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Սույն ու ղե ցույ ցը նա խա տես ված է սո ցիա լա կան աշ խա տան քի և հո գե բա նութ
յան բա ժին նե րում սո վո րող ու սա նող նե րի, ո լոր տում աշ խա տող մաս նա գետ
նե րի հա մար: « Ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
սո ցիա լա կան աշ խա տան քի և հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յան մեջ» ու ղե
ցույ ցում օգ տա գործ վել է մաս նա գի տա կան տեր մի նա բա նութ յուն, հաշ վի առ
նե լով, որ ու ղե ցույ ցը կար դա ցողն ու նի գի տե լիք ներ  ո լոր տի վե րա բեր յալ: 

Ու ղե ցույ ցը բաղ կա ցած է ե րեք հիմ նա կան մա սե րից՝ « Ֆե մի նիս տա կան սո
ցիա լա կան աշ խա տանք», « Ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նա կան խորհր դատ
վութ յուն» և « Ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ ի րա կա նաց ված դեպ քե րի վեր լու
ծութ յուն և դեպ քե րի վար ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ»: « Ֆե մի նիս տա կան 
սո ցիա լա կան աշ խա տանք» մա սում հա մա ռոտ անդ րա դարձ է կա տար վում 
ֆե մի նիզ մի պատ մութ յա նը և  ազ դե ցութ յա նը սո ցիա լա կան աշ խա տան քի 
պրակ տի կա յի վրա, ինչ պես նաև նկա րագր վում է ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա
կան աշ խա տան քի մի ջամ տութ յան ձևե րը:   « Ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նա կան 
խորհրդատ վութ յուն» մա սում անդ րա դարձ է կա տար վում  ֆե մի նիս տա կան 
հո գե բա նութ յան  և  ֆե մի նիս տա կան հո գե թե րա պիա յի միջև գո յութ յուն ու
նե ցող կա պին, ֆե մի նիս տա կան հո գե թե րա պիա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րին, փու լե րին, հիմ նա կան տեխ նի կա նե րին և  է թի կա կան սկզբունք նե րին: 
« Ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ ի րա կա նաց ված դեպ քե րի վեր լու ծութ յուն և 
դեպ քե րի վար ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ» մա սում ներ կա յաց ված են ֆե
մի նիս տա կան մո տեց մամբ ի րա կա նաց ված մի շարք դեպ քեր և  ընդգծ ված են 
հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

 Ու ղե ցույ ցում ներ կա յաց ված տե սա կետ նե րը, մեկ նա բա նութ յուն նե րը, եզ րա
կա ցութ յուն նե րը պատ կա նում են հե ղի նակ նե րին:

Չի թույ լատր վում օգ տա գոր ծել, թարգ մա նել և տա րա ծել Ու ղե ցույ ցից որ ևէ 
հատ ված՝ ա ռանց հե ղի նակ նե րի թույլտ վութ յան ձեռք բեր ման: Հե ղի նա կա յին 
բո լոր ի րա վունք նե րը պաշտ պան ված են:

Այս ուղեցույցը մշակվել է Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի կողմից իրականացվող 
ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Քվինա թիլ Քվինա 
կազմակերպության կողմից: Չի թույլատրվում օգտագործել, թարգմանել եւ 
տարածել ուղեցույցից որևէ հատված առանց հեղինակներից թույլտվության 
ձեռքբերման։
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Հեղինակներ՝

ՍիրանուշԴավթյան
Ի րա վա բա նա կան հո գե բա նութ յան աս պի րանտ

ԱննաՀովհաննիսյան
Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յան և 

վար չա րա րութ յան մա գիստ րո սի աս տի ճան

Խմբագրականխումբ՝

ԳոհարՇահնազարյան
Սո ցիո լո գիա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ

ՖենյաԲազոյան
Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

ԼուսինեՔարամյան
Սո ցիա լա կան աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան տեխ նո լո գիա նե րի 

ամ բիո նի դա սա խոս 

   ԵՐԵՎԱՆ 2016



4



5

                                          ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նե րա ծութ յուն...7

ՄԱՍ 1. Ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
սոցիա լա կան աշ խա տան քում...8

1.1. Պատ մա կան ակ նարկ. Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան 
աշխատանքի զար գաց ման հիմ նա կան նա խադր յալ նե րը...9

1.2. Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը սո ցիա լա կան աշ խա տան քում, 
բնորոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և սկզ բունք նե րը...13 

1.3. Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մի ջամ տութ յան 
ա ռանձնա հատ կութ յուն նե րը, կի րառ վող հիմ նա կան տեխ նի կա նե րը...20 
ՄԱՍ 2. Ֆե մի նիս տա կան  մո տեց ման  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
հո գե բա նա կան  խորհր դատ վութ յու նում...26

2.1. Պատ մա կան ակ նարկ. Ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նութ յան և 
ֆեմի նիս տա կան թե րա պիա յի զար գաց ման հիմ նա կան փու լերն  ու 
նախադր յալ նե րը...27

2.2. Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը հո գե թե րա պիա յում. բնո րոշ 
ա ռանձնահատ կութ յուն նե րը, հիմ նա կան  փու լերն ու սկզբունք նե րը...30

2.3. Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիա յում կի րառ վող ա ռանձ նա հա տուկ 
տեխ նի կա ներ և  է թի կա կան  սկզբունք ներ...35

ՄԱՍ 3. Ֆե մի նիս տա կան  մո տեց մամբ  ի րա կա նաց ված  դեպ քե րի 
վերլուծութ յուն և  դեպ քե րի  վար ման  ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ...40

Վեր ջա բան...49

Օգ տա գործ ված գրա կա նութ յան ցանկ...50 

Տեր մի նա բա նա կան բա ռա րան...51



6



7

 Ներածություն
                                 Սույն ու ղե ցույ ցի ստեղծ ման համար 
հիմք է հան դի սա ցել սո ցիա լա կան աշ խա տան քի և հո գե բա նա կան 
խորհրդատվութ յան ո լորտ նե րի ի րա վի ճա կա յին վեր լու ծութ յու նը, ըստ 
ո րի, ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րի վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րը սա կավ են, կարծ րա տի պա յին, կամ 
ար տա ցո լում են այն տե սա կե տը, որ ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը միա
կող մա նի է և չի «աշ խա տում» գործ նա կան մա կար դա կում։ Այս ու ղե ցույ ցի 
ստեղ ծու մը ժա մա նա կի հրա մա յա կան է, քա նի որ մի ջազ գա յին պրակ տի
կա յում դեպ քե րի հետ ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ աշ խա տանքն ա ռօր
յա պրակ տի կա է հան դի սա նում, մինչ դեռ ՀՀում, ե թե փոր ձենք որ պես 
վեր լու ծութ յան ա ռար կա վերց նել կրթա կան հա մա կար գը, ա պա կդի տար
կենք, որ, բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի կրթա կան 
ծրագ րե րում բա ցա կա յում է ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ աշ խա տան քի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ դա սըն թաց նե րը, դա սա ժա մե
րը:

Ու ղե ցույ ցը բաղ կա ցած է ե րեք հիմ նա կան մա սե րից՝ 1. « Ֆե մի նիս տա
կան սո ցիա լա կան աշ խա տանք», 2. « Ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նա կան 
խորհրդատ վութ յուն» և 3. « Ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ ի րա կա նաց ված 
դեպ քե րի վեր լու ծութ յուն և դեպ քե րի վար ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն
ներ»: « Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տանք» մա սում հա մա ռոտ 
անդ րա դարձ է կա տար վում ֆե մի նիզ մի պատ մութ յա նը և  ազ դե ցութ յա
նը սո ցիա լա կան աշ խա տան քի պրակ տի կա յի վրա, ինչ պես նաև նկա
րագր վում է ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մի ջամ տութ յան 
ձևե րը:   « Ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յուն» մա սում 
անդ րա դարձ է կա տար վում  ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նութ յան  և  ֆե մի
նիս տա կան հո գե թե րա պիա յի միջև գո յութ յուն ու նե ցող կա պին, ֆե մի նիս
տա կան հո գե թե րա պիա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, փու լե րին, հիմ
նա կան տեխ նի կա նե րին և  է թի կա կան սկզբունք նե րին: « Ֆե մի նիս տա կան 
մո տեց մամբ ի րա կա նաց ված դեպ քե րի վեր լու ծութ յուն և դեպ քե րի վար
ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ» մա սում ներ կա յաց ված են ֆե մի նիս տա
կան մո տեց մամբ ի րա կա նաց ված մի շարք դեպ քեր և  ընդգծ ված են հիմ
նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Հե ղի նակ նե րի կող մից ներ կա յաց վել են տե սա կան և գործ նա կան մա սեր, 
ինչն  իր հեր թին հնա րա վոր կդարձ նի օգ տա գոր ծել ստա ցած տե ղե կութ
յուն նե րը սո ցիա լա կան աշ խա տան քում և հո գե բա նա կան խորհր դատ
վութ յու նում: 
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ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

Ֆեմինիստական
մոտեցման
առանձնահատկությունները
սոցիալական
աշխատանքում
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1.1. Պատ մա կան ակ նարկ. ֆեմինիստական

սոցիալականաշխատանքի

զարգացմանհիմ նական

նախադրյալները

Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քը սկիզբ ա ռավ ֆե մի նիս
տա կան սո ցիա լա կան շար ժու մից, որն ա ռաջ նորդ վում էր կա նանց 
կող մից, ով քեր աշ խա տում էին այլ կա նանց հետ ի րենց հա մայնք նե
րում: [1, էջ 138140] Ն րանք նպա տակ էին հե տապն դում բարձ րաց
նե լու կա նանց սո ցիալտնտե սա կան բա րե կե ցութ յան մա կար դա կը՝ 
գտնե լով ընդ հան րութ յուն ներ նրանց ան հա տա կան կա րիք նե րի և հա
սա րա կութ յու նում ու նե ցած սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կի միջև։ Չ նա
յած նրան, որ ո րոշ տե սա բան ներ ևս ն շում էին, որ հա սա րա կութ յունն 
է ստեղ ծում «անձ նա յին հի վան դութ յուն նե րը», ֆե մի նիս տա կան սո
ցիա լա կան աշ խա տանքն էր, որ ա ռա ջի նը մատ նան շեց կա նանց հիմ
նախն դիր նե րի և կ նո ջը վե րագր վող սո ցիա լա կան դե րե րի միջև կա պի 
մա սին։ 

Կա նանց ա զա տագր ման շար ժումն իր մեկ նար կից սկսած թի րա խա
վո րեց այն դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնց բախ վում են կա նայք սեք սիզ մի 
(բա ցատ րութ յու նը տե՛ս տեր մի նա բա նա կան բա ռա րա նում) պատ ճա
ռով: Այս շար ժու մը պար տա վո րեց րեց սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րին 
փո խել մինչ այդ առ կա մո տե ցու մը և վե րաձ ևա կեր պել սո ցիա լա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի նպա տա կը: 

Ֆե մի նիս տա կան շարժ ման պատ մութ յու նը հա ճախ բա ժան վում է ե րեք 
հիմ նա կան «ա լիք նե րի», ին չի շնոր հիվ հնա րա վոր ե ղավ ներ կա յաց նել 
տար բեր տե սա կան հե ռան կար նե րը: Առաջին«ալիքը» սկսվում է կա
նանց սուֆրաժիստականշարժմամբ(բա ցատ րութ յու նը տե՛ս տեր
մի նա բա նա կան բա ռա րա նում), 1800ա կան նե րի վեր ջին: Այս շրջա
նում ա վե լի շատ պայ քար էր մղվում ման կա կան աշ խա տան քի, սեքս 
աշ խա տող նե րի (sex workers) անվ տան գութ յան, աղ քատ գյու ղաբնակ 
կա նանց կյան քը բա րե լա վե լու և  այլ հար ցե րի հա մար: Լի բե րալ ֆե մի նիս
տա կան մո տե ցու մը, ո րը կենտ րո նա նում էր քա ղա քա կան և  ի րա վա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի վրա, հան դի սա նում էր ա լի քի հիմ նա կան տե սա կան 
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մո տե ցու մը: Ֆե մի նիս տա կան շարժ ման երկրորդ«ալիքը» սկիզբ է ա ռել 
196070ա կան թվա կան նե րին, քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և հա
կա մի լի տա րիս տա կան (antimilitarism) շար ժում նե րի (բա ցատ րութ յու նը 
տես տեր մի նա բա նա կան բա ռա րա նում) հետ զու գա հեռ, և դի տարկ վում 
է ա վե լի ռա դի կալ, քան ա ռա ջի նը:  1960ա կան նե րի վեր ջին ռա դի կալ 
ֆե մի նիզմն ա ռա վել նշա նա կա լից դեր սկսեց ու նե նալ ֆե մի նիս տա կան 
շարժ ման մեջ՝ հա ճախ քննա դա տե լով լի բե րալ ֆե մի նիս տա կան մո տե
ցու մը: Թեև ֆե մի նիս տա կան շարժ ման երկ րորդ «ա լի քը» հա ճախ ա սո
ցաց վում է ռա դի կալ ֆե մի նիզ մի հետ, այ նո ւա մե նայ նիվ, լի բե րալ ֆե
մի նիս տա կան մո տե ցու մը շա րու նա կում էր մնալ այս ա լի քի մաս ևս: 
1970ա կան նե րին, երկ րորդ ա լի քի զար գաց ման պատ մա կան ըն թաց քի 
ա վար տին, սկսում է ի հայտ գալ սո ցիա լիստֆե մի նիս տա կան մո տե ցու
մը և ս ևա մորթ, ա սիա ցի և  այլ ռա սա յա կան ու էթ նիկ խմբե րի պատ կա
նող կա նանց (women of color) մո տե ցու մը, որն ա ռա վել ընդգ ծեց ֆի մի
նիստ նե րի շրջա նում առ կա գա ղա փա րա խո սա կան տար բե րութ յուն նե րը: 
Երկ րորդ «ա լի քի» շրջա նում կար ևոր վեց հայ րիշ խա նա կան ինս տի տուտ
նե րի փո փո խութ յու նը, կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ու 
ի րա վունք նե րի, սե ռա կա նութ յան և  ըն տա նե կան բռնութ յան հետ կապ ված 
հար ցե րը: Ֆե մի նիզ մի երրորդ «ալիքը» սկիզբ ա ռավ 1990ա կան նե
րին, երբ սևա մորթ, ա սիա ցի և  այլ ռա սա յա կան ու էթ նիկ խմբե րի պատ
կա նող կա նայք (women of color) և լեզ բի, բի սեք սո ւալ և տ րանս գեն դեր 
կա նայք, բարձ րաց րե ցին «սպի տակ» և տա րա սե ռա կան (հե տե րո սեք ս
ո ւալ) կա նանց կող մից խտրա կա նութ յան են թարկ վե լը: Եր րորդ «ա լի քը» 
զար գաց րեց «մենք ընդ դեմ նրանց» գա ղա փա րը՝ շեշ տադ րե լով կա նանց 
ա զա տութ յու նը սե փա կան ան ձին վե րա բե րող ընտ րութ յուն նե րի հար ցում: 

Չ նա յած այս ե րեք ա լիք նե րի գո յութ յա նը՝ սո ցիա լա կան աշ խա տան քի 
մաս նա գետ նե րը ոչ միշտ են ակ տիվ դե րա կա տա րում ու նե ցել ֆե մի նիզ
մի պատ մութ յան մեջ: Մ. Բա րետ տին նշում է, որ 1960ա կան նե րին և 
1970ա կան նե րին, մինչ ֆե մի նիս տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը պայ
քա րում էին կա նանց ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յու նը փո խե լու հա մար, սո
ցիա լա կան աշ խա տող նե րը գրե թե չէին ա ջակ ցում այս շարժ մա նը: Չ նա
յած նրան, որ սո ցիա լա կան աշ խա տանք մաս նա գի տութ յան ա ռան ձին 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ ներգ րավ ված են ե ղել նաև ֆե մի նիս տա կան շարժ ման 
մեջ, միայն 1980ա կան նե րի վեր ջին է, որ շատ սո ցիա լա կան աշ խա տող
ներ սկսե ցին բարձ րա ձայ նել ֆե մի նիզ մի «ձայ նը» սո ցիա լա կան աշ խա
տան քում: [1, էջ 138140]
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Սո ցիա լա կան աշ խա տան քում ֆե մի նիզմ հաս կա ցութ յան վե րա բեր յալ 
չկա միաս նա կան մո տե ցում: Այդ իսկ պատ ճա ռով, կի րառ վում են տար
բեր մո տե ցում ներ, դրան ցից  թերևս ա ռանձ նա նում են հիմ նա կան ե րե
քը՝լ իբերալֆեմինիզմը,ռադիկալֆեմինիզմըևսոցիալիստական
ֆեմինիզմը:  

Լիբերալֆեմինիզմը կենտ րո նա նում է հնա րա վո րութ յուն նե րի ան հա վա
սա րութ յան վրա, ռադիկալ ֆեմինիզմը՝ պատ րիար խալ հա րա բե րութ
յուն նե րի վրա, սոցիալիստական ֆեմինիզմը թի րա խա վո րում է կա
նանց ստո րա դա սու մը՝ որ պես սո ցիա լա կան ան հա վա սա րութ յան հետե
վանք: 

Միև նույն ժա մա նակ, ֆե մի նիս տա կան այս ուղ ղութ յուն ներն են թարկ
վում են քննա դա տութ յան: Մաս նա վո րա պես, լի բե րալ ֆե մի նիզ մը հա
ճախ քննա դատ վում է շա հե րի ի րա կան տար բե րութ յուն նե րը, կա նանց ու 
տղա մարդ կանց կյան քի փոր ձը ան տե սե լու պատ ճա ռով և կենտ րո նա նում 
հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծե լու գա ղա փա րի վրա, մինչ դեռ 
հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րը միշտ չէ, որ ե րաշ խա վո րում են, որ կա
նայք, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րող են օգտ վել դրան ցից: Ռա դի կալ ֆե մի
նիզ մը քննա դատ վում է գեն դե րա յին տար բե րութ յուն նե րի շրջա նակ նե
րում միայն կնոջ փոր ձի վրա կենտ րո նա նա լու պատ ճա ռով: Գեն դե րա յին 
տար բե րութ յուն նե րի ա ռանձ նա ցու մը կա րող է հան գեց նել կա նանց՝ սո
ցիա լա կան փո փո խութ յուն նե րին հաս նե լու կա րո ղութ յուն նե րի անկ մա նը 
և զո հի կար գա վի ճա կում հան դես գա լուն: Սո ցիա լիս տա կան ֆե մի նիզ մը 
«քննա դատ վում է» ռա դի կալ ֆե մի նիզ մի հետ ևորդ նե րի կող մից, քա նի որ 
չի դի տար կում տղա մարդ կանց և կա նանց միջև բռնի հա րա բե րութ յուն
նե րի բազ մա զա նութ յու նը: Այս ուղ ղութ յան կողմ նա կից նե րը չեն անդ րա
դառ նում բռնութ յան և սե ռա կա նութ յան թե մա նե րին: Դա սա կար գա յին և 
տն տե սա կան ճնշման դի տար կու մը ան տե սում է հայ րիշ խա նա կան հա
րա բե րութ յուն նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րը: 

Բ. Քո լին զը նշում է, որ սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի հա մար կար ևոր է տե
ղե կաց ված լի նել այս հե ռան կար նե րի մա սին, կա նանց հետ աշ խա տան քը 
կա ռու ցե լիս: Ֆե մի նիս տա կան ուղ ղութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յու նը թույլ 
կտա պրակ տիկ սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րին տար բե րա կել հա սա րա
կութ յան ներ սում առ կա ուժիևիշխանությանբաշխումը: [7, էջ 2831]
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Չ նա յած այն փաս տին, որ առ կա են տար բեր ֆե մի նիս տա կան մո տե ցում
ներ տար բեր ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րով, դրանք բո լո րը թի րա խա
վո րում են հայ րիշ խա նութ յան հա յե ցա կար գը: Այս պես, Լոր բե րը սահ մա
նում է հայրիշխանությունը՝ որ պես կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ինս տի
տուտ նե րի և  ա ռօր յա կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մա կարգ, ո րը թույլ է տա
լիս տղա մարդ կանց վե րահս կել կա նանց կյան քը: [4, էջ 58]

Ֆե մի նիս տա կան գա ղա փար ներն ու նեն եր կար պատ մութ յուն: Դ րանք 
փոխ կապ ված են կա նանց նկատ մամբ քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան և 
մ շա կու թա յին ճնշում նե րի հետ, ո րոնք ա ռա ջա նում են հայ րիշ խա նա կան 
հա սա րա կութ յան կող մից, որն իր հեր թին նպաս տում է, որ ու ժը և  իշ խա
նութ յու նը կենտ րո նա նան տղա մարդ կանց ձեռ քե րում՝ դրա նով իսկ զրկե
լով կա նանց ձայ նի ի րա վուն քից, որն էլ բե րում է կնոջ դե րի ստո րա դաս
մա նը: 

Հատ կան շա կան է, որ մինչ ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի 
ձևա վո րու մը, սո ցիա լա կան աշ խա տան քում կի րառ վող տե սութ յուն ներն 
ա ռա վել տղա մար դա կենտ րոն են ե ղել, այդ թվում և  այն տե սութ յուն նե րը, 
ո րոնք հիմն վել են գեն դե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի վրա: Այս տե սանկ
յու նից, ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը նոր փուլ ձևա վո րեց նաև սո ցիա լա
կան աշ խա տան քի տե սութ յան մեջ՝ ա ռա ջադ րե լով ա վե լի կնա կենտ րոն 
տե սա կան հիմ քեր, ո րոնք հիմք կհան դի սա նա յին շա հե րի պաշտ պա նութ
յունն ա ռա վել ծա ռա յեց նե լու կա նանց և կին սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի 
դե րի բարձ րաց մա նը հա սա րա կութ յու նում։ 

Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի ա ռա ջին աշ խա տութ յուն նե
րը կա րե լի է դա սել լի բե րալ մի ջամ տութ յան ձևին։ Դ րանք ար տա հայ տում 
էին ընդ հա նուր ար ժեք ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նութ յան կար ևո րութ յու նը։ 1970ա կան նե րի, սո ցիա լա կան 
աշ խա տող նե րի մտա ծո ղութ յան վրա ազ դե ցին ա կա դե միա կան հե տա
զո տութ յուն նե րը՝ նվիր ված կա նանց հիմ նախն դիր նե րին և ռա դի կալ տե
սութ յուն նե րի ձևա վո րու մը կա նանց դե րի մա սին ըն տա նի քում։ Ֆե մի նիս
տա կան շար ժումն, իր հեր թին, ազ դել է կա նանց հետ խորհր դատ վութ յան 
ձևե րի վրա։ 

Ջ. Օր մեն սահ մա նում է ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի 
հետև յալ 4 հիմ նա կան գոր ծոն ներ.

Պայ ման նե րը, ո րոն ցում գտնվում են կա նայք. կա նայք կի սում են ճնշման և 
խտ րա կա նութ յան սե փա կան փոր ձը։
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•	 Պ րակ տի կա, որն ուղղ ված է կա նանց հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը, 
ո րի հիմ նա քարն է կնոջ պա հանջ մունք նե րը և դ րանց բա վա րար ման 
ու ղի նե րի փնտրու մը։

•	 Կ նոջ տե սա կե տը. կա նայք ըն կա լում են աշ խարհն այլ կերպ, քան 
տղա մար դիկ, մաս նա վո րա պես՝ դա վե րա բե րում է սո ցիա լա կան և բա
րո յա կան հար ցե րին։ 

•	 Աշ խա տանք բազ մա զա նութ յան հետ. շ նոր հիվ ճնշում նե րին են
թարկ վե լու կու տակ ված փոր ձի՝ կա նայք կա րո ղա նում են նույ նա կա նաց
նել, ճա նա չել սո ցիա լա կան տար բե րութ յուն նե րի շատ ձևեր: [7, էջ 78]

Ֆե մի նիս տա կան տե սութ յան ձևա վո րումն ազ դակ հան դի սա ցավ վե րա
նա յե լու սո ցիա լա կան աշ խա տան քի տե սութ յու նը։

1.2.  Ֆեմինիստականմոտեցումը

սոցիալականաշխատանքում,բնորոշ

առանձնահատկությունները

ևսկզբունքները

Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քը հիմն վում է իշ խա նութ յան 
վե րաի մաս տա վոր ման, գոր ծըն թա ցի հա վա սար կա ռա վար ման և «անձ
նա կա նը քա ղա քա կան է» մո տե ցում նե րի վրա: [2, էջ 12] Այ սօր, թերևս, 
շատ խո ցե լի խմբե րի հետ աշ խա տե լիս, ազատագրումը(էմանսիպա
ցիան)դառ նում է սո ցիա լա կան աշ խա տան քի կար ևոր մո տե ցում:  

Ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման կի րա ռու մը սո ցիա լա կան աշ խա տան քում 
թույլ է տա լիս դի տար կել կա նանց կար գա վի ճա կը տար բեր հա սա րա
կութ յուն նե րում: Դա կար ևոր է նաև այն տե սանկ յու նից, որ սո ցիա լա կան 
աշ խա տան քով հիմ նա կա նում զբաղ վում են կա նայք: Ֆե մի նիս տա կան 
գա ղա փա րա խո սութ յու նը կենտ րո նաց նում է սո ցիա լա կան աշ խա տան
քի ջան քե րը կա նանց հիմ նախն դիր նե րի ըն կալ ման վրա հա սա րա կութ
յան մեջ: Այդ գա ղա փա րա խո սութ յան հիմ քում ըն կած է ինչ պես ռա դի կալ 
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փո փո խութ յուն նե րի հաս նելն, այն պես էլ հա վա սա րութ յու նը և փո խա ջակ
ցութ յու նը: Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը սո ցիա լա կան աշ խա տան քում 
կենտ րո նա նում է իշ խա նութ յան ան հա վա սար բաշխ ման վրա, ո րը հան
գեց նում է՝

•	 կա նանց դե րի ստո րա դաս ման, 

•	 կա նանց կա րո ղութ յուն նե րի, փոր ձի և դե րի ժխտման կամ սահ մա
նա փակ ման: 

Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քը դի տարկ վել է Ռ. Սենդ սի և 
Կ. Նու կիո յի կող մից (1992)՝ ընդգ ծե լով սո ցիա լա կան և գեն դե րա յին հիմ
նախն դիր նե րի թի րա խա վոր ման կար ևո րութ յու նը։ Սո ցիա լա կան աշ խա
տո ղի հա մար կար ևոր է ձևա վո րել  ոչ կարծ րա տի պա յին մտա ծե լա կերպ, 
ո րը չի դա սա կար գի մարդ կանց ըստ գեն դե րա յին բնու թագ րիչ նե րի։ 

 Կարծ րա տի պա յին մտա ծե լա կերպ է օ րի նակ են թադ րել, որ 
կի նը պետք է հոգ տա նի ե րե խա նե րի մա սին, քա նի որ նա է 
լույս աշ խարհ բե րել նրանց։ 

Ֆեմինիստական մոտեցումը փոր ձում է կոտ րել հա սա րա կութ յու նում 
առ կա գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րը, մինչ դեռ ընտանեհեն միջա
մտությանձևերը նպա տակ չեն հե տապն դում փո խե լու առ կա գեն դե րա
յին կարծ րա տի պե րը, ա վե լին, դրանք շատ հա ճախ չեն հա կադր վում այդ 
կարծ րա տի պե րին:

Այս պես, Ջ. Միլ սը նշում է, որ ֆե մի նիզ մի կար ևոր գա ղա փար նե րից է 
ա զա տագ րել կա նանց, որ պես զի ի րենք կա րո ղա նան ո րո շում ներ կա յաց
նել սե փա կան կյան քի վե րա բեր յալ, որն էլ կնպաս տի սո ցիա լա կան ար
դա րութ յան հաս տատ մա նը, կա նանց ի րա վունք նե րի լիար ժեք ի րաց մա
նը, և, ի վեր ջո, կնպաս տի նաև ըն տա նե կան բռնութ յու նից կա նանց ա զա
տագր մա նը։ 

Ֆե մի նիստ նե րը՝ որ պես ան հատ ներ, ով քեր ու նեն հա մար ձա կութ յուն 
բարձ րա ձայ նե լու հիմ նախն դիր նե րը և պայ քա րի մեջ մտնե լու առ կա հա
մա կար գե րի հետ, ի րենց տե սանկ յու նից փոր ձում են բա րե լա վել կա նանց 
կյան քի պայ ման նե րը։ Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցումն ընդգ ծում է սո ցիա
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լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի գեն դե րա յին կող մը՝ հան րա յին և մաս նա վոր 
կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում։ Հա մա ձայն բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն նե
րի, տղա մար դիկ հան դի սա նում են ա ռա վել շա հե կան դիր քում, ի տար բե
րութ յուն կա նանց՝ սկսած աշ խա տա շու կա յի հա սա նե լիութ յու նից, և վեր
ջաց րած քա ղա քա կան կյան քում մաս նակ ցութ յամբ։ Հե տա զո տութ յուն
նե րը նաև փաս տում են, որ տղա մար դիկ ու նեն սո ցիա լա կան վե րահըս
կո ղութ յուն կա նանց նկատ մամբ, նե րառ յալ կա նանց կյան քի է մո ցիո նալ, 
սե ռա կան և ֆի զի կա կան ո լորտ նե րը։ Այս ա մե նը թերևս վկա յում է հայ րիշ
խա նա կան հա մա կար գի գե րա կա յութ յան և  այդ հա մա կար գում կա նանց 
դե րի ստո րա դաս ման մա սին: [3]

Բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ ար դեն իսկ փաս տել են սո ցիա լա կան 
աշ խա տան քի և ֆե մի նիզ մի միջև անժխ տե լի կա պի մա սին, ո րը թերևս 
հիմք է հան դի սա ցել, որ սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մի ջազ գա յին պրակ
տի կա յում շատ մաս նա գետ ներ այ սօր նույ նա կա նաց նում են ի րենց ֆե մի
նիստ նե րի հետ։ 

Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մի ջամ տութ յու նը նպա տակ 
է հե տապն դում շահառուների ռեսուրսներիակտիվացում,որ պես զի 
անձն ինք նու րույն կա րո ղա նա կա ռու ցել իր կյան քը, հավասարության
գաղափարիվրահիմնվողարժեքներիներդրումաշխատավայրում
աշխատակիցներիմիջև, ինչ պես նաև նպաս տում գեն դե րա յին ան հա
վա սա րութ յու նից բխող գոր ծըն թաց նե րի և հա մա կար գե րի փո փո խութ յա
նը:  Սո ցիա լա կան աշ խա տան քի ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը հիմն վում 
է այն են թադ րութ յան վրա, որ շա հա ռո ւի խնդիր նե րը պայ մա նա վոր ված 
չեն կնոջ անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, և հան դի սա նում են 
սո ցիա լա կան կա ռուց ված քի հետ ևանք, ո րոնք հայ րիշ խա նա կան և ճնշող 
(oppressive) են կա նանց նկատ մամբ:  Այս մո տե ցու մը հիմն վում է այն 
գա ղա փա րի վրա, որ հայ րիշ խա նա կան մշա կույ թում տղա մար դիկ ու նեն 
ա ռա վե լութ յուն ներ, ո րոնք խո չըն դո տում են գեն դե րա յին հա վա սա րութ յու
նը: Այդ իսկ պատ ճա ռով, այս մո տեց ման նպա տակն է ստեղ ծել հա սա րա
կութ յուն, ո րը հա վա սար կլի նի, թե՛  կա նանց, թե՛ տղա մարդ կանց հա մար: 
[5, էջ 120]

Ըն տա նիք նե րում հա ճախ հան դի պում է հետև յալ խնդի րը, որ 
կի նը ցան կա նում է աշ խա տել, իսկ ա մու սի նը թույլ չի տա լիս, 
քա նի որ դի տում է կնոջ դե րը տնա յին գոր ծեր ի րա կա նաց նե



16

լու և  ե րե խա նե րի խնամ քը կազ մա կեր պե լու մեջ: 
Ըն տա նե հեն մի ջամ տութ յան շրջա նակ նե րում, կար ևոր վում 
է ըն տա նի քի ամ բող ջա կա նութ յան պահ պա նու մը և մի ջամը
տութ յու նը այս դեպ քում կտար վի այն ուղ ղութ յամբ, որ ըն
տա նի քում հարթ վի կոնֆ լիկ տը, մի ջամ տութ յու նը կկա ռուց
վի ա մուս նու ար ժե քա յին կողմ նո րոշ ման շուրջ, որ պես զի նա 
փո խի իր գա ղա փա րը այս հար ցի շուրջ և, ի վեր ջո, թույլ տա 
կնո ջը, որ աշ խա տի: Մինչ դեռ ֆե մի նիս տա կան մի ջամ տութ
յունն են թադ րում է, որ սա հա մա կար գա յին խնդիր է, կար ևոր 
է ու ժե ղաց նել կնո ջը, որ պես զի նա կա րո ղա նա ո րո շում ներ 
կա յաց նի սե փա կան ան ձի վե րա բեր յալ: Սո ցիա լա կան աշ
խա տո ղը վեր կհա նի կնոջ փոր ձը և ռե սուրս նե րը և դ րանց 
ակ տի վաց ման մի ջո ցով կընդգ ծի կնոջ ա զա տագր ման գա
ղա փա րը հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գից:

Պ րակ տիկ սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը, ով քեր կի րա ռում են ֆե մի նիս
տա կան մո տե ցումն ի րենց աշ խա տան քում, նպա տակ ու նեն ստեղ ծե լու 
հա սա րա կութ յու նում հա վա սա րութ յուն՝ միա վո րե լով ան հա տա կա նը քա
ղա քա կա նի հետ: Ֆե մի նիստ սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը կա պում են 
կա նանց անձ նա յին փոր ձը ակն կալ վող սե ռադե րա յին նոր մե րին, ճնշող 
սո ցիա լա կան կա ռուց վածք նե րին և խտ րա կան փոր ձին:  Ֆե մի նիստ սո
ցիա լա կան աշ խա տող նե րը հա ճախ նշում են, որ անձ նա կա նը քա ղա քա
կան է, ցույց տա լու հա մար այն գա ղա փա րը, որ ան ձի ան հա տա կան փոր
ձը կա րող է ըն կալ վել միայն քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին և 
տն տե սա կան գոր ծոն նե րի հա մա տեքս տում: 

Ֆե մի նիզ մի և սո ցիա լա կան աշ խա տան քի ար ժեք նե րը շատ հա ճախ նույ
նա կա նաց վում են: [5, էջ 120]

Ֆեմինիստականսոցիալական
աշխատանքիսկզբունքները

Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցումն են թադ րում է ա պա հով մի ջա վայ րի ստեղ
ծում կա նանց հա մար, ով քեր ա ջակ ցութ յուն են ստա նում կա նանց կող մից: 

Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի սկզբունք ներն են՝
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•	 Հավասարը հավասարին սկզբունք. ծա ռա յութ յուն մա տու ցող 
ան ձը չու նի «փոր ձա գե տի» դիր քո րո շում, և խորհր դատ վութ յան ժա
մա նակ խորհ րա դատ վութ յուն տրա մադ րող մաս նա գե տը կամ սո ցիա
լա կան աշ խա տո ղը ևս կա րող է պատ մել՝ որ պես կին, իր անձ նա կան 
փոր ձի մա սին: 

 Մի ջամ տութ յան այլ ձևե րը կի րա ռե լիս, մաս նա գե տին չի թույ
լատր վում կիս վել իր սե փա կան փոր ձով, ան շուշտ, ֆե մի նիս
տա կան մի ջամ տութ յան կի րառ ման ժա մա նակ, մաս նա գե տը 
չպետք է սկսի պատ մել իր սե փա կան կյան քի խնդիր նե րից, 
սա կայն հատ կա պես ռեֆ լեք սիա յի (բա ցատ րութ յու նը տե՛ս 
տեր մի նա բա նա կան բա ռա րա նում) ի րա կա նաց ման ժա մա
նակ, մաս նա գե տը կա րող է խո սել նաև իր փոր ձից: 
Օ րի նակ՝ ես, որ պես մայր ևս բախ վել եմ այդ խնդրի հետ, երբ 
ստիպ ված ես թող նել ե րե խա յիդ տա նը այլ մար դու խնամ քի 

ներ քո և  աշ խա տել:

•	 Հարգանքևարժանապատվություն. ան կախ սո ցիալտնտե սա
կան կար գա վի ճա կից, յու րա քանչ յուր կին ստա նում է հար գա լից և  ար
ժա նա պա տիվ վե րա բեր մունք:

•	 Ինքնորոշմանսկզբունք.կինն ինքն է հան դի սա նում իր ի րա վի
ճա կի պա տաս խա նա տուն և  ինքն է ո րո շում ներ կա յաց նում իր կյան
քի յու րա քանչ յուր ո լոր տում: Ան կախ կա յաց րած ո րո շու մից խորհր դա
տուն իր կող քին է և սա տա րում է իր յու րա քանչ յուր քայ լի հա մար: 

 Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղին դի մում է կին, ով ցան կա նում է 
կա տա րել հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում, սա կայն 
չու նի վստա հե լի մաս նա գետ: 
Ֆե մի նիս տա կան մի ջամ տութ յան շրջա նակ նե րում ինք նո
րոշ ման սկզբուն քը, թերևս ա ռա վել ա ռաջ նա յին և կար ևոր 
սկզբունք նե րից է աշ խա տանք նե րը կա ռու ցե լիս, մինչ դեռ ըն
տա նե կան մի ջամ տութ յան դեպ քում, սո ցիա լա կան աշ խա
տո ղը կաշ խա տի այն ուղ ղութ յամբ, որ պես զի մտա փո խի կնո
ջը կա տա րել հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում:
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•	 Ակտիվ լսելու և ապրումակցելու սկզբունք, որն ար տա հայտ
վում է վեր բալ և  ոչ վեր բալ հա ղոր դակ ցութ յան մի ջո ցով:

•	 Վստահությունևգաղտնապահություն. կնոջ հայտ նած տե ղե
կատ վութ յու նը հա մար վում է հա վաս տի և պահ պան վում է նրա հայտ
նած տե ղե կատ վութ յան լիար ժեք գաղտ նիութ յու նը, բա ցա ռութ յամբ, 
ե թե նրա կյան քին ան մի ջա կան վտանգ չի սպառ նում: 

•	 Անվերապահդրականև ոչ քննադատականվերաբերմունք
կնոջ նկատմամբ. բռնութ յան պա տաս խա նա տուն մի միայն բռնա
րարն է: 

•	 Ուժեղացում.ինչ պես ան հա տա կան, այն պես էլ խմբա յին հան դի
պում նե րը շա հա ռու նե րի հետ, ի վեր ջո ծա ռա յում են կնոջ ու ժե ղաց մա
նը:

Կ նոջ ու ժե ղա ցու մը հան դի սա նում է ֆե մի նիս տա կան սո ցիա
լա կան աշ խա տան քի կար ևոր նպա տակ նե րից, թերևս այս 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար, կար ևոր է գնա հա տել կնոջ 
ուժեղ և թույլ կող մե րը և շեշ տադ րե լով ու ժեղ կող մե րը՝ հաս նել 
ի րա վի ճա կի փո փո խութ յա նը:

•	 Անձնականը քաղաքական է. յու րա քանչ յուր կնոջ անձ նա կան 
խնդիր նե րի հիմ քում ըն կած են տվյալ հա սա րա կութ յու նում առ կա հա
մա կար գա յին խնդիր նե րը և  այս տե սանկ յու նից, մեզ դի մած ցան կա
ցած կին շա հե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծա կալ է: 

 Սո ցիա լա կան աշ խա տողն աշ խա տում է ըն տա նե կան բռնութ
յան են թարկ ված կնոջ հետ: Ըն տա նե կան մի ջամ տութ յան 
ցան կա լի վերջ նարդ յունք կլի նի բռնութ յան շղթա յի կոտ րու
մը, ըն տա նի քի ամ րապն դու մը և  ա ռող ջա ցու մը, մինչ դեռ ֆե
մի նիս տա կան մի ջամ տութ յան ցան կա լի արդ յունք է հան դի
սա նում՝ ըն տա նե կան բռնութ յան եր ևույ թի նկատ մամբ հա սա
րա կա կան և ներ պե տա կան մա կար դա կով օ րա կար գի հաս
տա տու մը: Ֆե մի նիս տա կան մի ջամ տութ յու նը դուրս է գա լիս 
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մի ջամ տութ յան միկ րո մա կար դա կից և  աշ խա տանք ներ տա
նում նաև մակ րո մա կար դա կում:

•	 Կանանց մասնակցության խթանում. նպաս տել, որ կա նայք 
ի րենք բարձ րա ձայ նեն ի րենց ձայ նը ո րո շում նե րի կա յաց ման մա կար
դա կում: 

•	 Իրազեկում և կանանց հիմ նախնդիրների համընդհանուր
ներկայացում:

Թեև սո ցիա լա կան աշ խա տան քը և ֆե մի նիզ մը կի սում են շատ ար ժե քա
յին մո տե ցում ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, առ կա են նաև ո րո շա կի տար բե
րութ յուն ներ: Ֆե մի նիստ սո ցիա լա կան աշ խա տող Ջ. Քո լին զը, պնդում է, 
որ սո ցիա լա կան աշ խա տան քը կենտ րո նա նում է «ըն տա նե հեն» մո դել նե
րի վրա: Նա նշում է, որ, թի րա խա վո րե լով ըն տա նի քի կար ևո րութ յու նը, 
նրանք կա րող են դի տար կել կա նանց ճնշվա ծութ յու նը և  ազ դել նրանց 
ինք նո րոշ ման վրա՝ ընդգ ծե լով նրանց, որ պես խնա մո ղի դե րը: Բեր լին և 
Կ րա վետ զը (1981) պնդում են, որ սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը մի տում 
ու նեն կենտ րո նա նա լու մի ջամ տութ յան այն պի սի ե ղա նակ նե րի վրա, 
ո րոնք քա ջա լե րում են ան ձին փոխ վե լու, որ պես զի ա վե լի հեշ տութ յամբ 
ա դապ տաց վեն ար տա քին մի ջա վայ րին: [1, էջ 120]

Հա մա ձայն ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման, կա նանց շատ հիմ նախն դիր ներ 
ա ռա ջա նում են հենց հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի կող մից ստեղծ ված 
ար ժեք նե րի պատ ճա ռով, մաս նա վո րա պես՝ հայ րիշ խա նութ յան շնոր հիվ 
է, որ տղա մար դիկ հա մար վում են ըն տա նի քի գլխա վոր նե րը և ղե կա վա
րում են այն: Այս դո մի նանտ դիր քո րո շու մը, կա րող է ստեղ ծել մի ջա վայր 
ըն տա նե կան բռնութ յան հա մար: Եվ հենց այդ նույն հա մա կար գի ար ժեք
նե րի շնոր հիվ է, որ կա նայք են թարկ վում են կրկնա կի զո հա կա նաց ման՝ 
մե ղադր վե լով բռնութ յու նը հրահ րե լու մեջ: 
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1.3.Ֆեմինիստականսոցիալական
աշխատանքիմիջամտության
առանձնահատկությունները,
կիրառվողհիմ նականտեխնիկաները

Ինչ պես ֆե մի նիզ մում, այն պես էլ, սո ցիա լա կան աշ խա տան քի ֆե մի նիս տա
կան մո տեց ման մեջ, էա կան է «անձ նա կա նը քա ղա քա կան է» սկզբուն քը: 

Մի ջամ տութ յան տե սանկ յու նից, Լ. Դո մի նե լին սահ մա նում է ֆե մի նիս տա
կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քը՝ որ պես սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մի 
ձև, ո րը վերց նում է կնոջ անձ նա յին փոր ձը՝ որ պես վեր լու ծութ յան ե լա կետ 
և, կենտ րո նա նա լով հա սա րա կութ յու նում կա նանց դիր քի և  անձ նա յին կա
րիք նե րի վրա, ար ձա գան քում վեր ջի նիս հիմ նախն դիր նե րին, ստեղ ծում 
հա վա սա րը հա վա սա րին մո տեց մամբ հա րա բե րութ յուն ներ և  ար ձա գան
քում կա ռուց ված քա յին ան հա վա սա րութ յուն նե րին։ Կա նանց ա ռանձ նա
հա տուկ կա րիք նե րին ար ձա գան քը հո լիս տիկ ե ղա նա կով և ն րանց կյան քի 
բար դութ յուն նե րին, նե րառ յալ՝ ճնշում նե րին և  ա նա զա տութ յուն նե րին ար
ձա գան քը, հան դի սա նում է ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի 
մի ջամ տութ յան կար ևոր բա ղադ րիչ։ Այն կենտ րո նա նում է սո ցիա լա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի կախ յա լութ յան փոր ձի վեր լու ծութ յան վրա՝ թի րա
խա վո րե լով նաև նրանց, ում հետ կի նը գտնվում է մշտա կան հա րա բե
րութ յուն նե րի մեջ, ինչ պես օ րի նակ՝ տղա մար դիկ, այլ կա նայք, ե րե խա ներ: 
[4, էջ 48]

Իր ա վե լի ուշ աշ խա տութ յուն նե րում Լ. Դո մի նե լին սահ մա նում է ֆե մի նիս
տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քը որ պես պրակ տի կա, ո րը հիմն վում է 
կնոջ բազ մա պի սի փոր ձի վեր լու ծութ յան վրա։ Այդ վեր լու ծութ յան ա ռանց
քա յին գա ղա փարն է կնոջ դիր քը հա սա րա կութ յու նում և  ան հա տա կան 
դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են շա հա ռո ւի և սո ցիա լա կան աշ
խա տո ղի միջև, ով փոր ձում է կա ռու ցել հա վա սար հա րա բե րութ յուն ներ։ 

Հետ ևա բար, ֆե մի նիս տա կան մի ջամ տութ յունն են թադր վում է ինչ պես 
ան հա տա կան մա կար դա կում, այն պես էլ մակ րո մա կար դա կում, և  ուժե
ղացմանմոտեցումը հա ճախ օգ տա գործ վում է խրա խու սե լու շա հա ռու
նե րին, փո փո խե լով սե փա կան ի րա վի ճա կը, հաս նել սո ցիա լա կան փո փո
խութ յուն նե րի: [4]
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Այս պես, դեպ քի հետ աշ խա տե լիս, կար ևոր տեխ նի կա նե րից է կնոջուժեղ
կողմերիբացահայտումըևշեշտադրումը: Շատ կար ևոր է, որ այս մո
տեց մամբ աշ խա տե լիս, շեշ տը դրվի ոչ թե կնոջ խնդիր նե րի վրա, այլ՝ ռե
սուրս նե րի:

Ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ աշ խա տող սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը շա
հա ռո ւի հետ քննարկումէխնդրիլուծմանբոլորհնարավորտարբե
րակները՝  նե րա ռե լով ան գամ նրանք, ո րոնք գեն դե րա յին նոր մե րից վեր 
են: 

Աշ խա տե լով ըն տա նի քի հետ, որն ու նի ֆի նան սա կան և տըն
տե սա կան կա րիք ներ, ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ աշ խա
տող սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը, կա րող է ա ռա ջար կել, որ 
ա մու սի նը մնա տանն՝ ի րա կա նաց նե լով ե րե խա նե րի խնամ
քը, մինչ մայ րը կա րող է սկսել աշ խա տել, քա նի որ մոր աշ խա
տան քը ա ռա վել վար ձատր վող է: Մինչ դեռ մի ջամ տութ յան ոչ 
ֆե մի նիս տա կան ձևե րի կի րառ ման պա րա գա յում, հնա րա
վոր է շեշ տադր վի տղա մար դու զբաղ վա ծութ յու նը, քա նի որ 
ե րե խա նե րը ման կա հա սակ են և մորն է վե րագր վում հա սա
րա կութ յան կող մից ե րե խա նե րին խնա մե լու դե րը:

Հար գե լով շա հա ռո ւի ինք նո րո շու մը՝ սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը կա րող է 
ա ռա ջար կել «ոչ սեք սիս տա կան» (բա ցատ րութ յու նը տե՛ս տեր մի նա բա
նա կան բա ռա րա նում) մո տե ցում՝ որ պես այ լընտ րանք հաս կա նա լու շա
հա ռո ւին հա սա նե լի բո լոր տար բե րակ նե րը: 

Շահառուիգիտակցությանբարձրացումն,ինքնօգնությանձևավո
րումըևուժեղացումը հան դի սա նում են այն հիմ նա կան տեխ նի կա նե րը, 
ո րոնք կի րառ վում են շա հա ռո ւի հետ աշ խա տան քում: 

Շա հա ռո ւի գի տակ ցութ յան բարձ րա ցու մը ի րա կա նաց վում է վեր ջի նիս 
հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի հա յե ցա կար գը ներ կա յաց ման մի ջո ցով: 
Ու ժե ղա ցու մը բազ մա փու լա յին գոր ծըն թաց է, ո րը և՛ արդ յունք է, և՛ գոր ծըն
թաց շա հա ռո ւի ինք նու րույ նութ յան և  ու ժի ար տա հայտ ման: Այն հո լիս տիկ 
գոր ծըն թաց է և  են թադ րում է կնոջ տնտե սա կան, սո ցիալհո գե բա նա կան 
ու ժե ղա ցում և  ան կա խա ցում: Թերևս, կնոջ ու ժե ղա ցու մը ևս կար ևոր տեխ
նի կա է, ո րը մաս նա գե տը կա րող է հաս նել կնոջուժեղկողմերիբացա
հայտման մի ջո ցով: 
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Սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մակ րոպ րակ տի կա յի (բա ցատ րութ յու նը, 
տե՛ս տեր մի նա բա նա կան բա ռա րա նում) տե սանկ յու նից, սո ցիա լա կան 
աշ խա տո ղի կար ևոր գոր ծա ռույթն է սո ցիա լա կան փո փո խութ յուն նե րին 
հաս նե լը, նե րառ յալ՝ քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յու նը, որն էլ իր հեր
թին կնպաս տի կա նանց դե րի փո փո խութ յա նը: 

Մի ջամ տութ յան տե սանկ յու նից, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը կի րա ռում 
են բազ մաբ նույթ տե սա կան մո տե ցում ներ և հա մա ձայն վեր ջին հե տա զո
տութ յուն նե րի, լի բե րալ ֆե մի նիս տա կան դպրո ցը հան դի սա նում է ա ռա վել 
հա ճախ կի րա ռե լին: Աղ յու սակ 1ում ա ռա վել ման րա մասն անդ րա դարձ 
է կա տար վում ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մի ջամ տութ
յան մե թոդ նե րին։ 

Ֆ րի մե նի կող մից անց կաց ված հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հա մա
ձայն՝ 773 սո ցիա լա կան աշ խա տող ներ, ով քեր աշ խա տում են դեպ քե րի 
հետ՝ հիմ նա կա նում կի րա ռել են լի բե րալ սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մո
տե ցում նե րը(մոտ 78%), իսկ ռա դի կալ ֆե մի նիս տա կան դպրո ցի հետե
վորդ ներ են ե ղել 16.8%: 

Թերևս ֆե մի նիս տա կան մի ջամ տութ յու նը կա րող է կի րառ վել նաև տղա
մարդ կանց հետ աշ խա տան քում, սա կայն տղա մարդ կանց հետ աշ խա
տե լիս ա ռա ջա նում են ո րո շա կի դժվա րութ յուն ներ, քա նի որ գեն դե րա
յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը նման չեն ճնշման և խտ րա կա նութ յան այլ 
ձևե րին։ Խն դի րը նրա նում է, որ տղա մար դիկ և կա նայք գտնվում են սերտ 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ, և մար գի նա լաց ված չեն միմ յան ցից, ինչ
պես այլ շատ  խո ցե լի խմբեր։ Ն ման կերպ, ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան 
աշ խա տող նե րը կա րող են ա ռաջ նա յին հա մա րել կա նանց հետ աշ խա
տան քը, ինչ պես օ րի նակ, ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված կնոջ հետ 
աշ խա տան քը կա րող է հա մար վել ա ռա վել ա ռաջ նա յին, քան աշ խա տան
քը բռնա րա րի հետ, ո րը դեպ քե րի մեծ մա սում հենց տղա մարդն է։ Բա ցի 
այդ, հա մա ձայն ֆե մի նիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յան, տղա մար դիկ 
ար դեն իսկ ու նեն հա սա նե լիութ յուն շատ ռե սուրս նե րին:

Պ րո ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քը տղա մարդ կանց հետ 
ուղղ ված է նվա զեց նե լու գեն դե րա յին հիմ քով բռ նութ յան մա կար դա կը, 
մաս նա վո րա պես՝ կրթա կան ծրագ րե րի մի ջո ցով։ Հատ կա պես ե րի տա
սարդ տղա նե րի հետ աշ խա տան քը կա րող է լի նել բա վա կա նին արդ յու նա
վետ և ն պաս տել տղա մարդ կանց շրջա նում առ կա նոր մե րի փո փո խութ
յա նը։ 

Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տանքն օգ նում է սահ մա նա զա տել 
անձ նա յի նը հա սա րա կա կա նից, քա նի որ սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը, 
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Սոցիալա
կանաշ

խատանքի
պրակտի

կա

Լիբերալ Ռադիկալ Սոցիալիստական

Գ  ն ա  հ ա 
տում

•	 Ա ն  հ ա  տ ա  կ ա ն 
կա րիք ներ

•	 Ա ն  հ ա  տ ա  կ ա ն 
կա րիք նե րի և 
հ  ն ա  ր ա  վ ո  ր ո ւ 
թյուն նե րի միջև 
կապ

•	 Ս ո  ց ի ա լ  ի ն ս 
տ ի  տ ո ւ  ց ի ո  ն ա լ 
ա ջակ ցութ յան գո
յութ յուն

•	 Օպ րե սիվ սո ցիա
լա կան հա րա բե
րութ յուն ներ, ո րոնք 
ար մա տա ցած են 
հայ րիշ խա նութ յան 
մեջ

•	 Սո ցիա լա կան և  
ինս տի տու ցիո նալ 
կա ռուց վածք ներ, 
ո րոնք խթա նում են 
հիե րար խիկ գեն
դե րա յին դե րե րը 

•	 Անձ նա յին հատ
կա նիշ ներ, ո րոնք 
պատ րիար խիա տի 
արդ յունք են

•	 Ի նս տի տու ցիո նալ 
հա մա կարգ, ո րը 
ստեղծ վել է պատ
րիար խալ և դա սա
կար գա յին հա մա
կար գե րի կող մից

•	 Անձ նա յին հատ կա
նիշ ներ, ո րոնք հան
դի սա նում են դո մի
նանտ հա մա կար գի 
արդ յունք

Մ ի  ջ ա 
մտութ յան 
ռ ա զ  մ ա 
վ ա  ր ո ւ 
թյուն ներ

•	 Ա ն  հ ա  տ ա  կ ա ն 
խորհր դատ վու
թյուն, կնոջ ու ժե
ղա ցում

•	 Խմ բա յին աշ խա
տանք 

•	 Ադ վո կա ցիա ընդ
դեմ խտրա կա
նութ յան

•	 Գ ի  տ ա կ  ց ո ւ թ  յ ա ն 
բարձ րա ցում կնո
ջը ճնշման են թար
կե լու մա սին

•	 Ի ն ք  ն օ գ  ն ո ւ թ  յ ա ն 
խմբեր

•	 Կա նանց մո բի լի
զա ցում կա նանց 
ի  ր ա  վ ո ւ ն ք  ն ե  ր ի 
շուրջ

•	 Գ ի  տ ա կ  ց ո ւ թ  յ ա ն 
բարձ րա ցում դա
սա կար գա յին, սեք
սիս տա կան և  այլ 
տե սա կի ճնշում նե
րի վե րա բեր յալ

•	 Ա ջակ ցութ յուն, ինք
նօգ նութ յուն և  ադ
վո կա ցիա՝ ուղղ ված 
հիմ նա րար կա րիք
նե րի լուծ մա նը

•	 Կ ո ա  լ ի  ց ի ա  ն ե  ր ի 
ստեղ ծում՝ ան հատ
նե րին և խմ բե րին 
ու ժե ղաց նե լու հա մար

ով քեր ի րա կա նաց նում են ի րենց գոր ծու նեութ յու նը «հա սա րա կութ յան 
ա նու նից», պար տա վոր են ստու գել, թե ինչ պես է անձ նա յին փոր ձը դառ
նում հա սա րա կա կան։ Հնարավորությունների և կարողությունների
գնահատումը սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի կող մից նպաս տում է կա նանց 
ակ տի վութ յա նը։

Աղ յու սակ 1. Ֆե մի նիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մի ջամ տութ յան մե թոդ նե րը



24

Սոցիալական
աշխատան
քիպրակտի

կա

Լիբերալ Ռադիկալ Սոցիալիստական

Մ ի  ջ ա մ ը 
տ ո ւ թ  յ ա ն 
նպա տակ
նե րը

•	 Ա ն  հ ա  տ ա  կ ա ն 
խնդիր նե րի լու
ծում

•	 Խ ն դ  ր ա  հ ա  ր ո ւ յ ց 
ի րա վի ճա կի վեր
հա նում 

•	 Ա ջակ ցող խմբե րի 
ձևա վո րում

•	 Դարձ նել անձ նա
կա նը քա ղա քա
կան 

•	 Խ թա նել փո փո
խութ յուն նե րը հա
րա բե րութ յուն նե
րում 

•	 Մո բի լի զաց նել կա
նանց փո փո խե լու 
հա մա կար գը և թո
թա փե լու հայ րիշ
խա նութ յան ճնշու
մը

•	 Խ թա նել քույ րու
թյան գա ղա փա րը

•	 հ ա յ  ր ի շ  խ ա  ն ո ւ 
թյան և ճն շում նե
րի միջև կա պը

•	 Խ թա նել կոա լի
ցիա նե րի և  ան
ձանց ու ժե ղա ցու
մը, ո րոնք կբե րեն 
սո ցիա լա կան փո
փո խութ յուն նե րի

•	 Թույլ տալ ան
հատ նե րին բա վա
րա րել ի րենց պա
հանջ մունք նե րը, 
բայց ոչ ի օ գուտ 
ու րիշ նե րի

Դեպ քի հետ աշ խա տե լիս ֆե մի նիս տա կան մի ջամ տութ յան պա րա գա
յում ևս կի րառ վում է դեպ քի վար ման փու լա յին գոր ծըն թաց, ո րը սկսվում է 
ի րա վի ճա կի գնա հա տու մից:

 Դեպ քի գնա հա տում ի րա կա նաց նե լիս ֆե մի նիս տա կան մի
ջամ տութ յան ժա մա նակ, ին ֆոր մա ցիա յի ստաց ման հիմ
նա կան աղբ յու րը հան դի սա նում է շա հա ռուն, և շա հա ռո ւից 
ստաց ված տե ղե կատ վութ յու նը, ե թե ան գամ չի հա մա պա
տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը, հան դի սա նում է ե լա կե տա
յին: Ֆե մի նիս տա կան մի ջամ տութ յան կար ևոր գա ղա փարն է 
ստեղ ծել վստա հե լի հա րա բե րութ յուն ներ շա հա ռո ւի հետ, ո րի 
արդ յուն քում շա հա ռուն կտրա մադ րի ամ բողջ տե ղե կատ
վութ յու նը: Ֆե մի նիս տա կան մի ջամ տութ յու նը չի են թադ րում 
տնա յին այ ցե լութ յուն նե րի կազ մա կեր պում, քան զի կարե
վորում է վստա հութ յան գա ղա փա րը մաս նա գե տի և շա հա  
ռո ւի միջև: 

Միջամտության ընտանեհեն ձևերի կի րառ ման պա րա գա յում, գնա
հատ ման փու լում մաս նա գե տը կի րա կա նաց նի տնա յին այ ցե լութ յուն, 
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կապ կհաս տա տի սո ցիա լա կան ցան ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ բա ցա
հայ տե լու հա վաս տի տե ղե կատ վութ յուն:

Այս պի սով, ֆե մի նիս տա կան և  ոչսեք սիս տա կան սո ցիա լա կան աշ խա
տան քը կար ևոր դար ձավ շատ կա նանց կյան քում։ Շատ տե սա բան նե րի 
կար ծի քով, ինչ պի սին է Վայ սը, սո ցիա լա կան աշ խա տան քի ֆե մի նիս տա
կան պրակ տի կան նույն սո ցիա լա կան աշ խա տանքն է տար բեր խո ցե լի 
խմբե րի հետ ի րա կա նաց վող։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ֆե մի նիս տա կան տե
սութ յու նը, նա խա պատ վութ յու նը տա լիս է կա նանց հիմ նախն դիր նե րին և 
հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գե րի փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յա նը։

Ֆե մի նիզ մը սո ցիա լա կան աշ խա տան քում մե ծաց նում է սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան քա ղա քա կան հա մա տեքս տի ազ դե ցութ յու նը։ Թերևս, 
կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան պա րա գա յում այս մո տե ցու մը շա րու
նա կում է կի րա ռութ յան տե սանկ յու նից լի նել ա ռաջ նա յին։ Այս պես, Պե
լեդն, ա ռա ջար կում է ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված կա նանց հետ 
աշ խա տան քում ակ տի վաց նել և  ու ժե ղաց նել վեր ջին նե րիս, որ պես զի 
նրանք գտնեն մի ջոց ներ, ո րոնք կօգ նեն կա ռա վա րել ի րա վի ճա կը, զու
գա հեռ տար վող հո գե բա նա կան աշ խա տան քին, շատ կար ևոր է, որ պես
զի սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը կա րո ղա նա օգ նել կնո ջը փո փո խել իր առ
կա փորձն ու մե խա նիզմ ներն՝ ար ձա գան քե լու բռնութ յա նը։ Ի րա վի ճա կի 
գի տակց ման մա կար դա կը կնոջ կող մից հան դի սա նում է ա ռանց քա յին 
նպա տակ նե րից մե կը, ո րի շուրջ պետք է կա ռուց վեն օգ նող հա րա բե րութ
յուն նե րը։Ի րա վի ճա կի գի տակց մա նը հաս նե լու ա ռա վել արդ յու նա վետ 
մի ջոց նե րից են ինք նօգ նութ յան խմբե րը։ 

Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը ներ մու ծել է սո ցիա լա կան աշ խա տան քի 
պրակ տի կա սո ցիա լա կան աշ խա տողշա հա ռու երկ խո սութ յուն նե րի և հա
վա սա րութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի մո դե լը, ինչ պես նաև ան հա տա կան 
հիմ նախն դիր նե րը քա ղա քա կան դարձ նե լու մի տու մը։ Այս մո տե ցու մը 
նաև հիմք է հան դի սա ցել սո ցիա լա կան աշ խա տան քում հա կախտ րա կան 
մո տեց ման ձևա վոր ման հա մար։ 
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Ֆեմինիստականմոտեցման
առանձնահատկությունները
հոգեբանական
խորհրդատվությունում

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ
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2.1.  Պատ մա կան ակ նարկ. ֆեմինիստական
հոգեբանությանևֆեմինիստական

թերապիայիզարգացմանհիմ նական

փուլերնունախադրյալները

Ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նութ յու նը զար գա ցում է ապ րել ա ռա վե լա պես 
1960ա կան թվա կան նե րին՝ հիմն վե լով ֆե մի նիս տա կան փի լի սո փա
յութ յան և ֆե մի նիս տա կան շարժ ման գա ղա փար նե րի վրա: Ն րա հիմ նա
կան գա ղա փար նե րը հիմն ված են ֆե մի նիս տա կան փի լի սո փա յութ յան 
վրա, ո րը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց ու շադ րութ յուն դարձ նել կա նանց 
հո գե կան ա ռող ջութ յան հիմ նախն դիր նե րին, քա նի որ մինչ այդ կա նանց 
հո գե կան ա ռող ջութ յու նը ա ռա վե լա պես ախ տո րոշ ման նպա տա կով էր 
դի տարկ վում:  Ֆե մի նիս տա կան փի լի սո փա յութ յան,  հե տա գա յում նաև 
ֆե մի նիս տա կան շարժ ման հիմ նա կան փաս տար կը՝ «անձ նա կա նը քա
ղա քա կան է», հան դի սա նում է ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նութ յան կարե
վո րա գույն սկզբուն քը, ո րը հե տա գա յում դար ձավ նաև ֆե մի նիս տա կան 
մի ջամ տութ յան կար ևո րա գույն սկզբունք նե րից մե կը: Ֆե մի նիս տա կան 
հո գե բա նութ յու նը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց  նոր մո տե ցում ցու ցա բե րել 
կա նանց հո գե բա նա կան, հու զա կան խնդիր նե րի նկատ մամբ, հնա րա վո
րութ յուն տրվեց կա նանց անձ նա կան կյան քում առ կա խնդիր նե րի ար մա
տը դի տար կել՝ հա սա րա կութ յու նում կա նանց/տղա մարդ կանց դե րե րի, 
հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գում կնոջ դե րի ար ժեզրկ ման, ըն տա նե կան 
և մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րում ոչ հա վա սար հա րա բե րութ յուն
նե րի և  այլ հա սա րա կա կան խնդիր նե րի հա մա տեքս տում:

 Ըստ Ջոն Սոմ մերսՖ լա նա գա նի ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նութ յու նը ե րեք 
հիմ նա կան  զար գաց ման փու լեր է ան ցել: Առաջինփուլիզար գաց ման 
հիմ նա կան շեշ տը դրված է այն գա ղա փա րի վրա, որ հո գե բա նութ յու
նը առ հա սա րակ տղա մարդ կա յին գի տութ յուն է, ստեղծ ված տղա մարդ
կանց կող մից, իսկ կա նանց հիմ նախն դիր նե րը ար ժեզրկ ված են կամ դի
տարկ վում են խտրա կան տե սանկ յու նից: Զար գաց ման այս փու լի հա մար 
կար ևոր դեր է խա ղա ցել նեոհո գե վեր լու ծութ յան դպրո ցի ներ կա յա ցու ցիչ 
Կա րեն Խոր նին, ով 1922 թվա կա նին իր հոդ ված նե րից մե կում նշում է, որ 
հո գե բա նութ յու նը ծա գել է տղա մարդ կանց մտա ծո ղութ յան հեն քի վրա, և  
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ե թե մենք փոր ձենք դուրս գալ այդ մտա ծո ղութ յան սահ ման նե րից,  կա
նանց հո գե բա նութ յան գրե թե բո լոր խնդիր նե րը կու նե նան այլ դրսևո
րում։ Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում,մաս նա վո րա պես, հո գե վեր լու ծա կան 
դպրո ցի ա ռաջ քա շած գա ղա փար նե րը՝«առ նան դա մի նա խան ձի», «հիս
տե րիա յի», որ պես ա ռա վե լա պես կա նանց բնո րոշ հա մախ տա նի շի  հաս
կա ցութ յուն ներ, հա կա սում են ֆե մի նիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յա նը: 
Ֆե մի նիս տա կան հո գե բա նութ յան զար գա ցու մը կապ ված է նաև Կ լա րա 
Թոմ սո նի հետ, ով « Մի ջանձ նա յին հո գե վեր լու ծութ յուն» գրքի հե ղի նակն է, 
ինչ պես նաև «Կ նոջ հո գե բա նութ յուն» գրքի հե ղի նակ՝ Հե լեն Դեթ չի ան վան 
հետ. այս աշ խա տութ յուն ներն անդ րա դարձ են կա տա րում հենց կա նանց 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին և խն դիր նե րին, ինչն էլ իր 
հեր թին նա խադր յալ դար ձավ այլ աշ խա տութ յուն նե րի ստեղծ ման հա մար, 
օ րի նակ, Ջին Բեյ քեր Միլ լե րի, Ֆի լիս Չես լե րի և Ջու լիետ Միտ չե րի: [4,5] 

Զար գաց ման երկրորդփուլում շեշ տը դրվեց ֆե մի նիս տա կան գա ղա
փա րա խո սութ յան տա րած ման շուրջ տար բեր հո գե բա նա կան դպրոց նե
րի և  ուղ ղութ յուն նե րի վրա. հատ կա պես կար ևոր վեց սեք սիս տա կան  (բա
ցատ րութ յու նը տե՛ս տեր մի նա բա նա կան բա ռա րա նում) մեկ նա բա նութ
յուն նե րի և մեկ նութ յուն նե րի բա ցա ռու մը, գլխա վո րա պես ու շադ րութ յուն 
դարձ վեց կա նանց միջև փոխ հա մա գոր ծակ ցա կան մի ջա վայ րի ստեղծ
մա նը: Բա ցի դա,այս փու լի ա ռա վել նշա նա կա լի ձեռ բե րում նե րից է հա
մար վում ֆե մի նիս տա կան հո գե թե րա պիա յի հիմ նա կան սկզբունք նե րի 
մշա կու մը: Հար կա վոր է ընդգ ծել, որ 1982 թվա կա նին ա ռա ջին ան գամ 
կազ մա կերպ վեց ֆե մի նիս տա կան հո գե թե րա պիա յի հետ ևորդ նե րի ա մե
նամ յա հա վա քը Կո լո րա դո նա հան գի Վեիլ քա ղա քում, ո րը հա մար վում է 
ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման կողմ նա կից հո գե թե րապևտ նե րի և հո գե
բան նե րի ա ռա ջին պաշ տո նա կան հա վաքհան դի պու մը: Զար գաց ման 
երրորդ փուլում մշակ վե ցին ֆե մի նիս տա կան թե րա պիա յի տե սա կան 
հիմ քե րը և գա ղա փար նե րը, ընդգծ վե ցին ֆե մի նիս տա կան թե րա պիա յի 
սահ ման նե րը, ա ռա վե լա պես սկսվեց շեշ տադր վել հո գե բա նութ յան, հո գե
թե րա պիա յի կար ևո րութ յու նը էթ նիկ, ռա սա յա կան, մշա կու թա յին խնդիր
նե րի լուծ ման հար ցում, ո րոնց հետ կա նայք բախ վում են կյան քի տար բեր 
փու լե րում: Ֆե մի նիս տա կան մո տեց մա նը հա րող հո գե բանխորհր դա
տու նե րը սկսե ցին հատ կա պես վեր լու ծել կա նանց հո գե բա նա կան կամ 
հո գե բու ժա կան խնդիր նե րը, թե րապև տիկ մի ջամ տութ յան թի րախ նե րը՝ 
կա նանց հիմ նախն դիր նե րի տե սանկ յու նից, հո գե թե րապև տի դե րը հա
րա բե րութ յուն նե րում, հա վա սա րութ յան գա ղա փա րը հո գե թե րա պիա յում: 
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Ն շենք որ, ֆե մի նիս տա կան թե րա պիա յի զար գաց ման վրա հսկա յա կան 
ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել սևա մորթ կա նանց շար ժու մը. այն հնա րա վոր 
դարձ րեց կնոջ կյան քում հան դի պող սո ցիալտնտե սա կան, ռա սա յա կան  
խտրա կա նութ յուն նե րի մա սին բարձ րա ձայ նե լը: Այս շարժ ման արդ յուն
քում ֆե մի նիս տա կան խորհր դատ վա կան դաշ տում նոր փո փո խութ յուն
ներ ե ղան և փորձ կա տար վեց պա տաս խա նե լու մի շարք կար ևոր հար
ցադ րում նե րի. արդ յո՞ք, մեր կող մից տրա մադր վող ծա ռա յութ յուն նե րը 
հա սա նե լի են տար բեր մշա կու թա յին ար ժեք ներ, սե ռա կան կողմ նո րո
շում, տար բեր կրո նա կան ար ժեք ներ ու նե ցող կա նանց, և  ինչ պե՞ս են հենց 
այդ ար ժեք ներն ազ դում մեր աշ խա տան քի վրա և, ի վեր ջո, ինչ պե՞ս ենք 
մենք անց կաց նում մեր խորհր դատ վութ յուն նե րը: 

Հարկ է նշել, որ ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան իր զար գաց ման ըն թաց քում 
տար բեր քննա դա տութ յուն նե րի է են թարկ վել: Դ րան ցից ա ռա վել տա րած
վա ծը վե րա բե րում էր ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման և հո գե թե րա պիա յի 
գա ղա փա րի սկզբնաղբ յու րի հա կա սութ յա նը, ո րի հիմ նա կան փաս տար
կը հետև յալն էր. հո գե թե րա պիան  այ ցե լո ւի ան հա տա կա նաց ման գոր
ծըն թաց է, ին չը հա կա սում է ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման ա մե նա կար ևոր 
դրույթ նե րից մե կին, ըստ ո րի, կնոջ ան հա տա կան խնդիր նե րը խտրա կան 
և  ան հա վա սար քա ղա քա կա նութ յան և հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն
նե րի արդ յունք են:  Այս փաս տար կը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց ֆե մի նիս
տա կան մո տեց ման կողմ նա կից նե րին կա նանց պատ մութ յուն նե րը վեր
լու ծել այն պես, որ սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րը չան հա տա կա նաց
վեն և քա ղա քա կան փո փո խութ յունն նե րը կապ վեն կա նանց ան հա տա կան 
կյան քի փո փո խութ յուն նե րի հետ: Մ յուս քննա դա տութ յու նը հիմն ված է այն 
կարծ րա տի պի վրա, որ ֆե մի նիս տա կան  թե րա պիան միայն կա նանց 
հիմ նախն դիր նե րին է ուղղ ված, իսկ քննա դա տութ յան հա կա փաս տար կը 
հետև յալն է, որ  կի նը հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ է հա սա րա կութ յան տար
բեր շեր տե րի հետ՝ թե՛ տղա մարդ կանց, թե ՛ ե րե խա նե րի, թե՛ հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց և  այլն:

Այս պի սով, ժա մա նա կա կից ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ թե րա պիա յի 
հիմ նա կան աշ խա տանքն ուղղ ված է ԼԳԲՏ հա մայն քի, հաշ ման դա մութ
յուն ու նե ցող ան ձանց, տե ղա հան ված ան ձանց, բռնութ յան են թարկ ված 
կա նանց հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը, աշ խա տան քա յին ան հա վա սա
րութ յա նը, տնտե սա կան ռե սուրս նե րի սահ մա նա փա կութ յա նը և  այլն: Ֆե
մի նիս տա կան թե րա պիան հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց նաև բարձ րա ձայ
նել այն պի սի խնդիր նե րի մա սին, ինչ պի սիք են՝ ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
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դա ժան վե րա բեր մուն քը, ըն տա նե կան բռնութ յու նը, սե ռա կան բռնութ յունն 
ու ին ցես տը, ա ռա վել ման րա մասն վեր լու ծութ յան են թարկ վե ցին կա նանց 
մոտ հան դի պող այն պի սի խնդիր ներ, ինչ պի սիք են սննդի ըն դուն ման 
խնդիր նե րը, ընկ ճախ տը, անպտ ղութ յու նը, ինք նաս պա նութ յու նը և  այլ 
հիմ նա հար ցեր: Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց 
դի տար կել և վեր լու ծել հո գե բու ժա կան ախ տո րո շում ներն ու հա մախ տա
նիշ նե րը՝  գեն դե րա յին զգա յու նութ յան տե սանկ յու նից, ինչն էլ հնա րա վո
րութ յուն տվեց հո գե թե րա պիա յում նոր մե թոդ նե րի և տեխ նի կա նե րի զար
գաց մա նը: Բա ցի դա, հո գե թե րա պիա յում ա վե լի ու շադ րութ յուն սկսե ցին 
դարձ նել «գեն դեր» եզ րույ թին, ի հա կադ րութ յուն նրան, որ մինչ այդ հո գե
թե րա պիան դիտ վել է  գեն դե րա յին հիմ նա հար ցե րի վեր լու ծութ յան մա սով 
չե զոք գոր ծըն թաց: Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը հնա րա վո րութ յուն տվեց 
ու շադ րութ յուն դարձ նել գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե րին ոչ միայն տա
նը կամ ա ռան ձին հա րա բե րութ յուն նե րում, այլ նաև հենց հո գե թե րապև
տիկ հա րա բե րութ յուն նե րում: Ա ռա վե լա պես, շեշ տադ րում սկսվեց ար վել 
այն գա ղա փա րին, որ կնոջ  փոր ձը ոչ այն քան իր անձ նա կան փորձն է, այլ 
կապ ված է տար բեր կա նանց փոր ձի հետ և կա պում է նույն  այդ  կա նանց 
փորձն ա վե լի քա ղա քա կան ի րա կա նութ յա նը, ին չը մե ծա պես փո խել է թե
րապև տիկ աշ խա տան քի ըն թաց քը:

2.2. Ֆեմինիստականմոտեցումը
հոգեթերապիայում.բնորոշառանձնա
հատկությունները,հիմ նականփուլերն
ուսկզբունքները

Ֆե մի նիս տա կան հո գե թե րա պիան հա մար վում է էկ լեկ տիկ հո գե թե րապե
վտիկ մո տե ցում, այ սինքն՝ ըն դուն վում և կի րառ վում է ցան կա ցած գոր ծիք, 
տեխ նի կա, ո րը չի հա կա սում ֆե մի նիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յա նը: 
Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան իր զար գաց ման ըն թաց քում հնա րա վո րութ
յուն տվեց դի տար կե լու «կա նանց հայ ցե րը» և  ա ռանձ նաց նե լու խնդիր նե
րի շարք, ո րոնք մինչ այդ չէին ու սում նա սիր վել հո գե թե րապևտ նե րի և 
խորհր դա տու նե րի կող մից։ Մաս նա վո րա պես, դի տարկ վե ցին դեպ րե սիա 
ու նե ցող կա նանց հիմ նախն դիր նե րը, ո րոնց վեր լու ծութ յու նը թույլ տվեց 
պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պեր դուրս բե րել  հա սա րա կութ յու նում  առ
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կա կա նանց սո ցիալտնտե սա կան խնդիր նե րի, գեն դե րա յին դե րե րի և 
դեպ րե սիա յի տա րած վա ծութ յան միջև։ Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան 
հնա րա վո րութ յուն տվեց նաև այլ տե սանկ յու նից դի տել բռնութ յան հիմ
նախն դի րը: Մաս նա վո րա պես, թե րա պիա յում կար ևոր վեց բռնութ յան կամ 
վատ վե րա բեր մուն քի  հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն չվերց նե լը՝ շեշ
տադ րե լով այն գա ղա փա րը, որ բռնութ յան հա մար բռնա րարն է պա տաս
խա նա տու և  ոչ թե «զո հը»: Բա ցի դա, թե րա պիա յում ա ռանձ նա հա տուկ 
ու շադ րութ յան ար ժա նա ցան այն հա րա բե րութ յուն ներն ու փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րը, ո րոնք հնա րա վոր են դարձ նում բռնութ յան և խտ րա կա նութ
յան մշա կույ թի տա րա ծու մը։

Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցում ու նե ցող հո գե բանխորհր դա տուն 
իր աշ խա տան քում ի սկզբա նե շեշ տը դնում է այն գա ղա փա րի 
վրա, որ բռնութ յան հա մար պա տաս խա նա տուն բռնա րարն է, 
և  այ ցե լուն իր վար քով, իր դրսևո րում նե րով չի նպաս տել, որ 
ի րեն բռնութ յան են թար կեն այս մո տե ցու մը էա կան և բե կում
նա յին դար ձավ հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յան հա մար, 
քա նի որ մինչ այդ բռնութ յան պա տաս խա նատ վութ յու նը զո հի 
վրա է ե ղել և քն նարկ վել է վեր ջի նիս վարքն ու դրսևո րում նե րը՝ 
որ պես բռնութ յան պատ ճառ։

Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան, այդ պի սով, հնա րա վոր դարձ րեց ըն տա
նե կան բռնութ յան և գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հիմ նախնդ րի մա սին 
բարձ րա ձայ նե լը և շեշ տադ րեց հա սա րա կութ յու նում առ կա գե րիշ խող մո
տե ցու մը՝ կնո ջը մե ղադ րե լու որ պես լավ/վատ մայր, որ պես ոչ բա րո յա
կան/բա րո յա կան կին, լավ կամ վատ հարս, սկե սուր և  այլն, ցույց տվեց 
դրա ազ դե ցութ յու նը և  ար տա ցո լան քը յու րա քանչ յուր կնոջ կյան քում։

Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիա յի բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից է 
գեն դե րա յին սո ցիա լա կա նաց ման կար ևո րու մը թե րա պիա յում, հատ կա
պես այն տե սանկ յու նից, որ  տղա նե րին տրվում է գե րա կա յութ յուն աղ
ջիկ նե րի նկատ մամբ, ինչն իր հեր թին բե րում է նե րանձ նա յին խնդիր նե
րի զար գաց մա նը. օ րի նակ, դե ռա հա սութ յան տա րի քում երկ րոր դա յին 
սե ռա կան հատ կա նիշ նե րի զար գաց ման հետ կապ ված բար դույթ ներ, 
մարմ նի կա ռուց ված քի, մարմ նի սխե մա յի ըն դուն ման և  ըն կալ ման հետ 
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խնդիր ներ և  այլն։ Հար կա վոր է ընդգ ծել նաև, որ ֆե մի նիս տա կան մո տե
ցու մը  հո գե թե րա պիա յում հնա րա վո րութ յուն տվեց խո սել մի ջին տա րի քի 
կնոջ խնդիր նե րի մա սին, հատ կա պես դաշ տա նա դա դա րի, ըն տա նե կան 
բռնութ յան, բռնա բա րութ յան և  այլ խնդիր նե րի մա սին։  

Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիա յի մյուս ա ռանձ նա հատ կութ յու նը  կա նանց 
կյան քի պատ մութ յուն նե րի  հա վա քագ րումն ու  վե րա միա վո րումն է մեկ 
ընդ հա նուր թե մա յի շուրջ։ Այդ պի սի կյան քի պատ մութ յուն նե րի հա վա
քագր մանն ա ռա վե լա պես նպաս տում է խմբա յին խորհր դատ վութ յու նը/
հո գե թե րա պիան, երբ կա նայք, ով քեր վե րապ րել են միև նույն փոր ձը, 
օ րի նակ, վաղ ման կա կան տա րի քում սե ռա կան բռնութ յան են են թարկ վել, 
խմբա յին թե րա պիա յի ըն թաց քում խո սում են ի րենց վե րապ րած բռնութ
յան փոր ձի մա սին: Հար կա վոր է ընդգ ծել, որ ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման 
այժ մեա կան հիմ նա կան ձեռք բե րում նե րից է կնոջ հա մար այն պի սի թե
րապև տիկ մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը, ո րը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի նրան 
ոչ միայն իր կյան քի պատ մութ յու նը վեր լու ծել, այլ նաև ա ռանձ նաց նել թե
մա ներ, ո րոնք ան հանգս տաց նում են ի րեն՝ որ պես կին: Ա մե նա կար ևոր 
հար ցե րից մե կը, որ բարձ րաց րել է ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան՝ ծա ռա
յութ յուն նե րի նե րա ռա կա նութ յունն է,այ սինքն՝ տ րա մադր վող ծա ռա յութ
յուն նե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն տար բեր մշա կույթ կրող կա նանց հա
մար,  օ տա րա լե զու կա նանց, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց, նույ
նա սե ռա կան կա նանց և  այլ խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար: Այ սօր 
ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան բաց է զույ գե րի, ըն տա նիք նե րի, ե րե խա նե րի 
և ցան կա ցած գեն դե րի ան ձի հա մար:  

Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը հո գե թե րա պիա յում չի բա ցա ռում տղա
մարդ կանց նե րա ռու մը թե րա պիա` թե՛ որ պես այ ցե լու, թե՛ որ պես խորհր
դա տու, միև նույն ժա մա նակ շեշ տադ րե լով, որ ցան կա ցած պա րա գա յում 
տղա մար դը, կի սե լով հա վա սար հա րա բե րութ յուն նե րի գա ղա փա րը,  կա
րող է չնկա տել այն ու ժը, որն ու նի իր դի մաց նստած կնոջ նկատ մամբ, 
հետ ևա բար աշ խա տանք պի տի տար վի ին տի մութ յան, հու զա կա նութ յան 
ար տա հայտ ման, այ ցե լուհո գե բան հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռուց ման 
ուղ ղութ յամբ, որն ինք նին չի են թադ րում հիե րար խիկ ուժ: Ֆե մի նիս տա
կան հո գե թե րա պիա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը նաև թե րա
պիա յի փու լայ նութ յունն է,  ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա վե լի հա մա
կար գա յին մո տե ցում ցու ցա բե րել աշ խա տան քում։ Ա ռանձ նաց նում են թե
րա պիա յի հետև յալ ե րեք հիմ նա կան փու լեր. առաջինփուլում խորհր դա
տուն այ ցե լո ւին օգ նում է հաս կա նալ, որ իր անձ նա յին խնդիր ներն ու նեն 
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սո ցիա լա կան «ար մատ ներ», իսկ անձ նա կան կյանքն ու նի քա ղա քա կան 
հիմք։ Երկրորդփուլում դիտ վում և վեր լուծ վում է «ուժ» հաս կա ցութ յու
նը, ձևա վոր վում են ի րա վա հա վա սար հա րա բե րութ յուն ներ թե րապև տի և  
այ ցե լո ւի միջև։ Երրորդփուլում թե րապև տը սկսում է կար ևո րել այ ցե լո ւի 
անձ նա յին ա ճը,  սկսում է հա մա գոր ծակ ցել այ ցե լո ւի հետ կյան քի նոր ո ճի 
կազ մա կերպ ման և  ի րա գործ ման հար ցում: Կ յան քի նոր ո ճը վե րա բեր վում 
է գեն դե րա յին տե սանկ յու նից ի րա վա հա վա սար հա րա բե րութ յուն նե րի 
կա ռուց մանն ու ի րա գործ մա նը, անձ նա յին նույ նա կա նաց ման ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րին և սո ցիա լա կան վե րա փո խում նե րի անձ նա յին մա կար
դա կին: [1,2,6]

Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիա յի փու լե րը կա րող ենք դի տար
կել ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված կնոջ խորհր դատ
վութ յան օ րի նա կով, այս պես, ա ռա ջին փու լում խորհր դա
տուն այ ցե լո ւի հետ  հայ ցը ձևա կեր պե լուց և  հո գե բա նա կան 
խնդիր նե րը վեր հա նե լուց զատ,  քննար կում է նաև ըն տա
նե կան բռնութ յան գեն դե րա յին տար րը, տա րած վա ծութ յու
նը ՀՀ տա րած քում, կարծ րա տի պե րը, ոչ ի րա վա հա վա սար 
հա րա բե րութ յուն նե րի ազ դե ցութ յու նը զու գըն կեր նե րի հա
րա բե րութ յուն նե րի վրա, երկ րորդ փու լում կար ևոր վում է  այ
ցե լո ւի հա րա բե րութ յուն նե րը շրջա պա տող մարդ կանց հետ, 
քննարկ վում ի րա վա հա վասր հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցե լու 
կար ևո րութ յու նը, ա ռա վե լա պես քննարկ վում և վեր լուծ վում է 
բռնա րա րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի ոչ ի րա վա հա վա սա
րութ յու նը և դ րանց վրա գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րի ազ դե
ցութ յու նը, իսկ եր րորդ փու լում քննարկ վում և վեր լուծ վում են 
ար դեն կա ռուց ված ի րա վա հա վա սար հա րա բե րութ յուն նե րը 
ինչ պես են դրսևոր վում ըն տա նի քում, շրջա պա տող մարդ
կանց հետ հա րա բե րութ յուն նե րում, բռնութ յան և վե րահս կո
ղութ յան մշա կույ թի բա ցա ռու մը յու րա քանչ յուր հա րա բե րութ
յու նում։

Ֆե մի նիս տա կան հո գե թե րա պիա յի հիմ նա կան սկզբունք նե րի ա ռանձ նա
ցու մը սեր տո րեն կապ ված է ֆե մի նիս տա կան փի լի սո փա յութ յան հետ և 
կարևոր վում է թե րապև տիկ հա րա բե րութ յուն նե րում։ Այդ սկզբունքներնեն՝
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	 Անձնայինըքաղաքականէ,որըսոցիալականփոփոխութ
յանհիմքնէհանդիսանում,այսինքն՝այցելուիխնդիրներըունեն
նաևքաղաքականհիմքևանձնայինփոփոխություններըկարող
ենբերելհասարակականփոփոխությունների։

	 Խորհրդատվականհարաբերություններըհավասարության
սկզբունքովենկառուցված.հոգեբանըփորձագետչէ,այլանձ,
ովիրկենսափորձնունի։

	 Ցավըևհուզականխնդիրներըդիտվումենորպեսդրական
ցուցանիշ, ըստ որի անձն ապրում և փորձում է հաղթահարել
սթրեսայինիրավիճակը։

	 Ֆեմինիստ թերապիայի սկզբունքներով աշխատող հոգե
բանը այցելուի վարքի վերլուծության ժամանակ անպայման
հաշվիէառնումայն,որայցելուիվարքիևդրսևորում ներիվրա
ազդումենգենդերայինկարծրատիպերըևգենդերայինսոցիա
լականացման առանձնահատկությունները, որոնք  գոյություն
ունենայսկամայնհասարակությունումևպայմանավորվածեն
մշակութայիննորմերով:

	 Ֆեմինիստական թերապիայի սկզբունքներով աշխատող
հոգեբանը պետք է  կիսի ֆեմինիստական մոտեցման հիմ
նական գաղափարները, վերլուծելով սեփական խարանները,
խտրական վերաբերմունքը այս կամ այն հիմ նախնդրին, բաց
լինի նորություններին, գենդերային զգայունություն ունենա:
[1,3,6]

Այս պի սով, ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան ան ձա կենտ րոն թե րա պիա յի 
տե սակ է, որն ու նի իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, հիմ նա կան փու լերն 
ու սկզբունք նե րը, ո րոնք կար ևոր են ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ աշ խա
տող թե րապևտ նե րի և խորհր դա տու նե րի հա մար։



35

2.3.Ֆեմինիստականթերապիայում
կիրառվողառանձնահատուկ
տեխնիկաներևէթիկական
սկզբունքներ

Խորհր դատ վա կան կամ հո գե թե րապև տիկ աշ խա տան քում ֆե մի նիս տա
կան մո տե ցումն իր մե թո դա բա նութ յամբ և տեխ նի կա նե րի բա զա յով հեն
վում է հո գե բա նութ յան հայտ նի դպրոց նե րի և  ուղ ղութ յուն նե րի վրա՝ հո գե
վեր լու ծութ յուն, ա նա լի տիկ հո գե բա նութ յուն, գեշ տալտ հո գե բա նութ յուն 
և  այլն, սա կայն, դրա հետ միա սին ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան ու նի մի 
շարք  տեխ նի կա ներ և  մե թո դի կա ներ, ո րոնք մինչ այդ չեն գոր ծած վել հո
գե թե րա պիա յում։ Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան  հիմ նա կա նում նպա տակ 
ու նի բա ցա հայ տե լու այ ցե լո ւի գեն դե րա յին սո ցիա լա կա նաց ման ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը, նույ նա կա նաց նե լու տվյալ հա սա րա կութ յու նում 
առ կա ներք նայ նաց ված գեն դե րա յին դե րերն ու վեր լու ծել դրանք, մի տել 
այ ցե լո ւին անձ նա յին ա ճի, ինք նագ նա հա տա կա նի և  ինք նավս տա հութ յան 
ձեռք բեր մա նը, վեր լու ծել մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րը՝ դի տար կե
լով  դրանք հիե րար խիա յի և  ու ժի տե սանկ յու նից։

 Հարկ է նշել, որ ֆե մի նիս տա կան հո գե թե րա պիան իր տե սա կան և գործ
նա կան ար մատ նե րով հեն վում է չորս ֆե մի նիս տա կան փի լի սո փա յա կան 
ուղ ղութ յուն նե րի վրա՝ լի բե րալ ֆե մի նիզմ, ռա դի կալ ֆե մի նիզմ, մշա կու
թա յին ֆե մի նիզմ և սո ցիա լա կան ֆե մի նիզմ: Այս պես, լի բե րալ ֆե մի նիզ
մի հիմ նա կան թի րա խը սո ցիա լա կան վար քի մո դել նե րի փո փո խութ յունն է՝ 
անձ նա յին ա ճի շնոր հիվ: Դ րան հնա րա վոր է հաս նել մի ջամ տութ յան այն
պի սի տեխ նի կա նե րի մի ջո ցով,  ինչ պի սիք են՝ գեն դե րա յին դե րե րի վեր
լու ծութ յու նը, որն օգ նում է այ ցե լո ւին հաս կա նա լու, թե ինչ պես են գեն դե
րա յին դե րե րը ազ դում իր կյան քի վրա և  ինչ պի սին է հա սա րա կութ յու նում 
առ կա ու ժե րի բա ժա նու մը:

Մ շա կու թա յին ֆե մի նիզ մը հիմ նա կա նում շեշ տադ րում է և վեր լու ծում է 
ճնշում նե րի եզ րույ թը և, հետ ևա բար, հիմ նա կան գա ղա փա րը, ո րը նաև 
օգ տա գործ վում է ֆե մի նիս տա կան մի ջամ տութ յան ժա մա նակ, դա հա
մա գոր ծակ ցութ յունն է, ինչն էլ իր հեր թին շեշ տը դնում է թե րապև տիկ հա
րա բե րութ յուն նե րի վրա:
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Ռա դի կալ ֆե մի նիզ մի հիմ նա կան շեշ տը հայ րիշ խա նա կան հա մա կար
գում կա նանց ճնշվա ծութ յան փո փո խութ յունն է: Դա, ըստ այս ուղ ղութ յան 
կողմ նա կից նե րի, հնա րա վոր է կա նանց գի տակ ցութ յան բարձ րաց ման 
մի ջո ցով, հետ ևա բար ա ռա վել միտ ված են դա սըն թաց նե րի մի ջո ցով կա
նանց ի րա վա գի տակ ցութ յան բարձ րաց մա նը, ա ռօր յա կյան քի փո փո
խութ յուն նե րով և ռեֆ րեյ մին գով:

Սո ցիա լա կան ֆե մի նիզ մը հիմն ված է սո ցիա լա կան փո փո խութ յուն նե րի 
վրա և  ա ռա վե լա պես դի տար կում է դա սա յին, ռա սա յա կան խտրա կա
նութ յուն նե րի բա ցա ռու մը, իսկ հիմ նա կան տեխ նի կա ներն են՝ վե րա պի
տա կա վո րու մը  և վե րա թի րա խա վո րու մը: 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր վա ծը կա րե լի է ա ռանձ նաց նել տեխ նի կա նե րի 
հետև յալ շար քը.

Գենդերային դերերի վերլուծություն և միջամտություն. 
այս տեխ նի կա յի մի ջո ցով դի տարկ վում վեր լուծ վում է գեն դե
րա յին դե րե րի ազ դե ցութ յունն այ ցե լո ւի հո գե կան ա ռող ջութ յան 
վրա և մի ջամ տութ յան ըն թաց քում այ ցե լո ւի մոտ զար գաց վում 
են հմտութ յուն ներ, որն էլ ա վե լի զգա յուն է դարձ նում այ ցե լո ւին 
ա ռօր յա կյան քում դի տար կե լու գեն դե րա յին դե րե րը, դրանց ազ
դե ցութ յու նը և պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը գեն դե րա յին 
խտրա կա նութ յանև կարծ րա տի պե րի միջև։

Ուժիվերլուծություն. հո գե բանն ու այ ցե լուն դի տար կում են ան
հա վա սար ու ժի ազ դե ցութ յունն  այ ցե լո ւի ա ճի, զար գաց ման և 
ձեռ բե րում նե րի վրա:

Ռեֆրեյմինգ. թե րապև տը կա րող է օգ նել այ ցե լո ւին դի տար կել 
և վե րագ նա հա տել սո ցիա լա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նը 
վեր ջի նիս հո գե կան կյան քի վրա և միա սին փոր ձել վե րաձ ևա
կեր պել դրանք: Օ րի նակ, հո գե բանն այ ցե լո ւի հետ հա մա տեղ 
մի ջամ տութ յան արդ յուն քում՝ որ պես դեպ րե սիա յի ա ռա ջաց ման 
պատ ճառ կա րող է դի տար կել ար տա քին մի ջա վայրն, այ ցե լո ւի 
հետ կա տար ված բռնութ յուն նե րի շար քը, ըն տա նե կան  ոչ ա ռողջ 
հա րա բե րութ յուն նե րը, երկ րի քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը և  այլ 
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ար տա քին  պատ ճառ ներ, ո րոնք հե տա գա յում միա սին կա րող 
են վե րաձ ևա կեր պել որ պես այ ցե լո ւի անձ նա յին զար գաց մա նը 
խթա նող գոր ծոն ներ ։

Սոցիալական ակտիվության խթանում. հո գե բա նը կա րող 
է այ ցե լո ւին  խրա խու սել այս կամ այն  սո ցիա լա կան ակ տի վու
թյան մեջ նե րառ վե լու, որ պես զի այ ցե լուն բա ցա հայ տի իր զար
գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը։ Այս տեխ նի կան բա վա կան լայն 
տա րա ծում ու նի ֆե մի նիս տա կան հո գե թե րա պիա յում: Մաս նա
վո րա պես, ֆե մի նիս տա կան մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան 
մեջ հա ճախ դեպ քե րի վեր լու ծութ յան նկա րագ րութ յու նում կա րե
լի է տես նել, թե ինչ պես է այ ցե լուն նե րառ վում սե ռա կան բռնութ
յան են թարկ ված կա նանց հա մար նա խա տես ված  թեժգծում 
կա մա վո րա կան աշ խա տանք նե րում, կամ ակ տիվ մաս նակ ցում 
այս կամ այն հան րա յին մի ջո ցա ռում նե րի, ո րոնք ուղղ ված են 
կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը։ Թե րապև տը նաև 
այ ցե լո ւին ուղ ղոր դում է տար բեր դա սըն թաց նե րի, գրքե րի վե
րըն թերց մա նը, ո րոնք վե րա բե րում են կա նանց ի րա վունք նե րին, 
ֆե մի նիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յա նը և  այլն։

Անձի մերկացում. hո գե բա նը կա րող է իր անձ նա կան փոր ձի 
մա սին պատ մել այ ցե լո ւին, ո րի հիմ նա կան մի տու մը նոր մա լի
զաց նելն ու այ ցե լո ւի սե փա կան հույ զերն ու փոր ձը ա զա տազր կե
լու գոր ծիք դարձ նելն է:

Վերապիտակավորում. թե րա պիա յի ըն թաց քում այ ցե լուն սո
վո րում է ար ժեզր կել այն պի տակ նե րը, ո րոնք ազ դել կամ ազ դում 
են իր կյան քի, ինք նագ նա հա տա կա նի, հո գե վի ճա կի վրա. օ րի
նակ, հա սա րա կութ յու նում կա պի տակ, որ «նի հար կա նայք են 
գրա վի չ», վե րա պի տա կա վո րու մը բե րում է այ ցե լո ւին այն գա ղա
փա րին, թե ին չու է ի րեն պետք լի նել գրա վիչ։

Անձիուժեղացում. ֆե մի նիս տա կան խորհր դատ վութ յան հիմ
նա կան նպա տա կը այ ցե լո ւի ու ժե ղա ցումն է, որն ի րա կա նաց
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վում է սե փա կան ան ձի նույ նա կա նաց ման, գեն դե րա յին դե րե րի, 
կարծ րա տի պե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ստա նա լու, հա վա
սար հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցե լու և  ակ տի վութ յուն նա խա
ձեռ նե լու մի ջո ցով։

Հար կա վոր է ընդգ ծել, որ ֆե մի նիս տա կան թե րա պիա յում կար ևոր վում է 
հատ կա պես խմբա յին թե րա պիան, քա նի որ խմբի դի նա մի կան հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս կնո ջը կիս վե լու սե փա կան փոր ձով և ծա նո թա նա լու 
այլ կա նանց հիմ նախն դիր նե րին: [1,4,6]

Հարկ է նշել, որ ֆե մի նիս տա կան թե րա պիա յում  նկա րագր ված տեխ նի
կա նե րը շատ հա ճախ օգ տա գործ վում են հո գե բա նութ յան այլ ուղ ղութ յուն
նե րից և դպ րոց նե րից վերց ված տեխ նի կա նե րի հետ հա մա տեղ։

2.3.1.Ֆեմինիստականթերապիայի
հիմ նականէթիկականսկզբունքները

Ֆե մի նիս տա կան թե րա պիան հեն վում է հո գե թե րա պիա յում, խորհր դատ
վութ յու նում առ կա այն պի սի է թի կա կան սկզբունք նե րի և նոր մե րի վրա, 
ինչ պի սիք են՝  գաղտ նա պա հութ յու նը, մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տութ
յու նը և  այլն: Սա կայն, կան մի շարք է թի կա կան սկզբունք ներ, ո րոնք ևս 
կար ևոր են, որ պես զի ֆե մի նիս տա կան մո տեց մամբ աշ խա տող մաս նա
գե տը կի րա ռի իր աշ խա տան քում։ Մաս նա վո րա պես, այդ պի սի է թի կա
կան նոր մե րից են.

Մշակութայինբազմազանությանկարևորում 

Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցում կի րա ռող  թե րապևտ նե րը  վե րա պատ րաս
տում նե րի մի ջո ցով փոր ձում են հնա րա վոր դարձ նել տար բեր մշա կույ
թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ աշ խա տե լու ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րը.
ա ռա վե լա պես կար ևոր վում է սե փա կան վեր լու ծութ յու նը, թե ինչ պի սին է 
ե ղել էթ նիկ, մշա կու թա յին, ռա սա յա կան ազ դե ցութ յու նը անձ նա կան կյան
քում, հար ցեր կապ ված գեն դե րա յին դե րե րի, նոր մե րի, սե ռա կան կողմ
նո րոշ ման հետ։ Այ սինքն, ըն դու նե լով գե րա կա մշա կույ թի ազ դե ցութ յու նը՝ 
որ պես նոր մա լի զա ցիա յի մի ջոց (այ սինքն՝ հա սա րա կութ յու նում առ կա  
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գե րա կա նոր մե րը ըն դուն վում են որ պես վար քա յին մո դել և  ի րա կա նաց
վում ա ռանց վեր լու ծութ յան), բաց լի նել մշա կու թա յին բազ մա զա նութ յան, 
տար բե րութ յուն նե րի և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ա ռաջ։ 

Ուժիտարբերակում 

Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը կի սող թե րապևտ նե րը այ ցե լու նե րին տե
ղե կատ վութ յուն են տրա մադ րում ու ժի ազ դե ցութ յան և դ րա ինս տի տու
ցիո նա լութ յան մա սին, ինչ պես նաև ու սում նա կան հաս տա տութ յու նում, 
աշ խա տա վայ րում, մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րում դրա ա ռօր յա 
ազ դե ցութ յուն նե րի մա սին, և, ի վեր ջո, թե ինչ պես է դա անդ րա դառ նում 
այ ցե լո ւի կյան քի ու կեն սա փոր ձի վրա։

«Փակողհարաբերություններեիքննարկում

Խորհր դա տուն պի տի բարձ րա ձայ նի և  այ ցե լո ւի հետ քննար կի այն հա րա
բե րութ յուն նե րը, ո րոնք  սահ մա նա փա կող ազ դե ցութ յուն ու նեն նրա կյան
քի վրա,ներ կա յաց նի այն հա րա բե րութ յուն նե րի «հնա րա վոր վտան գի» 
մա սին, ո րոնք կա րող են բռնա րար հա րա բե րութ յուն նե րի  նա խան շան ներ 
լի նել. օ րի նակ, երբ զու գըն կե րը թույլ չի տա լիս ըն կեր նե րի հետ շփում ներ, 
սահ մա նա փա կում է զու գըն կե րու հու ա զա տութ յուն նե րը՝ ան հանգս տա նա
լու պատ ճա ռով և  այլն։

Սոցիալականփոփոխություններիմիտում 

Ֆե մի նիստ թե րապևտ նե րը ձգտում են բազ մա կի ճա նա պարհ նե րով ա ռաջ 
բե րել սո ցիա լա կան փո փո խութ յուն ներ:  Դա կա րող է  լի նել օ րենսդ րա կան 
բա րե փո խում նե րի մեջ ներգ րա վե լով, շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ զբաղ
վե լով, ֆե մի նիս տա կան հա մայն քի ակ տիվ ան դամ լի նե լով կամ բարձ րա
ձայ նե լով այ ցե լու նե րի մոտ դի տարկ վող խնդիր նե րի հա վա քա կան շար
քը և  այլն։ Թե րա պիա յի հա մա պա տաս խան փու լում, երբ կա ռուց ված են 
ար դեն վստա հե լի հա րա բե րութ յուն ներ և  այ ցե լո ւի ռե սուրս նե րը դուրս են 
հան ված, թե րապև տը կա րող է նաև այ ցե լո ւին խրա խու սել բարձ րա ձայ նել 
իր խնդրի մա սին, օ րի նակ, ոս տի կա նութ յուն դի մել, ե թե քրեո րեն պատ
ժե լի ա րարք է կա տար վել իր նկատ մամբ, բա ցի դա կա րող է խրա խու սել, 
որ պես զի այ ցե լուն նե րառ վի սո ցիա լա կան այս կամ այն շարժ ման մեջ։ 
Ֆե մի նիստ խորհրդա տու նե րը կամ թե րապևտ նե րը, կար ևո րե լով անձ նա
յի նը քա ղա քա կան է սկզբուն քը, հակ ված են այն գա ղա փա րին, որ սո ցիա
լա կան փո փո խությու նը մշտա կան է: [1,3]
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Ֆեմինիստականմոտեցմամբ
իրականացվածդեպքերի
վերլուծությունև
դեպքերիվարման
առանձնահատկություններ

ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ
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Դեպ քե րի նկա րագ րութ յան հա մար հիմք են հան դի սա ցել « Սե ռա կան 
բռնութ յան ճգնա ժա մա յին կենտ րոն» և « Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ
րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին դի մած կա նանց կյան
քի պատ մութ յուն նե րը: « Սե ռա կան բռնութ յան ճգնա ժա մա յին կենտ րոն» 
հնա րա վոր է դի մել թեժգիծ ծա ռա յութ յան մի ջո ցով, որ տեղ բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձիք ստա նում են սո ցիալհո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն 
և  ի րա վա բա նա կան անվ ճար խորհր դատ վութ յուն: Դեպ քե րի վա րու մը 
ի րա կա նաց վել է ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման սկզբունք նե րի հեն քի վրա 
բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի կող մից (սո ցիա լա կան աշ խա տող, հո գե
բան,փաս տա բան):

Կին,38տարեկան,ամուսնացած,ունիերկուանչափահաս
երեխա, դիմել է թեժգիծ ծառայության՝ հուզական ծանր
վիճակով, ինքնասպանության բազմակի փորձերով. սե
ռականբռնությանևընտանեկանբռնությանէենթարկվել։

Ա ռաջ նա յին գնա հատ ման արդ յուն քում պարզ դար ձավ, որ թեժգիծ դի
մե լուց չորս  ա միս ա ռաջ կի նը են թարկ վել է բռնա բա րութ յան գոր ծըն կե
րոջ կող մից, ում հետ  ըն կե րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ են ե ղել, հա
ճախ քննար կել են միա սին ե րե խա նե րի և  ըն տա նի քի  խնդիր նե րը: Գործ
ըն կե րը սպառ նա լիք նե րի, ստի պո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով  
տա րել է կնոջն ան հայտ վայր, որ տեղ էլ բռնա բա րել է ՝ զու գա հե ռա բար կի
րա ռե լով ֆի զի կա կան բռնութ յուն նրա նկատ մամբ(խեղ դել, հար վա ծել): 
Բռ նա բա րութ յու նից հե տո սպառ նա ցել է, որ կսպա նի նրա ե րե խա նե րին 
և կ պատ մի ա մուս նուն, թե  ի րենք սի րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ են 
գտնվել, ե թե կի նը դի մի որ ևէ ան ձի կամ ոս տի կա նութ յուն: Կա տար վա ծից 
հե տո կի նը փոր ձել է մի քա նի ան գամ ինք նաս պա նութ յուն գոր ծել, սա
կայն ա մու սի նը կան խել է փոր ձե րը, փոր ձել հաս կա նալ ին չի է կի նը նման 
քայ լի դի մում և բազ մա թիվ ճնշում նե րի տակ՝ նա ստիպ ված պատ մել է իր 
հետ կա տար վա ծի մա սին: Դ րա նից հե տո ա մուս նու նա խա ձեռ նութ յամբ 
դի մել են ոս տի կա նութ յուն, հա րուց վել է քրեա կան գործ,սա կայն քրեա կան 
գոր ծը կարճ վել է: Հար կա վոր է ընդգ ծել, որ ա ռաջ նա յին գնա հա տու մից 
հե տո  աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են մի քա նի ուղ ղութ յուն նե րով՝ հո
գե բա նա կան խորհր դատ վութ յուն, ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վութ յուն 
և սո ցիալհո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն: Այս պես, hո գե բա նա կան խոր
հըր դատ վութ յան ըն թաց քում հիմ նա կան հայ ցը կապ ված էր բռնա բա
րութ յու նից հե տո հու զա կան և հո գե բա նա կան խնդիր նե րի հետ, սա կայն 
խորհր դատ վութ յան ըն թաց քում պարզ դար ձան մի շարք խնդիր ներ: Կ նոջ 
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գեն դե րա յին սո ցիա լա կա նա ցու մը բա վա կա նին դժվա րութ յուն նե րով է ան
ցել, հատ կա պես՝ դե ռա հա սութ յան տա րի քում սե փա կան մարմ նի ըն դուն
ման և հա կա ռակ  սե ռի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռուց ման դժվա րու
թ յուն ներ է ու նե ցել, ինչ պես նաև պարզ դար ձավ, որ մինչ բռնա բա րութ յան 
դեպ քը և դ րա նից հե տո կի նը նաև ա մուս նու կող մից է են թարկ վել ֆի զի
կա կան և հո գե բա նա կան  բռնութ յան: Հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ
յան ըն թաց քում վեր լուծ վել են բռնա բա րութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
մեղ քի, ա մո թի, զզվան քի  և  այլ հույ զերն ու զգա ցում նե րը, ա ռա վե լա
պես շեշ տադր վել է կնոջ ինք նագ նա հա տա կա նի և  ինք նավս տա հութ յան 
խնդիր նե րը, ինչ պես նաև ըն տա նե կան բռնութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա
ցած հու զա կան կախ յա լութ յան և «սոսնձ ման» հիմ նախն դի րը: Վեր լուծ վեց 
բռնութ յան պատ ճառ նե րը, հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի ազ դե ցութ յան 
հեն քով, ինչ պես նաև վե րաձ ևա կերպ վե ցին գեն դե րա յին դե րե րի մա սին 
պատ կե րա ցում նե րը, շեշ տադր վեց վեր ջի նիս սո ցիա լա կան ակ տի վութ
յան կար ևո րութ յու նը կա նանց ի րա վունք նե րի հար ցում։

Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի կող մից ա ռաջ նա յին գնա հատ մա նը հա ջոր դեց 
մի ջամ տութ յան պլա նի կազ մու մը և թի մի ան դամ նե րի հետ հան դի պու մը 
և պար տա կա նութ յուն նե րի բաշ խու մը: Մաս նա վո րա պես, սո ցիա լա կան 
աշ խա տո ղի օգ նութ յամբ ի րա կա նաց վեց կնոջ գի տակ ցութ յան բարձ
րա ցում՝ ըն տա նե կան բռնութ յան, բռնա բա րութ յան դեպ քի վե րա բեր յալ, 
մատ նանշ վեց, որ կնոջ խնդիր նե րը չու նեն անձ նա յին բնույթ և բ խում են 
հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի կա ռուց ված քա յին խնդիր նե րից: Բռ նա
րա րի հետ հե տա գա շփում նե րից խու սա փե լու նպա տա կով կի նը բռնա բա
րութ յու նից հե տո դուրս էր ե կել աշ խա տան քից,  հետ ևա բար՝ շեշ տը դրվեց 
նաև տնտե սա կան ու ժե ղաց ման վրա, մաս նա վո րա պես, աշ խա տանք ներ 
տար վե ցին կնոջ զբաղ վա ծութ յան վե րա կանգն ման ուղ ղութ յամբ: Ի րա
կա նաց վեց նաև տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րում ըն տա նե կան բռնութ
յան, սե ռա կան բռնութ յան վե րա բեր յալ: Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի հետ 
հան դի պում նե րի ըն թաց քում քննարկ վե ցին ա մուս նու և  ե րե խա նե րի հետ 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը՝ շեշ տադ րե լով կնոջ ա զա տութ յան գա ղա փա
րը:

Ֆեմինիստական աշխատանքի առանձնահատկություն
ներըվերընկարագրվածդեպքիվերլուծությանօրինակով.
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Ա ռաջ նա յին փու լում դի տարկ վե ցին և վեր հան վե ցին կնոջ ռե
սուր սա յին կող մե րը, բա ցառ վեց կնոջ «զոհ»  և «բռնութ յան են
թարկ վե լուն նպաս տող» վարք հաս կա ցութ յուն նե րը,  երկ րորդ 
փու լում ա ռա վե լա պես շեշ տը դրվեց կնոջ ի րա զեկ վա ծութ յան 
բարձ րաց մա նը  գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան տա րա տե սակ
նե րի, ըն տա նե կան բռնութ յան ա ռաձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա
բեր յալ, վեր լուծ վե ցին կնոջ մոտ առ կա գեն դե րա յին կարծ րա տի
պե րը և պատ կե րա ցում նե րը, վերջ նա կան փու լում կար ևոր վեց 
կնոջ սո ցիա լա կան ակ տի վութ յու նը՝ որ պես սե ռա կան բռնութ յուն 
և  ըն տա նե կան բռնութ յուն վե րապ րած անձ և կար ևոր վեց կնոջ 
ա զա տութ յան գա ղա փա րը։

Միջամտությանայլձևերի կի րառ ման պա րա գա յում, աշ խա
տանք նե րը կտար վեին կնո ջը ստեղծ ված ի րա վի ճա կին հար
մա րաց նե լու ուղ ղութ յամբ: Կ շեշ տադր վեր սո ցիա լա կան ցան ցի 
ան դամ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ ա մուս նու հետ՝ կնոջ ի րա վի ճա կի 
ըն կալ ման ուղ ղութ յամբ:

Կին, 56 տարեկան, ամուսնացած, դիմել է «Կանանց ռե
սուրսային կենտրոն»ՀԿ վերջին շրջանում միջանձնային
հարաբերություններիխնդիրներիպատճառով:

Ա ռաջ նա յին գնա հատ ման արդ յուն քում պարզ վեց, որ կի նը զրկվել է  
բարձր  վար ձատր վող աշ խա տան քից տա րի քա յին և գեն դե րա յին պատ
կա նե լիութ յան պատ ճա ռով: Տա նը ապ րում է ա մուս նու հետ միա սին, ով 
ևս չի աշ խա տում ա ռող ջա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով, իսկ ե րե խա նե րը 
ար տերկ րում են: Գ նա հա տու մից հե տո աշ խա տանք նե րը ի րա կա նաց վե
ցին 2 հիմ նա կան ուղ ղութ յամբ՝ սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի հետ հան դի
պում ներ և հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յուն:

Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի կող մից բա ցա հայտ վե ցին կնոջ ու ժեղ կող մե րը, 
ո րոնք հիմք հան դի սա ցան կնոջ և սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի հետ բիզ նե սի 
նա խագծ ման հա մար: Մաս նա վո րա պես, աշ խա տան քի ըն թաց քում բա
ցա հայտ վեց, որ կի նը հմուտ գոր գա գործ է և  ա զատ ժա մա նակ հա ճախ է 
զբաղ վել գոր գա գոր ծութ յամբ, ու ներ ա վարտ ված աշ խա տանք ներ, ո րոնք 
սա կայն, սպա ռե լու խնդիր ու ներ: Կ նոջ ակ տի վաց ման մի ջո ցով մշակ վեց  
գոր գե րի աշ խա տանք նե րի կա տա լոգ և  ու ղարկ վեց պո տեն ցիալ գնորդ նե
րին, ո րոշ ժա մա նակ անց, նա ստա ցավ մի շարք շա հա վետ ա ռա ջարկ ներ 
և սկ սեց կազ մա կեր պել սե փա կան բիզ նե սը:
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Հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յան ըն թաց քում հիմ նա կան հայ ցը կապ
ված էր վեր ջին շրջա նում մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի խնդիր նե րի 
հետ, հատ կա պես, կի նը ընդգ ծում էր վեր ջին շրջա նում ինք նագ նա հա տա
կա նի խնդիր նե րի մա սին և  գե րակշ ռող հու զա կան ցածր տրա մադ րութ
յան  մա սին: Վեր լու ծութ յու նը ցույց տվեց, որ ա մուս նա կան հա րա բե րութ
յուն նե րը վեր ջին շրջա նում բա վա կան լար ված են, կի նը ստիպ ված ա մուս
նա ցել և հե տա գա յում   հա նուն ե րե խա նե րի ապ րել է իր ա մուս նու հետ, իսկ 
վեր ջին շրջա նում՝ ե րե խա նե րի մեկ նե լուց հե տո, ա վե լի են սրվել հա րա բե
րութ յուն նե րը: Ցան կա նում էր ա մուս նա լուծ վել, սա կայն ու ներ թե՛ տա րի
քա յին վա խեր, թե՛ շրջա պա տող մի ջա վայ րի մարդ կան ցից քննա դատ վե
լու վա խեր: Հո գե բա նի հետ հան դի պում նե րի ըն թաց քում պարզ դար ձավ, 
որ ա մուս նա լու ծութ յան գա ղա փա րը բա վա կան հա կա սա կան հույ զեր և 
մտ քեր է ա ռա ջաց նում կնոջ մոտ: Դ րանք վեր լուծ վե լուց հե տո կնո ջը ցույց 
տրվեց գեն դե րա յին դե րե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, փոխ վեց պատ
կե րա ցում նե րը «ա մուս նա լուծ ված կին» պի տա կի մա սին և գեն դե րա յին 
դե րե րի մա սին:

Ֆեմինիստական աշխատանքի առանձնահատկություն
ներըվերընկարագրվածդեպքիվերլուծությանօրինակով.

Ա ռաջ նա յին փու լում  դուրս հան վեց կնոջ ռե սուր սա յին կող մե
րը և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, վեր լուծ վեց հա սա րա կութ յու
նում առ կա գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րի, պատ կե րա ցում նե րի 
ազ դե ցութ յու նը կնոջ կյան քում և  որ պես պատ ճառ նե րից հիմ
նա կա նը հո գե բա նա կան և սո ցիա լա կան խնդիր նե րի հա մար, և 
վերջ նա կան փու լում վե րա պի տա կա վոր վե ցին նույն գեն դե րա յին 
պատ կե րա ցում նե րով պայ մա նա վոր ված հաս կա ցութ յուն նե րը և  
ար դեն վե րա պի տա կա վոր ված պատ կե րա ցում նե րը վեր լուծ վե
ցին և  աս տի ճա նա բար գոր ծադր վեց կնոջ կող մից իր անձ նա կան 
կյան քում։

Հատ կան շա կան է, որ ֆեմինիստական միջամտության
շնորհիվ, բարձ րա ձայն վեց այս խնդի րը մակ րո մա կար դա կում, 
քան զի այս տեղ անձ նա յի նը քա ղա քա կան է սկզբուն քը ա ռաջ
նա յին է, մինչ դեռ, այլ միջամտության պա րա գա յում, մի ջա
մտութ յու նը կսահ մա նա փակ վեր միայն մի ջամ տութ յամբ միկ րո
մա կար դա կում:

21տարեկաներիտասարդկին`դիմելէկենտրոնաջակ
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ցությունստանալունպատակով`վերջինսանցանկալի
հղիության3շաբաթումէր։

Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի կող մից ի րա կա նաց ված ա ռաջ նա յին գնա
հատ ման արդ յուն քում պարզ դար ձավ, որ  կի նը ցան կա նում է ար հես տա
կան ընդ հատ ման մի ջո ցով հե ռաց նել պտու ղը, քա նի որ դեռ պատ րաստ 
չէ ծնող դառ նա լուն, բա ցի այդ առ կա է կա յուն ֆի նան սա կան ե կամ տի բա
ցա կա յութ յուն: Զու գըն կե րը պատ րաստ է ա ջակ ցել ար հես տա կան ընդ
հատ ման հա մար անհ րա ժեշտ գու մա րը տա լով, սա կայն նա ևս չի ցան
կա նում ստանձ նել ծնո ղի դեր: Պարզ վեց նաև, որ կնոջ ծնող նե րը տեղ յակ 
չեն իր հղիութ յան մա սին և  ին քը ցան կութ յուն չու նի վեր ջին նե րիս պատ մել 
և  ար դա րա նալ, մաս նա վո րա պես՝ վեր ջին շրջա նում սրված հա րա բե րութ
յուն նե րի պա րա գա յում: Ա ռաջ նա յին գնա հա տու մից հե տո աշ խա տանք
ներն ըն թա ցել են մի քա նի ուղ ղութ յուն նե րով՝ սո ցիալհո գե բա նա կան 
ա ջակ ցութ յուն, հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յուն, ի րա զեկ վա ծութ յան 
բարձ րա ցում, ո րոնք ի րա կա նաց վել են մինչ  հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հա տու մը, այն պես էլ դրա նից հե տո: Ե րի տա սարդ կնո ջը տե ղե կատ
վութ յուն է տրա մադր վել սե ռա վա րակ նե րի,  պաշտ պան ված սե ռա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ,  խոս վել է հղիութ յան ընդ հատ ման 
ո րոշ ման մա սին, որ կինն ինքն է ընտ րում շա րու նա կել հղիութ յու նը թե՝ 
ոչ, քա նի որ դա իր ի րա վունքն է. տե ղե կատ վութ յու նը տրա մադ րել է վե
րա պար տաստ ված մաս նա գե տի կող մից՝ ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման 
սկզբունք նե րին հա մա ձայն: Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի կող մից կա տար
վեց ուղ ղոր դում դե պի գի նե կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն, որ տեղ կա տար
վեց հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը: Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը, 
շա հա ռո ւի հա մա ձայ նութ յամբ, կապ հաս տա տեց վստա հե լի ըն կե րու հու 
հետ, ով ստանձ նեց աղջ կա խնամ քը հղիութ յան ընդ հա տու մից հե տո: 

Հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յան ըն թաց քում քննարկ վեց հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցած մեղ քի զգա ցու մը, 
աշ խա տանք տար վեց այն ուղ ղութ յամբ, որ կնոջ ի րա վունքն է ընդ հատ
ման ո րո շում կա յաց նե լը, քա նի որ իր մար մինն է և  իր ցան կութ յու նը: Քն
նարկ վեց  զու գըն կե րոջ հետ հա րա բե րութ յուն նե րը, ծնող նե րի հետ հա րա
բե րութ յուն նե րը, վեր ջին նե րիս ոչ հու զա կան և վե րահս կո ղա կան վար քը 
իր նկատ մամբ, հա ճա խա կի վի ճա բա նութ յուն նե րը ուշ տուն գա լու, կամ 
տնա յին հար ցե րով մայ րի կին չօգ նե լու վե րա բեր յալ, հա սա րա կութ յու նում 
առ կա կարծ րա տի պա յին պատ կե րա ցում նե րը հղիութ յան ար հես տա
կան ընդ հատ ման վե րա բեր յալ: Կի նը նե րառ վեց   հղիութ յան ար հես տա
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կան ընդ հատ ման դի մած կա նանց խմբա յին հան դի պում նե րի, որ տեղ 
քննարկ վե ցին իր վա խե րը, մեղ քի զգա ցու մը, ա մո թի զգա ցու մը և ցույց 
տրվեց դրանց հա սա րա կա կան բնույ թը,  ինչ պես է այդ ա մե նին ա վե լա
նում նաև կրո նա կան պատ կե րա ցում նե րը և  այլն:

Ֆեմինիստական աշխատանքի առանձնահատկություն
ներըվերընկարագրվածդեպքիվերլուծությանօրինակով.

Աշ խա տան քը ի րա կա նաց վեց երկ փուլ կա ռուց ված քով. մինչ 
հղիութ յան  ար հես տա կան ընդ հա տումն աշ խա տանք տար վեց 
մեղ քի զգաց ման, վա խե րի և կարծ րա տի պա յին պատ կե րա
ցում նե րի շուրջ, կնո ջը բա ցատր վեց, որ հղիութ յան ար հես տա
կան ընդ հա տումն իր ո րո շումն է, քա նի որ դա բա ցա ռա պես իր 
մարմ նին է վե րա բե րում և  իր ի րա վունք նե րին, և հ ղիութ յան ար
հես տա կան ընդ հա տու մից հե տո շա րու նակ վեց մաս նա գի տա
կան ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը, խմբա յին հան դի պում նե րի 
մի ջո ցով, նաև հնա րա վո րութ յուն տրվեց կնո ջը տեսնե լու, որ ին
քը միա կը չէ և  իր խնդի րը կի սող կա նայք ևս կան: 

Մի ջամ տութ յան այլ ձևե րի կի րառ ման պա րա գա յում, աշ խա
տանք նե րը կտար վեին, կնոջ ո րոշ ման փո փո խութ յան շուրջ, 
մաս նա վո րա պես կակ տի վաց վեին ռե սուրս ներ, ո րոնք կազ դեին 
կնոջ ո րոշ ման վրա: Թեև այդ աշ խա տանք նե րը չէին կրի հար
կադ րա կան բնույթ, սա կայն որ պես ցան կա լի նպա տակ կդիտ
վեր պտղի պահ պա նու մը:

39տարեկանկին,ունիմեկանչափահասերեխա,ամուս
նալուծված,սեռականբռնությանենթարկվածանձ:Կինը
հայտնեց,որցանկանումէ,որայդտղամարդըպատժվի,
սակայննախկինումչիկարողացելդիմել,քանիորամա
չելէ,թեինչկմտածենմարդիկիրմասին:

Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի կող մից ա ռա ջա նա յին գնա հա տու մից հե տո 
պարզ դար ձավ, որ կի նը 30 օր ա ռաջ սե ռա կան բռնութ յան է են թարկ վել 
իր զու գըն կե րոջ կող մից, ում ճա նա չում է մոտ 2 տա րի և  ում հետ սի րա
յին հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ են գտնվել: Վեր ջին շրջա նում հա րա բե րութ
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յուն նե րը լար վել են, քա նի որ ին քը պար զել է, որ զու գըն կե րը ըն տա նիք 
ու նի և  ա մուս նա ցած է: Դ րա նից հե տո, կի նը չի ցան կա ցել շա րու նա կել 
հա րա բե րութ յուն նե րը: Մոտ 6 ա միս հա րա բե րութ յուն ներն ընդ հատ ված 
են ե ղել: Մոտ մեկ ա միս ա ռաջ, տղա մար դը զան գա հա րել է ի րեն, խնդրել 
հան դի պել, քա նի որ կար ևոր քննար կե լու խնդիր ներ ու ներ: Հան դի պել են 
սրճա րա նում, խո սել և պար զա բա նել ինչոր հար ցեր, ո րից հե տո, տուն 
ճա նա պար հե լուց, ավ տո մե քե նա յում փոր ձել է ստի պո ղա կան սե ռա կան 
հա րա բե րութ յուն ու նե նալ կնոջ հետ, հար վա ծել է վեր ջի նիս դեմ քին, ին
չի արդ յուն քում կնոջ քթից ար յու նա հո սութ յուն է սկսվել, ո րից հե տո տղա
մար դը բռնա բա րել է կնո ջը: Աշ խա տանքն ի րա կա նաց վեց մի շարք ուղ
ղութ յուն նե րով՝ ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վութ յուն, հո գե բա նա կան 
խորհ դատ վութ յուն և սո ցիալհո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն: Սո ցիա լա
կան աշ խա տո ղի կող մից, կնոջ հետ աշ խա տանք ներ տար վե ցին, նախ կին 
զու գըն կե րոջ դեմ ոս տի կա նութ յու նում բո ղոք ներ կա յաց նե լու ուղ ղութ յամբ: 
Դեպ քին կցվեց նաև փաս տա բան, ով կներ կա յաց ներ կնոջ ի րա վունք նե րը 
նա խաքն նութ յան և դա տա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րում: Քա նի որ բռնա
բա րութ յու նից հե տո կի նը տևա կան ժա մա նակ չէր այ ցե լում աշ խա տան քի, 
սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը կնոջ հետ միա սին հան դի պեց նախ կին գոր ծա
տո ւի հետ, կնո ջ աշ խա տան քը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով: 

Հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յան ըն թաց քում վեր լուծ վե ցին սե ռա կան  
բռնութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած հու զա կան խնդիր նե րը, հի շո ղութ
յան առ կայ ծում նե րը, մեղ քի զգա ցու մը, ա մո թը, բռնա րա րից վա խը և  այլ 
խնդիր նե րը: Հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յան ըն թաց քում քննարկ վեց 
նաև կնոջ գեն դե րա յին սո ցիա լա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րը, գեն դե րա յին դե րե րի ազ դե ցութ յու նը իր վրա, քննարկ վե ցին և շեշ
տադր վե ցին այն պի սի կարծ րա տի պա յին մտքեր, ըստ ո րի, ին քը, ե թե 
նախ կի նում սե ռա կան հա րա բե րութ յուն է ու նե ցել այդ տղա մար դու հետ, 
նշա նա կում է պի տի սպա սեր, որ փորձ կլի նի սե ռա կան հա րա բե րութ յան. 
ա ռա վե լա պես շեշ տադր վեց հա սա րա կութ յու նում առ կա կարծ րա տի պե րի 
ազ դե ցութ յու նը կնոջ կյան քի և  ո րո շում նե րի վրա: 

Ֆեմինիստական աշխատանքի առանձնահատկություն
ներըվերընկարագրվածդեպքիվերլուծությանօրինակով.

Աշ խա տան քը ի րա կա նաց վեց  մի շարք ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րով. աշ խա տանք տար վեց մեղ քի զգաց ման, վա խե րի և կարծ



48

րա տի պա յին պատ կե րա ցում նե րի շուրջ, կնոջ հետ աշ խա տանք 
տար վեց այն ուղ ղութ յամբ, որ ին քը մե ղա վոր չի կա տար վա ծի 
հա մար և պա տաս խա նատ վութ յուն չի կրում, բռնութ յան հա մար 
պա տաս խա նա տուն բռնա րարն է, իսկ հա սա րա կութ յան կարծ
րա տի պա յին պատ կե րա ցում ներն նպաս տում են մեղ քի զգաց
ման և  ա մո թի զգաց ման ա ռա ջաց մա նը:

Մի ջամ տութ յան այլ ձևե րի պա րա գա յում, կվեր լուծ վեին բռնա
բա րութ յան պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պե րը:
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Վերջաբան                                                             Սույն ու ղե ցույ ցը նպա տակ ու նի ծա նո թաց նե
լու ֆե մի նիս տա կան մո տեց ման հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին 
սո ցիա լա կան աշ խա տան քում և հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յու նում:  
Ու ղե ցույ ցը գրվել է մաս նա գետ նե րի կող մից, ով քեր ու նեն ֆե մի նիս տա կան 
մո տեց մամբ աշ խա տե լու փորձ և գործ նա կան հմտութ յուն ներ,  նպա տակ 
ու նե նա լով ա ջակ ցել մաս նա գետ նե րին, ով քեր հե տաքրքր ված են ֆե մի
նիս տա կան մո տեց մամբ և ն պա տակ ու նեն մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ
յուն ցու ցա բե րել: Հար կա վոր է ընդգ ծել, որ,  ինչ պես ներ կա յաց ված է ու ղե
ցույ ցում ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու մը թե՛ հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ
յու նում, թե՛ սո ցիա լա կան աշ խա տան քում հիմք է դրել այ ցե լումաս նա գետ 
(հո գե բան, սո ցիա լա կան աշ խա տող) հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռուց մա նը, 
ան հա տա կան խնդիր նե րը հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան դարձ նե լու 
միտ մա նը, ինչ պես նաև մինչ այդ կա նանց հիմ նախն դիր նե րին գո յութ յուն 
ու նե ցող մո տեց մա նը, կա նանց հո գե բա նա կան և հու զա կան  խնդիր նե րին՝ 
հնա րա վոր դարձ նե լով հա կախտ րա կան մո տեց ման ձևա վոր մա նը:  Ֆե
մի նիս տա կան մո տե ցու մը նաև հնա րա վոր դարձ րեց «գեն դեր» եզ րույ թի 
նե րա ռու մը հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յան և սո ցիա լա կան աշ խա
տան քի ո լորտ, ինչն էլ հնա րա վոր դարձ րեց ար տա ցո լել պատ ճա ռա հետե 
վան քա յին կա պը, որ գո յութ յուն ու նի գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րի, գեն
դե րա յին նոր մե րի և մար դու հո գե բա նա կան խնդիր նե րի միջև: 
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Օգտագործվածգրականությանցանկ.
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Տերմինաբանականբառարան

Գ

Գենդեր. Գեն դեր եզ րույ թը գի տա կան աս պա րեզ մտցրել է Ջ. Մա նին 1955 

թվա կա նին և  եզ րույ թը մեկ նա բան վում է՝ որ պես ան ձի «սո ցիա լա կան սեռ»։

Գենդերային խտրականություն. Գեն դե րա յին նա խա պա շար մունք նե րի և 

կարծ րա տի պե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած պատ կե րա ցում նե րի, դա տո ղու

թ յուն նե րի և վե րա բեր մուն քի  դրսևո րում։

Գենդերային հավասարություն. Մար դու հիմ նա րար ի րա վունք է: Այն են

թադ րում է հա վա սար վե րա բեր մուն քի և սե ռով պայ մա նա վոր ված խտրա կա

նութ յու նից զերծ պայ ման նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի առ կա յութ յուն հա սա

րա կութ յու նում: 

Գենդերային հիմքով բռնություն. Սե ռով պայ մա նա վոր ված բռնութ յան  

ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն, որն ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ հան գեց նում 

է  կա նանց ֆի զի կա կան, սե ռա կան, հո գե կան ցա վի կամ տա ռա պան քի, այդ 

թվում նաև՝  նման գոր ծո ղութ յուն նե րի սպառ նա լի քը, հար կադ րան քը կամ  

ա զա տութ յան կա մա յա կան սահ մա նա փա կու մը, ան կախ նրա նից, թե այն տե

ղի է ու նե նում հրա պա րա կայ նո րեն,  թե մաս նա վոր կյան քում:

Ը

Ընտանեկան բռնություն. Ֆի զի կա կան, տնտե սա կան, հո գե բա նա կան, 

սե ռա կան բռնութ յան կի րա ռումն է ըն տա նի քի մի ան դա մի կող մից մյու սի 

նկատ մամբ։ Վի ճա կագ րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ հիմ նա կա նում բռնութ յան 

են թարկ վում են կա նայք ի րենց զու գըն կեր նե րի կող մից։

Ի

Ինցեստ. Սե ռա կան կապ ար յու նակ ցա կան մտե րիմ կա պի մեջ գտնվող 

մարդ կանց միջև ( օ րի նակ՝ ծնողե րե խա, մո րեղ բայր/մո րա քույրզար մու հի/

զար միկ)

Լ

ԼԳԲՏ.Անգ լե րեն հա պա վում կազմ ված լես բի, գեյ, բի սեք սո ւալ, տրանս գեն դեր 

բա ռե րի սկզբնա տա ռե րից։ Այն օգ տա գործ վում է որ պես նույնասեռական

(հո մո սեք սո ւալ՝ անձ, ո րին բնո րոշ է զգաց մուն քա յին, հու զա կան, զգա յա կան, 

ին տիմ և սե ռա կան հա կում նույն սե ռի այլ ան ձի նկատ մամբ․ լես բի՝ կին նույ
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նա սե ռա կան, գեյ՝ տղա մարդ նույ նա սե ռա կան), բիսեքսուալ (երկ սե ռա կան՝ 

անձ, ո րին բնո րոշ է զգաց մուն քա յին, հու զա կան, զգա յա կան, ին տիմ և սե ռա

կան հա կում ինչ պես նույն, այն պես էլ հա կա ռակ սե ռի այլ ան ձի նկատ մամբ), 

տրասնգենդեր (գեն դե րա փոխ՝ անձ, ո րի ինք նութ յու նը կամ ար տա քի նը 

տար բեր վում է իր կեն սա բա նա կան սե ռին բնո րոշ դե րե րի, վար քի, գոր ծո

ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ հա սա րա կութ յան մեջ գո յութ յուն ու նե ցող կարծ րա

տի պա յին սպա սում նե րից) տեր մին նե րի հա վա քա կան ա նուն:

Խ

Խտրականություն. Քա ղա քա ցու, մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը 

կամ զրկու մը, նրա՝ այս կամ այն հատ կա նիշ նե րի պատ ճա ռով:

Հ   

Հակամիլիտարիստական  շարժում. Մի լի տա րիզ մի դեմ ուղղ ված շար

ժում ներ (մի լի տա րիզմ՝ բա ռա ցիո րեն թագ մա նա բար նշա նա կում է զի նա

պաշ տա կան, հա տուկ և  ընդգծ ված  մո տե ցում  ռազ մա կա նաց մա նը): Մի

լի տա րիզ մը պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն է, գա ղա փա րա խո սութ յուն և 

կո լեկ տիվ գի տակ ցութ յուն, ո րը պե տութ յան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 

շրջա նակ նե րում կար ևո րում է զավ թո ղա կան պա տե րազմ նե րը և ռազ մա կան 

պաշտ պա նութ յան զար գա ցու մը: 

Հայրիշխանություն. Կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ինս տի տուտ նե րի և  ա ռօր յա 

կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մա կարգ է, ո րը թույլ է տա լիս տղա մարդ կանց վե

րահս կել կա նանց կյան քը։

Մ

Մակրոպրակտիկասոցիալականաշխատանքում. Սո ցիա լա կան աշ խա

տան քի մակ րո մա կար դա կում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք, ո րի ներ գոր ծու

թ յան օբ յեկ տը սահ ման վում է հա սա րա կութ յու նը և մաս նա վո րա պես՝ պե տա

կան ինս տի տուտ նե րը: 

Ռ

Ռեֆլեքսիա. Լատ.՝reflexioանդ րա դար ձում, այն պի սի կշռա դա տութ յուն, ո րի 

դեպ քում անձն անդ րա դառ նում է իր սե փա կան գոր ծու նեութ յանն ու բո վան

դա կութ յա նը. հայտ նի է նաև որ պես հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յան հիմ

նա կան տեխ նիկ նե րից մե կը, երբ խորհր դա տուն անդ րա դաձ նում է այ ցե լո ւին 

իր իսկ հույ զե րը, զգա ցում նե րը։  



53

Ս

Սեքսիզմ. Խտ րա կա նութ յան գա ղա փա րա խո սութ յուն մարդ կանց նկատ

մամբ՝ կախ ված նրանց սե ռից, որն ի րա գործ վում է նաև պրակ տի կա յում։  Այն 

հիմն ված է հա մոզ մունք նե րի վրա, ո րոնց հա մա պա տաս խան կա նանց կամ 

տղա մարդ կանց ան հիմն ձևով վե րագր վում են, կամ մերժ վում կոնկ րետ 

ո րակ ներ, են թադ րում է նաև գե րա զան ցութ յուն` ֆի զի կա կան և  ին տե

լեկ տո ւալ դրսևո րում նե րում, չնա յած չեն ներ կա յաց վում հա մո զիչ ա պա

ցույց ներ, որ տղա մար դիկ ա վե լի հմուտ կամ լավ են, քան կա նայք՝ և 

 հա կա ռա կը:  Ըստ այդմ, հա ճախ  ա ռօր յա յում օգ տա գործ վում են ար տա հայ

տութ յուն ներ, ո րոնք ըն դուն ված է  հա մա րել սեքսիստականար տա հայ տու

թ յուն ներ կամ մեկ նա բա նութ յուն ներ,օ րի նակ՝ կա նանց խել քը կարճ է, կար ևո

րը կնոջ մարմ նի բա րե մաս նութ յուն ներն են և  այլն։  

Սուֆրաժիստական շարժում. 18301920թթ.` ֆե մի նիզ մի «ա ռա ջին ա լի

քը» ձևա վոր վեց սուֆ րա ժիս տա կան շար ժու մից (անգլ. Suffrage  ընտ րա կան 

ի րա վունք բա ռից): Շարժ ման հիմ նա կան ուղղ վա ծութ յունն էր կա նանց կող

մից հա վա սար ընտ րա կան ի րա վունք նե րի հա մար պայ քա րը:

Ֆ

Ֆեմինիզմ. Քա ղա քա կան շարժ ման, գա ղա փա րա խո սութ յան և սո ցիա լա

կան շարժ ման ամ բող ջութ յուն է, ո րը կի սում է միև նույն նպա տա կը՝ սահ մա նել, 

հաս տա տել և  ա պա հո վել կա նանց քա ղա քա կան, տնտե սա կան և սո ցիա լա

կան ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը հա սա րա կութ յան մեջ: 
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