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Սույն ուղեցույցը նախատեսված է սոցիալական աշխատանքի և հոգեբանութ
յան բաժիններում սովորող ուսանողների, ոլորտում աշխատող մասնագետ
ների համար: «Ֆեմ ինիստական մոտեցման առանձնահատկությունները
սոցիալական աշխատանքի և հոգեբանական խորհրդատվության մեջ» ուղե
ցույցում օգտագործվել է մասնագիտական տերմ ինաբանություն, հաշվ ի առ
նելով, որ ուղեցույցը կարդացողն ունի գիտել իքներ ոլորտի վերաբերյալ:
Ուղեցույցը բաղկացած է երեք հիմնական մասերից՝ «Ֆեմ ինիստական սո
ցիալական աշխատանք», «Ֆեմ ինիստական հոգեբանական խորհրդատ
վություն» և «Ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ իրականացված դեպքերի վերլու
ծություն և դեպքերի վարման առանձնահատկություններ»: «Ֆեմ ինիստական
սոցիալական աշխատանք» մասում համառոտ անդրադարձ է կատարվում
ֆեմ ինիզմ ի պատմությանը և ազդեցությանը սոցիալական աշխատանքի
պրակտիկայի վրա, ինչպես նաև նկարագրվում է ֆեմ ինիստական սոցիալա
կան աշխատանքի միջամտության ձևերը: «Ֆեմ ինիստական հոգեբանական
խորհրդատվություն» մասում անդրադարձ է կատարվում ֆեմ ինիստական
հոգեբանության և ֆեմ ինիստական հոգեթերապիայի միջև գոյություն ու
նեցող կապին, ֆեմ ինիստական հոգեթերապիայի առանձնահատկություն
ներին, փուլերին, հիմնական տեխնիկաներին և էթիկական սկզբունքներին:
«Ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ իրականացված դեպքերի վերլուծություն և
դեպքերի վարման առանձնահատկություններ» մասում ներկայացված են ֆե
մինիստական մոտեցմամբ իրականացված մի շարք դեպքեր ևընդգծված են
հիմնական առանձնահատկությունները:
Ուղեցույցում ներկայացված տեսակետները, մեկնաբանությունները, եզրա
կացությունները պատկանում են հեղ ինակներին:
Չի թույլատրվում օգտագործել, թարգմանել և տարածել Ուղեցույցից որևէ
հատված՝ առանց հեղ ինակների թույլտվության ձեռքբերման: Հեղ ինակային
բոլոր իրավունքները պաշտպանված 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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Հեղ ինակներ՝
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վարչարարության մագիստրոսի աստիճան

Խմբագրական խումբ՝

Գոհար Շահնազարյան
Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ֆենյա Բազոյան
Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Լուսինե Քարամյան
Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների
ամբիոնի դասախոս
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Ներածություն

Սույն ուղեցույցի ստեղծման համար
հիմք է հանդիսացել սոցիալական աշխատանքի և հոգեբանական
խորհրդատվության ոլորտների իրավ իճակային վերլուծությունը, ըստ
որի, ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ աշխատանքի առանձնահատկութ
յունների վերաբերյալ գիտել իքները սակավ են, կարծրատիպային, կամ
արտացոլում են այն տեսակետը, որ ֆեմ ինիստական մոտեցումը միա
կողմանի է և չի «աշխատում» գործնական մակարդակում։ Այս ուղեցույցի
ստեղծումը ժամանակ ի հրամայական է, քանի որ միջազգային պրակտի
կայում դեպքերի հետ ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ աշխատանքն առօր
յա պրակտիկա է հանդիսանում, մինչդեռ ՀՀ-ում, եթե փորձենք որպես
վերլուծության առարկա վերցնել կրթական համակարգը, ապա կդիտար
կենք, որ, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կրթական
ծրագրերում բացակայում է ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ աշխատանքի
առանձնահատկությունների վերաբերյալ դասընթացները, դասաժամ ե
րը:
Ուղեցույցը բաղկացած է երեք հիմնական մասերից՝ 1. «Ֆեմ ինիստա
կան սոցիալական աշխատանք», 2. «Ֆեմ ինիստական հոգեբանական
խորհրդատվություն» և 3. «Ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ իրականացված
դեպքերի վերլուծություն և դեպքերի վարման առանձնահատկություն
ներ»: «Ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանք» մասում համառոտ
անդրադարձ է կատարվում ֆեմ ինիզմ ի պատմությանը և ազդեցությա
նը սոցիալական աշխատանքի պրակտիկայի վրա, ինչպես նաև նկա
րագրվում է ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքի միջամտության
ձևերը: «Ֆեմ ինիստական հոգեբանական խորհրդատվություն» մասում
անդրադարձ է կատարվում ֆեմ ինիստական հոգեբանության և ֆեմ ի
նիստական հոգեթերապիայի միջև գոյություն ունեցող կապին, ֆեմ ինիս
տական հոգեթերապիայի առանձնահատկություններին, փուլերին, հիմ
նական տեխնիկաներին և էթիկական սկզբունքներին: «Ֆեմ ինիստական
մոտեցմամբ իրականացված դեպքերի վերլուծություն և դեպքերի վար
ման առանձնահատկություններ» մասում ներկայացված են ֆեմ ինիստա
կան մոտեցմամբ իրականացված մի շարք դեպքեր ևընդգծված են հիմ
նական առանձնահատկությունները:
Հեղ ինակների կողմ ից ներկայացվել են տեսական և գործնական մասեր,
ինչն իր հերթին հնարավոր կդարձնի օգտագործել ստացած տեղեկութ
յունները սոցիալական աշխատանքում և հոգեբանական խորհրդատ
վությունում:

7

Ֆեմ ինիստական
մոտեցման
առանձնահատկությունները
սոցիալական
աշխատանքում

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

8

1.1. Պատմական ակնարկ. ֆեմ ինիստական
սոցիալական աշխատանքի
զարգացման հիմ նական
նախադրյալները
Ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքը սկիզբ առավ ֆեմ ինիս
տական սոցիալական շարժում ից, որն առաջնորդվում էր կանանց
կողմ ից, ովքեր աշխատում էին այլ կանանց հետ իրենց համայնքնե
րում: [1, էջ 138-140] Նրանք նպատակ էին հետապնդում բարձրաց
նելու կանանց սոցիալ-տնտեսական բարեկեցության մակարդակը՝
գտնելով ընդհանրություններ նրանց անհատական կարիքների և հա
սարակությունում ունեցած սոցիալական կարգավ իճակ ի միջև։ Չնա
յած նրան, որ որոշ տեսաբաններ ևս նշում էին, որ հասարակությունն
է ստեղծում «անձնային հիվանդությունները», ֆեմ ինիստական սո
ցիալական աշխատանքն էր, որ առաջինը մատնանշեց կանանց հիմ
նախնդիրների և կնոջը վերագրվող սոցիալական դերերի միջև կապի
մասին։
Կանանց ազատագրման շարժում ն իր մեկնարկ ից սկսած թիրախա
վորեց այն դժվարությունները, որոնց բախվում են կանայք սեքսիզմ ի
(բացատրությունը տե՛ս տերմ ինաբանական բառարանում) պատճա
ռով: Այս շարժումը պարտավորեցրեց սոցիալական աշխատողներին
փոխել մինչ այդ առկա մոտեցումը և վերաձևակերպել սոցիալական
գործողությունների նպատակը:
Ֆեմ ինիստական շարժման պատմությունը հաճախ բաժանվում է երեք
հիմ նական «ալ իքների», ինչ ի շնորհիվ հնարավոր եղավ ներկայացնել
տարբեր տեսական հեռանկարները: Առաջին «ալ իքը» սկսվում է կա
նանց սուֆրաժիստական շարժմամբ (բացատրությունը տե՛ս տեր
մինաբանական բառարանում), 1800-ականների վերջին: Այս շրջա
նում ավել ի շատ պայքար էր մղվում մանկական աշխատանքի, սեքս
աշխատողների (sex workers) անվտանգության, աղքատ գյուղաբնակ
կանանց կյանքը բարելավելու և այլ հարցերի համար: Լիբերալ ֆեմ ինիս
տական մոտեցումը, որը կենտրոնանում էր քաղաքական և իրավական
գործողությունների վրա, հանդիսանում էր ալ իքի հիմնական տեսական
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մոտեցումը: Ֆեմ ինիստական շարժման երկրորդ «ալ իքը» սկիզբ է առել
1960-70-ական թվականներին, քաղաքացիական իրավունքների և հա
կամ իլ իտարիստական (antimilitarism) շարժումների (բացատրությունը
տես տերմ ինաբանական բառարանում) հետ զուգահեռ, և դիտարկվում
է ավել ի ռադիկալ, քան առաջինը: 1960-ականների վերջին ռադիկալ
ֆեմ ինիզմն առավել նշանակալ ից դեր սկսեց ունենալ ֆեմ ինիստական
շարժման մեջ՝ հաճախ քննադատելով լիբերալ ֆեմ ինիստական մոտե
ցումը: Թեև ֆեմ ինիստական շարժման երկրորդ «ալ իքը» հաճախ ասո
ցացվում է ռադիկալ ֆեմ ինիզմ ի հետ, այնուամ ենայնիվ, լիբերալ ֆե
մինիստական մոտեցումը շարունակում էր մնալ այս ալ իքի մաս ևս:
1970-ականներին, երկրորդ ալ իքի զարգացման պատմական ընթացքի
ավարտին, սկսում է ի հայտ գալ սոցիալ իստ-ֆեմ ինիստական մոտեցու
մը և սևամորթ, ասիացի և այլ ռասայական ու էթնիկ խմբերի պատկա
նող կանանց (women of color) մոտեցումը, որն առավել ընդգծեց ֆիմ ի
նիստների շրջանում առկա գաղափարախոսական տարբերությունները:
Երկրորդ «ալ իքի» շրջանում կարևորվեց հայրիշխանական ինստիտուտ
ների փոփոխությունը, կանանց վերարտադրողական առողջության ու
իրավունքների, սեռականության ևընտանեկան բռնության հետ կապված
հարցերը: Ֆեմ ինիզմ ի երրորդ «ալ իքը» սկիզբ առավ 1990-ականնե
րին, երբ սևամորթ, ասիացի և այլ ռասայական ու էթնիկ խմբերի պատ
կանող կանայք (women of color) և լեզբի, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր
կանայք, բարձրացրեցին «սպիտակ» և տարասեռական (հետերոսեքսուալ) կանանց կողմ ից խտրականության ենթարկվել ը: Երրորդ «ալ իքը»
զարգացրեց «մենք ընդդեմ նրանց» գաղափարը՝ շեշտադրելով կանանց
ազատությունը սեփական անձին վերաբերող ընտրությունների հարցում:
Չնայած այս երեք ալ իքների գոյությանը՝ սոցիալական աշխատանքի
մասնագետները ոչ միշտ են ակտիվ դերակատարում ունեցել ֆեմ ինիզ
մի պատմության մեջ: Մ. Բարետտին նշում է, որ 1960-ականներին և
1970-ականներին, մինչ ֆեմ ինիստական կազմակերպությունները պայ
քարում էին կանանց ուղղված քաղաքականությունը փոխելու համար, սո
ցիալական աշխատողները գրեթե չէին աջակցում այս շարժմանը: Չնա
յած նրան, որ սոցիալական աշխատանք մասնագիտության առանձին
ներկայացուցիչներ ներգրավված են եղել նաև ֆեմ ինիստական շարժման
մեջ, միայն 1980-ականների վերջին է, որ շատ սոցիալական աշխատող
ներ սկսեցին բարձրաձայնել ֆեմ ինիզմ ի «ձայնը» սոցիալական աշխա
տանքում: [1, էջ 138-140]
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Սոցիալական աշխատանքում ֆեմ ինիզմ հասկացության վերաբերյալ
չկա միասնական մոտեցում: Այդ իսկ պատճառով, կիրառվում են տար
բեր մոտեցումներ, դրանցից թերևս առանձնանում են հիմնական երե
քը՝ լ իբերալ  ֆեմ ինիզմը, ռադիկալ ֆեմ ինիզմը և սոցիալ իստական
ֆեմ ինիզմը:
Լիբերալ ֆեմ ինիզմը կենտրոնանում է հնարավորությունների անհավա
սարության վրա, ռադիկալ ֆեմ ինիզմը՝ պատրիարխալ հարաբերութ
յունների վրա, սոցիալ իստական ֆեմ ինիզմը թիրախավորում է կա
նանց ստորադասումը՝ որպես սոցիալական անհավասարության հետե
վանք:
Միևնույն ժամանակ, ֆեմ ինիստական այս ուղղություններն ենթարկ
վում են քննադատության: Մասնավորապես, լիբերալ ֆեմ ինիզմը հա
ճախ քննադատվում է շահերի իրական տարբերությունները, կանանց ու
տղամարդկանց կյանքի փորձը անտեսելու պատճառով և կենտրոնանում
հավասար հնարավորություններ ստեղծելու գաղափարի վրա, մինչդեռ
հավասար հնարավորությունները միշտ չէ, որ երաշխավորում են, որ կա
նայք, այնուամ ենայնիվ, կարող են օգտվել դրանցից: Ռադիկալ ֆեմ ի
նիզմը քննադատվում է գենդերային տարբերությունների շրջանակնե
րում միայն կնոջ փորձի վրա կենտրոնանալու պատճառով: Գենդերային
տարբերությունների առանձնացումը կարող է հանգեցնել կանանց՝ սո
ցիալական փոփոխություններին հասնելու կարողությունների անկմանը
և զոհի կարգավ իճակում հանդես գալուն: Սոցիալ իստական ֆեմ ինիզմը
«քննադատվում է» ռադիկալ ֆեմ ինիզմ ի հետևորդների կողմ ից, քանի որ
չի դիտարկում տղամարդկանց և կանանց միջև բռնի հարաբերություն
ների բազմազանությունը: Այս ուղղության կողմնակ իցները չեն անդրա
դառնում բռնության և սեռականության թեմաներին: Դասակարգային և
տնտեսական ճնշման դիտարկումը անտեսում է հայրիշխանական հա
րաբերությունների մասին պատկերացումները:
Բ. Քոլ ինզ ը նշում է, որ սոցիալական աշխատողների համար կարևոր է տե
ղեկացված լինել այս հեռանկարների մասին, կանանց հետ աշխատանքը
կառուցել իս: Ֆեմ ինիստական ուղղությունների ուսումնասիրությունը թույլ
կտա պրակտիկ սոցիալական աշխատողներին տարբերակել հասարա
կության ներսում առկա ուժի ևիշխանության բաշխումը: [7, էջ 28-31]
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Չնայած այն փաստին, որ առկա են տարբեր ֆեմ ինիստական մոտեցում
ներ տարբեր արժեքային կողմնորոշումներով, դրանք բոլորը թիրախա
վորում են հայրիշխանության հայեցակարգը: Այսպես, Լորբերը սահմա
նում է հայրիշխանությունը՝ որպես կազմակերպությունների, ինստի
տուտների ևառօրյա կենսագործունեության համակարգ, որը թույլ է տա
լիս տղամարդկանց վերահսկել կանանց կյանքը: [4, էջ 58]
Ֆեմ ինիստական գաղափարներն ունեն երկար պատմություն: Դրանք
փոխկապված են կանանց նկատմամբ քաղաքական, սոցիալական և
մշակութային ճնշումների հետ, որոնք առաջանում են հայրիշխանական
հասարակության կողմ ից, որն իր հերթին նպաստում է, որ ուժը և իշխա
նությունը կենտրոնանան տղամարդկանց ձեռքերում՝ դրանով իսկ զրկե
լով կանանց ձայնի իրավունքից, որն էլ բերում է կնոջ դերի ստորադաս
մանը:
Հատկանշական է, որ մինչ ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքի
ձևավորումը, սոցիալական աշխատանքում կիրառվող տեսություններն
առավել տղամարդակենտրոն են եղել, այդ թվում և այն տեսությունները,
որոնք հիմնվել են գենդերային հետազոտությունների վրա: Այս տեսանկ
յունից, ֆեմ ինիստական մոտեցումը նոր փուլ ձևավորեց նաև սոցիալա
կան աշխատանքի տեսության մեջ՝ առաջադրելով ավել ի կնակենտրոն
տեսական հիմքեր, որոնք հիմք կհանդիսանային շահերի պաշտպանութ
յունն առավել ծառայեցնելու կանանց և կին սոցիալական աշխատողների
դերի բարձրացմանը հասարակությունում։
Ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքի առաջին աշխատություննե
րը կարել ի է դասել լիբերալ միջամտության ձևին։ Դրանք արտահայտում
էին ընդհանուր արժեքներ, ինչպես օրինակ՝ քաղաքացիական իրավունք
ների պաշտպանության կարևորությունը։ 1970-ականների, սոցիալական
աշխատողների մտածողության վրա ազդեցին ակադեմ իական հետա
զոտությունները՝ նվիրված կանանց հիմնախնդիրներին և ռադիկալ տե
սությունների ձևավորումը կանանց դերի մասին ընտանիքում։ Ֆեմ ինիս
տական շարժումն, իր հերթին, ազդել է կանանց հետ խորհրդատվության
ձևերի վրա։
Ջ. Օրմեն սահմանում է ֆեմինիստական սոցիալական աշխատանքի
հետևյալ 4 հիմնական գործոններ.
Պայմանները, որոնցում գտնվում են կանայք. կանայք կիսում են ճնշման և
խտրականության սեփական փորձը։
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• Պրակտիկա, որն ուղղված է կանանց հիմնախնդիրների լուծմանը,
որի հիմնաքարն է կնոջ պահանջմունքները և դրանց բավարարման
ուղ իների փնտրումը։
• Կնոջ տեսակետը. կանայք ընկալում են աշխարհն այլ կերպ, քան
տղամարդիկ, մասնավորապես՝ դա վերաբերում է սոցիալական և բա
րոյական հարցերին։
• Աշխատանք բազմազանության հետ. շնորհիվ ճնշումներին են
թարկվելու կուտակված փորձի՝ կանայք կարողանում են նույնականաց
նել, ճանաչել սոցիալական տարբերությունների շատ ձևեր: [7, էջ 78]
Ֆեմ ինիստական տեսության ձևավորումն ազդակ հանդիսացավ վերա
նայելու սոցիալական աշխատանքի տեսությունը։

1.2. Ֆեմ ինիստական մոտեցումը
սոցիալական աշխատանքում, բնորոշ
առանձնահատկությունները
և սկզ բունքները

Ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքը հիմնվում է իշխանության
վերաիմաստավորման, գործընթացի հավասար կառավարման և «անձ
նականը քաղաքական է» մոտեցումների վրա: [2, էջ 12] Այսօր, թերևս,
շատ խոցել ի խմբերի հետ աշխատել իս, ազատագրումը (էմանսիպա
ցիան) դառնում է սոցիալական աշխատանքի կարևոր մոտեցում:
Ֆեմ ինիստական մոտեցման կիրառումը սոցիալական աշխատանքում
թույլ է տալ իս դիտարկել կանանց կարգավ իճակը տարբեր հասարա
կություններում: Դա կարևոր է նաև այն տեսանկյունից, որ սոցիալական
աշխատանքով հիմնականում զբաղվում են կանայք: Ֆեմ ինիստական
գաղափարախոսությունը կենտրոնացնում է սոցիալական աշխատան
քի ջանքերը կանանց հիմնախնդիրների ընկալման վրա հասարակութ
յան մեջ: Այդ գաղափարախոսության հիմքում ընկած է ինչպես ռադիկալ
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փոփոխությունների հասնելն, այնպես էլ հավասարությունը և փոխաջակ
ցությունը: Ֆեմ ինիստական մոտեցումը սոցիալական աշխատանքում
կենտրոնանում է իշխանության անհավասար բաշխման վրա, որը հան
գեցնում է՝
•

կանանց դերի ստորադասման,

• կանանց կարողությունների, փորձի և դերի ժխտման կամ սահմա
նափակման:
Ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքը դիտարկվել է Ռ. Սենդսի և
Կ. Նուկ իոյի կողմ ից (1992)՝ ընդգծելով սոցիալական և գենդերային հիմ
նախնդիրների թիրախավորման կարևորությունը։ Սոցիալական աշխա
տող ի համար կարևոր է ձևավորել ոչ կարծրատիպային մտածելակերպ,
որը չի դասակարգի մարդկանց ըստ գենդերային բնութագրիչների։

 արծրատիպային մտածելակերպ է օրինակ ենթադրել, որ
Կ
կինը պետք է հոգ տանի երեխաների մասին, քանի որ նա է
լույս աշխարհ բերել նրանց։

Ֆեմ ինիստական մոտեցումը փորձում է կոտրել հասարակությունում
առկա գենդերային կարծրատիպերը, մինչդեռ ընտանեհեն միջամտության ձևերը նպատակ չեն հետապնդում փոխելու առկա գենդերա
յին կարծրատիպերը, ավել ին, դրանք շատ հաճախ չեն հակադրվում այդ
կարծրատիպերին:
Այսպես, Ջ. Միլսը նշում է, որ ֆեմ ինիզմ ի կարևոր գաղափարներից է
ազատագրել կանանց, որպեսզ ի իրենք կարողանան որոշումներ կայաց
նել սեփական կյանքի վերաբերյալ, որն էլ կնպաստի սոցիալական ար
դարության հաստատմանը, կանանց իրավունքների լիարժեք իրացմա
նը, և, ի վերջո, կնպաստի նաև ընտանեկան բռնությունից կանանց ազա
տագրմանը։
Ֆեմ ինիստները՝ որպես անհատներ, ովքեր ունեն համարձակություն
բարձրաձայնելու հիմնախնդիրները և պայքարի մեջ մտնելու առկա հա
մակարգերի հետ, իրենց տեսանկյունից փորձում են բարելավել կանանց
կյանքի պայմանները։ Ֆեմ ինիստական մոտեցումն ընդգծում է սոցիա
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լական հարաբերությունների գենդերային կողմը՝ հանրային և մասնավոր
կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Համաձայն բազմաթիվ հետազոտություննե
րի, տղամարդիկ հանդիսանում են առավել շահեկան դիրքում, ի տարբե
րություն կանանց՝ սկսած աշխատաշուկայի հասանել իությունից, և վեր
ջացրած քաղաքական կյանքում մասնակցությամբ։ Հետազոտություն
ները նաև փաստում են, որ տղամարդիկ ունեն սոցիալական վերահըս
կողություն կանանց նկատմամբ, ներառյալ կանանց կյանքի էմոցիոնալ,
սեռական և ֆիզ իկական ոլորտները։ Այս ամ ենը թերևս վկայում է հայրիշ
խանական համակարգի գերակայության և այդ համակարգում կանանց
դերի ստորադասման մասին: [3]
Բազմաթիվ հետազոտություններ արդեն իսկ փաստել են սոցիալական
աշխատանքի և ֆեմ ինիզմ ի միջև անժխտել ի կապի մասին, որը թերևս
հիմք է հանդիսացել, որ սոցիալական աշխատանքի միջազգային պրակ
տիկայում շատ մասնագետներ այսօր նույնականացնում են իրենց ֆեմ ի
նիստների հետ։
Ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքի միջամտությունը նպատակ
է հետապնդում շահառուների   ռեսուրսների ակտիվացում, որպեսզ ի
անձն ինքնուրույն կարողանա կառուցել իր կյանքը, հավասարության
գաղափարի վրա հիմ նվող արժեքների ներդրում աշխատավայրում
աշխատակիցների միջև, ինչպես նաև նպաստում գենդերային անհա
վասարությունից բխող գործընթացների և համակարգերի փոփոխությա
նը: Սոցիալական աշխատանքի ֆեմ ինիստական մոտեցումը հիմնվում
է այն ենթադրության վրա, որ շահառուի խնդիրները պայմանավորված
չեն կնոջ անձնային առանձնահատկություններով, և հանդիսանում են
սոցիալական կառուցվածքի հետևանք, որոնք հայրիշխանական և ճնշող
(oppressive) են կանանց նկատմամբ: Այս մոտեցումը հիմնվում է այն
գաղափարի վրա, որ հայրիշխանական մշակույթում տղամարդիկ ունեն
առավելություններ, որոնք խոչ ընդոտում են գենդերային հավասարությու
նը: Այդ իսկ պատճառով, այս մոտեցման նպատակն է ստեղծել հասարա
կություն, որը հավասար կլինի, թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց համար:
[5, էջ 120]

Ընտանիքներում հաճախ հանդիպում է հետևյալ խնդիրը, որ
կինը ցանկանում է աշխատել, իսկ ամուսինը թույլ չի տալ իս,
քանի որ դիտում է կնոջ դերը տնային գործեր իրականացնե
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լու ևերեխաների խնամքը կազմակերպելու մեջ:
Ընտանեհեն միջամտության շրջանակներում, կարևորվում
է ընտանիքի ամբողջականության պահպանումը և միջամը
տությունը այս դեպքում կտարվ ի այն ուղղությամբ, որ ըն
տանիքում հարթվ ի կոնֆլ իկտը, միջամտությունը կկառուց
վի ամուսնու արժեքային կողմնորոշման շուրջ, որպեսզ ի նա
փոխի իր գաղափարը այս հարցի շուրջ և, ի վերջո, թույլ տա
կնոջը, որ աշխատի: Մինչդեռ ֆեմ ինիստական միջամտութ
յունն ենթադրում է, որ սա համակարգային խնդիր է, կարևոր
է ուժեղացնել կնոջը, որպեսզ ի նա կարողանա որոշումներ
կայացնի սեփական անձի վերաբերյալ: Սոցիալական աշ
խատող ը վեր կհանի կնոջ փորձը և ռեսուրսները և դրանց
ակտիվացման միջոցով կընդգծի կնոջ ազատագրման գա
ղափարը հայրիշխանական համակարգից:
Պրակտիկ սոցիալական աշխատողները, ովքեր կիրառում են ֆեմ ինիս
տական մոտեցումն իրենց աշխատանքում, նպատակ ունեն ստեղծելու
հասարակությունում հավասարություն՝ միավորելով անհատականը քա
ղաքականի հետ: Ֆեմ ինիստ սոցիալական աշխատողները կապում են
կանանց անձնային փորձը ակնկալվող սեռա-դերային նորմ երին, ճնշող
սոցիալական կառուցվածքներին և խտրական փորձին: Ֆեմ ինիստ սո
ցիալական աշխատողները հաճախ նշում են, որ անձնականը քաղաքա
կան է, ցույց տալու համար այն գաղափարը, որ անձի անհատական փոր
ձը կարող է ընկալվել միայն քաղաքական, սոցիալական, մշակութային և
տնտեսական գործոնների համատեքստում:
Ֆեմ ինիզմ ի և սոցիալական աշխատանքի արժեքները շատ հաճախ նույ
նականացվում են: [5, էջ 120]

Ֆեմ ինիստական սոցիալական
աշխատանքի սկզ բունքները
Ֆեմ ինիստական մոտեցումն ենթադրում է ապահով միջավայրի ստեղ
ծում կանանց համար, ովքեր աջակցություն են ստանում կանանց կողմ ից:
Ֆեմինիստական սոցիալական աշխատանքի սկզբունքներն են՝
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• Հավասարը հավասարին սկզբունք. ծառայություն մատուցող
անձը չունի «փորձագետի» դիրքորոշում, և խորհրդատվության ժա
մանակ խորհրադատվություն տրամադրող մասնագետը կամ սոցիա
լական աշխատող ը ևս կարող է պատմ ել՝ որպես կին, իր անձնական
փորձի մասին:

 իջամտության այլ ձևերը կիրառել իս, մասնագետին չի թույ
Մ
լատրվում կիսվել իր սեփական փորձով, անշուշտ, ֆեմ ինիս
տական միջամտության կիրառման ժամանակ, մասնագետը
չպետք է սկսի պատմ ել իր սեփական կյանքի խնդիրներից,
սակայն հատկապես ռեֆլեքսիայի (բացատրությունը տե՛ս
տերմ ինաբանական բառարանում) իրականացման ժամա
նակ, մասնագետը կարող է խոսել նաև իր փորձից:
Օրինակ՝ ես, որպես մայր ևս բախվել եմ այդ խնդրի հետ, երբ
ստիպված ես թողնել երեխայիդ տանը այլ մարդու խնամքի
ներքո ևաշխատել:
• Հարգանք ևարժանապատվություն. անկախ սոցիալ-տնտեսա
կան կարգավ իճակ ից, յուրաքանչյուր կին ստանում է հարգալ ից ևար
ժանապատիվ վերաբերմունք:
• Ինքնորոշման սկզբունք. կինն ինքն է հանդիսանում իր իրավ ի
ճակ ի պատասխանատուն և ինքն է որոշումներ կայացնում իր կյան
քի յուրաքանչյուր ոլորտում: Անկախ կայացրած որոշում ից խորհրդա
տուն իր կողքին է և սատարում է իր յուրաքանչյուր քայլ ի համար:

 ոցիալական աշխատող ին դիմում է կին, ով ցանկանում է
Ս
կատարել հղիության արհեստական ընդհատում, սակայն
չունի վստահել ի մասնագետ:
Ֆեմ ինիստական միջամտության շրջանակներում ինքնո
րոշման սկզբունքը, թերևս առավել առաջնային և կարևոր
սկզբունքներից է աշխատանքները կառուցել իս, մինչդեռ ըն
տանեկան միջամտության դեպքում, սոցիալական աշխա
տող ը կաշխատի այն ուղղությամբ, որպեսզ ի մտափոխի կնո
ջը կատարել հղիության արհեստական ընդհատում:
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• Ակտիվ լսելու և ապրումակցելու սկզբունք, որն արտահայտ
վում է վերբալ ևոչ վերբալ հաղորդակցության միջոցով:
• Վստահություն և գաղտնապահություն. կնոջ հայտնած տեղե
կատվությունը համարվում է հավաստի և պահպանվում է նրա հայտ
նած տեղեկատվության լիարժեք գաղտնիությունը, բացառությամբ,
եթե նրա կյանքին անմ իջական վտանգ չի սպառնում:
• Անվերապահ դրական և ոչ քննադատական վերաբերմունք
կնոջ նկատմամբ. բռնության պատասխանատուն միմ իայն բռնա
րարն է:
• Ուժեղացում. ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային հանդի
պումները շահառուների հետ, ի վերջո ծառայում են կնոջ ուժեղացմա
նը:

Կնոջ ուժեղացումը հանդիսանում է ֆեմ ինիստական սոցիա
լական աշխատանքի կարևոր նպատակներից, թերևս այս
նպատակ ին հասնելու համար, կարևոր է գնահատել կնոջ
ուժեղ և թույլ կողմ երը և շեշտադրելով ուժեղ կողմ երը՝ հասնել
իրավ իճակ ի փոփոխությանը:
• Անձնականը քաղաքական է. յուրաքանչյուր կնոջ անձնական
խնդիրների հիմքում ընկած են տվյալ հասարակությունում առկա հա
մակարգային խնդիրները և այս տեսանկյունից, մեզ դիմած ցանկա
ցած կին շահերի պաշտպանության գործակալ է:

 ոցիալական աշխատողն աշխատում է ընտանեկան բռնութ
Ս
յան ենթարկված կնոջ հետ: Ընտանեկան միջամտության
ցանկալ ի վերջնարդյունք կլինի բռնության շղթայի կոտրու
մը, ընտանիքի ամրապնդումը ևառողջացումը, մինչդեռ ֆե
մինիստական միջամտության ցանկալ ի արդյունք է հանդի
սանում՝ ընտանեկան բռնության երևույթի նկատմամբ հասա
րակական և ներպետական մակարդակով օրակարգի հաս
տատումը: Ֆեմ ինիստական միջամտությունը դուրս է գալ իս
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միջամտության միկրոմակարդակ ից և աշխատանքներ տա
նում նաև մակրոմակարդակում:
• Կանանց մասնակցության խթանում. նպաստել, որ կանայք
իրենք բարձրաձայնեն իրենց ձայնը որոշումների կայացման մակար
դակում:
• Իրազեկում և կանանց հիմ նախնդիրների համընդհանուր
ներկայացում:
Թեև սոցիալական աշխատանքը և ֆեմ ինիզմը կիսում են շատ արժեքա
յին մոտեցումներ, այնուամ ենայնիվ, առկա են նաև որոշակ ի տարբե
րություններ: Ֆեմ ինիստ սոցիալական աշխատող Ջ. Քոլ ինզ ը, պնդում է,
որ սոցիալական աշխատանքը կենտրոնանում է «ընտանեհեն» մոդելնե
րի վրա: Նա նշում է, որ, թիրախավորելով ընտանիքի կարևորությունը,
նրանք կարող են դիտարկել կանանց ճնշվածությունը և ազդել նրանց
ինքնորոշման վրա՝ ընդգծելով նրանց, որպես խնամող ի դերը: Բերլ ին և
Կրավետզ ը (1981) պնդում են, որ սոցիալական աշխատողները միտում
ունեն կենտրոնանալու միջամտության այնպիսի եղանակների վրա,
որոնք քաջալերում են անձին փոխվելու, որպեսզ ի ավել ի հեշտությամբ
ադապտացվեն արտաքին միջավայրին: [1, էջ 120]
Համաձայն ֆեմ ինիստական մոտեցման, կանանց շատ հիմնախնդիրներ
առաջանում են հենց հայրիշխանական համակարգի կողմ ից ստեղծված
արժեքների պատճառով, մասնավորապես՝ հայրիշխանության շնորհիվ
է, որ տղամարդիկ համարվում են ընտանիքի գլխավորները և ղեկավա
րում են այն: Այս դոմ ինանտ դիրքորոշումը, կարող է ստեղծել միջավայր
ընտանեկան բռնության համար: Եվ հենց այդ նույն համակարգի արժեք
ների շնորհիվ է, որ կանայք ենթարկվում են կրկնակ ի զոհականացման՝
մեղադրվելով բռնությունը հրահրելու մեջ:
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1.3. Ֆեմ ինիստական սոցիալական
աշխատանքի միջամտության
առանձնահատկությունները,
կիրառվող հիմ նական տեխնիկաները

Ինչպես ֆեմինիզմում, այնպես էլ, սոցիալական աշխատանքի ֆեմ ինիստա
կան մոտեցման մեջ, էական է «անձնականը քաղաքական է» սկզբունքը:
Միջամտության տեսանկյունից, Լ. Դոմ ինել ին սահմանում է ֆեմ ինիստա
կան սոցիալական աշխատանքը՝ որպես սոցիալական աշխատանքի մի
ձև, որը վերցնում է կնոջ անձնային փորձը՝ որպես վերլուծության ելակետ
և, կենտրոնանալով հասարակությունում կանանց դիրքի ևանձնային կա
րիքների վրա, արձագանքում վերջինիս հիմնախնդիրներին, ստեղծում
հավասարը հավասարին մոտեցմամբ հարաբերություններ և արձագան
քում կառուցվածքային անհավասարություններին։ Կանանց առանձնա
հատուկ կարիքներին արձագանքը հոլ իստիկ եղանակով և նրանց կյանքի
բարդություններին, ներառյալ՝ ճնշումներին և անազատություններին ար
ձագանքը, հանդիսանում է ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքի
միջամտության կարևոր բաղադրիչ։ Այն կենտրոնանում է սոցիալական
հարաբերությունների կախյալության փորձի վերլուծության վրա՝ թիրա
խավորելով նաև նրանց, ում հետ կինը գտնվում է մշտական հարաբե
րությունների մեջ, ինչպես օրինակ՝ տղամարդիկ, այլ կանայք, երեխաներ:
[4, էջ 48]
Իր ավել ի ուշ աշխատություններում Լ. Դոմ ինել ին սահմանում է ֆեմ ինիս
տական սոցիալական աշխատանքը որպես պրակտիկա, որը հիմնվում է
կնոջ բազմապիսի փորձի վերլուծության վրա։ Այդ վերլուծության առանց
քային գաղափարն է կնոջ դիրքը հասարակությունում և անհատական
դժվարությունները, որոնք առաջանում են շահառուի և սոցիալական աշ
խատող ի միջև, ով փորձում է կառուցել հավասար հարաբերություններ։
Հետևաբար, ֆեմ ինիստական միջամտությունն ենթադրվում է ինչպես
անհատական մակարդակում, այնպես էլ մակրոմակարդակում, և ուժե
ղացման մոտեցումը հաճախ օգտագործվում է խրախուսելու շահառու
ներին, փոփոխելով սեփական իրավ իճակը, հասնել սոցիալական փոփո
խությունների: [4]
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Այսպես, դեպքի հետ աշխատել իս, կարևոր տեխնիկաներից է կնոջ ուժեղ
կողմ երի բացահայտումը և շեշտադրումը: Շատ կարևոր է, որ այս մո
տեցմամբ աշխատել իս, շեշտը դրվի ոչ թե կնոջ խնդիրների վրա, այլ՝ ռե
սուրսների:
Ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ աշխատող սոցիալական աշխատող ը շա
հառուի հետ քննարկում է խնդրի լուծման բոլոր հնարավոր տարբե
րակները՝ ներառելով անգամ նրանք, որոնք գենդերային նորմ երից վեր
են:

Աշխատելով ընտանիքի հետ, որն ունի ֆինանսական և տըն
տեսական կարիքներ, ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ աշխա
տող սոցիալական աշխատող ը, կարող է առաջարկել, որ
ամուսինը մնա տանն՝ իրականացնելով երեխաների խնամ
քը, մինչ մայրը կարող է սկսել աշխատել, քանի որ մոր աշխա
տանքը առավել վարձատրվող է: Մինչդեռ միջամտության ոչ
ֆեմ ինիստական ձևերի կիրառման պարագայում, հնարա
վոր է շեշտադրվ ի տղամարդու զբաղվածությունը, քանի որ
երեխաները մանկահասակ են և մորն է վերագրվում հասա
րակության կողմ ից երեխաներին խնամ ելու դերը:
Հարգելով շահառուի ինքնորոշումը՝ սոցիալական աշխատող ը կարող է
առաջարկել «ոչ սեքսիստական» (բացատրությունը տե՛ս տերմ ինաբա
նական բառարանում) մոտեցում՝ որպես այլ ընտրանք հասկանալու շա
հառուին հասանել ի բոլոր տարբերակները:
Շահառուի գիտակցության բարձրացում ն, ինքնօգնության ձևավո
րումը ևուժեղացումը հանդիսանում են այն հիմնական տեխնիկաները,
որոնք կիրառվում են շահառուի հետ աշխատանքում:
Շահառուի գիտակցության բարձրացումը իրականացվում է վերջինիս
հայրիշխանական համակարգի հայեցակարգը ներկայացման միջոցով:
Ուժեղացումը բազմափուլային գործընթաց է, որը և՛ արդյունք է, և՛ գործըն
թաց շահառուի ինքնուրույնության ևուժի արտահայտման: Այն հոլ իստիկ
գործընթաց է ևենթադրում է կնոջ տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական
ուժեղացում ևանկախացում: Թերևս, կնոջ ուժեղացումը ևս կարևոր տեխ
նիկա է, որը մասնագետը կարող է հասնել կնոջ ուժեղ կողմ երի բացա
հայտման միջոցով:
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Սոցիալական աշխատանքի մակրոպրակտիկայի (բացատրությունը,
տե՛ս տերմ ինաբանական բառարանում) տեսանկյունից, սոցիալական
աշխատող ի կարևոր գործառույթն է սոցիալական փոփոխություններին
հասնել ը, ներառյալ՝ քաղաքականության փոփոխությունը, որն էլ իր հեր
թին կնպաստի կանանց դերի փոփոխությանը:
Միջամտության տեսանկյունից, սոցիալական աշխատողները կիրառում
են բազմաբնույթ տեսական մոտեցումներ և համաձայն վերջին հետազո
տությունների, լիբերալ ֆեմ ինիստական դպրոցը հանդիսանում է առավել
հաճախ կիրառել ին: Աղյուսակ 1-ում առավել մանրամասն անդրադարձ
է կատարվում ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքի միջամտութ
յան մեթոդներին։
Ֆրիմ ենի կողմ ից անցկացված հետազոտության արդյունքների համա
ձայն՝ 773 սոցիալական աշխատողներ, ովքեր աշխատում են դեպքերի
հետ՝ հիմնականում կիրառել են լիբերալ սոցիալական աշխատանքի մո
տեցումները(մոտ 78%), իսկ ռադիկալ ֆեմ ինիստական դպրոցի հետե
վորդներ են եղել 16.8%:
Թերևս ֆեմ ինիստական միջամտությունը կարող է կիրառվել նաև տղա
մարդկանց հետ աշխատանքում, սակայն տղամարդկանց հետ աշխա
տել իս առաջանում են որոշակ ի դժվարություններ, քանի որ գենդերա
յին փոխհարաբերությունները նման չեն ճնշման և խտրականության այլ
ձևերին։ Խնդիրը նրանում է, որ տղամարդիկ և կանայք գտնվում են սերտ
փոխհարաբերությունների մեջ, և մարգինալացված չեն միմյանցից, ինչ
պես այլ շատ խոցել ի խմբեր։ Նման կերպ, ֆեմ ինիստական սոցիալական
աշխատողները կարող են առաջնային համարել կանանց հետ աշխա
տանքը, ինչպես օրինակ, ընտանեկան բռնության ենթարկված կնոջ հետ
աշխատանքը կարող է համարվել առավել առաջնային, քան աշխատան
քը բռնարարի հետ, որը դեպքերի մեծ մասում հենց տղամարդն է։ Բացի
այդ, համաձայն ֆեմ ինիստական գաղափարախոսության, տղամարդիկ
արդեն իսկ ունեն հասանել իություն շատ ռեսուրսներին:
Պրոֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքը տղամարդկանց հետ
ուղղված է նվազեցնելու գենդերային հիմքով բռնության մակարդակը,
մասնավորապես՝ կրթական ծրագրերի միջոցով։ Հատկապես երիտա
սարդ տղաների հետ աշխատանքը կարող է լինել բավականին արդյունա
վետ և նպաստել տղամարդկանց շրջանում առկա նորմ երի փոփոխութ
յանը։
Ֆեմ ինիստական սոցիալական աշխատանքն օգնում է սահմանազատել
անձնայինը հասարակականից, քանի որ սոցիալական աշխատողները,
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ովքեր իրականացնում են իրենց գործունեությունը «հասարակության
անունից», պարտավոր են ստուգել, թե ինչպես է անձնային փորձը դառ
նում հասարակական։ Հնարավորությունների և կարողությունների
գնահատումը սոցիալական աշխատող ի կողմ ից նպաստում է կանանց
ակտիվությանը։
Աղյուսակ 1. Ֆեմինիստական սոցիալական աշխատանքի միջամտության մեթոդները
Սոցիալա
կան աշ
խատանքի
պրակտի
կա

Լիբերալ

Ռադիկալ

Սոցիալ իստական

Գ ն ա հ ա 
տում

• Անհ
 ա տ ա կ ա ն • Օպրեսիվ սոցիա • Ի նստ իտ ուց իոն ալ
կարիքներ
լական հարաբե
համակարգ,
որը
• Անհ
 ա տ ա կ ա ն
րություններ, որոնք
ստեղծվել է պատ
կարիքների
և
արմատացած են
րիարխալ և դասա
հ ն ա ր
 ա վ ո ր ո ւ հայրիշխանության
կարգային համա
թյունների միջև
մեջ
կարգերի կողմ ից
կապ
• Սոցիալական
և • Անձնային հատկա
• Սոց
 իալ-ինս
ինստ իտ ուց իոն ալ
նիշներ, որոնք հան
տ ի տ ո ւ ց ի ո ն ա լ
կառ ուցվ ածքն եր,
դիսանում են դոմ ի
աջակցության գո
որոնք խթանում են
նանտ համակարգի
յություն
հիերարխիկ գեն
արդյունք
դերային դերերը
• Անձնային հատ
կանիշներ, որոնք
պատրիարխիատի
արդյունք են

Մ ի ջ ա մտության
ռ ա զ մ ա 
վ ա ր ո ւ թյուններ

• Անհ
 ա տ ա կ ա ն • Գ ի տ
 ակց
 ո ւ թ յ ա ն • Գ ի տ ա կ ց ո ւ թ յ ա ն
խորհրդ
 ա տ վ ո ւ բարձրացում կնո
բարձրացում
դա
թյուն, կնոջ ուժե
ջը ճնշման ենթար
սակարգային, սեք
ղացում
կելու մասին
սիստական և այլ
• Խմբային աշխա • Ի ն ք ն
 օգն
 ո ւ թ յ ա ն
տեսակ ի ճնշումնե
տանք
խմբեր
րի վերաբերյալ
• Ադվոկացիա ընդ • Կանանց մոբիլ ի • Աջակցություն, ինք
դեմ
խտրակա
զացում
կանանց
նօգնություն և ադ
նության
ի ր ա վ ո ւ ն ք ն
 ե ր ի
վոկացիա՝ ուղղված
շուրջ
հիմնարար կարիք
ների լուծմանը
• Կ ո ա լ ի ց
 իան
 եր
 ի
ստեղծում՝ անհատ
ներին և խմբերին
ուժեղացնելու համար

23

Սոցիալական
աշխատան
քի պրակտի
կա

Մ ի ջ ա մ ը 
տ ո ւ թ յ ա ն
նպատ ակ
ները

Լիբերալ

Ռադիկալ

Սոցիալ իստական

• Անհ
 ա տ ա կ ա ն • Դարձնել անձնա • հ ա յ ր ի շ խ ա ն ո ւ խնդիրների
լու
կանը
քաղաքա
թյան և ճնշումնե
ծում
կան
րի միջև կապը
• Խ ն դ ր ա հ ա ր ո ւ յ ց • Խթանել
փոփո • Խթանել
կոալ ի
իրավ իճակ ի վեր
խությունները հա
ցիաների և ան
հանում
րաբ եր ությ ունն ե
ձանց ուժեղացու
• Աջակցող խմբերի
րում
մը, որոնք կբերեն
ձևավորում
• Մոբիլ իզացնել կա
սոցիալական փո
նանց փոփոխելու
փոխությունների
համակարգը և թո • Թույլ տալ ան
թափելու հայրիշ
հատներին բավա
խանության ճնշու
րարել իրենց պա
մը
հանջմ ունքն եր ը,
• Խթանել
քույրուբայց ոչ ի օգուտ
թյան գաղափարը
ուրիշների

Դեպքի հետ աշխատել իս ֆեմ ինիստական միջամտության պարագա
յում ևս կիրառվում է դեպքի վարման փուլային գործընթաց, որը սկսվում է
իրավ իճակ ի գնահատում ից:

 եպքի գնահատում իրականացնել իս ֆեմ ինիստական մի
Դ
ջամտության ժամանակ, ինֆորմացիայի ստացման հիմ
նական աղբյուրը հանդիսանում է շահառուն, և շահառուից
ստացված տեղեկատվությունը, եթե անգամ չի համապա
տասխանում իրականությանը, հանդիսանում է ելակետա
յին: Ֆեմ ինիստական միջամտության կարևոր գաղափարն է
ստեղծել վստահել ի հարաբերություններ շահառուի հետ, որի
արդյունքում շահառուն կտրամադրի ամբողջ տեղեկատ
վությունը: Ֆեմ ինիստական միջամտությունը չի ենթադրում
տնային այցելությունների կազմակերպում, քանզ ի կարե
վորում է վստահության գաղափարը մասնագետի և շահառուի միջև:
Միջամտության ընտանեհեն ձևերի կիրառման պարագայում, գնա
հատման փուլում մասնագետը կիրականացնի տնային այցելություն,
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կապ կհաստատի սոցիալական ցանցի ներկայացուցիչների հետ՝ բացա
հայտելու հավաստի տեղեկատվություն:
Այսպիսով, ֆեմ ինիստական և ոչ-սեքսիստական սոցիալական աշխա
տանքը կարևոր դարձավ շատ կանանց կյանքում։ Շատ տեսաբանների
կարծիքով, ինչպիսին է Վայսը, սոցիալական աշխատանքի ֆեմ ինիստա
կան պրակտիկան նույն սոցիալական աշխատանքն է տարբեր խոցել ի
խմբերի հետ իրականացվող։ Այնուամ ենայնիվ, ֆեմ ինիստական տե
սությունը, նախապատվությունը տալ իս է կանանց հիմնախնդիրներին և
հայրիշխանական համակարգերի փոփոխության անհրաժեշտությանը։
Ֆեմ ինիզմը սոցիալական աշխատանքում մեծացնում է սոցիալական
ապահովության քաղաքական համատեքստի ազդեցությունը։ Թերևս,
կանանց նկատմամբ բռնության պարագայում այս մոտեցումը շարու
նակում է կիրառության տեսանկյունից լինել առաջնային։ Այսպես, Պե
լեդն, առաջարկում է ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց հետ
աշխատանքում ակտիվացնել և ուժեղացնել վերջիններիս, որպեսզ ի
նրանք գտնեն միջոցներ, որոնք կօգնեն կառավարել իրավ իճակը, զու
գահեռ տարվող հոգեբանական աշխատանքին, շատ կարևոր է, որպես
զի սոցիալական աշխատող ը կարողանա օգնել կնոջը փոփոխել իր առ
կա փորձն ու մեխանիզմներն՝ արձագանքելու բռնությանը։ Իրավ իճակ ի
գիտակցման մակարդակը կնոջ կողմ ից հանդիսանում է առանցքային
նպատակներից մեկը, որի շուրջ պետք է կառուցվեն օգնող հարաբերութ
յունները։Իրավ իճակ ի գիտակցմանը հասնելու առավել արդյունավետ
միջոցներից են ինքնօգնության խմբերը։
Ֆեմ ինիստական մոտեցումը ներմուծել է սոցիալական աշխատանքի
պրակտիկա սոցիալական աշխատող-շահառու երկխոսությունների և հա
վասարության հարաբերությունների մոդել ը, ինչպես նաև անհատական
հիմնախնդիրները քաղաքական դարձնելու միտումը։ Այս մոտեցումը
նաև հիմք է հանդիսացել սոցիալական աշխատանքում հակախտրական
մոտեցման ձևավորման համար։
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Ֆեմ ինիստական մոտեցման
առանձնահատկությունները
հոգեբանական
խորհրդատվությունում

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ
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2.1.Պատմական ակնարկ. ֆեմ ինիստական
հոգեբանության և ֆեմ ինիստական
թերապ իայի զարգացման հիմ նական
փուլ երն  ու նախադրյալները

Ֆեմ ինիստական հոգեբանությունը զարգացում է ապրել առավելապես
1960-ական թվականներին՝ հիմնվելով ֆեմ ինիստական փիլ իսոփա
յության և ֆեմ ինիստական շարժման գաղափարների վրա: Նրա հիմնա
կան գաղափարները հիմնված են ֆեմ ինիստական փիլ իսոփայության
վրա, որը հնարավորություն ընձեռեց ուշադրություն դարձնել կանանց
հոգեկան առողջության հիմնախնդիրներին, քանի որ մինչ այդ կանանց
հոգեկան առողջությունը առավելապես ախտորոշման նպատակով էր
դիտարկվում: Ֆեմ ինիստական փիլ իսոփայության, հետագայում նաև
ֆեմ ինիստական շարժման հիմնական փաստարկը՝ «անձնականը քա
ղաքական է», հանդիսանում է ֆեմ ինիստական հոգեբանության կարե
վորագույն սկզբունքը, որը հետագայում դարձավ նաև ֆեմ ինիստական
միջամտության կարևորագույն սկզբունքներից մեկը: Ֆեմ ինիստական
հոգեբանությունը հնարավորություն ընձեռեց նոր մոտեցում ցուցաբերել
կանանց հոգեբանական, հուզական խնդիրների նկատմամբ, հնարավո
րություն տրվեց կանանց անձնական կյանքում առկա խնդիրների արմա
տը դիտարկել՝ հասարակությունում կանանց/տղամարդկանց դերերի,
հայրիշխանական համակարգում կնոջ դերի արժեզրկման, ընտանեկան
և միջանձնային հարաբերություններում ոչ հավասար հարաբերություն
ների ևայլ հասարակական խնդիրների համատեքստում:
Ըստ Ջոն Սոմմ երս-Ֆլանագանի ֆեմ ինիստական հոգեբանությունը երեք
հիմնական զարգացման փուլեր է անցել: Առաջին փուլ ի զարգացման
հիմնական շեշտը դրված է այն գաղափարի վրա, որ հոգեբանությու
նը առհասարակ տղամարդկային գիտություն է, ստեղծված տղամարդ
կանց կողմ ից, իսկ կանանց հիմնախնդիրները արժեզրկված են կամ դի
տարկվում են խտրական տեսանկյունից: Զարգացման այս փուլ ի համար
կարևոր դեր է խաղացել նեո-հոգեվերլուծության դպրոցի ներկայացուցիչ
Կարեն Խորնին, ով 1922 թվականին իր հոդվածներից մեկում նշում է, որ
հոգեբանությունը ծագել է տղամարդկանց մտածողության հենքի վրա, և
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եթե մենք փորձենք դուրս գալ այդ մտածողության սահմաններից, կա
նանց հոգեբանության գրեթե բոլոր խնդիրները կունենան այլ դրսևո
րում։ Այս ժամանակահատվածում,մասնավորապես, հոգեվերլուծական
դպրոցի առաջ քաշած գաղափարները՝«առնանդամ ի նախանձի», «հիս
տերիայի», որպես առավելապես կանանց բնորոշ համախտանիշի հաս
կացություններ, հակասում են ֆեմ ինիստական գաղափարախոսությանը:
Ֆեմ ինիստական հոգեբանության զարգացումը կապված է նաև Կլարա
Թոմսոնի հետ, ով «Միջանձնային հոգեվերլուծություն» գրքի հեղ ինակն է,
ինչպես նաև «Կնոջ հոգեբանություն» գրքի հեղ ինակ՝ Հելեն Դեթչ ի անվան
հետ. այս աշխատություններն անդրադարձ են կատարում հենց կանանց
հոգեբանական առանձնահատկություններին և խնդիրներին, ինչն էլ իր
հերթին նախադրյալ դարձավ այլ աշխատությունների ստեղծման համար,
օրինակ, Ջին Բեյքեր Միլլերի, Ֆիլ իս Չեսլերի և Ջուլ իետ Միտչերի: [4,5]
Զարգացման երկրորդ փուլում շեշտը դրվեց ֆեմ ինիստական գաղա
փարախոսության տարածման շուրջ տարբեր հոգեբանական դպրոցնե
րի ևուղղությունների վրա. հատկապես կարևորվեց սեքսիստական (բա
ցատրությունը տե՛ս տերմ ինաբանական բառարանում) մեկնաբանութ
յունների և մեկնությունների բացառումը, գլխավորապես ուշադրություն
դարձվեց կանանց միջև փոխհամագործակցական միջավայրի ստեղծ
մանը: Բացի դա,այս փուլ ի առավել նշանակալ ի ձեռբերումներից է հա
մարվում ֆեմ ինիստական հոգեթերապիայի հիմնական սկզբունքների
մշակումը: Հարկավոր է ընդգծել, որ 1982 թվականին առաջին անգամ
կազմակերպվեց ֆեմ ինիստական հոգեթերապիայի հետևորդների ամ ե
նամյա հավաքը Կոլորադո նահանգի Վեիլ քաղաքում, որը համարվում է
ֆեմ ինիստական մոտեցման կողմնակ ից հոգեթերապևտների և հոգե
բանների առաջին պաշտոնական հավաք-հանդիպումը: Զարգացման
երրորդ փուլում մշակվեցին ֆեմ ինիստական թերապիայի տեսական
հիմքերը և գաղափարները, ընդգծվեցին ֆեմ ինիստական թերապիայի
սահմանները, առավելապես սկսվեց շեշտադրվել հոգեբանության, հոգե
թերապիայի կարևորությունը էթնիկ, ռասայական, մշակութային խնդիր
ների լուծման հարցում, որոնց հետ կանայք բախվում են կյանքի տարբեր
փուլերում: Ֆեմ ինիստական մոտեցմանը հարող հոգեբան-խորհրդա
տուները սկսեցին հատկապես վերլուծել կանանց հոգեբանական կամ
հոգեբուժական խնդիրները, թերապևտիկ միջամտության թիրախները՝
կանանց հիմնախնդիրների տեսանկյունից, հոգեթերապևտի դերը հա
րաբերություններում, հավասարության գաղափարը հոգեթերապիայում:
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Նշենք որ, ֆեմ ինիստական թերապիայի զարգացման վրա հսկայական
ազդեցություն է ունեցել սևամորթ կանանց շարժումը. այն հնարավոր
դարձրեց կնոջ կյանքում հանդիպող սոցիալ-տնտեսական, ռասայական
խտրականությունների մասին բարձրաձայնել ը: Այս շարժման արդյուն
քում ֆեմ ինիստական խորհրդատվական դաշտում նոր փոփոխություն
ներ եղան և փորձ կատարվեց պատասխանելու մի շարք կարևոր հար
ցադրումների. արդյո՞ք, մեր կողմ ից տրամադրվող ծառայությունները
հասանել ի են տարբեր մշակութային արժեքներ, սեռական կողմնորո
շում, տարբեր կրոնական արժեքներ ունեցող կանանց, ևինչպե՞ս են հենց
այդ արժեքներն ազդում մեր աշխատանքի վրա և, ի վերջո, ինչպե՞ս ենք
մենք անցկացնում մեր խորհրդատվությունները:
Հարկ է նշել, որ ֆեմ ինիստական թերապիան իր զարգացման ընթացքում
տարբեր քննադատությունների է ենթարկվել: Դրանցից առավել տարած
վածը վերաբերում էր ֆեմ ինիստական մոտեցման և հոգեթերապիայի
գաղափարի սկզբնաղբյուրի հակասությանը, որի հիմնական փաստար
կը հետևյալն էր. հոգեթերապիան այցելուի անհատականացման գոր
ծընթաց է, ինչ ը հակասում է ֆեմ ինիստական մոտեցման ամ ենակարևոր
դրույթներից մեկ ին, ըստ որի, կնոջ անհատական խնդիրները խտրական
ևանհավասար քաղաքականության և հասարակական հարաբերություն
ների արդյունք են: Այս փաստարկը հնարավորություն ընձեռեց ֆեմ ինիս
տական մոտեցման կողմնակ իցներին կանանց պատմությունները վեր
լուծել այնպես, որ սոցիալական հարաբերությունները չանհատականաց
վեն և քաղաքական փոփոխություննները կապվեն կանանց անհատական
կյանքի փոփոխությունների հետ: Մյուս քննադատությունը հիմնված է այն
կարծրատիպի վրա, որ ֆեմ ինիստական թերապիան միայն կանանց
հիմնախնդիրներին է ուղղված, իսկ քննադատության հակափաստարկը
հետևյալն է, որ կինը հարաբերությունների մեջ է հասարակության տար
բեր շերտերի հետ՝ թե՛ տղամարդկանց, թե՛ երեխաների, թե՛ հաշմանդա
մություն ունեցող անձանց ևայլն:
Այսպիսով, ժամանակակ ից ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ թերապիայի
հիմնական աշխատանքն ուղղված է ԼԳԲՏ համայնքի, հաշմանդամութ
յուն ունեցող անձանց, տեղահանված անձանց, բռնության ենթարկված
կանանց հիմնախնդիրների լուծմանը, աշխատանքային անհավասա
րությանը, տնտեսական ռեսուրսների սահմանափակությանը ևայլն: Ֆե
մինիստական թերապիան հնարավորություն ընձեռեց նաև բարձրաձայ
նել այնպիսի խնդիրների մասին, ինչպիսիք են՝ երեխաների նկատմամբ
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դաժան վերաբերմունքը, ընտանեկան բռնությունը, սեռական բռնությունն
ու ինցեստը, առավել մանրամասն վերլուծության ենթարկվեցին կանանց
մոտ հանդիպող այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են սննդի ընդունման
խնդիրները, ընկճախտը, անպտղությունը, ինքնասպանությունը և այլ
հիմնահարցեր: Ֆեմ ինիստական թերապիան հնարավորություն ընձեռեց
դիտարկել և վերլուծել հոգեբուժական ախտորոշումներն ու համախտա
նիշները՝ գենդերային զգայունության տեսանկյունից, ինչն էլ հնարավո
րություն տվեց հոգեթերապիայում նոր մեթոդների և տեխնիկաների զար
գացմանը: Բացի դա, հոգեթերապիայում ավել ի ուշադրություն սկսեցին
դարձնել «գենդեր» եզրույթին, ի հակադրություն նրան, որ մինչ այդ հոգե
թերապիան դիտվել է գենդերային հիմնահարցերի վերլուծության մասով
չեզոք գործընթաց: Ֆեմ ինիստական մոտեցումը հնարավորություն տվեց
ուշադրություն դարձնել գենդերային հիմնախնդիրներին ոչ միայն տա
նը կամ առանձին հարաբերություններում, այլ նաև հենց հոգեթերապև
տիկ հարաբերություններում: Առավելապես, շեշտադրում սկսվեց արվել
այն գաղափարին, որ կնոջփորձը ոչ այնքան իր անձնական փորձն է, այլ
կապված է տարբեր կանանց փորձի հետ և կապում է նույն այդ կանանց
փորձն ավել ի քաղաքական իրականությանը, ինչ ը մեծապես փոխել է թե
րապևտիկ աշխատանքի ընթացքը:

2.2. Ֆեմ ինիստական մոտեցումը
հոգեթերապ իայում. բնորոշ առանձնա
հատկությունները, հիմ նական  փուլ երն
ու սկզ բունքները
Ֆեմ ինիստական հոգեթերապիան համարվում է էկլեկտիկ հոգեթերապե
վտիկ մոտեցում, այսինքն՝ ընդունվում և կիրառվում է ցանկացած գործիք,
տեխնիկա, որը չի հակասում ֆեմ ինիստական գաղափարախոսությանը:
Ֆեմ ինիստական թերապիան իր զարգացման ընթացքում հնարավորութ
յուն տվեց դիտարկելու «կանանց հայցերը» և առանձնացնելու խնդիրնե
րի շարք, որոնք մինչ այդ չէին ուսումնասիրվել հոգեթերապևտների և
խորհրդատուների կողմ ից։ Մասնավորապես, դիտարկվեցին դեպրեսիա
ունեցող կանանց հիմնախնդիրները, որոնց վերլուծությունը թույլ տվեց
պատճառահետևանքային կապեր դուրս բերել հասարակությունում առ
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կա կանանց սոցիալ-տնտեսական խնդիրների, գենդերային դերերի և
դեպրեսիայի տարածվածության միջև։ Ֆեմ ինիստական թերապիան
հնարավորություն տվեց նաև այլ տեսանկյունից դիտել բռնության հիմ
նախնդիրը: Մասնավորապես, թերապիայում կարևորվեց բռնության կամ
վատ վերաբերմունքի համար պատասխանատվություն չվերցնել ը՝ շեշ
տադրելով այն գաղափարը, որ բռնության համար բռնարարն է պատաս
խանատու և ոչ թե «զոհը»: Բացի դա, թերապիայում առանձնահատուկ
ուշադրության արժանացան այն հարաբերություններն ու փոխհարաբե
րությունները, որոնք հնարավոր են դարձնում բռնության և խտրականութ
յան մշակույթի տարածումը։

Ֆեմ ինիստական մոտեցում ունեցող հոգեբան-խորհրդատուն
իր աշխատանքում ի սկզբանե շեշտը դնում է այն գաղափարի
վրա, որ բռնության համար պատասխանատուն բռնարարն է,
և այցելուն իր վարքով, իր դրսևորումներով չի նպաստել, որ
իրեն բռնության ենթարկեն այս մոտեցումը էական և բեկում
նային դարձավ հոգեբանական խորհրդատվության համար,
քանի որ մինչ այդ բռնության պատասխանատվությունը զոհի
վրա է եղել և քննարկվել է վերջինիս վարքն ու դրսևորումները՝
որպես բռնության պատճառ։

Ֆեմ ինիստական թերապիան, այդպիսով, հնարավոր դարձրեց ընտա
նեկան բռնության և գենդերային հիմքով բռնության հիմնախնդրի մասին
բարձրաձայնել ը և շեշտադրեց հասարակությունում առկա գերիշխող մո
տեցումը՝ կնոջը մեղադրելու որպես լավ/վատ մայր, որպես ոչ բարոյա
կան/բարոյական կին, լավ կամ վատ հարս, սկեսուր և այլն, ցույց տվեց
դրա ազդեցությունը ևարտացոլանքը յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում։
Ֆեմ ինիստական թերապիայի բնորոշ առանձնահատկություններից է
գենդերային սոցիալականացման կարևորումը թերապիայում, հատկա
պես այն տեսանկյունից, որ տղաներին տրվում է գերակայություն աղ
ջիկների նկատմամբ, ինչն իր հերթին բերում է ներանձնային խնդիրնե
րի զարգացմանը. օրինակ, դեռահասության տարիքում երկրորդային
սեռական հատկանիշների զարգացման հետ կապված բարդույթներ,
մարմնի կառուցվածքի, մարմնի սխեմայի ընդունման և ընկալման հետ
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խնդիրներ և այլն։ Հարկավոր է ընդգծել նաև, որ ֆեմ ինիստական մոտե
ցումը հոգեթերապիայում հնարավորություն տվեց խոսել միջին տարիքի
կնոջ խնդիրների մասին, հատկապես դաշտանադադարի, ընտանեկան
բռնության, բռնաբարության ևայլ խնդիրների մասին։
Ֆեմ ինիստական թերապիայի մյուս առանձնահատկությունը կանանց
կյանքի պատմությունների հավաքագրումն ու վերամ իավորումն է մեկ
ընդհանուր թեմայի շուրջ։ Այդպիսի կյանքի պատմությունների հավա
քագրմանն առավելապես նպաստում է խմբային խորհրդատվությունը/
հոգեթերապիան, երբ կանայք, ովքեր վերապրել են միևնույն փորձը,
օրինակ, վաղ մանկական տարիքում սեռական բռնության են ենթարկվել,
խմբային թերապիայի ընթացքում խոսում են իրենց վերապրած բռնութ
յան փորձի մասին: Հարկավոր է ընդգծել, որ ֆեմ ինիստական մոտեցման
այժմ եական հիմնական ձեռքբերումներից է կնոջ համար այնպիսի թե
րապևտիկ միջավայրի ստեղծումը, որը հնարավորություն կընձեռի նրան
ոչ միայն իր կյանքի պատմությունը վերլուծել, այլ նաև առանձնացնել թե
մաներ, որոնք անհանգստացնում են իրեն՝ որպես կին: Ամ ենակարևոր
հարցերից մեկը, որ բարձրացրել է ֆեմ ինիստական թերապիան՝ ծառա
յությունների ներառականությունն է,այսինքն՝ տրամադրվող ծառայութ
յունները պետք է հասանել ի լինեն տարբեր մշակույթ կրող կանանց հա
մար, օտարալեզու կանանց, հաշմանդամություն ունեցող կանանց, նույ
նասեռական կանանց և այլ խմբերի ներկայացուցիչների համար: Այսօր
ֆեմ ինիստական թերապիան բաց է զույգերի, ընտանիքների, երեխաների
և ցանկացած գենդերի անձի համար:
Ֆեմ ինիստական մոտեցումը հոգեթերապիայում չի բացառում տղա
մարդկանց ներառումը թերապիա` թե՛ որպես այցելու, թե՛ որպես խորհր
դատու, միևնույն ժամանակ շեշտադրելով, որ ցանկացած պարագայում
տղամարդը, կիսելով հավասար հարաբերությունների գաղափարը, կա
րող է չնկատել այն ուժը, որն ունի իր դիմաց նստած կնոջ նկատմամբ,
հետևաբար աշխատանք պիտի տարվ ի ինտիմության, հուզականության
արտահայտման, այցելու-հոգեբան հարաբերությունների կառուցման
ուղղությամբ, որն ինքնին չի ենթադրում հիերարխիկ ուժ: Ֆեմ ինիստա
կան հոգեթերապիայի առանձնահատկություններից մեկը նաև թերա
պիայի փուլայնությունն է, որը հնարավորություն է տալ իս ավել ի համա
կարգային մոտեցում ցուցաբերել աշխատանքում։ Առանձնացնում են թե
րապիայի հետևյալ երեք հիմնական փուլեր. առաջին փուլում խորհրդա
տուն այցելուին օգնում է հասկանալ, որ իր անձնային խնդիրներն ունեն
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սոցիալական «արմատներ», իսկ անձնական կյանքն ունի քաղաքական
հիմք։ Երկրորդ փուլում դիտվում և վերլուծվում է «ուժ» հասկացությու
նը, ձևավորվում են իրավահավասար հարաբերություններ թերապևտի և
այցելուի միջև։ Երրորդ փուլում թերապևտը սկսում է կարևորել այցելուի
անձնային աճը, սկսում է համագործակցել այցելուի հետ կյանքի նոր ոճի
կազմակերպման ևիրագործման հարցում: Կյանքի նոր ոճը վերաբերվում
է գենդերային տեսանկյունից իրավահավասար հարաբերությունների
կառուցմանն ու իրագործմանը, անձնային նույնականացման առանձնա
հատկություններին և սոցիալական վերափոխումների անձնային մակար
դակ ին: [1,2,6]

Ֆեմ ինիստական թերապիայի փուլերը կարող ենք դիտար
կել ընտանեկան բռնության ենթարկված կնոջ խորհրդատ
վության օրինակով, այսպես, առաջին փուլում խորհրդա
տուն այցելուի հետ հայցը ձևակերպելուց և հոգեբանական
խնդիրները վեր հանելուց զատ, քննարկում է նաև ընտա
նեկան բռնության գենդերային տարրը, տարածվածությու
նը ՀՀ տարածքում, կարծրատիպերը, ոչ իրավահավասար
հարաբերությունների ազդեցությունը զուգընկերների հա
րաբերությունների վրա, երկրորդ փուլում կարևորվում է այ
ցելուի հարաբերությունները շրջապատող մարդկանց հետ,
քննարկվում իրավահավասր հարաբերություններ կառուցելու
կարևորությունը, առավելապես քննարկվում և վերլուծվում է
բռնարարի հետ հարաբերությունների ոչ իրավահավասա
րությունը և դրանց վրա գենդերային կարծրատիպերի ազդե
ցությունը, իսկ երրորդ փուլում քննարկվում և վերլուծվում են
արդեն կառուցված իրավահավասար հարաբերությունները
ինչպես են դրսևորվում ընտանիքում, շրջապատող մարդ
կանց հետ հարաբերություններում, բռնության և վերահսկո
ղության մշակույթի բացառումը յուրաքանչյուր հարաբերութ
յունում։
Ֆեմինիստական հոգեթերապիայի հիմնական սկզբունքների առանձնա
ցումը սերտորեն կապված է ֆեմինիստական փիլ իսոփայության հետ և
կարևորվում է թերապևտիկ հարաբերություններում։ Այդ սկզբունքներն են՝
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Անձնայ ինը քաղաքական է, որը սոցիալական փոփոխութ
յան հիմքն է հանդիսանում, այսինքն՝ այցելուի խնդիրները ունեն
նաև քաղաքական հիմք ևանձնայ ին փոփոխությունները կարող
են բերել հասարակական փոփոխությունների։

Խորհրդատվական հարաբերությունները հավասարության
սկզբունքով են կառուցված. հոգեբանը փորձագետ չէ, այլ անձ,
ով իր կենսափորձն ունի։

Ցավ ը և հուզական խնդիրները դիտվում են որպես դրական
ցուցանիշ, ըստ որի անձն ապրում և փորձում է հաղթահարել
սթրեսայ ին իրավ իճակը։

Ֆեմ ինիստ թերապիայ ի սկզբունքներով աշխատող հոգե
բանը այցելուի վարքի վերլուծության ժամանակ անպայման
հաշվ ի է առնում այն, որ  այցելուի  վարքի և դրսևորում ների վրա
ազդում են գենդերայ ին կարծրատիպերը և գենդերայ ին սոցիա
լականացման առանձնահատկությունները, որոնք   գոյություն
ունեն այս կամ այն հասարակությունում և պայմանավորված են
մշակութայ ին նորմ երով:

Ֆեմ ինիստական թերապիայ ի սկզբունքներով աշխատող
հոգեբանը պետք է   կիսի ֆեմ ինիստական մոտեցման հիմ
նական գաղափարները, վերլուծելով սեփական խարանները,
խտրական վերաբերմունքը այս կամ այն հիմ նախնդրին, բաց
լ ինի նորություններին, գենդերայ ին զգայունություն ունենա:
[1,3,6]
Այսպիսով, ֆեմ ինիստական թերապիան անձակենտրոն թերապիայի
տեսակ է, որն ունի իր առանձնահատկությունները, հիմնական փուլերն
ու սկզբունքները, որոնք կարևոր են ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ աշխա
տող թերապևտների և խորհրդատուների համար։
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2.3. Ֆեմ ինիստական թերապիայում
կիրառվող առանձնահատուկ
տեխնիկաներ ևէթիկական  
սկզ բունքներ

Խորհրդատվական կամ հոգեթերապևտիկ աշխատանքում ֆեմ ինիստա
կան մոտեցումն իր մեթոդաբանությամբ և տեխնիկաների բազայով հեն
վում է հոգեբանության հայտնի դպրոցների ևուղղությունների վրա՝ հոգե
վերլուծություն, անալ իտիկ հոգեբանություն, գեշտալտ հոգեբանություն
և այլն, սակայն, դրա հետ միասին ֆեմ ինիստական թերապիան ունի մի
շարք տեխնիկաներ և մեթոդիկաներ, որոնք մինչ այդ չեն գործածվել հո
գեթերապիայում։ Ֆեմ ինիստական թերապիան հիմնականում նպատակ
ունի բացահայտելու այցելուի գենդերային սոցիալականացման առանձ
նահատկությունները, նույնականացնելու տվյալ հասարակությունում
առկա ներքնայնացված գենդերային դերերն ու վերլուծել դրանք, միտել
այցելուին անձնային աճի, ինքնագնահատականի ևինքնավստահության
ձեռք բերմանը, վերլուծել միջանձնային հարաբերությունները՝ դիտարկե
լով դրանք հիերարխիայի ևուժի տեսանկյունից։
Հարկ է նշել, որ ֆեմ ինիստական հոգեթերապիան իր տեսական և գործ
նական արմատներով հենվում է չորս ֆեմ ինիստական փիլ իսոփայական
ուղղությունների վրա՝ լիբերալ ֆեմ ինիզմ, ռադիկալ ֆեմ ինիզմ, մշակու
թային ֆեմ ինիզմ և սոցիալական ֆեմ ինիզմ: Այսպես, լիբերալ ֆեմ ինիզ
մի հիմնական թիրախը սոցիալական վարքի մոդելների փոփոխությունն է՝
անձնային աճի շնորհիվ: Դրան հնարավոր է հասնել միջամտության այն
պիսի տեխնիկաների միջոցով, ինչպիսիք են՝ գենդերային դերերի վեր
լուծությունը, որն օգնում է այցելուին հասկանալու, թե ինչպես են գենդե
րային դերերը ազդում իր կյանքի վրա ևինչպիսին է հասարակությունում
առկա ուժերի բաժանումը:
Մշակութային ֆեմ ինիզմը հիմնականում շեշտադրում է և վերլուծում է
ճնշումների եզրույթը և, հետևաբար, հիմնական գաղափարը, որը նաև
օգտագործվում է ֆեմ ինիստական միջամտության ժամանակ, դա հա
մագործակցությունն է, ինչն էլ իր հերթին շեշտը դնում է թերապևտիկ հա
րաբերությունների վրա:
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Ռադիկալ ֆեմ ինիզմ ի հիմնական շեշտը հայրիշխանական համակար
գում կանանց ճնշվածության փոփոխությունն է: Դա, ըստ այս ուղղության
կողմնակ իցների, հնարավոր է կանանց գիտակցության բարձրացման
միջոցով, հետևաբար առավել միտված են դասընթացների միջոցով կա
նանց իրավագիտակցության բարձրացմանը, առօրյա կյանքի փոփո
խություններով և ռեֆրեյմ ինգով:
Սոցիալական ֆեմ ինիզմը հիմնված է սոցիալական փոփոխությունների
վրա և առավելապես դիտարկում է դասային, ռասայական խտրակա
նությունների բացառումը, իսկ հիմնական տեխնիկաներն են՝ վերապի
տակավորումը և վերաթիրախավորումը:
Ամփոփելով վերոշարադրվածը կարել ի է առանձնացնել տեխնիկաների
հետևյալ շարքը.

Գենդերայ ին դերերի վերլուծություն և միջամտություն.
այս տեխնիկայի միջոցով դիտարկվում վերլուծվում է գենդե
րային դերերի ազդեցությունն այցելուի հոգեկան առողջության
վրա և միջամտության ընթացքում այցելուի մոտ զարգացվում
են հմտություններ, որն էլ ավել ի զգայուն է դարձնում այցելուին
առօրյա կյանքում դիտարկելու գենդերային դերերը, դրանց ազ
դեցությունը և պատճառահետևանքային կապը գենդերային
խտրականությանև կարծրատիպերի միջև։

Ուժի վերլուծություն. հոգեբանն ու այցելուն դիտարկում են ան
հավասար ուժի ազդեցությունն այցելուի աճի, զարգացման և
ձեռբերումների վրա:

Ռեֆրեյմ ինգ. թերապևտը կարող է օգնել այցելուին դիտարկել
և վերագնահատել սոցիալական գործոնների ազդեցությունը
վերջինիս հոգեկան կյանքի վրա և միասին փորձել վերաձևա
կերպել դրանք: Օրինակ, հոգեբանն այցելուի հետ համատեղ
միջամտության արդյունքում՝ որպես դեպրեսիայի առաջացման
պատճառ կարող է դիտարկել արտաքին միջավայրն, այցելուի
հետ կատարված բռնությունների շարքը, ընտանեկան ոչ առողջ
հարաբերությունները, երկրի քաղաքական իրավ իճակը և այլ
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արտաքին պատճառներ, որոնք հետագայում միասին կարող
են վերաձևակերպել որպես այցելուի անձնային զարգացմանը
խթանող գործոններ ։

Սոցիալական ակտիվության խթանում. հոգեբանը կարող
է այցելուին խրախուսել այս կամ այն սոցիալական ակտիվության մեջ ներառվելու, որպեսզ ի այցելուն բացահայտի իր զար
գացման հնարավորությունները։ Այս տեխնիկան բավական լայն
տարածում ունի ֆեմ ինիստական հոգեթերապիայում: Մասնա
վորապես, ֆեմ ինիստական մասնագիտական գրականության
մեջ հաճախ դեպքերի վերլուծության նկարագրությունում կարե
լի է տեսնել, թե ինչպես է այցելուն ներառվում սեռական բռնութ
յան ենթարկված կանանց համար նախատեսված թեժ-գծում
կամավորական աշխատանքներում, կամ ակտիվ մասնակցում
այս կամ այն հանրային միջոցառումների, որոնք ուղղված են
կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Թերապևտը նաև
այցելուին ուղղորդում է տարբեր դասընթացների, գրքերի վե
րընթերցմանը, որոնք վերաբերում են կանանց իրավունքներին,
ֆեմ ինիստական գաղափարախոսությանը ևայլն։

Անձի մերկացում. hոգեբանը կարող է իր անձնական փորձի
մասին պատմ ել այցելուին, որի հիմնական միտումը նորմալ ի
զացնելն ու այցելուի սեփական հույզերն ու փորձը ազատազրկե
լու գործիք դարձնելն է:

Վերապիտակավորում. թերապիայի ընթացքում այցելուն սո
վորում է արժեզրկել այն պիտակները, որոնք ազդել կամ ազդում
են իր կյանքի, ինքնագնահատականի, հոգեվ իճակ ի վրա. օրի
նակ, հասարակությունում կա պիտակ, որ «նիհար կանայք են
գրավ իչ», վերապիտակավորումը բերում է այցելուին այն գաղա
փարին, թե ինչու է իրեն պետք լինել գրավ իչ։

Անձի  ուժեղացում. ֆեմ ինիստական խորհրդատվության հիմ
նական նպատակը այցելուի ուժեղացումն է, որն իրականաց
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վում է սեփական անձի նույնականացման, գենդերային դերերի,
կարծրատիպերի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու, հավա
սար հարաբերություններ կառուցելու և ակտիվություն նախա
ձեռնելու միջոցով։

Հարկավոր է ընդգծել, որ ֆեմ ինիստական թերապիայում կարևորվում է
հատկապես խմբային թերապիան, քանի որ խմբի դինամ իկան հնարա
վորություն է տալ իս կնոջը կիսվելու սեփական փորձով և ծանոթանալու
այլ կանանց հիմնախնդիրներին: [1,4,6]
Հարկ է նշել, որ ֆեմ ինիստական թերապիայում նկարագրված տեխնի
կաները շատ հաճախ օգտագործվում են հոգեբանության այլ ուղղություն
ներից և դպրոցներից վերցված տեխնիկաների հետ համատեղ։

2.3.1. Ֆեմ ինիստական թերապիայի
հիմ նական էթիկական սկզ բունքները
Ֆեմ ինիստական թերապիան հենվում է հոգեթերապիայում, խորհրդատ
վությունում առկա այնպիսի էթիկական սկզբունքների և նորմ երի վրա,
ինչպիսիք են՝ գաղտնապահությունը, մասնագիտական կոմպետենտութ
յունը և այլն: Սակայն, կան մի շարք էթիկական սկզբունքներ, որոնք ևս
կարևոր են, որպեսզ ի ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ աշխատող մասնա
գետը կիրառի իր աշխատանքում։ Մասնավորապես, այդպիսի էթիկա
կան նորմ երից են.
Մշակութայ ին բազմազանության կարևորում
Ֆեմ ինիստական մոտեցում կիրառող թերապևտները վերապատրաս
տումների միջոցով փորձում են հնարավոր դարձնել տարբեր մշակույ
թի ներկայացուցիչների հետ աշխատելու իրենց հնարավորությունները.
առավելապես կարևորվում է սեփական վերլուծությունը, թե ինչպիսին է
եղել էթնիկ, մշակութային, ռասայական ազդեցությունը անձնական կյան
քում, հարցեր կապված գենդերային դերերի, նորմ երի, սեռական կողմ
նորոշման հետ։ Այսինքն, ընդունելով գերակա մշակույթի ազդեցությունը՝
որպես նորմալ իզացիայի միջոց (այսինքն՝ հասարակությունում առկա
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գերակա նորմ երը ընդունվում են որպես վարքային մոդել և իրականաց
վում առանց վերլուծության), բաց լինել մշակութային բազմազանության,
տարբերությունների ևառանձնահատկությունների առաջ։
Ուժի տարբերակում
Ֆեմ ինիստական մոտեցումը կիսող թերապևտները այցելուներին տե
ղեկատվություն են տրամադրում ուժի ազդեցության և դրա ինստիտու
ցիոնալության մասին, ինչպես նաև ուսումնական հաստատությունում,
աշխատավայրում, միջանձնային հարաբերություններում դրա առօրյա
ազդեցությունների մասին, և, ի վերջո, թե ինչպես է դա անդրադառնում
այցելուի կյանքի ու կենսափորձի վրա։
«Փակող հարաբերություններե-ի քննարկում
Խորհրդատուն պիտի բարձրաձայնի ևայցելուի հետ քննարկ ի այն հարա
բերությունները, որոնք սահմանափակող ազդեցություն ունեն նրա կյան
քի վրա,ներկայացնի այն հարաբերությունների «հնարավոր վտանգի»
մասին, որոնք կարող են բռնարար հարաբերությունների նախանշաններ
լինել. օրինակ, երբ զուգընկերը թույլ չի տալ իս ընկերների հետ շփումներ,
սահմանափակում է զուգընկերուհու ազատությունները՝ անհանգստանա
լու պատճառով ևայլն։
Սոցիալական փոփոխությունների միտում
Ֆեմ ինիստ թերապևտները ձգտում են բազմակ ի ճանապարհներով առաջ
բերել սոցիալական փոփոխություններ: Դա կարող է լ ինել օրենսդրական
բարեփոխումների մեջ ներգրավելով, շահերի պաշտպանությամբ զբաղ
վելով, ֆեմ ինիստական համայնքի ակտիվ անդամ լինելով կամ բարձրա
ձայնելով այցելուների մոտ դիտարկվող խնդիրների հավաքական շար
քը և այլն։ Թերապիայի համապատասխան փուլում, երբ կառուցված են
արդեն վստահել ի հարաբերություններ և այցելուի ռեսուրսները դուրս են
հանված, թերապևտը կարող է նաև այցելուին խրախուսել բարձրաձայնել
իր խնդրի մասին, օրինակ, ոստիկանություն դիմ ել, եթե քրեորեն պատ
ժել ի արարք է կատարվել իր նկատմամբ, բացի դա կարող է խրախուսել,
որպեսզ ի այցելուն ներառվ ի սոցիալական այս կամ այն շարժման մեջ։
Ֆեմ ինիստ խորհրդատուները կամ թերապևտները, կարևորելով անձնա
յինը քաղաքական է սկզբունքը, հակված են այն գաղափարին, որ սոցիա
լական փոփոխությունը մշտական է: [1,3]
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Ֆեմ ինիստական մոտեցմամբ
իրականացված դեպքերի
վերլուծություն և
դեպքերի վարման
առանձնահատկություններ

ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ
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Դեպքերի նկարագրության համար հիմք են հանդիսացել «Սեռական
բռնության ճգնաժամային կենտրոն» և «Կանանց ռեսուրսային կենտ
րոն» հասարակական կազմակերպություններին դիմած կանանց կյան
քի պատմությունները: «Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն»
հնարավոր է դիմ ել թեժ-գիծ ծառայության միջոցով, որտեղ բռնության
ենթարկված անձիք ստանում են սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն
և իրավաբանական անվճար խորհրդատվություն: Դեպքերի վարումը
իրականացվել է ֆեմ ինիստական մոտեցման սկզբունքների հենքի վրա
բազմամասնագիտական թիմ ի կողմ ից (սոցիալական աշխատող, հոգե
բան,փաստաբան):
Կին, 38 տարեկան, ամուսնացած, ունի երկու անչափահաս
երեխա, դիմ ել է թեժ-գիծ ծառայության՝ հուզական ծանր
վիճակով, ինքնասպանության բազմակի փորձերով. սե
ռական բռնության ևընտանեկան բռնության է ենթարկվել։  
Առաջնային գնահատման արդյունքում պարզ դարձավ, որ թեժ-գիծ դի
մելուց չորս ամ իս առաջ կինը ենթարկվել է բռնաբարության գործընկե
րոջ կողմ ից, ում հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ են եղել, հա
ճախ քննարկել են միասին երեխաների և ընտանիքի խնդիրները: Գործ
ընկերը սպառնալ իքների, ստիպողական գործողությունների միջոցով
տարել է կնոջն անհայտ վայր, որտեղ էլ բռնաբարել է ՝ զուգահեռաբար կի
րառելով ֆիզ իկական բռնություն նրա նկատմամբ(խեղդել, հարվածել):
Բռնաբարությունից հետո սպառնացել է, որ կսպանի նրա երեխաներին
և կպատմ ի ամուսնուն, թե իրենք սիրային հարաբերությունների մեջ են
գտնվել, եթե կինը դիմ ի որևէ անձի կամ ոստիկանություն: Կատարվածից
հետո կինը փորձել է մի քանի անգամ ինքնասպանություն գործել, սա
կայն ամուսինը կանխել է փորձերը, փորձել հասկանալ ինչ ի է կինը նման
քայլ ի դիմում և բազմաթիվ ճնշումների տակ՝ նա ստիպված պատմ ել է իր
հետ կատարվածի մասին: Դրանից հետո ամուսնու նախաձեռնությամբ
դիմ ել են ոստիկանություն, հարուցվել է քրեական գործ,սակայն քրեական
գործը կարճվել է: Հարկավոր է ընդգծել, որ առաջնային գնահատում ից
հետո աշխատանքներն իրականացվել են մի քանի ուղղություններով՝ հո
գեբանական խորհրդատվություն, իրավաբանական խորհրդատվություն
և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն: Այսպես, hոգեբանական խորհըրդատվության ընթացքում հիմնական հայցը կապված էր բռնաբա
րությունից հետո հուզական և հոգեբանական խնդիրների հետ, սակայն
խորհրդատվության ընթացքում պարզ դարձան մի շարք խնդիրներ: Կնոջ
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գենդերային սոցիալականացումը բավականին դժվարություններով է ան
ցել, հատկապես՝ դեռահասության տարիքում սեփական մարմնի ընդուն
ման և հակառակ սեռի հետ հարաբերությունների կառուցման դժվարություններ է ունեցել, ինչպես նաև պարզ դարձավ, որ մինչ բռնաբարության
դեպքը և դրանից հետո կինը նաև ամուսնու կողմ ից է ենթարկվել ֆիզ ի
կական և հոգեբանական բռնության: Հոգեբանական խորհրդատվութ
յան ընթացքում վերլուծվել են բռնաբարության հետևանքով առաջացած
մեղքի, ամոթի, զզվանքի և այլ հույզերն ու զգացումները, առավելա
պես շեշտադրվել է կնոջ ինքնագնահատականի և ինքնավստահության
խնդիրները, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության հետևանքով առաջա
ցած հուզական կախյալության և «սոսնձման» հիմնախնդիրը: Վերլուծվեց
բռնության պատճառները, հայրիշխանական համակարգի ազդեցության
հենքով, ինչպես նաև վերաձևակերպվեցին գենդերային դերերի մասին
պատկերացումները, շեշտադրվեց վերջինիս սոցիալական ակտիվութ
յան կարևորությունը կանանց իրավունքների հարցում։
Սոցիալական աշխատող ի կողմ ից առաջնային գնահատմանը հաջորդեց
միջամտության պլանի կազմումը և թիմ ի անդամների հետ հանդիպումը
և պարտականությունների բաշխումը: Մասնավորապես, սոցիալական
աշխատող ի օգնությամբ իրականացվեց կնոջ գիտակցության բարձ
րացում՝ ընտանեկան բռնության, բռնաբարության դեպքի վերաբերյալ,
մատնանշվեց, որ կնոջ խնդիրները չունեն անձնային բնույթ և բխում են
հայրիշխանական համակարգի կառուցվածքային խնդիրներից: Բռնա
րարի հետ հետագա շփումներից խուսափելու նպատակով կինը բռնաբա
րությունից հետո դուրս էր եկել աշխատանքից, հետևաբար՝ շեշտը դրվեց
նաև տնտեսական ուժեղացման վրա, մասնավորապես, աշխատանքներ
տարվեցին կնոջ զբաղվածության վերականգնման ուղղությամբ: Իրա
կանացվեց նաև տեղեկատվության տրամադրում ընտանեկան բռնութ
յան, սեռական բռնության վերաբերյալ:Սոցիալական աշխատող ի հետ
հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին ամուսնու և երեխաների հետ
փոխհարաբերությունները՝ շեշտադրելով կնոջ ազատության գաղափա
րը:

Ֆեմ ինիստական աշխատանքի առանձնահատկություն
ները վերը նկարագրված դեպքի վերլուծության օրինակով.
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Առաջնային փուլում դիտարկվեցին և վերհանվեցին կնոջ ռե
սուրսային կողմ երը, բացառվեց կնոջ «զոհ» և «բռնության են
թարկվելուն նպաստող» վարք հասկացությունները, երկրորդ
փուլում առավելապես շեշտը դրվեց կնոջ իրազեկվածության
բարձրացմանը գենդերային հիմքով բռնության տարատեսակ
ների, ընտանեկան բռնության առաձնահատկությունների վերա
բերյալ, վերլուծվեցին կնոջ մոտ առկա գենդերային կարծրատի
պերը և պատկերացումները, վերջնական փուլում կարևորվեց
կնոջ սոցիալական ակտիվությունը՝ որպես սեռական բռնություն
և ընտանեկան բռնություն վերապրած անձ և կարևորվեց կնոջ
ազատության գաղափարը։
Միջամտության այլ ձևերի կիրառման պարագայում, աշխա
տանքները կտարվեին կնոջը ստեղծված իրավ իճակ ին հար
մարացնելու ուղղությամբ: Կշեշտադրվեր սոցիալական ցանցի
անդամների, մասնավորապես՝ ամուսնու հետ՝ կնոջ իրավ իճակ ի
ընկալման ուղղությամբ:
Կին, 56 տարեկան, ամուսնացած, դիմ ել է «Կանանց ռե
սուրսայ ին կենտրոն» ՀԿ վերջին շրջանում միջանձնայ ին
հարաբերությունների խնդիրների պատճառով:
Առաջնային գնահատման արդյունքում պարզվեց, որ կինը զրկվել է
բարձր վարձատրվող աշխատանքից տարիքային և գենդերային պատ
կանել իության պատճառով: Տանը ապրում է ամուսնու հետ միասին, ով
ևս չի աշխատում առողջական խնդիրների պատճառով, իսկ երեխաները
արտերկրում են: Գնահատում ից հետո աշխատանքները իրականացվե
ցին 2 հիմնական ուղղությամբ՝ սոցիալական աշխատող ի հետ հանդի
պումներ և հոգեբանական խորհրդատվություն:
Սոցիալական աշխատող ի կողմ ից բացահայտվեցին կնոջ ուժեղ կողմ երը,
որոնք հիմք հանդիսացան կնոջ և սոցիալական աշխատող ի հետ բիզնեսի
նախագծման համար: Մասնավորապես, աշխատանքի ընթացքում բա
ցահայտվեց, որ կինը հմուտ գորգագործ է և ազատ ժամանակ հաճախ է
զբաղվել գորգագործությամբ, ուներ ավարտված աշխատանքներ, որոնք
սակայն, սպառելու խնդիր ուներ: Կնոջ ակտիվացման միջոցով մշակվեց
գորգերի աշխատանքների կատալոգ ևուղարկվեց պոտենցիալ գնորդնե
րին, որոշ ժամանակ անց, նա ստացավ մի շարք շահավետ առաջարկներ
և սկսեց կազմակերպել սեփական բիզնեսը:
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Հոգեբանական խորհրդատվության ընթացքում հիմնական հայցը կապ
ված էր վերջին շրջանում միջանձնային հարաբերությունների խնդիրների
հետ, հատկապես, կինը ընդգծում էր վերջին շրջանում ինքնագնահատա
կանի խնդիրների մասին և գերակշռող հուզական ցածր տրամադրութ
յան մասին: Վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ամուսնական հարաբերութ
յունները վերջին շրջանում բավական լարված են, կինը ստիպված ամուս
նացել և հետագայում հանուն երեխաների ապրել է իր ամուսնու հետ, իսկ
վերջին շրջանում՝ երեխաների մեկնելուց հետո, ավել ի են սրվել հարաբե
րությունները: Ցանկանում էր ամուսնալուծվել, սակայն ուներ թե՛ տարի
քային վախեր, թե՛ շրջապատող միջավայրի մարդկանցից քննադատվե
լու վախեր: Հոգեբանի հետ հանդիպումների ընթացքում պարզ դարձավ,
որ ամուսնալուծության գաղափարը բավական հակասական հույզեր և
մտքեր է առաջացնում կնոջ մոտ: Դրանք վերլուծվելուց հետո կնոջը ցույց
տրվեց գենդերային դերերի առանձնահատկությունները, փոխվեց պատ
կերացումները «ամուսնալուծված կին» պիտակ ի մասին և գենդերային
դերերի մասին:
Ֆեմ ինիստական աշխատանքի առանձնահատկություն
ները վերը նկարագրված դեպքի վերլուծության օրինակով.
Առաջնային փուլում դուրս հանվեց կնոջ ռեսուրսային կողմ ե
րը և առանձնահատկությունները, վերլուծվեց հասարակությու
նում առկա գենդերային կարծրատիպերի, պատկերացումների
ազդեցությունը կնոջ կյանքում և որպես պատճառներից հիմ
նականը հոգեբանական և սոցիալական խնդիրների համար, և
վերջնական փուլում վերապիտակավորվեցին նույն գենդերային
պատկերացումներով պայմանավորված հասկացությունները և
արդեն վերապիտակավորված պատկերացումները վերլուծվե
ցին ևաստիճանաբար գործադրվեց կնոջ կողմ ից իր անձնական
կյանքում։
Հատկանշական է, որ ֆեմ ինիստական միջամտության
շնորհիվ, բարձրաձայնվեց այս խնդիրը մակրոմակարդակում,
քանզ ի այստեղ անձնայինը քաղաքական է սկզբունքը առաջ
նային է, մինչդեռ, այլ միջամտության պարագայում, միջամտությունը կսահմանափակվեր միայն միջամտությամբ միկրո
մակարդակում:
21 տարեկան երիտասարդ կին` դիմ ել է  կենտրոն աջակ
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ցություն ստանալու նպատակով` վերջինս անցանկալ ի
հղիության 3 շաբաթում էր։
Սոցիալական աշխատող ի կողմ ից իրականացված առաջնային գնա
հատման արդյունքում պարզ դարձավ, որ կինը ցանկանում է արհեստա
կան ընդհատման միջոցով հեռացնել պտուղ ը, քանի որ դեռ պատրաստ
չէ ծնող դառնալուն, բացի այդ առկա է կայուն ֆինանսական եկամտի բա
ցակայություն: Զուգընկերը պատրաստ է աջակցել արհեստական ընդ
հատման համար անհրաժեշտ գումարը տալով, սակայն նա ևս չի ցան
կանում ստանձնել ծնող ի դեր: Պարզվեց նաև, որ կնոջ ծնողները տեղյակ
չեն իր հղիության մասին ևինքը ցանկություն չունի վերջիններիս պատմ ել
ևարդարանալ, մասնավորապես՝ վերջին շրջանում սրված հարաբերութ
յունների պարագայում: Առաջնային գնահատում ից հետո աշխատանք
ներն ընթացել են մի քանի ուղղություններով՝ սոցիալ-հոգեբանական
աջակցություն, հոգեբանական խորհրդատվություն, իրազեկվածության
բարձրացում, որոնք իրականացվել են մինչ հղիության արհեստական
ընդհատումը, այնպես էլ դրանից հետո: Երիտասարդ կնոջը տեղեկատ
վություն է տրամադրվել սեռավարակների, պաշտպանված սեռական
հարաբերությունների վերաբերյալ, խոսվել է հղիության ընդհատման
որոշման մասին, որ կինն ինքն է ընտրում շարունակել հղիությունը թե՝
ոչ, քանի որ դա իր իրավունքն է. տեղեկատվությունը տրամադրել է վե
րապարտաստված մասնագետի կողմ ից՝ ֆեմ ինիստական մոտեցման
սկզբունքներին համաձայն: Սոցիալական աշխատող ի կողմ ից կատար
վեց ուղղորդում դեպի գինեկոլոգիական ծառայություն, որտեղ կատար
վեց հղիության արհեստական ընդհատումը: Սոցիալական աշխատող ը,
շահառուի համաձայնությամբ, կապ հաստատեց վստահել ի ընկերուհու
հետ, ով ստանձնեց աղջկա խնամքը հղիության ընդհատում ից հետո:
Հոգեբանական խորհրդատվության ընթացքում քննարկվեց հղիության
արհեստական ընդհատման արդյունքում առաջացած մեղքի զգացումը,
աշխատանք տարվեց այն ուղղությամբ, որ կնոջ իրավունքն է ընդհատ
ման որոշում կայացնել ը, քանի որ իր մարմ ինն է և իր ցանկությունը: Քն
նարկվեց զուգընկերոջ հետ հարաբերությունները, ծնողների հետ հարա
բերությունները, վերջիններիս ոչ հուզական և վերահսկողական վարքը
իր նկատմամբ, հաճախակ ի վիճաբանությունները ուշ տուն գալու, կամ
տնային հարցերով մայրիկ ին չօգնելու վերաբերյալ, հասարակությունում
առկա կարծրատիպային պատկերացումները հղիության արհեստա
կան ընդհատման վերաբերյալ: Կինը ներառվեց հղիության արհեստա
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կան ընդհատման դիմած կանանց խմբային հանդիպումների, որտեղ
քննարկվեցին իր վախերը, մեղքի զգացումը, ամոթի զգացումը և ցույց
տրվեց դրանց հասարակական բնույթը, ինչպես է այդ ամ ենին ավելա
նում նաև կրոնական պատկերացումները ևայլն:

Ֆեմ ինիստական աշխատանքի առանձնահատկություն
ները վերը նկարագրված դեպքի վերլուծության օրինակով.
Աշխատանքը իրականացվեց երկփուլ կառուցվածքով. մինչ
հղիության արհեստական ընդհատումն աշխատանք տարվեց
մեղքի զգացման, վախերի և կարծրատիպային պատկերա
ցումների շուրջ, կնոջը բացատրվեց, որ հղիության արհեստա
կան ընդհատումն իր որոշումն է, քանի որ դա բացառապես իր
մարմնին է վերաբերում և իր իրավունքներին, և հղ իության ար
հեստական ընդհատում ից հետո շարունակվեց մասնագիտա
կան աջակցության տրամադրումը, խմբային հանդիպումների
միջոցով, նաև հնարավորություն տրվեց կնոջը տեսնելու, որ ին
քը միակը չէ ևիր խնդիրը կիսող կանայք ևս կան:
Միջամտության այլ ձևերի կիրառման պարագայում, աշխա
տանքները կտարվեին, կնոջ որոշման փոփոխության շուրջ,
մասնավորապես կակտիվացվեին ռեսուրսներ, որոնք կազդեին
կնոջ որոշման վրա: Թեև այդ աշխատանքները չէին կրի հար
կադրական բնույթ, սակայն որպես ցանկալ ի նպատակ կդիտ
վեր պտղի պահպանումը:

39 տարեկան կին, ունի մեկ անչափահաս երեխա, ամուս
նալուծված, սեռական բռնության ենթարկված անձ: Կինը
հայտնեց, որ ցանկանում է, որ այդ տղամարդը պատժվ ի,
սակայն նախկինում չի կարողացել դիմ ել, քանի որ ամա
չել է, թե ինչ կմտածեն մարդիկ իր մասին:
Սոցիալական աշխատող ի կողմ ից առաջանային գնահատում ից հետո
պարզ դարձավ, որ կինը 30 օր առաջ սեռական բռնության է ենթարկվել
իր զուգընկերոջ կողմ ից, ում ճանաչում է մոտ 2 տարի և ում հետ սիրա
յին հարաբերությունների մեջ են գտնվել: Վերջին շրջանում հարաբերութ
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յունները լարվել են, քանի որ ինքը պարզել է, որ զուգընկերը ընտանիք
ունի և ամուսնացած է: Դրանից հետո, կինը չի ցանկացել շարունակել
հարաբերությունները: Մոտ 6 ամ իս հարաբերություններն ընդհատված
են եղել: Մոտ մեկ ամ իս առաջ, տղամարդը զանգահարել է իրեն, խնդրել
հանդիպել, քանի որ կարևոր քննարկելու խնդիրներ ուներ: Հանդիպել են
սրճարանում, խոսել և պարզաբանել ինչ-որ հարցեր, որից հետո, տուն
ճանապարհելուց, ավտոմ եքենայում փորձել է ստիպողական սեռական
հարաբերություն ունենալ կնոջ հետ, հարվածել է վերջինիս դեմքին, ին
չի արդյունքում կնոջ քթից արյունահոսություն է սկսվել, որից հետո տղա
մարդը բռնաբարել է կնոջը: Աշխատանքն իրականացվեց մի շարք ուղ
ղություններով՝ իրավաբանական խորհրդատվություն, հոգեբանական
խորհդատվություն և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն: Սոցիալա
կան աշխատող ի կողմ ից, կնոջ հետ աշխատանքներ տարվեցին, նախկ ին
զուգընկերոջ դեմ ոստիկանությունում բողոք ներկայացնելու ուղղությամբ:
Դեպքին կցվեց նաև փաստաբան, ով կներկայացներ կնոջ իրավունքները
նախաքննության և դատավարական գործընթացներում: Քանի որ բռնա
բարությունից հետո կինը տևական ժամանակ չէր այցելում աշխատանքի,
սոցիալական աշխատող ը կնոջ հետ միասին հանդիպեց նախկ ին գործա
տուի հետ, կնոջ աշխատանքը վերականգնելու նպատակով:
Հոգեբանական խորհրդատվության ընթացքում վերլուծվեցին սեռական
բռնության հետևանքով առաջացած հուզական խնդիրները, հիշողութ
յան առկայծումները, մեղքի զգացումը, ամոթը, բռնարարից վախը և այլ
խնդիրները: Հոգեբանական խորհրդատվության ընթացքում քննարկվեց
նաև կնոջ գենդերային սոցիալականացման առանձնահատկություննե
րը, գենդերային դերերի ազդեցությունը իր վրա, քննարկվեցին և շեշ
տադրվեցին այնպիսի կարծրատիպային մտքեր, ըստ որի, ինքը, եթե
նախկ ինում սեռական հարաբերություն է ունեցել այդ տղամարդու հետ,
նշանակում է պիտի սպասեր, որ փորձ կլինի սեռական հարաբերության.
առավելապես շեշտադրվեց հասարակությունում առկա կարծրատիպերի
ազդեցությունը կնոջ կյանքի ևորոշումների վրա:

Ֆեմ ինիստական աշխատանքի առանձնահատկություն
ները վերը նկարագրված դեպքի վերլուծության օրինակով.
Աշխատանքը իրականացվեց մի շարք առանձնահատկություն
ներով. աշխատանք տարվեց մեղքի զգացման, վախերի և կարծ
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րատիպային պատկերացումների շուրջ, կնոջ հետ աշխատանք
տարվեց այն ուղղությամբ, որ ինքը մեղավոր չի կատարվածի
համար և պատասխանատվություն չի կրում, բռնության համար
պատասխանատուն բռնարարն է, իսկ հասարակության կարծ
րատիպային պատկերացումներն նպաստում են մեղքի զգաց
ման ևամոթի զգացման առաջացմանը:
Միջամտության այլ ձևերի պարագայում, կվերլուծվեին բռնա
բարության պատճառահետևանքային կապերը:
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Վերջաբան

Սույն ուղեցույցը նպատակ ունի ծանոթացնե
լու ֆեմ ինիստական մոտեցման հիմնական առանձնահատկություններին
սոցիալական աշխատանքում և հոգեբանական խորհրդատվությունում:
Ուղեցույցը գրվել է մասնագետների կողմ ից, ովքեր ունեն ֆեմ ինիստական
մոտեցմամբ աշխատելու փորձ և գործնական հմտություններ, նպատակ
ունենալով աջակցել մասնագետներին, ովքեր հետաքրքրված են ֆեմ ի
նիստական մոտեցմամբ և նպատակ ունեն մասնագիտական աջակցութ
յուն ցուցաբերել: Հարկավոր է ընդգծել, որ, ինչպես ներկայացված է ուղե
ցույցում ֆեմ ինիստական մոտեցումը թե՛ հոգեբանական խորհրդատվութ
յունում, թե՛ սոցիալական աշխատանքում հիմք է դրել այցելու-մասնագետ
(հոգեբան, սոցիալական աշխատող) հարաբերությունների կառուցմանը,
անհատական խնդիրները հասարակական, քաղաքական դարձնելու
միտմանը, ինչպես նաև մինչ այդ կանանց հիմնախնդիրներին գոյություն
ունեցող մոտեցմանը, կանանց հոգեբանական և հուզական խնդիրներին՝
հնարավոր դարձնելով հակախտրական մոտեցման ձևավորմանը: Ֆե
մինիստական մոտեցումը նաև հնարավոր դարձրեց «գենդեր» եզրույթի
ներառումը հոգեբանական խորհրդատվության և սոցիալական աշխա
տանքի ոլորտ, ինչն էլ հնարավոր դարձրեց արտացոլել պատճառահետե-
վանքային կապը, որ գոյություն ունի գենդերային կարծրատիպերի, գեն
դերային նորմ երի և մարդու հոգեբանական խնդիրների միջև:
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Օգտագործված գրականության ցանկ.
Սոցիալական աշխատանքի մաս
1.

Barretti, M. (2001). Social Work, Women and Feminism: A Review of Social
Work Journals, 1988-1997. Affilia

2.

Berlin, S., & Kravetz, D. (1981, November). Women as Victims: A feminist social
work perspective. Social Work, 26(6).

3.

Dominelli, L. (1997b) ‘Social Work and Social Development: A Partnership in
Social Change’ inJournal of Social Development in Africa, Vol. 12, No. 1.

4.

Dominelli L. Feminist Social work. Theory and Practice, 2002, Palgrava.

5.

Freeman, M. (1990, July 1). Beyond Women’s Issues: Feminism and social Work.
Affilia, 5(2).

6.

Hooks, B. (2000). Feminist Theory from Margin to Center. Brooklyn: South End
Press.

7.

Nes, J., & Iadicola, P. (1989, January). Toward a Definition of Feminist Social
Work: A Comparison of Liberal, Radial, and Socialist Models. Social Work.

8.

Saulnier, C. (2000). Incorporating Feminist Theory into Social Work Practice:
Group WorkExamples. Social Work with Groups.

Հոգեբանական խորհրդատվության մաս
1.

Corey G., 2001: The art of integrative counseling; Pacific Grove, CA

2.

Corey G, 2001: Designing an Integrative Approach to Counseling Practice; Pacific
Grove, CA

3.

Sharf S.R., 2004: Theories of psychotherapy and counseling: concepts and cases,
3rd ed. Pacific Grove: CA, Brooks/Cole

4.

Sommers-Flanagan J. and Sommers-Flanagan R., 2004: Counseling and
psychotherapy theories in context and practice, skills, strategies and techniques,
New Jersey

5.

Selvira Draganovic, 2011: Approaches to Feminist Therapy: A Case Study
Illustration, Epiphany

6.

Techniques in feminist therapy

50

Տերմ ինաբանական բառարան
Գ
Գենդեր. Գենդեր եզրույթը գիտական ասպարեզ մտցրել է Ջ. Մանին 1955
թվականին ևեզրույթը մեկնաբանվում է՝ որպես անձի «սոցիալական սեռ»։
Գենդերայ ին խտրականություն. Գենդերային նախապաշարմունքների և
կարծրատիպերի հետևանքով առաջացած պատկերացումների, դատողությունների և վերաբերմունքի դրսևորում։
Գենդերայ ին հավասարություն. Մարդու հիմնարար իրավունք է: Այն են
թադրում է հավասար վերաբերմունքի և սեռով պայմանավորված խտրակա
նությունից զերծ պայմանների և հնարավորությունների առկայություն հասա
րակությունում:
Գենդերայ ին հիմքով բռնություն. Սեռով պայմանավորված բռնության
ցանկացած գործողություն, որն ամ ենայն հավանականությամբ հանգեցնում
է կանանց ֆիզ իկական, սեռական, հոգեկան ցավ ի կամ տառապանքի, այդ
թվում նաև՝ նման գործողությունների սպառնալ իքը, հարկադրանքը կամ
ազատության կամայական սահմանափակումը, անկախ նրանից, թե այն տե
ղի է ունենում հրապարակայնորեն, թե մասնավոր կյանքում:

Ը
Ընտանեկան բռնություն. Ֆիզ իկական, տնտեսական, հոգեբանական,
սեռական բռնության կիրառումն է ընտանիքի մի անդամ ի կողմ ից մյուսի
նկատմամբ։ Վիճակագրությունը ցույց է տալ իս, որ հիմնականում բռնության
ենթարկվում են կանայք իրենց զուգընկերների կողմ ից։

Ի
Ինցեստ. Սեռական կապ արյունակցական մտերիմ կապի մեջ գտնվող
մարդկանց միջև ( օրինակ՝ ծնող-երեխա, մորեղբայր/մորաքույր-զարմուհի/
զարմ իկ)

Լ

ԼԳԲՏ. Անգլերեն հապավում կազմված լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր
բառերի սկզբնատառերից։ Այն օգտագործվում է որպես նույնասեռական
(հոմոսեքսուալ՝ անձ, որին բնորոշ է զգացմունքային, հուզական, զգայական,
ինտիմ և սեռական հակում նույն սեռի այլ անձի նկատմամբ․ լեսբի՝ կին նույ
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նասեռական, գեյ՝ տղամարդ նույնասեռական), բիսեքսուալ (երկսեռական՝
անձ, որին բնորոշ է զգացմունքային, հուզական, զգայական, ինտիմ և սեռա
կան հակում ինչպես նույն, այնպես էլ հակառակ սեռի այլ անձի նկատմամբ),
տրասնգենդեր (գենդերափոխ՝ անձ, որի ինքնությունը կամ արտաքինը
տարբերվում է իր կենսաբանական սեռին բնորոշ դերերի, վարքի, գործո
ղությունների վերաբերյալ հասարակության մեջ գոյություն ունեցող կարծրա
տիպային սպասումներից) տերմ ինների հավաքական անուն:

Խ
Խտրականություն. Քաղաքացու, մարդու իրավունքների սահմանափակումը
կամ զրկումը, նրա՝ այս կամ այն հատկանիշների պատճառով:

Հ
Հակամ իլ իտարիստական   շարժում. Միլ իտարիզմ ի դեմ ուղղված շար
ժումներ (միլ իտարիզմ՝ բառացիորեն թագմանաբար նշանակում է զինա
պաշտական, հատուկ և ընդգծված մոտեցում ռազմականացմանը): Մի
լիտարիզմը պետական քաղաքականություն է, գաղափարախոսություն և
կոլեկտիվ գիտակցություն, որը պետության արտաքին քաղաքականության
շրջանակներում կարևորում է զավթողական պատերազմները և ռազմական
պաշտպանության զարգացումը:
Հայրիշխանություն. Կազմակերպությունների, ինստիտուտների և առօրյա
կենսագործունեության համակարգ է, որը թույլ է տալ իս տղամարդկանց վե
րահսկել կանանց կյանքը։

Մ
Մակրոպրակտիկա սոցիալական աշխատանքում. Սոցիալական աշխա
տանքի մակրոմակարդակում իրականացվող աշխատանք, որի ներգործության օբյեկտը սահմանվում է հասարակությունը և մասնավորապես՝ պետա
կան ինստիտուտները:

Ռ
Ռեֆլեքսիա. Լատ.՝reflexio-անդրադարձում, այնպիսի կշռադատություն, որի
դեպքում անձն անդրադառնում է իր սեփական գործունեությանն ու բովան
դակությանը. հայտնի է նաև որպես հոգեբանական խորհրդատվության հիմ
նական տեխնիկներից մեկը, երբ խորհրդատուն անդրադաձնում է այցելուին
իր իսկ հույզերը, զգացումները։
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Ս
Սեքսիզմ. Խտրականության գաղափարախոսություն մարդկանց նկատ
մամբ՝ կախված նրանց սեռից, որն իրագործվում է նաև պրակտիկայում։ Այն
հիմնված է համոզմունքների վրա, որոնց համապատասխան կանանց կամ
տղամարդկանց անհիմն ձևով վերագրվում են, կամ մերժվում կոնկրետ
որակներ, ենթադրում է նաև գերազանցություն` ֆիզ իկական և ինտե
լեկտուալ դրսևորումներում, չնայած չեն ներկայացվում համոզ իչ ապա
ցույցներ, որ տղամարդիկ ավել ի հմուտ կամ լավ են, քան կանայք՝ և
հակառակը: Ըստ այդմ, հաճախ առօրյայում օգտագործվում են արտահայ
տություններ, որոնք ընդունված է համարել սեքսիստական արտահայտություններ կամ մեկնաբանություններ,օրինակ՝ կանանց խելքը կարճ է, կարևո
րը կնոջ մարմնի բարեմասնություններն են ևայլն։
Սուֆրաժիստական շարժում. 1830-1920թթ.` ֆեմ ինիզմ ի «առաջին ալ ի
քը» ձևավորվեց սուֆրաժիստական շարժում ից (անգլ. Suffrage - ընտրական
իրավունք բառից): Շարժման հիմնական ուղղվածությունն էր կանանց կող
մից հավասար ընտրական իրավունքների համար պայքարը:

Ֆ
Ֆեմ ինիզմ. Քաղաքական շարժման, գաղափարախոսության և սոցիալա
կան շարժման ամբողջություն է, որը կիսում է միևնույն նպատակը՝ սահմանել,
հաստատել և ապահովել կանանց քաղաքական, տնտեսական և սոցիալա
կան իրավունքների իրացումը հասարակության մեջ:
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