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 ԿԱ ՏԱ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ ԱՄ ՓՈ ՓԱ ԳԻ Ր
 Սույն հե տա զո տու թյունն ի րա գո րծ վել է Վո րլդ Վի ժն Հայաս տա նի 
կող մից ի րա կա նաց վող « Հո գա տա րու թյուն հա նուն հա վա սա րու-
թյան» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, ո րի նպա տա կն է փո խել և կան խել 
կա նա նց ու աղ ջիկ նե րին վնա սող կա րծ րա տի պային վե րա բեր մունքն 
ու վար քա գի ծը, նպաս տել այն պի սի մի ջա վայ րի ստե ղծ մա նը, որ տեղ 
աղ ջիկ նե րն ու տղա նե րը ծն վում ու արժ ևոր վում են հա վա սա րա պես:

 Վեր ջին շր ջա նում հան րային տար բեր ո լո րտ նե րի կող մից ներ կայաց-
վում է սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյուն նե րի ընդ հա տում նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն, որն ու ղե կց վում է բա ցա սա կան 
գնա հա տա կան նե րով և ժո ղո վր դագ րա կան կան խա տե սում նե րով: 
Այն, որ խն դի րն առ կա է, կար ևոր և մտա հո գիչ, ար դեն իսկ ար ձա-
նա գր ված փա ստ է: Մե նք կա նդ րա դառ նա նք այս խնդ րի ն՝ հա սա րա-
կու թյան մեջ կնոջ «ե րկ րոր դային» դե րի և խտ րա կան վե րա բեր մուն քի 
հիմ քե րը փոր ձե լով տես նել ա ռօ րյա հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Սույն հե տա զո տու թյան նպա տա կն է ու սում նա սի րել գեն դե րային ան հա-
վա սա րու թյան դրս ևո րում նե րն ա ռօ րե ա կան հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Հե տա զո տու թյան թի րա խային խմ բե րն են՝
1.  Թի րա խային հա մայնք նե րի բնա կիչ ներ, ո րո նց հետ 

ան ցկաց վել են խո րին (ման րա կր կիտ) հար ցազ րույց ներ:
2.  Թի րա խային հա մայնք նե րի բնա կիչ ներ, ո րո նց ըն տա նիք նե-

րում ի րա կա նաց վել են նե րգ րավ ված դի տար կում ներ:
3.  Փոր ձա գետ ներ, այդ թվում՝ կա նա նց ի րա վունք նե րով զբաղ-

վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան ներ կայա ցու ցիչ, 
օ րե նսդ րա կան դաշ տի փոր ձա գետ, կր թա կան ո լոր տի 
ներ կայա ցու ցիչ ներ: 

 Հե տա զո տու թյան յու րա քան չյուր թի րա խային խմ բի հա մար նա խա-
տես ված են ե ղել 1-2 հե տա զո տա կան գոր ծիք ներ, այդ թվում՝
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

1.  Խո րին հար ցազ րույց ներ, ո րո նց ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
կի րառ վել է եր կու գոր ծի ք՝ կի սաձ ևայ նաց ված հար ցա շար և 
ժո ղո վր դագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քա գր ման հար ցա շար: 
Կի սաձ ևայ նաց ված հար ցա շար կի րառ վել է նաև փոր ձա գի-
տա կան հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ: 

2. Նե րգ րավ ված դի տար կում ներ, ո րո նց ան ցկաց ման հա մար 
նա խա տես ված է ե ղել ու ղե ցույց: Այս մե թո դը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս ստա նալ այն պի սի տե ղե կատ վու թյուն, ո րը կա րող է 
բա ցա կայել հե տա զոտ վող նե րի բա նա վոր նկա րագ րու թյուն-
նե րում: Դի տար կու մը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել այն պի սի 
եր ևույթ ներ, ո րո նք ա ռա ջին հայաց քից կա րող են չն կատ վել 
և վրի պել հե տա զո տո ղի ու շադ րու թյու նից: Չնայած վեր ջի նս 
կի րառ ման տե սան կյու նից ա մե նա բա րդ և դժ վար ի րա գոր ծե լի 
մե թոդ նե րից մե կն է, այ նուա մե նայ նիվ, մեր հե տա զո տու թյան 
շր ջա նակ նե րում այն կի րառ վել է հետ ևյալ պատ ճառ նե րով. 
ել նե լով ո լոր տում ու նե ցած մեր փոր ձի ց՝ կա րող ենք վկայել, 
որ սե ռով պայ մա նա վոր ված բռ նու թյուն նե րը ո րոշ դեպ քե րում 
ու նեն « միջ նոր դա վոր ված» բնույթ, այ սի նքն՝ պայ մա նա վոր ված 
են սո ցի ալ-մ շա կու թային ոչ ա նուղ ղա կի գոր ծոն նե րով: Մի այն 
հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով դրա նց բա ցա հայ տու մը կա րող է 
լի նել ոչ ամ բող ջա կան և/ կամ ա ղա վաղ ված: Մի նչ դեռ նե րգ-
րավ ված դի տար կում նե րի ժա մա նակ հնա րա վոր է լի նում բա ցա-
հայ տել հե տա զո տու թյան վե րա բե րյալ ա ռա ջին հայաց քից ոչ 
ա ռաջ նային, սա կայն ի րա կա նում խնդ րի ձևա վոր ման կար ևո-
րա գույն գոր ծոն նե րը ևս: Մե թո դի ա ռա վե լու թյուն նե րից մյուսն 
այն է, որ նե րգ րավ ված դի տա րկ ման ժա մա նակ հե տա զո տող-
հե տա զոտ վող կա պը հս տակ ընդ գծ ված չի լի նում, իսկ հե տա-
զո տու թյու նը դառ նում է ա ռա վել ոչ պաշ տո նա կա ն՝ հնա րա վո-
րու թյուն տա լով հաս կա նալ խն դի րը պայ մա նա վո րող գրե թե 
բո լոր հան գա մա նք նե րը1:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ մեր հա սա րա-
կու թյան մեջ կնոջ նկատ մա մբ կի րառ վում է ան հա վա սար, խտ րա
կան վե րա բեր մունք մի շա րք ո լո րտ նե րում.

1 Հետազոտության մեթոդաբանության վերաբերյալ առավել մանրամասն տես 
աշխատանքի վերջում:
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Կատարողական ամփոփագիր

 Ø  Մեր հա սա րա կու թյու նը հայ րիշ խա նա կան է և ապ րում է 
տղա մա րդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի օ րե նք նե րով: 

 Ø Կա նայք դուրս են մնում հա սա րա կա կան կյան քում ի րա կա
նաց վող հա ղոր դակ ցու թյու նից, ո րի ժա մա նակ ձևա վոր վում 
կամ վե րա փոխ վում են հա սա րա կու թյան հա մար կար ևոր նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող ար ժեք ներ, գա ղա փար ներ, ի րա վի ճակ ներ: 

 Ø Ա ռօ րյա աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում հս տակ 
նկա տե լի է ան հա վա սար բաշ խում և խտ րա կան վե րա բեր մունք 
կա նա նց նկատ մա մբ: Ան կախ կա նա նց զբաղ վա ծու թյու նից 
(ու նե ՞ն վար ձա տր վող աշ խա տա նք, թե՝ ոչ), նրա նք նե րգ րավ ված 
են ա ռօ րյայում ի րա կա նաց վող գրե թե բո լոր աշ խա տա նք նե րում:

 Ø Տ նային, ա ռօ րյա աշ խա տա նք ներ ի րա կա նաց նող կի նը 
(տ նային տն տե սու հի) ա վե լի քիչ հե ղի նա կու թյուն (ս տա տուս) 
ու նի, քան տղա մար դը, ով գու մար է վաս տա կում և ըն տա նի քը 
պա հում: Այ սի նքն՝ կա նա նց կա տա րած աշ խա տա նք նե րը պա կաս 
կար ևոր են, քան տղա մա րդ կան ցը: Ո րո շա կի բա ցա ռու թյուն-
նե րով դա վե րա բե րում է նաև այն դեպ քե րին, երբ կի նը մի ա ժա-
մա նակ գու մար է վաս տա կում: 

 Ø Ե թե ան գամ տղա մար դը կնո ջը նե րգ րա վում է մի շա րք ո րո շում-
նե րի կայաց մա նը կամ ինքն է մաս նակ ցում կնոջ հա մար նա խա-
տես ված աշ խա տա նք նե րին, այ նուա մե նայ նիվ, տղա մար դուն է 
« պատ կա նում» վե րջ նա կան ո րո շում կայաց նո ղի ի րա վուն քը:

 Ø 8-9 տա րե կա նից սկ սա ծ՝ ե րե խա նե րի մեջ դր վում է սե ռային-դե-
րային բա ժա նու մը, որ տեղ աղ ջիկ ե րե խա նե րի սահ մա նա փա
կում նե րն ա վե լի շատ են, իսկ դաս տի ա րա կու թյան ձևե րն՝ 
ա վե լի խի ստ: Ակն հայտ է աղ ջիկ ե րե խա նե րի նկատ մա մբ 
կի րառ վող խտ րա կան վե րա բեր մուն քը: Ի տար բե րու թյուն 
տղա նե րի՝ նրա նք ա վե լի շատ են մաս նակ ցում տան կեն ցա ղային 
գոր ծե րի ն՝ ճաշ ե փել, տու նը մաք րել, խա նութ գնալ, կով կթել, 
սուրճ ե փել, ա ման նե րը լվա նալ, ան կո ղի նը հա վա քել, թխ վա ծք 
թխել, զբաղ վել  փո քր ե րե խա նե րի խնամ քով և այլն:

 Ø  Հա սա րա կու թյու նը դեռ պատ րա ստ չէ ա ռօ րյա աշ խա տա նք նե րի 
բա ժա նումն ի րա կա նաց նել ա ռա նց սե ռային խտ րա կա նու թյան:
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 Ու սում նա սիր վող եր ևույթն ու նի բա վա կան ա մուր և կա րծ րա ցած 
հիմ քեր, և այս տեղ փո փո խու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար ա ռաջ 
կգան մի շա րք դժ վա րու թյուն ներ, քա նի որ եր ևույ թի վե րա բե րյալ 
նույն ըն կա լում նե րը մի ա ժա մա նակ ձևա վոր վում են եր կու գոր ծոն-
նե րի հի ման վրա՝ ըն տա նի քում, հա մայն քում ան գի տակ ցա բար 
յու րաց վող և նպա տա կա դր ված ձե ռք բեր վող կա պի տալ գի տե լի քի: 
Այ սի նքն՝ ան հնար է այս հար ցում փո խել հա սա րա կու թյու նը՝ ա ռա նց 
եր ևույ թի վե րա բե րյալ նրա նց ըն կա լում նե րը փո խե լու: Ան կաս կած, 
այդ փո փո խու թյուն նե րի հա մար ար դյու նա վետ կա րող են լի նել նույն 
այն ու ղի նե րը, ո րո նց մի ջո ցով ձևա վոր վել են կին-տ ղա մա րդ հա րա-
բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ըն կա լում նե րը, այ սի նքն՝ խոս քը կր թա-
կան ինս տի տուտ նե րի, ԶԼՄ-նե րի և տե ղե կատ վու թյան փո խա նց ման 
այլ մի ջոց նե րի (գո վա զդ, տար բեր մի ջո ցա ռում ներ և այլն) մա սին է: 
Այ նուա մե նայ նիվ, որ պես առ կա ի րա վի ճա կի փո փոխ ման հնա րա վոր 
տար բե րակ ներ, ա ռա ջար կում ենք.

 Ø  Բա րձ րաց նել կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում աշ խա տող 
ման կա վա րժ նե րի գի տե լիք նե րը՝ ար ժեք նե րի ձևա վոր ման, 
վե րա կա ռուց ման, « գեն դեր» հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ:

 Ø  Վե րա նայել դպ րո ցա կան դա սա գր քե րը: 
 Ø Ի րա կա նաց նել հս տակ մշակ ված քա ղա քա կա նու թյուն 

ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով:
 Ø  Ճի շտ կր թու թյան մի ջո ցով կնո ջը հնա րա վո րու թյուն տալ ձե ռք 

բե րել տն տե սա կան ինք նու րույ նու թյուն: 
 Ø Ի րա կա նաց նել այն պի սի ծրագ րեր, ո րո նց մի ջո ցով հնա րա վոր 

կլի նի մի ա ժա մա նակ նե րգ րա վել ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րին: 
 Ø Ըն տա նիք նե րում կի րա ռել ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու-

թյան այն պի սի մե թոդ ներ, ո րոն ցում չկան կա րծ րա տի պային 
տար բե րու թյուն ներ տղա և աղ ջիկ ե րե խա նե րի մի ջև: Միև նույն 
ժա մա նակ այդ մե թոդ նե րի մի ջո ցով մե ծաց նել հայ րե րի 
մաս նակ ցու թյու նը ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում՝ 
ա պա հո վե լով ծնող նե րի հա վա սար մաս նակ ցու թյուն:
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 Թե մայի հե տա զոտ ման կար ևո րու թյու նը և ար դի ա կա նու թյու նը: 
Վեր ջին շր ջա նում, ինչ պես գի տե նք, հան րային տար բեր ո լո րտ նե րի 
կող մից ներ կայաց վում է սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյուն նե րի 
ընդ հա տում նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն, որն ու ղե կց վում է 
բա ցա սա կան գնա հա տա կան նե րով և ժո ղո վր դագ րա կան կան խա տե-
սում նե րով: Չնայած եր ևույթն ա վե լի վաղ հիմ քեր ու նի, քան դրա մա սին 
բա րձ րա ձայ նե լու և խն դի րը հան րային դա րձ նե լու հնա րա վո րու թյուն-
նե րը, այ դու հան դե րձ, այն խո սում է եր ևույ թի կար ևո րու թյան մա սին: 
Այն, որ խն դի րն առ կա է, կար ևոր և մտա հո գիչ, ար դեն իսկ ար ձա
նա գր ված փա ստ է: Մե նք կա նդ րա դառ նա նք այս խնդ րի ն՝ հա սա րա-
կու թյան մեջ կնոջ «ե րկ րոր դային» դե րի և խտ րա կան վե րա բեր մուն քի 
հիմ քե րը փոր ձե լով տես նել ա ռօ րյա հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Թե մայի նպա տա կը և խն դիր նե րը: Սույն հե տա զո տու թյան 
նպա տա կն է՝ ու սում նա սի րել գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան 
դրս ևո րում նե րն ա ռօ րե ա կա նու թյան տե սան կյու նից: Հաշ վի առ նե լով 
«ա ռօ րե ա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյան լայն շր ջա նա կը՝ մե նք խն դի րը 
կդի տար կե նք գլ խա վո րա պես ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա ռուց ման հար թու թյու նում՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հղում ներ 
ա նե լով այլ մի ջա վայ րե րի՝ հա մայնք, աշ խա տա վայր, կր թա կան 
օ ջախ ներ և այլն:

 Թե մայի հե տա զոտ ման հիմ քում ըն կած են ե ղել հետ ևյալ հիմ նա կան 
պատ ճառ նե րը.

 Ø  Հաշ վի առ նել խնդ րի ձևա վոր ման այն սո ցի ալ-մ շա կու թային 
հիմ քե րը, ո րո նց գոր ծա ռն ման հիմ նա կան մի ջա վայրն ա ռօ-
րյան է, օ րի նա կ՝ ա ռօ րե ա կան աշ խա տան քի կազ մա կեր պում, 
խոս քի (խո սք ու նե նա լու) մշա կույթ՝ ա զատ ար տա հայտ վե լու և 
լսե լի լի նե լու, տա րած քը տնօ րի նե լու և ո րո շում ներ կայաց նե լու 
հնա րա վո րու թյուն ներ և այլն:

 Ø Խն դի րն այս տե սան կյու նից դի տար կե լը հնա րա վո րու թյուն 
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կտա պար զե լ՝ արդյոք սե ռով պայ մա նա վոր ված բռ նու թյուն-
նե րը մեր հա սա րա կու թյու նում ըն կալ վում և դի տա րկ վում են 
որ պես խն դիր, որն ու նի լուծ ման կա րիք, թե այն դար ձել է ա ռօ-
րյայի սո վո րա կան մի մաս. այ սի նքն՝ վե րոն շյալ գեն դե րային 
ան հա վա սա րու թյան վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րն ու դրա նց 
օգ տա գոր ծու մը դար ձել են սո ցի ալ-մ շա կու թային ժա ռան գու-
թյան բաղ կա ցու ցիչ տա րր և փո խա նց վում են սե րն դե սե րունդ:

 
Ը նդ հան րա պես, որ ևէ եր ևույթ, խն դիր հաս կա նա լու և հե տա գայում 
այն հաղ թա հա րե լու մե խա նի զմ ներ գտ նե լու հա մար նախ և ա ռաջ 
պե տք է հաս կա նա լ՝ որն է այդ խն դի րը ձևա վո րող մի ջա վայ րը, 
ո րո նք են այդ եր ևույ թի վե րա բե րյալ առ կա ըն կա լում նե րը, և 
ինչ պես են դրա նք ձևա վոր վել. վե րոն շյալ հար ցադ րում նե րն էլ սույն 
հե տա զո տու թյան խն դիր նե րն են:

 Հե տա զո տու թյան աշ խար հագ րա կան տա րած քը: Ել նե լով հե տա զո-
տա կան թե մայի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի ց՝ թի րա խային հա մայնք-
նե րի ընտ րու թյունն ի րա կա նաց վել է մի քա նի կար ևոր գոր ծոն նե րի 
հի ման վրա, այդ թվում՝

 Ø  գյու ղա կան և քա ղա քային հա մայնք ներ,
 Ø  քա ղա քա մե րձ և սահ մա նա մե րձ հա մայնք ներ,
 Ø  վե րաբ նա կեց ված և տե ղա ցի նե րով բնա կեց ված հա մայնք ներ,
 Ø  քա ղա քային հա մայնք նե րի պա րա գայում՝ ծայ րա մա սային և 

կե նտ րո նա կան թա ղա մա սեր:
 
Ը ստ այդմ՝ հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է հետ ևյալ հա մայնք նե-
րում՝

 Ø  Գե ղար քու նի քի մա րզ՝ Վար դե նիս, Սա րու խան, Դրախ տիկ,
 Ø  Շի րա կի մա րզ՝ Գյում րի, Ա մա սի ա, Կա մո, 
 Ø Ա րա գա ծոտ նի մա րզ՝ Ա պա րան, Դավ թա շեն, Շե նա վան,
 Ø  Սյու նի քի մա րզ՝ Կա պան, 
 Ø Եր ևա ն՝ Քա նա քեռ-Զեյ թուն և Կե նտ րոն:
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 Հե տա զո տու թյան թի րա խային խմ բե րն են՝
1.  Թի րա խային հա մայնք նե րի բնա կիչ ներ, ո րո նց հետ 

ան ցկաց վել են խո րին հար ցազ րույց ներ:
2.  Թի րա խային հա մայնք նե րի բնա կիչ ներ, ո րո նց ըն տա նիք նե-

րում ի րա կա նաց վել են նե րգ րավ ված դի տար կում ներ:
3.  Փոր ձա գետ ներ, այդ թվում՝

3.1.  Կա նա նց ի րա վունք նե րով զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պու թյան (հե տայ սու՝ ՀԿ) ներ կայա ցու ցիչ: Այս հար ցազ-
րծույ ցը թծույլ կտա հաս կա նալ ոչ մի այն գեն դե րային հիմ ա-
խն դիր նե րի քա նա կա կան և բո վան դա կային կող մե րը, այլև 
դրա նք հաղ թա հա րե լծու հնա րա վո րծու թյծուն նե րն ծու նե րծու ժը: 

3.2. Օ րե նսդ րա կան դաշ տի փոր ձա գետ: Այս ո լոր տի փոր ձա գե-
տի նե րգ րա վծու մը կար ևո րել ենք ոչ թե հաս կա նա լծու հա մար, 
թե օ րե նսդ րա կան ո լոր տծում ինչ օ րե նք ներ են ըն դծուն վել 
կամ ըն դծուն վե լծու, այլ որ քա նով են դրա նք հա մա պա տաս-
խա նծում մեր մշա կծու թային մի ջա վայ րին և, դրա նից կախ-
ված, որ քա նով են ի րա գոր ծե լի:

3.3. Կր թա կան ո լոր տի ներ կայա ցու ցիչ ներ: Այս ո լոր տի փոր ձա-
գետ նե րի հետ ծու նե ցած հար ցազ րծույց նե րը թծույլ կտան պար-
զե լ՝ որ քա նո ՞վ է կար ևոր և ի րա գոր ծե լի կր թա կան հա մա կա-
րգ - ըն տա նիք փոխ հա մա գոր ծակ ցծու թյծու նը՝ խնդ րի լծուծ ման 
տե սան կյծու նից, ինչ պես նաև արդյո ՞ք հա մա պա տաս խան 
ա ռար կա նե րի դա սա վան դծու մը կր թա կան հաս տա տծու թյծուն-
նե րծում կա րող է նպաս տել խնդ րի վե րա բե րյալ ըն կա լծում ե րի 
փո փո խծու թյա նը և, հետ ևա բար, խնդ րի հաղ թա հար մա նը:

 Հե տա զո տու թյան գոր ծիք նե րը: Հե տա զո տու թյան յու րա քան չյուր 
թի րա խային խմ բի հա մար նա խա տես ված են ե ղել 1-2 հե տա զո-
տա կան գոր ծիք ներ, այդ թվում՝

1.  Խո րին հար ցազ րույց նե րի  ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
կի րառ  վել է եր կու գոր ծի ք՝
1.1.  Կի սաձ ևայ նաց ված հար ցա շար: Այն կա զմ ված է չո րս հիմ-

նա կան բա ժին նե րից, ո րոն ցից յծու րա քան չյծու րը՝ մի քա նի 
են թա բա ժին նե րից` 

Ա ռա ջին բա ժին: Խո սք ու նե նա լու, ա ռօ րյայում ո րո շում ներ 
կայաց նե լու «ի րա վունք» 2: Այս բաժ նում դի տար կել ենք 

2  Իրավունք ասելով՝ նկատի չունենք բառի իրավական սահմանումը:
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կա նա նց՝ ո րո շում նե րի կայաց ման մաս նակ ցու թյան աս տի-
ճա նը տնային տն տե սու թյու նում (հե տայ սու՝ ՏՏ) և հա մայն-
քում: ՏՏ-ում կա նա նց մաս նակ ցու թյու նը ո րո շում նե րի 
կայաց մա նը դի տար կել ենք չո րս հիմ նա կան ո լո րտ նե րում՝ 
կեն ցաղ, կր թու թյուն, գյու ղա տն տե սու թյուն, ֆի նա նս ներ: 
Հիմ նա կան շեշ տադ րու մը կա տար վել է այն խնդ րին, թե 
ինչ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն և պե տք է ու նե նան կա նայք 
ՏՏ-նե րում վե րոն շյալ ո լո րտ նե րի վե րա բե րյալ ո րո շում ներ 
կայաց նե լիս:

Ե րկ րո րդ բա ժին: Ա ռօ րյա աշ խա տան քի ի րա կա նա ցում: Այս 
բաժ նում ան դրա դար ձել ենք, թե որ քա նով են կար ևոր վում 
կա նա նց կող մից ա ռօ րյայում ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք-
նե րը, և հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը ա ռօ րյա աշ խա-
տա նք նե րը կա նա նց և տղա մա րդ կա նց կող մից հա վա սար 
ի րա կա նաց նե լու գա ղա փա րի հետ կապ ված ինչ դիր քո րո-
շում ու նեն: Մյուս կող մի ց՝ փոր ձել ենք դի տար կե լ՝ արդյոք 
կա նայք ցան կա նում են որ ևէ փո փո խու թյուն տես նել ի րե նց 
ա ռօ րյայում, և ո րո նք են այդ ակն կալ վող փո փո խու թյուն-
նե րը: Արդյո ՞ք այդ փո փո խու թյուն նե րը գա ղա փա րա կա ն՝ 
գի տե լիք նե րի ձե ռք բեր ման, ի րա վա գի տակ ցու թյան բա րձ-
րաց ման դաշ տին են վե րա բե րում, ո րո նք էլ կա րող են 
նպաս տել հա սա րա կու թյան մեջ կա նա նց կար գա վի ճա կի 
փո փո խու թյա նը, թե՝ մի այն կեն ցա ղային մա կար դա կին:
 
Եր րո րդ բա ժին: Ժա ման ցի կազ մա կեր պումն ա ռօ րե ա կա նու
թյան հա մա տե քս տում: Հիմ նա կան շեշ տադ րում նե րն ար վել 
են ՏՏ-ում և դրա նից դուրս կա նա նց ժա ման ցի կազ մա կե-
րպ ման հնա րա վո րու թյուն նե րին և սահ մա նա փա կում նե րին: 
Մաս նա վո րա պե ս՝ արդյո ՞ք կա նայք գրա նց ված են սոց ցան ցե-
րում, ե թե այո, ա պա՝ ի՞նչ մի ջոց նե րից են օգտ վում (օ րի նա կ՝ 
ի րե նց հե ռա խոս նե րով, թե՝ ա մու սին նե րի/եղ բայր նե րի): Ի՞նչ 
կար գա վի ճակ ու նեն կա նայք ըն տա նի քում հե ռուս տաա լի քի 
նա խը նտ րու թյան հար ցում: Ի՞նչ հա ճա խա կա նու թյա մբ և ո՞ւմ 
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ու ղեկ ցու թյա մբ են կա նայք օգտ վում ժա ման ցի վայ րե րի ց՝ 
սր ճա րան, զբո սայ գի, կի նո թատ րոն և այլն:

 Չոր րո րդ բա ժին: Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյուն: Դի տա-
րկ վել է տղա մա րդ կա նց նե րգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նը ե րե-
խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում: Արդյո ՞ք կա տար բե-
րակ վա ծու թյուն ծնող նե րի կող մից ե րե խա նե րի դաս տի ա րա-
կու թյան հար ցում՝ պայ մա նա վոր ված ե րե խայի սե ռով: Մյուս 
կող մից ան դրա դա րձ է կա տար վել տղա և աղ ջիկ ե րե խա նե րի 
ու նե ցած դե րա կա տա րու թյա նն ըն տա նի քում և այլն:

 Բո լոր բա ժին նե րում ար ծա րծ ված հար ցադ րում նե րին 
ա ռա վել ման րա մա սն կա նդ րա դառ նա նք հա մա պա տաս-
 խան բա ժին նե րում:

1.2.  Ժո ղո վր դագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քա գր ման հար
ցա շար: Հիմ ա կան գոր ծիք հան դի սա ցող կի սաձ ևայ նաց-
ված հար ցա շա րից բա ցի՝ խո րին հար ցազ րծույց նե րի թի րա-
խային խմ բե րի հա մար կի րառ վել է նաև ժո ղո վր դագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քա գր ման հար ցա շար: Հար ցա շա րծում նե-
րառ ված են ե ղել զրծու ցակ ցին վե րա բե րող բո լոր հնա րա վոր 
բնծու թագ րա կան բա ղադ րիչ նե րը՝ սեռ, տա րիք, կր թա կան 
մա կար դակ, մաս նա գի տա ցծում, ա մծուս նա կան կար գա վի-
ճակ, զբաղ վա ծծու թյծուն, զբաղ վա ծծու թյան ո լո րտ, ըն տա նի քի 
կա զմ, ըն տա նի քի ան դամ ե րի թիվ, բնա կծու թյան վայր: Վե-
րոն շյալ բնծու թագ րիչ նե րը թծույլ կտան տես նել դրա նց ծու նե-
ցած ազ դե ցծու թյծու նը դի տա րկ վող խնդ րի ձևա վոր ման վրա:

1.  Նե րգ րավ ված դի տար կում ե րի ան ցկաց ման հա մար նա-
խա տես ված ծու ղե ցծույ ցը կա զմ ված է հիմ ա կա նծում նծույն մո-
տե ցծում ե րից/ձ ևա կեր պծում ե րից, ո րո նք կար ևոր վել են 
խո րին հար ցազ րծույց նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ: Սա-
կայն, ի տար բե րծու թյծուն խո րին հար ցազ րծույց նե րի, դրա նք 
ոչ թե հար ցադ րծում եր են, այլ հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե րի 
նկա րագ րծու թյան հա մար նա խա տես ված ձևա կեր պծում եր: 
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Այդ պատ ճառով բա ցա ռծու թյծուն են կազ մել այն հար ցադ րծում-
նե րը, ո րո նք հնա րա վոր չէ ին լի նի դի տար կել: Թի րա խային 
ըն տա նիք նե րծում դի տա րկ վել են հիմ ա կա նծում (սա կայն ոչ 
բո լոր դեպ քե րծում) հետ ևյալ ի րա վի ճակ նե րը.

Կա նա նց մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը ՏՏում ՝ կեն ցա-
ղային, կր թա կան, գյծու ղա տն տե սա կան և ֆի նան սա կան 
ո լո րտ նե րին վե րա բե րող ո րո շծում ե րի կայաց ման մեջ:

Կա նա նց կող մից ա ռօ րյայում ի րա կա նաց վող աշ խա տա
նք նե րը, այդ թվծում՝ ա ռօ րյա ո՞ր աշ խա տա նք նե րն են կա-
նայք ի րա կա նաց նծում ա ռա նց դժ գո հծու թյծուն նե րի՝ դրա-
նք հա մա րե լով ի րե նց պար տա կա նծու թյծու նը, և ո րո ՞նք են 
հա մա րծում դժ վար կամ ոչ կար ևոր աշ խա տա նք: Ինչ պես 
նաև փոր ձել ենք դի տար կել, թե «կ նոջ գո րծ» հա մար վող 
որ աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ են ՏՏ 
տղա մար դիկ օգ նծում կա նա նց, և հա կա ռա կը, ծա նր ֆի զի-
կա կան որ աշ խա տա նք նե րն են ի րա կա նաց նծում կա նայք: 
Հաս կա նա լծու հա մար, թե որ տա րի քից է սկս վծում ըն տա-
նի քծում աշ խա տան քի բա ժա նծու մը կնոջ և տղա մար դծու 
մի ջև, թի րա խային ըն տա նիք նե րծում դի տա րկ վել են 10-
17 տա րե կան տղա և աղ ջիկ ե րե խա նե րի կող մից տա նն 
ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք նե րը:

Կա նա նց և տղա մա րդ կա նց նե րգ րավ վա ծու թյու նը ե րե
խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում, այդ թվծում՝ 
արդյո՞ք տղա մար դիկ մաս նակ ցծում են ե րե խա նե րի դաս-
տի ա րա կծու թյա նը, ի՞նչ չա փով, ո՞ր հար ցե րծում: Դի տա րկ վել 
է նաև կա նա նց և տղա մա րդ կա նց նե րգ րավ վա ծծու թյծու նը 
ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կծու թյան հար ցծում՝ ըստ ե րե խայի 
սե ռի: Ի՞նչ դե րա կա տա րծու թյծուն ծու նեն տա տիկ նե րը ե րե-
խա նե րի դաս տի ա րա կծու թյան հար ցծում:
 Ժա ման ցի կազ մա կեր պում: Դի տա րկ ման ո լո րտ նե րն են՝ 
արդյո ՞ք կա նայք գրա նց ված են սոց ցան ցե րծում, ե թե այո, 
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1.  Ներածծությծուն

ա պա ի՞նչ մի ջոց նե րից են օգտ վծում (օ րի նա կ՝ ի րե նց հե-
ռա խոս նե րով, թե՝ ա մծու սին նե րի/եղ բայր նե րի): Ի՞նչ կար-
գա վի ճակ ծու նեն կա նայք ըն տա նի քծում հե ռծուս տաա լի քի 
նա խը նտ րծու թյան հար ցծում:

2.  Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի ան ցկաց ման հա մար 
կի րառ վել են բո վան դա կային ա ռծու մով ե րեք տար բեր հար-
ցա շա րե ր՝ նա խա տես ված ե րեք տար բեր ո լո րտ նե րի փոր ձա-
գետ նե րի հա մար.

 Կա նա նց ի րա վունք նե րով զբաղ վող ՀԿ փոր ձա գե տի հա-
մար նա խա տես ված հար ցա շա րի թե մա նե րը հիմ ա կա նծում 
վե րա բե րծում են գեն դե րային ան հա վա սա րծու թյան տե սակ-
նե րին, դրա նց լծուծ ման հնա րա վոր մի ջոց նե րին, կա նա նց 
վե րա բեր մծուն քի փո փո խծու թյա նն ի րե նց հան դեպ կի րառ վող 
գեն դե րային ան հա վա սա րծու թյան նկատ մա մբ և այլն:

Օ րե նսդ րա կան դաշ տի փոր ձա գե տի  հա մար նա խա տես-
ված հար ցա շա րի մի ջո ցով փոր ձել ենք պար զել կա նա նց 
ի րա վա գի տակ ցծու թյան աս տի ճա նը, գեն դե րային ան հա-
վա սա րծու թյան վե րա բե րյալ ըն դծուն ված օ րե նք նե րի կի-
րա ռե լի ծու թյան աս տի ճա նը Հայաս տա նի Հան րա պե տծու-
թյծու նծում (հե տայ սծու՝ ՀՀ), դա տաի րա վա կան հա մա կար գի 
մաս նա գի տա կան կազ մի ըն կա լծում ե րը գեն դե րային ան-
հա վա սա րծու թյան վե րա բե րյալ և այլն:

Կր թա կան ո լոր տի ներ կայա ցու ցիչ նե րն  ան դրա դար-
ձել են հետ ևյալ հար ցե րին. արդյո ՞ք հնա րա վոր է առ կա 
կրթա կար գե րի մի ջո ցով մեղ մել գեն դե րային ան հա վա-
սա րծու թյծու նը, արդյո ՞ք սե րծուն դը պատ րա ստ է նման գա-
ղա փա րա կան փո փո խծու թյան, ի՞նչ խո չըն դոտ նե րի է հան-
գեց նե լծու բա րձ րա գծույն կր թա կան հա մա կար գծում ձե ռք 
բե րած գի տե լիք նե րի կի րա ռե լի ծու թյծու նը դրա նից դծուրս 
գտն վող օ ղակ նե րծում, մաս նա վո րա պե ս՝ ըն տա նի քծում, 
հա մայն քծում, աշ խա տա վայ րծում և այլն:
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

2.  ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

2.1 ԽՈ ՍՔ ՈՒ ՆԵ ՆԱ ԼՈՒ, Ա ՌՕ ՐՅԱՅՈՒՄ Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵՐ  
ԿԱՅԱՑ ՆԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

 Դեռ հին ժա մա նակ նե րից հա սա րա կու թյան մեջ ըն դուն ված էր ո րո շել 
նրա ան դամ նե րի տե ղն ու դիր քը, պար տա կա նու թյուն նե րը, և դա 
ի րա կա նաց վել է գլ խա վո րա պես սե ռային, ինչ պես նաև տա րի քային 
պատ կա նե լու թյան հի ման վրա: Տար բեր հա սա րա կու թյուն նե րում, 
այդ թվում՝ մեր, դրա նք պահ պան վել են մի նչև մեր օ րե րը: Մեր ի րա-
կա նու թյան մեջ դրա նց պահ պան մա նը, կար ծում ենք, նպաս տել են 
սո ցի ալ-տն տե սա կան, քա ղա քա կան ի րա վի ճակ նե րը, մշա կույ թը և 
այն պահ պա նող կա ռույց նե րը:
 
Ի նչ պես վկայում են ազ գագ րա կան հե տա զո տա կան նյու թե րը, 
հայ ժո ղո վր դի սո վո րույ թային հա մա կար գում կին թե տղա մա րդ 
դաս տի ա րակ վում է ին ի րե նց դե րին լի ար ժեք ծա ռայե լու գի տակ ցու-
թյա մբ: Հայ կի նը պար տա վոր էր հետ ևել ըն դուն ված ա վան դա կան 
ո րոշ չա փա նիշ նե րի` հնա զան դու թյուն, հա վա տար մու թյուն, տնային 
աշ խա տա նք նե րի կա տար ման պատ րաս տա կա մու թյուն, նոր ըն տա-
նի քի մշա կու թային մի ջա վայ րին հար մար վե լու կա րո ղու թյուն և այլն: 
Կյա նքն ըն տա նե կան խի ստ պայ ման նե րի մեջ մշա կել էր ո րո շա կի 
սո վո րույ թային օ րե նք ներ, կա նո նա կար գում ներ, ո րո նց հետ ևում 
է ին սր բու թյա մբ: Կի նը ման կուց դաս տի ա րակ վում էր ըն տա նի քի 
շա հե րի պա շտ պա նու թյան և հա վա տար մու թյան ու ա վան դույթ նե րի 
պահ պան ման, հնա զան դու թյան ո գով: Ի դե պ՝ կնոջ խոս քի սահ մա-
նա փա կում նե րը բա վա կան տա րած ված են ե ղել նաև մեր ա վան-
դա կան մշա կույ թում և ու նե ցել են ա մե նից ծայ րա հեղ դրս ևո րում-
նե րը, ընդ հուպ մի նչև չխոս կա նու թյան ա վան դույ թը3: Այն, որ ա մուս-
նուն հնա զա նդ վե լը կնոջ կար ևոր պար տա կա նու թյուն նե րից մե կն 
էր, վկայում են ոչ մի այն ազ գագ րա կան նյու թե րը, այլև կրո նա կան 
գրա կա նու թյու նը:
 
3  Լալայան, Եր., 2004, Բորչալուի գավառ, Երկեր, հ. 3:
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

2.1.1 Կա նա նց՝ ո րո շում նե րի կայաց մա նը մաս նակ ցու թյան աս տի
ճա նը տնա  յին տն տե սու թյու նում

Տն տե սա կան/ կեն ցա ղային բնույ թի ո րո շում ներ: Կա նա նց4՝ 
տն տե սա կան/ կեն ցա ղային ո րո շում նե րին մաս նակ ցու թյուն ու նե-
նա լու դե րա կա տա րու թյա նը սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում 
ան դրա դար ձել ենք եր կու տե սան կյուն նե րի ց՝ ըստ պատ կե րա ցում-
նե րի, ըն կա լում նե րի և ըստ տվյալ ըն տա նի քում առ կա ի րադ րու-
թյան: Ո րո շում նե րի կայաց մա նը մաս նակ ցու թյա նն ան դրա դառ նա լու 
պատ ճառ նե րից մե կն այն էր, որ ցան կա նում է ի նք տես նե լ՝ գրե թե 
բո լոր կեն ցա ղային աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց նող կա նայք արդյոք 
մաս նակ ցում են դրա նց վե րա բե րյալ ո րո շում նե րի կայաց մա նը, թե՝ 
ոչ: Միև նույն ժա մա նակ կա նա նց մաս նակ ցու թյու նը ո րո շում նե րի 
կայաց մա նը դի տար կել ենք ըստ ա մուս նա կան կար գա վի ճա կի և ըստ 
ըն տա նի քում զբա ղեց րած դե րի:

 Հե տա զո տու թյան գրե թե բո լոր մաս նա կից նե րը դժ վա րա նում են 
պա տաս խա նել ո րո շում նե րի կայաց մա նն առնչ վող հար ցե րին: 
Վեր ջին նե րս հս տակ կա րո ղա նում են ա սել, թե տվյալ աշ խա տա նքն 
ով է ի րա կա նաց նում, իսկ թե ինչ պես կամ ում կող մից է կայաց-
վում այդ աշ խա տա նքն ի րա կա նաց նե լու ո րո շու մը՝ դժ վա րա նում 
են պա տաս խա նել: Պատ ճառ նե րից մե կն այն է, որ, ինչ պես ար դեն 
նշե ցի նք, այդ ա մե նն ինքն ի րեն է կազ մա կե րպ վում: Օ րի նա կ՝ ան հրա-
ժեշ տու թյուն չկա, որ ՏՏ ան դամ նե րից ինչ-որ մե կը ո րո շում կայաց նի, 
թե ով է լվա նա լու ափ սե նե րը կամ լվա ցքն ու ար դուկն ա նե լու: Դրա նք 
ար դեն իսկ ո րոշ ված գոր ծո ղու թյուն ներ են. պե տք է ի րա կա նաց վեն 
կա նա նց կող մից:
 
Այն բո լոր դեպ քե րում, երբ զրու ցա կից նե րն ան գի տակ ցա բար 
պա տաս խա նում են, որ կեն ցա ղային ո րո շում նե րը պե տք է կայաց նեն 
ՏՏ բո լոր ան դամ նե րով կամ ա մու սին նե րով մի ա սին, ա ռա վել ման րա-
մաս նե լու ժա մա նակ պա րզ վում է, որ դրա նք կր կին չեն վե րա բե րում, 
օ րի նակ, տան մաք րու թյա նը. « Կեն ցա ղային հար ցե րում եր կուսս 

4 Այս թեմայի մեջ գործածվող կին/կանայք, տղամարդ/տղամարդիկ հասկա-
ցությունները վերաբերում են միայն մեր հետազոտության մասնակիցներին:
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էլ ի րա վունք ու նե նք, դրա նք եր կու սի ո րո շումն է՝ թե տղա մա րդ, թե 
կին... Այ´, օ րի նակ, ե րե խա նե րի հի գի ե նայի հար ցը. ես եմ զբաղ
ված դրան ցով: Դե տղա մար դը ինչ գո րծ ու նի, դա իմ ո րո շե լի քն է, որ 
ե րե խա նե րը մա քուր, կո կիկ, չա փա վոր, լվա ցած, ար դու կած, նոր մալ 
ձևով դուրս գան տնի ց։ Չեն ա սի չէ՝ հայ րը չի ա րել, կա սե ն՝ մայ րը չի 
ա րե լ։ Տան մաք րու թյունն էլ ես եմ պլա նա վո րում» (Սա րու խան, իգ., 38 
տ., ա մուս նա ցած):

 Հե տա քր քիր է այն փաս տը, որ ՏՏ կեն ցա ղային բո լոր աշ խա տա-
նք նե րն ի րա կա նաց նող կա նայք, ե թե տան ա ռօ րյային վե րա բե րող 
ո րո շում ներ են կայաց նում, օ րի նա կ՝ ինչ ե փել այդ օ րը կամ երբ ի րա-
կա նաց նել տան մաք րու թյու նը, հա մոզ ված են, որ տան իշ խա նու-
թյունն ի րե նց ձեռ քում է՝ « Մեր տա նը մայ րիշ խա նու թյուն է տի րում» 
(Վար դե նիս, իգ., 29 տ., ա մուս նա ցած):

Տ ղա մա րդ կա նց դիր քո րո շու մը կա նա նց կող մից կայաց վող ո րո շում-
նե րի վե րա բե րյալ բա ժան ված է եր կու խմ բի՝ կամ դրա նք գնա հատ-
վում են ոչ կար ևո ր՝ « Մաք րու թյուն ա, լվա ցք ա, ը տե նց մա նրմունր 
բա ներ» (Սա րու խան, ար., 28 տ., ա մու րի),  կամ կի նն ի րա վունք չու նի 
կամ ի վի ճա կի չէ ո րո շում ներ կայաց նել, քա նի դեռ իր ա մու սի նը ողջ 
է. «է տի պար տա դիր տղա մա րդն ա, է տի կնի կը կյան քում չի ա սում 
ը տե նց բան: Ես կա րող ա մե ռած լի նեմ, նոր ին քը ո րո շի» (Շե նա վան, 
ար., 54 տ., ա մուս նա ցած):

 Կան ընդ գծ ված դիր քո րո շում ներ, երբ կեն ցա ղային ո րո շում նե րը 
հս տակ բա ժան ված են կնոջ և տղա մար դու մի ջև, և մե կը չի կա րող 
ի րա կա նաց նել մյու սի դաշ տին պատ կա նող ո րո շում նե րը: Նման 
ըն կա լում նե րը բնո րոշ են և՛ ա րա կան, և՛ ի գա կան սե ռե րի ներ կայա-
ցու ցիչ նե րին. «Տ ղա մար դու ո րո շու մը կի նը չի կա րող կայաց նել, կնո ջն 
էլ՝ տղա մար դը» (Սա րու խան, ար., 28 տ., ա մու րի): «Տ ղա մար դը քի թը 
չմտց նի էդ ե փելթա փե լու մեջ» (Քա նա քեռԶեյ թուն, իգ., 48 տ., ա մուս
նա ցած): 

Ի նչ վե րա բե րում է ՏՏ ներ սում կա նա նց կող մից ի րա կա նաց վող 
ո րո շում նե րին, ա պա դրա նք կայաց վում են հա մա տե ղ՝ սկե սու րի 
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

ու նե ցած դե րի գե րա կշ ռու թյա մբ: ՏՏ հար սի կար գա վի ճակ ու նե ցող 
կա նայք հիմ նա կա նում չեն նեղ վում այն հան գա ման քից, որ ո րո շում-
նե րը գե րա զան ցա պես կայաց վում են ի րե նց սկե սուր նե րի կող մից. 
«Ես մի նչև է սօր էլ իմ կի սու րի կար ծի քը հաշ վի եմ առ նում յու րա քան
չյուր հար ցում: Տնից դուրս գա լուց պե տք ա ան պայ ման ա սեմ. բա 
տնից դուրս եմ գա լիս, ես իմ մե ծին չա սեմ, ո՞նց կլի նի: Ին քը կի սուր 
ա, ես՝ հա րս, կապ չու նի, որ ես ար դեն 50 տա րե կան եմ դառ նում, ես 
եմ մե ծա ցել, ին քը կա րո ՞ղ ա պու ճու րի կա ցել ա, ինքն էլ ա մե ծա ցել» 
(Քա նա քեռԶեյ թուն, իգ., 48 տ., ա մուս նա ցած): 

Այս պի սո վ՝ հա մա ձայն մեր հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի ըն կա-
լում նե րի՝ ՏՏ-ում հս տակ տա րան ջատ ված են կա նա նց և տղա մա րդ-
կա նց կող մից ի րա կա նաց վող ո րո շում նե րը: Կա նայք կայաց նում են 
ո րո շում ներ հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի և ի րա վի ճակ նե րի վե րա բե-
րյա լ՝ տան մաք րու թյուն, սնն դի պատ րաս տում, տան կա հույ քի տե ղա-
փո խում, տու նը վե րա նո րո գե լիս ո րոշ դեպ քե րում տան պա տե րի 
գույ նի ընտ րու թյուն և այլն: Այ սի նքն՝ այն ա մե նը, ինչ վե րա բե րում է 
տան « ներ սի» գոր ծե րին: Տղա մա րդ կա նց կող մից ի րա կա նաց վող 
ո րո շում նե րն են՝ զրու ցա կից նե րի բնո րոշ մա մբ, «դր սի» գոր ծե րը, այդ 
թվում՝ գյու ղա տն տե սու թյա նն առնչ վող ո րո շում նե րը: Ինչ վե րա բե րում 
է առևտ րին, ա պա այս տեղ ևս նշ վում է հս տակ սահ ման. ա մե նօ րյա, 
« փո քր» առևտ րին վե րա բե րող ո րո շում նե րը կայաց նում են կա նայք, 
ինչ պես օ րի նա կ՝ տվյալ օր վա սնն դի պատ րա ստ ման հա մար ան հրա-
ժե շտ պա րա գա նե րը, տն տե սա կան փո քր ի րե րը՝ լվաց քի փո շի, ա մա նի 
հե ղուկ և այլն, իսկ « մեծ» ո րո շում նե րը՝ տղա մար դիկ, այդ թվում՝ տան 
վե րա նո րոգ ման հա մար ան հրա ժե շտ ի րեր, ձմ ռան վա ռե լիք, տեխ նի-
կա, մե քե նա և այլն: Նշե նք մեկ հս տակ տա րա բա ժան ված ո րոշ ման 
մա սին ևս՝ տեխ նի կայի վե րա նո րոգ ման նպա տա կով « վար պե տի հետ 
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձե ռք բե րե լը», մի ան շա նակ, տղա մար դու 
գո րծն է: Կի նը տե ղյակ է պա հում ա մուս նուն, և մի այն վեր ջի նս ի րա-
վունք ու նի ո րո շում կայաց նել և պայ մա նա վոր վել մաս նա գե տի հետ:
 
Այ դու հան դե րձ, վե րոն շյալ եր ևույթ նե րի մի մա սի վե րա բե րյալ 
պատ կե րն այլ է Եր ևա նի Կե նտ րոն հա մայն քում: Այս տա րած քի 
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զրու ցա կից նե րի ըն կա լում նե րը տար բեր վում են և՛ գնա հա տա կան նե րի, 
և՛ ըն տա նի քում ո րո շում նե րի կայաց ման ա ռու մով: Նրա նց ըն կալ մա մբ՝ 
ո րո շում նե րի կայա ցու մը պայ մա նա վոր ված չէ սե ռով. « Դա կախ ված 
ա մար դու խա ռն ված քից, թե նա ինչ քա նով ա պատ րա ստ ի րա վրա 
վե րց նի ըն տա նի քի պա տաս խա նատ վու թյու նը: Սե ռից չի կախ ված» 
(Կե նտ րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված): 

 Կե նտ րոն հա մայն քի զրու ցա կից նե րի շր ջա նում շատ թույլ է ար տա-
հայտ ված կին-տ ղա մա րդ տար բե րակ վա ծու թյու նը ո րո շում նե րի 
կայաց ման տե սան կյու նից: Օ րի նա կ՝ մար զային բնա կա վայ րե րում 
կի նն է ո րո շում, որ լվաց քի փո շին գնե լու ժա մա նա կն է, ո րից հե տո այն 
կա րող է գնել ինչ պես կի նը, այն պես էլ՝ քիչ դեպ քե րում տղա մար դը: 
Մի նչ դեռ Կե նտ րոն հա մայն քում տղա մար դիկ մաս նակ ցում են նաև 
ո րո շում նե րի կայաց մա նը. « Հայ րի կը տուն գա լուց կա րա ո րո շի, որ 
լվաց քի փո շի չկար ու գնի» (Կե նտ րոն, ար., 21 տ., ա մու րի): Նաև 
հա կա ռա կը, կա նայք ի րա կա նաց նում են այն ո րո շում նե րը, ո րո նք 
մար զային բնա կա վայ րե րում հա մար վում են «տ ղա մա րդ կային», օ րի-
նա կ՝ հա մա պա տաս խան մաս նա գետ հրա վի րե լը. « Դե գի տես ոնց, 
նայած, ես էլ, Մա րի ա մն էլ (ն կա տի ու նի հար սին): Ես տա նը չեմ 
լի նում, կա րող ա, ա սե նք, օ րի նակ, տե լե վի զրն էր փչա ցել, է րե խե քը 
փո շե կու լի լա րն է ին պո կել, ին քը ո րո շում ա, զա նգ ա տա լի, վար պետ 
ա գտ նում» (Կե նտ րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված):

Կր թու թյա նը վե րա բե րող ո րո շում ներ: Ե րե խա նե րի կր թու թյան 
վե րա բե րյալ ո րո շում նե րի կայաց ման գա ղա փա րա կան պատ կե րա-
ցում նե րը փո քր-ինչ տար բեր վում են առ կա ի րո ղու թյու նից: Ա րա կան 
սե ռի ներ կայա ցու ցիչ նե րի ըն կա լում նե րի հա մա ձայն՝ կր թու թյան 
ո րոշ ման հար ցե րով պե տք է զբաղ վեն հիմ նա կա նում կա նայք (ա վե լի 
հս տա կ՝ ե րե խա նե րի մայ րե րը), և այդ ըն կա լում նե րը նրա նք ի րա գոր-
ծում են ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րում: Ի գա կան սե ռի ներ կայա ցու-
ցիչ նե րի մոտ ակն հայտ տար բե րու թյուն է նկատ վում ըն կա լում նե րի և 
ի րա կա նու թյան հար ցե րում: Վեր ջին նե րս գտ նում են, որ ե րե խա նե րի 
կր թու թյա նը վե րա բե րող ո րո շում նե րը ծնող նե րը պե տք է կայաց նեն 
հա վա սա րա պես: Մի նչ դեռ պատ կե րն այլ է հե տա զո տու թյան 
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մաս նա կից նե րի շր ջա նում. ե րե խա նե րի կր թու թյան վե րա բե րյալ ո րո-
շում նե րը, ինչ պես նաև գոր ծըն թա ցը ի րա կա նաց վում է գլ խա վո րա պես 
մայ րե րի կող մից, ո րոշ չա փո վ՝ նաև տա տիկ նե րի: Սա կայն, այն կին 
զրու ցա կից նե րը, ով քեր գտ նում են, որ տղա մար դիկ նույն պես պե տք է 
մաս նակ ցեն ե րե խա նե րի կր թու թյա նը վե րա բե րող ո րո շում նե րին, շատ 
սահ մա նա փակ են տես նում տղա մա րդ կա նց կող մից ի րա կա նաց վող 
այդ գոր ծա ռույ թը: Ընդ ո րում՝ տղա մար դիկ պե տք է նե րգ րավ վեն ո րո-
շում նե րի կայաց մա նը, երբ կա նա նց իշ խա նու թյունն այլևս չի գոր ծում. 
«Որ ես նս տեց նում եմ սո վո րե լու, ինձ չլ սի, ա մու սի նս ա սի, տղա ջան, 
որ մա մադ ա սում ա, ճի շտ ա ա սում, նս տի, սո վո րի» (Կա մո, իգ., 36 
տ., ա մուս նա ցած): «Ի նձ թվում ա, ա ռա վո տյան է րե խեն, որ դուրս ա 
գա լի, մայ րը պի տի հս կի է րե խուն. տե նա՝ ի րա դա սա ցու ցա կը տե ղն 
ա, տե ղը չի, ին քը ինչ վի ճա կում ա: Է տի մայրն ա պա տաս խա նա տու 
դրա հա մար: Ան կա րգ ըլ նե լի ցն էլ ինչոր տեղ պտի է րե խան հայ րից 
քաշ վի» (Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած):
 
Ե րե խա նե րի կր թու թյան հար ցում կա նա նց ա ռաջ նային դեր ու նե նա լու 
ըն կա լու մը հա սա րա կու թյան մեջ այն քան խո րը ար մատ ներ ու նի, որ 
այն դրս ևոր վում է նաև կր թա կան հա մա կար գում՝ հատ կա պես միջ նա-
կա րգ դպ րո ցում: Այն հար ցին, թե արդյոք գոր ծում է տղա մա րդ ծնո ղին 
դպ րոց կան չե լու մշա կույ թը՝ զրու ցա կի ցը պա տաս խա նում է. « Դա 
հիմ նա կա նում լի նում ա այն դեպ քե րում, երբ ար դեն գա գաթ նա կե տին 
ա հա սել, ինչոր շատ լուրջ սխալ ա ար վել» (Կա պան, իգ., 32 տ., ա մու
րի): Տղա մա րդ կա նց նե րգ րա վում են ե րե խա նե րի կր թու թյան հար ցում 
հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ պա հա նջ վում են ֆի նան սա կան 
նե րդ րում ներ. «էտ հիմ նա կա նում կախ ված ա գու մա րի հետ, ծախ սե րի 
հետ, պա րզ չի՞, որ հայ րը» (Դ րախ տիկ, ար., 31 տ., ա մուս նա ցած):
 
Ե թե տղա մար դիկ մաս նակ ցում են ե րե խա նե րի կր թու թյա նը վե րա-
բե րող ո րո շում նե րին կամ դրա նց ի րա կա նաց մա նը, ա պա խի ստ 
սահ մա նա փակ. դրա նք հիմ նա կա նում նե րա ռում են՝ դա սա պատ րաս-
տու մի ց՝ շախ մա տը, և սպոր տային հար ցե րը, ե թե ե րե խան հա ճա-
խում է սպոր տային խմ բակ նե րի, ընդ ո րում՝ խոս քը վե րա բե րում է 
տղա ե րե խա նե րին:
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

 Ե րե խա նե րի կր թու թյան հար ցում նկատ վում է նաև ե րե խայի սե ռով 
պայ մա նա վոր ված հս տակ բա ժա նում. ե թե տղա ե րե խա նե րի կր թու-
թյա մբ կա րող են զբաղ վել եր կու ծնող նե րն էլ, ա պա աղ ջիկ ե րե խա-
նե րի կր թու թյան հար ցե րով ա վե լի շատ պե տք է զբաղ վեն մայ րե-
րը. « Դե, ընդ հան րա պես, աղջ կա հա մար կի նն ա, մի շտ մայրն ա 
զբաղ վում... Ա սե նք՝ հար ցեր կան, որ պե տք ա մե նակ կի նը զբաղ վի 
դրա նով» (Ա պա րան, ար., 30 տ., ա մուս նա ցած): «Եր գի, պա րի, 
ը տե նց, ա սե նք՝ պա րին հո ես չե ՞մ խա ռն վի, պա րի թե՞ չպա րի: Մայ րը 
ա վե լի լավ գի տի, կու զի, կա րե լի ա, թե չի կա րե լի... պար տա դիր մայ րը 
պի տի գնա ծնո ղա կան ժո ղո վի, պա րի տա նիբե րի» (Ա պա րան, ար., 
30 տ., ա մուս նա ցած): 

Ի սկ ինչ պե ՞ս են պատ կե րաց նում այս հար ցը դեռ ըն տա նիք չու նե ցող 
ե րի տա սա րդ նե րը: Խն դի րը դի տար կել ենք նույն հա մայն քի եր կու 
ե րի տա սա րդ նե րի շր ջա նում՝ միջ նա կա րգ և բա րձ րա գույն կր թու-
թյա մբ: Այս պա րա գայում նկատ վում է ըն կա լում նե րի տար բե րու թյուն 
կր թա կան ցեն զի ա ռու մով: Միջ նա կա րգ կր թու թյա մբ զրու ցակ ցի 
պատ կե րա ցում նե րը չեն հա մը նկ նում ա ռա վել տա րած ված ըն կա-
լում նե րի հե տ՝ մայ րե րը պե տք է զբաղ վեն դա սա պատ րա ստ ման և 
նմա նա տիպ աշ խա տա նք նե րով, իսկ հայ րե րը պե տք է նե րգ րավ վեն 
մի այն այն դեպ քում, երբ կա լրա ցու ցիչ կամ ա վե լի ազ դե ցիկ խս տու-
թյան կա րիք. « Մայ րե րը հետ ևեն, որ դա սե րը նոր մալ սո վո րեն, ու շա
դիր լի նեն...տ ղա մար դիկ էն դեպ քում, երբ ե րե խան մո րը չի լսում: Հոր 
խս տու թյու նը ը տեղ պե տք կգա» (Դավ թա շեն, ար., 28 տ., միջ նա կա րգ 
կրթ., ա մու րի): Մի նչ դեռ բա րձ րա գույն կր թու թյուն ստա ցած զրու-
ցակ ցի ըն կա լում նե րն այլ են: Նրա կար ծի քո վ՝ ե րե խա նե րի կր թու թյան 
վե րա բե րյալ ո րո շում նե րը պե տք է կայաց նի՝ « Նայած ով ա խե լա ցի. 
կա րող ա հայ րի կն ա ա վար տած, կա րող ա մայ րի կն ա ա վար տած» 
(Դավ թա շեն, իգ., 26 տ., բա րձ րա գույն կրթ., ա մու րի): 

 Պե տք է նշել մի բա ցա սա կան եր ևույ թի մա սին, որն ար տա հայտ ված 
է հատ կա պես գյու ղա կան հա մայնք նե րում: Ե րե խա նե րի կր թու-
թյա մբ ըն տա նի քում որ ևէ մե կը չի զբաղ վում, քա նի որ տղա մար դիկ 
հիմ նա կա նում տա նը չեն լի նում, իսկ կա նայք կար ևո րում են տան 



– 21 –

2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

կեն ցա ղային գոր ծե րը. « Մա ման (ն կա տի ու նի ի րեն) հա զիվ ե փի, 
թա փի, լվա նալ, հար դու կել, տան գո րծ: 6 ե րե խա հե շտ չէր: էն ժա մա
նակ ջուր չու նե ի նք, կուխ նյա, բաղ նիս չու նե ի նք, մեծ տուն, սաղ էս 
մեծ կնո ջը (ն կա տի ու նի սկե սու րին) թո ղել է ին իմ վրա, գնա ցել է ին» 
(Շե նա վան, իգ., 55 տ., ա մուս նա ցած): Իսկ ո րոշ դեպ քե րում ըն տա-
նի քի ա ռա վել կրտ սեր ե րե խա նե րի դա սա պատ րա ստ մա մբ զբաղ վում 
են ըն տա նի քի հա մե մա տա բար մեծ, սա կայն ան չա փա հաս և հիմ նա-
կա նում աղ ջիկ ե րե խա նե րը. «Իմ աղ ջի կը որ ա ռա ջին դա սա րան 
գնաց, ի րան ոնց որ բնա ծին տված լի ներ: Հե տո 2րդ, 3րդ դա սա
րա նից մյուս նե րի հետ ին քը պա րա պավ: Ես ժա մա նակ չու նե ի, ա մու
սի նս դուրս գոր ծի էր, ես էլ հո ղա մաս, ա նա սուն ներ սաղ ես է ի ա նում: 
Ես ժա մա նակ չեմ ու նե ցել, որ նս տեմ, ե րե խե քով զբաղ վեմ» (Շե նա
վան, իգ., 55 տ., ա մուս նա ցած):

Տ ղա մար դիկ պատ րա ստ են ի րե նց վրա վե րց նել կա նա նց կող մից ի րա-
կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րը մի այն սահ մա նային ի րա վի ճակ նե րում. 
«Ա ռա վո տը շուտ արթ նաց նել, նա խա ճաշ դնե լ՝ է տի չէ...ե թե հի վա նդ 
ա ե ղել, հի վան դա նո ցն ա ե ղել (ն կա տի ու նի կի նը), է տի ես ա րել եմ: 
Ե թե հի վա նդ պառ կած ա, ե րե խուն պտի ստիպ ված ես ա նեմ, բայց 
ա մեն օր՝ չէ, հայ ազ գը է տի չէ» (Շե նա վան, ար., 54 տ., ա մուս նա ցած):

 Հե տա քր քիր է, որ կին զրու ցա կից նե րը գտ նում են, որ ե րե խա նե րի 
կր թու թյան հար ցե րով պե տք է կա նայք զբաղ վեն: Այդ հար ցում նրա նք 
չեն տես նում կամ չեն կար ևո րում տղա մա րդ կա նց դե րը. «Այդ պի սի 
հա րց չկա, որ հե նց մի այն տղա մար դիկ պե տք է ո րո շեն» (Ա մա սի ա, 
իգ., 29 տ., ա մուս նա ցած): «Ես իմ վրա եմ վե րց նում, որ իմ ե րե խա
նե րի բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը իմ ու սե րի վրա է ե ղել: Ու ես 
դա ճի շտ եմ գտ նում» (Գյում րի, իգ., 51 տ., ա մուս նա ցած): Ըստ կին 
զրու ցա կից նե րի՝ կա նայք ա վե լի շատ պե տք է զբաղ վեն ե րե խա նե րի 
կր թու թյա մբ, քա նի որ ի րե նք ա վե լի շա հա գրգռ ված են ե րե խա նե րի 
ա պա գայով, քան հայ րե րը. « Մայրն ա վե լի է ու զում, որ իր ե րե խեն լավ 
թե քու մով սո վո րի, ու սում առ նի, քան հե րը: Տղա մար դիկ ը տե նց չեն 
մտա ծում: ... տղա մար դիկ կր թու թյու նը չեն կար ևո րում» (Կա մո, իգ., 
36 տ., ա մուս նա ցած):
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

 Ի նչ պես կեն ցա ղային ո րո շում նե րի կայաց ման դեպ քում, այս պա րա-
գայում ևս ե րե խա նե րի կր թու թյա նը վե րա բե րող ո րոշ հար ցեր ծնող-
նե րի կող մից դի տա րկ վում են որ պես ի րեն ցից ան կախ. « Դե, ուղ ղա կի, 
ե սիմ, է կավ ի րա ժա մա նա կը ման կա պար տեզ գնա լու, ը տե նց չէ ի նք 
էլ ո րո շել, ուղ ղա կի գի տե ի նք, որ պե տք ա գնար, ը տե նց տվե ցի նք 
ման կա պար տեզ: ... դե ճի շտն ա սած չեմ հի շում որ մե զա նից ինչոր 
մե կը նա խա ձեռ նել ա, ուղ ղա կի, որ է րե խու տա րի քն ա, ման կա
պար տեզ պի տի գնա ին քը»  (Ա պա րան, ար., 30 տ., ա մուս նա ցած):
 
Եր ևա նում, հատ կա պես Կե նտ րոն հա մայն քում, խնդ րի մեկ նա բա նու-
թյունն այն քան սուր չէ, ինչ պես մար զային բնա կա վայ րե րում: Այս տեղ 
նույն պես հայ րե րը քիչ են զբաղ վում կամ չեն զբաղ վում ե րե խա նե րի 
կր թու թյան հար ցե րով և ո րոշ դեպ քե րում դրա պատ ճա ռա հետ ևան-
քային կա պը ևս նույնն է՝ տղա մար դիկ ա վե լի զբաղ ված են: Սա կայն 
նրա նք գի տակ ցում են, որ նման մո տե ցու մը ա ռո ղջ չէ, և պե տք է 
հնա րա վոր մե խա նի զմ ներ մշա կել ըն տա նի քում՝ հայ րե րի նե րգ րավ-
վա ծու թյունն այդ հար ցում ա վե լի մե ծաց նե լու հա մար: Ինչ պես նաև 
նշում են, որ եր կու ծնող նե րն էլ պե տք է հա վա սա րա պես մաս նակ ցեն 
ե րե խայի կր թու թյա նը վե րա բե րող ո րո շում նե րին. « Հա վա սա րա չափ` 
մայ րը, հայ րը, ե թե ըն տա նի քում էլ ար դեն, ոնց որ մեր մոտ, տա րի
քով մեծ քույր, եղ բայր (ն կա տի ու նի չա փա հաս և բա րձ րա գույն կր թու
թյա մբ), ի րա նք էլ, ին չո՞ւ չէ, ո րով հե տև ի րա նք կա րող ա ա վե լի մո դե ռն 
աշ խար հայա ցք ու նեն, կա րող ա ինչոր բան ա վե լի լավ հաս կա նան» 
(Կե նտ րոն, ար., 21 տ., ա մու րի):

 Ներ կայաց նե նք մի քա նի նե րգ րավ ված դի տար կում նե րի ար դյունք ներ, 
ո րո նց ժա մա նակ հնա րա վոր են ե ղել դի տար կել տվյալ ՏՏ-ում ե րե-
խա նե րի կր թու թյան վե րա բե րյալ ի րա վի ճակ ներ:

 Նե րգ րավ ված դի տար կում 1. Երբ ե րե խային, ինչ պես ըն դուն ված է մեր 
հա սա րա կու թյու նում, ՏՏ ան դամ նե րն ա ռա ջար կում/ս տի պում  են հյու րի 
ներ կայու թյա մբ կամ հյու րի հա մար ար տա սա նել բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, 
նրան հու շում են մի այն մայ րը և/ կամ տա տի կը: Հոր լուռ ներ կայու թյու նը 
փաս տում է այն մա սին, որ նա ծա նոթ չէ այն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
« ցան կին», ո րո նց տի րա պե տում են իր ե րե խա նե րը (Գյում րի):
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

 Նե րգ րավ ված դի տար կում 2. Դի տա րկ ման ժա մա նակ մայրն էր ա նը-
նդ հատ զգու շաց նում մեծ որ դուն՝ հա մա կա րգ չի առջև նս տե լու փո խա-
րեն դա սե րով զբաղ վել, իսկ ըն կեր նե րի հետ խա ղա ցող փո քր որ դուն 
պար բե րա բար զան գում էր և պա հան ջում տուն գալ, քա նի որ դա սե րը 
չէր սո վո րել (Սա րու խան):

 Նե րգ րավ ված դի տար կում 3. Դի տա րկ ման օ րը, երբ ե րե խա նե րը դա սից 
տուն ե կան, դա սե րի մա սին մի այն մայ րը հե տա քրքր վեց, դա սըն թաց-
նե րի ժա մի մա սին մայրն էր ա նը նդ հատ հի շեց նում, նա էր հոր դո րում 
ե րե խա նե րին դա սըն թաց նե րի գնա լուց ա ռաջ պատ րա ստ վել: Աղջ կան 
դաշ նա մու րի, իսկ տղային մա թե մա տի կայի դա սըն թաց նե րի գնա լուց 
ա ռաջ ա ռա ջար կեց պա րա պել, հե տո գնալ (Ա պա րան):
 
Ե թե ան գամ բա նա վոր զրույց նե րում նշ վել է, որ հայ րե րը նույն պես 
մաս նակ ցում են ե րե խա նե րի կր թու թյա նը վե րա բե րող ո րո շում նե րին, 
ա պա նե րգ րավ ված դի տար կում նե րի ժա մա նակ մե նք ա կա նա տես 
չե ղա նք նման ի րա վի ճակ նե րի:

 Գյու ղա տն տե սա կան բնույ թի ո րո շում ներ: Գյու ղա տն տե սու թյա նն 
առնչ վող ո րո շում նե րը դի տար կել ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն-
նե րից դուրս գրե թե ան հնար էր: Այդ պատ ճա ռով դրա նց կա նդ րա-
դառ նա նք հա մա տեղ:

Զ րու ցա կից նե րի շր ջա նում նկատ վում է գյու ղա տն տե սա կան բնույ թի 
ո րո շում նե րի և ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք նե րի հս տակ տա րա բա-
ժա նում: Ե՛վ հո ղա գոր ծա կան, և՛ ա նաս նա պա հա կան աշ խա տա նք նե րը 
բա ժան ված են կա նա նց և տղա մա րդ կա նց մի ջև: Կա նայք ո րո շում ներ 
են կայաց նում ա ռա վել փո քր տա րա ծք ընդ գր կող մշա կա բույ սե րի 
մա սո վ՝ լո լիկ, վա րունգ, գա զար, կա ղա մբ և այլն: Դրա նց մշա կու-
թյա մբ նույն պես զբաղ վում են մի այն կա նայք: Իսկ մեծ հո ղա տա րա-
ծք նե րի մշա կու թյա մբ զբաղ վում են նաև տղա մար դի կ՝ կա նա նց հետ 
մի ա սին. « Գյու ղում հիմ նա կա նում տղա մար դիկ էլ, կնա նիք էլ նույն 
գոր ծե րն են ա նում: Ա սե նք, ե թե տղա մար դը բախ չում մի բան ա նի, 
կի նը մի շտ օգ նում ա: Ե թե տղա մա րդն ա նում ա, կի նն էլ պի տի ա նի» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած):
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

Զ րու ցա կից նե րի ըն կալ մա մբ՝ ե թե կնոջ ֆի զի կա կան ու ժը հնա րա-
վո րու թյուն է տա լիս,  ա պա նա պե տք է ա նի գյու ղա տն տե սու թյա նն 
առնչ վող բո լոր աշ խա տա նք նե րը: Հե տա քր քիր է, որ կա նայք նույն պես 
գտ նում են, որ ի րե նք տղա մա րդ կա նց հա վա սար պե տք է մաս նակ ցեն 
գյու ղա տն տե սա կան աշ խա տա նք նե րին. «Ե թե կի նը չա նի, տղա մար դը 
մե նակ էդ քա նը ո՞նց կա նի» (Շե նա վան, իգ., 75 տ., այ րի):
 
Ե թե դի տար կե նք մի այն ո րո շում նե րի կայաց ման հար ցը, ա պա 
այդ տեղ մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն տան մե ծե րը: Ե թե ան գամ 
նրա նք չեն կա րո ղա նում մաս նակ ցել դրա նց ի րա կա նաց մա նը, ա պա, 
միև նույն է, ո րո շում կայաց նո ղը հիմ նա կա նում ի րե նք են. «Ա սել 
եմ՝ բա լա ջան, էս քան կար տոլ ա նե նք, էս քան լո բի ա նե նք, էն քան 
քյա լամ դնե նք: Ես եմ ա սել էս քան ժա մա նակ: ...ա սե մ՝ էն քան տե ղը 
պտի քյա լամ ա նե նք, սուս ու փուս ի րար հետ պտի ա նե նք, է լի: ...որ 
ջրե լու լի նի, ա սե լու եմ՝ չոր ա, բե րեք, ջրեք: Սուս ու փուս կե թան, 
կկա պեն, կբե րեն»  (Շե նա վան, իգ., 75 տ., այ րի): «Օ րի նա կ՝ իմ 
հո րոխ պոր կնո ջը վե րց նեմ. մեր զա լոն ա սում ա՝ պտի շատ ա նե նք, 
Փայ լոն (ն կա տի ու նի իր հո րեղ բոր որ դուն, զա լոյի որ դուն) ա սում ա՝ 
պտի քիչ ա նե նք, կամ հար սը: Զա լոն ա սում ա՝ չէ, պտի շատ ցա նե
նք՝ ըս տեղ ու ըն տեղ: Ի րա ա սա ծն ա, ֆսյո: Է տի մե ծին հար գե լով» 
(Շե նա վան, ար., 54 տ., ա մուս նա ցած):

 Գյու ղա տն տե սա կան աշ խա տա նք նե րի վե րա բե րյալ ո րո շում-
նե րի և ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք նե րի ա ռու մով կա մի այն մեկ 
հս տակ հա րց, ո րով զբաղ վում են, կա րե լի է ա սել, գե րա զան ցա պես 
տղա մար դիկ: Խոս քը տեխ նի կայի հար ցե րով մաս նա գե տի հետ 
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձե ռք բե րե լն է: Այն հա մար վում է «տ ղա-
մա րդ կային գո րծ»: Ե թե մյուս աշ խա տա նք նե րի ա ռու մով տղա մա րդ-
կա նց բա ցա կայու թյան դեպ քում դրան ցով զբաղ վում են կամ կա րող 
են զբաղ վել նաև կա նայք, ա պա այս դեպ քում՝ ոչ: Ե թե տա նը մշ տա-
պես կամ ժա մա նա կա վոր չկան տղա մար դիկ, օ րի նա կ՝ ար տագ նա 
աշ խա տան քի են մեկ նել, ա պա դրա նով զբաղ վում են կամ տղա մա րդ 
ազ գա կան նե րը, կամ հա մայն քի մեկ այլ տղա մա րդ. « Բա հո կնի կը չի 
գնա, խո սա... կի նն էլ կա րա տե գո րն ա սի: Օ րի նա կ՝ իմ տղեն ան ցյալ 
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տա րի տու նը չի է ղել, իմ մեծ տղեն, իմ թոռ նե րն են բե րել... կնի կը 
է թա, խո սա, ա մո ՞թ չի (Շե նա վան, իգ., 75 տ., այ րի):
 
Ե թե աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ կա նայք պե տք է 
հա վա սար մաս նակ ցու թյուն ու նե նան, ա պա ո րո շում նե րի կայաց ման 
ա ռու մով նրա նց դե րը զի ջում է տղա մա րդ կա նց. «Ա վե լի թե թև հար ցե րի 
ո րո շում նե րով պե տք ա կա նայք զբաղ վեն, ա վե լի մեծ ու ծա նր հար ցե
րո վ՝ տղա մար դիկ (Ա մա սի ա, իգ., 29 տ., ա մուս նա ցած): Հե տա քր քիր 
է, որ կա նայք ևս թե րագ նա հա տում են ո րո շում ներ կայաց նե լու ի րե նց 
հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ գտ նե լով, որ ի րե նք կա րող են մաս նակ ցել 
մի այն ոչ կար ևոր ո րո շում նե րի կայաց մա նը: Նրա նց կար ծի քո վ՝ 
տղա մար դիկ պե տք է կա տա րեն «...ա վե լի լուրջ գոր ծե րը, ո րոն ցից 
կա նայք գլուխ չեն հա նում» (Ա մա սի ա, իգ., 29 տ., ա մուս նա ցած):

 Կա նայք, հատ կա պես տան հա րս նե րը, շատ քիչ են մաս նակ ցում գյու-
ղա տն տե սա կան ապ րա նք նե րի վա ճառ քի հար ցե րին. «Ե թե ծա խե լու 
բան լի նի, ի րե նք պի տի ո րո շեն: Ե թե ես ա սեմ ծա խե նք, ինձ կա սեն 
(ն կա տի ու նի հատ կա պես սկես րայ րին)՝ դու ի րա վունք չու նես, դրա 
հա մար ես չեմ խա ռն վում ծա խե լուն» (Կա մո, իգ., 36 տ., ա մուս
նա ցած): Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ գյու ղա-
տն տե սա կան մեծ ապ րա նք նե րի վա ճառ քով, օ րի նա կ՝ ա նա սուն, հող 
և այլն, զբաղ վում են հիմ նա կա նում տղա մար դիկ: Կա նայք ի րա կա-
նաց նում են ֆի նան սա կան ա ռու մով ա վե լի ցա ծր ար ժեք ու նե ցող 
ապ րանք նե րի վա ճառ քը՝ կաթ, ձու, մա ծուն և այլն:

 Շատ դեպ քե րում մեր զրու ցա կից կա նայք կար ծում են, որ ե թե տվյալ 
մշա կա բույսն ա ճեց նե լու ո րո շումն ի րե նք են կայաց րել, ա պա դրա 
մշա կու թյա մբ պե տք է մի այն ի րե նք զբաղ վեն. « Հո ղա մա սում բա ներ 
կա, որ պի տի կի նը ո րո շի՝ ինչ ցա նի, կա նա չե ղեն ա, լո բի, կա ղա մբ: 
Տղա մար դը ինչ գի տի՝ ինչ կա նա չի ներ ա պե տք, որ ցա նի» (Շե նա
վան, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): Այ սի նքն՝ կի նը չի կա րող ո րո շել, իսկ 
տղա մար դը՝ մշա կել:
 
Ի նչ վե րա բե րում է ա նաս նա պա հու թյա նն ու դրան առնչ վող ո րո շում-
նե րին և գոր ծո ղու թյուն նե րին, ա պա այս տեղ ևս կա աշ խա տան քի 
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

բա ժա նում կա նա նց և տղա մա րդ կա նց մի ջև: Տղա մա րդ կա նց գո րծն 
է ա նա սու նին խոտ տա լը, գո մը մաք րե լը, կնոջ գո րծ՝ կթե լը և կա թի 
վե րամ շակ ման աշ խա տա նք նե րը: Սա կայն, ինչ պես հո ղա գոր ծա կան 
աշ խա տա նք նե րի դեպ քում, այս տեղ ևս կա նայք ի րա կա նաց նում են 
նաև տղա մա րդ կա նց հա մար նա խա տես ված աշ խա տա նք նե րը, իսկ 
տղա մար դիկ եր բեք կիթ չեն ա նում (գո նե մեր հե տա զո տու թյան 
շր ջա նակ նե րում): Օ րի նա կ՝ սա սուն ցի տա տի կի ըն կալ մա մբ՝ «Կ նոջ 
գո րձ կթել նը, դղա մա րդ լը բդի ա նա սու նին ի դը, դա կն ալ վը, աղբ 
թա փը» (Դավ թա շեն, իգ., 79 տ., այ րի): « Դե է լի էդ ա նա սուն նե րի 
հար ցում ա սեմ, տղա մար դը խո տը բե րա, ա պա հո վա, կնի կն էլ թող 
հել նի մաք րա, քցա կե րը, կթա, բե րա էդ կա թը տնօ րի նա. այ է տի 
ար դեն կնոջ գոր ծա: Բայց նաև ա սեմ, աղ ջիկ ջան, ես ի րան օգ նել եմ» 
(Սա րու խան, իգ., 63 տ., ա մուս նա ցած):

Կ թի ի րա կա նց ման դեպ քի ա կա նա տես ենք ե ղել նաև նե րգ րավ ված 
դի տա րկ ման ժա մա նակ: Ա պա րա նում ըն տա նի քի տղա մար դը, 
հար գե լով հյու րի ներ կայու թյու նը, ի րա կա նաց րել էր ա նա սու նին 
վե րա բե րող բո լոր աշ խա տա նք նե րը, ո րը, սո վո րա բար, ա նում է նաև 
տան կի նը: Սա կայն կո վին կթե լու հա մար նա ընդ հա տեց հյու րի և իր 
կնոջ խո սակ ցու թյու նը, որ պես զի վեր ջի նս գնա և կթի: Չնայած ՏՏ-ն 
ու ներ ըն դա մե նը 1 կով, այ նուա մե նայ նիվ, տղա մար դը չա րեց այդ 
աշ խա տան քը (Ա պա րան):
 
Ո րոշ դեպ քե րում կա նայք են ստա նձ նում ի րե նց սահ ման մա մբ «տ ղա-
մա րդ կա նց հա մար նա խա տես ված գոր ծե րը»՝ դա հա մա րե լով հպար-
տա նա լու ա ռիթ. «Ա մե նօ րյա գոր ծե րը կա նայք պտի ա նեն, այ, Վե ռայի 
ա մու սի նը ա նում ա, բայց ես թույլ չեմ տվել, որ իմ ա մու սի նը ա նի, նա 
դպ րոց ա աշ խա տել, ես թույլ չէ ի տա, որ նրա նից հե տո հոտ գար: 
Ի րա ա մու սի նը տունն ա, ը տե նց է լի, դա սա վո րե լու հա րց ա: Հաս կա
նո՞ւմ եք ին չումն ա խն դի րը: Իմ ա մու սի նն էլ կա ներ, ե թե է տա: Ին քը 
մի շտ դպ րո ցում ա աշ խա տե, պտի ի րա նից հոտ չի գար, է լի: Ը տե նց 
ա սեմ: Ա կու ռատ նի տնից դուր գար»  (Սա րու խան, իգ., 63 տ., ա մուս
նա ցած): Մի նչ դեռ մե զա նից յու րա քան չյու րը գի տի, որ գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում կին ման կա վա րժ նե րը մի ա ժա մա նակ զբաղ վում են 
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և՛ ա նաս նա պա հու թյա մբ, և´ հո ղա գոր ծու թյա մբ, և՛ ման կա վար ժու-
թյա մբ:

 Ֆի նան սա կան ո րո շում ներ: Քա նի որ ֆի նա սա կան ո րո շում նե րի 
կայաց ման շր ջա նա կը բա վա կան ընդ գր կուն է, բազ մա զան է նաև 
դրա նում ՏՏ ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյու նը: Նկա տե լի են ո րո շա կի 
տար բե րու թյուն ներ հատ կա պես ըստ բնա կու թյան վայ րի՝ գյու ղա կան 
և քա ղա քային մի ջա վայ րեր, և ըստ ըն տա նի քի կա ռուց ված քի՝ երկ սե-
րունդ, ե ռա սե րունդ ըն տա նիք ներ:

 Մար զային բնա կա վայ րե րում կա նայք հիմ նա կա նում մաս նակ ցում են 
ա ռօ րյա ո րո շում նե րի կայաց մա նը, այդ թվում՝ կեն ցա ղային ապ րա նք-
նե րի գնում, տվյալ օր վա սնն դի ձե ռք բե րում, նա և՝ դպ րո ցում և ման կա-
պար տե զում ե րե խա նե րին հատ կաց վող գու մար նե րի տրա մադ րում: 
Սա կայն պատ կե րը տար բեր է այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ ապ րում 
են մի այն ա մու սին նե րով կամ ի րե նց ե րե խա նե րի հետ մի ա սին: Նման 
ըն տա նիք նե րում կա նայք մաս նակ ցում են ֆի նան սա կան ո րո շում-
նե րի մի փո քր ա վե լի մեծ շր ջա նա կի, օ րի նա կ՝ գույ քի ձե ռք բե րում, 
տան վե րա նո րո գում և այլն: Նշե նք կար ևոր մի փաս տի մա սին ևս. 
եր ևույ թի վրա ազ դե ցու թյուն ու նի նաև ան ձի կր թա կան մա կար դա կը: 
Նման մի օ րի նա կի հան դի պե ցի նք Գե ղար քու նի քի մար զի Դրախ տիկ 
հա մայն քում, որ տեղ մի ա սե րունդ ըն տա նի քում ա մու սին նե րով գրե թե 
հա վա սար է ին կայաց նում ի րե նց ֆի նան սա կան ո րո շում նե րը: Մեր 
զրու ցակ ցի ըն կալ մա մբ՝ չկա այն պի սի մի ո րո շում, ո րը տղա մար դը 
պե տք է կայաց նի մի այ նակ. ան գամ մե քե նայի վե րա նո րոգ ման հետ 
կապ ված հար ցե րը քն նար կում են կնոջ հետ մի ա սին:
 
Ի նչ պես նշե ցի նք, գյու ղա կան հա մայնք նե րում կա նայք գրե թե չեն 
մաս նակ ցում ա նա սու նի վա ճառ քին վե րա բե րող ո րո շում նե րին: 
Պա րզ վում է, որ նրա նք չեն մաս նակ ցում նաև դրա ար դյուն քում ձե ռք-
բեր ված գու մա րի տնօ րին մա նը. «Որ մե նք ու զում ենք տա վար ծա խե
նք, իմ ա մու սի նը կծա խի, գու մա րը կվե րց նի, էտ գու մա րը կաշ խա
տաց նի մե նակ ին քը, մե նք չե նք խա ռն վի: Կի սուրս կա րող ա հար ցեր 
տա, բայց մե կը ես՝ չեմ խա ռն վում: Հիմ նա կա նում փո ղը ի րա ձե ռքն 
ա» (Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած):
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 Ներ կայաց նե նք մի քա նի դե պք, թե ո րո նք են հա մար վում տղա մա րդ-
կա նց կող մից կայաց վող ֆի նան սա կան ո րո շում ներ, ո րո նք՝ կա նա նց. 
« Տան ա ռօ րյա ծախ սե րը պե տք ա ո րո շի կի նը, հա գուս տը, տան հա մար 
ան հրա ժե շտ պա րա գա նե րը՝ տն տե սա կան, սպա սք» (Վար դե նիս, իգ., 
29 տ., ա մուս նա ցած): «Ին չը վե րա բե րում ա կուխ նյային» (Սա րու խան, 
ար., 28 տ., ա մու րի): Մի այն տղա մա րդ կա նց կող մից կայաց վող ո րո-
շում ներ. «Ը նդ հա նուր մեծ ծախ սե րը հո գան տղա մար դիկ, գու մար 
աշ խա տեն, ընդ հա նուր մեծ բիզ նե սով զբաղ վեն ի րա նք» (Վար դե նիս, 
իգ., 29 տ., ա մուս նա ցած): «Ըն տա նի քին չվե րա բեր վող, ըն տա նի քից 
դուրս հար ցե րը, ինչոր գոր ծա րք, առև տուր» (Սա րու խան, ար., 28 
տ., ա մու րի): «Ա վե լի խո շոր բիզ նե սի մեջ, ե թե ու զում ա նե րդ նի փող, 
ը տեղ ար դեն տղա մար դու խոս քը վե րջ նա կան ա» (Դավ թա շեն, ար., 
28 տ., ա մու րի): «Տ ղա մար դու ո րո շե լի քը, օ րի նակ, ա նա սուն ծա խե լը, 
վա րկ վե րց նե լը, ը տե նց է լի: Օ րի նա կ՝ ինչոր մեծ գո րծ ա նե լը, է տի 
տղա մա րդն ա ա նում, կի նը ու զածչու զած հա մա ձայ նու թյան կգա» 
(Ա պա րան, իգ., 50 տ., ա մուս նա ցած):

 Դեռ չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի մոտ ար դեն իսկ ձևա վոր ված է այն 
ըն կա լու մը, որ մա նր, ոչ կար ևոր հար ցե րով պե տք է զբաղ վեն կա նայք, 
իսկ կար ևոր հար ցե րո վ՝ տղա մար դիկ. «Ա ռօ րյայի, տն տե սա կան, էտ 
մա նր հար ցե րով կա նայք, իսկ մեծ հար ցե րո վ՝ ի հար կե տղա մար դիկ: 
Մե նք թույլ չե նք տա լիս, որ էտ մա նր հար ցե րով տղա մար դիկ զբաղ
վեն, մե նք ենք ա նում՝ ես, մայ րի կս. օ րի նա կ՝ օ ճառ առ նեն: Տղա մար դը 
կզ բաղ վի ա վե լի մեծ, կար ևոր հար ցե րով» (Դավ թա շեն, իգ., 26 տ., 
ա մու րի): Այ սի նքն՝ այդ սո վո րույ թը դար ձել է ա ռօ րյայի սո վո րա կան 
մի մաս, կա րծ րա տի պային ըն կա լում և գի տա կց ված դաս տի ա րա կու-
թյան ու ան գի տա կից գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով փո խա նց վում է 
հա ջո րդ սե րունդ նե րին:

 Հե տա քր քիր է նաև այն ի րո ղու թյու նը, որ հե նց ի գա կան սե ռի ներ կայա-
ցու ցիչ նե րն են մտա ծում, որ կնո ջը գու մար պե տք չէ. « Դե գի տեք, 
գյու ղի կա նայք ամ բո ղջ օ րը տուն, տնային գոր ծեր: Այ սի նքն՝ ի րա նց 
պե տք չի լի նում ծա խս ա նել» (Դավ թա շեն, իգ., 26 տ., ա մու րի): Այս 
հար ցում ևս տար բեր վում են այն ըն տա նիք նե րը, որ տեղ տան բո լոր 
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ան դամ նե րն ու նեն բա րձ րա գույն կր թու թյուն. « Ցան կա ցած ֆի նան
սա կան հար ցում կա նայք և տղա մար դիկ պե տք է հա վա սար ո րո շում 
կայաց նեն, հա վա սար մաս նակ ցու թյուն ու նե նան: Մեր ըն տա նի քում էլ 
է այդ պես: Ա մեն ա ռա վոտ պա պաս խա նութ է գնում, ի րեն սի գա րետ 
առ նե լու, տան հաց, ա ռաջ նային բա նե ր՝ պե սոկ, կո ֆե: Ես գոր ծի եմ 
գա լիս, մա ման տան գոր ծե րով, պա պան էլ առև տուրն է ա նում: Իսկ 
թե որ հա ցից առ նեն կամ որ կո ֆե ի ց՝ մի ա սին են ո րո շում մա ման ու 
պա պան: Չկան այն պի սի հար ցեր, ո րո նց ա ռու մով մեր ըն տան քի ում 
մի այն տղա մար դիկ մաս նակ ցեն կամ մի այն կա նայք, բա ցա ռու թյա մբ 
ան ձնա կան հի գի ե նայի բա նե րը, որ ա մեն մա րդ իր հա մար է առ նում: 
Հա գուստն էլ են մի ա սին առ նում» (Գյում րի, իգ.,26 տ., ա մու րի):
 
Ո րոշ դեպ քե րում կա նայք չեն գի տակ ցում, որ ի րե նք զրկ ված են 
ֆի նան սա կան ո րո շում ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Չնայած 
տան ողջ ֆի նան սա կան ո րո շում նե րը, ինչ պես նաև տան ողջ բյու-
ջեն տնօ րի նում է տղա մար դը, սա կայն կա նայք այդ եր ևույ թը մեկ նա-
բա նում են որ պես հա վա սա րու թյուն. « Մեր տան փո ղը տղա մար դու 
ձե ռքն ա, պե տք է ղավ, կու զե նք, կտա, կգ նա նք, կառ նե նք: Էս տան 
մեջ իմ ու քո չկա» (Շե նա վան, սկե սու րի հետ խո սե լիս մի ջամ տել է 
հար սը՝ հայտ նե լով իր կար ծի քը):
 
Ե ռա սե րունդ, քա ռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում ֆի նան սա կան ո րո-
շում նե րի կայաց մա նը հիմ նա կա նում մաս նակ ցում են մի ջին տա րի քի 
կա նայք, ով քեր ու նեն սկե սու րի կար գա վի ճակ: Հա մա ձայն նրա նց 
ըն կա լում նե րի՝ ի րե նք հա մար վում են « լավ սկե սուր ներ», ե թե հար սի 
ձեռ քին գու մար չեն տա լիս, սա կայն նրա հա մար ձե ռք են բե րում 
ան հրա ժե շտ ի րեր, այդ թվում՝ հի գի ե նայի պա րա գա ներ. «Ա մեն ինչ, 
ինչոր ի րան պե տքն ա: …ոչ մի բա նի կա րիք չու նի, էն քս վե լի քից, 
մա տի տից բռ նած: Ե րա նի ի րա տրի մոն տե նաս: Ես եմ առ նում: Ին քը 
(ն կա տի ու նի հար սը) ա սում ա՝ մա, թա նկ չի՞, 6000 դրամ դու խին, 
ա սում եմ՝ ախ չի, մի ան գամ ես փչում, դուրս գա լիս, 6000 դրա մն ինչ 
ա, ջան դա մին լի նի» (Դ րախ տիկ, իգ., 56 տ., ա մուս նա ցած):
 
Ո րոշ ըն տա նիք նե րում ըն դուն ված է ու նե նալ «ըն տա նե կան բյու ջե», 
որ տեղ հա վաք վում է ՏՏ բո լոր ան դամ նե րի վաս տա կած գու մա րը: 
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Այն պահ վում է տա նը՝ ՏՏ ան դամ նե րից մե կի մոտ: Հա մա ձայն մեր 
զրու ցա կից նե րի՝ «ըն տա նե կան բյու ջեն» հիմ նա կա նում ՏՏ կնոջ 
ձեռ քին է: Դրա մա սին շեշ տում են և՛ կա նայք, և՛ տղա մար դիկ: Սա կայն 
կնոջ գոր ծա ռույ թը մե ծա մա սա մբ վեր ջա նում է գու մա րը ֆի զի-
կա պես պա հե լով. կի նն ի րա վունք չու նի դրա վե րա բե րյալ ո րո շում ներ 
կայաց նել և/ կամ ա ռա նց տե ղե կաց նե լու տնօ րի նել այն: Կա նայք այդ 
բյու ջե ից օգտ վե լիս պե տք է հաշ վե տու լի նեն ի րե նց ա մու սին նե րի ն՝ 
դա հա մա րե լով ճի շտ. « Հա, գի տեք ոնց ա, այ, է տի, որ ա վան դույթ ա, 
ես հաշ վե տու եմ ա մուս նուս բյու ջե ի հետ կապ ված, ես չեմ կա րա ինձ 
ա վե լո րդ բա ներ թույլ տամ» (Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած): 
« Կա րող ա ա մու սի նս բե րի փո ղը, դնի, ա սի էս թող մնա, որ ու զեմ, 
կտաք: Ը տե նց էլ մնում ա, ես չեմ վե րց նումծախ սում: Ե թե պե տք ա 
լի նում, հա րց նում եմ: ... չի խո սա, ե թե ես ա ռա նց հա րց նե լու վե րց նեմ, 
բայց ճիշ տը հա րց նե լն ա» (Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): 
Նման մո տեց ման պատ ճառ նե րից մե կն այն է, որ ըստ կա նա նց, 
գու մա րը պե տք է տնօ րի նի տղա մար դը, քա նի որ նրա նք ա վե լի ճի շտ 
են կա րո ղա նում կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց նել ֆի նան սա կան ո րո-
շում նե րն ու ծախ սե րը. «Իմ ըն տա նի քում ճիշ տը էն է, որ ինքն է ա նում: 
Ես լավ գի տեմ իմ ա մուս նու բնա վո րու թյու նը, ա վե լի լավ ա՝ ի րա ձեռ քը 
լի նի: Ես ծախ սող չեմ, բայց ա վե լի լավ ա ին քը, ո րով հե տև ին քը գի տի 
ինչ ձև փո ղը ղե կա վա րի: Ինչոր ժա մա նակ կի սու րի մոտ է ե ղել, 34 
տա րի կլի նի, որ ա մու սի նս ա» (Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): 
Մի նչ դեռ այս հար ցի վե րա բե րյալ ըն կա լում նե րը խի ստ տար բեր են 
Կա պան քա ղա քում: Հատ կա պես կա նայք կար ծում են, որ ի րե նք 
պե տք է մաս նակ ցու թյուն ու նե նան ըն տա նի քում կայաց վող բո լոր 
ո րո շում նե րին: Նման ըն կա լու մը բնո րոշ է նաև չա մուս նա ցած աղ ջիկ-
նե րին, այ սի նքն` մի նչև ըն տա նիք կազ մե լը ի րե նք ար դեն պատ կե րաց-
նում են ի րե նց ու նե նա լիք դե րը ըն տա նի քում. «Ես կա սե ի՝ ա մեն, բայց 
ա մե նը մի քիչ գլո բալ ա ստաց վում: Բայց, օ րի նակ, ե թե իմ ա մու սի նը 
ֆի նան սա կան ինչոր մեծ ծա խս ա նի, ինչ պե ՞ս կլի նի, որ ես չի մա նամ, 
չէ՞ որ բյու ջեն ընդ հա նուր է: Պե տք է հա մա ձայ նու թյուն լի նի՝ ար ժե այդ 
գու մա րը ծախ սել դրա վրա, թե՝ չար ժե: Ա մեն դեպ քում փոխ հա մա
ձայ նու թյունն ա ռաջ նա հե րթ ա» (Կա պան, իգ.,32 տ., ա մու րի): 
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

Ե թե ՏՏ բյու ջեն կա զմ ված է բա ցա ռա պես նպաս տից և/ կամ թո շա-
կից, դրա տնօ րի նումն ի րա կա նաց վում է կնոջ (հար սի) կող մից: Դրա 
հիմ նա կան պատ ճառ նե րը եր կուսն են. նախ այդ գու մա րը լի նում է շատ 
փո քր, և կի նը կա րող է այն տնօ րի նել: Երկ րո րդ՝ գու մա րը փո քր է, և 
պե տք է ամ բո ղջ ամս վա կտր ված քով բո լոր ծախ սե րն ի րա կա նաց նել 
և « տե ղա վոր վել» այդ գու մա րի մեջ: Ե թե ըն տա նի քը թո շակ/ն պաս տից 
բա ցի ու նի ե կամ տի այլ աղ բյուր ներ, ա պա այդ դեպ քում ևս կի նը տնօ րի-
նում է մի այն պե տու թյու նից ստաց վող այդ ոչ մեծ գու մա րը. « Կես րա րս 
թո շա կը ստա ցել ա, ես գնա ցել եմ տուն, թո շակ չեմ տե սել: Իմ ձե ռս չի 
տա լիս ի րա թո շա կը: Խա նու թից ա րաղ ա, բան ա, վե րա սյա առ նում ա, 
տա րել էր, տվել էր: Ես չեմ տե սել: Իսկ ես նպաս տը որ վե րց նում եմ, 
լույ սի, տն տե սա կան ապ րա նք ներ եմ առ նում: Ա մու սի նն էլ տար ված ա 
ըն կեր նե րով, գու մար որ լի նում ա, գնում ա քա ղաք ըն կեր նե րի հետ: 10 
տա րի ա իմ կյան քը ը սե նց ա» (Կա մո, իգ., 36 տ., ա մուս նա ցած):
 
Ո րոշ ըն տա նիք նե րում ա ռօ րյա գնում նե րը կա տա րե լու նպա տա կով 
տղա մար դը կնո ջը չի տրա մադ րում ան հրա ժե շտ գու մա րը, այլ նրա 
հետ գնում է խա նութ, կի նն ընտ րում է, թե ինչ է ան հրա ժե շտ գնել, 
իսկ ա մու սի նը՝ վճա րում. «Օ րի նա կ՝ ես չեմ խա ռն վում ոչ մի հար ցի: 
Ճա շե րի հա մար, լվաց քի հա մար ինչ ա պե տք, ես եմ ընտ րում, բայց 
գու մա րը ինքն ա տա լիս: Ե թե մեր խա նու թում էլ չի լի նում, ա մու սի նս 
ու րիշ տե ղից ա բե րում: Մեր տա նը ողջ ֆի նան սա կան բյու ջեն ա մուս
նուս ձեռ քին ա, ինքն ա տնօ րի նում: Ը տե նց դե պք դեռ չի ե ղել, որ 
ամս վա կտր ված քով ինձ գու մար տրա մադ րի՝ ձեռ քի ծախ սի հա մար» 
(Շե նա վան, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած):
 
Այն դեպ քե րում, երբ տղա մա րդն է կայաց նում ֆի նան սա կան ո րո շու մը 
և տնօ րի նում ողջ տն տե սու թյան բյու ջեն, նրա բա ցա կայու թյան ժա մա-
նակ (այս դեպ քում խոս քը մի քա նի ժա մով տա նից բա ցա կայե լուն է 
վե րա բե րում) կա նայք դի մում են հատ կա պես գյու ղա կան հա մայնք նե-
րում բա վա կան ար մա տա ցած եր ևույթ դար ձած մի մի ջո ցի՝ հա մայն քի 
խա նութ նե րից պա րտ քով առև տուր ա նե լուն. « Պա րտ քով կբե րե նք, 
մի նչև գա: Դա վե րյա ու նե նք խա նու թում. տա լիս են, հե տո կտա նե նք, 
կտա նք» (Շե նա վան, իգ., 75 տ., այ րի):
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

Տ ղա մա րդ կա նց եր կա րա տև բա ցա կայու թյան ժա մա նակ (և ոչ մի այն 
բա ցա կայու թյան) ըն տա նի քի ֆի նան սա կան ո րո շում նե րը կայաց-
վում է սկե սու րի կար գա վի ճակ ու նե ցող կնոջ կող մից. « Գու մա րը 
ա մուս նուս մոտ ա. ե թե ինչոր բան պի տի առ նեմ, ի րեն ա սում եմ: 
Ե թե ա մու սի նս պոս տե րում ա, կի սու րիս եմ ա սում» (Դ րախ տիկ, իգ., 
33 տ., ա մուս նա ցած): « Հար սին ե թե գու մար ա պե տք, ե թե ա մու
սի նը ստեղ ա, ա մու սի նը հար սին բա վա րա րում ա ինչոր պե տք ա, 
իսկ ե թե չէ, դե հա, ինձ ա ա սում կամ կես րա րին» (Ա պա րան, իգ., 
50 տ., ա մուս նա ցած): Ինչ պես տղա մա րդ կա նց դեպ քում, սկե սուր-
նե րի կող մից ֆի նան սա կան ո րո շում նե րի կայա ցու մը ևս տան հար սի 
կող մից հա մար վում է ճի շտ. « Մեր ըն տա նի քի գու մա րը տնօ րի նում ա 
տա տի կը, քա նի որ ինքն ա վե լի ճի շտ ա ծախ սում» (Վար դե նիս, իգ., 
29 տ., ա մուս նա ցած):

ՏՏ-ում սկե սու րի կար գա վի ճակ ու նե ցող կնոջ կող մից ո րո շում նե րի 
կայաց մա նը ա կա նա տես ե ղա նք նե րգ րավ ված դի տա րկ ման ժա մա-
նակ: Երբ այն տեղ է ի նք, տղա մար դիկ պե տք է մե քե նայով Գա վառ 
գնայի ն՝ ավ տո մե քե նայի հա մար ինչ-որ մաս գնե լու: Սկե սու րի կար գա-
վի ճակ ու նե ցող կի նն էլ օգտ վեց ա ռի թից ու մի ա ցավ նրա նց՝ հայ տա-
րա րե լով, որ պե տք է մի րգ գնի և այլ ապ րա նք ներ: Հա րսն ընդ հան-
րա պես չմի ջամ տեց սկե սու րի ո րոշ մա նը, չա ռա ջար կեց որ ևէ բան 
գնել, սկե սուրն էլ, իր հեր թին, չհա րց րեց հար սին, թե ինչ կցան կա նա 
կամ ինչ կա ռա ջար կի գնել: Ինչ պես նաև ՏՏ ան դամ նե րից որ ևէ մե կը 
չա ռա ջար կեց հար սի ն՝ մի ա նալ ի րե նց (Սա րու խան):

 Նույն եր ևույ թը նկա տե ցի նք նաև Ա պա րա նում: Նե րգ րավ ված դի տա-
րկ ման ժա մա նակ տվյալ ՏՏ-ում ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ հաց 
գնել. խա նութ պե տք է գնար տան ան չա փա հաս աղ ջի կը: Հաց առ նե-
լու նպա տա կով աղջ կան խա նութ ու ղար կեց տա տի կը՝ նրան 1000 
դրամ տա լով: Երբ ե րե խան հա րց րեց, թե ինչ քան լա վաշ պե տք է գնի, 
մայրն ա սաց, որ 1000 դրա մը շատ է, և պե տք է գնել 500 դրա մի 
չա փով: Վե րջ նա կան ո րո շու մը կայաց վեց սկե սու րի կող մի ց՝ պե տք է 
լա վա շը հա տով գնե լ՝ 10 հատ (Ա պա րան):
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

 Դի տա րկ ման ըն թաց քում ստե ղծ ված ի րա վի ճակ նե րը ցույց տվե ցին, 
որ գնում ներ կա տա րե լու հար ցում և, ընդ հան րա պես, ո րո շում կայաց-
նե լու հար ցում հար սը լի ար ժեք ինք նու րույն չէ: Օ րի նա կ՝ երբ ըն տա-
նի քում դի տար կո ղը բա վա կան եր կար ժա մա նակ էր մնա ցել, ոչ թե 
կի նը, այլ տղա մար դը սե ղան գցե լու ա ռա ջա րկ ա րեց և մի այ նակ 
հյու րի հա մար մսե ղեն գնե լու և տուն բե րե լու ո րո շում կայաց րեց: Երբ 
դի տար կո ղը հրա ժար վեց ընթ րե լու ա ռա ջար կից, ՏՏ հար սը խո հա-
նո ցում ե րե խա նե րին էր կե րակ րում. ա մու սի նն ու սկե սու րը մի քա նի 
ան գամ գնա ցին խո հա նոց, ո րից հե տո հար սը ընթ րիք պատ րաս տեց: 
Այ սի նքն՝ հյու րի հա մար ընթ րիք պատ րաս տե լու ո րո շու մը կայաց վեց 
ա մուս նու ու սկե սու րի կող մից (Գյում րի):
 
Այս դեպ քը ժխ տում է խո րին հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ ո րոշ զրու-
ցա կից նե րի կող մից հն չեց րած այն կար ծի քը, որ տան հար սի կար գա-
վի ճակ ու նե ցող կի նն է կայաց նում ա մե նօ րյա սնն դի պատ րա ստ ման 
ո րո շու մը: Մի նչ դեռ ի րա կա նում (մե ծա մա սա մբ) նրա նք ի րա կա նաց-
նում են գոր ծո ղու թյան մի այն ֆի զի կա կան կող մը:

 Թե ինչ պես են ըն տա նի քի ան դամ նե րը տնօ րի նում գու մա րը՝ փոր ձե-
ցի նք դի տար կել եր կու տար բեր մար զե րի քա ղա քային մի ջա վայ-
րե րում: Այ սի նքն՝ ինչ քա նո ՞վ է ճի շտ, որ ՏՏ բո լոր ան դամ նե րի մոտ 
լի նի ո րո շա կի գու մար, որ պես զի ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րո-
ղա նան ինք նու րույն ո րո շում կայաց նել և տնօ րի նել այն: Քա ղա քային 
հա մայնք նե րից ընտ րել ենք ա վան դա կան, պահ պա նո ղա կան մի ջա-
վայ րով Ա պա րան քա ղա քը, և հա մե մա տա բար ոչ կա րծ րա տի պային 
ըն կա լում նե րով Կա պան քա ղա քը: « Չէ, ը տե նց տուն չի, ը տե նց բան 
չկա, ը տե նց չի մեր ըն տա նի քը» (Ա պա րան, իգ., 50 տ., ա մուս նա
ցած)5: « Գու մա րը և իմ մոտ ա լի նում, և կի սու րիս, և ա մուս նուս: Ինչոր 
մի տեղ հա վաք ված չի լի նում, չկա ը տե նց տեղ, որ պի տի հա րց նե նք, 
վե րց նե նք» (Կա պան, իգ., 32 տ., ա մուս նա ցած):

 Նյու թի վեր ջում ան դրա դառ նա նք կա նա նց մաս նակ ցու թյա նը ֆի նան-
սա կան ո րո շում նե րի կայաց մա նը Եր ևան քա ղա քում: Պատ կե րն 

5 Նշենք, որ պատասխանը հնչում է վիրավորված տոնով:
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այս տեղ այլ է. հար ցի վե րա բե րյալ ըն կա լում նե րը ո րոշ ա ռում նե րով 
տար բեր վում են մար զե րի բնա կիչ նե րի ըն կա լում նե րից: Նման 
տար բե րու թյուն նկատ վում է և՛ կա նաց, և՛ տղա մա րդ կա նց շր ջա նում: 
Ե թե ան գամ ա ռօ րյայում այն դեռ ամ բող ջու թյա մբ չի կի րառ վում, գո նե 
ըն կա լում նե րի մա կար դա կում ար դեն իսկ ո րո շա կի փո փո խու թյուն է 
նկատ վում. « Բո լոր հար ցե րում էլ, ինձ թվում ա, որ կա նայք պե տք ա 
մաս նակ ցեն: Սե նց մի ար տա հայ տու թյուն կա, չէ՞, ցան կա ցած հա ջո
ղակ տղա մար դու հետ ևում խե լա ցի կին է: Իմ կար ծի քով, կա նայք 
ա վե լի լավ են տնօ րի նում գու մա րը, ա մեն հար ցում չգի տեմ, թե կուզ 
տուն գնե լուց, մե քե նա գնե լուց, պե տք ա հա րց նեն կնո ջը, բայց հայ 
հա սա րա կու թյու նում էդ էդ քան էլ ըն դուն ված չի» (Քա նա քեռԶեյ
թուն, իգ., 20 տ., ա մու րի): «Ի նձ թվում ա, որ Դուք էլ եք հա մա
ձայն, որ ֆի նան սա կան հար ցե րը պե տք է լուծ վեն եր կու ա մու սին
նե րի մաս նակ ցու թյա մբ: Չկան հար ցեր, որ մե նակ կի նը դա պե տք 
ա լու ծի, ե թե, օ րի նակ, ինձ սա պե տք ա, չեմ գնումա սում՝ գի տե ՞ս 
ա մու սին, ինձ լվաց քի փո շի ա պե տք, գնա ՞մ առ նեմ, թույլ տա լի ՞ս ես: 
Բայց յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյուն պե տք ա եր կու ա մու սին նե րի 
փոխ հա մա ձայ նու թյա մբ լի նեն» (Քա նա քեռԶեյ թուն, իգ., 48 տ.,այ
րի): Մեր ըն տա նի քում չի ե ղել տե նց բան, որ ֆի նան սա կան որ ևէ 
ո րո շում մի այն տղա մար դիկ կայաց նեն, չեմ հի շում» (Քա նա քեռԶեյ
թուն, իգ., 48 տ., այ րի):
 
Եր ևա նի Կե նտ րոն հա մայն քում կա նայք գի տակ ցում են, որ ե թե 
տղա մար դուն հա վա սար աշ խա տում և վաս տա կում են, ա պա ի րա-
վունք ու նեն նաև հա վա սար ո րո շում ներ կայաց նել. « Չէ, տե նց բան 
չկա, ո րով հե տև ես ի րա հետ հա մար ժեք փող աշ խա տող եմ» (Կե նտ
րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված): Կե նտ րոն հա մայն քում բնակ վող 
տղա մա րդ կա նց ըն կա լում նե րն այս հար ցի վե րա բե րյալ նույն պես 
տար բեր վում են. «Ե թե հայրս, օ րի նակ, ինչոր մի հատ բան ա սեց, 
որ սե նց պե տք ա լի նի, չէ, մայրս հաս կա ցավ, որ դա սխալ ա, քն նար
կե ցին, պա րզ ա, որ չի լի նե լու: Նե նց չի, որ հայրս ա սել ա, ու րե մն 
սե նց էլ պե տք ա ա նե նք: ՈՒ ընդ հան րա պես հա մար վում ա, որ տե նց 
էլ պի տի լի նի ճիշ տը» (Կե նտ րոն, ար., 21 տ., ա մու րի):
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

Ո րոշ դեպ քե րում կա նա նց նկատ մա մբ կի րառ վող վե րա հս կո ղա կան 
վե րա բեր մուն քը և կնո ջը ո րո շում նե րի կայաց ման ի րա վուն քից զր կե լը 
հան գեց նում է ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի: Ուղ ղա կի մեջ բե րե նք զրու ցա-
կից նե րից մե կի հետ ու նե ցած խո րին հար ցազ րույ ցից մի հատ ված. 
«Իմ սկե սուրս բա ցար ձակ թույլ չէր տա լիս, որ մե նք ինչոր մի հա րց 
ո րո շե ի նք: Սկզ բի տա րի նե րը, ե թե ինչոր բան էր հար կա վոր, կի սուրս 
պի տի առ ներ, բե րեր: Հե տո է կավ մի պահ, երբ որ մե նք ա ռա նձ նա
ցա նք ի րան ցից, մեզ ա ռա նձ նաց րե ցին, բայց է լի ոչ լի ո վին, ո րով
հե տև մուտ քե րը մեր նույնն էր, ուղ ղա կի ա ռան ձին սե նյակ տվե ցին 
մեզ, որ պես զի ա ռան ձին ապ րե նք, բայց իմ ա մու սի նը ոնց որ ա ռա նց 
ի րա մա մայի չկա րո ղա ցավ: Ոչ թե չկա րո ղա ցավ, այլ ի րա մա մա ն… 
Ե թե մե նք ա ռա նձ նա նայի նք ու որ պես նոր մալ ըն տա նիք ապ րե ի նք, 
ի րա մա ման թույլ չէր տա, որ ին քը գնար, ի րա նց հետ նս տեր, մի 
բա ժակ սուրճ խմեր: Ե թե ա սե ր՝ մամ, մի բա ժակ սուրճ է փի, կա սե ր՝ 
դու ու նես քո ըն տա նի քը, գնա, կնո ջդ դի մի, թո ղ… Իսկ ա մու սի նս ոնց 
որ չէր ու զում էդ ի րա վի ճա կը ու ստիպ ված, ոնց որ, գնում էր ա նը
նդ հատ ի րա նց հետ ու ես մնում է ի ան տես ված, ա սե նք՝ Նոր տա րին 
ան տես ված, մար տի 8ը՝ ան տես ված, ծնունդս՝ ան տես ված: Է րե խե քի 
ծնուն դին ինչոր առ նում էր, տա նում էր էն տեղ, ես ա ռան ձին էն տեղ 
մնում է ի է լի ան տես ված:
 
Ա մեն ինչ սկս վեց նրա նից, որ ին քը (ն կա տի ու նի սկե սու րը) թույլ չէր 
տա լիս ու նե ցա ծն օգ տա գոր ծե ի: Ա սե նք, էն ինչոր ին քը նվի րել էր ինձ, 
ես չէ ի կա րո ղա նում օգ տա գոր ծել ը նե նց, ոնց որ ես ու զում է ի: Ա սե նք, 
ես կա րայի մտ նե ի բաղ նիք ա տամ նե րս լվա նա լու, ին քը մտ ներ, ա սե ր՝ 
ա ռա վո տն են ա տամ նե րը լվա նում, ի րի կու նը չեն լվա նում: Ին քը 
մտ նում էր իմ հետ ևից, ա սում էր՝ ի րի կու նը չեն լվաց վում, ա ռա վո տն 
են լվաց վում: Ինքն ի րան նման բա ներ էր թույլ տա լիս, որ ես ուղ ղա
կի… Չգի տեմ:

Ա սե նք, ինքն իմ հա մար առ նում էր մա զե րի մաս կա, ես պե տք ա օգ տա
գոր ծե ի էն քան, ինչ քան որ ին քը սահ մա նել էր՝ մի ա միս էր սահ մա նել, 
դրա նից շուտ չպի տի վեր ջա նար էդ մաս կան: Ե թե վեր ջա նար, ին քը 
չէր առ նի: Ա սե նք, շա քա րա վա զը հաշ վում էր քա նի սուր ճի գդա լ… 
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Ի րա նք ա սե նք, մի սուր ճի բա ժա կին լց նում են կես գդալ, մի գդա լը 
հաշ վում էր 2 բա ժա կի հա մար ու լց նում էր քսան գդալ, ին քը գի տեր 
էդ ինչ քան սուր ճի կգ նա: ՈՒ ե թե վեր ջա նում էր, վե րջ, էլ ինքն էդ 
ա մա նի մեջ շա քա րա վազ չէր լց նում: Իսկ ես ի րա վունք չու նե ի ման 
գայի, ա սում էր՝ ի՞նչ ես քրք րում ա ման նե րը:

Ի նքն էր ո րո շում էր, թե ինչ ու տե ի նք: Ին քը կա րար ը նե նց բա ներ թույլ 
տար ի րան, ո րի մա սին նույ նի սկ ա մոթ ա խո սա լը: Ա սե նք, ին քը ու զում 
էր, որ տու նը մա քուր լի նի: Քա նի որ հա րս կա տա նը, հար սը պե տք 
ա մաք րու թյու նը պահ պա նի, բայց ես պե տք ա պահ պա նե ի ը նե նց, 
ոնց որ ինքն էր ու զում: Ա սե նք, ժա վե լն առ նում էր, չպի տի օգ տա
գոր ծե ի փա լա սը սր բե լուց կամ պո լե րը սր բե լուց, որ պես զի ժա վե լը 
չվեր ջա նար: Պե տք ա ա ռա նց ժա վել ա նե ի: Նույ նի սկ ե թե ժա վե լով 
ա նե ի, ինքն ու զում էր որ ես մաք րե ի, բայց ե թե ի րա նք մտ նե ին տուն, 
տես նե ին պո լե րը դեռ չի չո րա ցել, ի րա նք մեկ ա, ը տե նց ցե խոտ ոտ քե
րով պե տք ա ան ցնե ին. հա րս ես, սր բի: Ես էլ տես նում է ի, որ ի րա նց 
հա մար միև նույնն ա, մաք րում եմ, ի րե նք չեն ա սում՝ ախր ցե խը ո՞ւր 
ենք բե րում թաց պո լի վրա, հա նե նք կամ կչո րա նա, սե փա կան տուն 
ա, է լի գա նք: Ես էլ մտա ծե ցի, որ ի րա նց մաք րու թյուն հար կա վոր չի: 
Իսկ երբ որ ես չա րե ցի էդ, մաք րու թյու նը չպահ պա նե ցի, ա սե ց՝ իմ 
հար սը ան պի տա նի մե կն ա:
 
Ես ի րա վունք ու նե ի քնե լու մի նչև ժա մը 10ը: Ես տա նից դուրս եմ 
ե կել, ին քը մտել ա, ամ բո ղջ իմ սե նյա կով մեկ տակ նուվ րայա ա րել, 
որ պես զի տես նի՝ որ տեղ ինչ եմ պա հում: Որ պես զի գտ նի մի բան ու 
ա սի, որ դու մաք րու թյուն պա հել չգի տես, որ պես զի քեզ ցած րաց նի 
ցան կա ցած գնով» (Ա պա րան, իգ., 35 տ., ա մուս նա լուծ ված):
 
Այս պի սո վ՝ չնայած առ կա ո րոշ բա ցա ռու թյուն նե րի, կա նա նց մաս նակ-
ցու թյունն ըն տա նի քում կայաց վող ո րո շում նե րին ու նի հս տակ 
պատ կեր. 

 Ø Ի նչ պես հե տա զո տու թյան մաս նա կից կա նա նց, այն պես 
էլ տղա մա րդ կա նց կող մից ՏՏում կայաց վող ո րո շում նե րն 
ըն կալ վում են որ պես ինք նըս տին քյան կա ռուց վող, ինք նըս
տին քյան ո րոշ վող: Զրու ցա կից նե րը դժ վա րու թյուն են ու նե նում 
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հս տակ սահ մա նել, թե ինչ պես է ի րե նց ըն տա նի քում կայաց-
վում տվյալ ո րո շու մը, օ րի նա կ՝ արդյո ՞ք ե րե խային պե տք է 
տա նել ման կա պար տեզ, թե՝ ոչ, ո՞վ պե տք է պատ րաս տի ա մե-
նօ րյա սնուն դը, ո՞վ պե տք է ի րա կա նաց նի տան մաք րու թյու նը, 
ո՞վ պե տք է պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձե ռք բե րի մաս նա գե տի 
հետ և այլն: Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մար վում են հնուց ի 
վեր ո րոշ ված, և զրու ցա կից նե րը չեն տես նում ի րե նց մաս նակ-
ցային դե րը դրա նց ձևա վոր ման և/ կամ փո փոխ ման հար ցում: 
Զրու ցա կից նե րի մեծ մա սն ան գամ իր ա ռաջ երբ ևէ խն դիր չի 
դրել հաս կա նալ, թե ինչ պես և երբ է ձևա վոր վել ո րո շում նե րի 
և դրա հետ ևան քում ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի նման 
բա ժա նու մը:

 Ø ՏՏում մի քա նի սե րն դի կա նա նց առ կայու թյան դեպ քում 
հիմ նա կան ո րո շում նե րը կայաց վում է սկե սու րի կար գա
վի ճակ ու նե ցող կնոջ կող մից: Ո րոշ դեպ քե րում սկե սուր նե րի 
կող մից են կայաց վում հար սի հա մար հի գի ե նայի պա րա-
գա ներ գնե լու և դրա նք սահ ման ված ժամ կե տում օգ տա գոր-
ծե լու ո րո շում նե րը: 

 Ø Այն բո լոր ո րո շում նե րը, ո րո նք ըն տա նի քում կայաց վում են 
տղա մար դու կող մից, նրա բա ցա կայու թյան ժա մա նակ կայաց-
վում են տան ա վագ սե րն դի կնոջ կող մից:

 Ø  Կա նայք հիմ նա կա նում մաս նակ ցում են մի այն այն ֆի նան-
սա կան ո րո շում նե րի կայաց մա նը, ո րո նք վե րա բե րում են 
նեղ ա ռօ րե ա կան խն դիր նե րի ն՝ այդ թվում ա մե նօ րյա սնն դի 
և տն տե սա կան ապ րա նք նե րի ձե ռք բե րում կամ, զրու ցա կից-
նե րի բնո րոշ մա մբ՝ « փո քր» ո րո շում նե րի կայա ցում: Կա նա նց 
նման մաս նակ ցու թյունն ըն դու նե լի և ճի շտ է հա մար վում և՛ 
տղա մա րդ կա նց, և՛ կա նա նց կող մից: 

 Ø Զ րու ցա կից նե րի ըն կալ մա մբ՝ կա նայք չպե տք է մաս նակ ցեն 
կամ չեն կա րող մաս նակ ցել « մեծ» կամ « կար ևոր» ո րո շում-
նե րի կայաց մա նը, օ րի նա կ՝ մե քե նայի կամ ան շա րժ գույ քի 
ձե ռք բեր մա նը: Ա ռա վել ևս, կա նայք չեն կա րող մաս նակ ցել 
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բիզ նես հիմ նե լու կամ որ ևէ նե րդ րում կա տա րե լու վե րա բե-
րյալ ո րո շում նե րի կայաց մա նը: Այն ըն կա լու մը, որ կա նայք 
չեն կա րող մաս նակ ցել ըն տա նի քում « մեծ» և « կար ևոր» 
ո րո շում նե րի կայաց մա նը, ար դեն իսկ ձևա վոր ված է նաև 
չա մուս նա ցած կա նա նց մոտ: Այ սի նքն՝ այն ար դեն փո խա
նց վել է նրա նց ինչ պես նպա տա կաուղղ ված դաս տի ա
րա կու թյան, այն պես էլ ոչ նպա տա կաուղղ ված գոր ծո ղու
թյուն նե րի ար դյուն քում: Վեր ջի նիս դեպ քում նկա տի ու նե նք 
այն, որ ե րի տա սա րդ, դեռ չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րն ի րե նց 
ըն տա նի քում տես նում են կնոջ դե րը ո րո շում նե րի կայաց ման 
հար ցում, և դա նրա նց կող մից « ճի շտ» է հա մար վում:

 Ø  Գյու ղա տն տե սա կան բնույ թի ո րո շում նե րի կայաց ման և 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում ևս կա հս տակ 
բա ժա նում. տեխ նի կային առնչ վող բո լոր ո րո շում նե րը կայաց-
վում են մի այն տղա մա րդ կա նց կող մից: Ա նըն դու նե լի և ա մո-
թա լի է կա նա նց կող մից տեխ նի կայի մաս նա գե տի հետ 
խո սե լը և պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձեռ բե րե լը: Տվյալ ՏՏ-ում 
տղա մա րդ կա նց մշ տա կան կամ ժա մա նա կա վոր բա ցա կայու-
թյան ժա մա նակ այդ հա րց վող զբաղ վում են կամ տղա մա րդ 
ազ գա կան նե րը, կամ հա մայն քի այլ տղա մա րդ բնա կիչ ներ: 
Մի այն կնոջ կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք է կով կթե լը: 

 Ø Ե րե խա նե րի կր թու թյա նը վե րա բե րող ո րո շում նե րը հիմ նա-
կա նում կայաց վում են կա նա նց կող մից: Զրու ցա կից նե րի 
ըն կալ մա մբ՝ տղա մար դիկ պե տք է նե րգ րավ վեն ե րե խա նե րի 
կր թու թյա նը վե րա բե րող ո րո շում նե րին այն ժա մա նակ, երբ 
պե տք է սաս տել ե րե խա նե րի ն՝ մո րը չլ սե լու հա մար: Կր թու-
թյա նը վե րա բե րող ո րո շում նե րին տղա մար դիկ մաս նակ ցում 
են հիմ նա կա նում ե րե խա նե րի՝ բու հում ու սու մը շա րու նա կե լու 
դեպ քում, երբ ան հրա ժե շտ են լի նում ֆի նան սա կան մի ջոց ներ:

 Ø Նշ ված ըն կա լում նե րը ո րոշ ա ռում նե րով տար բեր են Եր ևա-
նի, հատ կա պես Կե նտ րոն հա մայն քի զրու ցա կից նե րի մոտ: 
Վեր ջին նե րիս շր ջա նում տա րած ված է այն տե սա կե տը, 
որ կա նայք պե տք է մաս նակ ցեն ՏՏ-ում կայաց վող բո լոր 
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ո րո շում նե րին: Կե նտ րոն հա մայն քում բնակ վող ո րոշ կին զրու-
ցա կից ներ գտ նում են, որ ե թե ի րե նք աշ խա տում և գու մար 
են վաս տա կում, ա պա ի րա վունք ու նեն մաս նակ ցել ո րո շում-
նե րի կայաց մա նը: Կե նտ րոն հա մայն քում կա նայք ըն դու-
նում են այն պի սի ո րո շում ներ, ո րո նք գյու ղա կան հա մայնք-
նե րում ա նըն դու նե լի են, օ րի նա կ՝ տեխ նի կայի մաս նա գե տի 
հետ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձե ռք բե րե լը: Տղա մար դիկ էլ 
մաս նակ ցում են այն պի սի ո րո շում նե րի կայաց մա նը, ո րո նք 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում մի այն կա նայք են ա նում, օ րի-
նա կ՝ լվաց քի փո շի գնե լու կամ տու նը փո շե կու լով մաք րե լու 
ո րո շում նե րի կայա ցու մը:

 Ø  Փաս տո րեն, ըն տա նե կան ո րո շում նե րի կայաց ման հար ցում 
կա նա նց ու նե ցած ան հա վա սար մաս նակ ցու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է գոր ծող ա վան դույթ նե րով: Ընդ ո րում, ըստ հե տա-
զո տու թյան մաս նա կից նե րի, պե տք է շա րու նա կել պահ պա նել 
ա վան դույթ նե րն այն բո լոր հար ցե րում, ո րո նք վե րա բե րում են 
ըն տա նի քում կին-տ ղա մա րդ հա րա բե րու թյուն նե րին, ըն տա-
նե կան հար ցե րում կա նա նց և տղա մա րդ կա նց ու նե ցած դե րին, 
ինչ պես նաև ե րե խա նե րին վե րա բե րող հար ցե րին: 

2.1.2  Կա նա նց մաս նակ ցու թյու նը հա մայն քային ո րո շում նե րի 
կայաց մա նը 

Ան ձի ա ռօ րյայի ձևա վոր ման և կազ մա կե րպ ման վրա մեծ ազ դե ցու-
թյուն ու նի նաև դրա ցի ա կան, ազ գակ ցա-ա րյու նակ ցա կան հա մայն քը: 
Հաշ վի առ նե լով դրա նց լայն շր ջա նա կը՝ մե նք փոր ձե ցի նք դի տար կել 
կա նա նց՝ հա մայն քային ո րո շում նե րի կայաց մա նը մաս նակ ցու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րն ու աս տի ճա նը՝ հետ ևյալ հար ցե րի շուրջ.

1.  Մաս նակ ցո՞ւմ են արդյոք կա նայք հա մայն քային ո րո շում նե րի 
կայաց մա նը, թե՞ այն տե ղի է ու նե նում մի այն տղա մա րդ կա նց 
մաս նակ ցու թյա մբ: 

2. Ե թե կա նայք մաս նակ ցում են հան րային քն նար կում նե րի, 
ա պա ո՞ր/ի նչ պի սի՞ հար ցե րի ժա մա նակ: Ին չո՞ւ հե նց այդ 
հար ցե րի քն նա րկ մա նը: 
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3. Ո ր՞/ի նչ պի սի՞ հար ցե րի քն նա րկ մա նը կա նայք ընդ հան րա պես 
չեն մաս նակ ցում: Ին չո՞ւ: 

4. Ե թե հա մայն քի կա նայք մաս նակ ցում են քն նար կում նե րին, 
արդյո ՞ք նրա նց կար ծի քը հաշ վի է առն վում/ կար ևոր վում 
քն նար կում նե րի ժա մա նակ: 

5. Ե թե կա նա նց մաս նակ ցու թյու նը քն նար կում նե րի ժա մա-
նակ սահ մա նա փակ վում է մի այն ներ կայու թյա մբ, և նրա նց 
կար ծի քը հաշ վի չի առն վում, ա պա ին չո՞ւ են մաս նակ ցում: 

6. Ը ստ զրու ցա կից նե րի՝ հա մայն քային ո՞ր ո րո շում նե րին, քն նար-
կում նե րին պե տք է մաս նակ ցեն կա նայք, որ այս պա հին չեն 
մաս նակ ցում: Ին չո՞ւ: 

7. Ը ստ զրու ցա կից նե րի՝ հա մայն քային ո՞ր ո րո շում նե րին, քն նար-
կում նե րին պե տք է մաս նակ ցեն մի այն տղա մար դիկ: Ին չո՞ւ: 

8. Ը ստ զրու ցա կից նե րի՝ ով քեր են ի րե նց հա մայն քում հե ղի նա-
կա վոր/ո րո շում ներ կայաց նող ե րեք մար դիկ: Հար ցա դր ման 
նպա տա կն է պար զել ՝ա րդյոք կան այդ մա րդ կա նց թվում 
կա նայք:

 Հա մայն քային ո րո շում նե րի կայաց մա նը կա նա նց մաս նակ ցու թյան 
վե րա բե րյալ ըն կա լում նե րը և առ կա ի րա վի ճա կը շատ տար բեր են: 
Գյու ղա կան հա մայնք նե րում կա նայք գրե թե չեն մաս նակ ցում հա մայն-
քային կյան քին, ո րի պատ ճառ նե րը մի քա նի սն են.

1.  Հա սա րա կա կան կար ծի քը. « Մե կը ես՝ կյան քում չեմ իջ նի 
տղա մա րդ կա նց մեջ, ես ա սեմ, չէ, չեմ ա նի: Համ էլ կա սե ն՝ 
Վար դու շի հար սը ե կել ա, ե լույ թա ու նե նում: Որ նս տում ես մի 
հատ ավ տո, որ Սևան է թաս, ա սում են՝ ը հը, Լի ան նան նս տավ 
էս ավ տոն, գնաց: Ե րեկ ես գնա ցել եմ, որ դե ղե րս բե րեմ, աղ ջի կս 
ոտ քը ջար դել ա, տա րել եմ, որ գցեն տե ղը, մե զի հե ռու բա րե կամ 
ա տա րել: Ե րեկ ե կել եմ տուն եմ մտել, գնա ցի հար ևա նի տուն, 
սաղ գի տե ին, որ ես Կա մոյի հետ գնա ցել եմ: Բա խտս բե րել ա, 
որ աղ ջի կս հե տս ա ե ղել: Չնայած տա րի քով մա րդ ա, բայց դե 
ինչ ու զում ա ըլ նի» (Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած):
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

2. Տ ղա մա րդ կա նց ար գել քը. «Տ ղա մար դիկ թույլ չեն տա լիս, որ 
կա նայք խա ռն վեն էտ գոր ծե րին» (Շե նա վան, իգ., 33տ., 
ա մուս նա ցած):

3. Տ ղա մա րդ կա նց կող մից ա նըն դու նե լի լի նե լը. «Ես որ տե նում 
եմ կա նայք ար դեն մտել են ի րե նց դե րի մեջ, ես աշ խա տում 
եմ հե ռու մնալ ը տե ղից: Կի նը որ ար դեն ինչոր լուրջ հար ցի 
շուրջ պե տք ա ո րո շում կայաց նի, էդ մի քիչ էն քան էլ խել քին 
մո տիկ չի, ո րով հե տև տղա մար դու մտա ծե լը ա սե նք էդ հար ցին 
ի մեն նը որ ինչոր բան կա, տղա մար դիկ ա վե լի տե սած են, 
ա վե լի կո ղմ նո րոշ վե լու ու նա կու թյու նը ա վե լի մեծ ա, քան 
կա նա նց» (Սա րու խան, ար., 28 տ., ա մու րի): 

4. Եր ևույ թի՝ ա մո թա լի դիտ վե լը. « Գյու ղում կա րող ա խայ տա ռակ 
լի նեն, ա մոթ ա» (Շե նա վան, իգ.,         33 տ., ա մուս նա ցած):

5.  Վա խի մթ նո լոր տը. մար զային մի ջա վայ րե րում, հա մա ձայն 
հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, ե թե կա նայք ո րո շում են բա րձ-
րա ձայ նել ա նար դա րու թյուն նե րի մա սին, կամ հե նց ի րե նք վախ 
ու նեն, կամ նրա նց վա խեց նում են հա մայն քի այլ ան դամ ներ: 
Վա խե նալ ա սե լո վ՝ նկա տի ու նե նք, որ տվյալ մար դուն 
հնա րա վոր է՝ վնա սեն բա րձր պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձի-
նք: Մի քա նի նման դեպ քե րի հան դի պե ցի նք. մեջ բե րե նք 
դրան ցից մե կը. « Մեր հայե րի մեջ մի բա րդ սո վո րու թյուն կա. 
մի քա նի տա րի ա ռաջ, որ քա մին կտու րը տա րել էր (ն կա տի 
ու նի ի րե նց կտու րը), մի քա նի կա նայք է կան հրա պա րակ, ես էլ 
է րե խուս հետ գնա ցի, փո քր էր: Ա սի ն՝ դու է րե խուն գր կի, ա րի, 
ցույց տուր, ա սա, որ իմ է րե խեն փո քր ա, տու նը ցուրտ ա: 
Ը տեղ էդ պա հին ղե կա վար նե րին շատ փիս եմ կպել: Գնա ցի
նք, շեն քի կա նայք լր ջա ցան, չխո սե ցին, ես ար դեն ըն կա մեջ: 
Վեր ջում ա սե ցի, որ գլ խա վո րը վեր ևում չի թող նում ա պա
րան ցի նե րին օգ նեն: ...Ալ վար դը ա սե ց՝ ախ չի, հե սա կե թաս, 
կբռ նեն, կտա նեն քեզ» (Ա պա րան, իգ., 50 տ., ա մուս նա ցած):

 Սա կայն պե տք է նշել, որ զրու ցա կից նե րը կտ րուկ չեն ար տա հայտ-
վում այն հար ցի մա սին, թե արդյոք կա նայք ևս պե տք է մաս նակ ցեն 
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

հա մայն քային քն նար կում նե րին կամ զբա ղեց նեն պաշ տոն ներ. «Ըն չի՞ 
պե տք ա մե նակ տղա մար դիկ ա նեն: Ա մեն հա րցն էլ կա րա կնի կն 
ա նի» (Դ րախ տիկ, իգ., 56տ., ա մուս նա ցած): «Որ կին թեկ նա ծու լի նի 
գյու ղում, չեմ նայի, որ կին ա, կը նտ րեմ: Ա վե լի լավ» (Շե նա վան, իգ., 
75 տ., ա րի): «Ե թե կին էլ լի ներ, լավ կլի ներ: Օ րի նա կ՝ դպ րոց նե րում 
կա նայք շատ են: Ե թե գյու ղա պե տի կին թեկ նա ծու լի նե ր՝ կը նտ րե ի: 
Կի նը կա րող ա ա վե լի լավ ղե կա վար լի նի: Իմ հոր քու րը Լու սա կեր տի 
գյուղ սո վե տի նա խա գահ ա ե ղել, 20 տա րի ղե կա վա րել ա, ու րե մն լավ 
ա ղե կա վա րել» (Շե նա վան, իգ., 55 տ., ա մուս նա ցած): 

 Հե տա քր քիր են այս հար ցի վե րա բե րյալ տղա մա րդ կա նց ըն կա լում-
նե րը: Այն տղա մար դիկ, ով քեր դրա կան են ար տա հայտ վում հա մայն-
քային, հա սա րա կա կան կյան քում կա նա նց մաս նակ ցու թյան հար ցին, 
չեն տես նում այդ պի սի կնո ջը ի րե նց ըն տա նիք նե րում և հա մայն քում: 
Այդ պի սի կնո ջը բնո րո շող մեկ նա բա նու թյուն նե րում հիմ նա կա նում 
նշ վում է կնոջ խե լա ցի և « նոր մալ» լի նե լու հատ կա նիշ նե րը. «Ի հար կե 
ե թե նոռ մալ կին ըլ նի, հաս կա ցող կին ըլ նի, գրա գետ կին ըլ նի, էն էլ 
կա րա ա նի» (Ա պա րան, ար., 50 տ., ա մուս նա ցած): « Դուք կա ջակ-
ցե ՞ք կին թեկ նա ծուին» հար ցին զրու ցա կի ցը պա տաս խա նում է, «Ե թե 
զգա մ՝ նոր մալ ա, հաս տատ» (Շե նա վան, ար., 54 տ., ա մուս նա ցած): 
Այ սի նքն` տղա մար դիկ կա րող են կոտ րել ի րե նց մեջ ե ղած այդ կա րծ-
րա տի պը, ե թե հա րցն ա ռա վել գլո բալ է և դուրս է ի րե նց նեղ ըն տա-
նե կան մի ջա վայ րից:
 
Եր ևույ թի վե րա բե րյալ ա ռա նձ նա հա տուկ մո տե ցում նկա տե ցի նք 
Գե ղար քու նի քի մար զի Դրախ տիկ հա մայն քում: Հա մայն քը 1988 թ. 
վե րաբ նա կեց վել է Ադր բե ջա նից բռ նա գա ղթ ված և Արծ վա շեն գյու-
ղից տե ղա հան ված հայե րով: Հա մայն քում կա նայք չեն մաս նակ ցում 
հա մայն քային քն նար կում նե րին, սա կայն ի րե նց կար ծի քը հայտ նում 
են ի րե նց տան տղա մա րդ կա նց, ով քեր էլ դրա մա սին բա րձ րա ձայ նում 
են հա մայն քում. «Ի րա նց միտ քը ար տա հայ տում են ի րա նց մտե րիմ 
տղա մա րդ կա նց, դա, ա սե նք, կըլ նի տղեն, ա մու սի նը, ի րա նք էլ գնում, 
ըն տեղ են ա սում» (Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած): «Ե թե քն նար
կու մը գյու ղի կո նկ րետ կե նտ րո նում ա, հաս տատ չեն մաս նակ ցում: 
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

Իսկ ե թե էտ պա հին ինչոր տան մեջ ա, սաղ էլ մաս նակ ցում են: Օ րի
նա կ՝ նս տած ենք, ա սե նք, ո րո շե նք՝ վա ղը էս ծրա գի րը ա նե նք, ոնց 
ա նե նք, որ լավ լի նի, ում ա սած, որ տեղ ա րած: Քն նա րկ վում ա: Կա րա 
քո կի նն էլ մաս նակ ցի, ինքն էլ ա սի, որ էս մար դուն ա սե նք: Բայց ե թե 
հա մայն քի մեջ ա, ին քը հաս տատ չի գա լու մաս նակ ցի» (Դ րախ տիկ, 
ար., 31 տ., ա մուս նա ցած):

 Կա նա նց մաս նակ ցու թյու նը հա մայն քային հար ցե րին զրու ցա կից նե րը 
տես նում են հիմ նա կա նում կր թու թյան ո լոր տում: Դրա պատ ճառ-
նե րից մե կն այն է, որ հայ ի րա կա նու թյու նում ման կա վա րժ նե րը մե ծա-
մա սա մբ կա նայք են. « Ման կա պար տեզ նե րում, օ րի նակ, հա ճե լի ա, 
որ տնօ րե նը կին ա, աշ խա տող նե րը սաղ կին են: .. դե կի նը, ա սե նք, 
ե սիմ, է րե խե քի հետ ա վե լի լավ կլ նի, ա վե լի լավ կվե րա բեր վի, ա վե լի 
լավ կհաս կա նա» (Ա պա րան, զրույ ցին մի ջամ տում է զրու ցակ ցի կի նը): 
«Ի նձ թվում ա էդ ման կա պար տե զային, բո լոր էն դեպ քե րում, երբ 
հար ցը վե րա բե րում է ե րե խա նե րին, կա նա նց կազ մա կե րպ վա ծու
թյու նը մի քիչ ու րիշ ա՝ որ պես մա մայա կան տե սա կե տով, է լի: Ինձ 
թվում ա, կա նաց մի ջամ տու թյու նը ա վե լի ճի շտ կլի նի» (Քա նա քեռԶեյ
թուն, իգ., 48 տ., այ րի): Կե նտ րոն հա մայն քում այդ նույն եր ևույ թի 
վե րա բե րյալ ըն կա լում նե րն այլ են: Սխալ է հա մար վում այն միտ քը, 
որ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը մի այն կա նա նց տե ղն են. « Չէ, 
մեր մոտ դա էդ պես ա ա վե լի (ն կա տի ու նի, որ դպ րո ցում հիմ նա կա
նում կա նայք են աշ խա տում), բայց եր ևի ցան կա լի ա՝ էդ պես չլի նի, 
բայց մեր մոտ էդ պես ա, հա մա րում են, որ հա, դե լավ ա, կա նա ցի 
գո րծ ա, հան գի ստ գո րծ ա: Հե տո մեր ռա բիզ տղա մա րդ կա նց մտա ծե
լա կե րպն էլ է նա, որ ըն դեղ քիչ տղա մա րդ կա, ըն դեղ կի նը կա րող ա 
գնա աշ խա տի: Հա, որ ի րա նք խան դե լու իբր բան չկա, ա սե նք՝ ըն դեղ 
մի հատ տն տես վար ու նեն, որ 80 տա րե կան մի հատ պա պիկ ա կամ 
պա տե րազ մի վե տե րան ա, շատշատ ֆիզ կուլ տի դա սա տուն ա, ո րը 
չի հա սց նի ամ բո ղջ կա նա նց կո լեկ տի վին ու շա դիր լի նի, դրա հա մար 
տղա մար դիկ հա մա րում են, որ ի րա կի նը լավ տեղ ա աշ խա տում, ե թե 
ին քը դա սա տու ա, բայց ա սեմ, որ դա կա տա ստ րո ֆայի սկի զբն ա» 
(Կե նտ րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված):
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 Կան հա մայն քային ո րո շում ներ, ո րո նք պե տք է կայաց վեն մի այն 
տղա մա րդ կա նց կող մից. «Օ րի նա կ՝ այս տեղ կա կոյու ղու վե րա նո
րո գում, կոյու ղու մաք րում, բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի տա նիք նե րը 
փո խե լու հար ցեր. դրա նք ո րո շում են տղա մար դիկ: Նե նց չի, որ 
կա նա նց մի հատ խումբ կա, որ վեր կկե նան, կգ նան, կո րո շեն, որ պե տք 
ա փոխ վեն մեր տա նիք նե րը: Հիմ նա կա նում տղա մար դիկ են ո րո
շում այդ հար ցե րը» (Վար դե նիս, իգ., 29 տ., ա մուս նա ցած): «Են թադ
րե նք՝ գյու ղա պե տա րա նը ո րո շում ա էս ինչ տե ղը գնալ, ինչոր բան 
կա ռու ցել կամ չգի տես ինչ, կամ դուրս գան մի տեղ շր ջա գայու թյուն 
ա, բան ա, եր ևա կայի՝ տե նց հար ցե րում կա նայք մեջ չեն ընկ նում» 
(Սա րու խան, իգ., 38 տ., ա մուս նա ցած): «Օ րի նակ` բիզ նե սի բնա գա
վա ռում ի րա նք (ն կա տի ու նի կա նայք) ընդ հան րա պես չեն մաս նակ
ցում, համ էլ առևտ րի ո լոր տում: Դա հա մար վում ա տղա մար դու գո րծ 
և վե րջ» (Շե նա վան, կնոջ հետ ան ցկաց վող զրույ ցին մի ջամ տում է 
ա մու սի նը): « Գյու ղի մաք րու թյան, աս ֆալ տա պատ ման, լու սա վոր ման, 
բա րե կա րգ ման հար ցե րում տղա մար դիկ մեծ դեր ու նեն, տղա մա րդ
կա նց գո րծն ա» (Դավ թա շեն, իգ., 54 տ., ա մուս նա ցած):

 Հե տա քր քիր մո տե ցում է այն, որ ժա ման ցի վայ րե րի տե ղի և ձևի 
ընտ րու թյու նը նույն պես հա մար վում է տղա մա րդ կա նց կող մից 
կայաց վող ո րո շում: Ինչ պես կտես նե նք այս աշ խա տան քի հա ջո րդ 
մա սում, դրա պատ ճառ նե րից մե կն այն է, որ ե թե գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում առ կա են ժա ման ցի վայ րեր, ա պա այն տեղ հա ճա-
խում են մի այն տղա մար դիկ: « Թե ինչ ժա ման ցի վայր կա ռու ցեն, է տի 
պտի տղա մար դիկ զբաղ վեն» (Շե նա վան, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած):
 
Այս դեպ քում ևս մար զային քա ղաք նե րում հար ցի վե րա բե րյալ ըն կա-
լում նե րը փո քր-ինչ տար բեր են բա րձր կր թա կան ցե նզ ու նե ցող-
նե րի շր ջա նում: Թե ինչ քա նով են դրա նք կի րա ռա կան դառ նում, 
դժ վար է գնա հա տել, սա կայն դա նրա նց մտա ծե լա կե րպն է. « Կի նն 
էլ, տղա մա րդն էլ նույն մտա ծե լա կե րպն ու նեն: Կա րա կի նը ը նե նց 
մի բան ա սի, որ կյան քում տղա մար դը չի կա րա նման խե լա ցի բան 
ա սի: Կախ ված ա մար դու մտա ծե լա կեր պից, ու ղե ղից, կր թու թյու նից, 
շփու մից: Ոնց կա րաս ի րա կար ծի քը հաշ վի չառ նես, կապ չու նի քո 
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կի նն ա, թե ուղ ղա կի կին ա» (Դ րախ տիկ, ար., 31 տ., բա րձ րա գույն, 
հաշ վա ռումաու դիտ, ա մուս նա ցած): « Դե, կան բա ներ, որ տեղ պե տք 
ա հաշ վի առ նել նաև կա նա նց խոս քը, կա րող ա տղա մար դը էդ քան 
չկա րո ղա նա մտա ծել էն ձևով, ինչոր կի նն ա մտա ծում: Ինձ թվում 
ա՝ կա նայք ա վե լի հե ռուն են մտա ծում, քան տղա մար դիկ, ո րով հե տև 
կա նա նց մեջ ա վե լի... չգի տեմ, նրա նց մե ջի նստ ված քը, մտա ծե լա
կեր պը, վար վե լաձ ևը, հո գե բա նու թյու նը կա րե լի ա նաև հաշ վի առ նել: 
Տղա մար դիկ այլ կե րպ են մտա ծում, կա նայք՝ այլ: Եվ կան հար ցեր, 
նույ նի սկ ըն տա նի քում էլ, որ երբ կի նն ա խո սում, կա րող ա երկմ
տան քի տե ղիք տա, և ի րա կա նում կնոջ դե րն ա վե լի շատ լի նի, կնոջ 
խո սքն ա վե լի պա րզ ու հս տակ լի նի, քան տղա մար դու նը, ո րո շիչ լի նի» 
(Սա րու խան, իգ., 38 տ., բա րձ րա գույն, բա նա սեր, ա մուս նա ցած):

 Հա սա րա կա կան կյան քում կա նա նց մաս նակ ցու թյու նը հա մե մա-
տա բար ակ տիվ է Գյում րի ում և Կա պա նում: Սա կայն տար բե րու թյունն 
այն է, որ Գյում րի ում հիմ նա կա նում ակ տի վու թյուն են ցու ցա բե րում 
ե րի տա սա րդ նե րը և պա տա նի նե րը, իսկ Կա պա նում տա րի քային 
խումբն ա ռա վել լայն շր ջա նակ ներ ու նի, ին չը վկայում է, որ Գյում րի ում 
նոր-նոր է հաղ թա հար վում կա րծ րա տի պային մո տե ցումն այդ խնդ րի 
վե րա բե րյալ: Մի նչ դեռ Կա պա նում ըն կա լում նե րն ու մո տե ցում նե րը 
նույն եր ևույ թի վե րա բե րյալ շատ ա վե լի վաղ են հաղ թա րահ վել: « Վեր
ջին շր ջա նում փո ղոց նե րում ար ձան ներ դնե լու հետ կապ ված քն նար
կում ներ ե ղան, ու դուրս շատ ե կավ, որ ջա հել աղ ջիկ նե րը ուղ ղա կի 
դեմ կա նգ նե ցին ի րե նց տա րի քի ե րի տա սա րդ նե րի հետ, թույլ չտ վե
ցին դա ա նել, ո րով հե տև ա սե ցին, որ դուք ձեր կյա նքն ար դեն ապ րել 
եք, սա մեր քա ղա քն է, ու րե մն պի տի այս պես լի նի: Թույլ չե նք տա, որ 
քա ղա քը լց նեն ար հես տա կան ար ձան նե րով: Ու հա սան հա ջո ղու թյան: 
Ու ի րե նք տղեր քի հետ հա վա սա րա պես ե լան, պայ քա րե ցին» (Գյում
րի, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած): « Հի մա պա պա նե րն էլ ա վե լի ա զատ են 
մտա ծում, թույլ են տա լիս ի րե նց աղ ջիկ նե րին պայ քա րել: Ե թե ես իմ 
ժա մա նա կի հետ հա մե մա տեմ, չեմ պատ կե րաց նում, որ ինձ պա պաս 
թույլ տա ր՝ ես գնայի ցույ ցի: Ինձ ան գամ Եր ևան չթո ղե ցին սո վո րե լու: 
Բայց էն ժա մա նակ վա մտա ծո ղու թյու նից ան ցել է ար դեն 25 տա րի» 
(Գյում րի, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած): «Ես նա խը նտ րում եմ, որ և՛ 
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տղա մար դիկ մաս նակ ցեն, և՛ կա նայք» (Կա պան, իգ., 32 տ., ա մու րի): 
«Ի նձ թվում ա՝ հաշ վի առն վում ա, 50/50՝ տղա մա րդկա նայք: Չեմ 
կար ծում, որ մեր հա մայն քում ը տե նց շատ ա վան դա պա շտ տղա մա
րդ կային բա ներ են: Եր ևի բո լո րին էլ հար գում են: Ես, կին լի նե լով, ոչ 
մի ան գամ չեմ նկա տել, որ խտ րա կա նու թյուն լի նի կնոջտ ղա մար դու 
մեջ: Ա սե նք, որ կին ես ա սե ն՝ գնա, սա քո գոր ծը չի» (Կա պան, իգ., 32 
տ., ա մուս նա ցած): «Օ րի նա կ՝ ե լույթ ներ ենք տես նում, որ քա ղա քա պե
տա րա նի կա նայք շատ ռիս կով, հա ճույ քով ի րե նց կար ծի քն ա սում են, 
կաշ կա նդ վա ծու թյուն չե նք տես նում, մա րզ պե տա րա նում կր թու թյան 
բաժ նի ղե կա վա րը կին է, ա զատ մտ նումխո սում» (Կա պան, իգ.,  32 
տ., ա մու րի):

 Մայ րա քա ղա քում քնն վող եր ևույ թի վե րա բե րյալ ըն կա լում նե րը և 
դիր քո րո շում նե րը տար բեր վում են մար զային բնա կա վայ րե րից: Ի 
տար բե րու թյուն մար զային բնա կա վայ րե րի, որ տեղ կնոջ մաս նակ-
ցու թյու նը հան րային, հա մայն քային կյան քում տես նում են գլ խա վո-
րա պես կր թու թյան ո լոր տում, Եր ևա նում այդ շր ջա նա կը բա վա կան 
լայն է և ընդ գր կում է ա ռա վել մեծ ո լո րտ ներ. «Օ րի նա կ՝ Հայաս տա
նում կա նա նց գա ղու թում բան տա պան նե րը բո լո րը տղա մար դիկ են, 
լավ կլի նի, որ կա նայք էլ լի նեն: ...ան գամ կին վա րո րդ ներ եմ տե սել 
Յան դեք սում և Ջի ջիում: ... դեմ չեմ, ե թե կի նը ֆի նա նս ա բե րում, թող 
աշ խա տի» (Քա նա քեռԶեյ թուն, իգ., 20 տ., ա մու րի): « Հի մա ցույ ցե րին 
կա նայք շատ են գնում, տղա մա րդ կա նց հետ հա վա սար պայ քա րում 
են. էդ իմ կար ծի քով լավ ա: Կա նայք հի մա քա ղա քա կան (ն կա տի ու նի 
քա ղա քա կա նու թյուն) շատ են գնում. էն ժա մա նակ ըն դուն ված էր, որ 
ի րա վա բան նե րը տղա մար դիկ պե տք ա լի նեն: Ե թե հա մալ սա րան նե
րում ենք նայում, հի մա էդ բա ժին նե րում, թե կուզ մի ջազ գային հա րա
բե րու թյուն նե րում, աղ ջիկ ու սա նող նե րն ա վե լի շատ են: Իմ կար ծի
քո վ՝ էդ նրա նից ա, որ հի մա ի րե նք էլ են դրան ձգ տում, ղե կա վար 
պաշ տոն նե րի են ձգ տում, ինձ թվում ա՝ կլի նեն հե տա գայում» (Քա նա
քեռԶեյ թուն, իգ., 20 տ., ա մու րի):

 Կե նտ րոն հա մայն քում ոչ թե քն նար կում են՝ արդյոք կա նայք պե տք 
է մաս նակ ցու թյուն ու նե նան հա մայն քային ո րո շում նե րին, թե՝ ոչ, այլ 
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քն նար կում են, թե որ քա նով են հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան կյան քի 
մեջ նե րգ րավ ված կա նայք ի րե նց ճի շտ դրս ևո րում: Կար ծես թե Կե նտ-
րոն հա մայն քում եր ևույ թը խնդ րա հա րույց չէ, և մաս նակ ցու թյու նը 
ո րո շում նե րին բնո րոշ վում է ոչ թե սե ռով, այլ ար ժե քային հատ կա-
նիշ նե րով: Կե նտ րոն հա մայն քի զրու ցա կից նե րը ոչ մի այն խո սում 
են խնդ րի մա սին, այլև տա լիս են դրա վե րա բե րյալ ի րե նց մեկ նա-
բա նու թյու նը, օ րի նակ այն, որ ո րո շում նե րի կայաց մա նը մաս նակ-
ցե լու նման բա ժա նու մը կա նա նց և տղա մա րդ կա նց մի ջև պայ մա նա-
վոր ված է սե րն դային տար բե րու թյա մբ. « Ճի շտն ա սա ծ՝ մի քիչ ա վե լի 
մեծ սե րն դի մոտ, իմ կար ծի քով, օ րի նակ, հա մա ցան ցով տես նում եմ, 
մե ծա մաս նու թյու նը տղա մար դիկ են ո րո շում ներ կայաց նող նե րի մեջ: 
Բայց չեմ կա րա նույ նը ա սեմ իմ տա րի քի մա սին» (Կե նտ րոն, ար., 
21տ., ա մու րի): «Օ րի նա կի հա մար կա րամ ա սեմ էն, ինչոր ես եմ 
տես նում հի միկ վա ֆի նան սա կան ո լոր տում շատ են կա նայք ու 3040 
ան ց, ու ի րա նք շատ մեծ դե րա կա տա րում ու նեն այն տեղ ու բա րձր 
պաշ տոն ներ են զբա ղեց նում ու շատ խե լա ցի են: Այս տեղ ան հա վա
սա րա չափ եմ տես նում, իսկ ՀԿնե րում ա վե լի շատ կա նա նց եմ տե սել 
ես, ա վե լի բա րձր պաշ տոն ներ զբա ղեց րած: ...օ րի նա կ՝ մեր մոտ, 
որ տեղ ես եմ աշ խա տում, ըն դեղ տնօ րե նը տղա մա րդ ա, տնօ րե նի 
տե ղա կա լը կին ա, բայց ի րա նց խոս քը հա վա սա րա չափ լս վում ա: ... չէ, 
տե նց չեմ կա րա ա սեմ,որ կա ո լո րտ ներ, որ հե նց տղա մա րդ կա նցն են, 
ան հա տա պես եմ ես մի քիչ դա տում, ե թե ա վե լի լավ մաս նա գետ ա 
կի նը ստեղ կապ չու նի, ին քը կա րող ա լավ ին ժե ներ լի նի, ո րով հե տև 
սո վո րել ենք մե նք, որ պի տի տղա մար դը ին ժե ներ լի նի, բայց այս 
կի նը ա վե լի լավ ա էդ գոր ծը ա նում, ին քը պե տք ա ա նի էդ: ... պե տք ա 
սա ռը նայե նք, ոչ թե ռա դի կալ խո րա նա նք, որ պե տք ա հա վա սա րու
թյուն լի նի, հա վա սա րու թյուն պե տք ա լի նի ան ձա նց մի ջև, այ սի նքն` 
ես տե նց եմ նայում էդ հար ցին: Ե թե դու ա վե լի լավ մաս նա գետ ես, 
պե տք ա ստա նաս քո ո րա կա վոր մա նը հա վա սա րա չափ աշ խա տա նք» 
(Կե նտ րոն, ար., 21 տ, ա մու րի):

 Հա մայն քին վե րա բե րող հար ցադ րում նե րի վեր ջում ան դրա դառ նաք, 
թե, ըստ զրու ցա կից նե րի ըն կա լում նե րի, ով քեր են ի րե նց հա մայն քում 
հե ղի նա կա վոր/ո րո շում ներ կայաց նող ե րեք մար դիկ: Հար ցադ րումն 
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

ու նե ցել է եր կու հիմ նա կան նպա տակ. Նա խ՝ տես նել, թե արդյոք այդ 
մա րդ կա նց շար քում կան կա նայք, և ինչ կար գա վի ճակ ու նեն նրա նք, 
և երկ րո րդ՝ ի՞նչ բնու թագ րիչ ներ են կի րառ վում տղա մա րդ կա նց և 
կա նա նց նկա րագ րե լիս: Այս պես, թվա րկ ված նե րի շար քում նշ վել է 
9 կնոջ ա նուն: Ըստ ու նե ցած կար գա վի ճա կի՝ նրան ցից 5-ը ման կա-
վա րժ ներ են, ին չը մեկ ան գամ ևս վկայում է, որ հա սա րա կու թյու նը 
կնո ջը գլ խա վո րա պես տես նում է կր թա կան հա մա կար գում:

 Հե տա քր քիր է ար ձա նագ րել այն փաս տը, որ, որ պես հե ղի նա կա վոր 
տղա մար դիկ, զրու ցա կից նե րի կող մից ա մե նից հա ճա խա կի նշ վել 
են հա մայն քի ղե կա վար նե րը: Տղա մա րդ կա նց բնո րո շող հիմ նա կան 
բնու թա գիչ նե րն են՝ ա ռաջ նո րդ, մե ծա հո գի, կազ մա կեր պիչ, խս տա-
պա հա նջ, ժո ղո վր դա կան, հար գա լից: Այդ տղա մար դիկ հա մար վում 
են հե ղի նա կա վոր, քա նի որ ի րա կա նաց րել են հետ ևյալ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը. գու մա րով օգ նում են մա րդ կա նց, ոս տի կան նե րին չեն 
թող նում մտ նել գյուղ, ի րա կա նաց րել են հա մայն քի ճա նա պա րհ նե րի 
բա րե կար գում և այլն: Կա նա նց հար գում են, քա նի որ նրա նք խե լա ցի 
են, հա ճե լի, աշ խա տա սեր, հար գա լից և լավ մաս նա գետ են:
 
Այս հար ցում ևս ըն կա լում նե րը տար բեր են Եր ևա նում: Նախ Եր ևա-
նում դժ վա րա նում է ին նշել նման մա րդ կա նց, քա նի որ « հա մայնք» 
հաս կա ցու թյունն այս տեղ ա վե լի լայն է: Մա րդ կա նց նշե լիս կար ևոր-
վում են ոչ թե ան ձնային հատ կա նիշ նե րը կամ շա հա դի տա կան 
մո տե ցում նե րը, այլ հայ ժո ղո վր դի հա մար ի րա կա նաց րած գոր ծու նե-
ու թյու նը: Որ պես ի րե նց կող մից հա րգ ված մար դի կ՝ զրու ցա կից նե րը 
նշում են Ռու բեն Վար դա նյա նին, քա նի որ նա բա րձ րաց նում է մեր 
երկ րի հե ղի նա կու թյու նը, վար չա պե տի ն6՝ ճի շտ վա րած քա ղա քա-
կա նու թյան հա մար, Շա ռլ Ազ նա վու րի ն՝ որ պես հայ ժո ղո վր դի ա մե-
նա վառ ներ կայա ցու ցիչ, և այլն:
 
Այս պի սո վ՝

 Ø  Կա նա նց մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը հա մայն քային 
հար ցե րի քն նա րկ մա նն այն քան ցա ծր է, որ, կա րե լի է ա սել, 

6 Սույն հետազոտությունն իրականացվել է 2018 թ. փետրվար-մարտ ամիսներին՝ 
մինչեւ Կառավարության կազմի փոփոխությունը: 
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ընդ հան րա պես բա ցա կայում է: Հա մայն քային քն նար կում-
նե րը հիմ նա կա նում տե ղի են ու նե նում տղա մա րդ կա նց 
մաս նակ ցու թյա մբ և նրա նց ո րո շում նե րով: Հա սա րա կա կան 
այն կար ծի քը, որ քա ղա քա կան և/ կամ հա սա րա կա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը գե րա զան ցա պես տղա մա րդ կա նց տի րույ-
թում է, մար զային հա մայնք նե րում դեռ ար դի ա կան է: Չնայած 
փոխ վել են եր ևույ թի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում նե րը, սա կայն, 
ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը, դեռ 
վաղ է խո սել գո րծ նա կա նում դրա նց կի րա ռու թյան մա սին:

 Ø  Հար ցի վե րա բե րյալ նկատ վում է ո րո շա կի տար բե րու-
թյուն ըստ մար զային հա մայնք նե րի և Եր ևա նի: Մար զե րում 
կա նա նց հիմ նա կա նում տես նում են կր թու թյան ո լոր տում՝ 
ման կա վա րժ, դպ րո ցի տնօ րեն, փո խտ նօ րեն: Եր ևա նաբ նակ 
զրու ցա կից նե րի մոտ այդ շր ջա նա կը հա մե մա տա բար լայն է. 
նրա նք խո սում են նաև հա մայն քային ո րո շում նե րին կա նա նց 
մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նի, ո րա կի և փո փո խու թյուն նե րի 
մա սին:

 Ø  Կա նայք դուրս են մնում հա սա րա կա կան կյան քում տե ղի 
ու նե ցող հա ղոր դակ ցու թյու նից, ո րի ժա մա նակ ձևա վոր վում 
կամ վե րա փոխ վում են հա սա րա կու թյան հա մար կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող ար ժեք ներ, ի րա վի ճակ ներ:

 Ø  Փաս տո րեն, հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի շր ջա
նում եր ևույ թի վե րա բե րյալ տա րած ված է այն կար ծի քը, 
որ հա սա րա կա կան կյան քը կա ռու ցում են տղա մար դիկ. 
նրա նք են տի րա պե տում այն ձևա վո րե լու և փո փո խե լու 
կա նոն նե րին, իսկ կա նայք՝ ոչ: Կա րող ենք նշել, որ տղա մա
րդ կա նց կող մից հան րային կյան քում կա նա նց ու նե ցած 
մաս նակ ցու թյունն ար գե լե լը կամ դրան դեմ լի նե լը պայ մա
նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ չեն ցան կա նում ի րե նց 
«իշ խա նու թյու նը» հա նձ նել կա նա նց:
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2.2   Ա ՌՕ ՐՅԱ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒՄ

 2.2.1 Կա նա նց կող մից ա ռօ րյայում ի րա կա նաց ված աշ խա տա նք
նե րի կար ևո րու թյու նը և դա սա կար գու մը 

Ի նչ պես ո րո շում նե րի կայա ցու մը, այն պես էլ ա ռօ րյա աշ խա տա նք նե րի 
ի րա կա նա ցու մը հս տակ բա ժան ված է կա նա նց և տղա մա րդ կա նց 
մի ջև: Սա կայն կա նա նց կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք նե րին 
տղա մար դիկ հիմ նա կա նում չեն մաս նակ ցում, մի նչ դեռ տղա մա-
րդ կա նց հա մար նա խա տես ված ո րոշ աշ խա տա նք նե րի ժա մա նակ 
կա նայք կամ հա վա սա րա պես օգ նում են, կամ ամ բող ջու թյա մբ ի րե նք 
են կա տա րում: Խոս քը վե րա բե րում է այն աշ խա տա նք նե րին, ո րո նք 
սահ ման ված չեն որ պես զուտ տղա մա րդ կային և ար գել ված չեն 
կա նա նց հա մար:
 
Աշ խա տա նք նե րի բա ժան ման հիմ քում ևս ըն կած է « ներ սի» և «դր սի» 
գա ղա փա րը: Սա կայն ե թե ներ սի բո լոր աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց-
վում են կա նա նց կող մից, ա պա դր սի նը՝ և´ կա նա նց, և´ տղա մա րդ-
կա նց: Այս դեպ քում, կար ծես թե, ներ սի աշ խա տա նք ներ են հա մար-
վում նաև ա նաս նա գո մին վե րա բե րող գոր ծե րը: Մի այն կա նա նց 
կող մից ի րա կա նաց վող « ներ սի» աշ խա տա նք նե րն են՝ կե րակ րի 
պատ րաս տում, լվա ցք, ար դուկ, մաք րու թյուն, ե րե խա նե րի խնա մք և 
դա սա պատ րաս տում, գյու ղա կան հա մայնք նե րում՝ վա ռա րան վա ռել, 
կա թի վե րամ շա կում և այլն:

 Հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում փոր ձել ենք դի տար կել, թե « կա-
նա նց հա մար նա խա տես ված» որ աշ խա տա նք նե րի ժա մա նակ են 
օգ նում տղա մար դիկ: Հի շյալ հար ցադ րու մը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս խն դի րը քն նար կել մի ա ժա մա նակ եր կու տե սան կյուն նե րի ց՝ 
ո րո նք են, ըստ զրու ցա կից նե րի պատ կե րա ցում նե րի, հա մար վում 
կնոջ գոր ծեր և  որ դեպ քե րում են տղա մար դիկ մաս նակ ցում դրա նց 
ի րա կա նաց մա նը:

 Շատ դեպ քե րում կին զրու ցա կից նե րը կնոջ հա մար նա խա տես ված 
աշ խա տա նք ներ են հա մա րում ջուր, վա ռե լա փայտ բե րե լը, վա ռա րա նը 
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

վա ռե լը, ա նա սուն նե րի խնամ քը, վա ռա րա նի խո ղո վակ նե րը մաք րե լը: 
Մեծ ոգ ևո րու թյա մբ է նշ վում այն, որ տղա մար դիկ ի րե նց օգ նում են 
այդ հար ցե րում. « Կան, ի հար կե, օ րի նա կի հա մար, մեզ ջուր չու նենք, 
ըլ նում ա դեպ քեր, որ ջուր բե րե լուց ա մու սի նը օգ նում ա, կա րող ա 
դեպ քեր ըլ նե ն՝ փե ջի հետ կապ ված, ա սե նք, վա ռե լա փայ տը բե րի, 
տրու բա թափ տա լը կլ նի» (Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած):
 
Ո րոշ դեպ քե րում այն քան խո րն է աշ խա տա նք նե րի կին-տ ղա մա րդ 
բա ժա նու մը, որ հե նց կա նայք են դեմ լի նում, որ պես զի տղա մար դիկ 
մաս նակ ցեն կա նա նց հա մար նա խա տես ված աշ խա տա նք նե րին. 
« Ճի շտն ա սած, տան գոր ծը չգի տեմ ինչ ծան րու թյուն չի ներ կայաց նում, 
որ մե նք չկա րո ղա նա նք դա ա նել, ու մեզ օգ նեն մեր տղա մար դիկ: Տան 
մաք րու թյա մբ հիմ նա կա նում զբաղ վում եմ ես, խո հա նո ցում՝ տա տի
կը, որ գան տուն՝ ա մեն ինչ պատ րա ստ, նոր մալ: Այն պես չի, որ մե նք 
չե նք հա սց նում, որ մեզ ա ջակ ցեն տան գոր ծե րում» (Վար դե նիս, իգ., 
29 տ., ա մուս նա ցած): «Ես կար ծում եմ, որ սահ ման ներ կան, որ պե տք 
չէ ան ցնե լ։ Ես, որ պես կին, դրան դեմ եմ։ Օ րի նա կ՝ ես չեմ ըն դու նի, որ 
գնամ մե կի տուն հյուր, ես ու ըն կե րու հիս նս տած լի նե նք, ա մու սի նը 
վեր կե նա, ա ման նե րը լվա նա կամ պո լը սր բի։ Հի մա ա սում են, դր սում 
այս պես, Ռու սաս տա նում այն պես, բայց մե նք ու նե նք մեր կո լո րի տը, 
մեր գե նե րը։ Չեմ ըն դու նում, որ պե տք ա է սօր ես ա ման լվամ, վա ղը 
ա մու սի նս» (Ա մա սի ա, իգ., 29 տ., ա մուս նա ցած):

 Նե րգ րավ ված դի տար կում նե րի ժա մա նակ մե նք ա կա նա տես չե ղա նք 
այն պի սի մի դեպ քի, որ հյու րի հա մար սուրճ ե փե ին տան տղա մար դիկ 
կամ մաս նակ ցե ին ընթ րի քի պատ րա ստ մա նը: Հյու րի հետ կապ ված 
բո լոր գոր ծե րն ա նում է ին տան կա նայք՝ սուրճ և ընթ րիք պատ րաս տել, 
մա տու ցել, ա ման նե րը լվա նալ և այլն: Չնայած այն հան գա ման քին, որ 
հյուրն այդ ըն տա նիք նե րում մե ծար ման ար ժա նի մա րդ էր, այ նուա մե-
նայ նիվ, վեր ջի նիս մե նակ թող նե լո վ՝ տան կի նը գնում էր խո հա նո ց՝ 
սուրճ պատ րաս տե լու. ան գամ այս դեպ քում ա մու սի նը սուրճ ե փե լու 
աշ խա տան քը չէր ի րա կա նաց նում: Ե րե խա նե րին վե րա բե րող գոր ծա-
ռույթ նե րից տղա մար դիկ մաս նակ ցում է ին մի այն նրա նց զբա ղեց նե-
լուն կամ, քիչ դեպ քե րում, ջուր տա լուն: Երբ տան կա նայք զբաղ ված 
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է ին դի տար կո ղին հյու րա սի րե լու աշ խա տա նք նե րով, և տան փո քր 
ե րե խա նե րի տա կա շո րե րը փո խե լու կա րիք էր լի նում, որ ևէ տղա մա րդ 
չէր ա նում դա՝ չնայած ե րե խա նե րի ու ժեղ լա ցին: Ինչ պես ար դեն նշել 
ենք, գյու ղա տն տե սա կան աշ խա տա նք նե րից զուտ կնոջ գոր ծա ռույթ է 
կո վե րին կթե լը: Գյու ղա կան հա մայնք նե րում դի տար կում նե րի ժա մա-
նակ տղա մար դիկ կա տա րում է ին գո մի բո լոր աշ խա տա նք նե րը՝ բա ցի 
կթից: Կա նայք նշում է ին, որ հյու րի ներ կայու թյունն է պատ ճա ռը, որ 
տղա մար դիկ այդ չա փով նե րգ րավ վում են գո մի աշ խա տա նք նե րում: 
Սա կայն հյու րի ներ կայու թյու նը չէր ստի պում նրա նց բա ցա ռու թյուն 
ա նել և կո վին կթել: Ան գամ Ա մա սի այում կա տար ված դի տա րկ ման 
ժա մա նակ տան պա պի կը նշեց, որ ի րե նց ըն տա նի քում « հար գար ժան» 
տղա մար դիկ են, ով քեր կով չեն կթում:
 
Ե թե կա նայք դեմ են, որ պես զի տղա մար դիկ ի րա կա նաց նեն «կ նոջ 
հա մար նա խա տես ված» գոր ծե րը, ա պա ինչ պե ՞ս են վե րա բե րում այն 
հա վա սա րա պես ի րա կա նաց նե լու գա ղա փա րին: Տղա մար դիկ ո՞ր 
գոր ծե րն են պատ րա ստ ի րա կա նաց նել կա նա նց հետ:
 
Աշ խա տա նք նե րը հա վա սար ի րա կա նաց նե լու դեպ քում ևս կին զրու-
ցա կից նե րը բա ցա սա բար են վե րա բե րում այդ եր ևույ թի ն՝ ո րոշ դեպ քե-
րում դա հա մա րե լով «ա նօ րի նա կան» և « հայ կնո ջը ոչ հա րիր». «Ե թե 
կի նը նս տած հար ևա նի հետ բամ բա սա նք ա ա նում, փռա ծը ա մու սի նն 
ա հա վա քում, է տի ան տա նե լի բան ա հայ կնոջ հա մար, է տի ա նօ րի
նա կան բան ա» (Շե նա վան, իգ., 55 տ., ա մուս նա ցած): « Կի նը պի տի 
չա փը ճա նա չի, ի րա ըն տա նի քի մեջ, ին չը որ վե րա բե րում ա կնո ջը» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած): «Իմ բնույթն այն պի սին է, 
որ ես չեմ սի րի այն պի սի մի տղա մա րդ, որն ինձ հետ տնե րն ավ լի» 
(Վար դե նիս, զրու ցակ ցի հա րսն է պա տաս խա նում):

Տ ղա մա րդ զրու ցա կից նե րը բա ցա ռում են ինչ պես ի րե նց մաս նակ-
ցու թյու նը կա նա նց վե րա բե րող աշ խա տա նք նե րի հա վա սար ի րա կա-
նաց մա նը, այն պես էլ «տ ղա մա րդ կային ո րո շում նե րի» կայաց ման մեջ 
կա նա նց դե րը, քա նի որ կա նայք չեն կա րող բա վա կա նա չափ խե լա ցի 
գտն վել և ճի շտ կո ղմ նո րոշ վել. «Ե թե մտա ծե լու, խո րը գցելբռ նե լու 
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հա րց ա, էտ պա հին կա րող ա կի նն ա վե լի քիչ ըմբռ նի» (Սա րու խան, 
ար., 28 տ., ա մու րի):
 
Ըն տա նի քում տղա մա րդ կա նց ա ռօ րյա աշ խա տա նք նե րի մեջ ընդ գր-
կե լուն խո չըն դո տում են մե ծա հա սակ նե րը, հատ կա պես սկե սուր նե րը: 
Մի գու ցե դրա հիմ քում ըն կած է սո ցի ա լա կան վրե ժը. ե թե ժա մա-
նա կին այդ գոր ծե րն ի րե նք են ա րել, ա պա հի մա էլ պե տք է տան 
հա րսն ա նի. «Օ րի նա կ՝ իմ տղեն փո շին որ հա նում ա, տա տին (զ րու
ցակ ցի սկե սու րը) ա սում ա՝ է տի կն գա գո րծ ա, մի ա րա» (Շե նա վան, 
իգ., 55 տ., ա մուս նա ցած):
 
Այժմ ան դրա դառ նա նք այն դեպ քե րին, որ տեղ ՏՏ-ում աշ խա տան քի 
խի ստ բա ժա նում չկա, և տղա մար դիկ նույն պես մաս նակ ցում են 
տան ներ սի աշ խա տա նք նե րին. «Օ րի նա կ՝ խա լի լվա նա լը, մեծ խա լի 
ա, ոնց կա րաս չօգ նես, հա նես դուրս, ի րա նք լվա նան, պե տք ա գցես 
պա րա նին կամ ինչոր տեղ, որ չո րա նա: Վա րա գույր կա խե լը կնոջ 
հա մար ա, բայց վտան գա վոր գո րծ ա: Բա ցի էտ՝ ես սի րում եմ, որ 
ու ղիղ լի նի, շա տը դրա հա մար» (Դ րախ տիկ, ար., 31 տ., ա մուս
նա ցած): «Այն քան ա պա տա հել, որ իմ տղան ճաշ ա ե փե լ՝ ին ձա նից 
լավ, այդ գոր ծում նա վար պետ ա, սի րում ա զբաղ վել, ա սում ա՝ մամ, 
թող ես ե փեմ, մսով բո րշ, ձու կը, խաշ լա ման լավ ա ե փում: Շատ 
կա նա ցի գոր ծեր կան, որ նա լավ ա նում ա: Երբ դեռ չէ ին ա մուս
նա ցել, իմ տղա նե րն ինձ հետ հա վա սար ու բոր կա են ա րել, հա տա կի 
փա լա սն են չոտ կել, հա տա կն են չոտ կել, կա նա ցի գոր ծեր են, բայց 
ինձ հետ հա վա սար ա րել են իմ 3 տղա նե րը (Վար դե նիս, իգ., 62 տ., 
այ րի): « Պի լա սո սը պա պան է ա նում տա նը: Տո րթ թխե լուց կրե մը 
պա պան է խփում, իր մոտ լավ է ստաց վում: Նոր տար վան, որ մա ման 
խմո րե ղեն է սար քում, պա պան էլ սաղ գի շեր, ե թե չօգ նի էլ, նս տում 
է վա ռա րա նի կող քը, որ տես նի, թե երբ է բա րձ րա նում գա թեն» 
(Գյում րի, իգ., 26 տ., ա մու րի): « Կա րող ա ստեղ չհա սց նեմ էս քան 
տե ղը մաք րեմ, ին քը կա րող ա վե րց նի ա վե լը, ավ լի՝ ա ռա նց որ ևէ 
խնդ րի ա ռա ջաց ման: Կա րող ա սուր ճի բա ժակ նե րը մնան, են թադ
րե նք՝ չհա սց նեմ, ին քը կա րող ա լվաց նի, դնի էն տեղ» (Սա րու խան, 
իգ., 38 տ., ա մուս նա ցած): 
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 Վե րը թվա րկ ված դեպ քե րը, երբ տղա մար դիկ մաս նակ ցում են 
կա նա նց հա մար նա խա տես ված աշ խա տա նք նե րին, գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում հիմ նա կա նում երկ սե րունդ կամ մի ա սե րունդ ըն տա-
նիք նե րի ան դամ նե րին են վե րա բե րում, ով քեր ապ րում են կամ ե րի-
տա սա րդ ա մու սին նե րով, կամ ի րե նց ե րե խա նե րի հետ: 

 Հե տա քր քիր է, որ ե թե տղա մար դիկ մաս նակ ցում են ներ սի աշ խա-
տա նք նե րին, ա պա մի այն այն աշ խա տա նք նե րին, ո րո նք նկա տե լի 
չեն ու րիշ նե րի հա մար: Օ րի նա կ՝ լվա ցք չեն փռում, պա տու հան չեն 
սր բում: Դրա մեկ նա բա նու թյու նը մե կն է՝ հա սա րա կա կան կար ծի-
քը. « Մեր ու բոր կեն էլ տղա մար դիկ մեզ հետ հա վա սար ա նում են: Իմ 
տղեն բաղ նի քի պա տե րը սաղ լվա նա լով դուրս կգա: Փոք րուց ը տե նց 
են ե ղել: Մեծ ու բոր կա ենք ա նում, ի րե նք էլ մեզ են օգ նում: Չեմ ա սում, 
թե պա տու հան նե րն են լվա նում, բայց օգ նում են: Լվա ցք հո չե ՞ս տա, 
որ տղա մար դը ա նի, բայց ին քը կա րող է կա նգ նել և ա ման նե րը լվա: 
... դե պա տու հա նը ա մոթ է, սա Գյում րի է, ա զիզ ջան: 10 մատ ու նեմ, 
10ի բե րա նը կփա կեմ, մնա ցա ծի նը ո՞նց փա կեմ» (Գյում րի, իգ., 51տ., 
ա մուս նա ցած): «Ես որ ծա նր հղի ու թյուն է ի տա նում, ես էտ օ րը լվա ցք 
ա րե ցի ու շատ վատ է ի, հե տո իմ ա մու սի նս հե լավ կա խեց վա րա գույ րը: 
Մեր տնե րը ը նե նց ա, որ դր սից եր ևում ա, ին քը ա ռա վոտ շուտ կա խեց, 
որ հան կա րծ ոչ մեկ չտե նա» (Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): 

 Հա ջո րդն ան դրա դար ձել ենք այն հար ցին, թե, ըստ զրու ցա կից նե րի, 
տղա մար դու գո րծ հա մար վող որ աշ խա տա նք նե րին են մաս նակ ցում 
կա նայք: Ի տար բե րու թյան նա խո րդ դեպ քի՝ այս դեպ քում չկա որ ևէ 
մի գո րծ, ո րը հա մար վում է ա մո թա լի կամ հա սա րա կու թյան կող մից 
չըն դուն վող: Կա նա նց կող մից ի րա կա նաց վում են տղա մար դու 
հա մար նա խա տես ված գոր ծե րի ց՝ ա նա սու նին կե րակ րե լը, թրի քը 
թա փե լը, այ գին փո րե լը, խոտ հունձ ա նե լը, խո տի հա կե րը (կա պոց-
նե րը) տե ղա փո խե լը, մշա կե լը, վա ռա րա նը թափ տա լը, վա ռե լը, բա կը 
ձյու նից մաք րե լը, ծա նր ի րեր, պար կեր տե ղա փո խե լը, ո րոշ դեպ քե-
րում՝ հո սան քին վե րա բե րող գոր ծե րը և այլն. «Օր ավ տոն  կոռ տոլ ա 
բար ձում գա լի, մե մե շոկ, հի ցուն մե շոկ, վա ցուն մե շոկ, տղա մա րդ նե րի 
խետ գնում, լց նում են նե րս: Մե քսան օր ա ռա վո տից մի նչև իր կուն 
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ժա մը մեկ եր կուս նս տում, ջո կում. ջո ջը՝ ջոջ, պս տի կը՝ պս տիկ, մե ծը՝ 
մեծ» (Սա րու խան, իգ., 90 տ ., այ րի): « Կո նկ րետ, կռան թը ջա րդ-
վել ա, ես պի տի գնամ, բե րեմ, ես էլ տե ղադ րեմ» (Ա պա րան, իգ., 50 
տ., ա մուս նա ցած): « Վա ռե լի քի՝ փայտ, ա թար բե րե լը, ես եմ ա նում, 
մե շոկ ներ, տե ղա փո խե լ՝ ա լյուր, կար տո ֆիլ: Շատ հա ճա խա կի լույ սի 
մի աց ման տե ղե րը ես եմ սար քում (Կա մո, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): 

 Շատ դեպ քե րում կա նայք տղա մա րդ կա նց հա մար նա խա տես ված 
աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց նում են ըն տա նի քի ան դոր րը պահ պա-
նե լու և հար ևան նե րի կող մից չքն նա րկ վե լու հա մար. «Օ րի նա կ՝ ես 
էն քան իմ ա մուս նուց վի րա վոր վում եմ. մե շո գը շա լա կում եմ կամ 
բի տոն նե րը, ի րա ու ղե ղը չի ա բա ռոտ ա նում, ա սի՝ էս իմ կնի կը վի րա
հատ ված տրո մբ ու նի, էս քան ծա նր, մի բան վե րց նեմ: Չի ֆայ մում: 
Համ ջղայ նա նում եմ, մեկ էլ ա սում եմ՝ ուր եմ գլուխ դնում, զահ լա 
չու նեմ, մեկ էլ ձե նը դուրս գա, հար ևան նե րը լսեն, գլուխս կա խ՝ ա նում 
եմ: Էս պա հին ա մեն ինչ ես եմ ա նում՝ կո վե րը ջրում եմ, կո վի թրի քը 
դուրս եմ տա լիս, խո տը տա լիս եմ: Ձմ ռա նը դուռ քե րե լը: Ձյուն ա 
գա լիս, քե րում եմ, մաք րում եմ մեր ո տի տա կը, քյոռ փա է րե խեք են, 
դուրս են գա լիս, ընկ նում են: Ամ բո ղջ օ րը էդ ա է լի՝ ա թա րը բեր, փե տը 
բեր, ա մեն ին չը դր սից նե րս ես բե րում տան մեջ» (Դ րախ տիկ, իգ., 56 
տ., ա մուս նա ցած): 

Ի նչ պես նկա տե ցի նք, կա նայք նե րգ րավ ված են ա ռօ րյայում ի րա կա-
նաց վող ա մե նա տար բեր աշ խա տա նք նե րում: Իսկ ո րո ՞նք են, ըստ 
զրու ցա կից նե րի, ա ռօ րյայում ի րա կա նաց վող ա մե նա բա րդ և ա մե-
նա կար ևոր աշ խա տա նք նե րը: Ա ռօ րյա աշ խա տա նք նե րի բար դու-
թյան ըն կա լու մը տար բեր է գյու ղա կան և քա ղա քային մի ջա վայ րե-
րում ապ րող զրու ցա կից նե րի շր ջա նում: Գյու ղա կան մի ջա վայ րում 
ա ռօ րյայում ի րա կա նաց վող ա մե նա դժ վար աշ խա տա նք նե րն են գյու-
ղա տն տե սու թյա նը, հատ կա պես ա նաս նա պա հու թյա նը վե րա բե րող 
աշ խա տա նք նե րը. « Դե գո մի գո րծն ա ա մե նա դժ վա րը: Դե թր քի էդ 
կաչ կե քը ծա նր, լց նում ես, թրի քը բա րձ րաց նում բոս տա նի գլու խը» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 56տ., ա մուս նա ցած): « Գյու ղաց նե րի կյան քը դժ վար 
ա ա նաս նա պա հու թյան հար ցում: Ա ռա վո տը շուտ արթ նա նում են, 
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տա կը մաք րում են, կթում են, դուրս են հա նում: Դա շատ դժ վար ա: 
Էն որ ժա մը 5ին զա րթ նում ես, էտ ինքն ի րա նով դժ վա րու թյուն ա» 
(Դ րախ տիկ, ար., 31տ., ա մուս նա ցած): « Կա թի հետ, համ մշակ ման 
հետ, համ խո տը: Պի տի շուտ հել նե նք, կո վին ու ղար կե նք դա շտ, 
կթե նք, հա նձ նե նք, դրա հետ մի ա սին մեկ տեղ էլ քո տան գոր ծե րը» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 40տ., ա մուս նա ցած): Հո ղա գոր ծա կան աշ խա տա-
նք նե րի դժ վա րու թյուն նե րի մա սին ևս ա մե նից շատ բա րձ րա ձայ նում 
են կին զրու ցա կից նե րը, ին չը ևս մեկ ան գամ վկայում է դրան ցում 
կա նա նց ու նե ցած մեծ մաս նակ ցու թյան մա սին: Գյու ղա տն տե սա կան 
աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց մա նը կա նա նց մաս նակ ցու թյունն 
այն քան մեծ է, որ զրու ցա կից նե րը նշում են, որ տան ներ սում ի րա կա-
նաց վող գոր ծե րն ի րե նց հա մար ընդ հան րա պես դժ վար չեն:
 
Ա ռօ րյա աշ խա տա նք նե րի դժ վա րու թյունն այլ կե րպ է սահ ման վում 
և ըն կալ վում Կա պա նում և Եր ևա նում: Այս տա րա ծա շր ջան նե րի 
զրու ցա կից նե րը խո սում են ոչ թե ֆի զի կա կան, այլ հո գե բա նա կան 
(կյան քի ո րա կը և ներ դաշ նա կու թյու նը ա պա հո վե լու) դժ վա րու թյուն-
նե րի մա սին. «Ա ռօ րյան կազ մա կեր պե լը, ընդ հա նուր տան մթ նո լոր տի 
ներ դաշ նա կու թյուն ա պա հո վե լը, ըն տա նի քի ո րակ ա պա հո վե լը» 
(Կա պան, իգ., 32 տ., ա մու րի): « Խա նութ գնա լը, բան, դժ վար չի, 
ձա նձ րա նում ես, ոչ թե դա դժ վար գո րծ ա, այլ ար դեն ան հե տա քր քիր 
ա, հո գե բա նո րեն դժ վար ա» (Կե նտ րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված):

 Կե նտ րոն հա մայն քում հան դի պե ցի նք մի եր ևույ թի, ո րը չար ձա նա-
գր վեց ոչ մի մար զային հա մայն քում: Տղա մար դիկ բա րձ րա ձայ նում են 
ա ռօ րյայում ի րա կա նաց վող այն պի սի աշ խա տա նք նե րի դժ վա րու թյան 
մա սին, ո րո նք, այլ դեպ քե րում գտն վում են կնոջ տի րույ թում: Խոս քը 
լվա ցք ա նե լու մա սին է. «Իմ հա մար, եր ևի, օ րի նակ, լվաց քը, ես շատ 
դժ վա րու թյա մբ եմ ա նում, է ղել ա, որ ա նեմ, շատ դժ վա րու թյա մբ եմ 
ա նում: ... հե տո հա նել բաշ խե լը, ամ բո ղջ պրո ցե սն ա դժ վար, ոչ թե 
մե նակ բա նի մեջ գցե լը» (Կե նտ րոն, ար., 21 տ., ա մու րի): Այս փաս տը 
ևս վկայում է, որ Կե նտ րոն հա մայն քում աշ խա տա նք նե րի բա ժա նումն 
այն քան սուր չէ, որ քան մար զային հա մայնք նե րում:
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

Ի նչ վե րա բե րում է այն հար ցին, թե ո րո նք են ա ռօ րյայում ի րա կա-
նաց վող աշ խա տա նք նե րից ա մե նա կար ևոր նե րը՝ զրու ցա կից նե րի 
մոտ ըն կա լում նե րի տար բե րու թյուն նե ր՝ պայ մա նա վոր ված բնա կու-
թյան վայ րով, տա րի քով կամ կր թա կան աս տի ճա նով, գրե թե չկան: 
Հատ կա պես կին զրու ցա կից նե րի շր ջա նում կեն ցա ղում ի րա կա-
նաց վող ա մե նից կար ևոր աշ խա տան քը տան մաք րու թյունն է, ո րից 
հե տո՝ սնն դի պատ րաս տու մը. « Մաք րու թյու նը, մար դու տուն պի տի 
մա քուր լի նի» (Շե նա վան, իգ., 55 տ., ա մուս նա ցած): « Տու նը մաք րած 
լի նի, լվաց քը ա րած, ճա շը ե փած լի նի», (Շե նա վան, իգ., 33 տ., ա մուս
նա ցած): « Տու նը մա քուր պա հե լը, ա մե նա կար ևո րը դա, մա քուր, 
հա վաք, կո կիկ լի նի, տա նից հոտ չգա, որ դու ռը բա ցես, մեջ քի վրա 
չը նկ նես հո տից, տուա լե տը մա քուր պա հե լը, տա նից մա քուր պե տք 
է լի նի տուա լե տը: Մեկ էլ շքա մուտ քը՝ հե նց ոտ քիդ տակ, նե նց չլի նի 
տունդ մաք րե ս՝ ոտ քիդ տա կը աղ բի մեջ կո րած լի նի: Ա մա նե ղե նդ 
մա քուր լի նի, ոչ թե մի գդալ ճաշ լի նի ա մա նիդ մեջ, տե նց սառ նա
րա նում դր ված լի նի, մի կտոր չո րա ցած մի բան լի նի, էն տեղ մի տեղ 
գցած, կե րած ա ման նե րը կի տած լի նի, էդ էլ է հոտ, էդ էլ բլո ճի բուն է» 
(Քա նա քեռԶեյ թուն, իգ., 48 տ., այ րի): 

Ի սկ ինչ պե ՞ս է ՏՏ-ում ո րոշ վում, թե ա ռօ րյայում ի րա կա նաց վող 
որ աշ խա տա նք նե րը պե տք է ի րա կա նաց նեն կա նայք, ո րո նք՝ 
տղա մար դիկ: Արդյո ՞ք զրու ցա կից նե րը տես նում են ի րե նց մաս նակ-
ցային դե րը դրա նում, թե՝ ոչ: Ե թե տես նում են, ա պա տան ան դամ-
նե րից ո՞վ է ո րո շո ղի դե րում: Կար ծում ենք, որ ցան կա ցած եր ևույթ 
հա սա րա կու թյու նում վե րա կա ռու ցե լու, փո փո խե լու հա մար նախ 
պե տք է ու սում նա սի րել և հաս կա նալ դրա վե րա բե րյալ առ կա ըն կա-
լում նե րը: Որ քա նո ՞վ է հա սա րա կու թյու նը տես նում իր դե րը եր ևույ թի 
ձևա վոր ման և փո փոխ ման հար ցում:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ զրու ցա կից-
նե րը գրե թե պատ կե րա ցում չու նե ն՝ ինչ պես է ի րե նց ըն տա նիք նե րում 
ո րոշ վում, թե ով պե տք է ի րա կա նաց նի տվյալ աշ խա տան քը: Աշ խա-
տան քի բա ժա նու մը դիտ վում է ինք նըս տին քյան ի րա կա նաց վող կամ ի 
սկզ բա նե ո րոշ ված: Զրու ցա կից նե րը երբ ևէ ի րե նք ի րե նց հար ցադ րում 
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չեն ա րել, թե երբ վա նից և ինչ պես է կա տար վել աշ խա տան քի այս 
բա ժա նու մը, և որ քա նով է այն հա մա պա տաս խա նում մե րօ րյա ի րա-
կա նու թյա նը: Ա վե լին, չեն կա րո ղա նում գնա հա տել ՝ա րդյոք ի րե նք 
կա րող են փո խել այն, թե՝ ոչ. «Ա մեն մա րդ գի տի ի րա ա նե լի քը: Պե տք 
չի ինչոր մե կին ինչոր բան ա սե լը: Ա ռա վո տյան հել նում ենք, սր ճում 
ենք, ին քը գնում ա գոմ գոր ծով, ես էլ իմ տան գոր ծե րով, էդ քան բան» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած): « Դա ար դեն ի վե րուստ գր ված 
ա ե ղել իմ ե կած օր վա նից» (Վար դե նիս, իգ., 29 տ., ա մուս նա ցած): 
«Ար դեն գի տե նք, որ տղա մար դու գոր ծը տղա մար դը պի տի ա նի, տան 
գոր ծե րն էլ ես եմ ա նում: Չե նք էլ ո րո շում, ինք նըս տին քյան ստաց
վում ա ը տե նց» (Շե նա վան, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): « Դե, դր ված ա 
ար դեն այդ հիմ քը: Բնա կա նա բար, խո հա նո ցը կնոջ ո լո րտն ա՝ ե րե
խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հետ հա մա տեղ» (Կա պան, իգ., 32 տ., 
ա մու րի):
 
Ի սկ երբ փոր ձե ցի նք պար զել, թե տան ան դամ նե րից ով քեր են ո րո
շում, թե ով ինչ աշ խա տա նք պե տք է ի րա կա նաց նի, զրու ցա կից նե րը 
հիմ նա կա նում նշում է ին տան տղա մար դուն և սկե սու րի կար գա վի ճակ 
ու նե ցող կնո ջը. «Ես ա սում եմ է սի, է սի ա րա ու է թում եմ, ֆսյո» (Շե նա
վան, ար., 54 տ., ա մուս նա ցած): Ե թե ա մու սին նե րի կող մից ո րո շում-
նե րի կայա ցու մը ըն տա նիք նե րում տա րա ձայ նու թյուն ներ չի ա ռա-
ջաց նում, ա պա նույ նը չէ դրա նք սկե սուր նե րի կող մից կայաց նե լու 
դեպ քում: Սկե սուր նե րի կող մից ո րո շում նե րի կայա ցու մը, թե տա նն ով 
ինչ աշ խա տա նք պե տք է ա նի, և հատ կա պես հա րս նե րին այդ աշ խա-
տա նք նե րում նե րգ րավ վե լը հան գեց նում է բա խում նե րի և ան հաշ տու-
թյուն նե րի. « Կի սու րիս մնա, տղուն կա սի դու նս տի, թող սաղ հա րսն 
ա նի: Ա սում ա՝ էս ինչ բա նն ա նե նք, կամ ա սում ա՝ ա րի է թա նք ա նե նք: 
Կամ ա սում ա՝ գնա ա րա, է տի ա վե լի լավ ա ի րա մոտ ստաց վում: 
Հրա ման ա տա լիս ին քը հիմ նա կա նում, մա նա վա նդ ձմե ռը, նս տում, 
հրա ման ա տա լիս» (Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): «Ին քը 
ա սում ա, որ ա մեն ին չում դուք պե տք ա ինձ են թա րկ վե ք՝ լի ո վին, ա մեն 
ձևով: Մե նք էլ տա րի քով. ես 50 տա րե կան եմ, էս (ն կա տի ու նի ա մուս
նուն) 60 տա րե կան ա: Կար միր կո վը կա շին չի փո խում (ն կա տի ու նի 
սկե սու րին): Ես ի րա տղի եր րո րդ կի նն եմ: Նա խո րդ նե րը բա ժան վել 



– 59 –

2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

են Էս հար ցե րով, էս պայ ման նե րով: ... մյուս տղեն էլ 6 կին ա ա ռել: Է լի 
ի րա պատ ճա ռով: Խառ նում ա ի րար» (Ա պա րան, իգ., 50 տ., ա մուս
նա ցած): «Էն տա նը ին քը թույլ չէր տա լիս, որ պես զի ի րա ավ տո մատ 
լվաց քի մե քե նան օգ տա գոր ծեմ, ես էլ էն քան ան խե լք ա սեմ, ինչ ա սեմ, 
ի ջաց նում է ի, ձեռ քով է ի լվա նում, որ պես զի կեղ տոտ չմ նա, որ պես զի 
մտ նո ղը չա սի: ...ա սում էր՝ ը տե նց եմ ու զում: Ին քը նույ նի սկ վե րց
նում, տա նում պա հում էր մե քե նան մի աց նե լու էդ հար մա րան քը: 
Ին քը լվա ցք էր ա նում, կա նգ նում էր մե քե նան, ին քը ան ջա տում էր, 
էդ վրայի գլու խը հա նում էր, տա նում, պա հում էր, որ հան կա րծ ը նե նց 
չլի նի՝ ին քը տա նը չլի նի, ես մե քե նան օգ տա գոր ծեմ» (Ա պա րան, իգ., 
35 տ., ա մուս նա լուծ ված):
 
Աշ խա տան քի բա ժա նու մը կնոջ և տղա մար դու մի ջև, ըստ սե ռե րի, 
սկս վում է դեռ վաղ տա րի քից, երբ ե րե խա նե րը դեռ ան չա փա հաս 
են: Աղ ջիկ ե րե խա նե րը հիմ նա կա նում ի րա կա նաց նում են կա նա նց 
հա մար նա խա տես ված գոր ծե րը, տղա ե րե խա նե րը՝ տղա մա րդ-
կա նց: Պե տք է նշել, որ հատ կա պես գյու ղա կան հա մայնք նե րում շատ 
վաղ տա րի քից (8-9 տա րե կան) են ե րե խա նե րը սկ սում նե րգ րավ վել 
ա ռօ րյա աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման մեջ: Ան չա փա հաս տղա 
ե րե խա նե րը հիմ նա կա նում ի րա կա նաց նում են հետ ևյալ աշ խա տա-
նք նե րը՝ փայտ կոտ րել, դա սա վո րել, ա նա սու նին ջուր և խոտ տալ, 
վա ռա րա նում փայտ դնել, ձյուն մաք րել: Տղա մար դիկ տղա ե րե խա-
նե րին նե րգ րա վում են նաև զուտ տղա մա րդ կային աշ խա տա նք նե-
րում՝ ավ տո մե քե նա լվա նալ, տրակ տո րի շար ժի չը մի աց նել, նաև 
խա նութ գնա լ՝ ծխա խոտ գնե լու: 

Ա ռա վել լայն է ան չա փա հաս աղ ջիկ ե րե խա նե րի կող մից ի րա կա-
նաց վող աշ խա տա նք նե րի շր ջա նա կը՝ ճաշ ե փել, տան մաք րու թյունն 
ի րա կա նաց նել, խա նութ գնալ, կով կթել, սուրճ ե փել, ա ման նե րը 
լվա նալ, ան կո ղին նե րը հա վա քել, թխ վա ծք թխել, զբաղ վել տա րի քով 
փո քր ե րե խա նե րի խնամ քով և այլն: « Մեծ աղ ջի կս (6րդ դա սա րան) 
ա մեն ինչ ա ա նում, դա ժե որ ես հի վան դա նո ցում եմ ե ղել, կով ա 
կթել» (Դ րախ տիկ,  իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): « Փո շի նե րն ա հա վա
քում, սուրճ ա ե փում, ե րե խայի (5 ամ սա կան) հար ցում ա շատ օգ նում, 
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

խա ղաց նում ա, զբա ղեց նում ա, փո խում ա, ե թե ան հրա ժե շտ ա լի նում 
(6րդ դա սա րան)» (Վար դե նիս, իգ., 62 տ., այ րի): « Հար դուկ ա ա նում, 
ա ման նե րն ա լվա նում, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րող ա ճաշ 
պատ րաս տել, սուրճ ա դնում» (Սա րու խան, իգ., 38 տ., ա մուս նա ցած): 
«Թխ վա ծք ա ա նում, տուն ա մաք րում, գո ղի նքն ա հա վա քում: Ժա մա
նակ ա լի նում  ճա շել ա ե փում, բե րում մե զի կե րակ րում (14 տա րե
կան)» (Դավ թա շեն, իգ., 79 տ., այ րի): «Ա մեն ինչ էլ ա նում ա, ավ լել, 
լվա նալ, տու նը մաք րել (10 տա րե կան)» (Քա նա քեռԶեյ թուն, ար., 40 
տ., ա մուս նա ցած):
 
Ան չա փա հաս աղ ջիկ ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյու նը տնային գոր ծե րի 
ի րա կա նաց մա նը մի շտ ներ կայաց վում է դրա կա նո րեն: Ծնող նե րը 
հպար տա նում են աղ ջիկ ե րե խա նե րի՝ այդ քան փո քր տա րի քից 
«տ նա րար աղ ջիկ» լի նե լու փաս տով. « Հար ևան նե րի ա սա ծով ոնց որ 
մի հատ տան կին ըլ նի» (Դ րախ տիկ, իգ., 33տ., ա մուս նա ցած): Աղ ջիկ 
ե րե խա նե րին հիմ նա կա նում գո րծ ա նել հա նձ նա րա րում են մայ րե րը 
և տա տիկ նե րը: Հայ րե րը դի մում են ջուր բե րե լու և սուրճ պատ րաս-
տե լու հար ցե րով:

 Նե րգ րավ ված դի տար կում նե րի ըն թաց քում այն բո լոր ՏՏ-նե-
րում, որ տեղ կային ան չա փա հաս աղ ջիկ ե րե խա ներ, ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցում է ին հյու րին հյու րա սի րե լու գոր ծըն թաց նե րում՝ սուրճ 
պատ րաս տել, սե ղան գցել: Մե նք չհան դի պե ցի նք որ ևէ դեպ քի, երբ 
նույն այդ աշ խա տա նք նե րին մաս նա կից լի նե ին տղա ե րե խա նե րը: 
Չնայած մայ րե րը նշում է ին, որ տղա ե րե խա նե րը նույն պես օգ նում 
են ի րե նց, սա կայն, ինչ պես հաս կա ցա նք, նրա նք տղա ե րե խա նե րին 
նե րգ րա վում են այն ժա մա նակ, երբ տա նը, ՏՏ ան դամ նե րից բա ցի, 
այլ մա րդ չի լի նում: Դի տա րկ վող այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ կային 
եր կու սե ռի ե րե խա ներ, հյու րի ներ կայու թյան ժա մա նակ տղա ե րե-
խա նե րը հիմ նա կա նում դր սում է ին լի նում՝ խա ղա լու, իսկ աղ ջիկ ե րե-
խա նե րը մնում է ին տա նը՝ կեն ցա ղային գոր ծե րում օգ նե լու հա մար:

 Նե րգ րավ ված դի տար կում նե րի ժա մա նակ աղ ջիկ ե րե խա նե րին որ ևէ 
բան ա նե լու հա նձ նա րա րու թյուն տա լիս է ին հիմ նա կա նում մայ րե րը, 
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ա վե լի քի չ՝ տա տիկ նե րը: Չհան դի պե ցի նք որ ևէ մի դեպ քի, երբ աղ ջիկ 
ե րե խա նե րին տա նն ինչ-որ բան ա նե լու գոր ծում մաս նակ ցու թյուն 
ու նե նան տան տղա մար դիկ:
 
Այս պի սով. 

 Ø Աշ խա տան քի բա ժա նու մը կնոջ և տղա մար դու մի ջև, հա մա
ձայն զրու ցա կից նե րի ըն կա լում նե րի, սահ ման վել է ի 
սկզ բա նե և ինք նըս տին քյան: Զրու ցա կից նե րը չեն տես նում 
ի րե նց մաս նակ ցու թյունն այդ ո րո շում նե րի կայաց ման, 
հետ ևա բար նաև փո փոխ ման հար ցում: Զրու ցա կից-
նե րը երբ ևէ չեն մտա ծել այն հար ցի շուրջ, թե ին չու, երբ և 
ինչ սկզ բուն քով է ի րա կա նաց վել նման բա ժա նու մը: Ա վե-
լին, վեր ջին նե րս դժ վա րա նում է ին պա տաս խա նել նաև մեր 
հար ցա դր մա նը: 

 Ø Ը նդ հա նուր առ մա մբ՝ աշ խա տա նք նե րը բա ժան ված են եր կու 
խմ բի՝ « ներ սի» և «դր սի»: Ներ սի աշ խա տա նք նե րը գտն վում 
են կնոջ տի րույ թում, դր սի նը՝ տղա մար դու: Ներ սի աշ խա տա-
նք նե րն են՝ տան մաք րու թյու նը, սնն դի պատ րաս տու մը, կա թի 
վե րամ շակ ման աշ խա տա նք նե րը և այլն: Դր սի աշ խա տա նք-
նե րն են, հիմ նա կա նում, գյու ղա տն տե սու թյա նը (հո ղա գոր ծու-
թյուն, ա նաս նա պա հու թյուն) վե րա բե րող աշ խա տա նք նե րը: 
Ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, 
կա նայք մաս նակ ցում են և՛ կա նա նց, և՛ տղա մա րդ կա նց 
հա մար նա խա տես ված աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց մա նը: 
Դա ըն դու նե լի է բո լո րի կող մից: Մի նչ դեռ հա կա ռակ դեպ քը, երբ 
տղա մա րդն է մաս նակ ցում կա նա նց հա մար նա խա տես ված 
աշ խա տա նք նե րին, հա մար վում է ա մո թա լի: Ե թե ան գամ 
տղա մար դիկ մաս նակ ցում են նման աշ խա տա նք նե րի ի րա-
կա նաց մա նը, ա պա այն պես, որ այն նկա տե լի չլի նի հար ևան-
նե րի կող մից: Այ սի նքն, ե թե ան գամ տղա մար դիկ պատ րա ստ 
են և ու զում են ի րա կա նաց նել կա նա նց հա մար նա խա տես ված 
գոր ծե րը, ա պա դրան խան գա րում է մշա կու թային մի ջա վայ րը: 
Մե նք հան դի պե ցի նք տղա մա րդ զրու ցա կից նե րի, ով քեր նշում 
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է ին, որ ար տագ նա աշ խա տան քի գտն վե լիս ի րե նք են ի րա-
կա նաց նում տան մաք րու թյան, սնն դի պատ րա ստ ման հետ 
կապ ված բո լոր աշ խա տա նք նե րը, սա կայն վե րա դառ նա լով 
հա մայնք՝ նույնն այլևս չեն ա նում: Դրա ցի ա կան և ազ գակ ցա-
ա րյու նակ ցա կան հա մայն քի կող մից նման եր ևույ թի ա նըն-
դու նե լի լի նե լու հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված նաև այն, 
որ կա նայք ևս դեմ են, որ պես զի տղա մար դիկ նե րգ րավ վեն 
ի րե նց աշ խա տա նք նե րում, օ րի նա կ՝ պա տու հան նե րը լվա նան, 
լվա ցք կամ ար դուկ ա նեն: 

 Ø Հա սա րա կու թյու նը ո րո շում է, որ աշ խա տա նք նե րի բա ժա-
նու մը կա նա նց և տղա մա րդ կա նց մի ջև պե տք է կա տար վի 
դեռ այն ժա մա նակ վա նից, երբ ե րե խա նե րն ան չա փա հաս 
են, որ պես զի նրա նք հե տա գայում պատ րա ստ լի նեն դրա նց: 
Այ սի նքն՝ աղ ջիկ ե րե խա նե րին 8-9 տա րե կա նից պե տք է նե րգ-
րավ վել սե ղան դնե լու, տան մաք րու թյան, ջուր բե րե լու աշ խա-
տա նք նե րում, իսկ տղա ե րե խա նե րի ն՝ մե քե նայի շար ժի չը 
մի աց նե լու, պար կեր տե ղա փո խե լու, ա նա սուն նե րին ջուր և 
խոտ տա լու աշ խա տա նք նե րին: 

 Ø Ա կն հայտ է աղ ջիկ ե րե խա նե րի նկատ մա մբ կի րառ վող 
խտ րա կան վե րա բեր մուն քը: Չա նդ րա դառ նա լով նրա նց 
հան դեպ կի րառ վող վե րա հս կո ղա կան մե խա նի զմ նե րի ն՝ 
նշե նք մի այն, որ դեռ փո քր հա սա կից աղ ջիկ ե րե խա նե րի 
նկատ մա մբ ա վե լի հա ճախ է կի րառ վում սահ մա նա փա կում-
նե րի հա մա կար գը: Մյուս կող մից, ի տար բե րու թյուն տղա նե-
րի, նրա նք ա վե լի շատ են նե րգ րավ վում տան կեն ցա ղային 
գոր ծե րի ի րա կա նաց մա նը՝ ճաշ ե փել, տան մաք րու թյունն 
ի րա կա նաց նել, խա նութ գնալ, կով կթել, սուրճ ե փել, ա ման-
նե րը լվա նալ, ան կո ղին նե րը հա վա քել, թխ վա ծք թխել, զբաղ-
վել ի րեն ցից տա րի քով փո քր ե րե խա նե րի խնամ քով և այլն: 

 Ø Գյու ղա կան հա մայնք նե րում, ե թե ան գամ ու զում են ՝ա ռօ-
րյայում աշ խա տա նք նե րի բա ժան ման կամ ի րա կա նաց ման 
մեջ փո փո խու թյուն լի նի, ա պա դրա ի րա կա նա ցու մը 
տես նում են քա ղաք նե րում: Պատ ճա ռն այն է, որ գյու ղա կան 
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

հա մայնք նե րում բո լո րն ի րար ճա նա չում են, ու ա ռա ջի նն, ով 
կկոտ րի այդ կա րծ րա տի պը, կքար կոծ վի բնա կիչ նե րի կող մից: 
Մի նչ դեռ քա ղաք նե րում մար դիկ ի րար չեն ճա նա չում ու ա վե լի 
ա զատ կա րող են փո փո խու թյուն ներ մտց նել ի րե նց կյան քում: 
Ինչ պես Դավ թա շեն գյու ղում բնակ վող տա տի կն է պա տաս-
խա նում տղա մա րդ կա նց՝ ա ման լվա նա լուն վե րա բե րող 
հար ցի ն՝ « Գյուղ դեղ ինք: Ը դի քա ղաք չէ, օր ի րար չջա նա չեն» 
(Դավ թա շեն, իգ., 79 տ., այ րի):

 Ø  Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից ել նե լո վ՝ կա րող ենք նշել, 
որ մեր հա սա րա կու թյու նը դեռ պատ րա ստ չէ ա ռօ րյայում 
ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք նե րի բա ժա նու մը կա տա րե լ՝ 
դրա նք չպայ մա նա վո րե լով սե ռով: Ինչ պես զրու ցա կից-
նե րն են նշում, այդ ա մե նը գա լիս է դեռ «Ա դա մի ու Ե վայի 
ժա մա նակ նե րից» և այդ պես էլ կմ նա: Հա սա րա կու թյու նը 
դեռ պատ րա ստ չէ փո փո խու թյուն նե րի, հատ կա պե ս՝ ար մա-
տա կան ու կտ րուկ: Ե թե ան գամ կար ծի քի մա կար դա կում 
ու զում են ինչ-որ բան փո խել ա ռօ րյայում, ա պա դա տես նում 
են ի րե նց ան ձից և ըն տա նի քից հե ռու: 

 Ø Ե թե ան գամ տղա մար դը կնո ջը նե րգ րա վում է ո րոշ ո րո
շում նե րի կայաց ման մեջ կամ ինքն է նե րգ րավ վում կնոջ 
հա մար նա խա տես ված աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց մա նը, 
այ նուա մե նայ նիվ, տղա մար դուն է « պատ կա նում» վե րջ
նա կան ո րո շում կայաց նո ղի ի րա վուն քը: 

 Ø Այս պի սո վ՝ ա ռօ րյա աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում 
հս տակ նկա տե լի է ան հա վա սար բաշ խում և խտ րա կան 
վե րա բեր մունք կա նա նց նկատ մա մբ: Ան կախ այն հան գա-
ման քի ց՝ կա նայք ու նե ՞ն զբաղ վա ծու թյուն (վար ձա տր վող 
աշ խա տա նք), թե՝ ոչ, նրա նք նե րգ րավ ված են ա ռօ րյայում 
ի րա կա նաց վող գրե թե բո լոր աշ խա տա նք նե րում:  Ե թե ժա մա-
նա կին այդ ա մե նը բա ցա տր վում էր այն հան գա ման քով, որ 
տղա մար դիկ հիմ նա կա նում նե րգ րավ ված են վար ձա տր վող 
աշ խա տա նք նե րում, և կա նայք պե տք է ի րա կա նաց նեն տա նը 
վե րա բե րող աշ խա տա նք նե րը, ա պա մեր օ րե րում փոխ վել 
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է հա սա րա կու թյան նման բա շխ վա ծու թյու նը, սա կայն 
պահ պան վել է ա վան դույ թը: Կի նը, ով տղա մար դուն հա վա-
սար ի րա կա նաց նում է վար ձու աշ խա տա նք, պե տք է մի այ նակ 
ի րա կա նաց նի տան բո լոր աշ խա տա նք նե րը:

 
2.2.2   Ա ռօ րե ա կա նու թյան փո փո խու թյուն 

Ի նչ պես պա րզ դար ձավ, ո րո շում նե րի կայաց ման և աշ խա տա նք նե րի 
ի րա կա նաց ման հար ցում զրու ցա կից նե րի ա ռօ րյան կազ մա կե րպ ված 
է հս տակ սկզ բունք նե րով և գրե թե փո փո խու թյուն նե րի չի են թա րկ վում: 
Հատ կա պես գյու ղա կան մի ջա վայ րե րում ա ռօ րե ա կան մի ակ փո փո խու-
թյու նը գլ խա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է ե ղա նա կո վ՝ ա ռա վել պա սիվ և 
ա ռա վել ակ տիվ գյու ղա տն տե սա կան աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց մա մբ: 
Մե նք փոր ձե ցի նք դի տար կե լ՝ արդյոք զրու ցա կից նե րն ու զում են փո փո-
խու թյուն ներ ի րա կա նաց նել ի րե նց ա ռօ րյայում, և ինչ բնույ թի փո փո խու-
թյուն ներ են դրա նք: Նման հար ցադ րու մը հնա րա վո րու թյուն կտա այս 
ո լոր տում հե տա գայում որ ևէ նա խա ձեռ նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս հս տակ 
պատ կե րա ցում կազ մել, թե ինչ ակն կա լիք ներ ու նի հա սա րա կու թյու նը, և 
ինչ մե խա նի զմ ներ պե տք է մշա կել դրա նք ի րա կա նաց նե լիս:

 Նախ քան նշ ված փո փո խու թյուն նե րի մա սին ան դրա դառ նա լը նշե նք, 
որ զրու ցա կից նե րը7 շատ դեպ քե րում չու նեն հս տակ ձևա վոր ված 
նպա տակ կամ ցան կու թյուն, թե ին չը կու զե նային, որ փոխ վեր ի րե նց 
ա ռօ րյայում. «Ա վե լի ան կե ղծ որ ա սեմ, այդ ուղ ղու թյա մբ չեմ մտա ծել» 
(Կա մո, ար., 33 տ.,ա մուս նա ցած): Դրա պատ ճառ նե րից մե կն այն 
է, որ ինչ պես ար դեն նշել ենք, նրա նք ի րե նց ա ռօ րյայի կազ մա կեր-
պու մը դի տար կում են որ պես ի րեն ցից դուրս ի րա կա նաց վող մի 
բան, ո րի ձևա վոր ման մեջ ի րե նք որ ևէ մաս նակ ցու թյուն չու նեն: Այդ 
պատ ճա ռով ի րե նք չեն տես նում նաև ի րե նց մաս նակ ցային դե րը այդ 
ա մե նի փո փոխ ման հար ցում:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ ակն կալ վող 
փո փո խու թյուն նե րը հիմ նա կա նում նյու թա կան են. դրա նք վե րա բե րում 
7 Այս բաժնում հիմնականում կանդրադառնանք կին զրուցակիցների 
ընկալումներին:
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են տան վե րա նո րոգ ման աշ խա տա նք նե րին, ան շա րժ և շար ժա կան 
գույ քի ձե ռք բեր մա նը. «Ես կու զե ի, որ է րե խեն կա րո ղա նար պա տա
լո կը խփեր, էդ ա իմ ե րա զը (ն կա տի ու նի ե րա զան քը), մեկ էլ, որ 
մեր պո լե րը կրաս կա քսեր» (Դ րախ տիկ, իգ., 56 տ., ա մուս նա ցած): 
« Տունս իմ ու զած ձևով ռե մո նտ ա նեմ» (Դ րախ տիկ, ար., 31 տ., ա մուս
նա ցած): « Կու զե նայի՝ մի հատ տուն ու նե նայի» (Դ րախ տիկ, իգ., 40 
տ., ա մուս նա ցած): 

Ա կն կալ վող փո փո խու թյուն նե րի տե սան կյու նից մո տե ցում նե րը 
փո քր-ինչ այլ են քա ղա քային մի ջա վայ րե րում, հատ կա պես Կա պան 
քա ղա քում և Եր ևա նում: Այս տեղ նշ վում է նաև հոգ ևոր ար ժեք նե րի 
ձե ռք բեր ման կամ փո փոխ ման, աշ խա տան քում կայա նա լու, ոչ թե 
ե ռա սե րունդ, այլ երկ սե րունդ և/ կամ մի ա սե րունդ ըն տա նիք նե րով 
ապ րե լու մա սին և այլն. «Որ ըն տա նի քի կայաց ման հար ցում ա մու
սին նե րով կայա նան, ոչ կող քից լի նի մա մա, ոչ՝ պա պա: Ի րե նք ու նե
նան ի րե նց սե փա կան խել քը, միտ քը ու կազ մեն ի րե նց ըն տա նի քը» 
(Կա պան, իգ., 32 տ., ա մու րի): «Ու նե նայի ան ձնա կան գրա դա րան» 
(Կա պան, իգ., 32 տ., ա մուս նա ցած): «Ես կու զե նայի մի սե նյա կա նոց 
բնա կա րան, թե կուզ էս նույն մուտ քի մեջ ու նե նայի: Որ ես ինչոր 
մո մե նտ կա րո ղա նայի ու ղե ղս ան ջա տե ի ու գնայի ըն դեղ» (Կե նտ րոն, 
իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված):

Չ նայած գյու ղա կան հա մայնք նե րում ևս, որ պես ա ռօ րե ա կան փո փո-
խու թյուն, նշ վում է աշ խա տա նք ձե ռք բե րե լը, սա կայն դրա ար դյուն-
քում ակն կալ վում է մի այն ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի առ կայու թյուն: 
Եր ևա նում նույն պես նշ վում է այս փո փո խու թյան մա սին, սա կայն 
այլ տե սան կյու նից. աշ խա տա նք ու նե նա լը դի տա րկ վում է ինք նա-
հաս տատ ման, ըն կա լում նե րի փո փոխ ման, մի ջա վայ րում ինք նա դրս-
ևոր ման և, որ ա մե նա կար ևո րն է, կնոջ ան կա խաց ման մի ջոց. « Կու զե ի 
ես էլ աշ խա տե ի հի մա: Որ աշ խա տում ես, ինչ քան ան կախ ես լի նում, 
ինձ թվում ա, էն քան ա վե լի լավ ա: Իմ մա մայի մոտ էլ եմ էդ փո փո խու
թյու նը նկա տում: Հի մա իմ մոտ նե նց չի, որ տե նց խն դիր կա, ուղ ղա կի 
ու զում եմ աշ խա տել: Բայց հե տա գայի հա մար, լավ ա սեմ, ե թե ես 
ա մուս նա նամ, ես կու զեմ աշ խա տեմ, ո րով հե տև մա ման, որ սկ սեց 
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աշ խա տել, ես իր մոտ դրա կան փո փո խու թյուն ներ նկա տե ցի: Նա խ՝ 
իր մտա ծե լա կեր պում. երբ որ ինքն ամ բո ղջ օ րը տա նն էր, ինքն այդ 
ժա մա նակ լրիվ ու րիշ ձև էր մտա ծում: Գի տեք, մի քիչ կո պիտ կհն չի, 
բայց ոնց որ ինքն ա վե լի հե տամ նաց էր, սահ մա նա փակ, ոնց որ ին քը 
շր ջա պա տի հետ կապ չու ներ, գի տեր էն, ինչ ա սում է ին մեր բա րե կամ
նե րը, հար ևան նե րը, չգի տեր, թե ընդ հան րա պես աշ խար հում մար դիկ 
ոնց են մտա ծում: Չգի տե մ՝ իր մոտ եմ ես զգա ցել էդ փո փո խու թյու նը: 
Դա նաև ա վե լի ան կա խաց նում ա կնո ջը: Գի տեք, որ ին քը զգում ա, 
որ ինքն էլ կա րող ա ա նել ա վե լին, քան տան գո րծն ա, հաս կա նում ես, 
որ էդ չի քո նը, որ ամ բո ղջ կյան քում դու տան գո րծ ա նես, գի տես, որ 
կա րող ես ու րիշ բա ներ ա նել, հա րգ վես ու սիր վես ու րիշ մա րդ կա նց 
կող մից» (Քա նա քեռԶեյ թուն, իգ., 20 տ., ա մու րի):

 Փո փո խու թյուն նե րի մա սին խո սե լիս եր ևա նաբ նակ զրու ցա կից նե րը 
չեն սահ մա նա փակ վում մի այն նեղ ան ձնա կան թե մա նե րով, ան դրա-
դառ նում են նաև ա վե լի հա մա պար փակ խն դիր նե րի. « Քա ղա քի 
բա նով ա սեմ, որ ընդ հա նուր ճար տա րա պե տու թյու նը չա ղա վա ղեն, 
մեկ էլ մի քիչ ա վե լի շատ հետ ևեն, թե ընդ հա նուր խա նութ նե րը կե նտ
րո նում ու կե նտ րո նից մի քիչ դուրս, վիտ րի նա նե րը մի քիչ ա վե լի 
հա մա կա րգ ված լի նեն ու քա ղա քի դեմ քին հա մա պա տաս խան լի նեն» 
(Կե նտ րոն, ար., 21 տ., ա մու րի):

 Վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց քում զրու ցա կից նե րի ՏՏ-նե րում կամ 
որ ևէ փո փո խու թյուն չի ե ղել, կամ դա, ինչ պես ակն կալ վող փո փո խու-
թյուն նե րի դեպ քում, վե րա բե րել է մի այն գույ քային ձե ռք բե րում նե րի. 
«Ըլ նի դա տա սը տա րի ա ռաջ, թե հի մի, նույ նը ա նում ենք: Ոչ մի փո փո
խու թյուն էլ չկա» (Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած): «Օ րի նա կ՝ 
լվաց քի մե քե նա: Այն ժա մա նակ գազ կար, բայց կա լոն կա չու նե ի նք, 
տաք ջուր չու նե ի նք» (Վար դե նիս, իգ., 28 տ., ա մուս նա ցած): «Լ վաց քի 
մե քե նա ենք ա ռել, սառ նա րան, խոլ, պիս մե նի սե ղան» (Դավ թա շեն, 
իգ., 79 տ., այ րի):
 
Այս հար ցում ևս մայ րա քա ղա քում ի րա վի ճա կն այլ է: ՏՏ-նե րում տե ղի 
ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը պայ մա նա վո րած են կյան քի ռիթ մին 
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հա մա պա տաս խան ի րա վի ճակ նե րով, ինչ պես, օ րի նա կ՝ այս դեպ քում. 
«էն ժա մա նակ դեմ է ին, որ կի նը մե քե նա քշել ի մա նա, հի մա իմ 
եղ բայ րը ու զում ա ինձ քշել սո վո րեց նի: Ար դեն ինքն ա ա ռա ջար կում, 
ա սում ա՝ չես ու զում սո վո րել: Կա րող եմ ա սել, որ իր մոտ էլ մտա ծե լա
կեր պի փո փո խու թյուն կա, բայց կա րամ հաս տատ ա սեմ, որ ինքն էն 
ժա մա նակ հաս տատ կո ղմ չէր լի նի: Եր ևի էս վեր ջին 10 տա րի նե րին 
ա, որ կին վա րո րդ նե րը շա տա ցել են, պա պան էլ, ախ պե րս էլ սկզ բում 
ա սում է ի ն՝ վատ ա, բայց հի մա էլ տե նց չեն մտա ծում, որ ու զում են, որ 
ես էլ սո վո րեմ» (Քա նա քեռԶեյ թուն, իգ., 20 տ., ա մու րի):

Զ րու ցա կից նե րը դժ վա րա նում են տա րան ջա տել ըն տա նի քում տե ղի 
ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րն ի րե նց ան ձնա կան կյան քում կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րից: Այդ եր կուսն այն քան փոխ կա պա կց ված են 
ի րար, որ կար ծես թե զրու ցա կից նե րը չու նեն ան ձնա կան կյա նք: 
Որ պես ան ձնա կան փո փո խու թյուն՝ շա րու նա կում են նշել լվաց քի 
մե քե նա, տաք ջուր ու նե նա լու հար մա րու թյու նը. « Փայ տի/ա թա րի 
վա ռա րա նը փո խա րի նել ենք գա զի վա ռա րա նով» (Ա մա սի ա, իգ., 33 
տ., ա մուս նա ցած), «Ա ռաջ ձեռ քով լվա ցք է ի ա նում, հի մա չեմ ա նում» 
(Գյում րի, իգ., 51 տ., ա մուս նա ցած): Այս պատ կե րը հան դի պում է 
հիմ նա կա նում գյու ղա կան հա մայնք նե րում: Այս հար ցում ևս, ե թե 
հա մե մա տե նք Կա պա նի և Եր ևա նի զրու ցա կից նե րի ըն կա լում նե րը, 
նկա տե լի են ո րո շա կի տար բե րու թյուն ներ. «Աշ խա տան քային բնույ թի, 
տար բեր հա մա գոր ծակ ցու թյուն ներ, աշ խա տան քային բար ձունք ներ» 
(Կա պան, իգ., 32 տ., ա մու րի): «էս վեր ջին հի նգ տա րի նե րը գնում եմ 
ամ ռա նը հա նգս տա նա լու» (Կե նտ րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված):
 
Ի սկ որ քա նո ՞վ է հա սա րա կու թյու նը պատ րա ստ իր ա ռօ րյայում ի րա-
կա նաց վող ցան կա ցած փո փո խու թյան մեջ ու նե նալ մաս նակ ցային, 
ան մի ջա կան դեր: Խն դի րն այս տե սան կյու նից դի տար կե լիս, ըստ 
բնա կու թյան վայ րի և ըստ տա րի քային խմ բե րի, հս տակ տար բե րու-
թյուն ներ են նկատ վում: Գյու ղա կան հա մայնք նե րում փո փո խու թյան 
ի րա կա նաց ման մեջ զրու ցա կից նե րը գրե թե չեն տես նում ի րե նց 
մաս նակ ցային դե րը: Այս հար ցում ո րո շիչ դեր ու նեն պե տու թյունն 
ու կրո նը. « Հույսս կա պում եմ Աստ ծո հետ, որ պես հայ ա վան դա կան 
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ըն տա նի քի մայր, Աստ ված ինչ պես ա ռաջ նոր դի, այն պես էլ թող լի նի» 
(Ա մա սի ա, իգ., 29 տ., ա մուս նա ցած): « Պե տու թյու նը պտի ա նի, ո՞վ 
պի տի ա նի» (Շե նա վան, իգ.,  75 տ., այ րի):

 Տա րի քային բա ժա նում նե րո վ՝ փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
մեջ պե տու թյան/ ղե կա վա րու թյան ա ռաջ նայ նու թյունն ու կար ևո րու-
թյու նը մատ նան շում են հատ կա պես մի ջին և մի ջի նից բա րձր տա րի-
քային խմ բե րի զրու ցա կից նե րը, ե թե ան գամ հար ցը վե րա բե րում է 
ի րե նց նեղ ան ձնա կան կյան քում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րին, 
այդ թվում՝ ըն տա նե կան խա ղաղ մթ նո լո րտ ու նե նա լուն: Այս տա րի-
քային խմ բի զրու ցա կից նե րը ի րե նց ա ռօ րյայում տե ղի ու նե ցող բո լոր 
փո փո խու թյուն նե րի հիմ քում տես նում են մի այն ֆի նան սա կան մի ջոց-
նե րի առ կայու թյու նը:

 Փաս տո րեն, մի ջին և բա րձր տա րի քի սե րն դի հա րց վող նե րի 
պատ կե րա ցում նե րում պահ պան վել են խո րհր դային ժա մա նա կա
շր ջա նում ձևա վոր ված ըն կա լում նե րը՝ խն դիր նե րի և պե տու թյան 
մի ջև գոյու թյուն ու նե ցող ու ղիղ և ան մի ջա կան կա պի վե րա բե րյալ: 
Նրա նք բո լոր խն դիր նե րի լու ծումն ու փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նա-
ցումն ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ո րեն կա պում են աշ խա տան քի բա ցա-
կայու թյան հետ, ին չը հա մա պա տաս խա նում է խո րհր դային շր ջա նի 
այն պատ կե րա ցում նե րին, որ պե տու թյու նը պե տք է ստեղ ծի աշ խա-
տա տե ղեր:
 
Ե րի տա սա րդ զրու ցա կից նե րի շր ջա նում՝ հատ կա պես քա ղա քային 
մի ջա վայ րե րում, ա ռա վել թույլ է ար տա հայտ ված կամ բա ցա կայում 
է նման ըն կա լու մը: Վեր ջին նե րս ար դեն տես նում են ա ռօ րե ա կան 
փո փո խու թյուն նե րի մեջ ի րե նց գոր ծուն դե րը. «Որ ու զում ես կո ղքդ 
ա մեն ինչ փոխ վի, սկզ բից քեզ փո խիր» (Կե նտ րոն, ար., 21 տ., ա մու
րի):
 
Այս պի սով, ել նե լով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից, կա րող են 
փաս տել.

 Ø  Մեր հե տա զո տու թյան կին զրու ցա կից նե րի մեծ մա սը չի 
ցան կա նում իր ա ռօ րյայում փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց նել: 
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Չնայած ա ռօ րյա աշ խա տա նք նե րի մեջ նրա նց մեծ նե րգ-
րավ վա ծու թյա նը և ո րո շում նե րի կայաց մա նը սահ մա նա փակ 
մաս նակ ցու թյա նը՝ վեր ջին նե րս չեն բա րձ րա ձայ նում դրա նք 
փո փո խե լու ցան կու թյան մա սին:

 Ø Զ րու ցա կից նե րի մի մա սն ան գամ չի էլ մտա ծել որ ևէ փո փո-
խու թյուն ի րա կա նաց նե լու մա սին, ին չը պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա ման քով, որ նրա նք ի րե նց ա ռօ րյայի ձևա վո րու մը 
հա մա րում են ինքնս տին քյան կազ մա կե րպ վող, և, դրա նից 
ել նե լով, չեն պատ կե րաց նում, որ կա րող են այն փո խել, կամ 
հնա րա վոր է այն փո խել:

 Ø Զ րու ցա կից նե րի կող մից նշ ված փո փո խու թյուն նե րը հիմ նա-
կա նում ու նեն նեղ կեն ցա ղային բնույթ՝ գույ քի ձե ռք բեր ման 
և/ կամ տան վե րա նո րոգ ման հար ցե րի ընդ գրկ մա մբ: 

 Ø Ա ռօ րյայում ի րե նց ցան կա լի փո փո խու թյուն նե րը չի րա կա նաց-
նե լը պայ մա նա վո րում են մի այն սո ցի ալ-տն տե սա կան գոր ծոն-
նե րով: Այս հար ցում, ըստ տա րի քի, զրու ցա կից նե րի մեջ 
գե րա կշ ռո ղը խո րհր դային շր ջա նի սե րունդն է՝ խո րհր դային 
գա ղա փա րա խո սու թյա մբ, ո րի հիմ քում բա զի սն էր՝ տն տե-
սու թյու նը, և դրա նից ա ծա նց վող մյուս ո լո րտ նե րը: Այ սի նքն՝ 
կա րող ենք ա սել, որ այս տա րի քային խմ բում դե ռևս խո րհր-
դային գա ղա փա րա խո սու թյա մբ պայ մա նա վոր ված ըն կա լումն 
է գոր ծում:

 Ø Մ շա կու թային մի ջա վայ րը և լու սա վո րու թյան մի ջոց նե րի 
բազ մա զա նու թյու նը նպաս տում են աշ խար հայաց քի ձևա վոր-
մա նը և ըն կա լում նե րի փո փո խու թյա նը, ին չը մեր հե տա զո տու-
թյան շր ջա նակ նե րում եր ևում էր Կա պան քա ղա քում և Եր ևա-
նում բնակ վող զրու ցա կից նե րի դեպ քում: Ե թե գյու ղա կան 
մի ջա վայ րում բնակ վող կի նը, որ պես իր ան ձնա կան կյան-
քում տե ղի ու նե ցող կամ ակն կալ վող փո փո խու թյուն, նշում է 
տա նի քի վե րա նո րո գու մը և/ կամ լվաց քի մե քե նայի ձե ռք բե-
րու մը, ա պա վե րը նշ ված քա ղաք նե րի զրու ցա կից նե րը նշում 
են աշ խա տան քային բար ձունք նե րի հաս նե լը, կայա նա լը, 
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հոգ ևոր խա ղա ղու թյուն ու նե նա լը, ըն տա նի քի մո դե լը փո խե լը:
 Ø  Փաս տո րեն, մշա կու թային ա ռու մով այն քան ու ժեղ է դր ված 

ա ռօ րյայի կազ մա կե րպ ման հա րցն ըստ սե ռե րի, որ կա նայք 
չեն մտա ծում այն փո խե լու մա սին:

2.3   ԺԱ ՄԱՆ ՑԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ 

Այս թե մայում ընդ գր կել ենք ըն տա նի քում, հա մայն քում և հա մայն քից 
դուրս կա նա նց ժա ման ցի կազ մա կե րպ ման դի տար կու մը: Մեր գրե թե 
բո լոր թի րա խային գյու ղա կան հա մայնք նե րում, ե թե կան ժա ման ցի 
վայ րեր, ա պա դրա նք նա խա տես ված են մի այն տղա մա րդ կա նց 
հա մար, որ տեղ կա նա նց մուտքն ար գել ված է՝ հատ կա պես մի ջի նից 
ցա ծր սե րն դի հա մար: Այ սի նքն՝ հա մայն քի ներ սում սահ ման ված է 
տե ղա շա րժ վե լու և հա մայն քային տա րա ծք նե րից օգտ վե լու հս տակ 
բա ժա նում եր կու սե ռե րի մի ջև. «Ե րի տա սա րդ նե րի հա մար հա, սր ճա
րա նի, կա ֆե ի նմա նեց նող մի տեղ, որ ա սե նք, նս տում են՝ ու տելխ
մե լու, խո սա լու, տե նց տե ղեր էլ կան: Աղ ջիկ նե րը չեն գնում տե նց տեղ: 
Աղջ կա հետ գնա լու տեղ չի, տղու հետ գնա լու տեղ ա: Խա ղեր են 
խա ղում, նե նց մթ նո լո րտ ա, որ ա սե նք աղջ կա տեղ չի է լի» (Սա րու խան, 
ար., 28 տ., ա մու րի): « Բի լի ա րդ կա, սե ղա նի թե նիս, շաշ կի, շախ մա տ։ 
Մե նակ տղա մար դիկ են գնում։ Ա վան դույ թի հա մա ձայն՝ կա նա նց չի 
կա րե լի գյու ղում ժա ման ցի վայ րեր գնա լ։ Օ րի նակ այ գի կա, կա նայք 
գնում են, բայց ե րե խա նե րի հետ, ե թե եր կու սով գնան, այ գում նս տե ն՝ 
բամ բա սա նք կս տաց վի» (Ա մա սի ա, ար., 23 տ., ա մու րի):

 Հե տա զո տու թյան նյու թե րը ցույց են տա լիս, որ ժա ման ցի կազ մա կե-
րպ ման ա ռու մով կա նայք ու նեն եր կու սահ մա նա փա կում կամ եր կու 
կախ վա ծու թյուն տղա մա րդ կան ցից. նա խ՝ տա րա ծքն է բա ժան ված 
կնոջ և տղա մար դու մի ջև, մյուս կող մի ց՝ ա ռա նց տղա մար դու թույլտ-
վու թյա ն՝ կի նը չի կա րող կազ մա կեր պել իր ա ռօ րյայի այն մա սը, ո րը 
վե րա բե րում է ժա ման ցին: Գյու ղա կան հա մայնք նե րում մի ակ վայ րը, 
որ տեղ կի նը կա րող է գնալ, հար ևա նի տունն է ՝ սուրճ խմե լու, այն էլ ոչ 
բո լոր դեպ քե րում. « Մե նա կով մի այն գնում եմ հար ևա նի տուն՝ սուրճ 
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խմե լու» (Ա մա սի ա, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): « Մե նա կով հար ևան
նե րի տուն կա րող ա պա հի տակ մտ քո վս ան ցնի, կամ ին քը զան գի, 
գնամ, կո ֆե խմեմ, գամ» (Դավ թա շեն, իգ., 54 տ., ա մուս նա ցած):

 Կա նա նց մաս նակ ցու թյու նը ժա ման ցի կազ մա կե րպ մա նը մե ծա նում է 
այն դեպ քե րում, երբ ըն տա նի քով հյուր են գնում որ ևէ ազ գա կա նի 
տուն: Սա կայն սա չի վե րա բե րում ա մուս նու ըն կե րոջ տուն գնա լուն, 
մա նա վա նդ, ե թե այն տեղ հիմ նա կա նում տղա մար դիկ են. «Ե թե սաղ 
տղա մար դիկ են ու պե տք ա մե նակ իմ կի նը ըլ նի, չէ, հաս տատ մե նակ 
եմ գնում»: (Դ րախ տիկ, ար., 31 տ., ա մուս նա ցած):
 
Ե թե կնոջ ժա ման ցի կազ մա կեր պու մը տե ղի ա ռու մով վե րա հսկ վում է 
տղա մար դու կող մից, ա պա հյուր գնա լիս ինչ տա նե լը՝ սկե սու րի. «Էն 
բա նը, որ ին քը ու զում էր վե րա հս կեր, էդ էն էր, որ ես հյուր գնա լուց 
պե տք ա իմ հետ ինչոր մի տուփ  կան ֆետ վե րց նե ի կամ սուրճ, 
որ պես զի ես չտա նե ի դա: Գնում ես՝ դա տա րկ գնա, կամ էլ՝ իմ տղեն 
էդ քան չի աշ խա տում, որ դու վնաս ես հա սց նում» (Ա պա րան, իգ., 35 
տ., ա մուս նա լուծ ված):
 
Ոչ շատ, սա կայն հան դի պե ցի նք նաև այն պի սի դեպ քե րի, երբ սկե սուր-
նե րը հյուր գնա լիս չեն ու զում, որ տան հա րս նե րն էլ ի րե նց հետ գնան, 
ին չի հա մար ու նեն ի րե նց բա ցատ րու թյու նը. «Օ րի նակ, էս ան գամ իմ 
եղ բոր է րե խու տրն դե զն էր, հար սա նի քն էր, մե նակ ես եմ գնա ցել, իմ 
տղեն պոս տի էր, իմ հա րսն էլ… դե կվար տի րա, քուր ու ախ պեր ենք 
հա վաք վել, մի սե նյա կում, որ 40 մա րդ ա նս տում» (Դ րախ տիկ, իգ., 
56 տ., ա մուս նա ցած):

 Գյու ղա կան հա մայնք նե րի կին բնա կիչ նե րը կա րո ղա նում են ժա ման ցի 
վայր գնալ, երբ ել նե լով ա ռող ջա կան խն դիր նե րի ց՝ գնում են քա ղա ք՝ 
բժշ կի: Այս տար բե րա կը գոր ծում է հատ կա պես այն դեպ քում, երբ 
հի վան դա նո ցը գտն վում է Եր ևա նում. «Ես ժա ման ցի վայ րեր գնում եմ 
էն ժա մա նակ, երբ գնում եմ բժշ կի: Եր ևան ես մե նակ բժշ կի եմ գնում» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): Եր ևա նում ժա ման ցի վայր 
գնա լն ա վե լի հե շտ է, քա նի որ կին-տ ղա մա րդ բա ժա նումն այս տեղ 
կամ շատ թույլ է ձևա վոր ված, կամ իս պառ բա ցա կայում է:
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 Մար զային հա մայնք նե րում այն քան է կա րծ րա ցած ժա ման ցի վայ րե րի 
բա ժա նու մը կնոջ և տղա մար դու մի ջև, որ ան գամ չեն պատ կե-
րաց նում այդ պի սի հնա րա վո րու թյան մա սին. « Գյու ղում դժ վար ա 
պատ կե րաց նել կա նա նց հա մար ժա ման ցի վայր» (Դավ թա շեն, ար., 
28 տ., ա մու րի): Այդ եր ևույ թի ըն կա լում նե րն այն քան խո րն են, որ այդ 
հար ցի մա սին նույն կե րպ են մտա ծում նաև կա նայք: Չեն կա րո ղա-
նում պա տաս խա նել, թե ի րե նց հա մայն քում ինչ ժա ման ցի վայր կու զե-
նային  լի ներ, որ տեղ կկա րո ղա նային այ ցե լել նաև ի րե նք: Ա վե լին, 
դա այն քան չեն կար ևո րում, որ հի շյալ հար ցին կին զրու ցա կի ցը այլ 
պա տաս խան է տա լիս. « Գի տեք ինչ եմ ու զում՝ լի նի, որ աշ խա տան քի 
տեղ բա ցեն, մե նք աշ խա տե նք» (Ա պա րան, իգ., 50 տ., ա մուս նա ցած):
 
Ի նչ պես ար դեն նշե ցի նք, գյու ղա կան հա մայնք նե րում մի ակ տե ղը, 
որ տեղ կի նը կա րող է մի այ նակ գնա լ՝ հար ևա նի տուն գնա լն է՝ 
սուրճ խմե լու: Մի նչ դեռ մար զային, քա ղա քային հա մայնք նե րում 
ու հատ կա պես Կա պան քա ղա քում ըն դուն ված է աշ խա տան քային 
գոր ծըն կեր նե րի, ըն կե րու հի նե րի տուն կամ նրա նց հետ որ ևէ տեղ 
գնա լը. « Հիմ նա կա նում իմ կո լե գա նե րի, ըն կեր նե րի տուն եմ մե նակ 
հյուր գնում» (Կա պան, իգ., 32 տ., ա մու րի): Հե տա քր քիր է, որ գյու-
ղա կան հա մայնք նե րում ըն կե րու հի ու նե նալ, ըն կե րու հու տուն գնալ 
ի րա վի ճակ նե րի չհան դի պե ցի նք:

 Կե նտ րոն հա մայն քում ժա ման ցի կազ մա կե րպ ման պատ կե րն այլ 
է: Այս տեղ մի կող մից բազ մա զան են ժա ման ցի կազ մա կե րպ ման 
վայ րե րը և ձևե րը, մյուս կող մի ց՝ հս տակ ընդ գծ ված չէ դրա նց 
բա ժա նումն ըստ սե ռե րի: Այս ա մե նը նպաս տում է, որ հա ճա խա կի 
փո փոխ վեն նաև ժա ման ցի կազ մա կե րպ ման նա խա սի րու թյուն նե րը. 
« Հա, մե նակ եմ գնում, ո րով հե տև էդ քան հե տա քր քիր տեղ չի՝ ինչոր 
մե կին հե տս տա նե լու: Ես շփ վում եմ ա վե լի շատ իմ ըն կեր նե րիս հետ, 
մի նչև էդ՝ ա վե լի դա սա րա նի աղ ջիկ նե րի հետ է ի նք, հի մա, ճի շտն 
ա սած, փոխ վել ա նա խա սի րու թյուն նե րս, հի մա մեր նկար չա կան 
շր ջա պա տի ժո ղո վուրդն ա ինձ ա վե լի գրա վում, թե կուզ դա ժե ինչ 
որ տեղ գնալ, Փա րիզմա րիզ ներ գնում եմ, է լի էդ նույն շր ջա պա տն 
ու նեմ» (Կե նտ րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված):
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

 Տար բեր են նաև ժա ման ցի կազ մա կե րպ ման վայ րե րն՝ ըստ բնա կա-
վայ րե րի տի պի: Մար զային հա մայնք նե րում ժա ման ցի կազ մա կե-
րպ ման վայ րե րը հիմ նա կա նում ազ գակ ցա-ա րյու նակ ցա կան և դրա ցի-
ա կան հա մայն քի տնե րն են, այ սի նքն` ազ գա կան նե րի և հար ևան նե րի 
տուն այ ցե լու թյուն նե րը: Կե նտ րոն հա մայն քում նա խը նտ րու թյունն 
այլ է. ժա ման ցը կազ մա կե րպ վում է սր ճա րան նե րում, փա բե րում, 
ա կումբ նե րում, խա ղատ նե րում, ա ռա նձ նատ նե րում. «Տ ներ շատ քիչ 
ենք գնում, գի տեք տներ ոնց ենք գնում, ա սե նք ե թե, օ րի նակ, մեր 
տնօ րե նը, ին ձա նից չո րս տա րով ա փո քր, ին քը հի մա ի րան մի հատ 
պու ճու րիկ տու նիկ ա ա ռել Ձո րաղ բյու րում, շատ պու ճու րիկ է լի, մի 
մար դու հա գով, էս պես ա սած, իս կա կա նից ու մե նակ ա: Ա սե նք, 
ը տեղ լի նում ա, մե նք աղ ջիկ նե րով հա վաք վում ենք՝ ա ռա նց տղա մա
րդ կա նց: Բայց շատ հա ճախ նաև ռես տո րան, կա ֆե և այլն, տե նց» 
(Կե նտ րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված): « Կամ քլաբ կամ բուո լի նգ, 
չգի տեմ, տե նց տե ղեր» (Կե նտ րոն, ար., 21 տ., ա մու րի):
 
Ի սկ ինչ պե ՞ս է հայ ըն տա նիք նե րում կազ մա կե րպ վում հյու րին ըն դու-
նե լը, հյու րա սի րե լը և ճա նա պար հե լը: Ի՞նչ մաս նակ ցու թյուն և սահ մա-
նա փա կում ներ ու նեն դրա նց ՏՏ կա նայք: Հե տա զո տու թյան ար դյունք-
նե րը ցույց են տա լիս, որ այս հար ցում խն դի րը պայ մա նա վոր ված է 
ոչ մի այն տվյալ տան ան դամ նե րի սե ռային բա ժան մա մբ, այլև հյու րի 
սե ռային պատ կա նե լու թյա մբ: Երբ տան հյու րը կին է, տան կա նայք 
նե րգ րավ վում են վեր ջի նիս և՛ դի մա վո րե լու, և՛ հյու րա սի րե լու, և՛ ճա նա-
պար հե լու հար ցե րում: Նման ի րա վի ճակ նե րում ՏՏ տղա մար դիկ 
աշ խա տում են հնա րա վո րի նս մոտ չգտն վել հյու րին, որ պես զի 
վեր ջի նս ի րեն ա վե լի ան կաշ կա նդ զգա: Ա վե լին, ո րոշ դեպ քե րում 
նրա նց հյու րից մե կու սաց նում են տան կա նայք, ինչ պես, օ րի նակ, 
Վար դե նի սում նե րգ րավ ված դի տա րկ ման ժա մա նակ: Երբ տան տի-
րու հին դի մա վո րեց մեզ ու հյու րա սե նյակ ու ղեկ ցեց, որ դին այն տեղ էր, 
բայց մեր մտ նե լուն պես գնաց փո քր հյու րա նոց. ընդ ո րում՝ դա ա նե լը 
մայրն ա ռա ջար կեց որ դուն, ո րով հե տև մտա ծեց, որ չար ժե կա նա նց 
հետ նս տել: Նույ նի սկ այն դեպ քում, երբ տան տի րու հին խո հա նո ցում 
սուրճ էր պատ րաս տում ու մի րգ կտ րում, իսկ հյու րը մե նակ էր հյու րա-
սե նյա կում, որ դին չմի ա ցավ նրան, ոչ էլ մայրն ա ռա ջար կեց որ դուն 



– 74 –

Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

մի ա նալ, այլ թոռ նե րին ա սաց, որ հյու րի հետ զրու ցեն, մի նչև ին քը 
գա: Երբ ճա շի ժա մին վե րա դար ձան նաև տան հա րսն ու նրա սկես-
րայ րը, վեր ջի նս բար ևեց հյու րին և մի ա ցավ որ դուն: Հար սը սկե սու րի 
հետ սկ սեց ճա շի պատ րաս տու թյուն տես նել: Այդ ըն թաց քում նույն պես 
հյու րը մե նակ էր, սա կայն ո´չ տան տե րը, ո´չ էլ նրա որ դին չմի ա ցան 
հյու րին, ա վե լի ն՝ սե ղա նը գցե լու ըն թաց քում նրա նք տա նից դուրս 
ե կան, որ պես զի ճա շե լիս կա նա նց մե նակ թող նեն:

 Դավ թա շեն գյու ղում ևս նե րգ րավ ված դի տա րկ ման ժա մա նակ ա կա-
նա տես ե ղա նք նման ի րա վի ճա կի: Ընթ րե լուց հե տո տան տղա մար դիկ 
մի կո ղմ քաշ վե ցի ն՝ հյու րին թող նե լով տան կա նա նց հետ: Սա կայն 
երբ նրա նց տուն ե կավ ևս մեկ հյուր՝ տան տի րոջ եղ բոր որ դին, 
տղա մար դիկ նո րից մո տե ցան սե ղա նին և սկ սե ցին սե ղա նից օգտ վել, 
որ պես զի նա էլ օգտ վի:
 
Ե րբ տան հյու րը տղա մա րդ է, ըն դուն ված է, որ նրան դի մա վո րեն 
տղա մար դիկ, հյու րա սի րեն կա նայք, ճա նա պար հեն տղա մար դիկ: 
Հատ կա պես ե րի տա սա րդ հա րս նե րը չեն խա ռն վում տղա մա րդ հյու-
րին դի մա վո րե լու և ճա նա պար հե լու հար ցե րում. «Որ մա րդ ա գա լիս, 
ես եմ, տան կնի կն եմ, դուրս եմ գա լիս, ա սում եմ՝ է կեք տուն: Կու զե մ՝ 
ա սեմ, որ մեր հար սը զուսպ ա, ին քը բան չի ա նի՝ մամ, մա րդ ա է կել: 
Օ րի նակ, իմ տղու ըն կեր նե րը, որ գա լիս են, գա լիս ա՝ մամ, կան չում 
են, տե ս՝ ով ա: Ին քը դուրս չի գա լիս, չի շփ վում» (Դ րախ տիկ, իգ., 56 
տ., ա մուս նա ցած): « Պա րզ ա, դի մա վո րե լը ես եմ դի մա վո րում, բայց 
մա տու ցե լը կի նս ա ա նում» (Դ րախ տիկ, ար., 31 տ., ա մուս նա ցած):
 
Այ նու հե տև կցան կա նայի նք ան դրա դառ նալ հա մա ցան ցին և հե ռուս-
տա տե սու թյա նը, մի ա ժա մա նակ և՛ որ պես ժա ման ցի մի ջոց, և՛ գի տե-
լի քի ձե ռք բեր ման աղ բյուր: Հատ կա պես կար ևո րել ենք երկ րոր դին 
ան դրա դառ նա լը՝ հաս կա նա լու հա մա ր՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
ինչ քա նով է հնա րա վոր այդ մի ջոց նե րը դի տար կել որ պես ըն կա լում-
նե րի փո փո խու թյան ու ղի ներ:

 Ժա ման ցի կազ մա կե րպ ման տար բե րակ է դի տա րկ վում հա մա ցան-
ցի ց՝ հատ կա պես սո ցի ա լա կան կայ քե րից օգտ վե լը: Ա ռա ջին հայաց քից 
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այս տեղ թվում է՝ խն դիր ներ չկան, քա նի որ հա մա ցան ցի հա սա նե լի-
ու թյու նը մե ծա ցել է: Սա կայն խն դի րը դրա նից օգտ վե լու հնա րա վո րու-
թյուն նե րի մեջ է: Կին զրու ցա կից նե րը կամ ժա մա նակ չու նեն հա մա-
ցան ցից օգտ վե լու, կամ տան ան դամ նե րի կող մից դա ա ռա նձ նա պես 
չի ող ջուն վում: Ինչ պես նշեց կին զրու ցա կից նե րից մե կը, ին քը հիմ նա-
կա նում հա մա ցան ցից օգտ վում է հե ռա խո սով, քա նի որ սկե սու րին դուր 
չի գա լիս, երբ ի րեն տես նում է հա մա կա րգ չի դի մաց նս տած. «Ին քը չի 
սի րում, որ ես հա մա կա րգ չի դե մը նս տեմ, խո սում ա: Ինչ քան էլ մա քուր 
լի ներ կող քե րս, որ ին քը տես նում ա նս տա ծ՝ սիր տը կա նգ նում ա» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած): Մեջ բե րե նք նաև մի կին զրու-
ցակ ցի նկա րագ րած ի րա վի ճակ, ով հա րա զատ նե րի հետ վիր տուալ 
տար բե րա կով շփ վում է ա մուս նու մի ջո ցով. «Ա սե նք, ե թե պե տք ա ըլ նում 
ինչոր մե կի հետ գր վե լը, ես ար տա հայտ վում եմ, ին քը (ն կա տի ու նի 
ա մուս նուն) գրում ա, մե նք տե նց խո սում ենք ու վե րջ» (Դ րախ տիկ, իգ., 
40 տ., ա մուս նա ցած): Սա կայն նշե նք, որ այս կնոջ կող մից այս ի րա վի-
ճա կը չի նշ վել որ պես բա ցա սա կան եր ևույթ կամ դժ գո հու թյուն:

Չ նայած այն հան գա ման քին, որ այ սօր բազ մի ցս խոս վում է հա մա-
ցան ցի մի ջո ցով գի տե լիք ստա նա լու մեծ հնա րա վո րու թյան և մատ չե լի-
ու թյան մա սի ն՝ այն այդ ա ռու մով ի րա գոր ծե լի չէ գյու ղա կան հա մայնք-
նե րում: Նման մի ջա վայ րե րում հա մա ցան ցը չի օգ տա գո րծ վում որ պես 
գի տե լի քի ձե ռք բեր ման աղ բյուր կամ մի ջոց: Այն հիմ նա կա նում 
ծա ռայում է որ պես սո ցի ա լա կան կայ քե րից օգտ վե լու և սե րի ալ նե րի 
կրկ նու թյու նը դի տե լու մի ջոց: Հետ ևա բար հա մա ցան ցը դի տար կել 
որ պես տե ղե կատ վա կան և գի տե լի քի ձե ռք բեր ման մի ջոց գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում այն քան էլ ճի շտ չէ: Ի տար բե րու թյուն գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի՝ քա ղա քային մի ջա վայ րե րում հա մա ցան ցի կի րա ռե-
լի ու թյունն այլ է: Որ պես ժա ման ցի մի ջոց օգ տա գոր ծե լուց զա տ՝ այն 
օգ տա գո րծ վում է որ պես գի տե լի քի ձե ռք բեր ման մի ջոց, այդ թվում՝ 
մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյուն կար դա լու, լու րեր լսե լու և այլն: 
« Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան, ըն կեր նե րիս հետ եմ շփ վում 
ֆեյս բու քով, բնա կա նա բար լու րեր, ա ֆո րի զմ ներ և այլն. (Կա պան, 
իգ., 32 տ., ա մու րի): « Նյու թեր եմ կար դում մաս նա գի տու թյան վե րա
բե րյալ» (Քա նա քեռԶեյ թուն, իգ., 20 տ., ա մու րի):
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

 Նույ նը կա րող ենք ա սել նաև հե ռուս տա տե սու թյան մա սին: Գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում ա ռա վել տա րած ված հե ռուս տա հա ղոր դում նե րից են՝ 
սե րի ալ նե րը, « Մայ րի կի ե փա ծն ու րիշ է», «Ի նչ ե փել այ սօր» հա ղոր դում-
նե րը և այլն: Մի նչ դեռ Կե նտ րոն հա մայն քում բնակ վող զրու ցա կից նե րի 
նա խը նտ րու թյուն նե րն այլ են. «Ես սի րում եմ նայել լավ ֆիլ մեր, սի րում 
եմ քա ղա քա կան թոքշոու ներ, ռու սա կան, ո րով հե տև հայ կա կա նի 
քա ռա կու սի ու թյու նը ինձ վաբ շե նեռ վե րս քայ քայում ա, և ես եր բեք 
չեմ ու զե ցել վեր կե նամ ստե ղից գնամ, մի շտ պատ րի ոտ եմ է ղել, բայց 
մեկմեկ իս կա պես հի աս թափ վում եմ` տես նե լով ան գամ մեր ընտր
ված նե րի ու ղե ղը, մա կար դա կը և այլն: Ես շատ մեծ հա ճույ քով նայում 
եմ ի րա նց նա խը նտ րա կան դե բատ նե րը, ո րով հե տև, որ մե կն էլ խո սում 
ա, դու զգում ես, որ ին քը կի րթ մա րդ ա, ին քը ու նի մա կար դակ, ին քը 
ու նի ա սե լիք» (Կե նտ րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված): «Օ րի նակ, շատ 
սի րում ենք Следствие вели с Леонидом Каневским, այդ հա ղոր դու մը 
նայել» (Կե նտ րոն, իգ., 27 տ.,ա մուս նա ցած):
 
Այս պի սով.

 Ø  Թի րա խային հա մայնք նե րում՝ հատ կա պես գյու ղա կան 
մի ջա վայ րե րում, ժա ման ցի կազ մա կե րպ ման վայ րե րը 
բա ժան ված են ըստ սե ռե րի, ընդ ո րում՝ դրա նք հիմ նա կա
նում հա մար վում են տղա մա րդ կային: Գյու ղա կան հա մայնք-
նե րում դրա նք այն տա րա ծք նե րն են, որ տեղ հա վաք վում են 
տղա մար դի կ՝ զրու ցե լու կամ որ ևէ խա ղ՝ շախ մատ, նար դի, 
թղ թա խաղ, խա ղա լու նպա տա կով: Գյու ղա կան հա մայնք
նե րում կա նա նց հա մար նա խա տես ված ժա ման ցի վայ րեր 
չկան, դրա նք մի այն տան տա րա ծք նե րն են, որ տեղ հա վաք
վում են սուրճ խմե լու: Ընդ ո րում՝ կա նայք ևս քայ լեր չեն 
նա խա ձեռ նում ՝ հա մայն քային տա րա ծք նե րը զուտ տղա մա-
րդ կային դի տար կե լու կա րծ րա տի պը փո խե լու ուղ ղու թյա մբ: 

Քա ղա քային մի ջա վայ րե րում պատ կե րը փո քր-ինչ այլ է: Այս տա րա-
ծք նե րում կան ժա ման ցի վայ րեր, որ տեղ կա նա նց մուտքն ա զատ է՝ 
ինչ պես տղա մա րդ կա նց հետ, այն պես էլ՝ ա ռան ձին: Դրա նք հիմ նա-
կա նում սր ճա րան նե րն են և զբո սայ գի նե րը: Ինչ պես նշում է ին մեր 
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կին զրու ցա կից նե րը, ի րե նք ևս այ ցե լում են այդ ժա ման ցի վայ րե րը, 
երբ որ ևէ գոր ծով գնում են Եր ևան:

 Ø  Փաս տո րեն, ինչ պես աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման և ո րո-
շում նե րի կայաց ման դեպ քում, ժա ման ցի կազ մա կե րպ ման 
ժա մա նակ ևս գոր ծում է « ներ սի» և «դր սի» սկզ բուն քը: Դր սի 
հան րային տա րա ծք նե րն ա զա տո րեն օգ տա գո րծ վում են 
տղա մա րդ կա նց կող մից, այ սի նքն՝ տղա մա րդ կային են, մի նչ-
դեռ մի ակ տա րած քը, որ տեղ կա նայք կա րող են ա զա տո րեն 
կազ մա կեր պել ի րե նց ժա ման ցը՝ տան ներ սի տա րա ծքն է: 

 Ø Ի նչ պես նշել ենք, հա մայն քային ո րո շում նե րի կայաց ման և 
հան րային քն նար կում նե րին մաս նակ ցե լու հար ցե րում կա նայք 
ու նեն սահ մա նա փակ դե րա կա տա րու թյուն: Հատ կա պես 
մար զային հա մայնք նե րում քա ղա քա կա նու թյա նը, հա մայն քին 
վե րա բե րող քն նար կում նե րը հիմ նա կա նում տե ղի են ու նե նում 
հե նց ժա ման ցի նպա տա կով (և ոչ մի այն) կազ մա կե րպ վող 
հա վաք նե րի ժա մա նակ: Փաս տո րեն կա նայք, չկա րո ղա նա լով 
կազ մա կեր պել ի րե նց ժա ման ցը հան րային վայ րե րում, չկա րո-
ղա նա լով մուտք ու նե նալ տղա մա րդ կային հա մար վող տա րա-
ծք նե րում, չեն կա րո ղա նում մաս նակ ցել նաև հան րային ո րո-
շում նե րի կայաց մա նը և քն նա րկ մա նը:

 
2.4  Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

« Դաս տի ա րա կու թյուն» տեր մի նի ըն կա լու մը հե տա զո տու թյան 
մաս նա կից նե րի շր ջա նում բա վա կան հա րա բե րա կան է: Դաս տի ա րա-
կու թյուն ա սե լո վ՝ զրու ցա կից նե րը հիմ նա կա նում հաս կա նում են ե րե-
խա նե րի կր թու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րը, նկա տո ղու թյուն ա նե լը 
և ֆի զի կա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սո վո րեց նե լը: Զրու ցա կից նե րի 
պա տաս խան նե րից եր ևում է, որ դաս տի ա րա կու թյան ըն թաց քում 
կամ քիչ են կար ևոր վում, կամ գրե թե չեն կար ևոր վում հա մա մա րդ-
կային ար ժեք նե րը, ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լը՝ ան կախ սե ռային 
պատ կա նե լու թյու նից: Այն հար ցին, թե ինչ քա նով են ծնող նե րը նե րգ-
րավ ված ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում կամ որ ծնո ղն 
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ինչ քա նով է զբաղ վում ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյա մբ, զրու ցա-
կից նե րն ան մի ջա պես ար ձա գան քում են, թե այն ի րա կա նաց նում են 
հա վա սար կեր պով: Սա կայն ա ռա վել ման րա մա սն դի տար կում նե րը 
ցույց են տա լիս, որ պատ կե րն ի րա կա նում այլ է:
 
Ի նչ պես կր թու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում նե րի կայաց ման հար ցում, 
այն պես էլ դաս տի ա րա կու թյան մեջ հայ րե րը նե րգ րավ վում են այն 
դեպ քում, երբ կա րիք է լի նում ե րե խա նե րին նկա տո ղու թյուն ա նել 
կամ սաս տել: Նման դեպ քե րում հայ րե րին նե րգ րա վում են մայ րե րը. 
«Ե րբ մի քիչ չա րու թյուն են ա նում, այդ ժա մա նակ նոր խա ռն վում են» 
(Վար դե նիս, իգ., 62 տ., այ րի): «Ե րբ հար ցը կապ ված ա տղու վե րա
բե րյալ, դա լի նի ան կար գու թյուն գյու ղում, դա կլի նի պա տաս խա նել 
ծնո ղին, ին չը, որ տղուն ա պե տք, դրա նով զբաղ վում ա ի հար կե 
հայ րը: Ին չը ինձ դուր չի գա լի ի րա նց մեջ, ես բո ղո քում եմ հո րը, ինքն 
էլ ի րա նց դաս տի րա կում ա» (Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած):

 Նա խո րդ բա ժին նե րում ներ կայաց ված բո լոր խն դիր նե րի հիմ քը 
կա րե լի է տես նել ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան մեջ: Դեռ փո քր 
տա րի քից սկ սա ծ՝ աղ ջիկ ե րե խա նե րի մեջ դր վում են «կ նո ջը բնո րոշ» 
և «կ նոջ հա մար կար ևոր» հատ կա նիշ ներ, իսկ տղա ե րե խա նե րի մե ջ՝ 
«տ ղա մար դուն բնո րոշ»: Ըն դուն ված է այն մո տե ցու մը, որ աղ ջիկ ե րե-
խա նե րի դաս տի ա րա կու թյա մբ ա վե լի շատ պե տք է մայ րե րը զբաղ-
վեն, տղա ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյա մբ՝ հայ րե րը. «Ի հար կե, իմ 
կար ծի քով ը տե նց ա, հոր դաս տի ա րա կու թյունն ու րիշ ա: Ինչ քան էլ ես 
դաս տի ա րա կեմ, հոր կա րի քն ա վե լի շատ ա զգաց վում՝ որ պես տղա 
ե րե խա ներ» (Վար դե նիս, իգ., 28 տ., ա մուս նա ցած): «Օ րի նակ էս 
վեր ջե րս ու զե ցել է ին, ծխել տային էս թա ղի ե րե խե քից, հե րը ի մա ցել 
էր, վրեն խո սա ցել էր: Ա սում ա՝ մի ծխի, լավ բան չի: Ը տե նց հան գի ստ 
խո սա ցել ա, ինքն էլ հաս կա ցել ա» (Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս
նա ցած):
 
Ե րե խայի սե ռով պայ մա նա վոր ված դաս տի ա րա կու թյան տար բե-
րու թյու նը ծնող նե րը բա ցատ րում են ա վան դույ թի ու ժով. « Դե, ըստ 
եր ևույ թի, աղջ կա սխալ նե րի հա մար մի շտ կմե ղադ րեն մո րը, էտ 
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ա ճիշ տը, ա վան դույթն ա տե նց տա լիս ու տե նց էլ կա: Իմ կար ծի
քը: Բայց տղեր քը մնում են տղե րք, ո րը պի տի հայ րը դաս տի րա կի» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած):
 
Այն քան ցայ տուն են ար տա հայտ ված ծնող նե րի նե րգ րավ վա ծու թյան 
տար բե րու թյուն նե րը ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում, որ 
ար դեն սե ռա հա սուն տա րի քում աղ ջիկ ե րե խա նե րը ա մա չում կամ 
վա խե նում են ի րե նց խն դիր նե րի մա սին խո սել հայ րե րի հետ. «Որ 
տղա նե րը մո տի կա նում են, ին քը ի րա հո րից վա խե նում ա ա սի, ա մա
չում ա: Վեր ջե րս էլ ի րեն ա սե ցի, մի ա մա չի, աղ ջիկ էս, է տի բնա կան 
բան ա, հե րդ էլ գել ու գա զան չի: Ա սում եմ՝ պա պային ա սա, որ 
ու զող ներ ու նես: Թող պա պան խո սի էտ տղե քի հետ, որ քե զի բան 
չա նեն» (Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած):

Չ նայած աղ ջիկ ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյա մբ զբաղ վում են 
հիմ նա կա նում մայ րե րը, սա կայն հայ րե րը ևս սկ սում են նե րգ րավ վել 
հատ կա պես այն հար ցե րում, ին չը կա րող է վնա սել ի րե նց հե ղի նա-
կու թյա նը, այդ թվում՝ մաս նա գի տու թյան ո րոշ ման դեպ քում. «Ին քը 
ու զում ա վայե նի գծով, հե րը չի թող նում, ա սում ա՝ է տի քո տե ղը չի» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 33 տ., ա մուս նա ցած):
 
Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան ձևե րը փոխ վում են՝ կախ ված 
ըն տա նի քի կա ռուց ված քից: Ե ռա սե րունդ և քա ռա սե րունդ ըն տա նիք-
նե րում այդ հար ցին մաս նակ ցում են՝ ե րե խայի ծնող նե րը, տա տիկ-
նե րը, պա պիկ նե րը, վեր ջին նե րիս ծնող նե րը, հո րեղ բայր նե րն ու 
նրա նց կա նայք և այլն: Նման ըն տա նիք նե րում մայ րե րի դաս տի րա կու-
թյու նը երկ րոր դա կան բնույթ ու նի, քա նի որ ա ռա վել ա վագ սե րունդն 
իր ձե ռքն է վե րց նում ե րե խայի դաս տի րա կու թյու նը: Կա մո գյու ղում 
ի րա կա նաց ված նե րգ րավ ված դի տա րկ ման ժա մա նակ զրու ցա կի ցը 
պատ մեց, որ սկես րայ րի եղ բոր ըն տա նի քի հետ ապ րե լիս, երբ ի րե նց 
հետ ապ րել է նաև սկես րայ րի մայ րը, ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու-
թյան հար ցե րով նրա նց հետ ա նը նդ հատ բա խում ներ/ կո նֆ լի կտ ներ 
է ու նե ցել. ա վագ սե րուն դը սխալ է հա մա րել ե րե խայի մոր դաս տի ա-
րա կու թյու նը, քա նի որ վեր ջի նս բա րձ րա գույն կր թու թյուն է ու նե ցել և 
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ե րե խա նե րին փոր ձել է դաս տի ա րա կել այն պի սի մե թոդ նե րով, ո րո նք 
ըն դուն ված չեն գյու ղա կան մի ջա վայ րում: Խն դի րն այն քան լուրջ է 
ե ղել, և ա մու սին նե րն այն քան են վի ճա բա նել, որ պա տա հել է՝ ա մու-
սի նը հար վա ծել է կնո ջը:

 Քա նի որ մայ րա քա ղա քում ի րա դար ձու թյուն նե րն ու զար գա ցում նե րն 
ա վե լի ա րագ են տե ղի ու նե նում, և դրա նց պե տք է հար մար վել ոչ թե 
ըստ սե ռի, այլ ըստ ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կի, տար բեր են նաև ե րե խա-
նե րի դաս տի ա րա կու թյան մո տե ցում նե րը: Եր ևա նի Կե նտ րոն հա մայն-
քում ա վե լի թույլ են ար տա հայտ ված սե ռով պայ մա նա վոր ված դաս տի-
ա րա կու թյան տար բե րու թյուն նե րը. «Ե թե որ պես մա մա աղջ կան պե տք 
ա սո վո րեց նես, որ ին քը ա վե լի տն տես վար լի նի, խա զայստ վե նի ինչոր 
բա ներ, ես կա րող եմ իմ աղջ կան սո վո րաց նե լ՝ ոնց կա րե լի ա փո ղը 
տն տե սել: Դե գի տեք ինչ, ե թե մտա ծես, պա պան պե տք ա տղային 
տա ինչոր տղա մա րդ կային սկզ բունք ներ, հա, մա ման պտի աղջ կան 
տա, բայց հի մա, է սօր վա կյան քում ես ար դեն չեմ կա րող, դա ինչոր 
թե ո րի ա է ստաց վում: Դա պռոս տը տե սու թյուն ա, որ ե թե տղան պտի 
կա րո ղա նա մեխ խփի, էդ պա պան ա ի րան սո վո րաց նում, բայց մեր 
տա նը հի մա մե խե րը խփու մա Ան նան (իր աղ ջի կն է): Եվ ես գի տեմ, որ 
է սօր վա ժա մա նա կա կից տղա նե րի մեջ լի քը տղա ներ կան, ո րո նք չեն 
կա րո ղա նում տն տե սա կան ինչոր գոր ծեր ա նեն: Ան նան, որ պու ճուր 
է րե խա էր, ան գամ մի մո մե նտ, որ փակ վե ցին կոշ կա կա րա նոց նե րը, 
բան, ին քը մեր կո շիկ նե րը սար քում էր, ռե զին էր կտ րում խփում 
կրուն կի վրա» (Կե նտ րոն, իգ., 58 տ., ա մուս նա լուծ ված):
 
Աղ ջիկ ե րե խա նե րի դե րը ըն տա նի քի լավ մայր լի նե լու և ե րե խա ներ 
ու նե նա լու կար ևո րու թյու նից դուրս գրե թե չի ըն կալ վում: Աղ ջիկ 
ե րե խան ա պա գայում պե տք է լի նի խե լոք, լավ մայր, լավ հա րս, 
պա հի իր հայ րա կան ըն տա նի քի պա տի վը, լավ ե րե խա ներ դաս տի ա-
րա կի. « Լավ հա րս ըլ ներ, ա պա գայում լավ մայր ըլ ներ, և սիր ված կին» 
(Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս նա ցած): « Լավ ըն տա նի քի կին դառ նա, 
լավ ըն տա նի քի, է րե խու մայր դառ նա» (Վար դե նիս, ար., 52 տ., ա մուս
նա ցած): « Խե լոք ըն տա նիք ընկ նեն, խե լոք լի նեն» (Վար դե նիս, իգ., 62 
տ., այ րի):
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

 Ի տար բե րու թյուն աղ ջիկ ե րե խա նե րի՝ տղա նե րի դե րն ա ռա վել է 
կար ևոր վում. նրա նք դիտ վում են որ պես ըն տա նի քի սյուն, ծուխ, 
ժա ռան գո րդ, խե լա ցի, մա րդ, ում ներ կայու թյա մբ պե տք է հպար-
տա նալ. «Տ ղա է րե խեն դե սյուն ա քո օ ջա խում, ո րին որ հեն վում ես, 
ա վան դույ թով քո ծու խը ծխո ղն ա, մե ծե րի ա սած: Դրա նով հպար տա
նում ես, հայ րե րը ի րա նց լավ են զգում» (Դ րախ տիկ, իգ., 40 տ., ա մուս
նա ցած): «Որ պես ըն տա նի քի ժա ռան գո րդ: Կար ևո րը, որ կա օ ջա խի 
ծու խը (ն կա տի ու նի ծու խը վառ պա հող), ա մե նա կար ևո րը իմ հա մար 
էտ նշա նա կու թյուն ու նի» (Վար դե նիս, ար., 52 տ., ա մուս նա ցած): 
«Որ պես լավ համ բավ ու նե ցող, ա մե նա կար ևո րը խե լոք» (Վար դե նիս, 
իգ., 62 տ., այ րի):

 Կա մո գյու ղում նե րգ րավ ված դի տա րկ ման ժա մա նակ ևս նկա տե-
ցի նք ե րե խա նե րի սե ռով պայ մա նա վոր ված դաս տի ա րա կու թյան և 
կար ծի քի ար տա հայտ ման տար բե րու թյուն ներ: Տղա ե րե խայի մա սին 
խո սե լիս պա պը պար ծե նում էր, թե հայ րե նա սի րա կան, զին վո րա կան 
եր գեր է լսում, ա սում էր, որ ե րե խան ու ժեղ տղա մա րդ է մե ծա նա լու, 
իսկ աղ ջիկ թո ռա նն այդ ըն թաց քում նկա տո ղու թյուն էր ա նում՝ վե րար-
կուն բազ մո ցին գցե լու հա մար:

 Պե տք է նշել, որ ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում զրու ցա կից-
նե րի ըն կա լում նե րի և ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջև առ կա 
է հա կա սու թյուն: Ե թե խո րին հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ զրու ցա կից-
նե րը նշում է ին, որ ըն տա նի քի ան դամ նե րը կամ ծնող նե րը հա վա սար 
չա փով են նե րգ րավ ված ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում, 
նե րգ րավ ված դի տար կում նե րի ժա մա նակ ա կա նա տես ե ղա նք այլ ի րա-
վի ճա կի: Վար դե նիս քա ղա քում նե րգ րավ ված դի տա րկ ման օ րը, երբ 
ե րե խայի մայ րը տա նը չէր, տա տի կն էր նրա նց սո վո րեց նում, թե ինչն 
է կա րե լի, ին չը՝ ոչ: Ի րա վի ճա կը փոխ վեց, երբ մայ րը վե րա դար ձավ 
տուն. տա տի կն այդ հա րցն ան մի ջա պես թո ղեց մոր վրա:

 Նույն ի րա վի ճա կին ա կա նա տես ե ղա նք նաև Ա պա րա նում: Դի տա-
րկ ման ժա մա նակ հայ րը ողջ օ րը տան վե րա նո րոգ ման աշ խա տա նք-
նե րով էր զբաղ ված, իսկ ե րե խա նե րին մայրն էր հետ ևում. օ րի նա կ՝ 
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

հայ րը բար կա ցավ որ դու վրա, որ պես զի «դր սի» շո րե րով իր հետ շի նա-
րա րու թյուն չա նի, հե տո զգու շաց րեց, որ փո շոտ ված շո րե րով դա սի 
չգ նա: Աղջ կան նկա տո ղու թյուն ա րեց, որ դաշ նա մու րի պա րապ մուն քին 
գնա հա մա պա տաս խան շո րե րով, դպ րո ցից գա լուց հե տո ե րե խա նե րից 
հե տա քրքր վեց, թե ինչ պես են ան ցկաց րել ի րե նց դա սե րը, իսկ պա րապ-
մուն քից հե տո ճշ տեց, թե աղ ջի կն ինչ պես է այս ան գամ նվա գել: Սա կայն 
այս ա մե նով հան դե րձ՝ ե րե խա նե րի մայրն ա սաց, որ ըն տա նի քի բո լոր 
ան դամ նե րն էլ զբաղ վում են նրա նց դաս տի ա րա կու թյա մբ:

 Հա ջո րդ հա կա սա կան ի րա վի ճա կը, ո րին հան դի պե ցի նք, ե րե խա-
նե րի դաս տի ա րա կու թյան մեջ տար բե րու թյուն դնե լն էր՝ պայ մա-
նա վո րած ե րե խայի սե ռով: Նե րգ րավ ված դի տար կում նե րից մե կի 
ժա մա նակ տան ան դամ նե րը նշե ցին, որ ի րե նց ըն տա նի քում ե րե խա-
նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում ոչ մի տար բե րու թյուն չեն դնում: 
Սա կայն ո րոշ ժա մա նակ ան ց, երբ թի րա խային ըն տա նի քը հյու րի 
հա մար ընթ րիք պե տք է պատ րաս տեր և մա տու ցեր, աղ ջիկ ե րե-
խային մայրն ու տա տն ուղ ղոր դե ցին նե րգ րավ վել այդ աշ խա տա նք-
նե րում, մի նչ դեռ տղա ե րե խային ու ղար կե ցին հոր մոտ ՝ա սե լով, թե 
նա տղա մա րդ է և ի րե նց հետ գո րծ չու նի: Այ սի նքն՝ « տար բե րու թյուն 
չդ նել» ա սե լո վ՝ նրա նք նկա տի ու նե ին ե րե խա նե րի խնամ քի, ոչ թե 
դաս տի ա րա կու թյան հետ կապ ված հար ցե րը (Վար դե նիս):
 
Այս պի սով. 

6. Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում առ կա է նկա տե լի 
տար բե րու թյուն՝ պայ մա նա վոր ված նրա նց սե ռով: Աղ ջիկ ե րե
խա նե րի դաս տի ա րա կու թյա մբ հիմ նա կա նում զբաղ վում է 
մայ րը, ընդ ո րում՝ մայ րը պե տք է այն պես դաս տի ա րա կի 
աղ ջիկ ե րե խային, որ պես զի վեր ջի նս և´ մոր պա տի վը 
բա րձր պա հի, և´ ըն տա նի քի/ գեր դաս տա նի, հատ կա պե ս՝ 
տղա մա րդ կա նց: Դեռ փո քր տա րի քից աղ ջիկ ե րե խայի մեջ 
պե տք է սեր մա նել կնո ջը բնո րոշ վար քային դրս ևո րում ներ 
և պար տա կա նու թյուն ներ: Հայ րե րը գրե թե մաս նակ ցու թյուն 
չեն ու նե նում այդ հար ցում՝ բա ցա ռու թյա մբ կր թու թյա նը վե րա-
բե րող ո րոշ հար ցե րի:
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2.  Հե տա զո տծու թյան ար դյծունք նե րը 

Տ ղա ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում ար դեն մաս նակ-
ցում են նաև հայ րե րը, բայց ո րո շա կի վե րա պա հում նե րով: Նրա նք 
նե րգ րավ վում են հատ կա պես այն ժա մա նակ, երբ տղա ե րե խա նե րը 
չեն են թա րկ վում մո րը, նա և՝ երբ խոս քը վե րա բե րում է տղա մա րդ-
կային ար ժեք նե րին: Ինչ վե րա բե րում է կր թու թյա նը, ա պա հայ րե րի 
մաս նակ ցու թյու նը հիմ նա կա նում դրս ևոր վում է այն ժա մա նակ, երբ 
ե րե խան հա ճա խում է որ ևէ սպոր տային խմ բա կի: 

 Ø Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը բա րդ է հատ կա պես ե ռա-
սե րունդ և քա ռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում, երբ դրան մի ա ժա-
մա նակ մաս նակ ցում են մի քա նի սե րն դի ներ կայա ցու ցիչ ներ: 
Այդ դեպ քում նրան ցից յու րա քան չյուրն ա ռաջ նո րդ վում է 
դաս տի ա րա կու թյան վե րա բե րյալ ու նե ցած իր «ճշ տով» ու 
պատ կե րա ցում նե րով, և ե րե խային դաս տի ա րա կե լու մո դե լը 
դառ նում է ան հաս կա նա լի: Նման ի րա վի ճակ նե րը խնդ րա-
հա րույց են հատ կա պես այն դեպ քում, երբ ա ռա վել ե րի տա-
սա րդ սե րունդն (ե րե խա նե րի մայ րը, հայ րը) ու նի բա րձ րա-
գույն կր թու թյուն և խի ստ տար բեր վում է դաս տի ա րա կու թյան 
վե րա բե րյալ ու նե ցած իր ըն կա լում նե րով և մե թոդ նե րով:

 Ø  Կին-տ ղա մա րդ բա ժա նու մը աշ խա տա նք նե րի, ո րո շում նե րի 
կայաց ման մեջ սկս վում է  փո քր հա սա կից: Տղա ե րե խա նե րին 
չնե րգ րավ վե լով կա նա ցի հա մար վող աշ խա տա նք նե րում՝ 
խրա խուս վում է նրա նց մաս նակ ցու թյու նը մի այն այն աշ խա-
տա նք նե րին, ո րո նք տղա մա րդ կային են:
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3. ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ.  
Եզ րա կա ցու թյուն ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ 

Ի նչ պես ար դեն նշե ցի նք, կին-տ ղա մա րդ ան հա վա սա րու թյան կամ 
տար բե րու թյան վե րա բե րյալ խն դիր նե րը կամ հար ցադ րում նե րը 
տար բեր հե տա զո տու թյուն նե րի թի րա խային ա ռար կա ներ են, ին չից 
կա րե լի է են թադ րել, որ այն խնդ րա հա րույց թե մա է ար դի հա սա րա-
կու թյու նում:

Կ նոջ հան դեպ սահ մա նա փա կում նե րը հայ հա սա րա կու թյու նում 
կի րառ վել են դե ռևս դա րեր ա ռաջ: Խս տու թյու նը կնոջ նկատ մա մբ 
դրս ևոր վել է փո քր, ան չա փա հաս տա րի քից և ա ռա վել խի ստ է ար տա-
հայտ վել ա մուս նու թյան տա րի քում: Տա րի նե րի ըն թաց քում շա րու նա-
կա բար ձևա վոր վել են սո վո րույթ ներ, ո րո նց մի ջո ցով կնոջ նկատ-
մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց վել ինչ պես տան ան դամ նե րի, 
այն պես էլ՝ հա սա րա կու թյան կող մից: Ինչ պես պա րզ վեց մեր հե տա-
զո տու թյան ար դյուն քում, դրա նք շա րու նակ վում են կի րառ վել նաև 
մեր օ րե րում՝ դրս ևոր վե լով մի շա րք ո լո րտ նե րում և հա րա բե րու թյուն-
նե րում, ա ռա ջաց նե լով խոս քի և ո րո շում նե րի կայաց ման սահ մա նա-
փա կում, տա նից դուրս՝ հա մայն քային հար ցե րին մաս նակ ցե լու ար գե-
լք ներ, փո ղո ցում հայտն վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նա փա-
կում, ժա մա նա կի մի ա նձ նյա կա ռա վար ման ան հնա րի նու թյուն և այլն:

Կ նոջ կար գա վի ճա կի ձևա վոր մա նը մեր հա սա րա կու թյու նում նպաս-
տել են մի շա րք ի րա դար ձու թյուն ներ և հան գա մա նք ներ. պատ մա-
քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն ներ, բնա կա վայ րե րով (լեռ նային և 
դաշ տային շր ջան ներ) պայ մա նա վոր ված հան գա մա նք ներ, հար ևան 
ժո ղո վուրդ նե րի հետ տար բեր փո խա ռն չու թյուն ներ, տար բեր շր ջան-
նե րում ձևա վոր ված ա վան դույթ ներ, սո վո րույթ ներ և այլն:

Կ նոջ և տղա մար դու մի ջև առ կա գեն դե րային ան հա վա սար կար գա-
վի ճա կի ար դյուն քում այ սօր ու նե նք լուրջ խն դիր ներ, ինչ պես, օ րի նա կ՝ 
սե ռով պայ մա նա վոր ված բռ նու թյուն նե րը և ե րե խայի սե ռով պայ մա-
նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րը:
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Ի նչ պես գի տե նք, սե ռով պայ մա նա վոր ված հա րա բե րու թյուն նե րի նման 
կա ռուց ված քը բնո րոշ է գրե թե բո լոր հայ րիշ խա նա կան հա սա րա կու-
թյուն նե րին: Իսկ երբ վա նի ՞ց կամ ի՞նչ հան գա մա նք նե րում սկի զբ դր վեց 
նման հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո րու մը: Հար ցին իր պա տաս խան-
մեկ նա բա նու թյունն է տա լիս մեր փոր ձա գետ նե րից Ն. Մար գա րյա նը. 
«Ի րե րի դր ված քը ստաց վել է հետ ևյալ կե րպ, ո րը շատ լավ ու սում նա
սիր ված է հրե ա կան կի բուց նե րի օ րի նա կով: Իս րայել պե տու թյու նը, որ 
նո րից հա վաք վեց, ջա հել ներ ե կան հիմ նա կա նում քա րոզ չու թյան շնոր
հիվ: Որ ե կան, մե ծա մաս նու թյու նը սաղ ջա հել ներ է ին և էտ տղա նե րն ու 
աղ ջիկ նե րը նույն գոր ծե րը ա նում է ին, աշ խա տան քի բա ժա նում չկար, 
աղ ջիկ նե րը տրակ տոր էլ է ին քշում, տղա նե րն էլ՝ հան րա կա ցա րան նե
րում մաք րու թյուն, ճաշ ե փել: Հե տո երբ որ սկ սե ցին ա մուս նա նալ, ե րե խա 
պի տի ու նե նային, կի նը էլ չէր կա րող դր սի աշ խա տա նք ներ ա նել, ա ռա
նձ նա ցավ սկ սեց տա նը զբաղ վել ո րո շա կի աշ խա տա նք նե րով: Տղան 
էլ ա սեց, ո չի նչ, դր սի սաղ աշ խա տան քը ես կա նեմ: Մեր աչ քի ա ռաջ, 
60ա կան նե րից էտ պրո ցե սը եր ևաց (ի րե նք ե կան էտ տա րած քում ապ րե
լու 4648 թթ.): Էն մյուս սե րուն դը ար դեն փաս տի հետ գո րծ ու ներ, որ 
կա նայք ա վե լի լավ է զբաղ վեն էս աշ խա տան քով, իսկ տղա մար դի կ՝ էս: 
Հե նց էդ պես, ա ռա նց որ ևէ մե կի դի տա վո րու թյան, այլ ի րար հետ հա մա
ձայ նեց նե լո վ՝ տե ղի ու նե ցավ աշ խա տան քի բա ժա նու մը: Դր սի աշ խա
տա նք նե րը հար մար է, որ տղա մա րդն ա նի, իսկ ներ սի նը՝ կի նը: Բա ցի 
դրա նի ց՝ տղան կա րող է 30 օր աշ խա տել դր սում, իսկ կի նը չի կա րող, 
քա նի որ ինքն ու նի ամ սա կան ներ» (Կր թու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ, 
Ն. Մար գա րյան, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան):

 Հայ րիշ խա նա կան բո լոր հա սա րա կու թյուն նե րում ե ղել է տղա մար դու 
գե րա կայու թյուն կնոջ նկատ մա մբ: Սա կայն Արև մուտ քում տե ղի 
են ու նե ցել ի րա դար ձու թյուն ներ, ո րո նց ար դյուն քում ի րա վի ճա կը 
փոխ վել է: Ձևա վոր վել են նոր ար ժեք ներ, և տե ղի է ու նե ցել եր ևույթ-
նե րի վե րա րժ ևո րում: Այդ ա մե նին նպաս տել են հատ կա պես կր թա-
կան հա մա կար գում ի րա կա նաց վող փո փո խու թյուն նե րը: Իսկ մե ր՝ 
հետ խո րհր դային մի ջա վայ րե րը դե ռևս մնա ցել են խո րհր դային 
մո դե լի պատ կե րա ցում նե րի մեջ: 
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Այս պի սով. 
 Ø Այն որ հա սա րա կու թյունն ու նի իր հս տակ դե րային պատ կե-

րա ցում նե րը կին-տ ղա մա րդ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ, ակն հայտ է: Դրա նից ել նե լո վ՝ հա սա րա կու թյու նը ո րո շում 
է նաև կնոջ նե րգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նը քա ղա քա կան-
հա սա րա կա կան հար ցե րի քն նար կում նե րում: Այս պի սո վ՝ 
կա նայք դուրս են մնում հա սա րա կա կան կյան քում տե ղի 
ու նե ցող հա ղոր դակ ցու թյու նից, ո րի ժա մա նակ ձևա վոր
վում կամ վե րա փոխ վում են հա սա րա կու թյան հա մար 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող ար ժեք ներ, գա ղա
փար ներ, ի րա վի ճակ ներ: Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի 
շր ջա նում նույն պես, ինչ պես նկա տե ցի նք, եր ևույ թի վե րա բե-
րյալ տա րած ված է այն կար ծի քը, որ հա սա րա կա կան կյան քը 
կա ռու ցում են տղա մար դիկ. նրա նք են տի րա պե տում այն 
ձևա վո րե լու և փո փո խե լու կա նոն նե րին, իսկ կա նայք չեն 
տի րա պե տում դրա նց: Կա րող ենք նշել, որ տղա մա րդ կա նց 
կող մից հան րային կյան քին կա նա նց ու նե ցած մաս նակ ցու-
թյունն ար գե լե լը կամ դրան դեմ լի նե լը պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա ման քով, որ չեն ցան կա նում ի րե նց «իշ խա նու-
թյու նը» հա նձ նել կա նա նց: Սա կայն խն դի րը մի այն դրա նում 
չէ: Ինչ պես ցույց տվե ցին մեր հե տա զո տու թյան նյու թե րը, 
կա նայք, լի նե լով այն նույն մշա կույ թի կրող նե րը, որ տեղ կնո ջը 
տր վում է սահ մա նա փակ դե րա կա տա րու թյուն, նույն պես չեն 
ձգ տում այդ հար ցում ա ռա ջըն թաց ու նե նալ: Փաս տո րեն 
տղա մար դիկ մաս նակ ցում են հան րային քն նար կում նե րին, 
կայաց նում ո րո շում ներ, իսկ կա նայք են թա րկ վում են 
դրա նց:

 Ø Տ ղա մար դու կար ծի քին ա ռա վե լու թյուն տա լը բնա կան եր ևույթ 
է, ո րով հե տև մեր հա սա րա կու թյու նը հայ րիշ խա նա կան է 
և ապ րում է տղա մա րդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
օ րե նք նե րով: Ե թե ան գամ կա նայք մաս նակ ցում են ո րո-
շում նե րի կայաց մա նը, ա պա դրա նք « փո քր» ո րո շում ներ 
են: Բիզ նե սի, մե ծա մա սշ տաբ առևտ րի ո լո րտ նե րը զուտ 
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տղա մա րդ կային  են, ո րոն ցում կի նը չի կա րող մաս նակ ցու-
թյուն ու նե նալ: Ան գամ տղա մար դու բա ցա կայու թյան ժա մա-
նակ կի նը չի կա րող մաս նակ ցել տղա մա րդ կային ո րո շում նե րի 
կայաց մա նը. նման ի րա վի ճակ նե րում այդ գոր ծա ռույթն ի րա-
կա նաց նում է հա մայն քի մեկ այլ տղա մա րդ կամ ազ գա կան:

Կ նո ջ՝ ո րո շում նե րի կայաց ման աս տի ճա նը չի մե ծա նում և չի հա վա-
սար վում տղա մար դուն ան գամ այն դեպ քե րում, երբ նա  գու մար է 
վաս տա կում: Ե թե ան գամ կի նն աշ խա տում է և տղա մար դու հետ 
հա վա սար հո գում է ըն տա նի քի ապ րուս տի հար ցը, այ նուա մե նայ նիվ, 
ո րո շում ներ կայաց նո ղի գոր ծա ռույ թը պատ կա նում է գլ խա վո րա պես 
տղա մար դուն: 

 Ø Ա ռօ րյայում ի րա կա նց վող աշ խա տա նք նե րը հս տակ 
բա ժան ված են կնոջ և տղա մար դու մի ջև: Տղա մա րդ կա նց 
աշ խա տա նք է հա մար վում այն ա մե նը, ին չը կապ ված է 
տա նից դուրս ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք նե րի՝ բիզ նե սի, 
գյու ղա տն տե սա կան մե ծա մա սշ տաբ աշ խա տա նք նե րի հետ 
և այլն: Կա նա ցի գոր ծեր են հա մար վում սնն դի պատ րաս-
տու մը, սե ղան գցե լը, հա վա քե լը, տան մաք րու թյա նը վե րա-
բեր վող աշ խա տա նք նե րը՝ ար դու կը, լվաց քը և այլն, այ սի նքն՝ 
այս պես ա սա ծ՝ « ներ սի» գոր ծե րը: Ա ռօ րյայում տղա մար դու 
կող մից կնոջ հա մար նա խա տես ված գոր ծե րն ի րա կա նաց նե լը 
չի ող ջուն վում, ա վե լի ն՝ հա մար վում է ա մո թա լի: Ո րոշ դեպ քե-
րում բա ցա ռու թյուն են կազ մում քա ղա քային մի ջա վայ րում 
բնակ վող, մի ա սե րունդ/ե րկ սե րունդ ըն տա նի քի կա զմ ու նե ցող 
և բա րձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող ըն տա նիք նե րը: 

Կ նոջ մտ քով ան գամ չի ան ցնում, որ կա րե լի է ա մուս նուն նե րգ րա վել 
իր կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք նե րի մեջ, ինչ պես, օ րի նա կ՝ 
լվա ցք կամ ար դուկ ա նել: Շատ դեպ քե րում կա նայք չեն ըն կա լում կամ 
չեն գի տակ ցում, որ այն, ինչ կա տար վում է ի րե նց հետ կամ ի րե նց մի ջա-
վայ րում, ան հա վա սա րու թյան դրս ևո րում է: Ա վե լին, քա նի որ նման ի րա-
վի ճակ նե րի մե նք հա ճախ ենք հան դի պում, դրա նց կար ևո րու թյուն չե նք 
տա լիս. դրա նք ար դեն իսկ սո վո րա կան եր ևույթ են մեզ հա մար: 
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Աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում կա նաև կար գա վի ճա-
կային տար բե րու թյուն: Տնային աշ խա տա նք ներ ի րա կա նաց նող 
կի նը (տ նային տն տե սու հի) ա վե լի քիչ հե ղի նա կու թյուն (ս տա տուս) 
ու նի, քան տղա մար դը, ով գու մար է վաս տա կում և հա մար վում է 
ըն տա նիք պա հող: Այ սի նքն՝ կա նա ցի աշ խա տա նք նե րը հա մար վում 
են պա կաս կար ևոր, քա ն՝ տղա մա րդ կայի նը: Ո րո շա կի բա ցա ռու-
թյուն նե րով հան դե րձ՝ դա վե րա բե րում է նաև այն դեպ քե րին, երբ 
կի նը մի ա ժա մա նակ գու մար է վաս տա կում:

 Ø Խնդ րի դի տար կու մը, ըստ զրու ցա կից նե րի կր թա կան մա կար-
դա կի, միև նույ նը չէ: Չե նք կա րող չար ձա նագ րել, որ բա րձ րա-
գույն կր թու թյուն ու նե ցող ո րոշ զրու ցա կից նե րի ըն կա լում նե րը 
տար բեր վում են ընդ հա նուր պատ կե րից, ին չը թույլ է տա լիս 
եզ րա կաց նել, որ բա րձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գը (մ շա-
կու թային կա պի տա լը) հնա րա վո րու թյուն է տա լիս եր ևույթ նե րի 
մա սին ա վե լի լայն պատ կե րա ցում ու նե նալ, քան ոչ գի տակ-
ցա բար ձե ռք բեր ված գի տե լի քի մա կար դա կում: Սա կայն 
եր ևույ թի ա վան դույ թային ար մատ նե րն այն քան խո րն են և 
կա րծ րա ցած, որ մշա կու թային կա պի տա լի ձե ռք բե րու մը մի շտ 
չէ, որ կա րող է փո խել ի րա վի ճա կը:

 Ø  Մեր հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում հան դի պե ցի նք ի րա վի-
ճակ նե րի, ո րո նց հիմ քում հա րս-ս կե սուր բա խումն էր: Ա ռա ջին 
հայաց քից թվում է, թե դրա հիմ քում սե րունդ նե րի բա խումն է: 
Սա կայն պատ ճա ռը մի այն դա չէ: Դեռ մի քա նի դար ա ռաջ, 
ինչ պես վկայում են ազ գագ րա կան նյու թե րը, կնոջ կար գա վի-
ճա կը փոխ վում է ար դեն մի ջի նից բա րձր տա րի քային խմ բե-
րում, երբ կի նը սկ սում է մաս նակ ցել ըն տա նի քում ո րո շում նե րի 
կայաց մա նը: Այ սի նքն` այդ տա րի քից սկ սա ծ՝ կի նն ան ցնում 
է տղա մա րդ կային բևեռ և կա րող է մաս նակ ցել տղա մա րդ-
կային ո րո շում նե րի կայաց մա նը:

Ս կե սու րի կար գա վի ճակ ու նե ցող կի նը սկ սում է պա շտ
պա նել տղա մար դու իշ խա նու թյու նը և հար սին թույլ չտալ, որ 
վեր ջի նս խախ տի ըն տա նի քում առ կա այդ աս տի ճա նա կար գու
թյու նը: Եր ևույ թի վե րա բե րյալ իր մեկ նա բա նու թյունն է տա լիս նաև 
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ազ գագ րա գետ Ա. Թադ ևո սյա նը. «Էս տեղ շատ հս տակ տղա մա րդկին 
բևեռ նե րի մեջ պայ քար ա, ան կախ նրա նից, թե ֆի զի ո լո գի ա պես էտ 
պա հին էտ բևե ռում գտն վո ղը կին ա, թե՝ տղա մա րդ: Այ սի նքն՝ էտ 
խո սում ա նրա մա սին, որ մե նք գո րծ ու նե նք ին դի վի դուա լիզ մի ու 
խմ բա կայ նու թյան խնդ րի հետ: Ո րով հե տև, ե թե մար դը ան հա տա կա
նու թյուն ա, ին քը ու նի սե փա կան դիր քը եր ևույթ նե րը գնա հա տե լու: 
Բայց երբ որ մար դը ան հա տա կա նու թյուն չի, ին քը մտա ծում ա տր ված 
ճշ մար տու թյուն նե րով: Երբ որ ին քը ստա տու սը փո խում ա, սկե սու րի 
ստա տու սին տր ված ճշ մար տու թյու նը տար բեր վում ա հար սին տր ված 
ճշ մար տու թյու նից, ու ին քը շատ հո սուն ձևով, ինքն էլ հա շիվ չտա լով, 
թե ինչ ե ղավ իր հետ, ին քը վե րց նում է այ էտ ճշ մար տու թյուն նե րը»: 
Այ սի նքն` սկե սու րի կար գա վի ճակ ու նե ցող կի նը սկ սում է պա հել 
ի րե նց ըն տա նի քի այն մո դե լը, ո րը տղա մար դա կե նտ րոն է, և 
որ տեղ պե տք է իշ խի տղա մար դը:

 Ø 89 տա րե կա նից սկ սա ծ՝ ե րե խա նե րի մեջ դր վում է 
սե ռայինդե րային բա ժա նում. աղ ջիկ ե րե խա նե րը նե րգ րավ-
վում են կա նա նց հա մար նա խա տես ված աշ խա տա նք նե րի 
ի րա կա նաց մա նը, տղա ե րե խա նե րը՝ տղա մա րդ կա նց: Այ սի-
նքն՝ այդ տա րի քից ե րե խա նե րը սկ սում են յու րաց նել հա սա-
րա կու թյան կող մից ձևա վոր ված և թե լա դր վող նոր մե րը, թե 
ինչն է տղա մա րդ կային, ին չը՝ կա նա ցի: Ծնո ղի և հա սա րա կու-
թյան կող մից ե րե խա նե րին տր վում է գի տե լիք ի րե նց սե ռային 
պար տա կա նու թյուն նե րի, ա ռա վե լու թյուն նե րի և սահ մա նա-
փա կում նե րի վե րա բե րյալ: Դաս տի ա րա կու թյան փու լից սկա ծ՝ 
աղ ջիկ ե րե խա նե րի սահ մա նա փա կում նե րն ա վե լի շատ են, 
իսկ դաս տի ա րա կու թյան ձևե րն՝ ա վե լի խի ստ: Ինչ պես, 
օ րի նա կ՝ հա գուս տի նա խը նտ րու թյու նը, նս տե լաձ ևը, խո սե-
լաձ ևը, վար քի կա նոն նե րը, տան պար տա կա նու թյուն նե րին 
մաս նակ ցե լը և այլն: Նման մո տեց մա մբ հա սա րա կու թյունն 
աղ ջիկ ե րե խա նե րին նա խա պատ րաս տում է ա պա գայում իր 
սո ցի ա լա կան դե րին: 

Ի նչ վե րա բե րում է դաս տի ա րա կու թյա նը, ա պա դրա նով զբաղ վում 
են մի այն մայ րե րը, քա նի որ տղա մար դը հիմ նա կա նում հա մար վում 
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է աշ խա տող և ապ րուս տի մի ջոց հայ թայ թող, իսկ կի նը՝ տնային 
տն տե սու հու պար տա կա նու թյուն նե րն ի րա կա նաց նող: Ո րոշ դեպ քե-
րում հոր մաս նակ ցու թյու նը ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում 
դառ նում է ան հնա րի ն՝ տա րի ներ շա րու նակ ար տագ նա աշ խա տան քի 
մեջ գտն վե լու պատ ճա ռով: 
Ա պա գայում ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ դե րային պատ կե րա ցում նե րի 
հիմ քում ևս սե ռային բա ժա նումն է: Աղ ջիկ ե րե խա նե րին ա պա
գայում հիմ նա կա նում տես նում են լավ մոր, լավ հար սի, լավ կնոջ, 
հայ րա կան ըն տա նի քի պա տի վը բա րձր պա հո ղի դե րում: Այ սի նքն՝ 
չի դի տա րկ վում կնոջ դե րը՝ որ պես սուբյե կտ: Մի նչ դեռ տղա ե րե
խա նե րի դեպ քում նրա նք ներ կայաց վում են որ պես ան հա տա կան 
ո րակ նե րի կրող ներ, ինչ պես նաև ըն տա նի քի շա րու նա կու թյունն 
ա պա հո վող ներ:

 Ø ՏՏում ըն դուն վող ո րո շում նե րն ըն կալ վում են որ պես ի րե նք 
ի րե նց կայաց վող, այդ թվում՝ աշ խա տա նք նե րի բա ժա նու մը 
կնոջ և տղա մար դու մի ջև: Այդ ա մե նը հա մար վում են ի սկ բա նե 
ո րոշ ված, և այն ի րա կա նաց նող նե րը չեն տես նում ի րե նց 
մաս նակ ցային դե րը դրա նց ձևա վոր ման և/ կամ փո փոխ ման 
հար ցում:

 Ø Քնն վող եր ևույ թի վե րա բե րյալ ըն կա լում նե րը փո խե լու 
նպա տա կով կար ևո րա գույն մի ջոց կա րող է հան դի սա նալ 
կր թա կան հա մա կար գը: Սա կայն, ինչ պես ցույց են տա լիս 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, ար դի կր թա կան հա մա-
կար գը ոչ թե փո խում, այլ ամ րաց նում է կին-տ ղա մա րդ 
հա րա բե րու թյուն նե րում կնոջ երկ րոր դա կան դեր ու նե նա լու 
պատ կե րա ցում նե րը: Դրա նք ար տա ցոլ ված են ինչ պես դպ րո-
ցա կան դա սա գր քե րում, այն պես էլ՝ ման կա վար ժա կան 
կազ մի ըն կա լում նե րում: Խն դի րը նաև այն է, որ դպ րո ցա կան 
դա սա գր քե րը կազ մող նե րը խո րհր դային ժա մա նա կա շր ջա նի 
կր թու թյուն ստա ցած սե րունդն են, ո րո նց ըն կա լում նե րում 
կա այն կա րծ րա տի պը, որ խո րհր դային ժա մա նա կա շր ջա նի 
կր թու թյունն ա մե նա լա վն է: Փոր ձա գետ Ա. Թադ ևո սյա նը 
խնդ րի լու ծու մը տես նում է կր թա կան հա մա կար գում՝ ար դեն 
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3. ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ. Եզ րա կա ցծու թյծուն ներ և ա ռա ջար կծու թյծուն ներ  

իսկ հա ջող ված օ րի նակ նե րը տես նե լով Արև մուտ քում. «Ո րով
հե տև էն տեղ նաև ու սու ցիչ նե րն են փոխ ված, մո տե ցումն ա 
փոխ ված, սե ռե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քի պրակ տի կա
նե րն են փոխ ված: էն պես չի, որ տղա նե րը ա նում են մե նակ 
տղայա կան գոր ծեր, իսկ աղ ջիկ նե րը՝ աղջ կա կան: Ե թե 
դա սա սե նյա կի խնամ քի, մաք րու թյան հետ կապ ված գո րծ են 
ա նում, ը նե նց չի, որ աղ ջիկ նե րը ա վել են ա նում, տղա նե րը՝ 
չա գու ճով մեխ են մե խում: Կամ ե թե ու սուց չու հին հա նձ նա րա
րում ա տղային ա վել ա նել, մյուս օ րը ի րա մա ման ու պա պան 
չեն գա լիս ու սուց չու հու հետ զրույ ցի, որ մեր տղային մի 
կոտ րեք, թող աղջ կա գո րծ չա նի: Ես գի տեմ դե պք, որ դպ րո
ցում ե րե խայի մա տե րի վեր ջույթ նե րը կապ ված են նրա ու ղե ղի 
զար գաց ման հետ, կո նկ րետ կր թա հա մա լիր կա (ն կա տի ու նի 
Եր ևա նում), որ տեղ դաս են ան ցնում, որ տեղ ե րե խա նե րը 
հյու սում են: Տղա ե րե խա նե րից մե կի հայ րը ե կել է դպ րոց, որ 
ի րա տղային չս տի պեն էտ դա սը ա նի, ո րով հե տև էտ տղուն 
բնո րոշ չի: Ի րեն բա ցատ րել են, որ դա ե րե խայի մտա ծո ղու
թյան, ու ղե ղի վրայա ազ դում, կեն սա բա նա կան, ֆի զի ո լո գի
ա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ե րե խայի զար գաց ման 
գոր ծում: Բայց էտ հոր հա մար ա վե լի կար ևոր էր ե ղել, որ ի րա 
տղեն տղա մա րդ մնա, հան կա րծ չղ զի կա նա, ձե ռա գո րծ ա նի, 
քան դա կապ ու նե նա ե րե խու զար գաց ման հետ: Վեր ջում էտ 
ե րե խուն դպ րո ցից հա նել է ին ծնող նե րը: Ա ռիթ էր ե ղել նաև 
այն, որ ու սուց չու հին հա նձ նա րա րել էր նրա նց տղային ավ լել 
հա տա կը, իսկ ի րե նց պատ կե րաց մա մբ տղա նե րը պե տք ա 
սե ղան նե րը դա սա վո րեն, իսկ հա տա կը պե տք ա աղ ջի կը 
ավ լի» (Կր թու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ, Ա. Թադ ևո սյան, ՀՀ 
ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ): 

Այն հար ցին, թե այ սօր կր թա կան հա մա կար գում ևս հս տակ ար տա-
հայտ ված է աղ ջիկ-տ ղա ան հա վա սա րու թյու նը, ան դրա դառ նում է 
նաև մեր փոր ձա գետ նե րից Հ. Գևոր գյա նը. «Ես սար սա փում եմ մեր 
կր թու թյու նից, մեր ու սու ցիչ նե րից, դա սա խոս նե րի մտա ծո ղու թյու նից: 
Մի ան շա նակ շատ կար ևոր ֆունկ ցի ա ա, բայց, երբ որ կր թա կան 
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հա մա կար գում ման կա վար ժը խո սում ա և օգ տա գոր ծում նե գր բա ռը, 
կամ տղա ե րե խային դի տո ղու թյուն ա նեն, որ մա զե րդ կտ րի, եր կար 
մա զե րով ին չի ես գա լիս դպ րոց, ու ծնող կան չեն (խոս քը Եր ևա նի 
Կե նտ րոն հա մայն քում գտն վող դպ րոց նե րից մե կի մա սին է): Նոր մալ 
է, որ տղա նե րը կա րող են չա րու թյուն ա նել, բայց աղջկ նե րին քն նա-
դա տում են դրա հա մար: Աղ ջիկ նե րը մե նակ դա սա րա նը պի տի 
մաք րեն: Էս մտա ծո ղու թյա մբ ման կա վա րժ նե րը, որ կր թում են, մե նք 
ի՞նչ փո փո խու թյուն ենք ու զում ու նե նալ: Տար րա կան գի տե լիք ներ 
չու նեն ման կա վա րժ նե րը, թե որ փուլն է ե րե խայի հա մար ճգ նա ժա-
մային, որ փու լում ա սկս վում սե ռային հա սու նու թյու նը» (Կա նա նց 
ի րա վունք նե րով զբաղ վող ՀԿ ո լոր տի փոր ձա գետ, Հ. Գևոր գյան, 
Կա նա նց ա ջա կց ման կե նտ րոն):
 Մե նք այ սօր ու նե նք մաս նա վոր կր թա հա մա լիր ներ, ո րոն ցում կր թու-
թյան հիմ քում ոչ թե սե ռային տար բե րակ վա ծու թյունն է, այլ ա ռա վել 
հա մա մա րդ կային ար ժեք նե րը: Նման դպ րոց նե րում տղա նե րն ու 
աղ ջիկ նե րն ի րար հետ ֆուտ բոլ են խա ղում, դա սա սե նյա կի մաք րու-
թյունն ի րա կա նաց նում են հա վա սար, ոչ թե այն պես, ինչ պես 
ըն դուն ված էր խո րհր դային դպ րոց նե րում, որ տեղ տղա նե րը պե տք 
է նս տա րան նե րը դա սա վո րե ին, իսկ աղ ջիկ նե րը՝ սե նյա կն ավ լե ին: 
Ա ռա ջին հայաց քից թվում է, թե նման կր թա կան հաս տա տու թյուն նե-
րում սո վո րած ե րե խա նե րը կա րող են լի նել այն հիմ քը, ով քեր մեր 
հա սա րա կու թյու նում կփո խեն կին-տ ղա մա րդ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ան հա վա սա րու թյու նը կամ տար բե րու թյու նը: Սա կայն ի րա կա նու-
թյունն այլ է: Մեր մշա կու թային մի ջա վայ րում նման կա րծ րա տի պե րն 
այն քան ար մա տա ցած են, որ կամ ար գել վում է այլ մտա ծո ղու թյուն 
ու նե ցող նե րի մուտ քը, կամ նման մտա ծո ղու թյան տեր ան ձի նք գնում 
են այլ մշա կու թային մի ջա վայ րեր: « Շատ ծա նր է լի նում էտ բա խու մը, 
ո րով հե տև ի րե նք ա վե լի քա ղա քա կի րթ ար ժեք նե րի կրո ղն են էն ի մաս
տով, որ ի րե նք ին դի վի դուա լիս տա կան մո տե ցում ու նեն, ո րի հիմ քում 
ըն կած ա իր ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան, ան հա տա կա նու թյան ռե ա
լի զա ցու մը, իսկ մնա ցած հատ վա ծի հա մար խմ բա կայի նն ա պե տք, 
ոհ մա կայի նը: Շատ դա ժան ա էտ բա խու մը իմ դի տար կում նե րով, և 
էս ե րե խե քը շատ ճնշ վում են էտ տի պի բա նե րից» (Կր թու թյան ո լոր տի 
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փոր ձա գետ, Ա. Թադ ևո սյան, ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու
թյան ինս տի տուտ): Կնոջ և տղա մար դու հա րա բե րու թյուն նե րի ան հա-
վա սա րու թյու նը կր թա կան հա մա կար գում դրս ևոր վում է նաև ըստ 
մաս նա գի տու թյուն նե րի. « Կախ ված ա նաև ֆա կուլ տե տից, տար բե
րու թյուն ներ կա րող ենք տես նել: Օ րի նակ` պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի 
պատ մու թյան բա ժի նը ա վե լի պատ րի ար խալ ա, քան ար վես տա բա
նու թյան կամ մշա կու թա բա նու թյան բա ժին նե րը: Նույ նը կա րող ենք 
տես նել ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տում, որ տեղ ի րա վա բա նու
թյու նը ա վե լի շատ հա մար վում ա տղա մար դու գո րծ: Պատ մու թյուն 
պատ մե լն ա նաև հա մար վում տղա մար դու գո րծ: Պատ մու թյու նը է տի 
ճի շտ ա, ոնց կա րա աղ ջի կը ճիշ տը ին քը պատ մի, էն էլ ազ գի ճիշ տը: 
Աղ ջի կը կա րա ար վես տով զբաղ վի» (Կր թու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ, 
Ա. Թադ ևո սյան, ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի
տուտ): Կնոջ երկ րոր դային դե րը կր թա կան հա մա կար գում ակն հայտ 
է նաև գի տու թյան ո լոր տում կայա նա լու հար ցում, որ տեղ նա խա պատ-
վու թյու նը տր վում է տղա նե րին. «Ա սե նք շատ մաս նա գի տու թյուն ներ 
կան, որ էտ հին մո տե ցու մը կա, որ ա սում են՝ աղջ կա չե նք վե րց նի 
աս պի րա նտ, պի տի պսակ վի գնա, կո րած ա աղ ջի կը» (Կր թու թյան 
ո լոր տի փոր ձա գետ, Ա. Թադ ևո սյան, ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և 
ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ): 

 Ø Այ նու հե տև ան դրա դառ նա լով խնդ րի ի րա վա կան կող մի ն՝ 
պե տք է նշել, որ այս տեղ ևս առ կա է խտ րա կան վե րա բեր
մունք կնոջ նկատ մա մբ: Այդ ո լոր տում աշ խա տող նե րը, 
հիմ նա կա նում լի նե լով տղա մա րդ և կրե լով հա սա րա կու
թյու նում ի րե նց տր ված իշ խո ղի դե րը, չեն կա րո ղա նում 
ի րե նց տե սա կին մե ղադ րել, երբ խոս քը վե րա բե րում է 
ըն տա նե կան մի ջա դե պե րին. «Կ նո ջն են մե ղադ րում՝ ին չի ես 
փն թի, որ ա մու սի նդ թո ղել գնա ցել է: Էս մա կար դա կի խո սակ
ցու թյուն ներ են լի նում դա տա րան նե րում (Կա նա նց ի րա վունք
նե րով զբաղ վող ՀԿ ո լոր տի փոր ձա գետ, Հ. Գևոր գյան, Կա նա նց 
ա ջա կց ման կե նտ րոն): Նույն խնդ րի մա սին բա րձ րա ձայ նում 
է նաև օ րե նսդ րա կան դաշ տի փոր ձա գե տը՝ նշե լով.«Դա տա
վոր նե րը չու նեն էտ գեն դե րային զգայու նու թյու նը, չու նեն էտ 
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

մո տե ցում նե րը, այ սի նքն՝ ի րա նք էտ ի րա վի ճա կում ա վե լի 
շատ որ պես մա րդ են, որ պես հա սա րա կու թյան ան դամ են 
ի րա նց մո տե ցում նե րը ցու ցա բե րում, քան որ պես դա տա վոր, 
որ պե տք ա օ րեն քի տա ռին հետ ևի» (Օ րե նսդ րա կան դաշ տի 
փոր ձա գետ, Ն. Փի լի պո սյան, Կա նա նց ռե սուր սային կե նտ
րոն): Օ րե նսդ րա կան դաշ տում առ կա թե րու թյուն նե րն ու 
բա ցե րն այն քան շատ են, որ, ե թե կի նը, ֆի զի կա կան բռ նու
թյու նից բա ցի, են թա րկ վում է բռ նու թյան այլ տե սակ նե րի, 
ա պա ի րա վա կան կող մով չի կա րող պա շտ պան վել. «Չ կա 
նման օ րե նք: Էն օ րեն քը, որ Ստամ բու լյան կոն վեն ցի ան են 
ստո րագ րել, ին քը հս տակ, ե թե լի ներ, ին քը պի տի լի ներ հո գե
բա նա կան բռ նու թյան շար քում ու պի տի քրե ա կան պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կեր: Բայց քա նի որ մեր օ րեն քը ա վե լի 
Ռու սաս տա նին ա մոտ ու քրե ա կա նաց ված չի, բնա կա նա բար, 
մե նք շատ քիչ օգ նու թյուն ենք կա րո ղա նա լու տալ: Հի մա էլ 
գր վում են են թաօ րե նսդ րա կան ակ տեր, ու էն, ինչ որ պե տա
կան կա ռույց նե րն են քն նար կում....ի րե նք չեն հաս կա նում, չեն 
ըն դու նում, որ կնո ջը ծե ծե լը, նվաս տաց նե լը, հե տա պն դե լը դա 
հան ցա գոր ծու թյուն ա» (Կա նա նց ի րա վունք նե րով զբաղ վող 
ՀԿ ո լոր տի փոր ձա գետ, Հ. Գևոր գյան, Կա նա նց ա ջա կց ման 
կե նտ րոն): 

Ո րոշ դեպ քե րում, ի րա վա կան դաշ տը և մշա կու թային մի ջա վայ րը 
մի ա ձույլ հան դես գա լով, ա ռա վել սա հա մա նա փա կում են կնոջ ի րա-
վունք նե րը՝ մի քա նի ա ռում նե րով: Խոս քը վե րա բե րում է հատ կա պես 
այն դեպ քե րին, երբ տղա մար դը զբա ղեց նում է որ ևէ պաշ տոն. 
« Մա նա վա նդ էն դեպ քե րում, երբ ա մու սի նը հա սա րա կու թյան մեջ 
դի րք ու նե ցող ան ձ ա, օ րի նա կ՝ պաշ տո նյա ա կամ քրե ա կան հե ղի նա
կու թյուն ա, շատ ա վե լի դժ վար ա լի նում: Նման դեպ քեր ու նե ցել ենք 
ու ի րոք դժ վար ա լի նում էտ կնոջ հա մար, ո րով հե տև... շատ ան գամ 
դի մում են՝ բա նի տեղ չեն դնում, ու էտ ա վե լի վատ ա ի րա հա մար: 
Շատ դեպ քեր գի տեմ, երբ որ փոր ձել են քայ լեր ա նել ու շատ ա վե լի 
վատ ա ա վա րտ վել: Այ սի նքն՝ նույն ոս տի կա նու թյու նում ի րա ըն կեր
նե րն են (ն կա տի ու նի պաշ տո նյայի կամ քրե ա կան հե ղի նա կու թյան), 
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դա տա րա նում ի րա բա րե կամ նե րն են լի նում» (Օ րե նսդ րա կան դաշ տի 
փոր ձա գետ, Ն. Փի լի պո սյան, Կա նա նց ռե սուր սային կե նտ րոն):
Մ շա կու թային մի ջա վայրն ազ դե ցու թյուն ու նի հատ կա պես խնա մա-
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի դեպ քում, ո րո նք ա ռաջ-
նո րդ վում են ոչ թե հար ցի ի րա վա կան կամ բա րոյա կան կող մով, այլ 
ծա նոթ-բա րե կա մի հայտ նի ի րա վի ճա կով. «Ե րբ որ Շի րա կի մար զի 
գյու ղից է ե ղել, շատ կուրյոզ նի դե պք էր: Ո րով հե տև, երբ որ գյու ղում 
ա դե պք լի նում ...օ րի նակ ե րե խա նե րի հա րց էր ը տեղ ա ռա ջա նում, 
ո րով հե տև կի նը դուրս էր ե կել, գնա ցել էր, հե ռա ցել էր բնա կա րա նից 
ու ու զում էր իր ե րե խա նե րին վե րց ներ: Եվ ստաց վում է, որ խնա մա
կա լու թյան մա րմ նի բո լոր աշ խա տող նե րը էտ տղա մար դու հար ևան
նե րն են: Ի րա նց գյուղն ա, էտ աղ ջի կը դր սից ա ե կել, ինչ քան էլ, որ 
ի րեն որ պես մայր կփոր ձեն հաս կա նալ, բայց չեն կա րո ղա նում դեմ 
գնալ ի րե նց գյու ղի բնակ չին: Գյու ղե րում էտ ա ռու մով ծա նոթխ նա մի
բա րե կամ ի րա վի ճա կը ա վե լի ա բար դա նում, ո րով հե տև հիմ նա կա
նում տղայի գյուղն ա դա լի նում» (Օ րե նսդ րա կան դաշ տի փոր ձա գետ, 
Ն. Փի լի պո սյան, Կա նա նց ռե սուր սային կե նտ րոն):
 Փաս տո րեն, կնոջ ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ օ րե նսդ րա կան 
դաշ տում առ կա են մեծ բաց թո ղում ներ: Կի նը չի կա րող բա րձ
րաց նել մշա կույ թով պայ մա նա վո րած իր խն դիր նե րի մա սին որ ևէ 
ի րա վա կան ո լոր տում՝ դրա նց լու ծում տա լու նպա տա կով, քա նի որ 
դա տաի րա վա կան դաշ տը ևս գոր ծում է տղա մա րդ կային օ րե նք
նե րով:

 Ø  Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ներ կայաց ված 
կին-տ ղա մա րդ ան հա վա սա րու թյուն նե րը կամ տար բե րու-
թյուն նե րը կազ մում են հե նց այն հիմ քը, ըստ ո րի, տե ղի են 
ու նե նում հղի ու թյուն նե րի՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես-
տա կան ընդ հա տում նե րը՝ նա խա պատ վու թյու նը տա լով տղա 
ե րե խա նե րի ն8:

 

8 Սեռով պայմանավորված արհեստական հղիությունների ընդհատումների վերա-
բերյալ առավել մանրամասն տես Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը 
Հայաստանում//ժողովրդագրական տվյալներ և վերլուծություն, 2013, ՄԱԲՀ https://
goo.gl/HPbyu6
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Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

Ի նչ պես ար դեն նշել ենք, ու սում նա սիր վող եր ևույթն ու նի բա վա-
կան ա մուր և կա րծ րա ցած հիմ քեր, և այս տեղ փո փո խու թյուն նե րի 
հաս նե լու հա մար ի հայտ են գա լիս մի շա րք դժ վա րու թյուն ներ, 
քա նի որ եր ևույ թի վե րա բե րյալ նույն ըն կա լում նե րը մի ա ժա մա նակ 
ձևա վոր վում են եր կու գոր ծոն նե րի ՝ըն տա նի քում, հա մայն քում ան գի-
տակ ցա բար յու րաց վող և նպա տա կա դր ված կեր պով ձե ռք բեր վող 
կա պի տալ գի տե լի քի հի ման վրա: Այ սի նքն՝ ան հնար է այս հար ցում 
փո խել հա սա րա կու թյու նը՝ ա ռա նց եր ևույ թի վե րա բե րյալ նրա նց 
ըն կա լում նե րը փո խե լու: Ան կաս կած է, որ այդ փո փո խու թյուն նե րի 
հա մար ար դյու նա վետ կա րող են լի նել նույն այն ու ղի նե րը, ո րո նց 
մի ջո ցով ձևա վոր վել են կին-տ ղա մա րդ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ ըն կա լում նե րը, այ սի նքն՝ խոս քը կր թա կան ինս տի տուտ-
նե րի, ԶԼՄ-նե րի և տե ղե կատ վու թյան փո խա նց ման այլ մի ջոց նե րի 
(գո վազդ, տար բեր մի ջո ցա ռում ներ և այլն) մա սին է:
 
Այ նուա մե նայ նիվ, որ պես առ կա ի րա վի ճա կի փո փոխ ման հնա րա վոր 
տար բե րակ ներ, ա ռա ջար կում ենք.

 Ø  Փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց նել կր թա կան հա մա կար
գում, այդ թվում՝ վե րա նայել դպ րո ցա կան դա սա գր քե րը, 
վե րա պատ րաս տել ման կա վա րժ նե րին և ա պա հո վել ման կա-
վար ժա կան կազ մի սե ռային հա մա մաս նու թյուն: Կր թա կան 
հա մա կար գը պե տք է դի տար կել այն հզո րա գույն մի ջոց նե րից 
մե կը, ո րը կա րող է փո խել հա սա րա կու թյան ըն կա լում նե րը, 
քա նի որ մե նք ա կա նա տես ենք ե ղել, թե ինչ պես է Խո րհր դային 
կա ռա վա րու թյու նը կր թա կան հա մա կար գի մի ջո ցով փո խել 
մա րդ կա նց կա րծ րա տի պե րը: Ա վե լի հա մո զիչ լի նե լու հա մար 
մեջ բե րե նք մի օ րի նակ. «60ա կան թվա կան նե րին կի նո Մո սկ
վայի մոտ կա րող է ին շալ վար հա գած աղջ կան տղա մար դիկ 
ծե ծե ին, ո րով հե տև գտել են, որ էտ աղ ջի կը ի րա շալ վա րով 
ան բա րոյա կա նի բան ա ստեղ ծում, ի րա նց քույ րե րին օ րի նակ 
ա ծա ռայում ան բա րոյա կա նու թյան: Ի րե նք ծե ծել են էտ 
աղջ կան, ո րով հե տև էտ հա մա րել են ի րե նց տա րած քը: Բայց 
80ա կան նե րին, ե թե նման բան տե ղի ու նե նար, կհա մար վեր 



– 97 –
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ֆան տաս տիկ տգի տու թյուն, հե տամ նա ցու թյուն, բար բա րո
սու թյուն: Այ սի նքն 20 տար վա մեջ բու հա կան հա մա կար գը, 
կր թա կան հա մա կար գը էն պես են ա րել, որ հա սա րա կու թյու նը 
զգա լի ո րեն փոխ վել ա: Նույն Արև մուտ քում, որ է սօր թվում 
ա, որ շատ զար գա ցած ա, 6768 թվա կա նին մա րա թո նյան 
մր ցա վազ քի ժա մա նակ կին ա մաս նակ ցել, ո րին մաս նա կից 
տղա մար դիկ ծե ծում է ին: Դա կար ծեմ ե ղել է Նա հա նգ նե րում: 
Ոչ թե ա սել են դուրս ա րի, ծե ծում է ին 4 տղա մա րդ: Բայց է սօր 
էտ հա սա րա կու թյուն նման բան տես նի, կհա մա րի բար բա րո
սու թյուն: Այ սի նքն՝ բա զային նշա նա կու թյուն ու նի կր թա կան 
հա մա կար գը» (Կր թու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ, Ա. Թադ ևո
սյան, ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի
տուտ):

 Ø  Բա րձ րաց նել կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում աշ խա տող 
ման կա վա րժ նե րի գի տե լիք նե րը՝ ար ժեք նե րի ձևա վոր ման, 
վե րա կա ռուց ման, գեն դեր հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ:

 Ø  Վե րա նայել դպ րո ցա կան դա սա գր քե րը: Դա սա գր քե րի 
ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ դրան ցում առ կա է 
գեն դե րային դե րե րի ներ կայաց վա ծու թյան խի ստ ան հա մա-
չա փու թյուն, ա վե լին` ա րա կան դե րե րի գե րա կշ ռում ի գա-
կա նի նկատ մա մբ, ո րո նք, բա ցի  զուտ պատ կեր ներ և տե քստ 
ներ կայաց նե լուց, միև նույն ժա մա նակ ներ կայաց նում են նաև 
մաս նա գի տա կան, սո ցի ա լա կան դե րեր, հատ կա նիշ ներ: Ա շա-
կեր տը, ա մեն օր շփ վե լով դա սա գր քի հետ, ա կա մա ըն կա լում 
և յու րաց նում է այդ պատ կեր նե րի ու տե քս տե րի թա քն ված 
ու ղե րձ նե րը: 

 Ø Ի րա կա նաց նել հս տակ մշակ ված քա ղա քա կա նու թյուն 
ԶԼՄնե րի մի ջո ցով: Գո վա զդ նե րի, հա ղոր դում նե րի, ֆիլ մե րի 
մի ջո ցով բա րձ րաց նել մա րդ կա նց ի րա զեկ վա ծու թյունն ըն տա-
նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի, կին-տ ղա մա րդ հա վա սա րու-
թյան, հա մա մա րդ կային ար ժեք նե րի, այլ երկր նե րի հա սա րա-
կու թյուն նե րի ար ժե քային հա մա կար գե րի վե րա բե րյալ և այլն:
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 Ø  Ճի շտ կր թու թյան մի ջո ցով կնո ջը հնա րա վո րու թյուն տալ 
ձե ռք բե րել տն տե սա կան ինք նու րույ նու թյուն: 

 Ø Ի րա կա նաց նել այն պի սի ծրագ րեր, ո րո նց մի ջո ցով հնա րա վոր 
կլի նի մի ա ժա մա նակ նե րգ րա վել ըն տա նի քի բո լոր ան դամ
նե րին: Քա նի որ, ինչ պես ցույց են տա լիս բազ մա թիվ ծրագ-
րե րի ար դյունք նե րը, ե թե փոխ վում են մի այն կնոջ ըն կա լում-
նե րը կամ գի տե լիք նե րը, դրա նք, ի րե նց հեր թին, ա ռա ջաց նում 
են նոր խն դիր ներ և նոր բա խում ներ ըն տա նի քի մյուս ան դամ-
նե րի հետ:

 Ø Ծ նող նե րին նե րգ րա վել ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ այն պի սի 
դաս տի ա րակ չա կան մե թոդ նե րի կի րառ մա նը, ո րոն ցում 
չկան կա րծ րա տի պային տար բե րու թյուն ներ տղա և աղ ջիկ 
ե րե խա նե րի մի ջև: Մի ա ժա մա նակ այդ մե թոդ նե րի մի ջո ցով 
մե ծաց նել հայ րե րի մաս նակ ցու թյու նը ե րե խա նե րի դաս տի
ա րա կու թյան հար ցում՝ ա պա հո վե լով ծնող նե րի հա վա սար 
մաս նակ ցու թյուն:

 Ø «Կ նոջ հզո րա ցում»9: Կնոջ նկատ մա մբ խտ րա կան վե րա բեր-
մուն քի լու ծու մը մեր փոր ձա գետ նե րից Հ. Գևոր գյա նը տես նում 
է կնո ջը «հ զո րաց նե լով». « Մի ան շա նակ կա նա նց հզո րաց ման 
մեջ: Ե թե մե նք կա նա նց չհ զո րաց նե նք, մե նք չե նք ու նե նա 
հաղ թա հար ման որ ևէ ճա նա պա րհ: Ինչ քան մե նք խո սե նք 
օ րե նք նե րից, օ րե նսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ, կինտ ղա
մա րդ հա վա սա րու թյուն... Ար դեն քա նի տա րի ա գոր ծում ա 
կա նա նց և տղա մա րդ կա նց հա վա սա րու թյան օ րեն քը, բայց 
դա ցույց տվեց, որ մեր կյան քում որ ևէ բան չփոխ վեց: Ըն տա
նե կան բռ նու թյան հաղ թա րահ ման մի ակ ճա նա պար հը զո հի 
հզո րա ցումն է: Ե թե մե նք չհ զո րաց նե նք կա նա նց, գի տակ
ցու թյու նը չփո խե նք, տն տե սա պես չհ զո րաց նե նք, մե նք որ ևէ 
փո փո խու թյուն չե նք ու նե նա: ... Մի այն տն տե սա պես չե նք 
հզո րաց նում: Կի նը, ով ապ րում ա էս հայ րիշ խա նա կան հա մա
կար գում, ին քը չու նի ո րո շում կայաց նե լու ի րա վունք, ին քը 

9 Տերմինը պատկանում է կանանց իրավունքներով զբաղվող ՀԿ ոլորտի փորձագետ 
Հ. Գևորգյանին:
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չու նի ինք նու րույ նու թյուն: Նման տեր մին ենք օգ տա գոր ծում՝ 
« սո վո րած» կամ « վար ժեց ված ա նօգ նա կա նու թյուն»: Կնո ջը 
սո վո րեց նում են, որ դու ա նօգ նա կան ես, դու չես կա րող 
ինք նու րույն լի նել: Իսկ մե նք ա սում ենք, որ դու կա րող ես ո րո
շում կայաց նել, դու կա րող ես ինք նու րույն լի նել: Դու ի րե նց 
կա մացկա մաց բե րում ես գի տակ ցու թյան, որ էն ին չի մեջ դու 
ապ րում ես, դու ար ժա նի չես, դու ար ժա նի ես, նոր մալ ար ժա
նա պա տիվ ապ րե լու» (Կա նա նց ի րա վունք նե րով զբաղ վող 
ՀԿ ո լոր տի փոր ձա գետ, Հ. Գևոր գյան, Կա նա նց ա ջա կց ման 
կե նտ րոն):
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4.  ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 

4.1 Ա ՌՕ ՐԵ Ա ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Քա նի որ սույն հե տա զո տու թյու նը վե րա բե րում է գեն դե րային ան հա-
վա սա րու թյան դրս ևո րում նե րին ա ռօ րյայում, նախ և ա ռաջ, մի փո քր 
ան դրա դառ նա նք, թե ինչ պես է ընդ հան րա պես ձևա վոր վում ա ռօ րյան: 
Ինչ պես նաև ա ռա վել բազ մա կող մա նի հաս կա նա լու հա մար քնն վող 
խնդ րի վե րա բե րյալ ար մա տա ցած ըն կա լում նե րի պատ ճառ նե րըև 
հա սա րա կու թյան մեջ գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան վե րա բե րյալ 
առ կա գի տե լի քը՝ ան դրա դառ նա նք, թե ընդ հան րա պես ինչ պես է 
ձևա վոր վում գի տե լի քն ա ռօ րյայում: 

Ա ռօ րյայում գի տե լի քի կի րա ռու թյան մեջ կար ևոր տեղ է զբա ղեց նում 
գի տե լի քի սո ցի ա լա կան պա շա րը: Հա մա ձայն ա ռօ րե ա կա նու թյան 
տե սա բան նե րի՝ գի տե լի քի սո ցի ա լա կան պա շա րին ան դրա դառ նա լը 
նպաս տում է ան հա տի « տե ղա վոր մա նը» հա սա րա կու թյու նում և նրա 
հան դեպ հա մա պա տաս խան վե րա բեր մունք ու նե նա լուն: Այն տար բե-
րա կում է ի րա կա նու թյու նը ճա նա չե լի ու թյան աս տի ճա նով և տա լիս է 
ման րա մա սն տե ղե կատ վու թյուն ա ռօ րյա կյան քի այն հատ ված նե րի 
վե րա բե րյալ, ո րո նց հետ մե նք հա ճախ ենք գո րծ ու նե նում և, ա վե լի 
ընդ հա նուր, ոչ հս տակ տե ղե կատ վու թյուն՝ ա վե լի « հե ռու» հատ ված-
նե րի վե րա բե րյալ: «Օ րի նա կ՝ իմ գի տե լի քը սե փա կան մաս նա գի տու-
թյան, և նրա աշ խար հի մա սին շատ ա ռա նձ նա հա տուկ է, խո րը և 
ամ բող ջա կան, մի նչ դեռ ու րիշ մա րդ կա նց մաս նա գի տա կան աշ խար հի 
մա սին բա վա կան մա կե րե սային գի տե լիք է: Գի տե լի քի սո ցի ա լա կան 
պա հուստն ա պա հո վում է տի պա բան ման հա մա կար գեր, և ոչ մի այն 
ու րիշ մա րդ կա նց տի պա բան ման, այլ նաև ցան կա ցած ի րա դար ձու-
թյան և փոր ձի տի պա բան մա ն՝ ինչ պես սո ցի ա լա կան, այն պես էլ՝ բնու-
թյան»: Ըստ այս հե ղի նակ նե րի՝ գի տե լի քի հա մա կար գը փո խա նց վում 
է հա ջո րդ սե րն դին: Նրա նք սո ցի ա լա կա նաց ման ըն թաց քում ըն կա լում 
են այն որ պես օբյեկ տիվ ճշ մար տու թյուն:10 Ին չը կտես նե նք նաև մեր 
հե տա զո տա կան նյու թում ՝ սույն աշ խա տան քի հա ջո րդ մա սե րում:
10 Առավել մանրամասն տես՝ Бергер П., Лукман Т., Социальное конструирование 
реальности. Трактат по социологии знания. М.: Изд. «Медиум», 1995, 323 с.
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4.  Մե թո դա բա նծու թյծուն 

 Ի սկ ինչ պե ՞ս է մե զա նից յու րա քան չյու րը մեկ նա բա նում բո լո րի հա մար 
ընդ հա նուր սո ցի ա լա կան աշ խար հը, ո րում նա ապ րում է և գոր ծում 
որ պես մա րդ՝ ու րիշ մա րդ կա նց շար քում, աշ խա րհ, որն ինքն ըն կա-
լում է որ պես իր գոր ծո ղու թյուն նե րի և կո ղմ նո րո շում նե րի դա շտ, ո րը 
կազ մա կե րպ ված է իր ան հա տա կա նու թյան շուր ջը հա տուկ ձևով: 
Նաև պե տք է նկա տի ու նե նա նլ, որ այդ սո ցի ա լա կան աշ խար հը 
հա մար վում է ու րիշ մա րդ կա նց գոր ծո ղու թյուն նե րի դա շտ՝ կազ մա-
կե րպ ված ի րե նց տե սան կյու նից: Ա. Շյու ցը խն դի րը մեկ նա բա նում է 
հետ ևյալ կե րպ՝ «Այդ աշ խար հը մի շտ տր ված է մեզ ա ռա ջին հեր թին 
որ պես կազ մա կե րպ ված/ս տե ղծ ված: Մե նք ծն վել և մե ծա ցել ենք այդ 
կազ մա կե րպ ված աշ խար հում: Կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 
մի ջո ցով, բո լոր տե սա կի փոր ձա ռու թյուն նե րի մի ջո ցով մե նք ի մա-
նում ենք ո րոշ գի տե լիք ներ այդ աշ խար հի և նրա ինս տի տուտ նե րի 
մա սին: Մե նք հե տա քրքր ված ենք այդ աշ խար հի օբյե կտ նե րով, քա նի 
որ դրա նք ո րո շում են մեր կո ղմ նո րո շու մը, նպաս տում կամ կան խար-
գե լում են մեր սե փա կան նա խագ ծե րի ի րա կա նա ցու մը, կա ռու ցում 
են այն տար րե րը, ո րը մե նք պե տք է ըն դու նե նք կամ փո փո խե նք, մի 
խոս քով, քա նի որ դրա նք ինչ-որ բան են նշա նա կում մեզ հա մա ր11: 
Այդ աշ խար հի կազ մա կե րպ ված/ս տե ղծ ված լի նե լու ըն կա լումն էլ 
այն կար ևոր գոր ծոն նե րից մե կն է, որ մի նչև օրս մեր մի ջա վայ րում 
կա նա նց ու նե ցած դե րա կա տա րու թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում-
նե րը կա րծ րա ցած են և գրե թե չեն են թա րկ վում փո փո խու թյուն նե րի:

 Սո ցի ա լա կան աշ խար հը, ո րում մար դը ծն վել է և որ տեղ նա պե տք է 
գտ նի իր կո ղմ նո րո շում նե րը, նրա կող մից ըն կալ վում է որ պես ա մուր 
մի ա հյուս ված սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն, նշան նե րի և խո րհր-
դան շան նե րի հա մա կա րգ՝ դրա նց հա տուկ ի մաս տային կա ռուց-
ված քով, որ պես սո ցի ա լա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ինս տի տու ցի-
ո նա լաց ված ձև, որ պես կար գա վի ճա կի և հե ղի նա կու թյան հա մա կա րգ 
և այլն: Սո ցի ա լա կան աշ խար հի այդ տար րե րի ի մա ստն, ինչ պես նաև 
դրա նց ողջ բազ մա զա նու թյու նը և կա ռուց ված քը այդ աշ խար հում 

11 Առավել մանրամասն տես՝ Шютц А., Смысловая структура повседневного мира: 
очерки по феноменологической социологии. М.: Институт Фонда «Общественное 
мнение», 2003, 336 с.



– 102 –

Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

ապ րող նե րի կող մից ըն կալ վում է որ պես տր ված: Ար դյուն քում՝ սո ցի-
ա լա կան աշ խար հի ըն կա լու մը ձևա վո րում է « մե նք» խմ բի  սո վո րու-
թյուն նե րը, ո րո նք ըն դուն ված են որ պես լավ և ճի շտ մի ջոց նե ր՝ մա րդ-
կա նց և ի րե րին վե րա բեր վե լու: Դրա նք հա մար վում են ի րե նք ի րե նց 
կա ռուց ված, քա նի որ դի մա ցել են ժա մա նա կի փոր ձու թյուն նե րին, 
և լի նե լով սո ցի ա լա պես հաս տատ վա ծ՝ չեն պա հան ջում բա ցատ րու-
թյուն նե ր12:

Այս պի սով ՝ա ռօ րյայում գի տե լի քի ձևա վոր ման խնդ րի վե րա բե-
րյալ մար դը/ան հա տը սո վո րա բար ի րեն չի ծան րա բեռ նում այն 
հար ցե րով, թե ինչն է իր հա մար ի րա կան, և ինչ գի տի ին քը, քա նի 
դեռ չի բախ վում որ ևէ խնդ րի: Մա րդն իր ի րա կա նու թյու նը և գի տե-
լի քը հա մա րում է ինքն ի րեն ձևա վոր վող: Ինչ պես կտես նե նք հե տա-
զո տու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փու մից, նույ նը վե րա բե րում է նաև 
կա նա նց կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք նե րի և կայաց վող ո րո-
շում նե րի մա սին գի տե լի քին: Օ րի նա կ՝ հե տա զո տու թյան մաս նա կից-
նե րը դժ վա րա նում է ին պա տաս խա նել այն հար ցին, թե երբ կամ ում 
կող մից է ո րոշ վել կա նա նց և տղա մա րդ կա նց կող մից ի րա կա նաց վող 
աշ խա տա նք նե րի բա ժան ման սկզ բուն քը: Պատ ճառ նե րից մե կն այն 
է, որ նրա նք դա հա մա րում են տր ված, ի րեն ցից դուրս գտն վող, և 
ա ռա ջին ան գամ է ին բախ վում նման հար ցա դր ման:

4.2  ԿԻ ՐԱՌ ՎԱԾ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐ 

4.2.1 Ան հա տա կան խո րին հար ցազ րույց ներ 

Ո րա կա կան հե տա զո տու թյու նը սո ցի ա լա կան կյան քի մեկ նա բան-
մա նն ուղղ ված գոր ծըն թաց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս եր ևույթն 
ու սում նա սի րել բնա կան պայ ման նե րում և ա ռա նց քային տե ղե կա-
տու նե րի կար ծիք նե րի հի ման վրա բա ցա հայ տել ու վեր լու ծել սո ցի ա-
լա կան եր ևույ թի ամ բող ջա կան բա րդ պատ կե րը: Խո րին (ո րա կա կան) 

12  Առավել մանրամասն տես՝ Шютц А., Смысловая структура повседневного мира: 
очерки по феноменологической социологии. М.: Институт Фонда «Общественное 
мнение», 2003, 336 с.
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4.  Մե թո դա բա նծու թյծուն 

հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ ու շադ րու թյու նը բևեռ վում է մա րդ-
կա նց սո ցի ա լա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին և այն ի մա ստ նե րին, ո րո նք 
դր վում են այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ քում: Այս հե տա զո տու թյուն-
նե րի նշա նա կե տը սուբյե կտն է և նրա պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյու նը 
կո նկ րետ սո ցի ա լա կան ի րա վի ճա կում: Խո րին հար ցազ րույ ցի մե թո դը 
են թադ րում է ան ձի սո ցի ա լա կան աշ խար հի բազ մա կող մա նի և խոր 
ու սում նա սի րու թյուն13:

 Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում խո րին հար ցազ րույց նե րի 
ի րա կա նաց ման ա ռաջ նայ նու թյան պատ ճա ռն այն է, որ ձևայ նաց ված 
հար ցազ րույ ցը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ստա նալ «ի նչ քան», «որ քան», 
«ի նչ չա փով» հար ցե րի պա տաս խա նը, իսկ ո րա կա կան հար ցազ րույ ցը 
պա տաս խա նում է «ին չու», «ի նչ պես», «ի նչ պատ ճա ռով» հար ցե րին: 
Ո րա կա կան հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով կա րե լի է վեր լու ծել եր ևույ թի ի մաս-
տային նշա նա կու թյու նը, բա ցա հայ տել դրա պատ ճա ռա հետ ևան քային 
կա պե րը: Բա ցի այդ ՝ո րա կա կան (խո րաց ված) մե թո դի ա ռա վե լու թյունն 
այն է, որ վեր ջի նիս մի ջո ցով հնա րա վոր է ու սում նա սի րել խն դի րն իր 
բազ մա զա նու թյա մբ և խո րու թյա մբ:

 Մեր աշ խա տան քի հիմ քում ըն կած խո րին հար ցազ րույց նե րն ի րա կա-
նաց վել են կի սաձ ևայ նաց ված (Semi-Structed) հար ցազ րույ ցի մի ջո-
ցով, ո րի է ու թյու նը հետ ևյա լն է. նման հար ցազ րույ ցում նա խա տես վում 
է հիմ նա կան բաց հար ցե րի ցա նկ, և հար ցազ րույ ցը տե ղի է ու նե նում 
ո րո շա կի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյա մբ՝ պայ մա նա վոր ված 
ինչ պես հար ցա շա րով, այն պես էլ՝ հար ցազ րույ ցի գոր ծըն թա ցով: Այս 
մե թո դի ա ռա վե լու թյունն այն է, որ հար ցա շա րի օգ տա գոր ծու մը նպաս-
տում է տվյալ նե րի բազ մա կող մա նի ու թյա նը, և տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քու մը ինչ-որ չա փով դառ նում է ա վե լի հա մա կա րգ ված:

 Մեր հե տա զո տու թյան ըն թաց քում խո րին հար ցազ րույց նե րն ի րա-
կա նաց վել են զրու ցա կից նե րի հետ դեմ առ դեմ ՝ա ռա նց որ ևէ եր րո րդ 
ան ձի ներ կայու թյան: Բա ցա ռու թյուն են կազ մել ո րոշ դեպ քեր, ո րո նց 

13 Առավել մանրամասն տես՝ Թադևոսյան Գ., Որակական սոցիալական հետա-
զոտություններ, Երևան, «Երևանի համալսարանի հրատարակչություն», 2006, 
374 էջ
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ժա մա նակ, ել նե լով հե տա զո տու թյան նպա տա կից, նե րգ րավ վել է 
նաև ըն տա նի քի այլ ան դամ:
 
Ան հա տա կան խո րին հար ցազ րույց նե րն ի րա կա նաց վել են ՎՎՀ 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման տա րա ծա շր ջան նե րում, ինչ պես նաև Սյու-
նի քի մար զի Կա պան քա ղա քում և Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն հա մայն-
քում: Կա պա նը և Եր ևա նի Կե նտ րոն հա մայն քը հան դի սա ցել են ստու-
գո ղա կան խմ բեր (control group), ո րո նց նե րգ րա վվ ման պատ ճա ռը 
հա մե մա տա կան-վեր լու ծա կան նյու թի ձե ռք բե րումն է, քա նի որ ՎՎՀ 
թի րա խային տա րա ծա շր ջան նե րը հիմ նա կա նում աչ քի են ընկ նում 
ա վան դույթ նե րի պահ պան մա մբ, և նո րույթ նե րի ըն դու նու մը մշա կու-
թային մի ջա վայ րում տե ղի է ու նե նում դան դաղ: Ստու գո ղա կան 
խմ բե րի հա մայնք նե րի նե րգ րա վումն ու նի հետ ևյալ պատ ճառ նե րը՝ 1) 
հե տա զո տա կան նյու թե րը թույլ են տա լիս նշել, որ, ի թի վս մի քա նի 
այլ մար զային բնա կա վայ րե րի, Կա պան քա ղա քի բնակ չու թյունն 
ա ռա նձ նա նում է եր ևույթ նե րի վե րա բե րյալ ոչ կա րծ րա տի պային 
ըն կա լում նե րով, 2) Կե նտ րոն հա մայն քի ընդ գրկ ման պատ ճա ռն 
այն է, որ նո րույթ նե րի ներ մու ծումն ու ըն կա լում նե րի մա կար դա կում 
փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն ա ռա վել ընդ գծ ված ձևով բնո րոշ 
է մայ րա քա ղա քային բնակ չու թյա նը, հատ կա պե ս՝ ոչ ծայ րա մա սային 
հա մայնք նե րի բնակ չու թյա նը:
 
Ել նե լով մեր հե տա զո տու թյան թե մա տիկ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րի ց՝ խո րին հար ցազ րույց նե րն ան ցկաց րել ենք ՎՎՀ ծրագ րի ի րա-
կա նաց ման տաս բնա կա վայ րում (ընդ ո րում՝ և քա ղա քաբ նակ, և գյու-
ղաբ նակ հան րու թյան շր ջա նում) և ստու գո ղա կան խումբ հան դի սա ցող 
եր կու բնա կա վայ րում։ Յու րա քան չյուր բնա կա վայ րում ան ցկաց վել է 
չո րս խո րին հար ցազ րույց:

 Խո րին հար ցազ րույց նե րի ան ցկաց ման հա մար զրու ցա կից նե րն 
ընտր վել են ըստ մի քա նի սկզ բունք նե րի: Դրա նք են՝
 

1. Ը ստ ըն տա նի քի կա ռուց ված քի, այդ թվում՝ 
1.1. մի ա սե րունդ 
1.2. ե րկ սե րունդ 
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4.  Մե թո դա բա նծու թյծուն 

1.3. ե ռա սե րունդ
1.4.  քա ռա սե րունդ ըն տա նիք նե ր

 
2. Ը ստ ըն տա նի քում առ կա ե րե խա նե րի սե ռի, այդ թվում՝

2.1.  մի այն ա րա կան սե ռի
2.2.  մի այն ի գա կան սե ռի 
2.3. և՛ ա րա կան, և՛ ի գա կան սե ռի ե րե խա նե ր

3. Ը ստ ըն տա նե կան կար գա վի ճա կի, այդ թվում
3.1.  չա մուս նա ցած ե րի տա սա րդ աղ ջիկ ներ (18-30 տ.) 
3.2. ա մուս նա ցած ե րի տա սա րդ կա նայք (մի նչև 35 տ.), ով-

քեր ու նեն սկե սուր 
3.3. ա մուս նա ցած ե րի տա սա րդ կա նայք (մի նչև 35 տ.), ո րո նց 

տա նը չկան այլ չա փա հաս կա նայք (ս կե սուր, տալ, տե-
գոր կին և այլն)

3.4. 36-49 տ. ա մուս նա ցած կա նայք 
3.5. ա մուս նա ցած մի ջին տա րի քի կա նայք (50-69 տ.), ով քեր 

ու նեն սկե սու րի կար գա վի ճակ 
3.6. ա մուս նա ցած մի ջին տա րի քի կա նայք (50-69 տ.), ով քեր 

մի ա ժա մա նակ ու նեն և՛ սկե սու րի, և՛ հար սի կար գա վի ճակ 
3.7. ա մուս նա ցած մի ջին տա րի քի կա նայք (50-69 տ.), ով քեր 

ու նեն սկե սուր, բայց չու նեն հա րս 
3.8. ա մուս նա ցած մի ջի նից բա րձր տա րի քի կա նայք (70 տ. 

և բա րձր), ով քեր տա նն ու նեն մեկ կամ եր կու տար բեր 
սե րն դի հա րս նե ր

3.9.  չա մուս նա ցած տղա մար դիկ (մի նչև 35 տ.) 
3.10. ա մուս նա ցած ե րի տա սա րդ տղա մար դիկ (մի նչև 40 տ.) 
3.11. ա մուս նա ցած մի ջին տա րի քի տղա մար դիկ (մի նչև 63 տ.):

 4.2.2 Նե րգ րավ ված դի տար կում նե ր

 Նե րգ րավ ված դի տար կու մը հե տա զո տո ղին թույլ է տա լիս ա վե լի լավ 
պատ կե րաց նել հե տա զո տու թյան հա մա տե քս տը, ինչն ի րա կա նու-
թյան ըն կա լու մը դա րձ նում է ամ բող ջա կան: Դի տա րկ ման մի ջո ցով 
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հե տա զո տո ղը կա րող է ստա նալ այն պի սի տե ղե կատ վու թյուն, ո րը 
կա րող է բա ցա կայել հե տա զոտ վող նե րի բա նա վոր նկա րագ րու-
թյուն նե րում: Դի տար կու մը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել այն պի սի 
եր ևույթ ներ, ո րո նք ա ռա ջին հայաց քից կա րող են չն կատ վել և վրի պել 
հե տա զո տո ղի ու շադ րու թյու նից: Դի տա րկ ման մի ջո ցով ստաց ված 
տվյալ նե րը թույլ են տա լիս ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մել 
ինչ պես դի տա րկ վող օբյեկ տի, այն պես էլ նրան շր ջա պա տող մի ջա-
վայ րի վե րա բե րյալ:

 Դի տա րկ ման մե թո դն ու նի մի շա րք յու րա հատ կու թյուն ներ, ո րո նք այն 
դա րձ նում են ա ռա նձ նա հա տուկ և եր բե մն ան փո խա րի նե լի սո ցի ա-
լա կան եր ևույթ նե րն ու սում նա սի րե լիս: Դի տա րկ ման ժա մա նակ տե ղե-
կու թյուն նե րը ստաց վում են դի տա րկ վող նե րի հետ ակ տիվ փո խազ-
դե ցու թյան ար դյուն քում: Այդ փո խազ դե ցու թյան շնոր հիվ հե տա զո-
տո ղը կա րո ղա նում է ներ թա փան ցել հե տա զոտ վո ղի կեն սաշ խա րհ և 
ի րե րն ու սում նա սի րել այդ տե սան կյու նից: Այս մե թո դը պա հան ջում 
է դաշ տում հե տա զո տո ղի եր կա րա տև ընդ գրկ վա ծու թյուն, ին չը ևս 
նպաս տում է եր ևույ թի ամ բող ջա կան ըմբռն մա նը: 

Չ նայած մե թո դը կի րառ ման տե սան կյու նից ա մե նից բա րդն է և դժ վար 
ի րա գոր ծե լի, այ նուա մե նայ նիվ, մեր հե տա զո տու թյան մեջ այն կի րա-
ռել ենք՝ հետ ևյալ պատ ճառ նե րով. 

1. Ել նե լով ո լոր տում ու նե ցած մեր փոր ձի ց՝ կա րող ենք վկայել, 
որ սե ռով պայ մա նա վոր ված բռ նու թյուն նե րը ո րոշ դեպ քե րում 
ու նեն « միջ նոր դա վոր ված» բնույթ, այ սի նքն՝ պայ մա նա վոր ված 
են սո ցի ալ-մ շա կու թային ոչ ա նուղ ղա կի գոր ծոն նե րով: Դրա նց 
բա ցա հայ տու մը մի այն հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով կա րող է 
լի նել ոչ ամ բող ջա կան և/ կամ ա ղա վաղ ված: Մի նչ դեռ նե րգ-
րավ ված դի տար կում նե րի ժա մա նակ հնա րա վոր է լի նում վեր 
հա նել հե տա զո տու թյա նը վե րա բե րող, ա ռա ջին հայաց քից ոչ 
ա ռաջ նային, սա կայն ի րա կա նում խնդ րի ձևա վոր մա նը նպաս-
տող կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րը ևս: 

2. Մե թո դի ա ռա վե լու թյուն նե րից մյուսն այն է, որ նե րգ րավ ված 
դի տա րկ ման ժա մա նակ հե տա զո տող-հե տա զոտ վող կա պը 
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4.  Մե թո դա բա նծու թյծուն 

հս տակ ընդ գծ ված չի լի նում, իսկ հե տա զո տու թյու նը դառ նում է 
ա ռա վել ոչ պաշ տո նա կա ն՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով հաս  կա նալ 
խն դի րը պայ մա նա վո րող գրե թե բո լոր հան գա մա նք նե րը: 

3. Ը ստ մեր նախ նա կան կան խա վար կա ծի՝ հե տա զո տու-
թյան մաս նա կից նե րը եր ևույթ նե րը կա րող են գնա հա տել 
և մեկ նա բա նել ոչ թե հա մա ձայն ի րա կա նու թյան, այլ՝ ըստ 
ի րե նց պատ կե րա ցում նե րի/ ցան կու թյուն նե րի: Մի նչ դեռ նե րգ-
րավ ված դի տար կու մը հնա րա վո րու թյուն կտա հնա րա վո րի նս 
փոք րաց նել, իսկ ո րոշ դեպ քե րում՝ չե զո քաց նել տե ղե կատ վու-
թյան ա ղա վա ղու մը:

 Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում նե րգ րավ ված դի տար-
կում նե րն ի րա կա նաց վել են թի րա խային տաս ներ կու հա մայնք նե-
րում. յու րա քան չյուր հա մայն քում ի րա կա նաց վել է մեկ դի տար կում: 
Դի տար կո ղը թի րա խային յու րա քան չյուր ըն տա նի քում ան ցկաց րել է 
մեկ լրիվ օր՝ հնա րա վո րի նս ներ կա գտն վե լով հե տա զոտ վող խն դիր-
նե րին վե րա բե րող ի րա վի ճակ նե րում:

 Նե րգ րավ ված դի տար կում նե րի ան ցկաց ման հա մար թի րա խային 
ըն տա նիք նե րն ընտր վել են ըստ մի քա նի սկզ բունք նե րի: Դրա նք են՝
 

1. Ը ստ ըն տա նի քի կա ռուց ված քի, այդ թվծում՝ 
1.5. մի ա սե րծունդ 
1.6. ե րկ սե րծունդ 
1.7. ե ռա սե րծունդ
1.8.  քա ռա սե րծունդ ըն տա նիք նե ր

 
2. Ը ստ ըն տա նի քում առ կա ե րե խա նե րի սե ռի, այդ թվծում՝

2.1  մի այն ա րա կան սե ռի
2.1  մի այն ի գա կան սե ռի 
2.1 և´ ա րա կան, և´ ի գա կան սե ռի ե րե խա ներ 

3. Ը ստ ըն տա նի քի ան դամ ե րի կր թա կան մա կար դա կի, այդ թվծում՝
3.1  բա րձ րա գծույն կր թծու թյա մբ ըն տա նիք նե ր
3.1  միջ նա կա րգ կր թծու թյա մբ ըն տա նիք նե ր 
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Առօրյայի անտեսանելի կողմը. 
Գենդերային կարծրատիպերը կենցաղում

4. Ը ստ սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի, այդ թվծում՝
4.1  սո ցի ա լա պես ա պա հով ված ըն տա նիք նե ր
4.1  սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե ր

 
5. Ը ստ ՏՏ կա նա նց զբաղ վա ծու թյան, այդ թվծում՝

5.1 զ բաղ վա ծծու թյծուն ծու նե ցող/աշ խա տող (ոչ գյծու ղա տն տե-
սծու թյա մբ)

5.1 զ բաղ վա ծծու թյծուն չծու նե ցող/ չաշ խա տող կա նայք

 4.2.3 Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե ր

 Վե րոն շյալ մե թո դի կի րա ռու մը սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե-
րում ու նե ցել է մի քա նի պատ ճառ, ո րոն ցից նշե նք եր կու ա մե նա-
կար ևոր եր կու սը՝ 

1. Այն հնա րա վո րու թյուն կտա ա ռա վել հա մա պար փակ 
դի  տար կել հե տա զո տա կան նյու թը և չսահ մա նա փակ վել 
մի այն հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի՝ եր ևույ թի վե րա բե-
րյալ ու նե ցած պատ կե րա ցում նե րով և ըն կա լում նե րով: 

2. Ո լոր տի վե րա բե րյալ նեղ մաս նա գի տա կան կար ծիք նե րն ու 
ա ռա ջա րկ նե րը կա րող են օգ նել և նպաս տել հե տա գայում 
խնդ րի լուծ ման վե րա բե րյալ մի ջոց ներ մշա կե լիս:

 Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րն ան ցկաց վել են դեմ առ դե մ՝ 
կի սաձ ևայ նաց ված հար ցա շա րի կի րառ մա մբ: Հար ցազ րույց նե րն 
ան ցկաց վել են ե րեք ո լո րտ նե րի չո րս ներ կայա ցու ցիչ նե րի հե տ՝

1.  Կա նա նց ի րա վունք նե րով զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյան ներ կայա ցու ցի չ՝ Հաս միկ Գևոր գյան, Կա նա նց 
ա ջա կց ման կե նտ րոն, 

2. Օ րե նսդ րա կան դաշ տի փոր ձա գե տ՝ Նվա րդ Փի լի պո սյան, 
Կա նա նց ռե սուր սային կե նտ րոն,

3. Կր թա կան ո լոր տի ներ կայա ցու ցիչ նե ր՝ Ա ղա սի Թադ ևո սյան, 
ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, 
Նի կոլ Մար գա րյան, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան:
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