնինքըմիշտճիշտպետքալինիքոաչ

քում,որդրսումկարողանաիրենդրսևորի,եթեանգամվատէլա,

սխալէլա,շատթույլ,հասարակ,հանգիստձևովպետքանախա

տես,ոչթեստորացնես,որդաիրահամարդառնասովորություն:

Ուէդմամաներինմիշտպետքաասվի՝տղուդորպեստղահարգի

տանմեջ,եթեանգամինքըմիշտչի,որճիշտա»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

Տ վյալ եր ևույ թը, ան կաս կած, բխում է «տ ղան տան սյունն ա» կարծ րա

տի պից, ինչ պես նաև դե րե րի և իշ խա նու թյան ան հա վա սար գեն դե րային 

բաշ խու մից, այ սինքն, եթե տղա մարդն ապա գա «տան գլուխն է», նա պետք 

է ման կուց ու նե նա որո շա կի իշ խա նու թյուն, խոս քի որո շա կի առա վե լու թյուն 

իգա կան սե ռի ներ կա յա ցուց չի՝ մոր և/ կամ քրոջ հան դեպ:

 2. Թե՛ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, թե՛ ըն տա նի քում տղա նե րի 

նկա տե լիորեն պա կաս պար տա կա նու թյուն նե րի առ կա յու թյուն, իգա կան սե

ռի հա մե մատ: Տղա նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը լա վա գույն դեպ քում սահ

մա նա փակ վում են ինք նաս պա սարկ ման, սե փա կան իրե րի կար գու կա նո

նին հետ ևե լու խն դիր նե րով, սա կայն նույ նիսկ այս պար տա կա նու թյուն նե րը 

տղա նե րի դեպ քում պա կաս պար տա դիր և ան վե րա պահ են հա մար վում, քան 

աղ ջիկ նե րի դեպ քում: Աղ ջիկ ներն ու նեն պար տա կա նու թյուն նե րի ակն հայ

տո րեն ավե լի լայն շր ջա նակ թե՛ ըն տա նի քում, թե՛ ու սում նա կան հաս տա տու

թյուն նե րում. նրանց պար տա կա նու թյունն է հա մար վում ոչ միայն սե փա կան 

իրե րի կար գու կա նո նին հետ ևե լը, այլև ընդ հա նուր առ մամբ իրենց բնա կու

թյան, ու սում նա ռու թյան տա րած քի մաք րու թյու նը պահ պա նե լը, մո րը կեն

ցա ղային գոր ծե րում աջակ ցե լը և արա կան սե ռի հա րա զատ նե րի (եղ բայր, 

հայր) խնամ քը: 

«Հիմնականում տղաներինհանձնարարումենք,օրինակ,սե

ղաններըտեղափոխել,կարգավորել,տեղավորելևայլն,աղջիկ

ներինհիմնականումհանձնարարումենքհավաքպահել,մաքուր

պահել,նույնիսկդիտողությանժամանակ.«աղջիկներ,վատչեք

զգո՞ւմ,երբձերհարազատդասարանըթափթփվածէ»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«...իրաեղբայրըմիբաժակսուրճէուզում,ինքըկարողէզլա

նալ»։

Կանանցֆոկուսխումբ

«Աղջիկներըանումեն,տղեսթափումա,քուրիկներնէլգալիս

են,ճնշումեն,ասումեն՝խիեսթափում,խիչեսհավաքում,էն

էլասումա՝դուքհավաքեք,աղջիկներնէլհավաքումեն,դեբնա

կանաբար»։

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ
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 դաս տիարակ չա կան այս պրակ տի կան ուղղ ված է, մի կող մից, աղջ կան 

իր ապա գա սո ցիալա կան դե րի (ո րի կար ևո րա գույն բնու թա գիրն ու րիշ նե

րին հոգ տա նելն ու պա տաս խա նատ վու թյունն է) լա վա գույնս նա խա պատ

րաստ մա նը, մյուս կող մից՝ տղայի ար տո նյալ, գե րա դաս վի ճա կի (կր կին նա

խա պատ րաս տումն է իր ապա գա սո ցիալա կան դե րին և կար գա վի ճա կին) 

ամ րագր մա նը: Պար տա կա նու թյուն նե րի նման բաշ խու մը, ան կաս կած, ու նի 

իր պատ մա կան հիմ քե րը. մինչև ուր բա նի զա ցիայի ժա մա նա կա կից մա կար

դա կին հաս նե լը, հայ կա կան ըն տա նի քում մե ծա հա սակ նե րի հոգ սե րը կի սե

լու հա մար տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի միջև աշ խա տան քի բա ժա նում էին անում: 

Տղա ներն աջակ ցում էին ըն տա նի քին հո ղա գոր ծա կան և անաս նա պա հա կան 

աշ խա տանք նե րում, աղ ջիկ նե րը՝ ըն տա նի քի ան դամ նե րի սպա սարկ ման, 

մաք րու թյան և այլ գոր ծե րում (ն մա նա տիպ պար տա կա նու թյուն նե րի բաշ

խում ներ կա յումս կա րե լի է հան դի պել գյու ղա կան մշա կույ թում): Սա կայն, 

քա ղա քային կյան քին ան ցնե լով՝ տղա նե րի պար տա կա նու թյուն ներն աս տի

ճա նա բար նվա զել են, իսկ աղ ջիկ նե րի նը՝ հիմ նա կա նում պահ պան վել: 

3. Թե՛ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, թե՛ ըն տա նի քում աղ ջիկ նե

րին ներ կա յաց վում են ավե լի խիստ պա հանջ ներ՝ վար քի, կեց ված քի, հա գուս

տի նկատ մամբ, իսկ տղա նե րի նկատ մամբ ավե լի պա կաս խս տա պա հանջ 

վե րա բեր մունք կա: Աղ ջիկ նե րի նմա նա տիպ խիստ դաս տիարա կու թյունն 

ուղղ ված է մոր և հար սի ապա գա դե րե րին նրանց նա խա պատ րաս տե լուն: 

Այս տեղ ակն հայ տո րեն դրս ևոր վում է «աղ ջի կը գնա ցող ա» կարծ րա տի պը, 

որն աղջ կա վար քի խիստ նոր մա վոր ման պա հանջ ներ է ներ կա յաց նում: Ըստ 

էու թյան, աղջ կա դաս տիարա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ ուղղ ված է ու րի շի 

ըն տա նի քում ապ րե լուն, մայ րա կան գոր ծա ռույ թին, «հար սի» գոր ծա ռույ թին 

պատ րաստ վե լուն: Հե տաքրք րիր է, որ «կ նոջ (կո ղակ ցի)» դերն այն քան չի 

կար ևոր վում, որ քան «հար սի» և «մոր» դե րերը: Իսկ «հար սի» և «մոր» դե

րե րը շատ ավե լի խիստ պա հանջ ներ են ներ կա յաց նում կնո ջը, ավե լի մեծ 

ինք նան վի րում և ինք նա զո հա բե րու թյուն են պա հան ջում: Փաս տո րեն, ծնող

ներն աղջ կան դաս տիարա կե լիս՝ պատ րաս տում են նրան որ պես պո տեն

ցիալ «հարս» մեկ այլ ըն տա նի քի հա մար, պո տեն ցիալ «մայր» իրենց թոռ նե

րի հա մար: որ քան հա ջող ված լի նի այս նա խա պատ րաս տու թյու նը, այն քան 

հա վա նա կան է աղջ կա ամուս նու թյու նը, ին չը ևս հա յաս տա նյան իրա կա նու

թյու նում աղջ կա հա մար պար տա դիր է հա մա ր վում, քա նի որ «տա նը մնա

ցած» աղ ջի կը դժ բախտ է հա մար վում: Այդ պատ ճա ռով աղ ջիկ ներն ավե լի 

խիստ են վե րահսկ վում խո սե լաձ ևի, բա ռա պա շա րի, կեց ված քի, հա գուս տի 

և նույ նիսկ հա մա ցան ցից օգտ վե լու հար ցե րում: Աղ ջիկ նե րի ոչ նոր մա տիվ 

կամ ան կար գա պահ վար քը, ան կաշ կան դու թյու նը, նույ նիսկ մեր մշա կույ

թում ըն դուն ված նոր մե րին չհա մա պա տաս խա նող կեց վածքն ու նս տե լաձ ևը 

խիստ ան հան դուր ժե լի են, ուս տի նշա նա կա լիորեն ավե լի խիստ հա կազ դում 
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են առա ջաց նում՝ վր դով մունք, դի տո ղու թյուն, պա տիժ, քան տղա նե րի նմա

նա տիպ վար քը: Ավե լին, աղ ջիկ նե րի վար քի վե րահս կու մը շատ դեպ քե րում 

վս տահ վում է նաև նրանց եղ բայր նե րին, ին չը նպաս տում է ըն տա նի քում 

տղա նե րի կար գա վի ճա կի էլ ավե լի բարձ րաց մա նը՝ նրանց ավե լի մեծ իշ խա

նու թյուն ըն ծայե լով, իսկ աղ ջիկ նե րին դնե լով կա խյալ վի ճա կում և վաղ տա

րի քից սահ մա նա փա կե լով նրանց դրս ևո րում նե րը:

«Հիմնականում հա, աղջիկներին սաստում եմ, տղաներին՝

ոչ»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«Ես դպրոցից խոսեմ. մեր դասղեկը հենց տարբերությունն

ամբողջովինդնումէրումերդիմացէլասումէր,որեստղանե

րինավելիշատեմսիրում,քանաղջիկներին:...աղջիկներինշատ

էրվիրավորումտղաներիմոտ,չգիտեմինչէրմտածում,որտենցէր

վարվում»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ(աղջիկ)

«Պարզա,որիմարտոնություններնավելիշատա,քանիորմեր

պայմաններից ելնելով հայկական, հնարավոր չի, էլի, հավա

սարերկուսիննույնբաներըթույլատրվի,դրահամարէլտարբերու

թյունըտեսնումեմ»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ(տղա)

 Սա կայն ստաց վում է, որ աղջ կան հե տա գա կյան քին նա խա պատ րաս

տե լիս դուրս է մնում նրա կար ևո րա գույն ըն տա նե կան դե րե րից մե կը՝ ամուս

նա կան դե րը: Հա ճախ տղա մար դիկ ևս, հատ կա պես առա վել պահ պա նո

ղա կան հա յացք ներ ու նե ցող նե րը, ամուս նա նա լիս ոչ այն քան իրենց հա մա

պա տաս խան կին են ընտ րում, որ քան իրենց ծնող նե րին հար մար «հարս»: 

Իսկ տղա նե րի դաս տիարա կու թյան մեջ չի ընդ գծ վում ոչ հայ րա կան դե րը, 

ոչ ամուս նա կան: Սա ևս ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում ան ներ դաշ նա

կու թյան մի գոր ծոն է ամու սին նե րի միջև փոխ հաս կաց ման բա ցա կա յու թյան, 

կնոջ ցան կու թյուն նե րի և հա սա րա կա կան սպա սե լիք նե րի ան հա մա պա տաս

խա նու թյան առա ջաց ման հա մար, որոնք էլ կա րող են ըն տա նե կան կոնֆ

լիկտ նե րի և բռ նու թյան հիմք դառ նալ:

4.  Թե՛ ըն տա նի քում և թե՛ դպ րո ցում տղա նե րի ջան քերն ու ձեռք բե րում նե

րը սո վո րա բար ավե լի բարձր գնա հա տա կա նի են ար ժա նա նում, ի հա կադ

րու թյուն աղ ջիկ նե րի՝ հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լու ճա նա պար հին ստեղ ծե լով 

ան հա վա սար պայ ման ներ աղ ջիկ նե րի հա մար:

«Ա՛յ,իսկերբտղաներնենխելացիլինում,դաստիարակված,

կարգապահ,նրանքմերաչքինմիփոքրավելիենբարձրանում,

քաննմանատիպաղջիկը:Չգիտեմ,ակնկալիքներըտղաներիցու
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աղջիկներիցտարբերեն»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«Մեր կուրսում հիմնականում գերակշռում են աղջիկները,

ևեսնկատելեմ,որտղաներինավելի լավենվերաբերվումթե՛

գնահատականի,թե՛ուշադրության,թե՛մյուսմյուսկողմերով»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ

5. Ըն տա նի քում իգա կա նի ստո րա դաս ման եր ևույ թը դրս ևոր վում է երե

խա նե րի հա գուս տի պա րա գա նե րի ու խա ղա լիք նե րի սե ռային բաշխ ման 

գոր ծըն թա ցում: Առա ջին հա յաց քից օրի նա չափ և ան վտանգ այս հան գա

ման քը մի կար ևոր առանձ նա հատ կու թյուն ու նի. իրե րի, հա գուս տի, խա ղա

լիք նե րի սե ռային բաշ խումն իրա կա նաց վում է ոչ հա մա չափ: Թույ լատ րե լի 

և նույ նիսկ սո վո րա կան է հա մար վում աղ ջիկ նե րին «ա րա կան» հա գուստ 

հագց նե լը, եղ բոր խա ղա լիք նե րով խա ղա լը, նույ նիսկ նրա հա մար «տ ղայի» 

խա ղա լիք ներ գնե լը, արա կան հա մար վող գույ նե րի օգ տա գոր ծու մը, իսկ 

տղա նե րին խս տիվ ար գել վում է որ ևէ «աղջ կա կան» իրի, պա րա գայի, խա

ղա լի քի օգ տա գոր ծու մը: Այս եր ևույթն առա ջաց նում է ծնող նե րի վր դով մուն

քը, վա խը, և կա րող է ար ժա նա նալ նա խա տին քի, նույ նիսկ պատ ժի: Տղայի 

հե տաքրք րու թյունն աղ ջիկ նե րի հա մար նա խա տես ված իրե րի նկատ մամբ 

հա մար վում է շատ ավե լի անըն դու նե լի, քան աղ ջիկ նե րի հե տաքրք րու թյու նը 

տղա նե րի հա մար նա խա տես ված իրե րի նկատ մամբ. 

«Մերաղջիկըշատէրտղայինման,մենքիրանհագցնումէինք

տղայինման,իրանչէինսազումշորիկներ,դե,տղայինփորձելեմ

տղայականինչորբաներ»:

 «Ինքը լրիվաղջիկ է, բայցհրացանկուզիեղբայրներիհետ

խաղա,եսչեմարգելում»։

«Ինքը(աղջիկը)մեքենաէուզել,ուեսպատրաստվումեմգնել,

որինքըխաղա,չեմուզում,որմանկությաներազանքմնամեքե

նայովխաղալը»:

«Իմտղայինկտրուկչեմթույլտալիստիկնիկներովխաղալ,ոչ

միաղջկախաղալիքներովխաղալ...»:

Կանանցֆոկուսխումբ

«Երբաղջիկըխաղում է տղայիխաղալիքներով, էլիբարկա

նումեմ, բայց... էդքան չէ, ինչքան, որ տղանխաղումա տիկնի

կով»։

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

Ն ման պրակ տի կա նե րը հան գեց նում են «ի գա կա նի» նկատ մամբ բա ցա
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սա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը՝ որ պես պար սա վան քի ար ժա նի վար

քա գիծ կամ ան ձնային դրս ևո րում, միև նույն ժա մա նակ՝ «ա րա կա նի» վե րա

բե րյալ որ պես ավե լի գե րա դա սե լի, ավե լի նա խընտ րե լի, պատ կե րա ցում

նե րի կա յաց մա նը: Այս պի սով, տղա նե րին ավե լի «առ նա կան մե ծաց նե լու» 

ձգ տու մը կամ նրանց «ֆե մի նի զա ցիայի վա խը» հար կադ րում են ծնող նե րին, 

ըստ էու թյան, բա ցա սա կան դիր քո րո շում ներ փո խան ցել իրենց երե խա նե

րին իգա կան հատ կա նիշ նե րի, վար քաձ ևե րի նկատ մամբ: Այս մե խա նիզ մով 

«աղ ջիկ» բա ռը տղա նե րի հա մար դառ նում է վի րա վո րա կան ար տա հայ

տու թյուն, քա նի որ «այդ պես մի՛ արա, դու հո աղ ջիկ չես» ար տա հայ տու

թյու նը մե խա նի կո րեն ամ րագ րում է «աղ ջիկ լի նե լու» բա ցա սա կա նությու

նը: Գաղտ նիք չէ, որ տղա նե րը մի մյանց ստո րաց նե լու հա մար կի րա ռում են 

«աղ ջիկ», իսկ տղա մար դիկ՝ «կ նիկ» բա ռը: Եվ լիովին հա կա ռակ՝ դրա կան 

բո վան դա կու թյուն է կրում կա նանց նկատ մամբ կի րառ վող «տ ղա մարդ կին» 

ար տա հայ տու թյու նը, որը բնու թագ րում է բարձր կա մային որակ նե րով, նպա

տա կասլաց, առաջ նորդ կնո ջը: 

Այս պի սով, դաս տիարա կու թյան հիմ նա կան գեն դե րային տար բե րու

թյուն նե րը կա յա նում են աղջ կան ավե լի խիստ և սահ մա նա փակ պա հե լու, 

միաժա մա նակ պա տաս խա նա տու դարձ նե լու, տղային ավե լի ազատ, ար

տո նյալ, «ոչ կա նա ցի» մե ծաց նե լու շեշ տադ րում նե րում: Ի հա կադ րու թյուն 

այս մո տեց ման, կային քա հա նա նե րի կող մից հն չեց ված գեն դե րային կարծ

րա տի պե րից ազատ դաս տիարա կու թյան գա ղա փար ներ. «Տղաներնուաղ-

ջիկները պետք է դաստիարակվեն միևնույն կերպ, պետք է նրանց մեջ

խրախուսելազնիվուխիզախլինելը,հոգեբանորենազատու լիարժեք

մարդմեծացնել...»։

 

2.2.5.Վարքիևդրսևորումներիսահմանափակումներ

դաս տիարա կու թյան կար ևոր պրակ տի կա նե րից մեկն է դրս ևո րում նե

րի սահ մա նա փա կու մը, որո շա կի վար քաձ ևե րի ար գե լու մը, ին չը հա մա պա

տաս խան որակ ներ է ձևա վո րում և ուղ ղոր դում է գոր ծու նեու թյու նը, կյան քի 

պլա նա վո րու մը և այլն: Ամե նաակն հայտ տար բե րու թյունն այն է, որ իգա

կան սե ռին ներ կա յաց վող սահ մա նա փա կում ներն ավե լի բազ մա քա նակ են և 

ներգ րա վում են տար բեր ոլորտ ներ՝ սկ սած ար տա քին տես քից, կեց ված քից, 

նս տե լաձ ևից մինչև սե ռա կան կյան քի և ապա գա յում ամուս նա կան ըն տա նի

քում վար քաձ ևե րի պա հանջ ներ:

 Սահ մա նա փա կում ներ, որոնց են թարկ վում են աղ ջիկ նե րը

« Մի՛ արա, դու աղ ջիկ ես...»
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Աղ ջիկ նե րի ավե լի խիստ և սահ մա նա փա կող դաս տիարա կու թյու նը 

նրանց ապա գա սո ցիալա կան դե րի և բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշ

տու թյուն է հա մար վում: Աղ ջիկ նե րին ներ կա յաց վող հիմ նա կան սահ մա նա

փա կում նե րը հետ ևյալն են.

1.  Սե ռա կա նու թյան սահ մա նա փա կում: Աղ ջիկ նե րի սե ռա կա նու թյան 

սահ մա նա փա կում նե րը տար բեր տա րիք նե րում դրս ևոր վում են տար բեր 

կերպ. 

 հա վա նու թյան չեն ար ժա նա նում պա տա նե կան տա րի քում աղ ջիկ նե րի 

ռո ման տիկ հա րա բե րու թյուն նե րը տղա նե րի հետ. «Հիմա աղջիկների մե-

ծամասնությունըընկերէունենում,ինձթվումէ՝դա,ընտանիքներումէդ

հարցնէ,էլի,որչենթողնում» (պա տա նի նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ), 

 ա նըն դու նե լի է աղջ կան սե ռա կա նո րեն գրա վիչ դարձ նող հա գուս տը՝ 

կարճ, ընդ գծող, մեծ բաց վածք նե րով. «Շորերիհամարենշատխոսում,որ

կարճէկամսիրունչի»(պա տա նի նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ), 

 ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է հատ կաց վում աղջ կա նս տե լաձ ևին 

նույ նիսկ շատ փոքր տա րի քից, աղջ կա ոտ քե րը բաց ված դիր քով նս տե լը հա

մար վում է ան վայել և դի տո ղու թյան կամ պատ ժի է ար ժա նա նում թե՛ ծնող նե

րի և թե՛ ման կա վարժ նե րի կող մից: Սա սե ռա կա նու թյան սահ մա նա փակ ման 

յու րա հա տուկ դրս ևո րում է,

  մինչև ամուս նու թյու նը սե ռա կան կյան քով ապ րե լը, ին չը հա կա ռակ 

պատ կերն է ստա նում տղայի դեպ քում, քա նի որ տղա մարդ կանց մե ծա մաս

նու թյու նը կար ծում է, որ ան գամ ամուս նու թյու նից հե տո տղա մար դու հա մար 

նոր մալ է ար տա մուս նա կան կա պեր ու նե նա լը. «Մանեկողէլպետքալինի,

տղամարդա,չէ՞»,

 կ նոջ ամուս նա կան դա վա ճա նու թյու նը հա մար վում է ան քն նար կե լի 

սար սա փե լի մեղք, որն ար ժա նի է ամե նա դա ժան պատ ժի, նույն արար քը 

տղա մար դու դեպ քում հա մար վում է բնա կան, հատ կա պես տղա մարդ կանց 

շր ջա նում: 

2. Աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են հս տակ ժա մա նա կային և տա

րած քային սահ մա նա փա կում ներ, օրի նակ՝ երե կո յան ուշ ժա մե րի տա նից 

չբա ցա կայե լու և որո շա կի ժա ման ցի վայ րեր այ ցե լե լու ար գելք ներ, որոնք 

ըն կալ վում են նաև որ պես նրա բա րո յա կա նու թյան պահ պան ման պայ ման:

«Աղջիկներինչիկարելիգիշերովտունգնալ,ուշժամիտուն

գնալ,էնէլնենցտեղերում,որգեղեցիկչի»։

«Կլուբեր:Եսինքսերբևիցե չեմեղել էնտեղ,դրահամար էդ

խնդրիներբևիցեչեմ...իմհամարխնդիրչիեղել,ախպերսչի

բարկացել»։

«Տղաներին՝ մեզ,ավելի շատ ժամանակա թույլատրվում ու
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կարելի ա մեկմեկ նույնիսկ կեսգիշերին գալ տուն ու, ասենք,

նույնըաղջիկներինհաստատչենթողնի,էլի»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ

 Պետք է փաս տել, որ այս տա րա ծա ժա մա նա կային սահ մա նա փա կում նե

րը գոր ծում են նաև հա սուն կնոջ կյան քում, պար զա պես փոխ վում են դրանց 

վե րահս կող ան ձինք՝ հայ րա կան ըն տա նի քում ծնող նե րը և/ կամ ավագ եղ

բայ րը, իսկ հե տա գա յում՝ ամու սի նը և/ կամ նրա ծնող նե րը: Հա ճախ փոխ վում 

են նաև սահ մա նա փա կում նե րի բնույ թը և խս տու թյու նը՝ կախ ված ըն տա նի

քի պահ պա նո ղա կա նու թյան աս տի ճա նից: Եթե հայ րա կան ըն տա նի քը եղել 

է պա կաս պահ պա նո ղա կան, քան ամուս նա կան ըն տա նի քը, ապա ամուս

նու թյու նից հե տո կնոջ տա րա ծա ժա մա նա կային սահ մա նա փա կում ներն 

ավե լա նում են, ըստ որում, դրան ցում կա րող են նե րառ վել նաև հայ րա կան 

տուն այ ցե լե լու և ծնող նե րի հետ շփ վե լու սահ մա նա փա կում նե րը: Իգա կան 

սե ռի խիստ տա րա ծա ժա մա նա կային սահ մա նա փա կում նե րը հիմ նա կա նում 

առա ջա ցել են հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան որո շա կի ժա մա նա կա հատ ված

նե րում կա նանց գե րե վա րու մից պաշտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից, այդ 

սահ մա նա փա կում նե րի մի մա սը մաս նա կի փո փո խու թյուն նե րով պահ պան

վել է մինչ այժմ: 

3. Աղ ջիկ նե րի հա մար անըն դու նե լի է հա մար վում վր դով մուն քի, զայ րույ

թի ար տա հայ տու մը: Չնա յած աղ ջիկ նե րին խրա խու սում են լի նել հու զա կան, 

սա կայն ար գե լում են ար տա հայ տել զայ րույ թը հատ կա պես տղա մարդ կանց 

և իրեն ցից տա րի քով մե ծե րի նկատ մամբ: Նմա նա պես ար գել վում է տղա

մարդ կանց և մե ծե րի խոս քին հա կա ճա ռե լը, նրանց կող մից ստաց ված վի

րա վո րանք նե րին պա տաս խա նե լը, քա նի որ այս եր ևույթ ներն ըն կալ վում են 

որ պես չեն թարկ վո ղու թյուն: Նմա նա տիպ սահ մա նա փա կում նե րը փոքր տա

րի քից աղ ջիկ նե րին սո վո րեց նում են են թարկ վո ղու թյուն, սե փա կան շա հե րից 

հրա ժա րում, ինք նա զո հո ղու թյուն. «Ինքը (աղջիկը) էդ պահը (սկեսրայրի

կողմիցհասցվածվիրավորանքը)կարակուլտաուընդունի»(տ ղա մարդ

կանց ֆո կուս խումբ): 

4. Աղ ջիկ նե րի խոս քի սահ մա նա փա կում նե րը վե րա բե րում են խոս քի գրե

թե բո լոր կող մե րին. 

 տո նայ նու թյա նը. «Չեմ սիրում, որ աղջիկները բարձր բղավում են,

հիմնականումտենցաղջիկչեմունեցել,որ...աղջիկըպիտիմիշտհամեստ

լինի,չբղավի,ցածրխոսի,նախասածըլսի,էդպիսիբաներ,էլի» (խո րաց

ված հար ցազ րույց ու սուց չի հետ),

  կիրթ և գրա գետ ձևա կերպ մա նը. «իմմամանահավորշատուշադրու-

թյունէդարձնումիմխոսելաձևիվրա,ամենոչտեղինբառիհամարջղայ-

նանումէինձվրա...»(պա տա նի նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ), 

 ան պար կեշտ, վի րա վո րա կան, հայ հո յա կան բա ռե րի և ար տա հայ տու
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թյուն նե րի օգ տա գործ մա նը. «որկռիվէլինում,աղջիկներիմեջվատբառեր

չասեն,որովհետևինձթվումէ՝դաաղջկահամարնորմալչէ»(պա տա նի

նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ),

  շատ խո սե լուն. «Շատախոս չաչանակությունը չեմ սիրում աղջկա

մոտ»(խո րաց ված հար ցազ րույց ու սուց չի հետ), «աղջիկըպետքաքչախոս

լինի»(ե րի տա սարդ նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ), 

 ու րիշ նե րի, հատ կա պես իրենց ըն կեր նե րի մա սին չա րա խո սե լուն. «աղ-

ջիկըպետքէչբամբասիսրա-նրամասին»(խո րաց ված հար ցազ րույց ու

սուց չի հետ): 

Աղ ջիկ նե րի խոս քի տա րա տե սակ սահ մա նա փա կում նե րը մա սամբ 

«հարս նե րի չխոս կա նու թյան» ավան դույ թի81* վե րապ րուկ ներ են: 

5. Աղ ջիկ նե րի ան ցան կա լի վարք է հա մար վում վատ սո վո րու թյուն ներ 

ու նե նա լը, հիմ նա կա նում ծխա խո տի և ալ կո հո լի օգ տա գոր ծու մը, ինչն ըն

դու նե լի (չ նա յած վնա սա կար) է հա մար վում տղա նե րի դեպ քում. «այնպիսի

աղջիկներեմտեսել,ործխումեն,դաթույլատրելիչի,կամխմելը»: Սա 

կր կին մեկ նա բան վում է աղջ կա ապա գա մայր լի նե լու և նրա արարք նե րի՝ 

հե տա գա սե րունդ նե րի հա մար ու նե ցած նշա նա կու թյան տե սա կե տից: Իսկ 

տղա նե րի պա տաս խա նատ վու թյունն ապա գա սե րունդ նե րի հա մար գրե թե 

չի գի տակց վում:

6. Ծ նող նե րը նաև փոր ձում են վե րահս կել աղ ջիկ նե րին շր ջա պա տող 

մարդ կանց, նրանց ըն կեր նե րի ընտ րու թյու նը, հիմ նա կա նում սահ մա նա փա

կում են աղ ջիկ նե րի շփումն այն հա սա կա կից նե րի հետ, որոնք չեն տե ղա վոր

վում ըն դուն ված նոր մե րի սահ ման նե րում և խախ տում են աղ ջիկ նե րի հա մար 

նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րից մե կը կամ մի քա նի սը. «Մայրսշըր-

ջապատումսնկատումէընենցմարդկանց,որիրենդուրչենգալիս,ասում

էդրամասին,ևեսիրենլսումեմ»(պա տա նի նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ)։ 

7. Աղ ջիկ նե րին ներ կա յաց վող հա ջորդ սահ մա նա փա կումն առնչ վում է 

թափթփ վա ծու թյա նը (ո րի հա կադ րու թյու նը՝ մաք րա սի րու թյու նը, հա մար վում 

է աղ ջիկ նե րի հա մար պար տա դիր որակ), եթե տղայի թափթփ վա ծու թյու նը 

հա ճե լի չէ, բայց նոր մալ է, ապա աղջ կա հա մար դա հա մար վում է խիստ 

անըն դու նե լի և ոչ «աղջ կա կան»: Այս սահ մա նա փա կու մը ևս աղ ջիկ նե րի 

ապա գա դե րի կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից է:

«Կամէլթեչէ,ասենք,փնթիա,թափթփվածա,մազերըգե

ղեցիկչիպահում,անընդհատքանդումա,հավաքվածչի,աթո

* Ըստ ավանդույթի՝ հարսը չպետք է խոսեր ընտանիքի տղամարդկանց հետ, բացի 
իր ամուսնուց, որոշակի ժամանակ նաև չպետք է խոսեր սկեսուրի հետ (օրինակ, Լեռնային 
Ղարաբաղում մինչև առաջին երեխայի ծնվելը): Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում 
տարբեր խստության չափանիշներ են կիրառվել «հարսի չխոսկանության» նկատմամբ:
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ռինգեղեցիկչինստում,ինչասեմ,սրբիչնիրտեղըչիկախում,

դրանքմիշտպետքա...նու,կոկիկությունլինի,մաքրությունըավե

լի շատ ոգևորում եմ, թափթփված բան չտեսնել, անմիջապես

դասավորելամենինչը,ոգևորումեմ,ահասենցինչորբաներ»։

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

8. ու սու ցիչ նե րի կող մից աղ ջիկ նե րի անըն դու նե լի վար քաձև են ըն կալ

վում նաև լի դե րու թյան ձգ տու մը, նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն ցու ցա բե րե լը, 

ու ժեղ կամ քը: Հենց այս հատ կա նիշ ներն են դի տարկ վում իբրև վտան գա վոր, 

քա նի որ կա րող են ազ դել աղջ կա հե տա գա նոր մա տիվ վար քի ձևա վոր ման 

վրա՝ նրան «սուբյեկ տի» հատ կու թյուն նե րով օժ տե լով և տղա մար դու հետ 

հա րա բե րու թյուն նե րում հա վա սա րա կից դարձ նե լով:

«Ուժեղենաղջիկները,էդլավչի:Ուբոլորուսուցիչներիցա

վոտկողմնաէդ,բոլորըէդկարծիքինեն»։

«Սիրումեմ,երբորաղջիկներըչենմտածումլիդերլինել,այլ

հավասարենտեսնումիրենցշրջապատիհետ,անկախսովորելու

աստիճանից:...Բայցեսէդպեսփոքրիկհավաքներեմանումաղ

ջիկներիհետուաշխատումեմ,որէդհավասարությաննշանըլի

նիանպայման»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

Ամ փո փե լով աղ ջիկ նե րի գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման գոր ծըն թա

ցում սահ մա նա փա կում նե րի առ կա յու թյու նը և դրանց հնա րա վոր ազ դե ցու

թյունն աղջ կա ան ձի ձևա վոր ման վրա՝ հա վե լենք, որ աղ ջիկ նե րին ավե լի 

խիստ սահ մա նա փա կում նե րի են թար կե լը հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի 

կող մից մեկ նա բան վում է մեր մշա կույ թում աղ ջիկ նե րին ավե լի սահ մա նա

փակ պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: Այս ան հրա ժեշ տու թյու նը, ըստ նրանց, 

բխում է կնոջ սո ցիալա կան և ըն տա նե կան դե րի առանձ նա հատ կու թյուն

նե րից, աղջ կան «ա պա գա լավ մայր» դաս տիարա կե լու ձգ տու մից, իր մտե

րիմ նե րի և սե րունդ նե րի հան դեպ կնոջ պա տաս խա նատ վու թյու նից (կ նոջ 

արարք նե րի հետ ևանք նե րը տա րած վում են ոչ միայն իր, այլ նաև նրա մտե

րիմ շր ջա պա տի վրա՝ ծնող նե րի, երե խա նե րի, ամուս նու).

«Աղջիկներիհանդեպավելիխիստեմ՝պայմանավորվածմեր

մենթալիտետով,մերմշակույթով,ևմիդրականկողմեմդրամեջ

նայում, երբ աղջկան դաստիարակելուց հեռանկարային իրան

նայումեմորպեսմայր,ինքըորպեսմայրպետքաձևավորվի,դրա

համարէդխստություննավելիկենտրոնացվածաաղջկաուղղու

թյամբ:Հայրըիրպարտականություններով,էդառումովչիկարա

համատեղվիմորհետ,դրահամարավելիխիստեմվերաբերվում

աղջիկներիհետ:Ոչթեբռնի,այլուղղակիշատհավասարակշիռ
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խստությամբ,էլի,այսպեսասած»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ

«Աղջիկների նկատմամբ հայրը յուրահատուկ ուշադրություն

ատածում,դրահամարբարկացնողպահերըդեպիաղջիկները

կարողաավելիշատ լինեն, քան տղայիպարագայում, քանիոր

բացթողումներըապագայում լուրջխնդիրների կարող են հան

գեցնել...Դուքպատկերացնումեք՝հարսագնում,աղջիկչիդուրս

գալիս...,դաինչքանցավալիածնողիհամար»։

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ

 

Սահ մա նա փա կում ներ, որոնց են թարկ վում են տղա նե րը

« Մի՛ արա, դու աղ ջիկ չես...»

Տ ղա նե րին ներ կա յաց վող սահ մա նա փա կում նե րը թե՛ ավե լի քիչ են և թե՛ 

ավե լի մեղմ են ար տա հայտ ված, դրանք են.

1. Տ ղա նե րի ամե նաա նըն դու նե լի և խիստ պատժ վող վար քը բո լոր խմ բե

րի կող մից հա մար վում է աղջ կան, կնո ջը բնո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա

րե լը, աղջ կա կան պահ ված քը. 

«Չկանբաներ,որաղջկանկարելիէ,տղայինոչ,միայն.քսվել,

բարձրկրունկովկոշիկներհագնել»։

Պատանիներիխառըֆոկուսխումբ

«Տղանքսվումէ,ինքը3տարեկաներեխաէր,ինքըքսվումէր,

մամայիհետէրամբողջօրը,իրմամանուզումէրսպանել,այ,դա

կարգելեմ,եսէլկսպանեմ»։

Կանանցֆոկուսխումբ

«Արգելումեմտղայինկուկուովխաղա,խոսքի՝աղջկասար

քերովխաղա»։

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ

« Կա նա ցի չլի նե լը» տղա նե րի ամե նա խիստ սահ մա նա փա կումն է, որի 

խախ տու մը պատ ժի, դի տո ղու թյան կամ ծաղ րի է ար ժա նա նում: Այս սահ

մա նա փակ ման խս տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է «կա նա ցի մի ջա վայ

րում» «տ ղա մարդ» մե ծաց նե լու դժ վա րու թյամբ: Փաստ է, որ ըն տա նի քում, 

նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րում և դպ րո ցում երե խա նե րի դաս

տիարա կու թյամբ զբաղ վում և նրանց հետ շփ վում են հիմ նա կա նում կա նայք: 

Հայ րե րը և այլ տղա մար դիկ թե՛ ժա մա նա կային, թե՛ բո վան դա կային առու մով 

պա կաս մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում տղա նե րի կյան քում, ին չը դժ վա րաց



77

նում է տղա նե րի գեն դե րային նույ նա կա նու թյան կա յա ցու մը՝ «տ ղա մարդ

կայ նու թյան մո դե լի» հա րա բե րա կան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում: Այդ 

պատ ճա ռով թե՛ ծնող նե րը և թե՛ ման կա վարժ նե րը խս տո րեն վե րահս կում են 

տղա նե րի վար քի «կա նա ցի դրս ևո րում նե րը»՝ փոր ձե լով այդ կերպ նրանց 

մեջ «տ ղա մարդ կային գծեր» դաս տիարա կել:

2. Տ ղա նե րի հա ջորդ ամե նաար գել վող արար քը հա մար վում է ագ րե սիան, 

բռ նու թյան կի րա ռու մը, թույ լե րի շա հա գոր ծու մը, հատ կա պես իգա կան սե ռի 

նկատ մամբ ֆի զի կա կան ու ժի կի րա ռու մը:

«Միշտբարկանումեմ,երբորթեկուզտղաներըիրարհետձեռ

քովկամուժովկամխփումենիրար,այ,դաչեմխրախուսումու

անընդհատբարկանումեմ,երբորիրարհետհարցերըպարզում

ենձեռքերով,միշտասումեմ,որպետքէխոսենք,զրուցենք,պար

զաբանենք»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

«Տղաներինարգելումեմաղջիկներիհետկոպիտվարվել,ձեռք

բարձրացնել»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

3. Տ ղա նե րի հա մար անըն դու նե լի է հա մար վում լաց լի նե լը, հու զա կա

նու թյուն դրս ևո րե լը: Սա եր րորդ ամե նաար գել վող վար քաձևն է ընդ հա նուր 

առ մամբ, իսկ ծնող նե րի խմ բե րում երկ րորդն է: Տղայի լա ցը հիմ նա կա նում 

որակ վում է որ պես սե ռին ոչ բնո րոշ վար քաձև, որ պես «ի գա կան» տի պի հա

կազ դում կամ թու լու թյան դրս ևո րում, իսկ հա ճախ էլ այս եր կու սի միջև հա

վա սա րու թյան նշան է դր վում. հա մար վում է, որ լաց լի նե լը բնո րոշ է աղ ջիկ

նե րին, որով հետև իրենք թույլ են:

«Ղզիկությունը,որլացումեն,չեմուչումենանում...»։

Խորացվածհարցազրույցմանկապարտեզի

դաստիարակիհետ

«Լացկանչլինի,եթենույնիսկցավումէ,տղայիլացըավելի

աինձջղայնացնում,քանթեաղջկալացը»:

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ

4. Տ ղայի մեջ անըն դու նե լի են հա մար վում ամաչ կո տու թյու նը, հա մես տու

թյու նը, նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան բա ցա կա յու թյու նը, ընկճ վող լի նե լը, դըժ

վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու ան կա րո ղու թյու նը, բո լո րը միասին կա րող 

ենք բնո րո շել որ պես պա սի վու թյուն, թու լու թյուն:

«Երբորխեղճանումէտղան,ուինքըչիկարողանում,փակու

ղուառաջէ»։

Կանանցֆոկուսխումբ
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«Չեմուզումիմտղայինտեսնեմնմանտիպիամաչկոտ,սենց

քաշվող,չխոսկան»։

Տղամարդկանցֆոկուսխումբ

«Փաստըցույցատալիս,որմերտղաներըբացարձակնախա

ձեռնող չեն, բացարձակ, էնքան ցավով եմ դաասում, ազնիվ

խոսք»։

Խորացվածհարցազրույցուսուցչիհետ

5. Տ ղա նե րի սահ մա նա փա կում նե րը վե րա բեր վում են նաև հո գե ներ

գոր ծուն նյու թե րի, ալ կո հո լի, ծխա խո տի օգ տա գործ մա նը, անօ րի նա կան 

արարք նե րին, որոնք ավե լի շատ նշ վում են պա տա նի նե րի և երի տա սարդ նե

րի կող մից որ պես իրենց ներ կա յաց վող պա հանջ ներ: Սա միան շա նակ թա բու 

չէ, քա նի որ տղա մարդ կանց և տղա նե րի մեծ մա սը ծխե լը կամ որոշ չա փով 

ալ կո հոլ օգ տա գոր ծե լը տղա մար դու հա մար հա մա րում է նոր մալ, սա կայն թե՛ 

հայ րե րը, թե՛ մայ րե րը փոր ձում են սահ մա նա փա կել իրենց տղա նե րի կող մից 

այդ նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը:

«Տղաներիդեպքումէլ՝չծխեն,չխմեն»։

Պատանիներիխառըֆոկուսխումբ

«Փոքր տարիքում մայրս միշտ ասում էր, որ ոստիկանություն

չընկնեմուավելիմասնավորաբարթմրանյութերչօգտագործեմ»։

Երիտասարդներիխառըֆոկուսխումբ

Տ ղա նե րի մնա ցած սահ մա նա փա կում նե րը չու նեն հա մընդ հա նուր բնույթ, 

այլ ավե լի մաս նա վոր են. մայ րե րի խմ բում անըն դու նե լի է հա մար վում բամ

բաս կո տու թյու նը, հայ րե րի խմ բում վախ կո տու թյու նը, ծնող նե րին չեն թարկ

վե լը, ու սու ցիչ նե րի խմ բում՝ ուս ման նկատ մամբ ան պա տաս խա նա տու վե

րա բեր մուն քը, մե ծա հա սակ նե րին հա կա ճա ռե լը, ու սու ցիչ նե րի և ման կա

վարժ նե րի խմ բե րում կար գու կա նո նին չեն թարկ վե լը և ստե լը. «Եթե ստում

են,տանել չեմ կարող:Եթեստումեն, դաինձհամարամենապատժելի

արարքնա»։ 

Պարզ է դառ նում, որ տղա նե րի դաս տիարա կու թյան ըն թաց քում կի րառ

վող ամե նաէական սահ մա նա փա կու մը, առա ջին հեր թին, կա նա ցի չլի նելն է, 

որի մաս կա րող ենք հա մա րել նաև թու լու թյու նը, ամաչ կո տու թյու նը, լաց կա

նու թյու նը, հու զա կա նու թյու նը, նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան բա ցա կա յու թյու

նը, զգա յու նու թյու նը: Իսկ հա ջորդ կար ևոր սահ մա նա փա կու մը՝ բռ նու թյուն 

չգոր ծե լը: Առա ջին հա յաց քից տա րօ րի նակ է թվում այն, որ տղա նե րին վաղ 

ման կու թյու նից սո ցիալա կա նաց ման բո լոր ինս տի տուտ նե րում սո վո րեց նում 

են կա նանց, աղ ջիկ նե րի հան դեպ բռ նու թյուն չգոր ծել, բայց հա սուն տա րի

քում նրան ցից շա տե րը դա անում են: Իրա կա նում խն դիրն այս եր կու սահ

մա նա փա կում նե րի հա կա սու թյան մեջ է. երբ տղային պատ ժում են իրա կան 



79

կամ թվա ցյալ աղջ կա կան վար քի և դրս ևո րում նե րի հա մար, նրա մեջ իգա

կան սե ռի հան դեպ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք, ինչ պես նաև «ի գա կա նի» 

պատ ժե լիու թյան վե րա բե րյալ դիր քո րո շում են սեր մա նում: Այս պի սով, պա

տիժն իգա կան վար քի հա մար դառ նում է ավե լի զո րեղ գոր ծոն և ավե լի ու

ժեղ է ամ րապնդ վում տղայի հո գե կա նում՝ հե տա գա յում, հնա րա վոր է, պայ

մա նա վո րե լով կա նանց հան դեպ բռ նու թյու նը, քան «աղ ջիկ նե րին չի կա րե լի 

խփել» վե րա ցա կան ար տա հայ տու թյու նը: 

Այս պի սով, դաս տիարակ չա կան պրակ տի կա նե րը, այդ թվում նաև վար

քի սահ մա նա փա կում ներն ուղղ ված են տղա նե րին և աղ ջիկ նե րին իրենց հա

մար նա խանշ ված դե րե րին նա խա պատ րաս տե լուն, նրանց մեջ սե ռա տի պիկ 

որակ ներ և վար քաձ ևեր ձևա վո րե լուն: Տար բե րակ ված դաս տիարա կու թյու

նը միտ ված է աղ ջիկ նե րին դարձ նե լու են թարկ վող, զուսպ, պա տաս խա նա

տու, հո գա տար, ար տա քին տես քը կար ևո րող, իսկ տղա նե րին՝ «ոչ կա նա ցի», 

հա մար ձակ, ազատ, նպա տա կաս լաց, կա մային, «աղ ջիկ նե րին հար գող»: 

Սա կայն դաս տիարակ չա կան որոշ պրակ տի կա ներ ու նե նում են հա կա ռակ 

ազ դե ցու թյուն (տ ղա նե րին ավե լի մեծ ար տո նու թյուն ներ տա լը թու լաց նում 

է տղա նե րի նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը, մե ծաց նում աղ ջիկ նե րի հա ջո ղու

թյան հաս նե լու ձգ տու մը) կամ բա ցա սա կան հետ ևանք ներ (ի գա կան դրս ևո

րում նե րի հա մար պա տի ժը հան գեց նում է իգա կա նի ստո րա դաս ման, իգա

կան սե ռի հան դեպ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման): 

2.2.6.Սեռատիպիկվարքիմոդելավորում

 Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման կար ևոր գոր ծըն թաց նե րից մե կը սե

ռա տի պիկ վար քի մո դե լա վո րումն է, երե խա նե րը վաղ տա րի քից ըն դօ րի նա

կում են ու րիշ նե րի վար քը, սկզբ նա կան շր ջա նում այդ ըն դօ րի նա կումն իրա

կա նաց վում է առանց գեն դե րային տար բե րակ ման. թե՛ տղա նե րը, թե՛ աղ

ջիկ նե րը ըն դօ րի նա կում են այն մար դու վար քը, ով ավե լի հա սա նե լի է, ում 

գոր ծո ղու թյուն նե րը նրանք առա վել հա ճախ են տես նում: Աս տի ճա նա բար, 

պայ մա նա կա նաց ման ազ դե ցու թյամբ նրանք սկ սում են ըն դօ րի նակ ման հա

մար ընտ րել նույն սե ռի վար քային մո դել ներ, այս գոր ծըն թա ցը շա րու նակ

վում է գրե թե ողջ կյան քի ըն թաց քում: յու րա քան չյուր տա րի քային փու լում 

տվյալ մշա կույ թում կամ խմ բում իր վար քը գեն դե րային առու մով ավե լի տի

պա կան դարձ նե լու հա մար մար դը ներք նայ նաց նում է իր սե ռի այն մարդ

կանց վար քը, որոնք հե ղի նա կա վոր են իր հա մար: Մեր հե տա զո տու թյան ար

դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նից դուրս բե րե ցինք հետ ևյալ հիմ նա կան ան ձանց 

կամ կեր պար նե րին, որոնք հան դի սա նում են սե ռա տի պիկ վար քի մո դել ներ 

երե խա նե րի, դե ռա հաս նե րի և երի տա սարդ նե րի հա մար, դրանք են.

1. Ծ նող նե րը: Թե պա տա նի նե րը, թե երի տա սարդ նե րը նշում են, որ ձըգ
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տում են ինչ որ գծե րով, վար քով կամ գոր ծու նեու թյամբ նման վել իրենց ծնող

նե րին. «Իմնպատակնէիմհորճանապարհըշարունակելը,եսվստահեմ

ազգայինանվտանգությունկընդունվեմ,կսովորեմ5տարիՄոսկվայում,

կվերադառնամ ու կշարունակեմ իմ հոր ճանապարհը:» (Պա տա նի նե րի 

խա ռը ֆո կուս խումբ): Ծնող նե րը նշում են փոքր տա րի քից իրենց երե խա

նե րի կող մից նույն սե ռի ծնո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը, վար քը ըն դօ րի նա կե լու 

մի տում. «Տղեսհենցտեսնումա,եսգործիքներըհանելեմ,որմիբանսար-

քեմ, ինձանիցառաջա ընկնում... չնայածդեռ 3տարեկան չկա» (Տ ղա

մարդ կանց ֆո կուս խումբ), «...դեաղջիկներըմիշտէլձգտումենմամայի

շորերին, կոսմետիկային, էս տարիքից ուզում են կանացի լինել» (Կա

նանց ֆո կուս խումբ): Ան գամ ու սու ցիչ նե րը ընդ գծում էին սե փա կան ծնող

նե րի ազ դե ցու թյու նը իրենց որ պես կին ինք նադրս ևոր ման, հա րա բե րու թյուն

նե րի կա ռուց ման, մայ րա կան գոր ծա ռույ թի ըն կալ ման վրա. «Ինձերբեքչեն

ասելպետքէհամեստլինես,պետքէզիջողլինես,պետքէհանդուրժես...

բայցմիայնայն,որեսունեցելեմայդպիսիմայր,հերիքէր,որեսդառ-

նայիզիջողուերբեմնէլիվնասինձհանդուրժող...մտածումեմ,որեթե

մայրսուրիշբնավորությունունենար,եսայսպիսինչէիլինի...» (Խո րաց

ված հար ցազ րույց ու սուց չի հետ)

2.  Հա սա կա կից նե րը և տա րի քով մեծ սիբ լինգ ներն ու ըն կեր նե րը: Բո լոր 

խմ բե րում նշ վում է հա սա կա կից նե րի դե րը որ պես վար քային մո դել ներ, առա

վել ակն հայտ և ան մի ջա կան հա սա կա կից նե րի ազ դե ցու թյու նը ար տա հայտ

վում է ման կա պար տե զում. «Եթեմեկըմիբանանումա...մնացածըմիան-

գամիցնույննենանում,էստղանաթոռըվերցնումղռռացնելովսենյակով

քշումա,մեկէլտեսնումեսարդենբոլորտղաներըսկսումենաթոռները

հրել...»(Խո րաց ված հար ցազ րույց ման կա պար տե զի դաս տիարա կի հետ): 

Ըն տա նի քում երե խա ներն ըն դօ րի նա կում են տա րի քով մեծ սիբ լինգ նե րին, 

իսկ այն դեպ քե րում, երբ մեծ սիբ լին գը հա կա ռակ սե ռի է, երե խայի վար քում 

հա ճախ ի հայտ են գա լիս հա կա ռակ սե ռին բնո րոշ վար քաձ ևեր. «Ինքըլրիվ

աղջիկէ,բայցհրացանկուզիեղբայրներիհետկխաղա,կամկարողէէն-

պեսվազի,ասես.դուլրիվտղաես» (Կա նանց ֆո կուս խումբ):

 3. Մուլտ ֆիլ մե րի և հե ռուս տա սե րիալ նե րի հե րոս նե րը: Երե խա նե րը հակ

ված են ըն դօ րի նա կե լու մուլտ ֆիլ մե րի հե րոս նե րին, տղա նե րը՝ սու պեր հե րոս

նե րին (ը նդգծ ված առ նա կան կեր պար նե րի), աղ ջիկ նե րը՝ տար բեր իգա կան 

հե րո սու հի նե րի՝ սկ սած ծայ րա հեղ ֆե մի նին գծեր ու նե ցող նե րից մինչև ար

տա հայտ ված մաս քու լին վարք ցու ցա բե րող նե րը: Հե ռուս տա սե րիալ նե րի 

հե րոս նե րը սե ռա տի պիկ վար քի մո դել ներ են հան դի սա նում թե՛ երե խա նե րի, 

թե՛ դե ռա հաս նե րի հա մար. «ԵթեհիշումեքՋեյդին (բ րա զի լա կան հե ռուս

տա սե րիալի հե րո սու հի), իմ աղջիկը էտ ժամանակաշրջանի ա, ու ինքը

ընդօրինակումէրՋեյդին,բրասլետներէրդնումարաբականպարերէր
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պարում» (Կա նանց ֆո կուս խումբ): Հատ կան շա կան է, որ ըն տա նե կան դիտ

ման հա մար նա խա տես ված հայ րե նա կան ար տադ րու թյան հե ռուս տա սե

րիալ նե րում առ կա են բազ մա թիվ բա ցա սա կան գեն դե րային կարծ րա տի պեր 

և «ա նա ռողջ» սե ռա տի պիկ վար քաձ ևեր, այդ թվում, գեն դե րային բռ նու թյուն 

պա րու նա կող վար քային մո դել ներ82: Ակն հայտ է, որ նման վար քային մո դել

նե րը ձևա վո րում են կարծ րա տի պային պատ կե րա ցում կնոջ և տղա մար դու, 

ինչ պես նաև նրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ և խթա նում են 

կարծ րա տի պային վար քային հա կազ դում ներ տի պա կան իրա վի ճակ նե րում, 

օրի նակ կինտ ղա մարդ տա րա ձայ նու թյուն նե րի դեպ քում:

 Բա ցի նշյալ նե րից սե ռա տի պիկ վար քի մո դել ներ են հան դի սա նում նաև 

ու սու ցիչ նե րը, ազ գա կան նե րը, երե խայի ան մի ջա կան շր ջա պա տում գտն վող 

այլ մար դիկ: Քա նի որ ներ կա յումս կրտ սեր սե րուն դը նա խընտ րում է հե ռուս

տա տե սու թյու նը և հա մա ցան ցը ըն թեր ցա նու թյու նից, գրա կան հե րոս նե րը, 

այդ թվում և հե քիաթ նե րի հե րոս նե րը ավե լի քիչ նշա նա կա լի են երե խա նե րի, 

դե ռա հաս նե րի, պա տա նի նե րի կյան քում և պա կաս ազ դե ցիկ են սե ռա տի պիկ 

վար քի մո դե լա վոր ման գոր ծըն թա ցում:

2.2.7.Ապագայիակնկալիքներ

որ պես գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման հա ջորդ եզ րա շերտ մենք վեր

լու ծել ենք նաև այն ակն կա լիք նե րը, որ ծնող ներն ու նեն սե փա կան երե խա նե

րից, ինչ պես նաև պա տա նի նե րի ու երի տա սարդ նե րի ակն կա լիք նե րը սե փա

կան ապա գայից: Ակն կա լիք նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս հաս կա նալ, 

թե ինչ կար գա վի ճա կում, ինչ դիր քում, հա սա րա կա կան կյան քի որ ոլոր տում 

են տե ղա կայ վում հա սուն կի նը և տղա մար դը: Ծնող նե րի ակն կա լիք նե րը 

հստակ ու ղերձ ներ են հան դի սա նում երե խա նե րի հա մար՝ պայ մա նա վո րե լով 

նրանց պատ կե րա ցում նե րը կնոջ և տղա մար դու առա քե լու թյան մա սին ընդ

հան րա պես և իրենց սե փա կան առա քե լու թյան մա սին՝ մաս նա վո րա պես:

 Վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ եթե «լավ մարդ» դառ նա լու 

ակն կա լիքն ընդ հան րա կան է եր կու սե ռե րի հա մար, ապա կար գա վի ճա կի, 

ձեռք բե րում նե րի, հա սա րա կա կան դիր քի հետ կապ ված սպա սում նե րը նկա

տե լիորեն տար բեր վում են: Ակն հայտ են տղա նե րի նկատ մամբ սպա սե լիք

նե րում նրանց գոր ծուն լի նե լու, բարձր սո ցիալա կան ձեռք բե րում նե րի, ծնող

նե րի հա մար հե նա րան լի նե լու ար մա տա վոր ված գա ղա փար նե րը հատ կա

պես տղա մարդ կանց խմ բում. «Տղան,որարժանավորտղամարդդառնա,

ասենք՝նենցմեծգործերիտերչենք,որգործներիսշարունակությունու-

82 Կոջոյան Ա., Գևորգյան Ա., Առնականությունն ու գենդերային բռնությունը հայկական 
հեռուստասերիալներում, Երևան, 2014, http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%20
03.09.2014..pdf/
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նենա,ավելիլավաշխատանքի,ճակատագրիարժանանա»։

Տ ղա մար դիկ տղա նե րից ակն կա լում են լուրջ ձեռք բե րում ներ աշ խա տան

քի («...կոմպյուտերայինմասնագետդառնակամէլբիզնեսմեն»), սպոր տի 

բնա գա վա ռում («Առնվազնաշխարհիչեմպիոնեմուզումերկուտղերքսէլ

դառնան», «Ինքն ուզումա սպորտսմեն դառնա, կփորձենք սպորտսմեն

սարքենք, որ հայազգը ներկայացնիամբողջաշխարհում»), ճիշտ ինք

նադրս ևո րում մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում: Տղա նե րին պատ կե

րաց նում են ղե կա վա րող պաշ տոն նե րում, ազ գի և հա սա րա կու թյան հա մար 

կար ևոր վող գոր ծու նեու թյան ոլորտ նե րում: 

Ակն հայտ է տղա մարդ կանց կող մից աղ ջիկ նե րից ավե լի հա մեստ սպա

սում ներ ու նե նա լը, այդ ակն կա լիք ներն, առա ջին հեր թին, վե րա բե րում են 

նրանց ըն տա նե կան դե րե րին, մայ րու թյա նը. «Մերբոլորհայ օջախիաղ-

ջիկներին կցանկանամ լավ մայր լինեն, լավ օջախի հարս լինեն, լավ,

առողջ զավակներ բերեն էս պետության համար», «Աղջկերքիս համար

տենցկոնկրետբանչկա,ցանկությունունեմ,որհասարակությաննուըն-

տանիքինպիտանիմարդլինի»,իսկ մաս նա գի տա կան սպա սե լիք նե րը լա

վա գույն դեպ քում առնչ վում են բժշ կու թյան կամ ման կա վար ժու թյան բնա

գա վառ նե րի հետ. «Մեկըբժշկությունասիրում,որբժիշկդառնա,փոքրսէլ

ավելիշատմինչևհիմաոնցորասած՝մանկավարժ»։

Ե զա կի դեպ քե րում տղա մարդ կանց շր ջա նում դրս ևոր վում է «մաս նա գի

տու թյուն նե րի և ձեռք բե րում նե րի իգա կան կարծ րա տի պի» հաղ թա հա րում. 

«Իմ համարտարբերություն չկա, հիմաաղջիկս կուզենաֆուտբոլիաշ-

խարհիչեմպիոնլինի,թողդառնա»։

Աղջ կա վե րա բե րյալ սպա սում նե րը տղա մարդ կանց խմ բում նաև կենտ

րո նա ցած են նրա՝ տվյալ մշա կույ թում ըն դուն ված նոր մե րի հա մա պա տաս

խա նու թյան շուրջ, ըստ որում, այդ հա մա պա տաս խա նու թյունն աղջ կա հոր 

հա մար պատ վի հարց է հա մար վում. «Աղջիկըտղամարդուպատիվնա՝ոնց

կդաստիարակես,վաղը-մյուսօրոնցմարդուկտաս,էդքանչափովդուքեզ

կարասարժանավորմարդհամարես»։

Տ ղա մարդ կանց խմ բում տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի ապա գա ձեռք բե րում

նե րի, կա յաց ման վե րա բե րյալ ան հա վա սա րու թյու նը լա վա գույն ձևով բնու

թագր վում է հետ ևյալ ար տա հայ տու թյամբ.

«Տղային տեսնում եմ լավ պաշտոններ, բարձր, թե՛ ուժային

ոլորտում, չգիտեմ, թե՛ ղեկավարման ոլորտում, այսինքն՝ լավ

գործ,լավմասնագետ,լավպաշտոն,լավմարդ,իսկաղջկանէլ

մասնագիտությունները շատա,սկսածկարապարիմասնագետ

լինի,կարաերգլինի,կարա,չգիտեմ,մանկավարժլինի»։

 Կա նայք հիմ նա կա նում եր կու սե ռի երե խա նե րից էլ ակն կա լում են լուրջ 

ձեռք բե րում ներ, մաս նա գի տա կան կա յա ցում, ար ժե քա վոր ան ձնային որակ
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ներ ապա գա յում: Եվ այ նո ւա մե նայ նիվ, ակն հայտ է, որ տղա նե րի ապա

գայից ակն կա լիք ներն ավե լի բարձր սո ցիալա կան, մաս նա գի տա կան ձեռք

բե րում նե րի են վե րա բե րում. 

«Ինքը (աղջիկը) ունենա լավ աշխատանք, ցանկացած աշ
խատանք,թողինքըընտրի:Ուզումէի,որտղասբանկիրդառնա...»։

«Ուզումեմ,որաղջիկսունենալավմասնագիտություն,լավ
աշխատանք,բայցինձհամարառաջինը,որինքըլինիլավտան
մայր, լավ կին, ծնողին գնահատող, հարգող լինի, և նույնն էլ
տղայիս,իհարկե,կուզենամ,որունենալավմասնագիտություն,
հետագայումլավ,եկամտաբերաշխատանք,ոնցորինքնէասում՝
եսբանկիկառավարիչեմդառնալու,իսկես,որպեսմայր,ու
զումեմիրենցտեսնեմկայացած,ինքնէլ լինիընտանիքիհայր,
հարգիմեծերին,հիմնականումինձհամարկարևորէ,որլինեն
լավընտանիքիհայր,մայր»։

«Իմերազանքնէ՝աղջիկսպարուհիդառնա,իսկտղաս՝բիզ
նեսմեն»։

«Գտնումեմ,որաղջկահամարշատլավմասնագիտությունէ
լեզվաբանը,դուանգամտանընստածկարողեսքոհացըվաստա
կել,իսկտղայիսհամարկուզենամ,որկայունաշխատանքունե
նա,իհարկե,երկուսնէլ,որբարձրագույնավարտլինեն»։

 Պա տա նի նե րի և երի տա սարդ նե րի խմ բե րում թե՛ տղա նե րի և թե՛ աղ ջիկ

նե րի ապա գայի ակն կա լիք նե րը վե րա բե րում են իրենց ան ձնային հա սու նու

թյան որակ նե րին և մաս նա գի տա կան ձեռք բե րու մե րին, որ տեղ տար բե րու

թյուն նե րը պա կաս նշա նա կա լի են: Միակ ակն հայտ տար բե րու թյունն այն է, 

որ աղ ջիկ նե րի սպա սում նե րում, բա ցի մաս նա գի տա կան կա յա ցու մից, նաև 

ապա գա ըն տա նի քի և ըն տա նե կան դե րե րի վե րա բե րյալ ակն կա լիք ներն են 

ար տա ցոլ ված. «Ինձթվումէ՝եսպետքէսկզբիցկայունմարդդառնամ,որ-

պեսզիընտանիքկազմեմ»(պա տա նի նե րի խա ռը ֆո կուս խումբ): 

Այս պի սով, ծնող նե րի սպա սում նե րը և ծրագ րերն իրենց երե խա նե րի 

ապա գայի վե րա բե րյալ կա ռուց ված են «տ ղան՝ որ պես ըն տա նի քի բար գա

վաճ ման հիմք», «աղ ջի կը՝ որ պես այլ ըն տա նիք գնա ցող և ապա գա մայր» 

ըն կա լում նե րի վրա: Հա մա պա տաս խա նա բար, տղա նե րի ապա գան ավե լի 

պլա նա վոր վում է մաս նա գի տա կան ու հա սա րա կա կան ձեռք բե րում նե րի և 

դիր քի, աղջ կա նը՝ ըն տա նե կան դե րե րի և հա րա բե րու թյուն նե րի տե սան կյու

նից: Ծնո ղա կան սպա սում ներն իրենց ար տա ցո լումն են գտ նում երի տա

սարդ նե րի ակն կա լիք նե րում՝ տղա նե րի ձգ տում նե րին տա լով միան շա նա կու

թյուն, աղ ջիկ նե րի ձգ տում նե րին՝ եր կատ վա ծու թյուն: Չնա յած աղ ջիկ նե րի 

շր ջա նում կա յա ցա ծու թյուն և ձեռք բե րում ներ ու նե նա լու ձգ տումն առ կա է 

ըն տա նիք կազ մե լու ցան կու թյան հետ հա մա տեղ, նրանց մեջ ջա նա սի րա
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բար սեր ման վող նվիր վա ծու թյու նը, չա փա վո րու թյու նը և կնոջ ըն տա նե կան 

դե րի գե րա կա յու թյու նը որ պես ար ժեք հա ճախ բե րում են ապա գայի հե ռա

նկա րի և առաջ նայ նու թյուն նե րի փո փո խու թյան, երբ նա ընտ րու թյան առջև 

է կանգ նում:
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 Վեր ջա բան

 Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և գոր

ծըն թա ցի հե տա զո տու թյու նը թույլ տվեց առանձ նա ցել կա նանց և տղա մարդ

կանց վե րա բե րյալ հիմ նա կան պատ կե րա ցում ներն ու կարծ րա տի պե րը, 

որոնք պայ մա նա վո րում են տար բեր սե ռի երե խա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր

մուն քի և դաս տիարակ չա կան պրակ տի կա նե րի տար բե րու թյուն նե րը, ստեղ

ծում են վար քի հա մա պա տաս խան մո դել ներ և ապա գայի տար բեր հե ռա

նկար ներ:

 Հիմ նա կան գեն դե րային պատ կե րա ցում նե րը կա ռուց վում են դե րե րի և 

իշ խա նու թյան ավան դա կան բաշխ ման (կինն ըն տա նի քի հա մար է, տղա

մար դը՝ հա սա րա կու թյան), «աղ ջի կը գնա ցող ա», «տ ղան տան սյունն ա» 

կարծ րա տի պե րի շուրջ, որոնք առա ջա ցել են պատ րի լի նիալ գեր դաս տա

նի, հայ րիշ խա նա կան մշա կույ թի և պատ րի լո կալ ըն տա նի քի մո դել նե րի հե

տևան քով: դե րե րի ավան դա կան գեն դե րային բաշ խու մը պայ մա նա վո րում է 

կնոջ և տղա մար դու ան հա վա սար կար գա վի ճակ նե րի ձևա վո րու մը, քա նի որ 

մեր հա սա րա կու թյու նում կնոջ ավան դա կան դերն ըն կալ վում է որ պես պա

կաս ար ժե քա վոր՝ տղա մար դու ավան դա կան դե րի հա մե մատ, որը կապ ված 

է ռե սուրս նե րի հայ թայթ ման և տնօ րին ման հետ: Բա ցի այդ, դե րե րի նման 

խիստ տա րան ջատ ման հետ ևան քով արա կան դե րը, այդ թվում և հայ րա կան 

դե րը, սահ մա նա փակ վում է «ապ րուս տի մի ջոց ներ հայ թայ թո ղի», իսկ իգա

կան դե րը՝ «խ նա մա տա րի» գոր ծա ռույթ նե րով, ին չը ճն շում է տղա մար դու 

հու զա կա նու թյու նը և դնում նրա առջև հա սա րա կա կան, տն տե սա կան ոլոր

տում կա յա նա լու խիստ պա հանջ ներ, սահ մա նա փա կում է կնոջ ար դյու նա

րար գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու ձգ տու մը և նրան դարձ նում ըն տա նի քում 

հո գա տա րու թյան ու խնամ քի գոր ծա ռույթ նե րի միանձ նյա պա տաս խա նա

տու: 

Փո խանց վե լով սերն դե սե րունդ՝ այս կարծ րա տի պային պատ կե րա ցում

ներն առաջ են բե րում առաջ նոր դու թյան հատ կու թյուն նե րով օժտ ված տղայի 

և են թարկ վող, պա տաս խա նա տու, հո գա տար աղջ կա հա սա րա կա կան պա

հան ջարկ: Այս պա հան ջար կը բա վա րա րե լու հա մար գեն դե րային սո ցիալա

կա նաց ման բո լոր օղակ նե րում տար բե րակ ված դաս տիարա կու թյան, թույ

լատ րե լիու թյան և բա րո յա կա նու թյան տար բեր չա փա նիշ նե րի կի րառ ման 

մի ջո ցով ստեղծ վում են «ի գա կան» և «ա րա կան» ինք նու թյուն ներ: 

Աղջ կա դաս տիարա կու թյան բո լոր եզ րա շեր տերն ուղղ ված են նրան 
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ապա գա մոր և «հա մեստ հար սի» դե րին պատ րաս տե լուն: Այս դե րե րի ան

բա ժան մաս են կազ մում ինք նա նվի րումն ու պա տաս խա նատ վու թյու նը. 

աղջ կա տա րա ծա ժա մա նա կա յին սահ մա նա փա կում նե րը, սե ռա կա նու թյան, 

ազատ խոս քի, վար քի սահ մա նա փա կում նե րը նպա տակ ու նեն աղջ կա մեջ 

դաս տիարա կե լու սե փա կան ձգ տում նե րի սահ մա նա փակ ման և ինք նա նոր

մա վոր ման կա րո ղու թյուն, իսկ ըն տա նի քում և կր թա կան հաս տա տու թյուն նե

րում աղ ջիկ նե րին առա ջադր վող բազ մա թիվ պար տա կա նու թյուն նե րը, ման

կու թյան տա րի նե րից խնամ քի և կեն ցա ղային գոր ծե րին ներգ րավ վա ծու թյու

նը նրանց մեջ սեր մա նում են հո գա տա րու թյուն և պա տաս խա նատ վու թյուն:

 Տղայի դաս տիարա կու թյու նը՝ որ պես «տան սյուն», ըն ձե ռում է մի շարք 

«չ վաս տա կած» ար տո նու թյուն ներ և ամ րագ րում է տղա մար դու գե րա կա դիր

քը հա սա րա կու թյան մեջ: Սա կայն գե րա կա դիր քը պահ պա նե լու և «ա րա

կան» ինք նու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու հա մար տղային/տ ղա մար դուն 

ներ կա յաց վում են խիստ պա հանջ ներ. ու նե նալ նշա նա կա լի ձեռք բե րում

ներ, նյու թա պես ապա հո վել ըն տա նի քը, թույլ, հու զա կան և կա նա ցի չլի նել: 

«Կա նա ցի չլի նե լու» պա հանջն այն քան խիստ է ար տա հայտ վում տղա նե րի 

նկատ մամբ, որ իգա կան սե ռի հետ առն չու թյուն ու նե ցող ամեն բա նի հան դեպ 

բա ցա սա կան վե րա բեր մունք է սեր մա նում, ինչ պես նաև «ի գա կա նի» պատ

ժե լիու թյան վե րա բե րյալ դիր քո րո շում է ձևա վո րում: Մյուս կող մից, պետք է 

փաս տել, որ տղա նե րի՝ առանց ջան քե րի ար տո նյալ պայ ման ներ ու նե նալն 

նրանց մեջ կա րող է թու լաց նել մր ցակ ցայ նու թյան, նպա տա կաս լա ցու թյան 

մի տու մը: 

Այդ պես, աղ ջիկ նե րին ներ կա յաց վում են ըն տա նի քի ներ սում հա րա բե

րու թյուն նե րի հա ջող վա ծու թյան և մտե րիմ նե րի հան դեպ հո գա տա րու թյան, 

տղա նե րին՝ ըն տա նի քից դուրս տն տե սա կան և դիր քային ձեռք բե րում նե րի 

պա հանջ ներ: Գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման բո լոր ինս տի տուտ նե րում 

նրանք ստա նում են այդ պա հանջ նե րին հա մար ժեք ու ղերձ ներ: Եր կու սե

ռի դաս տիարա կու թյան մեջ էլ հիմ նա կա նում բա ցա կա յում է ամուս նա կան 

դե րին նա խա պատ րաս տու մը, ին չը հե տա գա յում մե ծաց նում է ըն տա նե կան 

կոնֆ լիկտ նե րի և հա մա տեղ կյան քով ան բա վա րար վա ծու թյան մա կար դա կը:

 դաս տիարա կու թյան այս տար բե րակ ված պրակ տի կա նե րը, մաս նա վո

րա պես աղ ջիկ նե րի վար քի, ժա մա նա կային, տա րա ծա կան, խոս քային, ֆի

զի կա կան և այլ աս պեկտ նե րի խիստ վե րահս կու մը և նկա տե լի սահ մա նա

փակ վա ծու թյու նը, նրանց պար տա կա նու թյուն նե րի բազ մա զա նութ յու նը, իսկ 

տղա նե րի ազատ և ար տո նյալ դաս տիարա կու թյան պայ ման ներն ամ րա

պնդում են հա սա րա կու թյու նում առ կա ան հա վա սար գեն դե րային կար գա

վի ճակ նե րը և եր կու սե ռե րի պա րա գա յում էլ ստեղ ծում են դրանց բնա կա նոն 

տր վա ծու թյան ըն կա լում: 

Ե րե խա նե րի ապա գայի հան դեպ ակն կա լիք նե րը հս տակ ար տա ցո լում 
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են այն պատ կե րա ցում նե րը, որոնք հա սա րա կու թյու նը վե րագ րում է կնո ջը և 

տղա մար դուն՝ տղա նե րից սպա սե լով բարձր հա սա րա կա կան ակ տի վու թյուն 

և մաս նա գի տա կան ձեռք բե րում ներ, իսկ աղ ջիկ նե րից՝ հա մեստ ձեռք բե րում

ներ և «ի գա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի» յու րա ցում, «օ րի նա կե լի հարս նու

թյուն» և ինք նա մո ռաց մայ րու թյուն: Այս սպա սե լիք նե րը, սկ սած վաղ ման

կու թյու նից, երե խային մատ նան շում են իր ինք նադրս ևոր ման սահ ման նե րը 

և բա վա կան հս տակ ծրա գիր առա ջադ րում հե տա գա ողջ կյան քի հա մար:

 Փաս տո րեն, գեն դե րային սո ցիալա կա նա ցու մը, միտ ված լի նե լով երե

խա նե րին հա մա պա տաս խա նեց նել հա սա րա կու թյու նում առ կա գեն դե րային 

պատ կե րա ցում նե րին, սահ մա նա փա կում է թե՛ կա նանց, թե՛ տղա մարդ

կանց ինք նի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, ճն շում է առա ջին նե րի 

ստեղ ծա գործ, երկ րորդ նե րի էքսպ րե սիվ կող մը, նվա զեց նում նրանց միջև 

փո խըմբռ նու մը, ստեղ ծում պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ

վու թյան ան հա վա սար բաշ խու մից բխող լար վա ծու թյուն: Այս խն դիր նե րի 

կան խար գե լումն ու լու ծու մը մենք տես նում ենք ըն տա նե կան դաս տիարա

կու թյան և կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում որո շա կի փո փո խու թյուն նե

րի իրա կա նաց ման մեջ: Մաս նա վո րա պես առա ջար կում ենք. բարձ րաց նել 

ծնող նե րի և կր թու թյան ոլոր տի մաս նա գետ նե րի իրա զեկ վա ծու թյու նը պահ

պա նո ղա կան գեն դե րային կարծ րա տի պե րի ազ դե ցու թյան և երե խա նե րին 

հա վա սար և ներ դաշ նակ պայ ման նե րում դաս տիարա կե լու ան հրա ժեշ տու

թյան վե րա բե րյալ, տրա մադ րել երե խա նե րի սե ռա տի պիկ և ոչ սե ռա տի պիկ 

դրս ևո րում նե րի նկատ մամբ ար դյու նա վետ հա կազդ ման ձևե րի վե րա բե րյալ 

տե ղե կատ վու թյուն, հնա րա վո րինս հա վա սար հա մա մաս նու թյուն ապա հո

վել երե խա նե րի դաս տիարա կու թյան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված կա նանց 

և տղա մարդ կանց շր ջա նում՝ երե խա նե րի գեն դե րային սո ցիալա կա նաց ման 

մի ջա վայ րում սե ռա դե րային մո դել նե րի բազ մա զա նու թյուն ստեղ ծե լու և ֆե

մի նի զաց ված մի ջա վայ րում երե խա նե րի դաս տիարա կու թյան հետ ևանք նե րը 

մեղ մե լու հա մար:
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GendeR SoCialization
the Process and Result
Research summary

In general, the society uses two major channels to shape gender status and 
maintenance thereof. From one perspective, it either continuously promotes or 
hampers the self-socialization in men, as well as their accomplishments and 
integration in social processes. From the other standpoint, being nurtured by 
actual gender stereotypes and conservative views, gender socialization for that 
particular society promotes formation of modest ambitions in women and their 
little interest in obtaining high societal status or professional achievements as part 
of their gender role. 

The stereotypes and attitudes, which children receive during gender 
socialization process, create illusions of being pre-defined realities of gender 
roles and status both in men and women. This creates a psychological need to 
cope with those roles and excludes any subjective possibility for change. For 
this, it is crucial to understand the forms and ways by which gender attitudes and 
stereotypes transmit, also how these contribute to the downgrading of girls and 
women in families and society, as well as how these stereotypes contribute to the 
formation and continuation of their unequal status. 

The current study explores main psychological causes of gender discrimination 
because of unproductive gender socialization process in families and Armenian 
society at large. Based on the desk review of research on gender socialization 
in various societies around the globe this study attempted to see the root causes 
of these problems and come up with the analysis of main gender socialization 
channels affecting status of boys and girls in Armenian society. Interviews with 
main problem actors have provided for necessary evidence to draw conclusions on 
flaws and gaps in socialization process of children in families.

The goal of this study is to reveal the main characteristics of male and female 
gender socialization in current socio-economic conditions that contribute to and 
determine the unequal status of men and women in their families. 

 In this respect the study attempted to:
1. Explore and define the gender attitudes of the main socialization agents 

to include parents, teachers, clergy as well as to examine those among 
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teenagers and youth as the latter in their turn become gender socialization 
agents for their peers. 

2. Examine and outline the channels through which gender attitudes pass 
across generations: differentiated upbringing approaches, different scales 
of delegation of rights/ privileges, differentiated expectations from boys 
and girls, nurturing and reinforcement of different personal and individual 
qualities in boys and girls. 

Research methodology
1. Desk review of existing research body about gender specific socialization 

of males and females in different societies in order to reveal: 1) main 
patterns and factors which may contribute to male/boy favoritism in the 
society; 2) understanding specifics of male/female socialization in society 
and main determinants of their social inequality, including main constrains 
for women’s utmost efficient self-realization in family and career. 

2. Qualitative study with using the method of focus-group discussions (FGD) 
and deep interviews (DI). There have been 4 FGDs conducted and 23 DI 
carried out with target groups described above. 

Research sample: Men (fathers), women (mothers), youth, pre-school and 
school facility teachers, and clergymen. Overall, 63 persons were engaged in the 
study, 10 participant in each FGD and 23 DI participant (8 teachers, 8 pre-school 
teacher, 7 clergymen).

Research findings: 
1. The main gender attitudes are constructed around traditional roles and 

power distribution among men and women, whereas men are mostly for 
the society and women are generally for the family; the current gender 
discourse is very much shaped by the long-existing patrilineal clan, 
patriarchal culture and patrilocal family models in Armenia; 

2. The church ceremony of wedding with its ritual of exchanging vows of 
the master (protector) and the one who honors (obedient) is being largely 
misinterpreted in the society thus creating grounds for abusing power in 
family and upholding the dominant status of men. At the same time, the 
ideas of mutual love, humility and honor laid in the essence of the rite, 
stress the importance of complementarity of spousal roles for harmonic 
family rather than differences thereof. 

3. Passed through generations these images of man and woman create 
demand for boys who are display features of leaders and girls loaded 
with traits of submissiveness, ready to self- limitation. Supported by the 
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practices of differentiated upbringing in all circles of socialization this 
lays grounds for developing double standard culture in boys and girls 
based on application of gender-biased morality and permissibility (i.e. 
what is good or bad for him and for her). 

4. The various practices of discerned upbringing, especially the high control 
and restrictions that apply to girls’ behavior with regard to time, space, 
verbal and physical activity, the variety of their duties also contribute 
to the shaping of stereotypical images of men and women. Notably, the 
freedom and high level of permissibility in upbringing of boys sustain the 
existing gender inequality and create an illusion of the pre-defined nature 
of things. 

5.  The prevailing aspects of rearing girls are based on the assumption of her 
“to leave the household soon” and directed at raising them as future mothers 
and humble daughters-in-law, where self-sacrifice and responsibility are 
crucial for these roles. All restrictions of the time-and-space activity, 
sexuality, verbal activity and behavior are aimed at nurturing high sense 
of responsibility in girls and ability for self-limitation in personal desires 
and self-norming. Eventually, these qualities make girls “easy-to-adapt” 
for living in another family and become important prerequisites for the 
wellbeing of the people in their environment (husband, children, parents-
in-law). 

6. The upbringing of boys is built on the presumption of becoming a “pillar 
of the household” that gives a list of not-earned privileges and benefits 
to them in the family and society. These not only determine the male 
dominant position in society but also often limit boys’ pro-activeness and 
hinder their motivation for achievement. Since boys enjoy many “gender 
benefits” without high efforts (e.g, easier schooling, higher salary), they 
become less motivated to aspire and less determined to achieve. 

7. At the same time, the same circumstance creates additional motivation 
for high level of activity in women that is mostly expressed by better 
school performance, and later, as a result of frustration and limitations, 
may transform into aspiration to excel in carrying out mother’s and 
housewife’s role. However, this model leaves no space for developing 
girls’ competence to become a helpmate/better half for their spouses 
that creates additional risk for the family conflicts and increased level of 
family dissatisfaction and psychological isolation. 

8. The pre-condition of being/acting non-feminine for boys’ socialization 
infuses negative attitude in them towards everything that is considered 
feminine as well as creates distorted perception of the femininity as 
inferior. 
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9.  The expectations that parents have in relation to their boys and girls 
clearly reflect the notion that society prescribes to men and women: 
anticipation of high level of social activity and career achievements 
from boys and modest achievements from girls, acquisition of “feminine 
professions”, coupled with “being an exemplary daughter-in-law” and 
zealous motherhood. Starting from early childhood, these expectations 
define the scope of self-realization for children and provide the early plan 
for their entire life. 

In fact, gender socialization, being intended to suit children to gender 
perceptions prevailing in society, limits both women and men opportunities for 
self-actualization, suppressed the creativity of woman, and the expressiveness of 
man, reduces the mutual understanding between them by determining the stress 
raised from the unequal distribution of duties and responsibilities. Prevention 
and resolution of these problems is possible by making some changes in family 
upbringing and educational system. In particular we offer. raising awareness of 
parents and educators about the impact of conservative gender stereotypes and 
the need to educate children on an equal and harmonious conditions, and provide 
information on effective responses to children’s gender specific and unspecific 
behaviors, to ensure equal proportion of women and men involved in child raising 
process to reduce the negative effects of bringing up children in mainly feminized 
environment.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 Լի լիթ Գարգր ցյան, Ին գա Հա րու թյու նյան

ԳեՆ դե րԱյիՆ
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Գործընթացն ու արդյունքը

Լիլիթ Գարգրցյան
Ինգա Հարությունյան
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