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Ա նուշ Ֆրուն զի կի Ա լեք սա նյան - ՀՀ ԿԳՆ կր թու թյան ազ գային 
ինս տի տու տի Ման կա վար ժա կան կադ րե րի վե րա պատ րաստ ման 
և ա տես տա վոր ման բաժ նի մաս նա գետ, «Եր կու սով» հո գե բա նա-
կան մաս նա գի տաց ված կե նտ րո նի տնօ րե ն:

Ծն վել է 1983 թվա կա նին Երևան քա ղա քում, 2006 թվա կա նին 
ա վար տել է Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի Փի լի սո փայու-
թյան, հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի հո գե բա նու-
թյան բա ժի նը: 2005 թվա կա նից զբաղ վում է գո րծ նա կան հո գե-
բա նու թյա մբ: 2007 թվա կա նից նաև հան դի սա նում է կր թու թյան 
ո լոր տի փոր ձա գետ, զբաղ վում է ման կա վար ժա կան կադ րե րի 
վե րա պատ րա ստ ման և մաս նա գի տա կան զար գաց ման հար ցե-
րով: Շուրջ 20 հոդ ված նե րի և ձեռ նա րկ նե րի հե ղի նակ և հա մա հե-
ղի նակ է: 

Ար շակ Դավ թի Գաս պա րյան - Քրե ա կան ար դա րա դա տու-
թյան ո լոր տի մի ջազ գային փոր ձա գետ, հո գե բան, « Սո ցի ա լա կան 
ար դա րու թյուն» ՀԿ և « Հայաս տա նի ե րե խա նե րի պա շտ պա նու-
թյան ցան ցի» նա խա գա հ: 

Ծն վել է 1982 թվա կա նին Երևան քա ղա քում, 2007 թվա կա նին 
ա վար տել է ԵՊՀ Հո գե բա նու թյան ֆա կուլ տե տի աս պի րան տու-
րան: 

2001 թ-ից աշ խա տում է քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան ո լոր-
տում, հա մա կար գել է հո գե բա նա կան աշ խա տա նք նե րը ՀՀ քրե-
ա կա տա րո ղա կան հա մա կար գում։ Մաս նա գի տա ցել է նաև ան չա-
փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան և ե րե խա նե րի պա շտ պա նու-
թյան ո լո րտ նե րում։ Դա սա վան դում է քրե ա կան ար դա րա դա տու-
թյան ո լոր տի աշ խա տա կից նե րի վե րա պատ րա ստ ման տար բեր 
հաս տա տու թյուն նե րում։

 Հե ղի նա կել 15 գի տա կան հոդ ված ներ և 2 ու սում նա մե թո դա-
կան ձեռ նա րկ նե րի հա մա հե ղի նակ է։ 

 Պրո բա ցի այի Եվ րո պա կան մի ու թյան, Բան տային և ուղ ղիչ 
աշ խա տա նք նե րի մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի այի և Կրի մի նո լոգ նե րի 
եվ րո պա կան ա սո ցի ա ցի այի ան դամ է։ 

Գայա նե Ռու բի կի Հո վա կի մյան - ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան «Ի րա վա կան կր թու թյան և վե րա կա նգ նո ղա-
կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման կե նտ րոն» ՊՈԱԿ -ի տնօ րե նի 
վե րա կա նգ նո ղա կան ծրագ րե րի հար ցով տե ղա կալ:
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Ծն վել է  1979 թվա կա նին Կի րո վա կան / ներ կայիս Վա նա-
ձոր/ քա ղա քում: 2002 թվա կա նին գե րա զան ցու թյա մբ ա վար տել է 
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի Փի լի սո փայու թյան,  հո գե բա նու-
թյան և սո ցի ո լո գի այի  ֆա կուլ տե տի  սո ցի ո լո գի այի բա ժի նը` մա գի-
ստ րո սի ո րա կա վոր մա մբ:  2002 թվա կա նից  աշ խա տում է ՀՀ ար դա-
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կազ մում, հա մա տե ղու թյա մբ  նույն 
թվա կա նից զբաղ վում է ման կա վար ժա կան և գի տա հե տա զո տա կան 
գոր ծու նե ու թյա մբ:  Շուրջ քսան հոդ ված նե րի, ձեռ նա րկ նե րի և մե թո-
դա կան ու ղե ցույց նե րի հե ղի նակ և հա մա հե ղի նակ է: 

Է լե ո նո րա Գևոր գի Վի րա պյան – ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա-
լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի ըն տա նի քի, 
կա նա նց և ե րե խա նե րի հիմ նա հար ցե րի վար չու թյան կա նա նց 
հիմ նա հար ցե րի բաժ նի գլ խա վոր մաս նա գետ:

Ծն վել է 1958 թվա կա նին Երևան քա ղա քում, 1983 թվա կա նին 
ա վար տել է Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռու սաց լեզ վի 
և գրա կա նու թյան ֆա կուլ տե տը: ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա-
կան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նում աշ խա տում է 1997 թվա կա-
նից: Զբաղ վում է բռ նու թյան (այդ թվում՝ ըն տա նե կան բռ նու թյան, 
մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման, գեն դե րային խն դիր-
նե րով: Մի շա րք  մշա կում նե րի և ձեռ նա րկ նե րի հա մա հե ղի նակ է: 

 Սույն մո դու լը ստե ղծ վել է « Փի-Էյչ Ին թեր նե շնլ» (պաշ տո նա պես 
գրանց ված որ պես «Փ րո ջե քթ Հար մո նի») կազ մա կեր պու թյան հայ կա-
կան մաս նա ճյու ղի և ՀՀ Ոս տի կա նու թյան հա մա տեղ նա խա ձեռ նու-
թյա մբ՝  ե րե խայի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ո լոր տի մաս նա-
գետ նե րի նե րգ րավ մա մբ: Մո դու լը մշակ վել և տպա գր վել է  ԱՄՆ Պետ-
քար տու ղա րու թյան Թմ րա մի ջոց նե րի դեմ պայ քա րի և ի րա վա պահ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան բաժ նի ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյա մբ՝ « Փի-Էյչ 
Ին թեր նե շնլ»-ի կող մից ի րա կա նաց վող « Հա մայն քային կա պե ր՝ ի 
նպաստ ի րա վա կան սո ցի ա լա կա նաց ման» ծրագ րի շր ջա նա կում:

 Սույն մո դու լը ար տա ցո լում է հե ղի նակ նե րի տե սա կետ նե րը, մեկ նա-
բա նու թյուն նե րը և եզ րա կա ցու թյուն նե րը, ո րո նք կա րող են չհա մը նկ նել 
ԱՄՆ Պետ քար տու ղա րու թյան տե սա կետ նե րի հետ:
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Գ ԼՈՒԽ 1 
ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ ՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ 1

1�1�   Ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի 
կա զմն ու բնույ թը 

 Հա մար վում է, որ ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան 
հա մա կար գը մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված ի րա վա կան կա նոն նե րի 
ու նոր մե րի հա մա կա րգ է (հիմ նա կա նում՝ Մի ա վոր ված Ազ գե րի 
Կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) և Եվ րո պայի Խո րհր դի (ԵԽ) կող մից), 
որ միտ ված է պա շտ պա նել ե րե խայի ն2 ըն դուն ված ստան դա րտ 
ար դա րա դա տա կան հա մա կար գե րում։ Նշ ված նոր մե րն ու կա նոն-
նե րը ոչ այն քան գոր ծո ղու թյուն ներ ու կո նկ րետ ըն թա ցա կար գեր 
են, որ քա ն՝ վե րա բեր մունք ու մո տե ցում, ար ժեք ներ ու դիր քո րո-
շում նե ր՝ ար դա րա դա տա կան հա մա կար գի հետ որևէ կե րպ առնչ-
ված ե րե խայի նկատ մա մբ։ Ու թեև այս կա նոն նե րն ու նոր մե րը ոչ 
մի շտ են մատ նա ցույց ա նում կո նկ րետ ոս տի կա նա կան կա ռույց-
նե րի դե րն ու նշա նա կու թյու նը, այ դու հան դե րձ խի ստ է ա կան է ե րե-
խայի նկատ մա մբ վե րա բեր մունք ձևա վո րել ամ բող ջա կա նու թյան 

1 Սույն գլուխն ար տա ցո լում է լոկ ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա-
կար գի հիմ նա կան ի րա վա կան փաս տա թղ թե րն ու դրա նց հիմ նա րար մո տե ցում նե րը 
հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման ուղ ղու թյա մբ։ Այն նպա տակ է հե տա պն դել ոս տի-
կա նու թյան աշ խա տակ ցին տալ հա մա կար գային պատ կե րա ցում ան չա փա հաս նե րի 
հետ ի րա կա նաց վող աշ խա տա նք նե րի ամ բող ջա կա նու թյան մա սին և տե սա նե լի դա րձ-
նել ոս տի կա նու թյան դե րը քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան ողջ շղ թայում ան չա փա հաս-
նե րի հետ վար վե ցո ղու թյան ո լոր տում։ Սույն գլ խում ներ կայաց ված տե ղե կատ վու թյունն՝ 
իր հա մա կար գայ նու թյա մբ ու ղե նի շային է՝ ան չա փա հաս նե րի հետ հար ցազ րուց ներ 
վա րե լու, նրա նց ի րա վա խա խտ ման ռի սկն ու հա վա նա կա նու թյու նը գնա հա տե լու, այդ 
ար դյունք նե րը վեր լու ծե լու ու ի րաց նե լու աշ խա տա նք նե րի, այդ մա սին նյու թը յու րաց նե-
լու հա մար, ո րո նց մա սին կխոս վի այլ բա ժին նե րում (գ լուխ նե րում)։ Ա ռա վել խոր քային 
և ամ բող ջա կան գի տե լիք նե րի հա մար ան հրա ժե շտ է տե քս տում ար ծա րծ ված փաս տա-
թղ թե րի ցան կը հա մալ րել հետևյալ փաս տա թղ թե րով ևս՝ 

• Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան չա փա հաս նե րի պա շտ պա նու թյան վե րա բե րյալ 
ՄԱԿ-ի կա նոն ներ (Հա վա նայի կա նոն ներ) 

• Ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ չկապ ված մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ ՄԱԿ-ի նվա զա-
գույն ստան դա րտ կա նոն ներ (Տո կի ոյի կա նոն ներ)

• « Վի են նայի ղե կա վա րող սկզ բունք նե րը» (Vienna Guidelines)     
2 Մի շա րք մի ջազ գային ի րա վա կան կար գա վո րում նե րում կի րա ռե լի են «ե րե խա» 

կամ «ե րի տա սա րդ» ար տա հայ տու թյուն նե րը, ո րո նք ձեռ նար կի սույն բաժ նի են թա-
տեքս տում ար տա հայ տում են «ան չա փա հաս» եզ րույ թը ։
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մե ջ՝ կարևո րե լով քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան ողջ հա մա-
կար գի (ոս տի կա նու թյուն, քնն չա կան կո մի տե, դա տա խա զու թյուն, 
դա տա րան, քրե ա կա տա րո ղա կան ծա ռայու թյուն և պրո բա ցի այի 
պե տա կան ծա ռայու թյուն) դե րը ե րե խա-հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն ներ (հա մայնք) շղ թայում։ 

Այս պես, 1993 թ. հու նի սի 23-ին Հայաս տա նը մի ա ցել է ՄԱԿ-ի 
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ային (Ե ԻԿ): Ե ԻԿ-ը 
պա հան ջում է մաս նա կից պե տու թյուն նե րից մշա կել և ի րա կա-
նաց նել ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա պար փակ 
քա ղա քա կա նու թյուն՝ հա տուկ ու շադ րու թյուն դա րձ նե լով ան չա-
փա հաս նե րի ի րա վա խախ տում նե րի կան խար գել մա նը, ա զա տա-
զրկ ման այ լը նտ րան քային մի ջոց նե րի նե րդր մա նը, ո րո նք հնա-
րա վո րու թյուն կտան ան չա փա հաս նե րի ի րա վա խախ տում նե րին 
ար ձա գան քե լ՝ ա ռա նց ըն դուն ված, ստան դա րտ ըն թա ցա կար գե-
րին դի մե լու: Հա ջոր դիվ, կարևոր փաս տա թղ թե րն են՝ 

• «Ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան ի րա-
կա նաց ման նվա զա գույն ստան դա րտ կա նոն ներ (Պե կի-
նյան կա նոն ներ)», 

• «Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման 
ՄԱԿ-ի ու ղե նիշ ներ (Ռի ա դյան ու ղե նիշ ներ)», 

• «Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան չա փա հաս նե րի պա շտ պա-
նու թյան հա մար Մի ա վոր ված Ազ գե րի Կազ մա կեր պու թյան 
կա նոն ներ»։ 

Ըն դուն ված է հա մա րել, որ այս ե րեք փաս տա թղ թե րը, Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի այի հետ մի ա սին, կազ մում 
են ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի հիմ նա-
կան ստան դա րտ նե րը: 

Ի նչ պես Ե ԻԿ-ը, այն պես էլ այս փաս տա թղ թե րը3 պա հան ջում 
են, որ ազ գային ի րա վա կան հա մա կար գե րը հաշ վի առ նեն օ րեն քի 
հետ խն դիր ներ ու նե ցող ան չա փա հաս նե րի հա տուկ կար գա վի-
ճա կն ու խո ցե լի ու թյու նը։ Դրա նք վե րա բե րում են և՛ կան խար գել-
մա նը, և՛ վար վե ցո ղու թյա նը՝ հի մք ըն դու նե լով այն կե նտ րո նա կան 
սկզբուն քը, որ ան չա փա հաս նե րի նկատ մա մբ ար դա րա դա տու թյան 

3 Ըն դուն ված Գլ խա վոր ա սա մբ լե այի կող մից հա մա պա տաս խա նա բա ր՝ 1990 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րին, 1985 թվա կա նի նոյեմ բե րին և 1990 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի ն
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ո լոր տում բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը պե տք է բխեն ե րե խայի լա վա-
գույն շա հի ց4: 

Այս ի մաս տով, դի տա րկ վում է, որ, առն վա զն, ե րե խան պի տի 
լի նի լս ված, պի տի ա պա հո վել նրա զար գա ցումն ա պա հո վող պայ-
ման նե րն ու ան վտան գու թյու նը (օ րի նա կ՝ ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի 
ու ե րե խայի բնա կու թյան վայ րի ո րոշ ման պա րա գայում)5։ Քրե ա-
կան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գում (դի ցուք ոս տի կա նու-
թյու նում) սա առն վա զն են թադ րում է. 

Ե րե խայի հետ շփ վե լիս (ան կախ այն հան գա ման քի ց՝ ի րա
վա խա խտ է, վկա, թե տու ժող/ զոհ) բռ նու թյան ու վատ վե րա
բեր մուն քի որևէ ձևի բա ցա ռում։ Հա ճախ մե ծա հա սակ նե րը 
(դի ցուք՝ ոս տի կա նը), ել նե լով, օ րի նա կ՝ ան չա փա հա սի կող մից 
կա տար ված ի րա վա խա խտ ման բնույ թից (դա ժա նու թյա մբ ու ղե կց-
ված ծեծ, եր կար մտած ված ու նպա տա կին հա սց ված գո ղու թյուն, 
կո ղո պուտ կամ այլ՝ « մե ծա հա սա կին բնո րոշ» վա րք) ու խոս քից 
(ք րե ա կան մի ջա վայ րում հայտ նի ժար գոն, ա տե լու թյա մբ ու թշ նա-
ման քով լե ցուն ար տա հայ տու թյուն ներ, ինք նա վս տահ ու տրա-
մա բան ված խո սք), թյուր պատ կե րա ցում են կազ մում, թե 14-15 
տա րե կան այս ե րե խան ար դեն մե ծա ցել է ու կա րիք չկա նրան 
դի տար կել որ պես ե րե խա։ Այս ի մաս տով, նման մո տե ցու մը կա րող 
է նպաս տել (մի գու ցե, նույ նի սկ՝ ոչ դի տա վո րու թյա մբ) կո պիտ, 
հա տու, խոս քի ու վար քի, ան տար բեր կամ խի ստ վր դով ված (անձ-
նային մա կար դա կում) վե րա բեր մուն քի, սպառ նա լիք նե րի և այլ։ 
Ի հար կե, չի կա րե լի բա ցա ռել աք սե լե րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի 
կարևո րու թյու նը, ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով հո գե բա նա կան տա րի քի 
գե րա կայու թյու նը կեն սա բա նա կան տա րի քի նկատ մա մբ և այլն։ 
Սա կայն ե րե խա նե րի, այդ թվում՝ դե ռա հաս նե րի կեն սա բա նա-
կան, սո ցի ա լա կան ու հո գե բա նա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 
մի շտ պի տի դի տա րկ վեն որ պես ա ռաջ նա հեր թու թյուն։   

4  Բ խում է Ե ԻԿ 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ց. «Ե րե խա նե րի նկատ մա մբ բո լոր գոր ծո-
ղու թյուն նե րում, ան կախ այն բա նից, թե դրա նք ձեռ նա րկ վում են սո ցի ա լա կան ա պա-
հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան կամ մաս նա վոր հիմ նա րկ նե րի, դա տա-
րան նե րի, վար չա կան կամ օ րե նսդ րա կան մար մին նե րի կող մից, ա ռաջ նա հե րթ ու շադ-
րու թյուն է դա րձ վում ե րե խայի լա վա գույն շա հե րին»:

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Best_interests, ինչ պես նաև UNHCR Guidelines on 
Determining the Best Interests of the Child - http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf 
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Ե րե խայի հետ վս տա հու թյան մթ նո լո րտ ձևա վո րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյուն (ա ռա վել ման րա մա սն՝ հա ջո րդ գլուխ
նե րում)։ Վե րը բեր ված օ րի նա կով ու պատ ճա ռա բա նու թյա մբ, 
հա ճախ ոս տի կա նը, կե նտ րո նա նա լով հնա րա վոր քրե ա կան 
գոր ծով «ճշ մա րիտ» ու «ի րեն ան հրա ժե շտ» տե ղե կատ վու թյու նը 
բա ցա հայ տե լու նպա տա կի վրա, կա րող է ան տար բե րու թյան 
մատ նել ե րե խայի հույ զե րը, տա րի քային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն-
նե րով պայ մա նա վոր ված (հա ճախ նաև ինք նա պա շտ պա նա կան) 
վար քը, ին չը սո վո րա բար կա րող է հան գեց նել գոր ծըն կե րու թյան 
դա դա րեց մա նը կամ, առն վա զն, ա նար դյու նա վետ հա ղոր դակց-
մա ն։ 

Ոս տի կա նու թյան շեն քում և դրա նից դուրս ե րե խայի 
ան վտան գու թյան ե րաշ խիք նե րի ստեղ ծում (այս մա սին հա ջոր
դի վ՝ ա ռա վել ման րա մա սն հա ջո րդ գլուխ նե րում)։ Ա ռա ջին 
դեպ քում, ան հրա ժե շտ է հար ցազ րույց վա րե լու հմ տու թյուն ներ 
այն պես, որ ե րե խան ի րեն զգա ա պա հով ու ան վտա նգ (օ րի նա կ՝ 
հար ցազ րույ ցի հա մար նա խա տես ված սե նյակ, հնա րա վոր բռ նու-
թյան են թար կո ղից ան ջատ պայ ման նե րում հար ցազ րույց և այլն)։ 
Երկ րո րդ դեպ քում, ան հրա ժե շտ է մի ջոց ներ ձեռ նար կել ե րե խային 
բռ նու թյան մի ջա վայ րից, առն վա զն ժա ման կա վո րա պես, հե ռու 
պա հե լու ուղ ղու թյա մբ (անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, ուղ ղոր դե լով 
հա մա պա տաս խան ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող հա մայն քա հեն 
կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ)։ 

Ա նհ րա ժե շտ է հնա րա վո րու թյուն տալ ե րե խային կիս վել իր 
մտա վա խու թյուն նե րով, կար ծի քով ու վե րա բեր մունք հայտ
նել ի րո ղու թյան, ըն թա ցա կար գե րի և այլ երևույթ նե րի վե րա
բե րյա լ։ Ան կախ այն հան գա ման քից, թե ինչ պատ ճա ռով է ե րե-
խան առնչ վել օ րեն քին (դի ցուք՝ ոս տի կա նու թյա նը), նա պի տի 
հնա րա վո րի նս ման րա մաս նո րեն տե ղյակ լի նի, թե ին չու է ին քը 
զրու ցում ոս տի կա նի հետ (ին չու է կա նչ վել կամ ե կել), ինչ հնա-
րա վոր զար գա ցում ներ, քայ լեր են հետևե լու ոս տի կա նի կող մից, 
ինչ պի սի ըն թա ցա կար գեր կան և մո տա վոր ինչ տևո ղու թյա մբ են 
ըն թա նա լու գոր ծըն թաց նե րը։ Ա վե լին, ե րե խային ան հրա ժե շտ է 
հնա րա վո րու թյուն տալ կիս վել իր պատ կե րա ցում նե րով, դժ գո-
հու թյուն նե րով ու հնա րա վոր մտա հո գու թյուն նե րով ինչ պես կաս-
կած վող ի րո ղու թյան (օ րի նա կ՝ դա սըն կե րո ջը ծե ծե լու կամ հոր 
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կող մից ծեծ վե լու և այլն), այն պես էլ՝ դա տա վա րա կան հնա րա վոր 
ըն թա ցա կար գե րի վե րա բե րյալ (օ րի նա կ՝ դա տա րա նում հան դես 
գա լու մտա հո գու թյուն, բակ վե րա դառ նա լու մտա վա խու թյուն և 
այլն)։     

Այս պի սով, ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյու նը ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի, ե րե խայի պա շտ պա նու թյան ու ար դա րա դա տու-
թյան հա մա կար գե րի մի աս նու թյան «ծ նունդ է», ո րի ա ռա նց քում 
ե րե խայի լա վա գույն շա հն է՝ ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցում։ Ստե ղծ ված նոր մե րն ու կա նոն նե րն ու ղե նիշ են 
այն բա նի, թե ինչ պես վե րա բեր վել ե րե խային, երբ նա որևէ կե րպ 
առնչ վել է օ րեն քի ն։ Այս ի մաս տով, ան չա փա հաս նե րի ար դա րա-
դա տու թյան հա մա կա րգն ա ռա վե լա պես հե տա մուտ է ի րա վա-
խախ տում նե րի կան խար գել մա նը և հան ցա վո րու թյան նվազ հնա-
րա վո րու թյուն նե րով մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը, քան ի րա վա խախ տի 
վնա սա զե րծ մա նն ու պատ ժե լուն։

1�2�   Ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գը  
ան  չա  փա  հաս նե րի հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման 
են թա  տե ք ս տում

 Մի ջազ գային փաս տա թղ թե րի և հատ կա պես ան չա փա հաս-
նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գին առնչ վող նոր մե րն ու 
կա նոն նե րը ա ռա վե լա պես միտ ված են ան չա փա հա սին ու նրա 
մի ջա վայ րի բա րե փոխ մա նը, պա տի ժը թող նե լով որ պես ծայ րա-
հեղ մի ջոց:  

Դ րա հա մար գոյու թյուն ու նեն մի քա նի պատ ճառ նե ր։ Մաս նա -
վո րա պես.

 Հա մար վում է, որ ե րե խա նե րի՝ ի րե նց գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյան մա կար դա կը ա վե լի ցա ծր է, և 
նրա նց վե րա գր վող պա տաս խա նատ վու թյան աս տի ճա նը մե ծա-
նում է նրա նց մե ծա նա լուն զու գա հե ռ։ Մեկ այլ հիմ նա վոր մա մբ, 
ի տար բե րու թյուն չա փա հաս նե րի, ի րա վա խախ տում կա տա-
րած ե րե խա նե րն ա վե լի շատ են ըն դու նակ փո փոխ վել և տար-
բեր վար քագ ծային դրսևո րում ներ  յու րաց նե լ։ Մյուս մո տե ցումն 
այն է, որ օ րեն քի հետ բախ վող կամ առն չու թյուն ու նե ցող (այդ 
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թվում՝ ի րա վա խախ տում կա տա րած, վկա, զոհ/ տու ժող) ե րե խա-
նե րը և ե րի տա սա րդ նե րը հա վա նա բար ա վե լի խո ցե լի են չա րա-
շահ ման և վատ վե րա բեր մուն քի նկատ մա մբ, և դժ վար թե կա րո-
ղա նան ինք նու րույն պա շտ պան վել մե ծա հա սակ նե րի վար քից ու 
« մե ծա հա սակ նե րի կող մից ըն դուն ված» օ րե նք նե րի ց։ 

Այս է պատ ճա ռը, որ ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան 
հա մա կա րգն ա ռա նձ նա կի ու շադ րու թյուն է դա րձ նում հատ կա պես 
ի րա վա խախ տում նե րի կան խար գել մա նը 6։ Այս պես, « Պե կի նյան 
կա նոն նե րը» ու ղե ցույց են պե տու թյուն նե րի հա մար, թե ինչ-
պես պա շտ պա նել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը և հար գել նրա նց 
կա րիք նե րը ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա կար-
գե րը մշա կե լիս: Սա ա ռա ջին փաս տա թուղթն է, որ խրա խու սում 
է ստան դա րտ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րի և պաշ տո նա կան 
քն նու թյան փո խա րեն, հա մայն քային ծրագ րե րի, ցան կա ցած 
պե տա կան մա րմ նում ա ռա վե լա գույնս ե րե խայի շա հե րից ել նե լով 
քն նու թյան ի րա կա նա ցու մը։ Սույն « Կա նոն նե րի» 12-ր դը նա խա-
տես ված է հա տուկ ոս տի կա նու թյան հա մար,  հա մա ձայն ո րի՝ 
« …ի րե նց պար տա կա նու թյուն նե րը լա վա գույն ձևով կա տա րե լու 
հա մար, ոս տի կա նու թյան այն ծա ռայող նե րը, ո րո նք հա ճա խա կի 
կամ բա ցա ռա պես զբաղ վում են ան չա փա հաս նե րի հար ցե րով,  
կամ հիմ նա կա նում նե րգ րավ ված են  ան չա փա հաս նե րի կող մից 
կա տար վող  հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել ման մեջ,  պե տք 
է հա տուկ հրա հան գա վոր վեն և վե րա պատ րա ստ վեն»7: Ոս տի-
կա նա կան մաս նա գի տաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի հիմ նա կան 
դե րը  ոչ մի այն սույն փաս տա թղ թե րում շա րա դր ված կո նկ րետ 
սկզ բունք նե րի պահ պա նումն ա պա հո վե լն է, այլև ան չա փա հաս-
նե րի կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի  կան խումն 
ու դրա նց դեմ պայ քա րի ա վե լի ար դյու նա վետ կազ մա կեր պու մը, 
ինչ պես նաև ան չա փա հաս ի րա վա խա խտ նե րի նկատ մա մբ վե րա-
բեր մուն քի բա րե լա վու մը: Ընդ հա նուր սկզ բունք նե րով « Պե կի նյան 
կա նոն նե րն» ան դրա դառ նում են նաև հա մայն քին ու հա սա րա-
կու թյա նը՝ շեշ տադ րե լով ան չա փա հա սի և նրա ըն տա նի քի բա րե-

6 Թե պետ, հա մա կա րգն ան դրա դառ նում ու կարևո րում է նաև ա զա տու թյու նից 
զր կե լու ու ա զա տա զրկ ման վայ րե րում պա հե լու պայ ման նե րին ու ըն թա ցա կար գե րին, 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյա նն ու այլ կարևոր հար ցե րի ևս։ 

7 « Պե կի նյան Կա նոն ներ», Կա նոն 12.1
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կեցու թյու նը, հա մայն քային այն պի սի պայ ման նե րի ա պա հով-
մա նը, ո րը կն պաս տի ան չա փա հաս նե րի բո վան դա կա լից կյան քին 
և այլն8։

 Հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման վե րա բե րյալ կան բազ մա-
թիվ մո տե ցում ներ և սահ մա նում նե ր։ Մաս նա վո րա պես, Եվ րո պա-
կան Պրո բա ցի ոն Կա նոն նե րի հա մա տե քս տում հան ցա վո րու թյան 
կան խար գե լու մը «ք րե ա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գում 
ընդ գրկ ված գե րա տես չու թյուն նե րի և ի րա վա սու այլ գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյու նը և գոր ծու-
նե ու թյունն է, ո րի նպա տա կն է` կան խար գե լել (կամ, ինչն ա ռա վել 
հա վա նա կան է` նվա զեց նել) հան ցա վո րու թյու նը»9:

 Նույն կա նոն նե րում նաև սահ ման վում է կրկ նա հան ցա վո րու-
թյան կան խու մը, որն «այն գոր ծըն թա ցն է, երբ քրե ա կան ար դա-
րա դա տու թյան ո լոր տի գե րա տես չու թյուն նե րի նե րգ րավ մա մբ կամ 
ա ռա նց դրա, ի րա վա խա խտ նե րը դա դա րեց նում են ի րենց հա կաօ-
րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը և հան ցա վո րու թյու նից զե րծ կյա նք 
են վա րում` նրա նց մա րդ կային կա պի տա լը (ինչ պի սիք են` ան ձնա-
կան հմ տու թյուն նե րն ու գի տե լիք նե րը) և սո ցի ա լա կան կա պի տա լը 
(ինչ պի սիք են` զբաղ վա ծու թյու նը, ըն տա նի քը, սո ցի ա լա կան առն-
չու թյուն նե րը/ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րն ու կա պե րը և քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան նե րգ րա վու մը) զար գաց նե լու մի ջո ցով:10

 ՄԱԿ-ի հա ջո րդ՝ «Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան կան-
խար գել մա ն՝ ու ղե նիշ ներ»ի (Ռի ա դյան ու ղե նիշ ներ) հա մա ձայն՝ 
ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան կան խար գե լու մը «… կա րող 
է կան խար գել վել ե րի տա սա րդ նե րին օ րի նա կան և սո ցի ա լա կան 
տե սա կե տից օգ տա կար գոր ծու նե ու թյան մեջ նե րգ րա վե լու և 

8 « Պե կի նյան Կա նոն ներ», Ընդ հա նուր սկզ բունք ներ, «1. Ան դամ երկր նե րն ի րե նց 
հա մա պա տաս խան ընդ հա նուր շա հե րից ել նե լով` պե տք է ձգ տեն նպաu տել ան չա փա-
հաuի և նրա ըն տա նի քի բա րե կե ցու թյա նը»: «2.Ան դամ երկր նե րը պե տք է ձգ տեն u տեղ-
ծել այն պի սի պայ ման ներ, ո րո նք ան չա փա հաuի հա մար հա մայն քում բո վան դա կա լից 
կյա նք ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյուն կտան, ին չը կխ թա նի հան ցա գոր ծու թյուն նե րից 
և ի րա վա խախ տում նե րից ա ռա վե լա գույնս զե րծ ան ձնա կան զար գաց ման և կր թու թյան 
գոր ծըն թա ցը կյան քի այն պի սի փու լում, երբ տղան կամ աղ ջի կը ա ռա վել հակ ված են 
ի րա վա խա խտ վար քագ ծի»:

9 Եվ րո պայի Խո րհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից հաս տատ ված 2010/1 
հա նձ նա րա րա կա նը «Եվ րո պա կան Պրո բա ցի ոն Կա նոն նե րի» վե րա բե րյալ, 2-րդ 
հա վել  վա ծ՝ օգ տա գո րծ ված տեր մին նե ր

10 Նույն տե ղում
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հա սա րա կու թյան ու կյան քի հան դեպ մար դա սեր վե րա բեր մունք 
սեր մա նե լու մի ջո ցով:11

 Կան խար գե լու մը դի տա րկ վում է ոչ մի այն որ պես բա ցա սա-
կան ի րա վի ճակ նե րի հաղ թա հար ման, այլև բա րե կե ցու թյա նը և 
բար գա վաճ մա նն օ ժան դա կող դրա կան մի ջոց: Այն պա հան ջում 
է ա ռա վել պրոակ տիվ մո տե ցում, ո րին  պե տք է ուղղ ված լի նեն 
ողջ հա սա րա կու թյան ջան քե րը՝ նե րա ռյալ ըն տա նի քի, հա մայն քի,  
լրատ վա մի ջոց նե րի, իսկ կր թու թյու նը,  սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա-
նու թյու նը, օ րե նսդ րու թյունն ու ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա-
տու թյու նը12 պե տք է ակ տի վո րեն նպաս տեն նրա ի րա կա նաց մա նը։ 

Այս ի մաս տով, ի զուր չէ, որ աշ խար հում մոտ 80 պե տու թյուն-
ներ որ դեգ րել են հե նց քրե ա կան գոր ծե րով ար տա դա տա կան 
լու ծում նե րի (Diversion) գոր ծըն թա ցը։ Գոր ծըն թաց, որ հնա րա վո-
րի նս կան խում է ան չա փա հա սի շփու մը քրե ա կան ար դա րա դա-
տու թյան բո լոր օ ղակ նե րի հե տ13։ Այս շր ջա նակ նե րում կի րառ վում 
են ո լոր տում հայտ նի վե րա կա նագ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյան 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րը, ո րո նց հա մա ձայն ի րա վա խախ տում 
կա տա րո ղի գի տակ ցու թյա նն է հա սց վում այն փաս տը, որ իր 
ա րար քը վնաս է հա սց րել ոչ մի այն կո նկ րետ գոր ծով տու ժո ղին, 
այլ ողջ հա մայն քի ն։ Հետևա բար, հան ցա գոր ծու թյա մբ հա սց ված 
վնաս նե րի վե րաց ման գոր ծըն թա ցին պե տք է մաս նակ ցու թյուն 
ցու ցա բե րի ոչ մի այն վնաս հա սց նող, այլև տու ժող կող մը, ո րին 
կցու ցա բեր վի ան հրա ժե շտ օգ նու թյուն և պա հա նջ նե րի հնա րա վոր 
(այդ թվում՝ խրա խու սա կան) բա վա րա րում։ Վե րա կա նգ նո ղա կան 
ար դա րա դա տու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից է նաև նրա 
նպա տա կային նշա նա կու թյա մբ կի րա ռու թյու նը: Վե րա կա նգ նո-
ղա կան ծրագ րե րի նպա տակ նե րը սահ ման ված են տար բեր կե րպ, 
սա կայն հիմ նա կա նում պա րու նա կում են հետևյալ է ա կան տար-
րե րը. 

• Տու ժող նե րին օ ժան դա կու թյուն ցու ցա բե րել, խրա խու սել 
նրանց՝ ար տա հայ տել ի րե նց կա րիք նե րն ու պա հա նջ նե րը 
և նրա նց նե րգ րա վել ո րո շում ըն դու նե լու գոր ծըն թա ցին:

11 Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման ՄԱԿ-ի ու ղե նիշ նե րի (Ռի ա-
դյան ու ղե նիշ ներ), մաս 3՝ ընդ հա նուր կան խար գե լու մը 

12 ՄԱԿ ու ղե նիշ նե րը ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյու նը կան խե լու վե րա բե րյալ 
(Ռի ա դյան ու ղե նիշ ներ), 3-րդ գլուխ

13 UN Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programmes
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•  Վե րա կա նգ նել հան ցա գոր ծու թյան հիմ քով վնաս ված սո ցի-
ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րը`  հա մա ձայ նու թյան գա լու  
մի ջո ցո վ

•  Դա տա պար տել քրե ա կան վար քա գի ծը՝ որ պես ա նըն դու-
նե լի և վե րա կա նգ նել սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րը: Հա րկ է 
նշել, որ դա րեր շա րու նակ վե րը նշ վա ծը քրե ա կան ի րա-
վուն քի ընդ հա նուր նպա տակ նե րից մե կն է հան դի սա ցե լ

•  Բա ցա ռել կրկ նա հան ցա գոր ծու թյան դեպ քե րը և հան ցա գո-
րծ նե րին նե րգ րա վել բնա կա նոն հա սա րա կա կան կյան քում: 
Ըստ է ու թյա ն՝ հաշ վի է առն վում հան ցա գոր ծի կող մից ոչ 
մի այն ան ցյա լում դրսևոր ված վար քա գի ծը, այլ հնա րա-
վոր կան խա տե սում ներ ար վում նրա հե տա գա վար քագ ծի 
վե րա բե րյալ: 

• Բա ցա հայ տել հան ցա ծին վար քա գիծ ծնող հան գա մա նք-
նե րը և դրա նց մա սին տե ղե կաց նել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
թվի կր ճատ ման հա մար պա տաս խա նա տու մար մին նե րին:

•  Գոյու թյուն ու նեն սուբյեկ տի կազ մով մի մյան ցից տար-
բեր վող վե րա կա նգ նո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի զա նա զան 
տե սակ ներ: Օ րի նա կ՝ ո րոշ երկր նե րում վե րա կա նգ նո ղա-
կան ար դա րա դա տու թյու նը կի րառ վում է ոս տի կա նու թյան 
կող մից: Ոս տի կա նու թյունն ինքն է ի րա կա նաց նում վե րա-
կա նգ նո ղա կան գոր ծըն թա ցը, իսկ ո րոշ դեպ քե րում ոս տի-
կա նու թյու նը գո րծն ու կող մե րին ուղ ղոր դում է հա մա պա-
տաս խան ծրա գի րը ի րա գոր ծող նե րի ն14: 

Այս պի սով, մի ջազ գային փաս տա թղ թե րի մա կար դա կում շեշ-
տը դր վում է ոչ մի այն և ոչ այն քան կո նկ րետ հան ցա վո րու թյան 
դեմ պայ քա րի և հան ցա գոր ծու թյան մեջ կաս կած վո ղին «վ նա սա-
զեր ծե լու» վրա, այլ՝ մի ջա վայ րի փո փո խու թյա ն։ Շեշ տա դր վում է 
ան չա փա հա սի ներ քին ու ար տա քին ռե սուրս նե րի զար գա ցու մը 
(ան չա փա հաս, ըն տա նիք, կր թու թյուն, հա մայնք), պայ ման նե րի 
բա րե լա վու մը, ո րի ար դյուն քում, առն վա զն, նվա զում է ի րա վա-
խախտ ման հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե րի ակ տի վու թյու նը։ 

14 Enhancing Criminal Justice Reform , Including Restorative Jusice, Workshop, 2002, 
Bangkok
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Պար զա գույն հետևու թյուն, որ կա րե լի է ա նել մի ջազ գային 
փաս տա թղ թե րի վեր լու ծու թյու նի ց15, հան գում է նրան, որ. 

Օ րեն քը խախ տե լու մեջ կաս կած վող կամ դրա հա մար 
դա տա պա րտ ված ան չա փա հաս նե րի նկատ մա մբ վե րա բեր-
մուն քը պե տք է տար բեր վի նույն կար գա վի ճա կում գտն վող 

չա փա հաս նե րի նկատ մա մբ վե րա բեր մուն քից 

(այս մա սին ա ռա վել ման րա մա սն կխոս վի ի րա վա խա խտ նե րի և 
օ րեն քի հետ առն չու թյուն ու նե ցող նե րի հետ աշ խա տան քի վե րա-
բե րյալ գլ խում)։ 

Թե պետ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա րի քը չլ րա-
ցած, բայց ի րա վա խախ տում կա տա րած ե րե խա նե րը չեն են թա րկ-
վում քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, սա կայն հա մար վում է, 
որ նրա նք ու նեն սո ցի ա լա կան, հա մայն քային ու հա մա լիր ա ջակ-
ցու թյան կա րի ք։ 

Ան չա փա հաս նե րի մա սին օ րե նսդ րու թյու նում շեշ տը պե տք է 
դր վի ա վե լի շուտ ե րի տա սա րդ ան ձի բա րե կե ցու թյան և վե րա-
կանգն ման, քան պատ ժիչ մո տեց ման վրա ։

 Պե տք է ջան քեր գոր ծա դր վեն ան չա փա հա սի՝ քրե ա կան ան ցյալ 
ու նե ցո ղի պի տա կա վո րու մից խու սա փե լու հա մար, քա նի որ սա 
կա րող է լր ջո րեն խո չըն դո տել սո ցի ա լա կան վե րաին տե գր մա նը:

 Ստուգիչ հարցեր 
1. Ի նչ պե ՞ս կբ նու թագ րեք ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա-

տու թյան հա մա կար գը: 
2. Ի նչ պի սի՞ նոր մե րից ու կա նոն նե րից է կա զմ ված ան չա-

փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գը: 
3. Ի ՞նչ հիմ նա կան սկզ բունք ներ են ըն կած ան չա փա հաս-

նե րի ար դա րա դա տու թյան հիմ քում: 
4. Ի նչ պե ՞ս է ե րե խայի լա վա գույն շա հը ներ կայաց վում 

ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գում: 
15 Սույն բաժ նում ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րն ամ բող ջա կան վեր լու ծու թյան չեն 

են թա րկ վե լ՝ նյութն ա վե լո րդ չծան րա բեռ նե լու նկա տա ռու մո վ։ Սա կայն, դա սըն թա ցի 
ըն թաց քում, խի ստ ցան կա լի է բա վա րար ժա մա նակ տրա մադ րել ու ներ կայաց նել 
բո լոր փաս տա թղ թե րի յու րա հատ կու թյունն ու Ոս տի կա նա կան աշ խա տան քում դրա նց 
կարևո րու թյու նը՝ ա ռան ձին-ա ռան ձի ն։
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5. Ի նչ պե ՞ս է ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան 
հա մա կար գը խաչ վում վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա-
դա տու թյա նը: 

6. Ի նչ պի սի՞ բո վան դա կու թյուն ու նի վե րա կա նգ նո ղա կան 
ար  դա րա  դա տու թյու նը: 

7. Ի ՞նչ է հան ցա վո րու թյան ու կրկ նա հան ցա գոր ծու թյան 
կան խար գե լու մը մի ջազ գային փաս տա թղ թե րի են թա-
տե քս տում:

8. Թ վար կեք ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան 
հա մա կար գը կազ մա վո րող մի ջազ գային փաս տա թղ-
թե րը:
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Գ ԼՈՒԽ 2
 Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔԱՅԻՆ ՓՈՒ ԼԵ ՐԸ ԵՎ 

ԴՐԱ ՆՑ Ա ՌԱ ՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Ոս տի կա նն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում կա մա թե ա կա մա 
առնչ վում է ե րե խա նե րի հետ: Ե րե խա նե րը տար բեր տա րի քային 
փու լե րում կա րող են տար բեր կե րպ ըն կա լել աշ խար հը, ար ձա-
գան քել ի րե նց ուղղ ված խոս քին, շփ վել մե ծա հա սա կի հետ: 

Ս տո րև ներ կայաց ված են ե րե խայի զար գաց ման տա րի քային 
փու լե րը և ոս տի կա նի գոր ծու նե ու թյան հա մար կարևոր յու րա քան-
չյուր փու լի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:

1.  Նո րած նու թյուն և ման կի կու թյուն 0-1 տա րե կա ն
2.  Վաղ ման կու թյուն 1-3 տա րե կա ն
3.  Նա խա դպ րո ցա կան տա րիք 3-6 տա րե կա ն
4. Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րիք 6-10 տա րե կա ն
5.  Դե ռա հա սու թյուն 10-14 տա րե կա ն
6.  Պա տա նե կու թյուն 14-17 տա րե կա ն
7.  Դե ռա հա սու թյա նը բնո րոշ վտա նգ նե ր
8. Թմ րա մի ջոց նե րը և դե ռա հա սը 
9. Ի նք նաս պա նու թյան վտան գը դե ռա հա սու թյան տա րի քում 
10. Ի նչ պե ՞ս խու սա փել դե ռա հա սու թյա նը բնո րոշ վտա նգ նե րի ց

2�1� Նո րած նու թյուն և ման կի կու թյուն 
(ծնն դից մի նչև 1 տա րե կան)

Ե րե խայի կյան քի ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում այն պի սի փո փո-
խու թյուն ներ են լի նում, ինչ պի սիք տե ղի չեն ու նե նում նրա կյան քի 
հե տա գա ոչ մի տար վա ըն թաց քում: Փո քր ե րե խա նե րը սո ղում են, 
նս տում են, քայ լում են և խո սում են, մնա ցած փո փո խու թյուն նե րը 
տես նե լն ա վե լի դժ վար է: Բա վա կան դժ վար է ի մա նա լ՝ ինչ է ի րա-
կա նում տես նում, լսում կամ մտա ծում ե րե խան: Նո րա ծին ե րե խայի 
մոտ գոր ծում են բո լոր զգայա րան նե րը: Վեց օ րա կան ե րե խա նե րն 
ար դեն տար բե րում են ի րե նց մոր հո տն այլ կա նա նց հո տե րից: 
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Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 4 ամ սա կան ե րե խա-
նե րը նա խը նտ րում են նայել նոր ա ռար կա նե րի, իսկ դա նշա նա-
կում է, որ նրա նք բա վա կան լավ հի շում են նախ կին նե րը: 

1 տա րե կա նում ե րե խան հաս կա նում է 10-20 բառ, կա րող է 
ար տա բե րել 1 կամ ա վել բա ռեր: Ե րե խա նե րն այս տա րի քում դեռ 
չեն հաս կա նում ա ռար կա նե րի ի րա կան նշա նա կու թյու նը: 

2�2�  Վաղ ման կու թյուն 
(1-3 տա րե կան)

 Նո րած նու թյան ա վար տին մոտ ե րե խան մի փո քր ինք նու րույ-
նու թյուն և ան կա խու թյուն է ձե ռք բե րում մո րից: 

Մե կու կես տա րե կան ե րե խա նե րի նկա րած նկար նե րը դժ վար 
է նկար ան վա նել, ա վե լի շուտ դրա նք խու ճու ճիկ նե րի են նման: 
Ար դեն 3 տա րե կա նին մոտ նրա նց նկար նե րում կա րե լի է նկա-
տել ի րա կան պատ կեր հի շեց նող ձևեր: Ե րեք տա րե կա նից սկ սած 
նրա նց ա րած նկար նե րում կա րե լի է նշ մա րել մար դու պատ կեր և 
հիմ նա կա նում գլ խո տա նի, որ տեղ բա ցի գլ խի կլո րա կից նաև կան 
մա նր դե տալ ներ` աչ քեր, քիթ, բե րան: Այս տա րի քի ե րե խա նե րի 
նկա րած նկար նե րին մաս նա գետ նե րը տա լիս են ո րո շա կի հո գե-
ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն։ 

Մե կից-մե կու կես տա րե կան գրե թե բո լոր ե րե խա նե րը կա րո ղա-
նում են ինք նու րույն քայ լել: Այս տա րի քում դիտ վում է երևա կայու-
թյան մի այն տար րա կան ձևե րը: Փոք րիկ ե րե խա նե րն ըն դու նակ 
չեն ինչ-որ բան հնա րել կամ խա բել: Մի այն 3 տա րե կա նին մոտ 
նոր նրա նք կա րո ղա նում են ա սել այն, ինչ ի րա կա նում գոյու թյուն 
չու նի: Այ սի նքն, այս տա րի քում ե րե խայի խոս քե րը հիմ նա կա նում 
այն է, ինչ նա տե սել կամ հաս կա ցել է։ Դա չի նշա նա կում, որ դա 
ի րա կա նու թյունն է, պար զա պես դա ե րե խայի ըն կա լա ծն է։ 

Ու շադ րու թյունն այս տա րի քում ոչ կա մա ծին բնույթ է կրում: 
Այդ պատ ճա ռով շատ հե շտ է այս տա րի քի ե րե խային շե ղել մեկ 
գոր ծու նե ու թյու նից մեկ այլ գոր ծո ղու թյա ն՝ նրա ու շադ րու թյու նը 
տե ղա փո խե լով: Սա է պատ ճա ռը, որ այս տա րի քի ե րե խա նե րը 
դյու րա հա վատ են և սո վո րա բար գնում են ան ծա նոթ մե ծա հա սակ-
նե րի հետ, երբ նրա նց ինչ-որ բա նով գայ թակ ղում են։ Նրա նք շատ 
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ա րագ մո ռա նում են, թե ինչ տե ղի ու նե ցավ քիչ ա ռաջ և շեղ վում 
մեկ այլ ա ռար կայի ուղ ղու թյա մբ։ 

Եր կու տա րե կա նին մոտ բնա կա նոն զար գա ցող ե րե խան հաս-
կա նում է մե ծա հա սա կի ար տա սա նած գրե թե բո լոր բա ռե րն ու 
հրա հանգ նե րը: Նրա նց խա ղը դեռ լի ո վին պատ կե րում է ի րա կա-
նու թյու նը. նրա նք պար զա պես կրկ նօ րի նա կում են այն: 

Այս տա րի քի վեր ջում սկ սում են ա ռաջ գալ սո ցի ա լա կան հույ-
զե րը` ա մո թը, հպար տու թյու նը, մեղ քի զգա ցումն ու կա րեկ ցան քը: 
Սրա նք էլ հե նց պատ ճառ են հան դի սա նում, որ ե րե խա նե րը լռում 
են ի րե նց նկատ մա մբ կի րառ ված սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի և 
ոտնձ գու թյուն նե րի մա սին, քա նի որ ա մա չում են, մեղ քի զգա ցում 
են ու նե նում: Այս տա րի քի վեր ջում ո րոշ ե րե խա ներ ար դեն հս տակ 
գի տակ ցում են այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցա սա կան բնու թը: 

Այս տա րի քում ե րե խան դեռ ըն դու նակ չէ ընտ րու թյուն կա տա-
րել և ո րո շում կայաց նել: Բո լոր ցան կու թյուն նե րը հիմ նա կա նում 
միև նույն ուժն ու նեն: 

Այս շր ջա նում ե րե խա նե րի մոտ սկ սում են զար գա նալ սե ռա-
կան դե րե րի ըն կա լու մը: Աղ ջիկ նե րն ու տղա նե րն սկ սում են ի րե նց 
տար բեր կե րպ պա հել: 

Եր կու սու կես-ե րեք տա րե կա նում ե րե խա նե րը հաս կա նում են 
ի րենց սե ռա կան պատ կա նե լի ու թյու նը:

2�3�  Նա խա դպ րո ցա կան ման կու թյուն 
(3-6 տա րե կան)

Ե րեք տա րե կան հա սա կը սահ մա նն է վաղ ման կու թյան և 
նա խա դպ րո ցա կան տա րի քի մի ջև և սե փա կան «ես»-ի տար բե-
րակ ման ճգ նա ժա մը: 

Այս տա րի քին բնո րոշ է նե գա տի վիզ մը, քմա հա ճու թյու նը, 
կա մա կո րու թյու նը, ինք նա կա մու թյու նը, բո ղո քն ու ար ժե զր կու մը։ 
Այս տա րի քում են ա ռա ջին ան գամ ե րե խա նե րը հա կա ռակ վում 
և օգ տա գոր ծում վատ խոս քե ր։ Դա յու րա հա տուկ ման կա կան 
ժա ման ցի է վե րած վում։ 

Աս տի ճա նա բար սկ սում է զար գա նալ ա պեր ցեպ ցի ա ն16: 
16 Ա պեր ցեպ ցի ան մեր նախ կի նում ապ րած և տե սած ի րա վի ճակ նե րի մա սին հի շո-

ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է, որն ազ դում է ներ կայիս ի րա վի ճակ նե րի ըն կալ ման վրա ։
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Այս տա րի քում ե րե խան հա ճախ սխալ եզ րա հան գում ներ է 
ա նում տե սա ծի և լսա ծի, հաս կա ցա ծի վե րա բե րյալ: Ո՛չ այս տա րի-
քից ա ռաջ, ո՛չ էլ նրա նից հե տո, ե րե խան չի մտա պա հում այդ քան 
հեշ տու թյա մբ, այդ քան բազ մա զան ին ֆոր մա ցի ա, որ քան այս 
տա րի քում: 

Այս տա րի քում ե րե խան կա րող է բա վա կան լայն և բազ մա բո-
վան դակ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե լ։ 

Ե րեք-չոր սու կես տա րե կա նի հի շո ղու թյու նը ոչ կա մա ծին է: 
Չո րս-վեց տա րե կան ե րե խան ար դեն կա րո ղա նում է պար զա գույն 
պատ ճա ռա կան կա պեր գտ նել ի րեն շր ջա պա տող ի րա կա նու թյան 
մեջ, հաս կա նում է, որ մե ծա հա սա կը չի կա րող նո րից դառ նալ 
ե րե խա և այլն: Այս տա րի քում, բա ցի յու րօ րի նակ մտա հան գում նե-
րից,  ե րե խա նե րը  նաև բա վա կան օբյեկ տիվ եզ րա կա ցու թյուն ներ 
կա րող են ա նել: Եր բե մն ե րե խա նե րը սխալ եզ րա հան գում ներ են 
ա նում աս վա ծը սխալ հաս կա նա լու պատ ճա ռով: 

Նա խա դպ րո ցա կան տա րի քը ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան 
տա րի քն է: Այս տա րի քում ե րե խա նե րը կա րող են հնա րել պատ մու-
թյուն ներ և նույ նի սկ հա վա տալ սե փա կան հո րին վա ծք նե րի ն։ Այս 
ըն թաց քում ե րե խան կա րող է պատ մել, որ ի րեն դայա կը պար տե-
զում ծե ծել է, որ իր մայ րի կն ի րեն աս տի ճան նե րից նե րքև գլո րեց, 
բայց ե րե խան պե տք է ինչ-որ տեղ տե սած և լսած լի նի նույ նի սկ 
այս հո րին վա ծք նե րը, o րի նակ, սե ռա կան բնույ թի պատ մու թյուն ներ 
ե րե խան չի հնա րի, ե թե նման բա ներ երբևէ չի տե սել կամ չի լսե լ։ 

Սե ռի հո գե բա նա կան յու րա ցու մը և սե ռա կան նույ նա ցու մը, 
ո րը ե րե խայի` ի րեն աղ ջիկ կամ տղա զգա լն է, ևս սկս վում է հե նց 
նա խա դպ րո ցա կան տա րի քում: 

Նա խա դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խան ար դեն սկ սում է յու րաց-
նել հա սա րա կու թյան մեջ ըն դուն ված է թի կա կան նոր մե րը: 

Նա խա դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րն ու նեն բա վա կան լավ 
զար գա ցած հու զա կան և մե խա նի կա կան հի շո ղու թյուն և կա րող 
են շատ տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել, սա կայն պե տք է զգույշ 
լի նել, քա նի որ ե րե խան երևա կայե լու և տար բեր պատ մու թյուն-
ներ հո րի նե լու հա կում կա րող է ու նե նա լ։ Նման հակ ման առ կայու-
թյու նը հնա րա վոր է պար զել նրա ծնող նե րի հետ նախ նա կան հար-
ցա զրույ ցի ժա մա նակ նրա նց կող մից տրա մա դր ված ին ֆոր մա ցի-
այի ց։ 
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2�4� Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի ք 
(6-10 տա րե կան)

 Սա ման կու թյան այն շր ջա նն է, երբ ե րե խա նե րը ձե ռք են բե րում 
տա րաբ նույթ կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ` կար դա լուց և 
թվա բա նու թյու նից մի նչև գն դա կով խա ղա լն ու պա րը, և այլն: 

Ու սու մը նրա նց հա մար կարևոր գոր ծու նե ու թյուն է: Կարևոր 
է տե ղյակ լի նել, որ կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քում ե րե խայի 
հա մար հիմ նա կան նո րու թյու նը ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի 
կա մային կար գա վո րումն է: 

Վեց-յոթ տա րե կան ե րե խան կո րց նում է իր ման կա կան ան մի-
ջա կա նու թյու նը: Ե թե նա խա դպ րո ցա կան տա րի քում ե րե խան 
ցույց է տա լիս իր բո լոր ապ րում նե րը՝ ան կախ նրա նից, թե ում 
նկատ մա մբ է դրա նք զգում, ա պա կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի 
ե րե խան կա րող է թա քց նել իր ապ րում նե րը՝ ել նե լով ան ձի հե ղի-
նա կու թյու նից կամ դիր քից: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քում մտա ծո ղու թյու նը գե րա կշ ռող 
գոր ծա ռույթ է դառ նում: Ե րե խան կա րող է պատ ճա ռա հետևան-
քային կա պեր ո րո նել, տրա մա բա նա կան հետևու թյուն ներ և եզ րա-
կա ցու թյուն ներ կա տա րել: Պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյունն այս 
տա րի քում դե ռևս մտա ծո ղու թյան հիմ նա կան տե սա կն է:  Երևա-
կայու թյու նը շա րու նա կում է զար գա նալ, սա կայն այս տա րի քում 
ե րե խան ար դեն հս տակ տար բե րում է սու տը ճշ մար տու թյու նից. 
ման կա կան երևա կայա կան սու տը, ո րը բնա կան էր 3-5 տա րե կա-
նում, այս փու լում ար դեն նա հան ջում է: Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
երևա կայու թյա նը հա տուկ է նաև պա րզ վե րար տադ րո ղա կա նու-
թյու նը, այ սի նքն նա կրկ նում է այն, ինչ կա: Տա րի քի հետ մի ա սին 
վե րար տադ րո ղա կան երևա կայու թյու նը պե տք է վե րած վի ստեղ-
ծա գոր ծա կա նի:  Ի տար բե րու թյուն նա խա դպ րո ցա կան նե րի՝ կրտ-
սեր դպ րո ցա կան նե րը փո քր ինչ ա վե լի ու շա դիր են: Նրա նք ար դեն 
կա րո ղա նում են կա մային կեր պով ու շադ րու թյու նը կե նտ րո նաց նել 
ան հե տա քր քիր նյու թի վրա, սա կայն դեռ գե րա կշ ռում է ոչ կա մա-
ծին ու շադ րու թյու նը: Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյունն ա ռաջ նային 
է այս տա րի քում:Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի ողջ ըն թաց քում 
հա սա կա կից նե րի հետ շփու մը կարևոր դեր է խա ղում ե րե խայի 
ան ձի և սո ցի ա լա կան զար գաց ման վրա: Այս տա րի քում սկ սում 
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են ձևա վոր վել նրա ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, և ե րե խայի 
մոտ ձևա վոր վում են ըն կե րու թյան մա սին նախ նա կան պատ կե-
րա ցում ներ: Նա խա դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խան սի րում է ինքն 
ի րեն, բայց նրա մոտ դեռ ձևա վոր ված չէ ինք նագ նա հա տա կա նը 
կամ ի րա կան ինք նա սի րու թյու նը: Ե րե խայի ինք նագ նա հա տա-
կա նը ձևա վոր վում է դպ րո ցա կան տա րի քում: Այս տա րի քում ինք-
նագ նա հա տա կա նը բա ցա ռա պես կամ ա ռա վե լա պես կախ ված է 
ե րե խայի դպ րո ցա կան հա ջո ղու թյուն նե րից: Յո թից ութ տա րե կան 
ե րե խայի հա մար ար դա րա ցի է ու րիշ նե րի հետ վար վել այն պես, 
ինչ պես նրա նք են վար վում իր հետ: 

Ու թից տա սն մեկ տա րե կան ե րե խան ճի շտ է հա մա րում ար դա-
րաց նել մե ծա հա սակ նե րի սպա սե լիք նե րը:

Դպ րո ցա կան ա ռա ջին տա րի նե րին, ա շա կեր տի ներ քին դիր-
քո րո շում ու նե նա լո վ՝ նա ցան կա նում է սո վո րել և լավ սո վո րել, 
այդ պատ ճա ռով դա սա րա նում նրա հա մար ո րո շիչ դեր ու նե ցո ղը 
ու սու ցի չն է: Սո վո րա բար այս տա րի քում ե րե խա նե րն ըն դօ րի նա-
կում են ու սուց չի վե րա բեր մուն քը և կրկ նօ րի նա կում նրա վար քը: 
Դա ար տա հայտ վում է դա սըն կեր նե րի նկատ մա մբ վե րա բեր մուն-
քում: Ե րե խա նե րը չեն սի րում և հա լա ծում են այն ե րե խային, ում 
չի սի րում ու սու ցի չը: 

Ոս տի կա նի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում այս տա րի քի ե րե խա-
նե րի հետ աշ խա տա նքն ի րա կա նում կա րող է դժ վա րա նալ այն 
ա ռու մով, որ կրտ սեր դպ րո ցա կա նն այլևս ման կա կան ան մի ջա-
կա նու թյա մբ չի մո տե նում ի րա վի ճա կին, ինչ պես նաև, մե ծա հա-
սակ նե րի կար ծի քն ան չափ կարևո րե լով, կա րող է կեղ ծել տե ղե-
կու թյուն նե րը: 

2�5�  Մի ջին դպ րո ցա կան տա րիք, դե ռա հա սու թյուն 
(10-14 տա րե կան)

 Դե ռա հա սու թյու նը կապ ված է ե րե խայի օր գա նիզ մի վե րա կա-
ռուց ման և սե ռա կան հա սու նաց ման հետ: Ֆի զի կա կան և հո գե-
բա նա կան զար գաց ման ու ղի նե րը զու գա հեռ չեն ըն թա նում և այս 
տա րի քի սահ ման նե րը բա վա կան ա նո րոշ են: Ո րոշ ե րե խա ներ 
հա տում են դե ռա հա սու թյան սահ մա նը 11 տա րե կա նում, մյուս-
նե րը՝ 13-ում: Սո վո րա բար այս տա րի քային փուլն ամ բող ջու թյա մբ 
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դժ վար է ան ցնում և՛ ե րե խայի, և՛ նրան շր ջա պա տող մե ծա հա սակ-
նե րի հա մար: Այդ պատ ճա ռով դե ռա հա սու թյան տա րի քն ան վա-
նում են ձգձգ ված ճգ նա ժամ: 

Սե ռա կան հա սու նա ցու մը կապ ված է օր գա նիզ մում տե ղի ու նե-
ցող հոր մո նալ փո փո խու թյուն նե րի հետ: Ա ճի և սե ռա կան հոր մոն-
նե րի ակ տի վա ցումն ու բա րդ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ա ռա ջաց-
նում է ֆի զի կա կան և ֆի զի ո լո գի ա կան զար գա ցում: Ա վե լա նում 
է ե րե խա նե րի քա շն ու հա սա կը, ընդ ո րում աղ ջիկ նե րի մոտ այդ 
փո փո խու թյուն նե րն սկ սում են 2 տա րի ա վե լի շուտ, քան տղա-
նե րի: Տղա նե րի մոտ այդ գոր ծըն թաց նե րը ձգ վում են ընդ հուպ 
մի նչև 17 տա րե կա նը: Բա ցի սե ռային տար բե րու թյուն նե րից, այս-
տեղ նկատ վում են նաև փո փո խու թյուն նե րի ան հա տա կան տար-
բե րու թյուն ներ: 

Ա նա տո մի ա-ֆի զի ո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րը ֆոն են 
ստեղ ծում հո գե բա նա կան ճգ նա ժա մի հա մար: 

Մա րմ նի կտ րուկ աճն ան հա մա չափ է տե ղի ու նե նում. սկզ բում 
մե ծա հա սա կի գլ խի չա փե րին է հաս նում գլու խը, ա պա դաս տակ-
նե րն ու ոտ նա թա թե րը, ա պա եր կա րում են վեր ջույթ նե րը, և նոր 
դրա նից հե տո ի րա նն է ա ճում: Կմախ քի ին տեն սիվ աճն ա ռաջ է 
ընկ նում մկան նե րի ա ճից, այս ա մե նը բե րում է մի տե սակ մա րմ նի 
ան հա մա չա փու թյան, ո րը դրսևոր վում է դե ռա հա սու թյան «ան տա-
շու թյա մբ»: Ե րե խա նե րը հա ճախ ի րե նց այս շր ջա նում ոչ ճար պիկ 
և ան շնո րհք են զգում: 

Ներ քին փո փո խու թյուն նե րում կարևո րա գույ նը հոր մո նալ 
փո թո րի կն է, ո րը հան գեց նում է հու զա կան ֆո նի կտ րուկ փո փո-
խու թյուն նե րի, ան հա վա սա րա կշռ վա ծու թյան: Սե ռա կան հա սու
նա ցու մը դե ռա հա սու թյան կե նտ րո նա կան հո գե ֆի զի ո լո գի ա
կան փո փո խու թյունն է հան դի սա նում: Ա ռա ջա նում են երկ րոր-
դա կան սե ռա կան նշան նե րը` սե ռա կան հա սու նաց ման ար տա քին 
նշան նե րը, ո րոնք  կր կին տար բեր ե րե խա նե րի մոտ տար բեր 
ժա մա նակ են ի հայտ գա լիս: Փոխ վում է տղա նե րի ձայ նը, ո րոշ-
նե րի մոտ կտ րուկ ընկ նում է ձայ նի տե մբ րը, ժա մա նակ առ ժա մա-
նակ փո խա րին վե լով բա րձր նո տա նե րով, որն ի դեպ շատ ցա վոտ 
է լի նում նրա նց հա մար: Ո մա նց մոտ այդ ձայ նի կո տր վե լն ա վե լի 
նուրբ ու դան դաղ է տե ղի ու նե նում և գրե թե ան նկատ է ան ցնում: 



26

Ա րագ ա ճի հետ կապ ված դժ վա րու թյուն ներ են ա ռա ջա նում 
գլ խու ղե ղի ա րյան շր ջա նա ռու թյան, սր տի և թո քե րի գոր ծու նե ու-
թյան հետ կապ ված: Այդ պատ ճա ռով դե ռա հաս նե րի հա մար բնո-
րոշ է ա նո թային տո նու սի կտ րուկ տա տա նում ներ: Ա րագ ա ճող 
ե րե խան կա րող է ժա մեր շա րու նակ գն դա կով խա ղալ կամ պա րել 
բա ցար ձակ որևէ ծան րա բե ռն վա ծու թյուն չզ գա լով, բայց միև նույն 
ժա մա նակ կա րող է հա րա բե րա կա նո րեն հան գի ստ վի ճա կում ծայ-
րաս տի ճան հոգ նա ծու թյուն զգալ: Ա ռույ գու թյու նը, թար մու թյունն 
ու հե տա քրք րու թյու նը փո խա րին վում են ջա րդ վա ծու թյան, տխ րու-
թյան և լի ար ժեք պա սի վու թյան զգաց մա մբ:

 Մե ծա հա սակ նե րի հա մար կարևոր է հաս կա նալ, որ ե րե խան 
ա նը նդ հատ ստիպ ված է ապ րել իր մա րմ նում տե ղի ու նե ցող 
ֆի զի կա կան և ֆի զի ո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րը, դրա նց հետ 
կապ ված ան հար մա րու թյուն նե րը, օր գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող 
« հոր մո նալ փո թո րի կը»: Դե ռա հաս նե րի մոտ սե ռա կան հոր մոն-
նե րն ա վե լի շատ են ար տա դր վում, քան հա սուն մա րդ կա նց մոտ: 
Նրա նց մոտ ա նը նդ հատ ակ տի վա ցած է մա կե րի կամ նե րի գոր ծու-
նե ու թյու նը, որն  օր գա նիզ մի գոր ծու նե ու թյու նը պա հում է լար ված, 
սթ րե սային ի րա վի ճակ նե րում, ա պա հո վում է օր գա նիզ մի ու ժե րի 
մո բի լի զա ցու մը դժ վար ի րա վի ճակ նե րում: Դե ռա հաս նե րը գրե թե 
ա նը նդ հատ գտն վում են սթ րե սային վի ճա կում: 

Դե ռա հա սը կա րո ղա նում է վե րա ցա րկ վել կո նկ րետ ակ նա-
ռու նյու թից և դա տո ղու թյուն ներ ա նել մա քուր խոս քային ձևով: 
Տե սա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը թույլ է տա լիս դե ռա հա-
սին վե րա ցա կան գա ղա փար ներ վեր լու ծել, դա տո ղու թյուն նե րում 
գտ նել սխալ նե րն ու տրա մա բա նա կան հա կա սու թյուն նե րը: 

Ի նչ պես ման կա կան տա րի քում խա ղն է կարևոր, այն պես էլ 
այս տա րի քում երևա կայե լը, ե րա զե լն ու տար բեր ի րա վի ճակ ներ 
մտ քում խա ղար կե լը: Սա կա րող է եր բե մն դուրս գալ իր սահ ման-
նե րից և վե րած վել ստա խո սու թյան, սա կայն գի տակ ցա բար: 

Դե ռա հա սու թյան շր ջա նը հա գե ցած է շատ սուր ներ քին խն դիր-
նե րով ու կո նֆ լի կտ նե րով, այդ պատ ճա ռով երևա կայու թյու նը 
գա լիս է օգ նե լու բուռն հու զա կան կյան քին: 

Ա ռա ջա տար գոր ծու նե ու թյունն ին տիմ-անձ նա կան շփումն է 
հա սա կա կից նե րի հետ: Դե ռա հա սը կա րիք ու նի գա ղտ նիք ներ 
ու նե նա լու, թա քուն ու մտեր միկ ըն կե րու թյուն ա նե լու: 
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Դե ռա հա սու թյան տա րի քում ա ռա ջա նում է հա սու նու թյան սու-
բեկ տիվ զգա ցո ղու թյուն, ո րը նրան թույլ է տա լիս հա մար ձակ 
քայ լե րի գնալ: 

Շ նոր հիվ ին տեն սիվ ա ճի` դե ռա հա սու թյան շր ջա նում ու ժեղ 
հե տա քրք րու թյուն է ա ռա ջա նում սե փա կան ար տա քի նի հան-
դեպ: Դե ռա հա սի կող մից իր ֆի զի կա կան պատ կե րի չա փա զա նց 
կարևո րու մը բե րում է նրան, որ ե րե խան շատ սուր է ապ րում 
իր ար տա քի նի թե րու թյուն նե րը` ի րա կան, թե երևա կայա կան: 
Մա րմ նի մա սե րի ան հա մա չա փու թյու նը, շար ժում նե րի ան փու թու-
թյու նը, դի մագ ծե րի ոչ այն քան ճի շտ լի նե լը, ման կա կան մաք րու-
թյու նը կո րց նող մաշ կը, ա վե լո րդ քա շը կամ չա փից դուրս նի հա-
րու թյու նը տխ րեց նում և հա ճախ հան գեց նում են թե րար ժե քու թյան 
զգաց ման, ինք նամ փո փու թյան, եր բե մն նույ նի սկ նև րո զի: Այս 
տա րի քում հա ճախ հան դի պում են նյար դային ա նո րեք սի այի դեպ-
քե րը: Ե րե խայի ֆի զի կա կան պատ կե րի և ինք նա գի տակ ցու թյան 
վրա ընդ հա նուր առ մա մբ ազ դում է սե ռա կան հա սու նաց ման տեմ-
պը: Այն ե րե խա նե րը, ո րո նք ուշ են հա սու նա նում, ա վե լի ան բա րե-
նպա ստ պայ ման նե րում են հայտն վում, իսկ աք սե լե րա ցի ան ա վե լի 
բա րեն պա ստ պայ ման ներ է ստեղ ծում ան ձի զար գաց ման հա մար: 
Աղ ջիկ նե րը, ո րո նք ա րագ են զար գա նում, ա վե լի լավ են ի րե նց 
զգում, ա վե լի ինք նա վս տահ են ի րե նց պա հում, սա կայն տղա նե րի 
հա մար սե ռա կան հա սու նաց ման տեմ պե րը շատ ա վե լի կարևոր 
են և ա վե լի խո րն են ապ րում այս ո լոր տում տե ղի ու նե ցող բո լոր 
փո փո խու թյուն նե րը: 

Այս տա րի քում դե ռա հաս նե րն ի րե նց ա նը նդ հատ զգում են մի լի-
ո նա վոր հայա ցք նե րի ներ քո, նրա նց թվում է, թե բո լո րն ի րեն են 
նայում, նույ նի սկ փո ղո ցի ան ծա նոթ ան ցո րդ նե րը: Այդ սուբյեկ տիվ 
զգա ցո ղու թյու նը նրա նց ա վե լի խո ցե լի է դա րձ նում: 

Դե ռա հաս նե րի մոտ սկ սում են դրսևոր վել ան ձի կա նա ցի կամ 
տղա մա րդ կային հատ կա նիշ ներ: Հա կա ռակ սե ռի հան դեպ հե տա-
քրք րու թյունն այս տա րի քում դրսևոր վում է սկզ բում ոչ ա դեկ վատ 
ձևով, ագ րե սիվ դրսևո րում նե րով, սա կայն փո քր ինչ ուշ, հե տա-
քրք րու թյան ա վե լաց մա նը զու գըն թաց, կա րող է դրսևոր վել կե ղծ 
ան տար բե րու թյուն, ա մոթ խա ծու թյուն: Ա վագ դե ռա հաս նե րի մոտ 
ար դեն կայա նում են ա դեկ վատ հա րա բե րու թյուն ներ:
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 Դե ռա հաս նե րը մե ծա հա սակ նե րից ան կա խա նա լու և ա զատ վե-
լու ցան կու թյուն են ու նե նում, և նրա նց գրե թե բո լո րի ու սում նա կան 
ա ռաջա դի մու թյունն ընկ նում է: 

Ա ռա ջա նում է դե ռա հաս նե րին բնո րոշ բա րոյա կան « կո դե քս», 
ո րով նրա նք սկ սում են կա ռա վա րել սե փա կան վա րքն ու ա ռաջ-
նորդ վել հա սա կա կից նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում: Հե տա քր-
քիր է, որ դե ռա հա սու թյան բա րոյա կան « կո դեք սը» ին տեր նա ցի ո-
նալ է, ինչ պես Ա. Դյու մայի «Ե րեք հրա ցա նա կիր նե րը» վե պը, ո րը 
հա մար վում է դե ռա հա սու թյան վեպ և նրա կար գա խո սը « բո լո րը 
մե կի հա մար, մե կը` բո լո րի»: Այդ բա րոյա կան « կո դեք սի» կամ 
ըն կե րա կան շփ ման կա նոն նե րի մեջ մտ նում են փո խա դա րձ ա ջակ-
ցու թյու նը, սա տա րու մը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ նու թյու նը, 
վս տա հու թյու նը ըն կե րոջ նկատ մա մբ, գա ղտ նա պա հու թյու նը, հու-
զա կան հար մա րա վե տու թյու նը, ա պա հո վու թյու նը շփ ման մեջ, 
ըն կե րոջ ու նե ցած այլ հա րա բե րու թյուն նե րը չքն նա դա տե լը, նրա 
ինք նու րույ նու թյունն ու ներ քին կյան քը հար գե լը և այլն: 

Դե ռա հա սի հա սու նու թյան զգա ցու մը ա ռա ջին հեր թին ար տա-
հայտ վում է նրա ընդ գծ ված ցան կու թյա մբ, որ բո լո րը` մե ծա հա-
սակ նե րն ու հա սա կա կից նե րը, ի րեն վե րա բեր վեն, ինչ պես մե ծի: 
Նա մե ծա հա սակ նե րի հետ ձգ տում է հա վա սա րու թյան և իր 
տե սա կե տը պա շտ պա նե լու հա մար նրա նց հետ գնում է կո նֆ լի կտ-
նե րի: Ե րե խայի մե ծա հա սա կու թյան զգա ցումն ար տա հայտ վում 
է ա նընդ հատ ինք նու րույ նու թյան ձգտ ման մեջ, իր կյան քի ո րոշ 
ո լո րտ ներ ծնող նե րի հս կո ղու թյու նից և մաս նակ ցու թյու նից զե րծ 
պա հե լու ցան կու թյան մեջ: 

Նա կար ծես կո րց նում է իր «Ես»-ը, ո րը սկ սում է փնտ րել 
« Մե նք»-ի մեջ, և այդ « Մե նք»-ն այս տա րի քում հան դի սա նում 
են հա սա կա կից նե րը: Ըն կե րոջ պա հա նջն այս տա րի քում ա ռաջ-
նային նե րից մե կն է. ըն կե րոջ մեջ դե ռա հա սը տես նում է իր «Ես»-ի 
ար տա ցո լու մը: Ըն կե րու թյան մի ջո ցով դե ռա հա սը ճա նա չում է 
ոչ մի այն ինքն ի րեն, այլև ձևա վո րում իր սե փա կան ար ժե քային 
հա մա կա րգն ու բա րոյա կան սկզ բունք նե րը: Շփում-գոր ծու նե ու-
թյան մի ջո ցով ձևա վոր վում է ե րե խայի ան ձը, բա ռի լայն ի մաս-
տով, նրա ինք նա գի տակ ցու թյու նը և մյուս նո րա գոյա ցու թյու նը` 
սո ցի ա լա կան գի տակ ցու թյու նը: 
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2�6� Պա տա նե կու թյուն, ա վագ դպ րո ցա կան տա րի ք 
(14-17 տա րե կան)

17 տա րե կան հա սա կն ան ցու մային շր ջան է հան դի սա նում 
դե ռա հա սու թյան և ե րի տա սար դու թյան մի ջև։ Այս տա րի քում 
սր վում է սե փա կան ար ժեք նե րի կարևո րու թյունն ու նշա նա կու-
թյու նը, չնայած  ե րե խա նե րը շատ հար ցե րում դեռ են թա կա են 
ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րին: 

Պա տա նե կու թյան կարևո րա գույն ձե ռք բե րու մը կեն սա կան 
պլան նե րի ձևա վո րումն է: 

Ն րա նց հա մար, ով քեր դժ վար են ան ցնում 17 տա րե կա նի 
ճգ նա ժա մը, հա տուկ են բազ մա տե սակ վա խեր: Սե փա կան ան ձի, 
ծնող նե րի և հա րա զատ նե րի ա ռաջ պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցու մը, ի րա կան ձե ռք բե րում նե րն այս շր ջա նում մեծ բեռ են 
պա տա նու հա մար: Սրան գու մար վում է նաև նոր կյան քի, սխալ վե-
լու հա վա նա կա նու թյան, բուհ ըն դուն վե լու, տղա նե րի մոտ բա նակ 
գնա լու վա խը: Բա րձր տագ նա պայ նու թյունն ու այդ ֆո նի վրա 
ա ռաջ ե կող վա խե րը կա րող են նև րո տիկ ար ձա գա նք նե րի պատ-
ճառ հան դի սա նալ: 

Այս տա րի քային փուլն ան ձի կայու նաց ման, կայուն աշ խար-
հայաց քի ձևա վոր ման, կյան քում սե փա կան տե ղի և դիր քի հս տա-
կեց ման, ա պա գային ուղղ ված շր ջա նն է: 

Այս փու լում ա վա րտ վում է ֆի զի կա կան, սե ռա կան զար գաց ման 
և հա սու նաց ման գոր ծըն թա ցը, ո րը սկս վել էր դե ռա հա սու թյան 
ըն թաց քում: Պա տա նու մար մի նը ստա նում է հա սուն ֆի զի կա կան 
կա ռուց վա ծք, հոր մո նալ հա մա կար գը կար գա վոր վում է և ստա-
նում բնա կա նոն ըն թա ցք: Մա րմ նի կա ռուց ված քը ստա նում է իր 
հա սուն, հա մա չափ ձևը, դե ռա հա սու թյան տա րի քին բնո րոշ ֆի զի-
կա կան կեր պա րի ան հա մա չա փու թյուն նե րը վե րա նում են: 

Ին տե լեկ տուալ զար գա ցումն ըն թա նում է աշ խար հի և կյան քի 
մա սին գի տե լիք նե րի կու տակ մա մբ և հա մա կա րգ մա մբ: Ի տար բե-
րու թյուն դե ռա հա սի, ո րը աշ խար հա ճա նաչ ման մեջ ել նում է ինքն 
ի րե նից` ա ռա ջին հեր թին հեն վե լով սե փա կան ապ րում նե րի վրա, 
պա տա նին վե րա դառ նում է ինքն ի րեն և տա լիս աշ խար հայաց-
քային հար ցեր. «Ո ՞վ եմ ես, և ի՞նչ տեղ եմ զբա ղեց նում այդ հա մա-
կար գում» և այլն: 
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Մաք սի մա լի զմն ու կա տե գո րի կու թյու նը հա տուկ են ոչ մի այն 
դե ռա հա սու թյան տա րի քի մտա ծո ղու թյա նը, այլև պա տա նե կու-
թյա նը: Պա տա նե կու թյան տա րի քում ան ցում է տե ղի ու նե նում 
ար տա քին վե րա հս կու մից դեպ քի ներ քին վե րա հս կում, ինք նա վե-
րա հս կում: 

Ին տեն սիվ կեր պով զար գա նում է ինք նա կար գա վո րու մը, ու ժե-
ղա նում է սե փա կան վար քի, հույ զե րի դրսևո րում նե րի վե րա հս-
կու մը: Ան կախ ի րե նց բնա վո րու թյու նից և խա ռն ված քից, 16-17 
տա րե կան ե րե խա նե րը, ար տա քի նից ա վե լի զուսպ և հա վա սա րա-
կշռ ված են երևում, քան 11-15 տա րե կան նե րը: 

Պա տա նե կու թյա նն ա ռա նձ նա հա տուկ բնո րոշ է էմ պա թի ա ն՝ 
ու րի շի ապ րում նե րի հաս կա ցումն ու ու րի շի տե սան կյու նից ի րա-
վի ճա կը ըն կա լե լու կա րո ղու թյու նը: 

Ի նչ պես մաս նա գի տա կան, այն պես էլ ան ձնային ինք նո րո շու մը 
դառ նում է պա տա նե կու թյան կարևո րա գույն նո րա գոյա ցու թյու նը: 
Սա նոր ներ քին դիր քո րո շում է, ո րը նե րա ռում է սե փա կան ան ձի 
գի տակ ցու մը՝ որ պես հա սա րա կու թյան ան դամ, և այդ հա սա րա-
կու թյան մեջ սե փա կան դիր քի ըն դու նու մը: Պա տա նի նե րը խն դիր 
ու նեն ո րո շե լու, թե ինչ դեր է խա ղում ի րե նց կյան քում կրո նը, ինչ 
վե րա բեր մունք ու նեն ի րե նք հա սա րա կու թյան հան դեպ: 

Ի րա կան խո րը սե րն ա ռա ջին ան գամ դրսևոր վում է պա տա-
նե կու թյան տա րի քում: Այս ըն թաց քում սկ սում է զար գա նալ նաև 
ան ձի բա րոյա կան կայու նու թյու նը: 

Ան ցու մային այս տա րի քում հա սա կա կից նե րի հետ շփու մը 
դառ նում է փո քր ինչ ան կարևոր և ա ռա վել կարևոր վում է մե ծա-
հա սակ նե րի հետ շփու մը: 

 2�7� Դե ռա հա սու թյա նը հա տուկ խն դիր նե ր

 Դե ռա հա սու թյան ա մե նա վառ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րից մե կն ան ձնային ան կայու նու թյունն է: Այն ա ռա ջին հեր թին 
դրսևոր վում է տրա մադ րու թյան հա ճա խա կի տա տա նում նե րում, 
ա ֆեկ տիվ բռն կում նե րով: 

Դե ռա հաս նե րին բնո րոշ է բա րոյա կան ան կայու նու թյուն: Ե րե-
խան և դե ռա հա սը դեռ չու նեն ի րա կան բա րոյա կա նու թյուն, և 
բա րոյա կան նոր մե րը նրա նց հա մար ինչ-որ ար տա քին բան են 
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ի րեն ցից ներ կայաց նում: Այդ կա նոն նե րին և նոր մե րին դե ռա հաս-
նե րի մեծ մա սը հետևում է, որ պես զի ար դա րաց նի ինչ-որ նշա-
նա կա լի ան ձա նց սպա սե լիք նե րը` նրա նց հետ լավ հա րա բե րու-
թյուն նե րը պահ պա նե լու և նրա նց կող մից խրա խուս վե լու հա մար. 
նա ամ բող ջո վին կախ ված է ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րից: 
Դե ռա հաս նե րն ի րե նց հա մար տար բեր հա սա կա կից նե րի խմ բեր 
են փնտ րում, ո րոն ցում ի րե նք կա րող են ընդ գրկ վել և փա րա տել 
ան վս տա հու թյունն ու մե նա կու թյան տագ նա պը: Հա ճախ վեր ջին-
նե րիս կար ծի քը ո րո շիչ է հան դի սա նում: Ըն կեր նե րի հետ մի ա սին 
դե ռա հաս նե րը կա րող են այն պի սի քայ լեր կա տա րել, ո րո նք ինք-
նու րույն եր բեք չէ ին հա մար ձակ վի ա նել, և ա պա գայում էլ կա րող 
են զղ ջալ ար վա ծի հա մար: 

Դե ռա հաս նե րին նաև ան կայուն ինք նագ նա հա տա կա նն է 
հա տուկ: Դե ռա հա սի ինք նա գի տակ ցու թյու նը շատ բա նե րում 
կախ ված է ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րից: 

Դե ռա հա սի բնա վո րու թյու նը և ձգ տում նե րը ևս հա կա սա կան 
են: Միև նույն դե ռա հա սի վար քում կա րող է դրսևոր վել ու րիշ նե րի 
կող մից գնա հատ ված և ըն դուն ված լի նե լու ձգ տու մը՝ սե փա կան 
ինք նու րույ նու թյան և թե րու թյուն նե րի ցու ցա դր ման հետ մի ա ժա-
մա նակ, ա մաչ կո տու թյու նը՝ կա պը կտ րա ծու թյան հետ, սեն տի-
մեն տա լու թյու նը՝ կոպ տու թյան հետ, զգաց մուն քային ե րազ կո տու-
թյու նը՝ չոր փի լի սո փայե լու հետ: Դե ռա հա սը ցան կա նում է լի նել 
այն պի սին, ինչ պի սին բո լո րն են, միև նույն ժա մա նակ ա մեն կե րպ 
փոր ձե լով ա ռա նձ նա նալ բո լո րից: 

Դե ռա հա սու թյան ան կայու նու թյան հետ է կապ ված այս տա րի-
քում հա ճախ հան դի պող սո ցի ա լա կան խն դիր նե րը՝ վաղ ալ կո հո-
լա ցու մը, տոք սի կո մա նի ան, թմ րա մո լու թյու նը, դե լի նկ վե նտ վար-
քը, սուի ցիդ նե րը: 

Պար տա դիր չէ, որ ոս տի կա նու թյու նում կամ նար կո լո գի ա-
կան դիս պան սե րում հայտն ված դե ռա հաս նե րն ան բա րեն պա ստ 
ըն տա նիք նե րից լի նեն: Լի նում է, որ «դժ վար» են դառ նում նաև 
սիր ված ե րե խա նե րը, ո րո նց տա նը « սե րը չի պա կա սել», բայց 
նրա նք ան բա վա րար ված են հա սա կա կից նե րի կամ մե ծա հա սակ-
նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րից, ի րե նց ան հա ջո ղակ են հա մա-
րում կամ ոչ բա վա րար չա փով են ծան րա բե ռն ված ի րա կան գոր-
ծե րով, և այլն: Դե ռա հա սու թյան խն դիր նե րի պատ ճառ նե րը շատ 
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բազ մա զան են: Դրան ցից մե կն ինք նա հաս տատ վե լու և տար բեր-
վե լու ցան կու թյունն է` զու գո րդ ված հա մը նդ հա նուր նոր մե րի և 
օ րենք նե րի հան դեպ բո ղո քով: 

Բո ղո քը դե ռա հաս նե րին բե րում է մի շա րք ոչ ֆոր մալ խմ բե-
րին կամ շար ժում նե րին ան դա մակ ցե լուն: Բո լոր դե ռա հաս նե րը, 
ո րո նք ընդ գրկ վում են նման խմ բե րում և շար ժում նե րում, սո ցի-
ա լա պես հար մար ված չեն, նույ նի սկ ե թե ուղ ղա կի ագ րե սի ա չեն 
դրսևո րում: 

Բո ղո քը դե ռա հաս նե րին դր դում է տնից փա խուստ նե րի կամ 
թա փա ռա շր ջի կու թյան: Ո րոշ դե ռա հաս ներ ի րե նց հա մար ինչ-որ 
ռո ման տի կա են գտ նում գի շե րե լու տեղ փնտ րե լու, սնունդ հայ թայ-
թե լու և նմա նա տիպ այլ ար կած նե րի մեջ: 

Ա ռա նձ նա հա տուկ դժ վար ի րա վի ճակ նե րում դե ռա հաս նե րի 
մոտ կա րող է դրսևոր վել սուի ցի դալ վա րք, ա ռա ջա նալ մահ վան 
մա սին մտ քեր, դրան հա մա պա տաս խա նող ար տա հայ տու թյուն-
ներ, սպառ նա լիք ներ, լի նեն ինք նաս պա նու թյան փոր ձեր: Սուի ցի դը 
հազ վա գյուտ է գի տակ ցա կան ընտ րու թյուն լի նում, ա վե լի հա ճախ 
հու սա հատ քայլ է լի նում գոյու թյուն ու նե ցող խն դիր նե րի հա մար ոչ 
մի լու ծում չգտ նե լու ար դյուն քում: Ա. Ե. Լիչ կոյի տվյալ նե րով` դե ռա-
հաս նե րի մի այն 10%-ն է իս կա պես ցան կա նում մա հա նալ, մնա ցած-
նե րի` 90%-ի մոտ սուի ցի դալ վար քը մի այն «օգ նու թյան ճիչ է»17: 

2�8� Թմ րա մի ջոց նե րը եվ դե ռա հա սը 

 Ցա վոք, այ սօր տա րած ված խն դիր է ալ կո հո լի ու թմ րա նյու թե րի 
օգ տա գոր ծու մը դե ռա հա սու թյան տա րի քում։ Նրա նք այդ պես 
վար վում են ա վե լի հա ճախ մի քա նի նպա տա կի հաս նե լու հա մար, 
օ րի նակ`

•  Հա սա կա կից նե րի կող մից խմ բի մեջ ընդ գրկ վե լու,
• « Սառ նա րյուն»  կամ ա մեն ինչ տե սած երևա լու,
•  Հե տա քրք րու թյու նը բա վա րա րե լու,
• Տ րա մադ րու թյու նը փո խե լու կամ սե ռա կան հա րա բե րու-

թյուն նե րից ու նե ցած հա ճույ քը ու ժե ղաց նե լու հա մար: 

17 Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Пуководство для врачей. _ Изд. 
2-е, доп. и перераб._Л.Медицина,1985_416 с.
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Ի րա կա նում թմ րա նյու թե րը կա րող են՝
• Ն վա զեց նել դե ռա հա սին շր ջա պա տող մի ջա վայ րի ազ դե-

ցու թյու նից ա ռա ջա ցած տագ նապ նե րը, 
• Ա զա տել ձա նձ րույ թի ց՝ նոր զգա ցում ներ, ապ րում ներ 

պա րգևել, 
• Ոչ բա վա րար քնի դեպ քում ա պա հո վել ա ռույ գու թյուն:
Թմ րա նյու թե րի, ինչ պես նաև նի կո տի նի ու ալ կո հո լի օգ տա գոր-

ծու մը դե ռա հա սի՝ հա սու նու թյան իր ի րա վուն քի մա սին հայ տա րա-
րե լու ձևե րից մե կն է։ Տվյալ դեպ քում կո պիտ վար քի դրսևո րումն 
ըն կալ վում է որ պես տղա մա րդ կու թյուն և « մե ծա հա սա կու թյուն», 
ծխե լու կամ խմե լու ո րո շա կի ո ճե րը են թադ րում են կա նա ցի ու թյուն 
ու գայ թակ ղե լու ցան կու թյուն, կա րո ղու թյուն։

Թմ րա նյու թե րի կամ ալ կո հո լի օգ տա գոր ծու մը այս տա րի քում 
ըն կալ վում է իբրև խմ բային հա մա գոր ծակ ցու թյան ար տա հայ տում։ 
Դրա նց օգ տա գոր ծու մը օգ նում է ա ռա նձ նաց նել  «յու րային նե րին» 
և «օ տար նե րին», ինչ պես նաև մեծ դեր ու նի խմ բային դի մադ-
րու թյունն ու ըմ բոս տու թյունն ար տա հայ տե լու հար ցում, ինչն այս 
տա րի քին ա ռա վել հա տուկ է։ 

Այժմ դի տար կե նք վար քի այն ձևե րը, ո րո նք դե ռա հաս նե րի 
ծնող նե րը կամ շա հա գր գիռ այլ մար դիկ պե տք է ըն կա լեն որ պես 
կար միր դրո շակ նե ր։ Դրա նք բո լո րն էլ կա րող են մատ նան շել 
թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը ։

•  Նոր ըն կեր նե րի ան սպա սե լի հայտն վե լը և հնե րի հետ 
կա պե րի խզու մը

•  Շատ ժա մա նակ մի այ նակ ան ցկաց նե լը 
• Իր զբաղ մունք նե րի մա սին հար ցե րին ա նո րոշ, խճճ ված 

պա տաս խան ներ տա լը 
• Ա նս պա սե լի իմ պուլ սիվ և խե լառ պահ ված քը 
• Տ նային դե ղա տու փից դե ղա հա բե րի ան հայ տա նա լը 
• Դպ րո ցա կան խն դիր նե րի ա ճը՝ դա սե րը բաց թող նե լու 

մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, ան հա ջող ստու գա րք նե րը, վար-
քի հետ կապ ված խն դիր նե րը, դպ րո ցա կան կյան քի նկատ-
մա մբ հե տա քրք րու թյան կո րուս տը

•  Դե ռա հա սի մոտ ան հաս կա նա լի կեր պով հայտն ված գու-
մար նե րը 



34

• Այլ դե ռա հաս նե րի կար ճա տև այ ցե րը՝ հնա րա վոր է նրա նք 
թմ րա նյու թեր են փո խան ցում

• Մ ռայլ վա ծու թյու նը և ա մեն ին չի հան դեպ բա ցա սա կան 
վե րա բեր մուն քը 

• Ա ռող ջու թյան հետ կապ ված կայուն խն դիր նե րը՝ հոգ նա ծու-
թյու նը, կար միր, ու ռած աչ քե րը, ա խոր ժա կի փո փո խու թյու-
նը 

• Ա նձ նա կան հի գի ե նայի կա նոն նե րը չպա հե լը և ար տա քին 
տես քին ան տար բեր վե րա բեր մուն քը, ան խնամ լի նե լը

 Գոյու թյուն ու նեն մի շա րք նշան ներ, ո րո նք ցույց են տա լիս, որ 
դե ռա հա սի մոտ սկս վում են լուրջ ան ձնա կան խն դիր նե ր։ 

Դ րա նք կա րող են լի նել ալ կո հո լիզ մը, հա սա կա կից նե րի կազ-
մա քան դիչ խմ բի հետ շփու մը, որևէ կուլ տի նմա նա կու մը, թմ րա-
նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը, չա փա զա նց մեծ ա խոր ժա կը կամ դրա 
կո րուս տը, ըն կեր նե րի քիչ քա նա կը, ըն տա նի քից մե կու սա ցու մը, 
ագ րե սիվ վար քը (կ ռիվ ներ, գոռ գո ռոց ներ), մե քա նա կամ մո տո-
ցիկ լետ վա րե լու խե լա գար ձևը, ան ձնա կան հի գի ե նային չհետևե լը, 
մռայ լու թյու նը, դժ գո հու թյու նը, շփում նե րից խու սա փե լը կամ պար-
զա պես չշփ վե լը, թույլ է ներ գե տի կան, չա փից դուրս գլուխ գո վա նու-
թյու նը, սու տը, տագ նա պի ախ տան շան նե րը, ցու ցադ րա կան սեք-
սուա լու թյու նը (չա փա զա նց « սեք սուալ» հա գուս տը կամ վար քը)։
 

2�9� Ի նք նաս պա նու թյան վտան գը դե ռա հա սու թյան  
տա րի քում

 Ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա նձ նաց նում են 
դե ռա հաս նե րի ինք նաս պա նու թյան հետևյալ պատ ճառ նե րը՝ 

ա) Կո րուստ նե րը
 Ռո ման տիկ հա րա բե րու թյուն նե րի կո րուստ
 Դե ռա հա սի հա մար նման հա րա բե րու թյուն նե րի կո րուս տը հիմ-

նա կա նում հո գե կան ցն ցում է։ Նրա աշ խար հը փլ վում է։ Հա ճախ 
ինք նա վս տահ ար տա քի նի հետևում թա քն վում է զգայուն և շուտ 
վի րա վոր վող ե րի տա սա րդ, իսկ մե ծամ տու թյան հետևում՝ զգայուն 
ու շուտ վի րա վոր վող աղջ նա կ։ « Ժա մա նա կը բու ժում է» կամ « կան 
և ու րիշ ներ» այս տի պի ծա մծմ ված ար տա հայ տու թյուն նե րը շատ 
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վի րա վո րա կան են ե րի տա սար դի հա մար և հան գեց նում են նրան, 
որ ե րի տա սար դը չի ըն դու նում ի րա կա նու թյու նը։ 

Սի րե լի մար դու մա հը
 Սի րե լի մար դու մահ վան հետ կապ ված տա ռա պա նք նե րը 

կա րող են այն քան ու ժեղ լի նել, որ ե րի տա սար դին հա մա կի նրա 
հետ մա հով մի ա նա լու ցան կու թյու նը։ Հա ճախ է լի նում այն պես, որ 
երբ ըն տա նի քը վե րապ րում է հա րա զա տի մա հը, այդ ըն թաց քում 
դե ռա հա սն իր խն դիր նե րով մղ վում է հե տին պլա ն։ Շատ մե ծա հա-
սակ ներ գտ նում են, որ ե րի տա սա րդն ըն դու նակ չէ հա րա զա տի 
մա հը վե րապ րել այն քան խո րը, ինչ պես ի րե նք։ 

Ըն տա նի կեն դա նու մա հը։ 
Քիչ չէ պա տա հում, որ դե ռա հա սը մի այն տնային կեն դա նուն 

կա րող է ա մեն ին չը « պատ մել»։ Նրա նք և «լ սում» են, և « սի րում» 
են, և եր բեք չեն « դա տի»։ Իսկ ե թե հան կա րծ այդ կեն դա նին 
սատկի ՞։ 

Աշ խա տան քի կո րուս տը
 Շատ դե ռա հաս նե րի հա մար աշ խա տան քը նշա նա կում է հա սու-

նու թյուն և ան կա խու թյուն։ 

« Դեմ քը» կո րց նե լը
 Նայեք այն տղայի դեմ քին, ով հա սա րա կայ նո րեն հայ տա րա րել 

է, թե մտա դիր է դառ նալ ֆուտ բո լային թի մի կա պի տան և չի հա ջո-
ղե լ։ Նայեք այն աղջ նա կին, ով ե րա զել է դառ նալ մի ջո ցառ ման 
թա գու հին, բայց մե րժ վել է և այլն։

Ծ նող նե րի ա մուս նա լու ծու թյու նը 
Ծ նող նե րից մե կի կո րուս տը նրա նց ա մուս նա լու ծու թյան 

հետևան քով շատ ա վե լի է վի րա վո րում ան չա փա հա սին, քան 
ըն դուն ված է հա մա րե լ։ Շատ դե ռա հաս ներ ի րե նց մե ղա վո րու-
թյունն ու պա տաս խա նատ վու թյունն են զգում ըն տա նի քի փլուզ-
ման հա մա ր։ Հնա րա վոր ա մուս նա լու ծու թյան հետ կապ ված 
հո րին ված կամ ի րա կան վա խը նույն պես ա ռաջ է բե րում ան տա-
նե լի հո գե կան տա ռա պա նք նե ր։
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բ) Ճն շում նե ր
Ճն շում դպ րո ցում 
Այս տի պի ճն շում նե րի շար քին են դաս վում, օ րի նա կ՝ բա րձր 

գնա հա տա կան նե րի ձգ տու մը, մի ա ժա մա նակ մի քա նի կարևոր 
հա նձ նա րա րու թյուն կա տա րե լը, հա սա րա կա կան կյան քում 
գե րակ տիվ մասնակ ցու թյու նը, դպ րո ցի մար զա կան կյան քին մաս-
նակ ցե լու պա հա նջ նե րը, ջա նա սի րու թյու նը ։

Ճն շում ներ հա սա կա կից նե րի կող մի ց
Դ րա նք կա րող են լի նել, օ րի նա կ՝ հա սա կա կից նե րի շր ջա նում 

ըն դուն ված լի նե լու ձգ տու մը, խմ բի բար քե րը, հա գն ված քի նմա նու-
թյուն նե րը, թմ րա նյու թե րը, խմիչ քը, սե ռա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րը, ե րա ժշ տա կան նա խը նտ րու թյուն նե րը ։

Ճն շում ներ ծնող նե րի կող մի ց
Ծ նող նե րը կա րող են ճն շել հա ջո ղու թյան, փո ղի, կր թա րա նի 

(կամ այլ ու սում նա կան հաս տա տու թյան) ընտ րու թյան, լավ ըն կեր-
ներ ու ար ժա նի կր թու թյուն ձե ռք բե րե լու հար ցում։ Դե ռա հա սին 
կա րող են ընկ ճել նաև ծնող նե րի՝ հս կե լու ան հրա ժեշ տու թյան և իր՝ 
ան կախ լի նե լու ցան կու թյան հա կա սու թյուն նե րը, ծնող նե րի մի ջև 
ան հա մա ձայ նու թյուն նե րը, աշ խա տան քի տե ղա վոր վե լու խն դի րը, 
հա գուս տը, ե րա ժշ տու թյու նը, նույ նի սկ ծնող նե րը՝ ի րե նց ե րե խա-
նե րի հետ «ըն կեր ներ» լի նե լու ձգ տում նե րը, նրա նց՝ ա վե լի շատ 
քա րոզ նե րով, քան սե փա կան օ րի նա կով որևէ բան սո վո րեց նե լը 
և այլն։

գ) Ցա ծր ինք նագ նա հա տա կա նը 
Ար տաք նա պես գրա վիչ չլի նե լը 
Ու շադ րու թյուն դա րձ րեք այն պա տա նուն, ով վս տահ է, որ 

մա րմ նա կան կա ռուց ված քով ին քը ոչ մի հա սա կակ ցի հետ հա մե-
մատ վել չի կա րող կամ այն աղջ նա կին, ով ի րեն հա մա րում է 
տգեղ, ան բա րե տես, խղ ճուկ։ 

Ե րկ րո րդ կար գի մա րդ լի նե լը
 Նայեք ե րի տա սար դին կամ աղջ նա կին, ով քեր մի շտ կող քի են 

մնում, ան տես վում են, երբ հեր թը հաս նում է ժա մա դր վե լուն կամ 
ինչ-որ հար ցում ընտր վե լուն։



37

 Սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րը
 Չի կա րե լի ան տար բեր մնալ այն դե ռա հա սի հո գե կան տան-

ջանք նե րին ու ապ րում նե րի հան դեպ, ո րը տա տան վում է սե ռա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին եր կու պատ կե րա ցում նե րի 
ա րան քում և չի հա մար ձակ վում որևէ մե կի հետ կիս վել այդ հար-
ցում՝ վա խե նա լով ծի ծա ղե լի երևա լուց։ Չի կա րե լի հաշ վի չնս տել 
ե րի տա սար դի զգաց մունք նե րի հետ, ո րի՝ հո մո սեք սուալ լի նե լու 
վա խն ար դյունք է սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին հիմ նա-
րար գի տե լիք նե րի պա կա սի ։

 Հա գուս տը 
ԶԼՄ-նե րի և ան չա փա հաս նե րի շր ջա նում հա գու կա պի ըն դուն-

ված յու րա տե սա կու թյան ազ դե ցու թյան տակ դե ռա հա սը գնա հա-
տում է այն հա գուս տի ա ռա վե լու թյուն նե րն ու թե րու թյուն նե րը, որն 
ին քը ստիպ ված է հագ նե լ։

 Ֆի զի կա կան ան կա րո ղու թյու նը
 Պա տա հում է, որ դե ռա հա սը դժ վա րու թյա մբ է գլուխ հա նում ոչ 

մի այն ֆի զի կա կան խն դիր նե րից, այլ նաև շր ջա պա տի ոչ բա րյա-
ցա կամ նկա տո ղու թյուն նե րից ու հայա ցք նե րի ց։ 

Ան հա ջո ղու թյուն նե րն ուս ման մե ջ
 Հա ճախ մեծ եղ բոր կամ քրոջ « հան ճա րե ղու թյու նը» պատ ճառ 

է դառ նում, որ ծնող նե րն ու շր ջա պա տը մշ տա պես հի շա տա կեն 
դե ռա հա սի հետ հա մե մա տա կան, բայց ոչ նրա օգ տին ար ված 
տար բե րու թյուն նե րը (ի հար կե, սա կա րող է վե րա բե րել և հա սա-
կա կից նե րին ու հա մա դա սա րան ցի նե րին)։

2�10� Ինչ պես խու սա փել դե ռա հա սու թյա նը բնո րոշ  
վտա նգ նե րի ց

 Դե ռա հաս տա րի քի ե րե խա ու նե ցող ծնող նե րին մաս նա գետ-
նե րը խոր հուրդ են տա լի ս՝ ան կախ դե ռա հա սի վար քից, բնա վո-
րու թյու նից, ի րա վի ճա կից, դե ռա հա սի հա մար ա պա հո վել.

 Սե րը՝ ա ռա նց ծնող նե րի սի րո դե ռա հա սը չի կա րող ձե ռք 
բե րել վս տա հու թյան, սե փա կան ար ժա նա պատ վու թյան և ինք-
նա վս տա հու թյան զգա ցում: Սի րո պա կա սը դառ նում է այն հիմ-
նա կան պատ ճա ռը, ո րի հետևան քով դե ռա հաս նե րը դի մում են 
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ան մտած ված, ան պա տաս խա նա տու քայ լե րի, վտան գա վոր վար-
քա գիծ են դրսևո րում:

 Տա րա ծու թյուն՝ դե ռա հա սին ան հրա ժե շտ է իր սե նյա կն ու նե նալ, 
որ տեղ նա կհա սու նա նա, կմ տա ծի, կսո վո րի, և սխալ ներ կգոր ծի։ 
Ծնո ղա կան գե րխ նա մքն ու չա փից ա վե լի ու շադ րու թյու նը դե ռա-
հա սի մեջ չեն կա րող դաս տի ա րա կել ան կա խու թյան և վս տա հու-
թյան զգա ցում, ին չը հնա րա վոր է ձե ռք բե րել մի այն ինք նու րույն 
թռիչ քի մե ջ։ 

Կա րող է թվալ` ինչ որ հա կա սու թյուն կա նա խոր դի և երկ րոր դի 
մի ջև, սա կայն պե տք է հի շել, որ սե րը ապ րում է մի այն ա զա տու-
թյան և ան կա խու թյան մեջ, ի րա կան հար գան քի և ինք նու րույ նու-
թյան պայ ման նե րում կա րե լի է ի րա կան սի րել: 

Ըն կեր նե ր՝ նրա նք թեթևաց նում են ծնո ղա կան տնից « դուրս 
գա լու» ըն թաց քը, փո խա րե նն ա ռա ջար կե լով հար մա րա վե տու-
թյուն, հու սա լի ու թյուն և կա րեկ ցա նք։ Պե տք չէ մո ռա նալ, որ դե ռա-
հա սու թյու նը իս կա պես նա խոր դում է հա սուն կյան քին, և դե ռա-
հա սը պի տի սո վո րի ապ րել ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի և հս կո-
ղու թյան: Դրան օգ նում են ըն կեր նե րը, մի ջա վայ րը, ո րում դե ռա-
հա սը փո րփ րում է իր գի տե լիք նե րը և ինք նու րույն ո րո շում ներ է 
կայաց նում: 

Ա վան դույթ նե ր՝ լի նեն դրա նք կրո նա կան թե էթ նիկ կա պեր, 
դպ րո ցա կան տո նե րի կամ ըն տա նե կան հան դի սու թյուն նե րի 
ան ցկաց ման ա րա րո ղու թյուն ներ, ա վան դույթ նե րը դե ռա հա սին 
ամ րաց նում են իր ար մատ նե րին և տա լիս են ներ կան նշա նա կա լի 
դա րձ նե լու հնա րա վո րու թյուն։ Ա վան դույ թը կա րող է լի նել ըն տա-
նե կան ա րա րո ղու թյուն, կի րա կի օ րը ըն տա նի քով մի ա սին ճա շե լը, 
կամ շա բաթ վա ըն թաց քում մեկ օր մի ա սին քա ղա քից դուրս գնա-
լը: Այդ օ րե րը հի շեց նում են մեզ մեր ար մատ նե րի մա սին և օգ նում 
են թևե րն ամ րաց նե լ՝ թռիչ քի հա մար:

 Սահ ման նե ր՝ յու րա քան չյուր դե ռա հա սին ան հրա ժե շտ է սահ-
մա նա փա կե լ՝ այդ ձևով նրան սո վո րեց նե լով ի րա կան աշ խար հում 
ի րեն պա հել կա րո ղա նա լուն։ Կա նոն նե րը հի մք և ան վտան գու-
թյու ն են ա պա հո վում։ Մի այն պե տք է հի շել, որ կա նոն նե րը դե ռա-
հա սի ան վտան գու թյան հա մար են, ոչ ծնող նե րի քմա հա ճույք նե րը 
բա վա րա րե լու հա մար: Դրա նք պի տի լի նեն քիչ, տրա մա բա նա-
կան, դե ռա հա սի հա մար հաս կա նա լի և հնա րա վո րի նս ըն դու նե լի:
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 Մե ծա հա սակ նե ր՝ ծնող նե րից և ու սու ցիչ նե րից, հա սա րա կա կան 
և կրո նա կան ա ռաջ նո րդ նե րից և սի րե լի հա րա զատ նե րից բա ցի, 
դե ռա հա սին եր բե մն ան հրա ժե շտ է շփում ի մաս տուն և հաս կա-
նա լու ըն դու նակ որևէ մե ծա հա սա կի հե տ։ Այս տա րի քում դե ռա-
հաս նե րին եր բե մն դժ վար է լի նում հա րա զատ նե րի հետ ան կե ղծ 
և ան կաշ կա նդ խո սել ի րե նց հու զող հար ցե րի շուրջ: Օ տար, ի րեն 
չքն նա դա տող մե ծա հա սա կի հետ շփումն ու ըն կե րու թյու նը կա րող 
է շատ օգ տա կար լի նել:

 Մաս նա գետ նե րը հա մոզ մունք են հայտ նում նաև, որ դե ռա հա-
սին ան հրա ժե շտ է սե փա կան գո րծն ու նե նալ, հե տա քրք րու թյու նը 
(ս պորտ, խմ բակ), ինք նաար տա հայտ ման սե փա կան ձևը և տա րե-
կից նե րի ու շադ րու թյու նը գրա վե լու մի ջո ց։ 

 Ստուգիչ հարցեր 
1. Ի նչ պի սի՞ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի նո րած նու թյան 

և վաղ ման կու թյան շր ջա նը: 
2. Ն շեք նա խա դպ րո ցա կան տա րի քի ա մե նա կարևոր 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
3. Ի նչ պի սի՞ նո րա գոյա ցու թյուն ներ են ի հայտ գա լիս կրտսեր 

դպ րո ցա կան տա րի քում: 
4. Ի ՞նչն է դե ռա հա սու թյան տա րի քի դժ վա րու թյուն նե րի  

պատ ճա ռը: 
5. Ի ՞նչ է ան հրա ժե շտ դե ռա հա սին լի ար ժեք զար գաց ման 

հա մար: 
6. Ի ՞նչն է հան դի սա նում ինք նաս պա նու թյան պատ ճառ 

դե ռա հա սու թյան տա րի քում: 
7. Ո րո ՞նք են դե ռա հա սու թյան տա րի քում թմ րա մո լու թյան 

նշան նե րը: 
8. Ի նչ պի սի՞ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի պա տա նե կու-

թյան տա րի քը:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1

Տա րի քային փուլ
Ոս տի կա նի գոր ծու նե ու թյան 
հա մար կարևոր ա ռա նձ նա
հատ կու թյուն նե ր

Ոս տի կա նի աշ խա
տան քում դժ վա րու թյուն 
ա ռա ջաց նող ա ռա նձ նա
հատ կու թյուն նե ր

0-1 տա րե կան` 
 Նո րած նու թյուն և 
ման կի կու թյուն

Չեն մաս նակ ցում վա րույ թի ն

1-3 տա րե կան`
 վաղ ման կու թյուն

Խա ղը ե րե խայի ի րա կա նու-
թյունն է:  

Այս տա րի քում դե ռևս չի 
կա  րող ստել կամ երևա կայել: 

Խոս քը կա րող է սխալ 
ըն կալ վել:  
 
Ե րե խան սխալ դա տո-
ղու թյուն ներ և եզ րա հան-
գում ներ է կա տա րում: 

3-6 տա րե կան` 
 նա խա դպ րո ցա կան 
տա րիք

Ն կար նե րն ար դեն սկ սում են 
ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ: Կա րե լի է ե րե խայի 
նկար նե րի վրա հի մն վե լով 
տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ: 
 Հու զա կան ե րան գա վո րու մը 
շատ կարևոր է այս տա րի քի 
ե րե խայի հա մար: 
Խա ղը կա րող է 
երևա կայա կան տար րեր 
պա րու նա կել, սա կայն դե ռևս 
ախ տո րո շիչ մեծ նշա նա կու-
թյուն ու նի:

Կա րող է հնա րել շատ 
ի րա կան պատ մու թյուն ներ 
և հա վա տալ ինքն իր 
պատ մա ծին:

 Չի կեղ ծում, այլ խա ղում է: 

7-10 տա րե կան`
կրտ սեր դպ րո ցա կան 
տա րիք

Հակ ված է ար դա րաց նել մե ծի 
սպա սե լիք նե րը: Ցան կա նում 
է դուր գալ մե ծին և ար դա-
րաց նել սպա սե լիք նե րը: 

Ա մա չում է և կա րող է 
կեղ ծել տե ղե կու թյուն նե րը 
վա խից կամ հե ղի նա-
կա վոր ան ձից: 

11-14 տա րե կան` դե ռա
հա սու թյուն

Ու նի դժ վար և ան կա ռա վա-
րե լի վա րք, ինչ պես նաև 
 պա տաս խա նատ վու թյան 
ցա ծր մա կար դակ: 

Կա րող է ու շադ րու թյուն 
գրա վե լու հա մար ստել և 
հնա րել:  

15-17 տա րե կան` 
 պա տա նե կու թյուն

Ու նի մե ծա հա սա կին հա տուկ 
մտա ծո ղու թյուն և դա տո ղու-
թյուն ներ:

Դե ռևս մե ծա հա սա կի 
հնա րա վո րու թյուն ներ 
չու նի, բայց ցան կու թյուն-
նե րն ու մղում նե րն ար դեն 
մե ծա հա սա կի են: 
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Ի նչ պես շփում հաս տա տել և վս տա հու թյուն ձե ռք բե րե լ

1.  Ա ռա ջին քայ լը, որ պե տք է ա նել ե րե խա նե րի հետ ծա նո թա նա-
լիս,  սե փա կան ա նունն ա սե լն ու ներ կայա նա լն է: Կթ վա, թե շատ 
պա րզ մի բան ենք ա սում, որն ա նում են բո լո րը: Բայց ե կեք տես-
նե նք, որ մե ծա հա սակ նե րի մեծ մա սը ե րե խայի հետ ծա նո թա նա-
լիս, ա սում են. ա նունդ ինչ պե ՞ս է: Դա կար ծես ե րե խային դնում 
է պա տաս խա նո ղի և մշ տա պես են թա կայի դեպ քում: Ե րե խան 
ար դեն չի ու զում շփ վել և հա մա գոր ծակ ցել այդ մե ծա հա սա կի 
հետ: Պե տք է նախ և ա ռաջ ներ կայա նալ, ա սել ծա նո թու թյան 
նպա տա կի մա սին, հա րց նել, արդյոք հար մար է ի րեն այս պա հին 
զրու ցել այդ մա սին և այլն: 

2. Հա ջո րդ քայ լով պե տք է մի փո քր պատ մել սե փա կան գոր ծու նե-
ու թյան և աշ խա տան քի մա սին: Նո րից շա տե րը կա սեն, որ ե րե-
խա նե րը շատ լավ գի տեն, թե ինչ է ա նում ոս տի կա նը և ա վե-
լո րդ ժա մա նակ կո րց նել պե տք չէ: Բայց ի րա կա նում դա այդ պես 
չէ: Ե րե խա նե րից շա տե րն ու նեն թյուր պատ կե րա ցում ներ և ոչ 
հազ վա դե պ՝ նաև բա ցա սա կան դիր քո րո շում ներ ոս տի կան նե րի 
նկատ մա մբ: Սա ա ռիթ է՝ ստեղ ծե լու սե փա կան մաս նա գի տու թյան 
նկատ մա մբ ճի շտ մո տե ցում և դիր քո րո շում: Ե րե խային պատ մե-
լով մեր մա սին, մե նք ստեղ ծում ենք նրա մոտ նոր դիր քո րո շում 
մեր մաս նա գի տու թյան նկատ մա մբ: Այդ ըն թաց քում նաև կա րե լի 
է հա րց նել, թե արդյոք երբևէ շփ վել է ոս տի կան նե րի հետ և ինչ 
գի տի նրա նց մա սին: Սրա նով էլ կպար զե նք ե րե խայի՝ նախ կի-
նում ու նե ցած փոր ձի հի ման վրա ստե ղծ ված դիր քո րո շու մը:  

3. Ե րե խա նե րը վս տա հում են այն մա րդ կա նց, ով քեր հար գան քով 
են վե րա բեր վում ի րե նց և ի րե նց զգաց մունք նե րին: Դրա հա մար 
պե տք է ա ռա ջին հեր թին հար գա լից լի նել ե րե խայի ան ձնա կան 
ին ֆոր մա ցի այի նկատ մա մբ: Պե տք է գա ղտ նա պահ լի նել: Դրա 
մա սին պե տք է տե ղե կաց նել ե րե խային հե նց զրույ ցի սկզ բում: 
Ե թե գա ղտ նի ու թյու նը չի պահ վե լու, ա պա այդ մա սին ևս պե տք է 
տե ղե կաց նել: 

4. Պե տք է ա ռա վե լա գույնս ազ նիվ լի նել և ա սել այն ա մե նը, ինչ 
վե րա բե րում է ե րե խային և նա ի րա վունք ու նի ի մա նալ: Դա տվյալ 
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զրույ ցին վե րա բե րող ման րա մաս նե րն են՝ նպա տա կը, տևո ղու-
թյու նը, ով քեր կի մա նան դրա մա սին, որ տեղ է օգ տա գո րծ վե լու 
այդ ին ֆոր մա ցի ան և այլն: 

5. Պե տք չէ պատ մել այլ ե րե խա նե րի հետ կապ ված դեպ քե րի և 
ի րա վի ճակ նե րի մա սին, հատ կա պես ե թե ե րե խան ճա նա չում է 
այդ ե րե խա նե րին: Դա ան մի ջա պես կհու շի ե րե խային, որ դուք 
իր մա սին ևս կպատ մեք մյուս նե ին: 

6. Ցան կա ցած վա խեց նող ար տա հայ տու թյուն ան մի ջա պես կկոր-
ծա նի ստե ղծ ված վս տա հու թյու նը: Իսկ ե թե վս տա հու թյուն դեռ չի 
ձևա վոր վել, ա պա չի ձևա վոր վի:

7.  Պե տք չէ ե րե խայի խն դիր նե րով ա վե լո րդ հե տա քրքր վա ծու թյուն և 
նրա խն դիր նե րի լուծ ման հա մար ա վե լո րդ շա հա գրգռ վա ծու թյուն 
ցու ցա բե րել: Դա նվա զեց նում է ա ռա նց այդ էլ ցա ծր պա տաս խա-
նատ վու թյան զգա ցու մը, որ ու նե նում են ե րե խա նե րն ու հատ կա-
պես ի րա վա խա խտ ե րե խա նե րը: Ե րե խան պի տի ա ռա վե լա գույնս 
տե ղե կաց ված լի նի իր քայ լե րի հետևա նք նե րի մա սին և ի մա նա, 
որ դրա նք ին քը ստիպ ված է լի նե լու տա նել մե նակ: 

8. Ե րե խայի հետ զրույ ցի ժա մա նակ պե տք է նրան հա վաս տի աց-
նել, որ իր բո լոր քայե րում ինքն ա զատ է և ցան կա ցած ո րո շում 
կա րող է կայաց նել: Բայց նրան պե տք է ման րա մա սն տե ղե կաց-
նել այդ ո րո շում նե րից յու րա քան չյու րի հետևա նք նե րի մա սին: Ոչ 
ոք չի սի րում ի րեն թա կար դում զգալ և կախ ված լի նել այ լոց ո րո-
շում նե րից: Երբ մար դուն տա լիս ենք ա զա տու թյուն և ո րո շում ներ 
կայաց նե լու ի րա վունք, նա ա վե լի հեշ տու թյա մբ է հա մա ձայն վում 
ի րեն ա ռա ջա րկ վող ո րոշ ման հետ:  

9. Ե րե խան պի տի զգա, որ դուք ար դա րա միտ եք: Ցան կա ցած խո սք և 
ցան կա ցած քայլ պի տի ար դար լի նի: Ե թե ե րե խան տե ղե կաց ված է, 
ե թե ե րե խան հաս կա նում է ձեր պար տա կա նու թյուն նե րը, ե թե ե րե-
խան գի տի, թե ինչ է ա րել և ինչ պի սին պի տի լի նի ձեր հա ջո րդ քայ-
լը, ա պա նույ նի սկ այն դեպ քում, երբ դուք կա տա րում եք իր հա մար 
ան ցան կա լի մի բան, նա կշա րու նա կի հար գել ձեզ և վս տա հել, քա նի 
որ դուք ազ նիվ եք, գի տեք ձեր պար տա կա նությ ուն նե րն ու սահ ման-
նե րը և դրա նք չեք խախ տում: 

10. Պե տք չէ խա բել ե րե խային և փոր ձել նրան կա ռա վա րել, ստի-
պել կամ  դր դել որևէ գոր ծո ղու թյան, նույ նի սկ ե թե դա ա վե-
լի լավ է իր հա մար: Դա ե րե խա նե րն զգում են և դա դա րում են 
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վս տա հել, հաս կա նում են, որ դուք ու զում եք մա նի պու լյա ցի այի 
են թար կել ի րե նց: Պար տա կա նու թյուն նե րի հս տակ սահ մա նու մը, 
քայ լե րի ման րա կր կիտ վեր լու ծու թյունն ու դրա նց մեկ նա բա նու-
թյու նը, այդ քայ լե րի հետևա նք նե րի մա սին տե ղե կա ցու մը բե րում 
է փո խվստա հու թյան մթ նո լոր տի ստե ղծ ման: 
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Գ ԼՈՒԽ 3
 ԿՈ ՆՖ ԼԻ ԿՏ ՆԵ Ր

Քա նի որ կյան քը շփ ման ա նը նդ հատ գոր ծըն թաց է, մի ջա նձ-
նային հա րա բե րու թյուն նե րում հա ճախ ա ռա ջա նում է ար տա հայտ-
ված կամ թա քն ված դժ գո հու թյուն` հիմ նա կա նում կապ ված որևէ 
չբա վա րար ված պա հա նջ մուն քի հետ:  

Հա կա սու թյուն ներ և դժ գո հու թյուն ներ ա ռա ջա նում են, երբ կա 
ար ժեք նե րի, բա րոյա կան նոր մե րի, հայա ցք նե րի, սկզ բունք նե րի 
ան հա մա ձայ նու թյուն, ինչ պես նաև սպա սե լիք նե րի և դիր քո րո-
շում նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն (սա հա ճախ հան դի պում 
է տար բեր տա րի քի, կեն սա փոր ձի, հե տա քրք րու թյուն նե րի տեր 
մա րդ կա նց շր ջա նում): 

 Կո նֆ լիկ տը կար ծիք նե րի, շա հե րի, նպա տակ նե րի բա խում է, 
ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ ինչ պես ան հատ նե րի, այն պես և խմ բե րի 
մի ջև։ Պայ մա նա վոր ված կո նֆ լիկ տի կող մե րո վ՝ ա ռա նձ նաց նում 
են դրա 3 տե սա կ՝ նե րա նձ նային, մի ջա նձ նային և մի ջխմ բայի ն։ 

 Նե րա նձ նային կո նֆ լի կտ նե րն ա ռա ջա նում են բա րդ եր կը նտ-
րան քի ա ռաջ կա նգ նե լիս, մեղ քի զգա ցում, խղ ճի խայթ զգա լիս, 
տա րաբ նույթ ցան կու թյուն ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե նա-
լիս և այլն։ Շատ հա ճախ նե րա նձ նային կո նֆ լի կտ ներ ու նե ցող 
ան ձի նք ու նե նում են նաև կո նֆ լի կտ ներ մի ջա նձ նային հա րա բե-
րու թյուն նե րում։ 

 Մի ջա նձ նային կո նֆ լի կտ նե րն ա ռա ջա նում են ան ձա նց մի ջև 
հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան կամ հա րա բե րու թյուն նե րի ըն թաց-
քում։ 

 Մի ջխմ բային կո նֆ լի կտ նե րը ա ռա ջա նում են տար բեր խմ բե րի 
մի ջև՝ կրո նա կան, ազ գային, աշ խա տան քային, դպ րո ցա կան և 
այլն։

 
3�1� Կո նֆ լիկ տի կա ռուց ված քը

 Հա կա մար տող կող մեր մի ջա նձ նային կո նֆ լի կտ նե րի հա մար 
բնա կա նա բար պա հա նջ վում է առն վա զն եր կու ան ձ, սա կայն 
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կո նֆ լիկ տի մեջ կա րող են նե րգ րավ վել նաև այլ ան ձի նք՝ հրահ-
րող ներ, խո րհր դա տու ներ, այս կամ այն կող մի հա մա կիր ներ և 
այլն։ 

Կո նֆ լիկ տի սահ ման ներ կո նֆ լի կտ ա ռա ջա նում է մի այն 
այն դեպ քում, երբ կա կո նֆ լիկ տի ա ռար կա։ Շատ հա ճախ կո նֆ-
լիկ տի սահ ման նե րը կա րող են ընդ լայն վել կո նֆ լիկ տի ժա մա նակ 
և կր ճատ վել ՝ կախ ված կո նֆ լիկ տի ըն թաց քից և զար գա ցու մի ց։ 

Ի րա վի ճա կի մա սին պատ կե րա ցում ներ  կո նֆ լիկ տի մաս նա-
կից նե րն ա վե լի հա ճախ տար բեր կե րպ են ըն կա լում ի րա վի ճա կը, 
ո րում ի հայտ է ե կել կո նֆ լիկ տը: Ա վե լի հա ճախ դա է դառ նում 
կո նֆ լիկ տի ի րա կան պատ ճա ռ։ 

Շար ժա ռիթ ներ  Կո նֆ լիկ տի և բնա կա նա բար ի րա վի ճա կի 
տար բեր ըն կա լում նե րն ա ռա ջա նում են հա կա մար տող կող մե րի 
տար բեր նպա տակ նե րի, ձգ տում նե րի և շար ժա ռիթ նե րի պատ ճա-
ռո վ։ Ինչ պես օ րի նա կ՝ ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում 
կա րող է կո նֆ լի կտ ա ռա ջա նալ այն պատ ճա ռով, որ ծնո ղն ակն-
կա լում է ե րե խայի հնա զան դու թյու նը, իսկ ե րե խան ա զա տու թյուն 
է ու զում։ 

Գոր ծո ղու թյուն ներ  Ել նե լով վերևում նշ վա ծից, հա կա մար տող 
կող մե րը դի մում են տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի, իսկ քա նի որ 
կո նֆ լիկ տը պայ քա րի մի տե սակ է, ա պա կող մե րը ձեռ նար կում են 
տար բեր քայ լեր և գոր ծո ղու թյուն ներ` հա կա ռա կոր դին պար տու-
թյան մատ նե լու հա մա ր։

 Կո նֆ լի կտն ու նի իր զար գաց ման փու լե րը, ո րո նք պար տա դիր 
չեն բո լոր կո նֆ լի կտ նե րի հա մար, սա կայն նշ ված փու լե րը մի շտ 
հա ջոր դում են ի րա ր։ 

Նա խա կո նֆ լիկ տային ի րա վի ճակ - այս ի րա վի ճա կը կա րող 
է բա վա կան եր կար տևել և սո վո րա բար կրում է կու տա կային 
բնույթ։ Տար բեր փոք րիկ մի ջա դե պեր` կու տակ վե լով, նա խա պատ-
րաս տում են կո նֆ լիկ տի ն։ 

Մի ջա դեպ  Սա կող մե րի ա ռա ջին բա խումն է։ Եր բե մն թվում 
է, թե դա ան սպա սե լի է լի նում, սա կայն ի րա կա նում դրան մի շտ 
նա խոր դում է գոր ծո ղու թյուն նե րի և քայ լե րի շա րք, ո րոն ցում մի ջա-
դե պը « վեր ջին կա թի լի» ազ դե ցու թյուն է ու նե նում։ 



46

Թե ժա ցում  Սա ա նը նդ հատ կո նֆ լիկ տի թե ժաց ման փուլն է, 
ո րը կա րող է հաս նել մի նչև բռ նու թյա ն։ Սա կո նֆ լիկ տի ա մե նա-
լար ված փուլն է։ 

Գա գաթ նա կետ  Սա այն փուլն է, երբ կող մե րից գո նե մե կը 
գի տակ ցում է, որ կո նֆ լիկ տը շա րու նա կել այլևս չի կա րե լի և պե տք 
է դա դա րեց նել պայ քա րը։ Այս փու լում են փնտ րում կո նֆ լիկ տից 
ել քեր և հաշ տեց ման ու ղի նե ր։ 

 Կո նֆ լիկ տային ի րա վի ճա կում մար դիկ կա րող են դրսևո րել 
վար քի տար բեր ձևեր`

Մր ցակ ցու թյուն  սա հա մառ և ոչ հա մա գոր ծակ ցային գոր ծըն-
թաց է։ Այս տեղ ան հա տը պն դում է իր տե սա կե տը, պատ րա ստ 
չէ զի ջում նե րի։ Այս տեղ մի ակ նշա նա բա նը « հաղ թա նա կն է»։ Այս 
մո տե ցումն ըն դու նե լի է դժ վար և հրա տապ խն դիր նե րի լուծ ման 
պա րա գայում, երբ ռիս կե րը մեծ են։ 

Խու սա փում  սա  ոչ հա մառ և ոչ էլ մր ցակ ցային գոր ծըն թաց 
է. այս տեղ ան հա տը չի մտ նում կո նֆ լիկ տի մեջ առ հա սա րա կ։ Այս 
մո տե ցումն ըն դու նե լի է այն դեպ քե րում, երբ պայ քա րն ա նի մա ստ 
է, կամ ու ժե րն` ան հա վա սա ր։ 

Փոխ զի ջում  սա և՛ հա մառ, և՛ հա մա գոր ծակ ցային ոճ է։ Այս ո ճը 
նա խը նտ րող մար դիկ փոր ձում են գտ նել փոխ զի ջու մային տար բե-
րակ ներ` խն դիր նե րի լուծ ման հա մա ր։ Այս մո տե ցումն օգ տա կար 
է այն դեպ քե րում, երբ կո նֆ լիկ տի լուծ ման ա ռար կան շատ ա վե-
լի ար ժե քա վոր է, քան կո րուստ նե րը և ի րար հետ հա կա մար տող 
կող մե րն ու նեն հա վա սար մա կար դակ նե ր։ 

Հար մար վո ղա կա նու թյուն  սա ոչ հա մառ և հա մա գոր ծակ-
ցային գոր ծըն թաց է, մր ցակ ցու թյան ճի շտ հա կա ռակ ոճն է։ Այս 
դեպ քում ան ձն ան տե սում է սե փա կան շա հե րը` հա նուն մեկ ու րի շի 
շա հե րի։ Այս մո տե ցումն ըն դու նե լի այն դեպ քե րում, երբ  հա րա բե-
րու թյուն նե րն ա վե լի կարևոր են, քան հաղ թա նա կը։ Սա կայն ընդ-
հա նուր առ մա մբ սա ոչ ար դյու նա վետ մո տե ցում է։ 

Հա մա գոր ծակ ցու թյուն  և՛ հա մառ, և՛ հա մա գոր ծակ ցային 
գոր ծըն թաց է, խու սափ ման ճի շտ հա կա ռա կը, երբ մար դիկ փոր-
ձում են հաշ վի առ նել կո նֆ լիկ տում նե րգ րավ ված բո լոր ան ձա նց 
կա րիք նե րն ու շա հե րը։ Խո շոր հաշ վով այս ո ճը նա խը նտ րող մար-
դիկ կո նֆ լի կտ ներ չեն ու նե նում, նրա նք ու նե նում են խն դիր ներ, 
ո րո նք լու ծում են։ 
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Կո նֆ լի կտ նե րից հնա րա վոր են մի քա նի ել քեր և լու ծում ներ`
•  Պար տու թյուն-պար տու թյուն,
•  Պար տու թյուն-հաղ թա նակ,
•  Հաղ թա նակ-հաղ թա նա կ։
 Մի ջա նձ նային կո նֆ լի կտ նե րի ծագ ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի 

ի մա ցու թյունն օգ նում է վե րաց նել դրա նք դեռ ի րե նց ծագ ման 
սկզբում: Կո նֆ լի կտ նե րի 80%-ն ա ռա ջա նում է կո նֆ լիկ տի մաս-
նա կից նե րի ցան կու թյու նից ան կախ: Դրա նց պատ ճառ նե րը մեր 
հո գե կա նի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րն են, ո րո նք կամ չգի տե նք, 
կամ նշա նա կու թյուն չե նք տա լիս: Կո նֆ լի կտ նե րի ա ռա ջաց ման 
մեջ կարևոր են կո նֆ լիկ տա ծին նե րը` այն բա ռե րը, գոր ծո ղու-
թյուն նե րը կամ նույ նի սկ ան գոր ծու թյու նը, ո րը բե րում է կո նֆ լի-
կտ նե րի: Կո նֆ լիկ տի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մե կը հո գե կա նի 
այն ա ռանձ նա հատ կու թյունն է, ո րի պատ ճա ռով մե նք ա ռա-
վել զգայուն ենք ու րիշ նե րի խոս քե րի և վար քի նկատ մա մբ, քան 
մեր սե փա կա նի։ Այդ պատ ճա ռով, մե նք սո վո րա բար հաշ վի չե նք 
առ նում մեր քայ լե րն ու վար քը՝ շտա պե լով մե ղադ րել դի մա ցի նի ն։ 

Ա ռա ջին կո նֆ լիկ տա ծի նը կա րող է լի նել մեր ցան կու թյու նից 
ան կախ ի րա վի ճա կը, մի նչ դեռ երկ րո րդն ար դեն կախ ված է մեր 
վար քից: 

Ա ռա նձ նաց նում են ե րեք խումբ կո նֆ լիկ տա ծին ներ.
 − ա ռա վե լու թյան ձգ տում,
 − ագ րե սի վու թյան դրսևո րում,
 − ե սա մո լու թյուն:

  
Ա ռա վե լու թյան ձգտ ման բա ցա հայտ դրսևոր ման ձևե րն են՝

 − հրա մայե լը, սպառ նա լը, նկա տո ղու թյուն ա նե լը, բա ցա սա-
կան գնա հա տա կա նը, մե ղադ րան քը, քմ ծի ծա ղը, ծաղ րը, 
սար կազ մը, մա րդ կա նց վերևից նայե լը,

 − գ լուխ գո վե լը. մեծ ոգևո րու թյա մբ սե փա կան հա ջո ղու թյուն-
նե րի մա սին պատ մե լն ա ռա ջաց նում է գլուխ գո վա նին տե ղը 
նս տեց նե լու ցան կու թյուն,

 − կա տե գո րի կու թյու նը, ընդ հան րա ցում նե րով խո սե լը` տղա-
մար դիկ սրի կա են, կա նայք խա բե բա են, բո լո րը գո ղա նում 
են, քո ըն կե րը քեզ չի սա զում և այլն,

 − խոր հուրդ նե րի պար տադ րու մը,
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 − խո սակ ցին ընդ հա տե լը, ձայն բա րձ րաց նե լը, խո սակ ցին 
ուղ ղե լը,

 − տե ղե կատ վու թյուն թա քց նե լը. սա հա ճախ ա ռա ջաց նում է 
տագ նապ,

 − է թի կայի նոր մե րի խախ տու մը,
 − խա բե լը կամ դրա փոր ձը:

Ե րկ րո րդ խումբ կո նֆ լիկ տա ծին նե րն են ագ րե սիվ վար քի 
դրսևո րում նե րը: Ա ռա նձ նաց նում են եր կու տի պի ագ րե սի ա. ա ռա-
ջի նը` որ պես ան ձնային ո րակ, երկ րոր դը` ի րա վի ճա կային (վատ 
ինք նա զգա ցո ղու թյուն, ան ձնա կան պրոբ լեմ ներ, ֆրուստ րա ցի ա):

Եր րո րդ խմ բում ե սա մո լու թյունն է:
Ոչ հազ վա դեպ կո նֆ լի կտ ներ են ա ռա ջա նում ծնող-ե րե խա 

փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, ո րո նց պատ ճառ նե րը ընդ հա նուր 
առ մա մբ  հետևյալ նե րն են․

• ծ նող նե րի ակն կա լիք նե րը ե րե խայի վար քից կամ ձե ռք բե-
րում նե րից չեն հա մա պա տաս խա նում ե րե խայի ի րա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րին, 

• ե րե խայի պա հա նջ մունք նե րը չեն բա վա րար վում, 
• ե րե խայի տա րի քային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի 

չեն առն վում և այլն։

 Տար բե րում են կո նֆ լի կտ նե րի լուծ ման եր կու հիմ նա կան ե ղա-
նակ նե ր․

 − հար կադ րա կան, բռ նի ե ղա նակ,
 − խա ղաղ լուծ ման ե ղա նա կ։

Այս եր կու տար բե րակ նե րի ընտ րու թյան հա մար նախ և ա ռաջ 
ցան կու թյուն և դիր քո րո շում է ան հրա ժե շտ։ Այ սի նքն, կող մե րը 
պի տի ցան կա նան խա ղաղ լու ծում։ Ա ռա ջին տար բե րա կում շատ 
հա ճախ կո նֆ լիկ տը չի լուծ վում, այլ վե րա փոխ վում է նա խա կո նֆ-
լիկ տային վի ճա կի և պա րտ վող կող մը սպա սում է հար մար ա ռի թի`  
«ռևան շի» հա մա ր։ 

 Կո նֆ լի կտ նե րի խա ղաղ լու ծում նե րի հա մար ան հրա ժե շտ է, որ 
կո նֆ լիկ տում նե րգ րավ ված կող մե րն ու նե նա ն․

 − հույ զե րի կա ռա վար ման մե խա նի զմ ներ, 
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 − ակ տիվ լսե լու ու նա կու թյուն,
 − հա մա գոր ծակ ցային վա րք, 
 − շփ վե լու հմ տու թյուն ներ, 
 − հա մա գոր ծակ ցային և ոչ կա տե գո րիկ վե րա բեր մունք, 
 − ներ դաշ նակ նե րաշ խա րհ, 
 − բա վա րար ված պա հա նջ մունք ներ, 
 − լի ար ժեք ինք նա ճա նա չում և այլն։ 

3�2�  Դե ռա հա սի շփու մը և կո նֆ լի կտ նե րը մե ծա հա սակ նե րի 
հե տ

Այս տա րի քում ծնող-ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը փոխ-
վում են: Դրա նք դառ նում են ակն հայտ կո նֆ լիկ տային: Այս կո նֆ-
լիկ տի պատ ճա ռն այն է, որ դե ռա հա սային տա րի քի փո փո խու-
թյուն նե րի հետ ա ռա ջին հեր թին չեն ցան կա նում հա մա կե րպ վել 
հե նց ծնող նե րը: Նրա նց դուր չի գա լիս դե ռա հա սի թվա ցյալ ինք-
նա վս տա հու թյու նը, հա մար ձա կու թյունն ու հա նդգ նու թյու նը: 

 Մե ծա հա սակ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը, ա ռա ջին հեր թին 
ծնող նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը դե ռա հա սի կյան քի կարևոր 
ո լո րտն է: Ծնող նե րի ազ դե ցու թյունն ար դեն սահ մա նա փակ է և չի 
տա րած վում այդ քան շատ ո լո րտ նե րի վրա, ինչ պես նախ կի նում էր: 
Բայց ծնող նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի դե րն այս ըն թաց քում 
թե րագ նա հա տել չի կա րե լի: Սո վո րա բար այս տա րի քում հա սա կա-
կից նե րի կար ծի քը հա գուս տի, ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, 
աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի, ժա մա նա կա-
կից ե րա ժշ տու թյան և ժա ման ցի վե րա բե րյալ ա վե լի կարևոր է դառ-
նում, քան ծնող նե րի նը: Բայց դե ռա հա սի ար ժե քային կո ղմ նո րո-
շում նե րը, սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի իր հաս կա ցու մը, ի րո ղու թյուն-
նե րի, ա րարք նե րի բա րոյա կան գնա հա տա կան նե րը հիմ նա կա նում 
կախ ված են ծնող նե րի դիր քո րո շում նե րից և հայա ցք նե րից: 

Միև նույն ժա մա նակ, դե ռա հա սին հա տուկ է ծնող նե րից է ման-
սի պա ցի այի՝ ան ջատ ման ձգ տու մը: Ծնող նե րի, նրա նց սի րո, 
խնամ քի, տե սա կետ նե րի և կար ծիք նե րի կա րի քը զգա լով հան-
դե րձ, դե ռա հաս նե րը մեծ ցան կու թյուն ու նեն նրան ցից ա ռա նձ-
նա նա լու, ինք նու րույն լի նե լու, հա վա սար ի րա վունք ներ ու նե նա լու: 
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Այն թե ինչ պես կդա սա վոր վեն այս շր ջա նում դե ռա հա սի և ծնող նե րի 
մի ջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ կախ ված է դաս տի ա րա կու թյան 
ո ճից, որն ըն դուն ված է տվյալ ըն տա նի քում, ինչ պես նաև հար մար վե-
լու, ե րե խայի հա սու նու թյու նը ըն դու նե լու ծնող նե րի կա րո ղու թյու նից: 
Հիմ նա կան խն դիր նե րն ու կո նֆ լի կտ նե րն այս տա րի քում ծա գում են 
ծնող նե րի կող մից ե րե խայի կյան քը կա ռա վա րե լու, դա սե րն ու ըն կեր-
նե րի ընտ րու թյու նը վե րա հս կե լու ցան կու թյու նից: Ծայ րա հեղ և դե ռա-
հա սի հա մար ա մե նաան բա րեն պա ստ դաս տի ա րա կու թյան ո ճե րը 
լի ա կա տար  վե րա հս կումն է ավ տո րի տար դաս տի ա րա կու թյան ո ճի 
դեպ քում, և ծայ րաս տի ճան բար ձի թո ղի ու թյու նը, երբ դե ռա հա սը 
ինքն է իր գլ խի տե րը: Այս եր կու ծայ րա հեղ մո տե ցում նե րի և վե րա-
բեր մունք նե րի մի ջև կան շատ մի ջան կյալ տար բե րակ ներ: 

Ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում, բա ցի վե րա հս կու մից 
շատ կարևոր են նաև ծնող նե րի սպա սե լիք նե րը, խնամ քը ե րե-
խայի նկատ մա մբ, ե րե խայի առջև դր վող պա հա նջ նե րի հետևո-
ղա կա նու թյու նը կամ ան հետևո ղա կա նու թյու նը, և ի հար կե այդ 
հա րա բե րու թյուն նե րի հու զա կան հիմ քը, սե րը ե րե խայի նկատ-
մա մբ, ե րե խայի ըն դու նու մը ծնող նե րի կող մից:

Շր ջա պա տի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը դե ռա հա սի կյան քի 
ա ռա վել կարևոր ո լո րտ նե րից է: Ե թե հա սա կա կից նե րի և նշա նա-
կա լի մե ծա հա սակ նե րի հետ լի ար ժեք շփ ման և փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի պա հան ջը չի բա վա րար վում, դե ռա հաս նե րի մոտ շատ 
ծա նր ապ րում ներ են ա ռաջ գա լիս:  Այս բա ցե րը կա րե լի է լրաց նել: 
Օ րի նակ` լա վա գույն ըն կե րոջ հետ հա րա բե րու թյուն նե րի խզու մը 
կա րե լի է լրաց նել ծնող նե րի հետ սե րտ հու զա կան շփ ման մի ջո-
ցով, լա վա գույն ու սուց չի հետ մտեր մու թյան և շփ ման մի ջո ցով, 
ըն տա նի քում հաս կաց վա ծու թյան զգաց ման բա ցա կայու թյու նը 
դե ռա հա սը լրաց նում է տար բեր խմ բե րում ընդ գրկ վե լով, հա սա-
կակից նե րի հետ հու զա կան շփ ման մի ջո ցով: 

3�3� Ծ նո ղա վա րու մը՝ որ պես կո նֆ լիկ տի պատ ճա ռ

Այս տեղ կա նգ առ նե նք դե ռա հա սի ան ձնային ա ճը և նրա ծնող-
նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը ո րո շող ըն տա նե կան դաս տի ա-
րա կու թյան ա ռա վել տա րած ված ո ճե րի վրա: 
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Ավ տո րի տար ծնող նե րը դե ռա հա սից պա հան ջում են ի րե նց 
հրա ման նե րի և հրա հա նգ նե րի ան հա պաղ կա տա րում, ա ռա նց 
մտա հոգ վե լու դրա նց պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ բա ցատ րու-
թյուն ներ տա լու մա սին: Նրա նք խի ստ վե րա հս կում են դե ռա հա սի 
կյան քի բո լոր ո լորտ նե րը, նույ նի սկ կա րող են դա ա նել ոչ այն քան 
նր բան կատ ձևով: Նման ըն տան քի նե րում ե րե խա նե րը հիմ նա կա-
նում մե կու սա նում են և ի րե նց շփու մը ծնող նե րի հետ խա խտ վում 
է: Ե րե խա նե րի մի մա սն էլ նման ըն տան քի նե րում գնում է կո նֆ-
լիկ տի` ակ տի վո րեն պա հան ջե լով իր ի րա վունք նե րի ճա նա չում: 
Բայց ա վե լի հա ճախ ավ տո րի տար դաս տի ա րա կու թյան ոճ նա խ-
ընտ րող ծնող նե րի ե րե խա նե րը հա մա կե րպ վում են ստե ղծ ված 
ի րա վի ճա կի հետ, դառ նում են ա նի նք նա վս տահ, ա վե լի քիչ ինք-
նու րույն, և բա րոյա պես ա վե լի քիչ հա սուն, քան ի րե նց այն հա սա-
կա կաից նե րը, ո րո նք օգտ վում են ի րե նց տա րի քի հա մար բնա կան 
ինք նու րույ նու թյու նից և ա զա տու թյուն նե րից: 

Ի րա վի ճա կը բար դա նում է, երբ բա րձր վե րա հս կո ղու թյու նը զու-
գա կց վում է ե րե խայի հան դեպ հու զա կա նո րեն սա ռը, նրան մեր-
ժող վե րա բեր մուն քի հետ: Նման դաս տի ա րա կու թյունն ու փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րը ան վա նում են նաև « Դաս տի ա րա կու թյան Մոխ-
րո տի կի տար բե րակ»: Այս տե սակ հա րա բե րու թյուն նե րի դեպ քում 
շփ ման կո րուստն ան խու սա փե լի է: Ա վե լի ծայ րա հեղ է ան տար բեր 
և դա ժան ծնող նե րի տար բե րա կը: Նման ըն տան քի նե րի ե րե խա-
նե րը հազ վա դեպ են մա րդ կա նց վս տա հու թյա մբ վե րա բեր վում, 
դժ վա րու թյուն ներ են ու նե նում շփ ման մեջ, , հա ճախ ի րե նք էլ 
դա ժան են լի նում, չնայած մի շտ սի րո խի ստ պա հա նջ են ու նե-
նում: Գոյու թյուն ու նե ցող տվյալ նե րի հի ման վրա կա րե լի է ա սել, 
որ ման կա հա սակ հան ցա գո րծ նե րի, թա փա ռա շր ջիկ ե րե խա նե րի, 
կա նո նա վոր կեր պով տա նից փախ չող ե րե խա նե րի մեծ մա սը 
դա ժան վե րա բեր մուն քի են ար ժա նա ցել ըն տա նի քում:

Ծ նող նե րի ան տար բեր վե րա բեր մուն քի և վե րա հս կո ղու թյան 
բա ցա կայու թյան հա մա դր մա մբ (հի պոխ նա մք) դաս տի ա րա կու-
թյու նը ևս շատ ան բա րեն պա ստ է լի նում դե ռա հա սի զար գաց ման 
հա մար: Դե ռա հա սին թույլ է տր վում ա նել այն ա մե նն, ինչ նա ցան-
կա նում է, և նրա խնամ քով ոչ ոք չի զբաղ վում: Նման ա մե նա թո-
ղու թյու նը կար ծես հա նում է պա տաս խա նատ վու թյու նը ծնող նե րի 
վրայից դե ռա հա սի բո լոր քայ լե րի հա մար: Իսկ դե ռա հա սե րը, 
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որ քան էլ ժա մա նակ առ ժա մա նակ խռո վեն, կամ ըմ բոս տա-
նան, միև նույն է՝ ծնող նե րի խնամ քի, սի րո և հո գա տա րու թյան 
կա րի քն են զգում: Նրա նք պի տի կա րո ղա նան հեն վել ծնող նե րի 
վրա, հի մն վել նրա նց պահ ված քի և քայ լե րի վրա, որ պես օ րի նակ 
և մո դել օգ տա գոր ծել նրա նց վար քը: Ինչ վե րա բե րում է ե րե խա-
նե րի ան կա ռա վա րե լի վար քին, ա պա այն այդ պի սին է դառ նում  
ան կան խա տե սե լի մի ջա վայ րի և ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի ար դյուն քում: 

Ծ նո ղա կան սե րը ան հրա ժե շտ, բայց ոչ բա վա րար պայ ման է 
ե րե խա նե րի լի ար ժեք զար գաց ման հա մար: Գե րխ նամ քը (հի պե ր-
խնամ քը), ե րե խայի վար քի և կյան քի չա փից դուրս վե րա հս կումն 
է, չա փա զա նց խնա մմքն է ե րե խայի հան դեպ, հի մն ված ե րե խայի 
հետ հու զա կան շատ սե րտ կա պի վրա: Այս տե սակ հա րա բե րու-
թյուն նե րը բե րում են դե ռա հա սի մոտ պա սի վու թյան, ա նի նք նու-
րույ նու թյան ձևա վոր ման, հա սա կա կից նե րի հետ շփում նե րում 
դժ վա րու թյուն նե րի: Գե րխ նամ քին ա վե լի հակ ված են ի րե նց ե րե-
խային մի այ նակ մե ծաց նող մայ րե րը, ո րո նք ի րե նց կյան քի մի ակ 
ի մաս տը ե րե խայի մեջ են տես նում: «Ե րե խայի հա մար ապ րե-
լու» սկզ բուն քով դա սա վոր ված հա րա բե րու թյուն նե րը ար գե լա կող 
ազ դե ցու թյուն են ու նե նում և՛ ե րե խայի, և՛ մոր ան ձնային ա ճի վրա: 

Այլ տի պի դժ վա րու թյուն ներ են ա ռա ջա նում ծնող նե րի բա րձ-
րաց ված սպա սե լիք նե րի առ կայու թյան դեպ քում, սպա սե լիք ներ, 
ո րո նք դե ռա հա սը ար դա րաց նել չի կա րող: Տի պիկ օ րի նակ ներ 
են` երբ ծնող նե րը ակն կա լում են ե րե խայից բա րձր ա ռա ջա դի մու-
թյուն դպ րո ցում, կամ տա ղան դա վոր դրսևո րում ներ ինչ-որ ո լոր-
տում, կամ մի այ նակ ծնո ղի ե րե խայից` որ նա, ինչ պես իր ծնո ղը, 
փո խա դար ձա բար ի րեն նվիր վի, կամ ան հա ջո ղակ հոր տղայից 
ակն կալ վում է հա ջո ղու թյուն ներ հե նց այն ո լոր տում, որ տեղ ծնո-
ղը չի հա ջո ղել և այլն:  Չա փա զա նց ված,  ան հա մա պա տաս խան 
սպա սե լիք ներ ու նե ցող ծնող նե րի հետ հո գե կան մտեր մու թյու նը 
սո վո րա բար կոր չում է դե ռա հա սու թյան տա րի քում: Դե ռա հա սը 
ցան կա նում է ին քը ո րո շել, ինչ է ի րեն պե տք, և նրա հա մար օ տար 
են այդ սպա սե լիք նե րն ու պա հա նջ նե րը: Ե թե այդ ըն թաց քում նրա 
վզին փա թաթ վում է նաև բա րոյա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, 
ա պա կա րող է նև րոզ զար գա նալ: 
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 Դե ռա հա սի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են վա տա-
նալ նաև այն դեպ քե րում, երբ նրան վե րա բեր վում են ինչ պես ե րե-
խայի և  ակն կա լում են ե րե խային հա տուկ ար ձա գա նք ներ, կամ 
այդ ակն կա լիք նե րի մեջ շատ ան հետևո ղա կան են լի նում, այ սինքն 
մի ան գամ ակն կա լում են մե ծին հա տուկ ար ձա գա նք, հա ջո րդ 
պա հին զայ րա նում ե րե խայի մե ծա վա րի քայ լե րից: Առ հա սա րակ 
դաս տի ա րա կու թյան մեջ  ան հետևո ղա կա նու թյու նը շատ բա ցա-
սա բար է ան դրա դառ նում ե րե խա նե րի ան ձի զար գաց ման, ինչ-
պես նաև ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: 

Դե մոկ րատ ծնող նե րը դե ռա հա սի վար քում գնա հա տում են և՛ 
ին քու րույ նու թյու նը, և՛ կար գա պա հու թյու նը: Նրա նք հե նց ի րե նք 
են ե րե խային հնա րա վո րու թյուն տա լիս ինք նու րույն լի նել կյան քի 
ո րոշ ո լո րտ նե րում: Չճն շե լով դե ռա հա սի ի րա վունք նե րը` ծնող-
նե րը միև նույն ժա մա նակ պա հան ջում են պար տա կա նու թյուն նե րի 
ժա մա նա կին կա տա րում: Վե րա հս կում են ե րե խայի ն՝ հեն վե լով 
ջե րմ զգաց մունք նե րի և տրա մա բա նա կան խնամ քի վրա: Նման 
ըն տա նիք նե րի դե ռա հաս նե րը հա ճախ լսում են ծնող նե րի խոր-
հուրդ նե րն ու բա ցատ րու թյուն նե րը, թե ին չու չի կա րե լի վար վել 
այս կամ այն կե րպ: Նման հա րա բե րու թյուն նե րի դեպ քում դե ռա-
հա սի հա սու նու թյան զգա ցումն ու ինք նու րույ նու թյու նը ձևա վոր-
վում է ա վե լի ա րագ և ա ռա նց ցա վոտ բա խում նե րի: 

3�4�  Դե ռա հա սի շփու մը և կո նֆ լի կտ նե րը  
հա սա կա կից նե րի հե տ

Դե ռա հաս նե րի մոտ կար ծես չա փա զա նց ված և ծնող նե րի 
հա մար ան հի մն, ան նպա տակ, հա ճախ ա նի մա ստ շփ ման պա հա նջ 
է դրսևոր վում: Սա կայն ե րե խա նե րի, ինչ պես նաև դե ռա հաս նե րի 
վար քում չկա որևէ դրսևո րում, ո րը ա նի մա ստ և ան նպա տակ լի նի: 
Նույ նի սկ այն դեպ քե րում, երբ այդ վար քը զայ րաց նող է և ա նըն-
դու նե լի, միև նույն է՝ այն ու նի իր ի մաս տը և մար դու զար գաց ման 
տվյալ փու լում՝ իր դե րը: Դե ռա հաս նե րի հա մար շփու մը կեն սա կա-
նո րեն կարևոր է, ան փո խա րի նե լի և նրա նց չի կա րե լի զր կել այդ 
հնա րա վո րու թյու նից: 

Հա սա կա կից նե րի հետ շփու մը դե ռա հաս նե րի մոտ նույն-
քան հու զա կան  է, որ քան նրա նց հե տա քրք րու թյուն նե րը: 
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Շփու մը լց նում է դե ռա հաս նե րի ամ բո ղջ կյան քը, իր հետ քը թող նե-
լով և՛ ու սուց ման, և՛ ոչ ու սում նա կան զբաղ մունք նե րի վրա, և՛ ծնող-
նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Այս շր ջա նում հա սա կա-
կից նե րի հետ ին տիմ-հու զա կան շփու մը դառ նում է ա ռա ջա տար 
գոր ծու նե ու թյուն: Շատ ա վե լի բո վան դա կային և խո րն են լի նում 
նրա նց ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: Դե ռա հա սային ըն կե-
րու թյու նը բա րդ և հա ճախ հա կա սա կան երևույթ է: Դե ռա հա սը 
ձգ տում է մտե րիմ և հո գե հա րա զատ մա րդ գտ նել, ար դյուն քում 
տա րե րայ նո րեն փո խում է ըն կեր նե րին: Սո վո րա բար ու րի շի մեջ 
նրա նք փնտ րում են դիր քո րո շում նե րի, տե սա կետ նե րի և հայացք-
նե րի նմա նու թյուն, սե փա կան ապ րում նե րի և զգաց մունք նե րի 
ըն դու նում, հաս կա ցում: Ըն կե րը պի տի կա րո ղա նա լսել և կա րեկ-
ցել, իսկ նման կա րո ղու թյուն ներ ու նե նում են սո վո րա բար նմա նա-
տիպ խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը, և ըն կե րու թյու նը դե ռա հա սի 
հա մար դառ նում է ինք նա տիպ մի թե րա պի ա: Ըն կե րը կա րող է 
ոչ մի այն լսել, կա րեկ ցել և հաս կա նալ, օգ նել ինքն ի րեն ա վե լի 
լավ հաս կա նալ, այլև հաղ թա հա րել սե փա կան թե րար ժե քու թյան 
զգա ցու մը, ան վստա հու թյու նը սե փա կան ու ժե րի մեջ, զգալ սե փա-
կան ան ձի նշա նա կա լի ու թյու նը, ինքն ի րեն ան ձ զգալ: Ե թե դե ռա-
հա սի ըն կե րը սխալ հաս կա նա ի րեն, կամ զբաղ ված լի նի սե փա-
կան խն դիր նե րով և չկա րո ղա նա բա վա րար չա փով ու շադ րու թյուն 
հատ կաց նել իր ըն կե րո ջը, շատ հնա րա վոր է հա րա բե րու թյուն-
նե րի խզում: Դե ռա հաս նե րի ըն կե րու թյան և հա րա բե րու թյուն նե րի 
հիմ նա կան պայ մա նն ու կարևոր պա հա նջ մուն քը հաս կաց ված 
լի նե լու պա հա նջ մունքն է, և ե թե ըն կե րու թյու նը չի բա վա րա րում 
այդ պա հա նջ մուն քը, ա պա այդ հա րա բե րու թյուն նե րը խզ վում են: 

 Դե ռա հա սի հա մար կարևոր է գտ նել իր  ռե ֆե րեն տային խում բը, 
ո րի ար ժեք նե րն ըն դու նե լի են իր հա մար, ո րի վար քի ձևե րին և 
գնա հա տա կան նե րին կա րող է հետևել ին քը: Ան կախ դե ռա հաս-
նե րի շփ ման մեծ ցան կու թյու նից, այ նուա մե նայ նիվ գտն վում են 
այն պի սի դե ռա հաս ներ, ո րո նք չեն ընդ գրկ վում նման խմ բե րում, 
նրա նք մե կու սա նում և ա ռա նձ նա նում են: Դրա նք հիմ նա կա նում 
չա փից դուրս ինք նամ փոփ, ա նի նք նա վս տահ, նյար դային, չա փա-
զա նց ագ րե սիվ դե ռա հաս նե րն են, կամ նրա նք, ով քեր ան տար բեր 
են ընդ հա նուր գոր ծե րի և զբաղ մունք նե րի հան դեպ, կամ ի րե նց 
հան դեպ շատ ու շադ րու թյուն են պա հան ջում: 
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Բ նա կա նա բար, ե թե դե ռա հա սը այս քան կախ ված է հա սա կա-
կից նե րի հետ շփու մից, հետևա բար այդ տեղ ու նե ցած ան հա ջո ղու-
թյուն նե րն ու կո նֆ լի կտ նե րը կա րող են լուրջ հետևա նք ներ ու նե նալ 
նրա հո գե կան ան դոր րի և վար քի վրա: 

 Ստուգիչ հարցեր 
1. Ի ՞նչ է կո նֆ լիկ տը և ինչ պի սի՞ կա ռուց վա ծք ու նի: 
2. Ի նչ պի սի ՞ն կա րող են լի նել դրա լուծ ման ճա նա պա րհ նե րը: 
3. Ո րո ՞նք են կո նֆ լիկ տի հիմ նա կան պատ ճառ նե րը մե ծա-

հա սակ նե րի և դե ռա հաս նե րի հա րա բե րու թյուն նե րում: 
4. Ծ նո ղա վար ման ո՞ր ոճն է ա ռա վել կո նֆ լիկ տա ծին, 

ին չո ՞ւ: 
5. Ծ նո ղա վար ման ո՞ր ոճն է ա ռա վել կո նֆ լիկ տա խույս, 

ին չո ՞ւ: 
6. Ո րո ՞նք են դե ռա հա սի և հա սա կա կից նե րի հետ հա րա-

բե րու թյուն նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:
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Գ ԼՈՒԽ 4 
ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ՀԱՆ ՑԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅԱՆ  

ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր

4�1� Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան պատ ճա ռա կա նու
թյան հո գե բա նա կան ո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե ր

Ան ձի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցն ըն դուն ված է հա մա րել նրա 
սո ցի ա լի զա ցի ան, այ սի նքն, ան ձի օժտ վա ծու թյու նը սո ցի ա լա-
կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով, սո ցի ա լա կան կա պե րի հաս-
տա տու մով, կեն սա կեր պի ընտ րու թյա մբ, ինք նա գի տակ ցու թյան 
ձևա վոր մա մբ, սո ցի ա լա կան տար բեր խմ բե րի մեջ նե րգ րավ մա մբ, 
սո ցի ա լա կան ո րո շա կի դիր քե րի և դե րե րի յու րաց մա մբ: 

Որ պես կա նոն, մեծ տեղ է հատ կաց վում ա ռաջ նային սո ցի ա-
լի զա ցի ային, երբ ե րե խան ան գի տակ ցա բար յու րաց նում է ծնող-
նե րի վար քի տար բեր ձևե րը, մե ծա հա սակ նե րի վե րա բեր մունքն 
այս կամ այն պրոբ լե մային ի րա վի ճա կին և այլն: Ինչ պես ցույց 
են տա լիս հո գե բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը` մեծ տա րի-
քում հան ցա գործ նե րը հա ճախ դրսևո րում են վար քի այն ձևը, ո րը 
«տ պա վոր վել», « դաջ վել» է նրա նց հո գե կա նում ման կա հա սակ/ դե-
ռա հա սու թյան տա րի քում: Կա րե լի է ա սել, որ հան ցա գո րծ վար-
քի պատ ճա ռա կա նու թյան ա ռյու ծի բա ժի նը, ո րո շա կի ա ռու մով, 
ա ռաջ նային սո ցի ա լի զա ցի այի ա նար դյու նա վե տու թյան հետևա-
նք նե րից է և շա րու նա կու թյու նը՝ մի այն դրսևոր ման այլ ձևե րով: 

 Բա զում գիտ նա կան ներ (Վ.Լ. Վա սի լև, Ա.Ֆ. Կո նի, Մ.Ի. Ե նի-
կեև, Յու.Մ. Ան տո նյան և այ լոք) են շատ խո սել հան ցա գոր ծու թյան 
կա տար ման մեջ ոչ լրիվ, ան բա րեն պա ստ ըն տա նիք նե րի ու նե-
ցած դե րի մա սին, նե րա ռյալ այն ըն տա նիք նե րի, որ տեղ ծնող նե րը 
կա տա րում կամ կա տա րել են հա կա հա սա րա կա կան կամ ան բա րո 
ա րա րք ներ: Սա կայն բաց է մնում այն հար ցը, թե ին չու նման 
ըն տա նիք նե րում դաս տի ա րակ ված շատ ան ձի նք եր բեք չեն դրսևո-
րում հան ցա գո րծ վա րք: Այս հար ցին պա տաս խան ներ փնտ րե լիս 
պե տք է նկա տի ու նե նալ, որ ան բա րեն պաս տու թյան ի մաս տով 
նշա նա կա լի դեր են խա ղում ոչ մի այն ըն տա նի քի կազ մը, ծնող-
նե րի նախ կին դատ վա ծու թյուն նե րն ու «ք րե ա կա նաց ված» լի նե լը, 
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այլև նրա նց հու զա կան վե րա բեր մուն քը ե րե խա նե րի նկատ մա մբ, 
վեր ջին նե րին ըն դու նե լը կամ մեր ժե լը: 

 Կա րե լի է ա ռա նձ նաց նել այն պի սի ըն տա նիք ներ, որ տեղ ծնող-
նե րը ցու ցա բե րում են հա կաի րա վա կան կամ հա կա բա րոյա կան 
վա րք, բայց հու զա կան կա պը ե րե խայի հետ բնու թա գր վում է ջեր-
մու թյա մբ և հո գա տա րու թյա մբ: Ա հա թե ին չու բո լոր հիմ քե րը կան 
մտա ծե լու, որ այս հու զա կան կա պե րի բա ցա կայու թյունն է ձևա վո-
րում դե ռա հա սի, պա տա նու հե տա գա հան ցա գո րծ վար քը և ան ձն 
ընդ հան րա պես:

Ե րե խայի հո գե բա նա կան օ տա րա ցու մը ծնող նե րից մի ակ 
նե րըն տա նե կան պատ ճա ռը չէ, որ նպաս տում է հան ցա գո րծ ան ձի 
ձևա վոր մա նը: Հա ճախ այդ ձևա վո րումն ի րա կա նա նում է այլ 
ճա նա պար հով: Օ րի նակ, երբ ե րե խա նե րն ու նեն ծնող նե րի հետ 
դրա կան հու զա կան կա պեր, սա կայն հե նց վեր ջին նե րս են հրահ-
րում նրա նց կա տա րել բա զում հա կա հա սա րա կա կան ա րա րք ներ: 
Այս ա մե նին նպաս տում են նաև ծնող նե րի կող մից ալ կո հո լի, տար-
բեր տի պի թմ րա նյու թե րի պար բե րա բար չա րա շա հու մը, և, քա նի 
որ հու զա կան կա պե րն ա մուր են, ե րե խան ան մի ջա պես յու րաց-
նում է այն, ինչ տես նում է, և իր հե տա գա հա կա հա սա րա կա կան 
վար քը պայ մա նա վոր վում է հե նց այս գոր ծոն նե րով:

Այս պի սի հա րա բե րու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լը շատ բա րդ է, 
քա նի որ այս ա մե նի մա սին լռում են թե՛ ծնող նե րը, թե՛ ե րե խա-
նե րը: Պե տք է նշել, որ այս երևույ թը կա տար վում է ոչ կա մային 
կեր պով, են թա գի տակ ցա բար: Չէ՞ որ նույ նի սկ մե ծա հա սակ մար-
դու հա մար դժ վար է խոս տո վա նել, որ ծնող նե րը չեն սի րել ի րեն, 
որ ին քը նրա նց հա մար ե ղել է լոկ ա վե լո րդ « բեռ» և այլն: 

« Հո գե բա նա կան բա զում ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ ան բա րեն պա ստ ըն տա նիք նե րը հատ կա պես կոր ծա նա-
րար ազ դե ցու թյուն են ու նե նում աղ ջիկ նե րի վրա» (Ա ղու զում ցյան 
Ռ, Գաս պա րյան Ա, Մել քո նյան Վ., Ի րա վա բա նա կան հո գե բա նու-
թյուն. ու սում նա մե թո դա կան ձեռ նա րկ, Երևան 2003):

Ա ռա ջին հեր թին, այն աղ ջիկ նե րը, ո րո նք մե րժ ված են ըն տա-
նիք նե րի կող մից, շատ վաղ են սկ սում սե ռա կան կյան քը, դառ նում 
են հեշ տու թյա մբ հա սա նե լի «ո րս» մե ծա հա սակ տղա նե րի հա մար: 

Ե րկ րո րդ հեր թին, մե կու սա նա լով ըն տա նի քի ան դամ նե րից, 
դպ րո ցից, հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րից, աղ ջիկ նե րի 
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հա մար դժ վար և հա ճախ նաև ան հնար է լի նում սո վո րա կան կեն-
սա կե րպ վա րել և վայե լել շր ջա պա տի հար գան քը: Կա նա նց նկատ-
մա մբ սո ցի ա լա կան պի տա կա վո րու մը (ս տիգ մա տի զա ցի ա) գրե թե 
բո լոր հա սա րա կու թյուն նե րում և Հայաս տա նում նույն պես ա ռա վել 
կայուն է և խո րը, քան տղա մա րդ կա նց նկատ մա մբ: 

Չա փա զա նց կարևոր է նշել, որ ծնող նե րի կող մից ե րե խա նե րի 
մեր ժու մը նրա նց մոտ ան գի տակ ցա կան մա կար դա կում ձևա վո-
րում է տագ նա պայ նու թյուն, ան հա նգս տու թյուն, ի րե նց «ես»-ը 
կո րց նե լու վախ և այլն: Սա հան ցա գո րծ ան ձի ձևա վոր ման կարևոր 
պատ ճա ռա կա նու թյուն նե րից մե կն է։ Ծնո ղա կան սի րո, քնք շան քի 
և հո գա տա րու թյան բա ցա կայու թյան ար դյուն քում այս հատ կու-
թյուն նե րը կա րող են աս տի ճա նա բար սր վել դպ րո ցում, բա կում, 
ըն կեր նե րի հետ շփ ման ըն թաց քում և այլ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ-
րե րում: 

Թ վա րկ ված բո լոր դրսևո րում նե րը կա րե լի է կո չել տագ նա-
պայ նու թյուն` դրա տակ հաս կա նա լով գոյու թյուն չու նե նա լու, 
« չապ րե լու» նկատ մա մբ վա խի զգա ցո ղու թյու նը: Այս վա խը կա րող 
է ու նե նալ եր կու մա կար դակ` վախ մա հա նա լու նկատ մա մբ (բա րձր 
մա կար դակ) և մշ տա կան ան հա նգս տու թյուն ու ան վս տա հու թյուն 
(ցած րա գույն մա կար դակ):

Բա ցի ըն տա նի քի ան բա րեն պաս տու թյու նից և այդ պատ ճա ռով 
տագ նա պայ նու թյան դրսևո րում նե րից, հան ցա գո րծ ան ձի ձևա-
վոր ման մեջ մեծ տեղ են զբա ղեց նում նաև այլ գոր ծոն ներ: 

Ծ նող նե րի կող մից մե րժ ված ան ձը գրե թե մի շտ ընկ նում է հա սա-
կա կից նե րի հա կա հա սա րա կա կան խմ բա վո րում նե րի ազ դե ցու-
թյան տակ: Այս պի սի խմ բե րի ազ դե ցու թյան տակ ընկ նե լուց հե տո 
ձևա վոր վում է ան ձի ար ժե քային հա մա կար գը և դիր քո րո շում նե րի 
ամ բող ջու թյու նը, ո րո նք ի րե նց մեջ նե րա ռում են կեն ցա ղային 
ի րա վի ճակ նե րի և խն դիր նե րի լուծ ման տար բեր ե ղա նակ ներ ու 
մի ջոց ներ: Սա չա փա զա նց կարևոր հան գա մա նք է, քա նի որ մի շտ 
չէ, որ դր դա պատ ճառ նե րն ու նպա տակ նե րը հա կաի րա վա կան են: 
Այդ պի սիք են հա ճախ նպա տակ նե րին հաս նե լու ե ղա նակ նե րը, 
օ րի նակ` հա կաի րա վա կան է ոչ թե հա րս տա նա լու նպա տա կը, այլ 
այն ե ղա նա կը, ո րի մի ջո ցով կու տակ վում է այդ հա րս տու թյու նը:

Խմ բի դե րը շատ նշա նա կա լի է, քա նի որ տվյալ ան ձը գնա-
հա տում է իր մաս նակ ցու թյու նը այդ խմ բի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
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մեջ: Խմ բում գե րիշ խող մտ քե րը, կար ծիք նե րն ու ամ բո ղջ տրա-
մադ րու թյու նը ան պայ ման փո խա նց վում է նրա ան դամ նե րին:

Այս ա մե նի հետ զու գըն թաց, հե տա գա հան ցա վոր վար քագ ծի 
հա մար նա խադ րյալ նե րի շար քում կարևո րա գույն տեղ են զբա ղեց-
նում ի րա վա խա խտ վար քի տար բեր ձևե րը, ո րո նք ան չա փա հա սը 
որ դեգ րում և դրսևո րում է տևա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Վար-
քի այդ ձևե րը տար բեր գիտ նա կան նե րի կող մից տար բեր կե րպ են 
ներ կայաց վել, սա կայն դրա նք բո լո րն ար տա հայտ վում են վար քի 
դևի ա ցի ա նե րո վ։ Այս վար քը հա ճախ ան վա նում են « շեղ վող» վա րք, 
ո րի մա սին ա ռա վել ման րա մա սն կներ կայաց վի ստո րև։

4�2�  Դե վի ա նտ (շեղ վող) վար քի բնո րո շու մը, տա րա տե սակ
նե րն ու հո գե բա նա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 

Դևի ա նտ վար քը (լա տի նե րեն devianto — շե ղում, սխալ, ոչ սո վո-
րա կան բա ռից) սո ցի ա լա կան նոր մե րին և կա նոն նե րին հա կա սող 
վար քային մո դել նե րի ամ բող ջու թյուն է։ Դա նե րա ռում է այն պի սի 
ա րա րք, ո րը չի հա մա պա տաս խա նում տվյալ  հա սա րա կու թյու նում 
փաս տա ցի ձևա վոր ված նոր մե րի ն18, ինչ պես նաև սո ցի ա լա կան 
երևույթ, ո րը դրսևոր վում է մա րդ կային գոր ծու նե ու թյան մաս սայա-
կան այն պի սի ձևե րում, ո րո նք հա կա սում են սո ցի ու մի ըն դուն ված 
կա նոն նե րի ն։ Մեկ այլ դեպ քում, խոս քը կա րող է վե րա բե րել սո ցի-
ա լա կան դևի ա ցի ային, երբ դևի ա նտ վա րք դրսևո րում են հա սա-
րա կու թյան լայն շեր տե րը կամ խմ բե րը 19։

Դևի ա նտ վար քի հո գե բա նու թյան ու սում նա սի րու թյան օբյեկ տը 
շեղ վող վա րք ու նե ցող, սո ցախ տա հար վո ղ20 ան ձն է, ո րը հանցա-

18 Պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում տար բեր հա սա րա կու թյուն ներ կա րող են 
ձե ռք բե րել կամ ու նե նալ ըն դու նե լի ու ա նըն դու նե լի նոր մե ր։ Ա վե լին, հա սա րա կու թյան 
տար բեր ան դամ ներ կա րող են ըն դու նել կամ ընդ վզել ըն դուն ված կամ չըն դուն ված 
նոր մե րի դե մ։ Թյուըն կա լու մից խու սա փե լու նպա տա կով, սույն վեր նագ րի կոն տե քս-
տում « հա սա րա կու թյան կող մից ձևա վոր ված նոր մեր» կամ « հա սա րա կու թյան կող մից 
ըն դու նե լի/ա նըն դու նե լի նոր մեր» հաս կա ցու թյուն նե րը դի տա րկ վում են զուտ հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րը մեր ժե լու, չըն դու նե լու տե սա կե տի ց։ 

19 Майсак Н.В. Матрица социальных девиаций: классификация типов и видов 
девиантного поведения // Современные проблемы науки и образования. – 2010. – № 
4 – Էջ. 78-86

20 Ար զու մա նյան Ս. Ջ. Դե ռա հաս նե րի հան ցա ծին վար քագ ծի դիր քո րո շում նե րի 
կազ մա վոր ման գե նե սի զի հո գե բա նա կան նա խադ րյալ նե րը. Հո գե բա նու թյու նը և 
կյան քը. 2000 N 1. էջ 29-36:
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գո րծ դառ նա լու և ո րակ վե լու նա խա շե մին է և հո գե բա նո րեն պատ-
րա ստ և պատ րաս տա կամ է ա նօ րի նա կան ա րա րք կա տա րել, 
այ սի նքն, մե ծա նում է ա պա գայում հան ցա նք գոր ծե լու հա վա նա-
կա նու թյու նը (ռիս կը)։ 

Այս պի սով, դևի ա նտ վա րքն ա րա րք նե րի հա մա խումբ է, ո րը 
հա կա սում է հա սա րա կու թյան ըն դու նած նոր մե րին և հան դես է 
գա լիս հո գե կան պրո ցես նե րի, ա դապ տա ցի ոն մե խա նի զմ նե րի 
ա պա կա ռու ցո ղա կա նու թյան (դե ստ րուկ տի վու թյան) և սե փա կան 
վար քը վե րա հս կե լու ա նըն դու նա կու թյան ձևով: Ընդ ո րում, շեղ-
վող ա րա րք նե րը կա րող են հան դես գալ թե՛ որ պես նպա տա կին 
հաս նե լու մի ջոց ներ, թե՛ որ պես հո գե կան լար վա ծու թյան պար-
պում՝ պայ մա նա վոր ված չբա վա րար ված պա հա նջ մունք նե րով, և 
թե՛ որ պես ինք նի րաց ման և ինք նա հաս տատ ման պա հա նջ մուն քի 
բա վա րա րում:

Դևի ա նտ վար քա գի ծն ու նի տար բեր պատ ճա ռա կա նու թյուն-
ներ, ո րո նց ան դրա դար ձել են կեն սա բա նա կան, սո ցի ա լա կան, 
պո զի տի վի ստ նե րի, հու մա նիս տա կան և այլ դպ րոց նե րի ներ կայա-
ցու ցիչ նե ր։ Տե սու թյան և պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը վկայում 
է, որ դևի ա նտ վար քը (ա պա գայում նաև հան ցա գոր ծու թյու նը) 
դրսևոր վում է ան ձնային գոր ծոն նե րի և կո նկ րետ ի րա վի ճա կի 
հա մա պա տաս խա նու թյան ար դյուն քում։ Այս ի մաս տով, հատ կա-
պես դե ռա հաս նե րի դեպ քե րում դևի ա նտ կամ շեղ վող վար քի հիմ-
նա կան նա խադ րյալ նե րից է հան դի սա նում ան ձի սո ցի ա լա կա նց-
ման թե րա ցու մը կամ ոչ լի ար ժեք սո ցի ա լա կա նա ցու մը։ Սո ցի ա լա-
կան հո գե բա նու թյան մեջ հայտ նի են սո ցի ա լա կա նաց ման ե րեք 
հիմ նա կան մա կար դակ նե ր։

Սո ցի ա լա կա նաց ման ա ռա ջին մա կար դակ, ո րը հիմ նա կա-
նում ի րա գո րծ վում է ծնող նե րի և ըն տա նի քի մի ջո ցով: Սա ա մե-
նա կարևոր փուլն է, քա նի որ կրում է ան ձի հե տա գա զար գաց ման 
ողջ պա տաս խա նատ վու թյու նը: Այս փու լի թե րու թյուն նե րը հա ճախ 
տա նում են շեղ վող վար քի տար բեր ձևե րի ա ռա ջաց ման: Երկ րոր
դային սո ցի ա լա կա նա ցում կամ սո ցի ա լա կա նաց ման երկ րո րդ 
մա կար դակ, ո րը հա սա կա կից նե րի, դպ րո ցի, հե ռուս տա տե սու-
թյան և ար տա քին աշ խար հի այլ գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված 
սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցն է: Այս փու լում սո ցի ա լա կա-
նա ցու մը հիմ նա կա նում ի րա կա նա նում է ոչ մի այն մաս նակ ցային 
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խմ բե րում, այլև ռե ֆե րեն տային խմ բե րում, ո րո նց մեջ հա ճախ 
ծնող նե րը չեն մտ նում: Եր րոր դային սո ցի ա լա կա նա ցում տե ղի 
է ու նե նում ըստ գոր ծու նե ու թյան կամ մաս նա գի տա կան ո րո շա կի 
սո ցի ա լա կան խմ բե րին պատ կա նե լու մի ջո ցով: Այս փու լը բա վա-
կա նա չափ եր կա րա տև է, քա նի որ կապ ված է մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան հետ: 

Դևի ա նտ վար քի տա րա տե սակ նե րն ու դրա նց դրսևո րում նե րը 
տար բեր են՝ չա րամ տո րեն դա սե րից խու սա փե լուց մի նչև հան ցա-
վոր ակ տի վու թյուն (գոր ծու նե ու թյուն)։ Սա կայն հա մա մաս նու թյան 
հա մա տե քս տում, կա րե լի է տար բե րա կել հա ճախ հան դի պող շեղ-
վող վար քի հետևյալ տե սակ նե րը՝ 

Դե լիկ վե նտ վա րք
 Սա շեղ վող վա րք է ակն հայտ հա կա հա սա րա կա կան ուղղ վա-

ծու թյա մբ, որն իր ծայ րա հեղ դրսևո րում նե րում կա րող է վե րա ճել 
հան ցա գոր ծու թյան: Դե ռա հա սու թյան տա րի քում դե լի նկ վե նտ 
վար քի ա ռա ջին նա խան շան նե րը սկս վում են դա սե րից պար բե րա-
բար փախ չե լուց, դպ րոց չհա ճա խե լուց, հա ճա խա կի ծե ծկռ տուք-
նե րի կազ մա կեր պու մից, ու րի շին պատ կա նող, թե կուզև, ան նշան 
ի րե րի գո ղու թյու նից (հա փշ տա կու թյու նից):

 Ադ դիկ տիվ վա րք
 Շեղ վող վա րք է` «ի րա կա նու թյու նից կտր վե լու, հե ռա նա-

լու» պատ րան քային ցան կու թյա մբ՝ հո գե ներ գոր ծուն մի ջոց ներ 
(ալ կո հոլ, թմ րա նյու թեր և այլն) ըն դու նե լու մի ջո ցով: Ե թե ալ կո-
հո լի չա փա վոր օգ տա գոր ծումն ընդ հան րա պես հեշ տաց նում է 
մա րդ կա նց մի ջև շփու մը, ա պա դե ռա հա սու թյան տա րի քում այս 
երևույ թը կա րող է կրել և սո վո րա բար կրում է քայ քայիչ բնույթ 
ու հա ճախ նպաս տում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար մա նը: Չու-
նե նա լով բա վա րար քա նա կու թյա մբ կեն սա փո րձ՝ ո րոշ ան չա փա-
հաս ներ փոր ձում են ալ կո հո լի մի ջո ցով ձե ռք բե րել « քա ջու թյուն», 
ինք նա վս տա հու թյուն և այլն: 

Ա սո ցի ալ վա րք
 Շեղ վող վա րք է՝ պայ մա նա վոր ված դաս տի ա րա կու թյան 

թե րու թյուն նե րով: Ան բա րեն պա ստ ըն տա նիք նե րում ծնող-
նե րը մեծ մա սա մբ դրա կան ծնո ղա վար ման հմ տու թյուն նե րի չեն 
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տի րա պե տում և թե րա նում են ի րե նց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու-
թյան գոր ծում, որն էլ հա ճախ հան գեց նում է ե րե խա նե րի ա սո ցի ալ 
վար քի ձևա վոր մա նը:

 Սա կայն ոչ մի դեպ քում չի կա րե լի մտա ծել ան գամ, որ « վատ» 
ծնո ղից ծն վում են « վատ» ե րե խա ներ: Հա ճախ հար բե ցող ծնող-
նե րի ե րե խա նե րը նույ նի սկ մոտ չեն գա լիս խմիչ քին: 

Դե ռա հա սը, որ պես կա նոն, ուղ ղա կի ո րեն չի յու րաց նում և 
ըն կա լում ար տա քին ան բա րեն պա ստ ազ դե ցու թյուն նե րը: Նա 
կա րող է դրա նք չըն դու նել, մեր ժել, ինչ պես նաև պայ քա րել նրա նց 
դեմ: Այս պայ քա րի ժա մա նակ են հա ճախ ձևա վոր վում նաև մար-
դու ան ձնային դրա կան ո րակ նե րը:

Պ սի խո պաթ վա րք
 Սա շեղ վող վա րք է՝ պայ մա նա վոր ված բնա վո րու թյան շե շտ վա-

ծու թյուն նե րով և սահ մա նային ի րա վի ճակ նե րով: 

Հի պե րըն դու նա կու թյուն նե րի վրա հի մն ված վա րք
 Շեղ վող վար քի տե սակ է, որն ու ղե կց վում է կեն ցա ղային դևի-

ա ցի ա նե րով, օժտ վա ծու թյան և նույ նի սկ հան ճա րե ղու թյան դրսևո-
րում նե րով գոր ծու նե ու թյան այլ ո լո րտ նե րում21: 

Աու տոագ րե սիվ վա րք
 Շեղ վող վա րք է, որն ար տա հայտ վում է սուի ցի դալ մտ քե րով, 

ապ րում նե րով, մի տում նե րով և գոր ծո ղու թյուն նե րով: 

Հե տե րոագ րե սիվ վա րք
 Շեղ վող վա րք է՝ ուղղ ված շր ջա պա տող նե րին և ար տա հայտ-

վում է ագ րե սիվ ար տա հայ տու թյուն նե րի, վնաս ներ հա սց նե լու, 
ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րի, ձեռ քի տակ ե ղած ա ռար կա նե րը 
շպր տե լու, կոտ րե լու և այլ ե ղա նակ նե րով:22

21 Խոս քը վե րա բե րում է ոչ մի այն և ոչ այն քան « հան ճա րե ղու թյա մբ» հան ցա նք 
գոր ծե լուն (որն ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի է որ պես « հան ցան քը 
որ պես ար հե ստ օգ տա գոր ծե լը» եզ րույ թով), այլ հա սա րա կա կան/ կեն ցա ղային տար բեր 
ո լո րտ նե րում հան ճա րե ղու թյան հաս նող հա տուկ ըն դու նա կու թյուն ներ դրևո րե լուն (մտ-
քով քա ռա նիշ, հն գա նիշ թվե րի բազ մա պատ կում, ե րա ժշ տու թյան կամ ար վես տի այլ 
ո լոր տում հան ճա րեղ ինք նա դրսևո րում՝ դեռ մա նուկ հա սա կից և այլն)։

22 Иванов В. Н. Девиантное поведение։ причины и масштабы // Социально-
политический журнал. 1995. № 2, էջ47-57
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Գ ԼՈՒԽ 5
ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

5�1� Ֆի զի կա կան բռ նու թյուն

 Ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը ե րե խայի դեմ գի տակ ցա բար 
կա տար ված այն ֆի զի կա կան գոր ծո ղու թյունն է, ո րը պատ ճա-
ռում է կամ կա րող է վնաս պատ ճա ռել ե րե խայի ա ռող ջու թյա նը, 
գոյու թյա նը, զար գաց մա նը և ար ժա նա պատ վու թյա նը, նե րա ռյալ` 
ծե ծը, ոտ քով հար վա ծե լը, ցն ցե լը, կծե լը, խեղ դե լը, այ րե լը, կան-
խամ տած ված թու նա վո րե լը և շն չա հե ղձ ա նե լը կամ ֆի զի կա կան 
վնաս պատ ճա ռե լու ան հա ջող փոր ձը: Սա վատ վե րա բեր մուն քի 
այն տե սա կն է, երբ ե րե խային դնում են ֆի զի կա կան և հո գե-
բա նա կան ան հար մա րու թյան վի ճա կում և մի տում նա վոր մա րմ-
նա կան վնաս վա ծք ներ պատ ճա ռում կամ չեն փոր ձում դրան ցից 
խու սա փե լ։ 

Եր բե մն ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու նպա տա կով խրա խուս-
վում է ֆի զի կա կան պա տի ժը, և այն դե ռևս լայ նո րեն տա րած ված 
է բո լոր մշա կույթ նե րում՝ նե րա ռե լով բո լոր տա րի քի ե րե խա նե րի ն։ 
Չնայած կա տար բե րու թյուն ֆի զի կա կան պատ ժի և ֆի զի կա կան 
բռ նու թյան մի ջև, սա կայն դրա նց մի ջև սե րտ կա պը ևս ակն հայտ է։ 

Ե րե խայի՝ ինքն ի րեն պա շտ պա նե լու ան կա րո ղու թյան պատ-
ճա ռով ե րե խայի նկատ մա մբ ա մե նա լուրջ ֆի զի կա կան չա րա շա-
հում նե րը տե ղի են ու նե նում վաղ ման կու թյան տա րի նե րի ն։ 

Ս տո րև ներ կայաց ված են ե րե խայի հո գե կան վի ճա կի և վար քի 
այն պի սի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րո նք թույլ են տա լիս կաս-
կա ծել ե րե խայի նկատ մա մբ կի րառ ված ֆի զի կա կան բռ նու թյան 
մա սին:

 Ֆի զի կա կան նշան նե ր
•  Մա րմ նի վրա չպատ ճա ռա բան ված կամ չբա ցա տր ված 

ա րյու նա զե ղում ներ (լա վաց ման տար բեր աս տի ճան նե րի), 
ա տամ նե րի հետ քեր, լա վա ցած վեր քե րի հետ քեր, սպի ներ,

• ծ խա խո տի մնա ցոր դից ա ռա ջա ցած այր վա ծք ներ, 
• ան բա ցատ րե լի քե րծ վա ծք ներ, պա տռ վա ծք ներ և այլն,
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•  քայլ ված քի և շար ժուձևի ան փու թու թյուն, նկա տե լի է, որ 
ցա վեր ու նի,

•  կո տր վա ծք ներ,
•  կապ տուկ ներ,
•  մաշ կի վրա մատ նե րի կամ ինչ-որ ա ռար կայի թո ղած հետ-

քե ր։

 Վար քային նշան նե ր
•  Հա մա կեր պում ե ղա ծի հետ, դի մադ րու թյան բա ցա կայու-

թյուն,
•  պա սիվ ար ձա գա նք ցա վի նկատ մա մբ,
•  հի վան դա գին վե րա բեր մունք դի տո ղու թյուն նե րին, քն նա-

դա տու թյա նը, խո նա րհ վար քա գիծ,
•  չա փա զա նց զի ջո ղա կա նու թյուն,
•  կե ղծ հա սուն վար քա գիծ, ար տաք նա պես կրկ նօ րի նա կում է 

մե ծե րի վար քը,
•  նե գա տի վի զմ, ագ րե սի վու թյուն,
• ս տա խո սու թյուն, գո ղու թյուն,
•  կեն դա նի նե րի նկատ մա մբ դա ժա նու թյուն, հր դե հե լու 

հա կում։ 
• ի նքն ի րեն վնա սե լու հա կում,
• վ նաս վա ծք նե րի պատ ճառ նե րը թա քց նե լու հակ վա ծու թյուն, 

ե ղա նա կին չհա մա պա տաս խա նող փակ հա գուստ, 
• մի այ նա կու թյուն, ըն կեր նե րի բա ցա կայու թյուն,
•  դա սե րից հե տո տուն գնա լու վախ,
•  փա խուստ ներ տնից, 
• ի նք նաս պա նու թյան փոր ձեր,
•  հա կա սո ցի ա լա կան կամ ի րա վա խա խտ վար քա գիծ,
• թմ րա մի ջոց նե րի կամ ալ կո հո լի չա րա շա հում։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3

Ս տո րև ներ կայաց ված են ծնող նե րի և խնա մա կալ նե րի վար
քագ ծի այն պի սի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ, որ թույլ են տա լիս 
կռա հել ե րե խայի նկատ մա մբ դա ժան վե րա բեր մուն քի մա սին:

 
• Ե րե խայի վնաս վա ծք նե րի պատ ճառ նե րի մա սին տա լիս են 

հա կա սա կան, մշու շոտ բա ցատ րու թյուն ներ և ի րա վի ճա-
կում պար զու թյուն մտց նե լու ցան կու թյուն չու նեն:

• Բժշ կա կան օգ նու թյան դի մում են ու շա ցու մով կամ դի մե լու 
նա խա ձեռ նու թյու նը լի նում է կո ղմ նա կի ան ձա նց կող մից,

• Վ նաս վա ծք նե րի հա մար մե ղադ րում են հե նց ե րե խային:
• Վ նաս ված քի ծան րու թյան նկատ մա մբ ծնող նե րը ոչ ա դեկ-

վատ վե րա բեր մունք են դրսևո րում և հակ ված են կամ 
չա փա զա նց նել, կամ մեղ մաց նել ի րա վի ճա կի ծան րու թյու նը: 

• Ե րե խայի ճա կա տագ րով հե տա րքրք ված չեն, ան տար բեր 
են, քնք շան քը և հու զա կան ա ջակ ցու թյու նը բա ցա կայում է 
ե րե խայի հետ շփ ման մեջ:

• Մ տա հոգ ված են սե փա կան խն դիր նե րով, ո րո նք կապ չու-
նեն ե րե խայի վնաս վա ծք նե րի հետ: 

• Պատ մու թյուն ներ են պատ մում այն մա սին, թե ինչ պես է ին 
ի րե նց պատ ժում մա նուկ ժա մա նակ:

•  Վար քում հո գե կան խան գա րում նե րի դրսևո րում ներ կան 
կամ դրսևոր վում են պա թո լո գիկ բնա վո րու թյան գծե ր՝ 
ագ րե սի վու թյուն, գրգռ վա ծու թյուն, ա նա դեկ վա տու թյուն և 
այլն։

5�2�  Սե ռա կան բռ նու թյուն

 Սե ռա կան բռ նու թյու նը ե րե խային սե ռա կան գոր ծո ղու թյան կամ 
հա րա բե րու թյան մեջ նե րգ րա վե լն է։ Սե ռա կան բռ նու թյան զո հե-
րից շա տե րն ու նե նում են ա նօգ նա կա նու թյան և հու սա հա տու թյան 
զգա ցում, ո րը նրա նց հետ է պա հում դեպ քը հայտ նե լուց։ 

Հա ճախ ե րե խան նպաս տում է սե ռա կան չա րա շահ ման 
երևույ թի քո ղա րկ մա նը։ Հաս կա նա լի է, որ նա վա խե ցած է և 
շփոթ վա ծ։ Մի նչ դե ռա հա սու թյուն, նույ նի սկ նա խա դպ րո ցա կան 
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տա րի քում սե ռա կան բռ նու թյան զոհ դար ձած շատ ե րե խա ներ 
գի տակ ցում են, որ տե ղի ու նե ցա ծը վատ է կամ ան թույ լատ րե լի։ 
Տե ղի ու նե ցա ծը, բա ցի վա խից, եր բե մն նաև հա ճույ քի զգա ցում 
է ա ռա ջաց նում ե րե խայի մոտ, և նա շփոթ վում է խառ նի խուռն 
տպա վո րու թյուն նե րի ց։ Ո րոշ ե րե խա նե րի ու ղեկ ցում է մեղ քի զգա-
ցու մը։ Հա ճախ մե ղա վո րը զո հին հա մո զում է, որ նա նույն չափ 
պա տաս խա նա տու է կա տար վա ծի հա մա ր։ Սե ռա կան բռ նու թյան 
և չա րա շահ ման են թա րկ ված ո րոշ ե րե խա ներ հա ղոր դում են, որ 
ի րե նք ա մոթ է ին զգում և կար ծում է ին, թե ըն կեր նե րն ի րե նց տես-
նե լո վ՝ կա րող է ին կռա հել, թե ինչ է պա տա հել, և խու սա փում է ին 
ըն կեր նե րի ց։ 

Ս տո րև ներ կայաց ված են ե րե խայի վար քի, ար տա քի նի, վնաս-
վա ծք նե րի և հի վան դու թյուն նե րի այն պի սի ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն ներ, ո րո նք թույլ են տա լիս կաս կա ծել ե րե խայի հան դեպ 
կա տար ված սե ռա կան բռ նու թյան մա սի ն։

 Ֆի զի կա կան նշան նե ր
•  պա տռ ված կամ ա րյու նոտ նե րք նազ գե ստ,
•  ցավ կամ քոր սե ռա կան օր գան նե րի շր ջա նում,
• դժ վա րու թյուն քայ լե լիս կամ նս տե լիս, 
• ա րյու նա զե ղում ներ կամ ա րյու նա հո սու թյուն ար տա քին 

սե ռա կան օր գան նե րից,
•  սե ռա վա րակ ներ,
• հ ղի ու թյուն,
•  մի զա սե ռա կան օր գան նե րի հա ճա խա կի վա րակ ներ, գի շե-

րային ա կա մա մի զու թյուն։

 Վար քային նշան նե ր
•  ցա ծր ա ռա ջա դի մու թյուն, 
• ի նք նամ փո փու թյուն, մե կու սա նա լու հա կում,
•  դե րային վար քի փո փո խու թյուն (իր վրա ծնո ղի դե րն է 

վե րց նում),
•  հա սա կա կից նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի վատ թա րա-

ցում,
•  տա րի քին ան հա մա պա տաս խան սեք սուալ ե րան գա վոր-

ված վար քա գիծ, 
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• ի րեն ա ռա ջար կող, գայ թակ ղող վար քա գիծ, 
• ան բա րո վար քա գիծ կամ ան կա նոն սե ռա կան կա պեր, 
• տա րի քին չհա մա պա տաս խա նող տե ղե կաց վա ծու թյուն 

սեք սուալ ո լոր տի մա սին,
•  մար մի նն ամ բող ջու թյա մբ հա գուս տով ծած կե լու ցան կու-

թյուն, նույ նի սկ, երբ դրա կա րի քը չկա ։
•  դեպ րե սի ա,
•  փա խուստ ներ տնից,
•  ցա ծր ինք նագ նա հա տա կան, 
• ի նք նաս պա նու թյան սպառ նա լիք ներ կամ փոր ձեր,
• թմ րա մի ջոց նե րի կամ ալ կո հո լի չա րա շա հում,
•  բո ղոք ներ փո րի հատ վա ծի ցա վե րի ց։ 

 5�3� Հու զա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյուն

 Հու զա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը ծնո ղի կամ նրա նց 
փո խա րի նող ան ձա նց կամ այլ մե ծա հա սակ նե րի կող մից հո գե բա-
նա կան և հու զա կան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն է, ո րը հան գեց-
նում է ե րե խայի ֆի զի կա կան, հո գե կան կամ մտա վոր զար գաց-
ման պա թո լո գի ա կան դրսևո րում նե րի, բնա վո րու թյան պա թո լո գի-
ա կան ո րակ նե րի ձևա վոր մա ն։ Այս կար գի բռ նու թյու նը նե րա ռում 
է շար ժում նե րի սահ մա նա փա կում` նվաս տաց նե լու նպա տա կով, 
մե ղադ րա նք ներ, ա հա բե կում, ծա ղր, խտ րա կա նու թյուն և մե րժ-
ման կամ վե րա բեր մուն քի ոչ ֆի զի կա կան այլ ձևեր, ո րո նք վնաս 
պատ ճա ռե լու նպա տակ ու նեն և վնա սում են ե րե խայի ֆի զի կա-
կան, մտա վոր, հո գե կան, բա րոյա կան կամ սո ցի ա լա կան զար-
գաց մա նը: 

Ե րե խայի հո գե բա նա կան չա րա շա հու մը կա րող է դրսևոր-
վել` վեր ջի նիս շա րու նա կա բար նվաս տաց նե լով, ա սե լով, որ նա 
ան ցան կա լի ծնունդ է, արժևոր ված և սիր ված չէ, ինչ պես նաև նրա 
տա րի քին և զար գաց մա նը ոչ հա մա պա տաս խան ակն կա լիք նե-
րով, ո րո նք պար տա դր վում են նրա ն։ Կա րող է դրսևոր վել նաև 
վա խի կամ վտան գի զգա ցում նե րշն չե լով, շան տա ժով, ծնո ղից 
բա ժան ման ա հա բե կում նե րով, ինչ պես նաև ու սու ցիչ նե րի նվաս-
տա ցում նե րով ու վի րա վո րա նք նե րո վ՝ ուղղ ված դպ րո ցա հա սակ 
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ե րե խա նե րի ն։ Հո գե բա նա կան չա րա շա հու մը մեծ ազ դե ցու թյուն 
կա րող է ու նե նալ զար գա ցող ե րե խայի հո գե կան ա ռող ջու թյան, 
վար քի և ինք նագ նա հա տա կա նի վրա։ Այն հատ կա պես վտան գա-
վոր է վաղ ման կու թյան տա րի քում։ Չա րա շահ ման այս տե սա կը 
նույն քան վնա սա կար է, որ քան մյուս նե րը։ 

Ս տո րև ներ կայաց ված են ե րե խա նե րի հո գե կան և ֆի զի կա կան 
վի ճա կի այն պի սի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րո նք հո գե բա նա-
կան կամ հու զա կան բռ նու թյան կաս կած են ա ռա ջաց նում:

 Ֆի զի կա կան նշան նե ր
•  Խոս քի խան գա րում ներ, 
• ու շա ցած ֆի զի կա կան զար գա ցում, 
• ա ռող ջա կան վի ճա կի վատ թա րա ցում,
• մ տա վոր զար գաց ման հա պա ղում,
•  գի շե րային ա կա մա մի զու թյուն,
•  նյար դային տի կեր,
•  դեմ քի տխուր ար տա հայ տու թյուն,
•  տար բեր մա րմ նա կան հի վան դու թյուն նե ր՝ ճար պա կա լում, 

մա րմ նի զա նգ վա ծի կտ րուկ կո րուստ, ստա մոք սի խոց, 
մաշ կային հի վան դու թյուն ներ, 

• ա լեր գիկ պա թո լո գի ա ներ և այլն։

 Վար քային նշան նե ր
• Ք նի խան գա րում ներ, 
• եր կար պահ պան վող ընկճ ված վի ճակ, 
• ագ րե սի վու թյուն, 
• մե կու սա նա լու ցան կու թյուն,
•  չա փից մեծ զի ջո ղա կա նու թյուն և խո նա րհ, բո լո րի սպա սե-

լիք նե րն ար դա րաց նող վար քա գիծ, 
• ի նք նաս պա նու թյան սպառ նա լիք կամ փոր ձեր,
•  հա սա կա կից նե րի և այլ մա րդ կա նց հետ հա րա բե րու թյուն-

ներ ստեղ ծե լու ան կա րո ղու թյուն, 
• ցա ծր ա ռա ջա դի մու թյուն, ցա ծր ինք նագ նա հա տա կա ն։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 4

Ս տո րև ներ կայաց ված են ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի 
վար  քագ ծի այն պի սի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րո նք թույլ 
են տա լիս կաս կա ծել ե րե խայի նկատ մա մբ հո գե բա նա կան 
բռ նու թյան մա սին�

• ս փո փան քի կա րիք ու նե ցող ե րե խային սփո փե լու և խա ղա-
ղեց նե լու ցան կու թյան բա ցա կայու թյուն, 

• վի րա վո րա նք, կո պիտ ար տա հայ տու թյուն ներ, մե ղադ-
րանք ներ, հրա պա րա կավ ե րե խայի ստո րա ցում, 

• ան դա դար գե րքն նա դա տա կան վե րա բեր մունք ե րե խայի 
նկատ մա մբ, 

• ե րե խայի բա ցա սա կան բնու թագ րում, 
• ա տե լի կամ տհաճ բա րե կա մի հետ ե րե խայի նույ նա ցում, 
• սե փա կան ան հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար ե րե խայի վրա 

պա  տաս  խա նատ վու թյան բար դում, 
• ե րե խայի նկատ մա մբ ա տե լու թյան կամ նրան չսի րե լու բաց 

ար տա հայ տում։ 

 5�4� Բա րոյա կան բռ նու թյուն կամ ան տե սում

 Բա րոյա կան բռ նու թյու նը կամ ե րե խայի ա ռաջ նային կա րիք-
նե րի ան տե սու մը ծնո ղի կամ նրան փո խա րի նող ան ձա նց կող մից 
ե րե խայի տար րա կան կա րիք նե րի ան տե սումն է և հո գա տա րու-
թյան ծայ րա հեղ բա ցա կայու թյու նը, ինչ պես նաև մշ տա կան կամ 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ ե րե խային տար բեր վտա նգ նե րից զե րծ 
չպա հե լու, նրան չպա շտ պա նե լու վե րա բեր մուն քը։ Ան տե սու մը 
կա րող է կապ ված լի նել ա ռող ջու թյան, կր թու թյան, հու զա կան 
զար գաց ման, սնուց ման, կա ցա րա նի, ա պա հով կեն սա պայ ման-
նե րի հետ: Բա րոյա կան բռ նու թյան հետևա նք է ման կա վար ժա-
կան բար ձի թո ղու թյու նը, ո րի հետևան քով ե րե խա նե րը կա րող են 
զուրկ մնալ կր թու թյու նից, թա փա ռա շր ջիկ դառ նալ, մու րաց կա նու-
թյուն ա նե լ։ Բռ նու թյան այս տե սա կը շատ յու րա հա տուկ է և ու նի 
իր ու րույն հետևա նք նե րն ան ձի ձևա վոր ման վրա։ Այս տե սա կի 
բռ նու թյան են թա րկ ված ե րե խա նե րը փո խում են ի րե նց աշ խարհ-
ըն կա լու մը։ Նրա նց կյան քի ըն թաց քում չեն ձևա վոր վում ա ռո ղջ 
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զար գաց ման հա մար ան հրա ժե շտ հու զա կան կա պե րն ու կապ վա-
ծու թյու նը։ 

Բռ նու թյան այս տե սա կը  չպե տք է շփո թել հու զա կան բռ նու թյան 
հե տ։ Հու զա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյան պա րա գայում հու-
զա կան կա պը կա րող է պահ պան ված լի նել, և դրա շնոր հիվ ի րա-
կա նաց վեն ե րե խայի նկատ մա մբ չա րա շա հումն ու բռ նու թյու նը, 
նվաս տա ցու մը։ Այս բռ նու թյան տե սա կը կի րառ վում է կապ վա ծու-
թյան իս պառ բա ցա կայու թյան և ան տես ման մի ջո ցո վ։ Ե րե խան 
կար ծես գոյու թյուն չու նի ծնո ղի կամ այլ մե ծա հա սա կի հա մա ր։ 

Ս տո րև ներ կայաց ված են ար տա քին տես քի, կլի նի կա կան 
ախ տան շան ներ, ո րո շա կի հո գե բա նա կան վի ճակ ներ կամ վար քի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րո նք կաս կած են ա ռա ջաց նում, որ 
ե րե խան են թա րկ վում է բա րոյա կան բռ նու թյան:

 Ֆի զի կա կան նշան ներ 
• ա նը նդ հատ հոգ նա ծու թյուն, 
• քն կո տու թյուն, քն կոտ տե սք, 
• ու ռած կո պեր, 
• սա նի տա րա հի գի ե նիկ բար ձի թո ղու թյուն, 
• տա րի քին չհա մա պա տաս խա նող մա րմ նի զա նգ ված, ո րը 

լրաց վում է բա վա րար սնն դի և խնամ քի ար դյուն քում, օ րի-
նա կ՝ հի վան դա նո ցում սն վե լիս, դպ րո ցում, երբ որևէ հյու-
րա սի րու թյուն է լի նում և այլն, 

• ա ճի կամ ընդ հա նուր ֆի զի կա կան զար գաց ման հա պա ղում,
•  խոս քային կամ շար ժու նա կու թյան զար գաց ման հա պա-

ղում, ո րը վե րա նում է ե րե խայի նկատ մա մբ բա վա րար 
ու շադ րու թյան և խնամ քի պա րա գայում, 

• ջ րա զր կում,
•  հա ճա խա կի քրո նի կա կան ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն նե-

րով հի վան դա նա լու հա կում,
•  հա ճա խա կի հոս պի տա լա ցում շտա պօգ նու թյան բա ժան-

մունք նե րում, 
• ան փու թու թյան հետևան քով ա ռա ջա ցած կրկ նա կի վնաս-

վա ծք ներ կամ թու նա վո րում նե ր։ 
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 Հո գե կան և վար քային նշան ներ 
• ա նը նդ հատ սո վի կամ ծա րա վի զգա ցում, 
• սնն դի գո ղու թյուն, 
• ա մեն գնով իր նկատ մա մբ մե ծե րի ու շադ րու թյու նը գրա վե-

լու ձգ տում, նույ նի սկ ինքն ի րեն վնա սե լու մի ջո ցով, 
• սի րո և քնք շան քի պա հա նջ, 
• ցա ծր, ճնշ ված տրա մադ րու թյուն, 
• ա պա տի ա, պա սի վու թյուն, 
• հա կա սո ցի ա լա կան կամ ի րա վա խա խտ վար քա գիծ` ընդ-

հուպ մի նչև վան դա լի զմ, 
• մա րդ կա նց հետ շփ վե լու կամ ըն կե րու թյուն ա նե լու ան կա-

րո ղու թյուն, 
• ոչ ընտ րո ղա կան ըն կե րա սի րու թյուն, 
• հե տա դի մա կան (ռեգ րե սիվ) վար քա գիծ, 
• ուս ման դժ վա րու թյուն ներ, ցա ծր ա ռա ջա դի մու թյուն, գի տե-

լիք նե րի ան բա վա րա րու թյուն,
•  ցա ծր ինք նագ նա հա տա կա ն։ 

5�5� Բռ նու թյան հետևա նք նե րը

 Ցան կա ցած տի պի բռ նու թյուն լուրջ հո գե բա նա կան տրավ մա 
է ե րե խայի հա մար, ո րի հետևան քով նրա նք ու նե նում են հետևյալ 
ապ րում նե րը: 

• Պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում բռ նու թյան հա մար 
Ե րե խան կար ծում է, թե ին քը կա րող էր խու սա փել բռ նու-
թյու նից, ե թե ի րեն լավ պա հե ր։ 

• Մեղ քի զգա ցում
Մշ տա պես բռ նու թյան են թա րկ վե լու ար դյուն քում ե րե խան 
հա վա տում է, որ ինքն ար ժա նի է դրա ն։ 

• Մշ տա պես դյու րա գր գիռ վի ճակ 
Ան գամ հան գի ստ պայ ման նե րում ե րե խայից կա րե լի է սպա-
սել ագ րե սիվ ար ձա գա նք:

•  Կո րս տի և ափ սո սան քի զգա ցում 
Այս ե րե խա նե րն ու նե նում են կո րց րած եր ջան կու թյան, 
տխուր ման կու թյան, լավ ծնող ներ չու նե նա լու, կո րց րած 
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար ափ սո սան քի  զգա ցում։ 
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• Լք ված լի նե լու վա խ
Ծ նող նե րից մե կից հե ռու ապ րող ե րե խան բռ նու թյան ակ տի 
ար դյուն քում կա րող է խո րը վախ ու նե նալ, որ երկ րո րդ ծնո-
ղը ևս կա րող է լքել ի րեն կամ մա հա նալ: Այդ պատ ճա ռով 
շատ հա ճախ ե րե խան հրա ժար վում է ան գամ կա րճ ժա մա-
նա կով երկ րո րդ ծնո ղից բա ժան վե լուց:

•  Չա փա զա նց շատ ու շադ րու թյան պա հա նջ
Բռ նու թյան են թա րկ ված ե րե խան կա րող է չա փա զա նց շատ 
ու շադ րու թյան պա հան ջը եր բե մն բա վա րա րել նույ նի սկ 
բա ցա սա կան վար քա գիծ դրսևո րե լով, ո րի ար դյուն քում 
կա րող է նո րից ար ժա նա նալ բռ նու թյա ն։ 

• Վախ մա րմ նա կան վնաս վա ծք նե րի ց
Բռ նու թյան զոհ դար ձած ե րե խա նե րի զգա լի մա սը վա խե-
նում է, որ բռ նու թյուն գոր ծադ րող ան ձը կամ նույ նի սկ այլ 
մե ծա հա սակ ներ նո րից կցա վեց նեն կամ կվ նա սեն ի րեն, 
կամ բար կու թյու նը կպար պեն իր վրա: 

• Ա մո թ
Բռ նու թյան զոհ դար ձած ա վե լի մեծ տա րի քի ե րե խա նե րն 
ա մոթ են զգում ի րե նց հան դեպ կի րառ ված բռ նու թյան հետ 
կապ վա ծ։ Նրա նց ա մո թա լի է թվում զո հի կար գա վի ճա կը։ 

• Ան հա նգս տու թյուն ա պա գայի հա մա ր
Բռ նու թյան են թա րկ ված ե րե խան կո րց նում է հա վա տը 
կյան քի նկատ մա մբ, այլևս չի վս տա հում մա րդ կա նց, նրա 
ա մե նօ րյա ան հա նգս տու թյունն ու տագ նա պը նրան նե րշն-
չում են, որ ա պա գան ևս լի կլի նի բռ նու թյուն նե րո վ։

•  Վա խեր 
Այն ե րե խա նե րը, ում ըն տա նիք նե րում կա բռ նու թյուն, օ րի-
նա չա փո րեն ու նե նում են վա խեր: Այդ վա խե րը կա րող են 
ա մե նա տար բեր ձևե րով ար տա հայտ վել` զգու շա վոր և ինք-
նամ փոփ դառ նա լուց մի նչև նույ նա տիպ բռ նի վար քի պա շտ-
պա նա կան դրսևո րում նե րը ։
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5�6� Բռ նու թյան կի րառ ման ռիս կի գոր ծոն նե րն ըն տա նի քում 

Ան կայուն հա րա բե րու թյուն նե րն այլ սթ րե սոր նե րի հետ կա րող 
են նպաս տել բռ նու թյան ի հայտ գա լուն: Ե րե խայի նկատ մա մբ 
բռ նու թյուն հան դի պում է հա սա րա կու թյան բո լոր սո ցի ա լա կան 
շեր տե րում, քա նի որ յու րա քան չյուր ըն տա նիք այս կամ այն չա փով 
են թա րկ վում է ան կայուն տն տե սա կան հա մա կար գի ազ դե ցու-
թյա նը: Սա կայն աղ  քատ պայ ման նե րում ապ րող ըն տա նիք նե րում 
դա տե ղի է ու նե նում եր կու ան գամ ա վե լի հա ճախ, քան բա րե կե-
ցիկ ըն տա նիք նե րում: Ստո րև ներ կայաց ված են մի շա րք գոր ծոն-
ներ, ո րո նք ա վե լաց նում են ըն տա նի քում բռ նու թյան հա վա նա կա-
նու թյու նը ։ 

Սո ցի ալտն տե սա կան գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված ռիս կե ր
 Ցա ծր ե կա մուտ նե րը և մշ տա պես գու մա րի ան բա վա րա րու-

թյունն ա ռա ջաց նում են լար վա ծու թյուն, ո րը կապ ված է ըն տա-
նի քի ան դամ նե րի հիմ նա կան պա հա նջ նե րի բա վա րար ված չլի նե-
լու հետ: Գոր ծազր կու թյու նը կամ ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քը, 
ինչ պես նաև ցա ծր աշ խա տան քային կար գա վի ճա կը, հատ կա պես 
հայ րե րի պա րա գայում, ա ռա ջաց նում է խո րը ան բա վա րար վա ծու-
թյան զգա ցում կյան քի ց։  

Ե րի տա սա րդ ծնող ներ 
Ե թե ա ռա ջին ե րե խայի ծնուն դը տե ղի է ու նե նում այն ժա մա-

նակ, երբ ծնող նե րը դեռ հա սուն չեն, կր թու թյան ցա ծր մա կար դակ 
ու նեն և մաս նա գի տա կան պատ րա ստ վա ծու թյուն չու նեն, ա վե լա-
նում են ըն տա նի քի սո ցի ալ-տն տե սա կան ռիս կե րը, հետևա բար 
նաև բռ նու թյան հա վա նա կա նու թյու նը։  

Ոչ լի ար ժեք ըն տա նի ք
 Մի այն մի ծնո ղի առ կայու թյու նը մի ան գա մայն վա տաց նում 

է ֆի նան սա կան դրու թյու նը: Ոչ լի ար ժեք ըն տա նի քի ե կա մու տը 
եր կու ան  գամ ա վե լի քիչ է, քան լի ար ժեք ըն տա նի քի նը:  

Որևէ փոք րա մաս նու թյան պատ կա նե լը
 Կրո նա կան փոք րա մաս նու թյան պատ կա նե լը, մա րդ կա նց նեղ 

շր ջա նում ապ րե լը` գյու ղում, փոք րիկ քա ղա քում` գոր ծա զր կու թյան 
և կր թու թյան ցա ծր մա կար դա կին զու գա հեռ, բե րում են սո ցի ա լա-
կան մե կու սաց վա ծու թյան:
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  Վատ բնա կա րա նային պայ ման ներ 
Ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րով գե րբ նա կեց ված տա րա ծք նե րը 

հան գեց նում են լրա ցու ցիչ լար վա ծու թյան, ո րը կա րող է բռ նու թյուն 
հրահ րել:  

Ք րո նիկ սթ րե սային ի րա վի ճակ նե ր
Ս րա նք ծնո ղի մոտ ա ռա ջաց նում են հու սա հա տու թյան և 

ա նօգ նա կա նու թյան զգա ցում՝ ազ դե լով ըն տա նի քի հո գե բա նա-
կան մթ նո լոր տի վրա: Քա նի որ ե րե խան կախ ված է ծնո ղից, նրա 
հա մար քա վու թյան նո խազ դառ նա լու ռիս կը մե ծա նում է:

 Միջ սե րն դային փո խան ցում
 Ման կու թյան ժա մա նակ բռ նու թյան են թա րկ ված մար դիկ 

հե տա գայում ի րե նց ե րե խա նե րի հետ շփ ման ժա մա նակ ևս հակ-
ված են բռ նու թյուն կի րա ռե լու: Նման ծնող նե րը յու րաց րել են 
վար քի այս մո դե լը: Նրանց հա մար ագ րե սիվ վար քը սո վո րա կան 
մի ջոց է ա ռօ րյա սո ցի ա լա կան կո նֆ լի կտ նե րի լուծ ման հա մար: 
Նման ծնող նե րն ու նե նում են ցա ծր ինք նագ նա հա տա կան, սո ցի ա-
լա կան մե կու սաց վա ծու թյուն և դժ վա րու թյուն` ի րե նց ե րե խա նե րի 
հետ շփում հաս տա տե լու հար ցում: 

Ա վե լի հա ճախ բռ նու թյան զոհ են դառ նում 
• ան ցան կա լի, չսիր ված, ա տե լի հա րա զա տին նմա նու թյուն 

ու նե  ցող ե րե խա նե րը, 
• ֆի զի կա կան կամ մտա վոր թե րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա-

նե րը, 
• ան հաս կամ մա րմ նի թե րի քաշ, բնա ծին ա րատ ու նե ցող 

ե րե խա նե րը, 
• վար քի խան գա րում ներ ու նե ցող` հի պե րակ տիվ, «դժ վար 

ե րե խա նե րը», 
• օ ժտ ված կամ տա ղան դա վոր ե րե խա նե րը ։
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 Ստուգիչ հարցեր
1. Ո՞րն է հա մար վում ֆի զի կա կան բռ նու թյուն, ինչ պի սի ՞ն են 

դրա նշան նե րը:
2. Ո՞րն է հա մար վում սե ռա կան բռ նու թյուն և ո րո նք են դրա 

նշան նե րը: 
3. Ո՞րն է հա մար վում հու զա կան կամ հո գե բա նա կան բռ նու-

թյուն և ինչ պի սի ՞ն են դրա նշան նե րը: 
4. Ո՞րն է հա մար վում բա րոյա կան բռ նու թյուն կամ ան տե-

սում, և ո րո ՞նք են դրա նշան նե րը: 
5. Ինչ պի սի ՞ն են բռ նու թյան ընդ հա նուր հետևա նք նե րը:
6. Բռ նու թյա նը նպաս տող ինչ պի սի՞ ըն տա նե կան գոր ծոն-

ներ կան: 
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 Գ ԼՈՒԽ 6 
ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔՈՒՄ ԲՌ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆ ԹԱ ՐԿ ՎԱԾ  

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ՝ 
ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵ ՔՍ ՏՈՒՄ

6�1�  Ըն տա նե կան բռ նու թյան հատ կա նիշ նե րը,  
ա ռա նձ նա հատ  կու թյուն նե րը, ըն տա նե կան բռ նու թյան  
գեն դե րային աս պեկ տը, գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նը 

Ըն տա նե կան բռ նու թյա նը բնո րոշ են հետևյալ հատ կա նիշ նե րը՝ 
• այն կա տար վում է մի տում նա վոր և հե տա պն դում է ո րո-

շա կի նպա տակ,
• բռ նու թյան ար դյուն քում ոտ նա հար վում են ան ձի ի րա վունք-

նե րն ու ա զա տու թյուն նե րը, 
• ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քում թի րա խը չի կա րող պա շտ-

պան վել, քա նի որ ու ժե րն ան հա մա չափ են. բռ նա րա րն ու նի 
ֆի զի կա կան կամ նյու թա կան, կամ ին տե լեկ տուալ (ծ նող –
ե րե խա հա րա բե րու թյուն նե րում), կամ է մո ցի ո նալ  ա ռա վե-
լու թյուն, 

• ե րե խայի նկատ մա մբ բռ նու թյու նը, իր վե րապ րած է մո ցի ո-
նալ տրավ ման կա րե լի է ա պա ցու ցել վե րը նշ ված ցու ցիչ-
նե րի մի ջո ցով, այն է՝ մի տում նա վոր գոր ծո ղու թյուն, բռ նա-
րա րի ա ռա վե լու թյուն, ե րե խայի ան ձնա կան ի րա վունք-
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ոտ նա հա րում: Այդ ցու ցիչ նե րի 
առ կայու թյու նը, ըստ է ու թյան, հաս տա տում է ան ձի նկատ-
մա մբ տե ղի ու նեն ցած բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի փաս տը: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը ՝
• բռ նու թյու նը մի ան գա մյա գոր ծո ղու թյուն չէ, այն շա րու նա-

կա կան, մի քա նի ցիկ լե րից բաղ կա ցած, գոր ծըն թաց է, 
• որ պես կրկն վող գոր ծո ղու թյուն, բռ նու թյունն ու նի թափ 

առ նե լու մի տում,
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• բռ նու թյու նը կա տար վում է փո խա դա րձ կախ վա ծու թյան մեջ 
գտն վող ան ձա նց մի ջև, և սո վո րա բար նրա նք չեն խո սում 
կա տար վա ծի մա սին:

Բռ նա րա րի տե սա կե տից ըն տա նե կան բռ նու թյու նը ար դյու
նա վետ, նպա տա կին ա րագ հաս նե լու մի ջոց է:

 Աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի մի ջև տար բե րու թյուն նե րն ար տա հայտ-
վում են ծնն դյա նա ռա ջին իսկ օր վա նից, նախ, հա գուս տի մի ջո-
ցով, հե տո՝ մի ջա նձ նյա հա րա բե րու թյուն նե րի և յու րա քան չյուր 
սե ռի հա մար տվյալ հա սա րա կու թյու նում մշա կու թային ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված վար քային կա նո նե րի մի ջո-
ցով, և, ըստ է ու թյան, կան խո րո շում են նրա նց հե տա գա կյան քը: 
Սկի զբ առ նե լով ըն տա նի քում, տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի վար քագ ծի 
ձևա վո րու մը շա րու նակ վում է շր ջա պա տում՝ ման կա պար տե զում, 
դպ րո ցում, այլ հաս տա տու թյուն նե րում: Ի վեր ջո, հաս տատ վում 
են կա նա նց և տղա մա րդ կա նց կա րծ րա տի պային դե րեր, ո րո նք 
ըն կալ վում են թե´ այդ դե րե րը կրող նե րի և թե´ հա սա րա կու թյան 
կող մից, որ պես եր կու սե ռե րի հա մար ծնն դյան փաս տով  պայ մա-
նա վոր ված և այդ սե ռե րը բնու թագ րող դե րեր: Ի րա կա նում, ծնն-
դյան փաս տով ժա ռա նգ վում են մի այն կեն սա բա նա կան  սե ռը և 
դրա նով պայ մա նա վոր ված ա նա տո մի ա կան և ֆի զի ո լո գի ա կան 
տար բե րու թյուն նե րը: Դրա նից բա ցի գոյու թյուն ու նի սո ցի ա լա
կան սեռ հաս կա ցու թյու նը, ո րը վե րա բե րում է կյան քի ըն թաց քում 
ձե ռք բեր ված ո րո շա կի վար քային նոր մե րին, ո րո նք բնու թագ րում 
են մար դուն որ պես կին կամ որ պես տղա մա րդ և թե լա դր վում են՝ 
վաղ տա րի քում հա գուս տի և խա ղա լիք նե րի մի ջոցով, հե տո՝ յու-
րա քան չյուր սե ռին բնո րոշ ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման, 
ո րո շա կի հո գե բա նու թյան ձևա վոր ման, մաս նա գի տու թյուն ներ 
ընտ րե լու մի ջո ցով: Ար դյուն քում ա ռա ջա նում է տղա մա րդ կա նց 
և կա նա նց ա վան դա կան գեն դե րային դե րա կա տա րում ներ 
հաս կա ցու թյու նը, ո րը ձևա վոր վում է շր ջա պա տի սո ցի ա լա կան 
սպա սում նե րի ազ դե ցու թյան տակ և ո րի հա մա ձայն տղա մա րդն 
ու ժեղ է, կի նը՝ թույլ, տա րի քով մե ծն ի րա վունք ու նի, փոք րը՝ ոչ, 
տղան խե լա ցի է, աղ ջի կը՝ «ու րիշ»: Ա ռաջ նո րդ վե լով նման մո տե-
ցում նե րով, ա վե լի ն՝ կի րա ռե լով սե փա կան «ու ժի» ի րա վուն քը, 
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մե նք ոտ նա հա րում ենք դի մա ցի նի  ի րա վունք նե րը՝ ման կու թյան, 
ա զա տու թյան, ա ռող ջու թյան, ապ րե լու, զար գա նա լու, սո վո րե լու, 
աշ խա տե լու և այլն: 

Ի րա կա նում, մար դու բնա վո րու թյան մեջ չկան այն պի սի գծեր, 
ո րո նք ա ռա նձ նա հա տուկ և մե նաշ նոր հային են սե ռե րից մե կի 
հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, խո սե լով Հայաս տա նում գեն դե-
րային կա րծ րա տի պե րի մա սին, մե նք նպա տակ ու նե նք ու շադ-
րու թյուն դա րձ նել գեն դե րային հիմ քով ըն տա նի քում կա տար վող 
բռ նու թյան, այդ բռ նու թյան ձևե րի և դրա դեմ պայ քա րի մի ջոց-
նե րի վրա, ծա նո թաց նել Հայաս տա նում առ կա զո հե րի պա շտ պա-
նու թյան  և նրա նց ա ջակ ցու թյան տրա մա դր ման հնա րա վո րու-
թյուն նե րին:

 Գեն դե րային բռ նու թյան հիմ նա կան ձևե րն են՝
•  Ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը (նե րա ռյալ ծե ծը, բռ նա բա րու-

թյու նը),
•  Հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը (նե րա ռյալ ա զա տու թյու նից 

զր կե լը, բռ նի ա մուս նու թյու նը, սե ռա կան ոտնձ գու թյուն-
նե րը),

•  Ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյան հա մար 
ան հրա ժե շտ ռե սուրս նե րից զր կու մը (նե րա ռյալ բուժս պա-
սար կում, սնունդ, կր թու թյուն, գոյա տև ման հա մար նյու թա-
կան մի ջոց ներ), 

• Ե րե խայի ըն կա լու մը որ պես սե փա կա նու թյուն, ապ րա նք:
Չ նայած նրան, որ բռ նու թյու նը կա րող է կա տար վել և´ ըն տա-

նի քում, և´ ըն տա նի քից դուրս՝ ծա նոթ նե րի, հա րա զատ նե րի կամ 
օ տար նե րի կող մից, դեպ քե րի հա ճա խա կա նու թյան ա ռու մով 
ըն տա նի քն ա ռա ջին տե ղում է: Այս տեղ են հիմ նա կա նում կա տար-
վում ֆի զի կա կան, սե ռա կան (այդ թվում, ին ցե ստ), բազ մա զան 
դրսևո րում նե րով հո գե բա նա կան բռ նու թյուն նե րը: Սպառ նա լիք-
նե րը, ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը, տար բեր ար գե լք նե րը, 
սեք սուալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րը այն գոր ծիք նե րն են, որ 
պա հում են ան ձին հնա զան դու թյան մեջ, թույլ են տա լիս իշ խել 
և վե րա հս կել նրան: Հետևա բար, ան կախ դր դա պատ ճառ նե-
րից, բռ նու թյան հիմ քում ըն կած է ան ձե րի ան հա վա սա րու թյու նը 
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և հա սա րա կու թյու նում զբա ղեց րած դի մա ցի նի հա մե մատ ա վե լի 
ցա ծր դիր քը:  Այդ ա ռու մով ա մե նա թույլ, ա մե նաան պա շտ պան, 
չդի մադ րող օ ղա կը կա նայք և ե րե խա նե րն են:

6�2� Վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ, բռ նու թյան հիմ նա կան  
պատ ճառ ներ 

Աշ խար հում յու րա քան չյուր 4-րդ ե րե խան ըն տա նի քում են թարկ-
վում է բռ նու թյան որևէ ձևի: Հա մա ձայն ա ռան ձին հե տա զո տու-
թյուն նե րի, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նույն պես այդ 
երևույ թը առ կա է, և ա մե նա տա րած ված ձևե րը մա րմ նա կան վնաս-
վա ծք նե րն են, ծե ծը, սե ռա կան բռ նու թյու նը և շա հա գոր ծու մը, իսկ 
ա ռա նձ նա պես խո ցե լի են սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք-
նե րի, ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած, մի ա կող մա նի և երկ-
կող մա նի ծնո ղա զուրկ ե րե խա նե րը: Միև նույն ժա մա նակ, հա րկ 
է նշել, որ լի ար ժեք վի ճա կագ րու թյուն չկա, քա նի որ ըն տա նիք-
նե րը, սո վո րա բար, աշ խա տում են կոծ կել պա տե րից նե րս տե ղի 
ու նե ցա ծը, ին չը սահ մա նա փա կում է տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյու նը, իսկ սա կա վա թիվ աղ բյուր նե րից մե կը դառ-
նում է խնա մք և պա շտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա տու-
թյու նը, որ տեղ ե րե խայի հայտն վե լու դեպ քում մի այն տե ղե կատ-
վու թյու նը դառ նում է վի ճա կագ րու թյուն: 

Այս պես, օ րի նա կ՝  Երևա նի ե րե խա նե րի ըն դուն ման և կո ղմ նո-
րոշ ման կե նտ րո նի շա հա ռու նե րը հիմ նա կա նում ըն տա նիք նե րում 
ան տես ված (75-%) և ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թա րկ ված (53%) 
ե րե խա նե րն են, 8%-ը կազ մում է սե ռա կան բռ նու թյան դեպ քե րը:23

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու-
թյան հա մա կար գի ե րե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն նե րում, ման կատ նե րում և հա մայն-
քային ցե րե կային 2 կե նտ րո նում խնամ վող ե րե խա նե րի շուրջ 
մեկ եր րոր դը ըն տա նի քում են թա րկ վել է բռ նու թյա ն՝ ֆի զի կա կա ն՝ 
15.4%, հո գե բա նա կա ն՝ 33%, սե ռա կա ն՝ 15%-ը: Քիչ չեն հաս տա-
տություն նե րում հայտն ված ան չա փա հաս նե րի շր ջա նում հա րա-
զատ նե րի կող մից ան տես ված ե րե խա նե րը:

23  Ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան դեմ պայ քա րի հայե ցա կա րգ, ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան 04.12.2014թ. նիս տի N51 ար ձա նագ րային ո րո շում: 
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ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի 2015 թվա կա նի վեր լու ծու թյու նը՝ 
վա րույ թում գտն վող սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քե րով 
քրե ա կան գոր ծե րի վե րա բե րյալ, ցույց է տա լիս, որ մի այն ան չա-
փա հաս նե րի սե ռա կան ան ձե ռնմ խե լի ու թյան և սե ռա կան ա զա-
տու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քե րի առ թիվ 
2015 թ. քնն վել է 71 քրե ա կան գո րծ, ո րից 6-ը հա րուց վել են 2014թ. 
և տե ղա փոխ վել են 2015թ.:24

Թ րա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման դեպ քե րի վե րա բե րյալ տվյալ-
նե րը փաս տում են, որ ան չա փա հաս նե րը ոչ մի այն խո ցե լի են և 
այդ հան ցա գոր ծու թյան թի րախ են, այլ և հա ճախ դառ նում են 
թրա ֆի քին գի զոհ ի րե նց հա րա զատ նե րի պատ ճա ռով, ո րո նք չեն 
ըն դու նում կամ չեն գի տակ ցում ե րե խայի շա հա գո րծ ման փաս-
տը: Այս պես, հա մա ձայն 2009-2016 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
հա վա քագ րած տե ղե կատ վու թյա ն՝ թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման 
են թա րկ վել են 12 –ից մի նչև 18 տա րե կան շուրջ 23 ան չա փա հաս-
նե ր՝ աղ ջիկ ներ և տղա ներ:25 Հատ կան շա կան է, որ ե րե խա նե րի մի 
մա սը ե ղել են հա տուկ դպ րո ցի սա ներ, մի քա նի սն ընդ հան րա պես 
չեն հա ճա խել դպ րոց, և բո լո րը ե ղել են աղ քատ, ան բա րե կե ցիկ 
ըն տա նիք նե րի ե րե խա ներ: Տղա նե րը նե րգ րավ վել են մու րաց կա-
նու թյան մեջ, ընդ ո րում՝ տղա նե րից մե կը նաև ման կա պղ ծու թյան 
զոհ է դար ձել: Աղ ջիկ նե րը հիմ նա կա նում են թա րկ վել են սե ռա կան 
շա հա գո րծ ման, հի նգ ե րե խա՝ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հեր են: 

Ե րե խայի նկատ մա մբ բռ նու թյան մա սին կա րե լի է խո սել ևս մեկ 
երևույ թի՝ ե րե խայի վատ թա րա գույն աշ խա տան քի ձևե րի հա մա-
տե քս տում, ո րի նա խա դե պե րը ՀՀ-ում ար դեն գրա նց վել են: Հա մա-
ձայն ՀՀ Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյան 2015 թվա քա նի 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, ե րե խայի հա մար ար գել ված 
հա մար վող աշ խա տան քում (ե րե խա նե րի զբաղ վա ծու թյու նը բո լոր 
այն աշ խա տա նք նե րում, ո րո նք ֆի զի կա պես, սո ցի ա լա պես կամ 
բա րոյա պես հա մար վում են վնա սա կար կամ վտան գա վոր) նե րգ-
րավ ված են ե ղել հա րց ված 5-17 տա րե կան ե րե խա նե րի 9%-ը կամ 
39.3 հա զար ե րե խա (ն շե նք, որ այս դեպ քում նույն պես ե րե խան 

24 ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի վա րույ թում 2015 թվա կա նին սե ռա կան բնույ թի հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր ծե րով նա խա քն նու թյան ըն թաց քում 
ան չա փա հաս տու ժող նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան վի ճա կի ամ փո փում: 
Երևան, 2016:

25 ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն:
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աշ խա տում է ծնո ղի ի մա ցու թյա մբ և հա մա ձայ նու թյա մբ): Խո սքն 
այս տեղ գնում է այն պի սի աշ խա տան քի տե սակ նե րի մա սին, ինչ-
պի սին է բա րձ րու թյան վրա, գյու ղա տն տե սա կան տեխ նի կայի 
(վ տան գա վոր գոր ծի քի, տրակ տո րի) օգ տա գո րծ մա մբ, փո շու, այլ 
պայ ման նե րում աշ խա տան քը: Որ պես կա նոն, այս ե րե խա նե րը 
զրկ ված են նաև կր թու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից:

Խնդ րի առն չու թյա մբ վեր ջին հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց-
վել է  2014թ., ո րի նպա տա կն էր վեր լու ծել ՀՀ-ում ե րե խա նե րի 
նկատ մա մբ կի րառ վող բռ նու թյան տա րած վա ծու թյան աս տի ճա նը, 
տե սակ նե րը, դրա նց պատ ճառ նե րն ու հետևա նք նե րը: Հե տա զո-
տու թյունն ան ց էր կաց վել բո լոր մար զե րում: Ար դյունք նե րը ցույց 
տվե ցին, որ հա րց ված նե րի 44%-ը հա մա րում է, որ ե րե խա նե րի 
նկատ մա մբ բռ նու թյու նը հրա տապ լու ծում պա հան ջող խն դիր է, 
59%-ի կա րծ քով ըն տա նիք նե րում ա ռա վել տա րած ված է ֆի զի-
կա կան բռ նու թյու նը և/ կամ ֆի զի կա կան պա տի ժը, 43%-ը նշել է 
հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը, 30%-ը` ան տե սու մը, 4%-ը` սե ռա կան 
բռ նու թյու նը: Հա րց ված նե րի մի այն 11%-ն է ա սել, որ ոչ մի բռ նու-
թյան տե սակ էլ տա րած ված չէ: Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը 
որ պես բռ նու թյուն նշել են ե րե խային ծե ծե լը, տար բեր ա ռար կա-
նե րով հար վա ծե լը (83%), մութ սե նյա կում փա կե լը (73%), քաղ-
ցած թող նե լը կամ չկե րակ րե լը (71%), սպառ նա լը կամ ա հա բե կե լը 
(64%), ան տե սե լը (ա ռա նց ու շադ րու թյան և խնամ քի թող նե լը) 
և աշ խա տել ստի պե լը (59%), մյուս ծնո ղի հետ ե րե խայի շփու մը 
ար գե լե լը (58%), նրան ծաղ րե լը և/ կամ վի րա վո րե լը (56%), ապ տա-
կե լը, հրմշ տե լը (43%), հա րա զա տի կամ ըն կեր նե րի հետ շփումն 
ար գե լե լը (45%), ե րե խայի ար տա քին տես քը, պահ ված քը, մտա վոր 
ու նա կու թյուն նե րը ա նը նդ հատ քն նա դա տե լը (46%): Հա րց ված-
նե րի 36% –ը փաս տել են նաև, որ ի րե նց ե րե խա նե րն ըն տա նի քում 
եր բե մն են թա րկ վում են բռ նու թյան, հիմ նա կա նում` ֆի զի կական 
բռ նու թյան և/ կամ ֆի զի կա կան պատ ժի (59%), հո գե բա նա կան 
բռ նու թյան (58%), ան տես ման (6%): Ի դեպ, 82 %-ը մոր կող մից, 
50%-ը` հոր կող մից: 

Որ պես բռ նու թյան հիմ նա կան պատ ճառ ներ հա րց վող նե րը 
ա ռա ջին հեր թին նշել են ըն տա նի քում վատ սո վո րույթ նե րի առ կայու-
թյու նը (հար բե ցո ղու թյուն,   թմ րա մո լու թյուն, խա ղա մո լու թյուն) 
(84%), ըն տա նի քում ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կի առ կայու թյու նը 
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(ծ նող նե րի ա մուս նա լու ծու թյուն, մա րդ կային կո րուստ, ըն տա նի-
քում մշ տա պես կո նֆ լիկ տային մթ նո լոր տի առ կայու թյուն) (50%), 
բռ նու թյուն կի րա ռո ղի հո գե կան կամ մտա վոր հի վան դու թյուն-
նե րի առ կայու թյու նը (48%): 16%-ը որ պես պատ ճառ կարևո րել են 
ԶԼՄ-նե րի կամ հա մա ցան ցի մի ջո ցով ներ կայաց վող (բռ նու թյան  
տե սա րան ներ պա րու նա կող) նյու թե րը: Բա ցի այդ, ըստ հե տա զո-
տու թյան, ե րե խա նե րի շր ջա պա տում նույն պես առ կա է բռ նու թյուն: 
Այս պե ս՝ ե րե խա նե րի 27%-ը շր ջա պա տի կող մից են թա րկ վել է 
բռ նու թյան, ո րոն ցից 68%-ը` ֆի զի կա կան բնույ թի, 48%-ը` հո գե բա-
նա կան: Ըն տա նի քից դուրս ե րե խա նե րը բռ նու թյան են են թա րկ-
վել հիմ նա կա նում հա սա կա կից նե րի կող մից (82%), ու սու ցիչ նե րի 
(17%), դայակ նե րի և դաս տի ա րակ նե րի կող մից (15%):  

6�3� Ո լոր տի օ րե նսդ րու թյուն, կա ռու ցա կար գային հեն քե ր

1993 թվա կա նին ՀՀ-ն վա վե րաց րեց Ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյան մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի ան, ստա նձ նե լով ո րո-
շա կի պար տա վո րու թյուն ներ, ուղղ ված բռ նու թյան են թա րկ ված 
ե րե խայի պա շտ պա նու թյա նը, նրա նկատ մա մբ չա րա շա հում նե րի 
կան խար գել մա նը և հա մա պա տաս խան սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի 
մշակ մա նն ու ի րա կա նաց մա նը:  Կոն վեն ցի այի վա վե րաց մա նը 
հա ջոր դեց ե րե խայի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ո լոր-
տին վե րա բե րող այլ մի ջազ գային փաս տա թղ թե րի ըն դու նու մը և 
մի ջազ գային նոր մե րին հա մա պա տաս խան ազ գային օ րե նսդ րու-
թյան ձևա վո րու մը: 

Ա ռա ջին քայ լը այդ ուղ ղու թյա մբ «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րե նքն էր, որն ըն դուն վեց 1996 թվա կա նին: Հե տա գա 
զար գա ցում նե րը ցույց տվե ցին, որ երևույթն ըն կալ վում է որ պես 
լուրջ սո ցի ա լա կան խն դիր, և նրան ան հրա ժե շտ է տալ հա մա-
լիր լու ծում ներ, ա պա հո վե լով մի ա ժա մա նակ երևույ թի կան խու մը, 
կան խար գե լու մը և ե րե խայի պա շտ պա նու թյու նը պե տա կան 
իշ խա նու թյան բո լոր մա կար դակ նե րում:

Ե րե խայի սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված ներ-
կայիս օ րե նսդ րու թյու նը բաղ կա ցած է եր կու մա սի ց՝ մի ջազ գային 
և ազ գային:  Ազ գային մա կար դա կում ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
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պա շտ պա նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա-
կա րգ վում են հետևյալ ի րա վա կան ակ տե րով. 

1. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն
2. ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նս գի րք
3. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գի րք 
4. Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին ՀՀ օ րեն քը, 1996թ. 
5. Ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի սո ցի ա-

լա կան պա շտ պա նու թյան մա սին ՀՀ օ րե նք, 2005թ.
6.  Մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման են թա րկ ված 

ան ձա նց նույ նաց ման և ա ջակ ցու թյան մա սին ՀՀ օ րե նք, 
2014թ.

7.  Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան մա սին ՀՀ օ րեն քը, 2014թ. 
8. Ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան դեմ պայ քա րի հայե ցա կա րգ, 

2014թ.
9.  Միջ գե րա տես չա կան սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 

կա նո նա կա րգ, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 10.09.2015թ. N1044-Ն 
10. Մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման հա վա նա-

կան զո հե րին, զո հե րին, հա տուկ կա տե գո րի այի զո հե րին 
և նրանց օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րին « Մա րդ կա նց 
թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման են թա րկ ված ան ձա նց նույ-
նաց ման և ա ջակ ցու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րեն քով նա խա տես ված պա շտ պա նու թյան տրա-
մա դր ման կար գը սահ մա նե լու մա սին ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
29.10.2015թ. N1356-Ն ո րո շում

11.  Մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման զո հե րի և 
հա տուկ կա տե գո րի այի զո հե րի ան վտա նգ վե րա դար ձի 
կազ մա կերպ ման կար գը սահ մա նե լու մա սին ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան 6.04.2016թ.N353-Ն ո րո շում 

12. Մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման հա վա նա կան 
զո հե րին, զո հե րին և հա տուկ կա տե գո րի այի զո հե րին 
« Մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման են թա րկ ված 
ան ձա նց նույ նաց ման և ա ջակ ցու թյան մա սին» Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով նա խա տես ված ա ջակ-
ցու թյան տրա մա դր ման կար գը և չա փե րը սահ մա նե լու 
մա սին ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2015թ. N492-Ն ո րո շում 
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13. Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի 
կա նո նա դրու թյուն, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.06.2016թ. 
N631-Ն ո րո շում 

14. Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ազ գային 
հա նձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու, հա նձ նա ժո ղո վի կա նո նադ րու-
թյու նը և ան հա տա կան կազ մը հաս տա տե լու և ՀՀ վար-
չա պե տի 2005 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28-ի N835-Ն ո րո-
շու մը ու ժը կո րց րած ճա նա չե լու մա սին ՀՀ վար չա պե տի 
28.12.2012թ. N1295-Ն ո րո շում 

15. ՀՀ մա րզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի ըն տա նի քի, 
կա նա նց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան 
բաժ նի օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյու նը հաս տա տե լու մա սին 
ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման և ար տա կա րգ ի րա վի-
ճակ նե րի նա խա րա րի 11.12.2015թ. N1292-Ն և ՀՀ աշ խա-
տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րի 12.11.2015թ. 
N158-Ն հա մա տեղ հրա ման:

 Ցան կը կա րե լի է շա րու նա կել, սա կայն սա էլ բա վա րար է ո լոր-
տում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյա նը՝ օ րե նսդ րա կան, ինս-
տի տու ցի ո նալ և ծրագ րային մա սե րով ծա նո թա նա լու հա մար: 
Այ նուա մե նայ նիվ, ա ռա ջին ան գամ խնդ րին նպա տա կային 
ան դրա դա րձ ե ղավ Ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան դեմ պայ քա րի 
հայե ցա կար գում, որ տեղ հս տակ սահ ման վե ցին ե րե խայի հան-
դեպ «բռ նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը և բռ նու թյան տե սակ նե րը, 
շեշ տա դր վեց, որ ե րե խան կա րող է լի նել բռ նու թյան թի րախ թե´ 
ըն տա նի քում, թե´ ըն տա նի քից դուրս:26 

Հայե ցա կար գում սահ ման վե ցին հետևյալ հիմ նա կան հաս կա-
ցու թյուն նե րը. 

 − Ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյուն� ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում, ան վտան գու թյան 
խախ տում և ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա հա րում, 
ցան կա ցած վար քա գիծ, ո րի կի րա ռու մը կա րող է վնաս 
հա սց նել ե րե խայի ֆի զի կա կան կամ հո գե կան ա ռող ջու-
թյա նը և զար գաց մա նը: 

26 Ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան դեմ պայ քա րի հայե ցա կա րգ, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
04.12.2014թ. նիս տի N51 ար ձա նագ րային ո րո շում:
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 − Ե րե խայի հան դեպ սե ռա կան բռ նու թյուն. հան ցա գոր ծու-
թյուն ե րե խայի սե ռա կան ան ձե ռնմ խե լի ու թյան և սե ռա կան 
ա զա տու թյան դեմ: 

 − Ե րե խայի հան դեպ ֆի զի կա կան բռ նու թյուն. ե րե խային 
ծե ծե լը, կամ այլ բռ նի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը, խոշ-
տան գե լը, մա րմ նա կան վնաս վա ծք հա սց նե լը կամ մա րմ-
նա կան պատ ժի են թար կե լը:

 − Ե րե խայի հան դեպ հո գե բա նա կան բռ նու թյուն. ե րե խայի 
հան դեպ հու զա կան և հո գե բա նա կան դի տա վո րյալ ներ-
գոր ծու թյուն, իր զար գաց ման հա մար ան հրա ժե շտ կապ-
վա ծու թյու նից և հու զա կան կա պե րից զր կում, ո րը կա րող է 
խո չըն դո տել կամ խա թա րել ե րե խայի հո գե կան, մտա վոր և 
վար քային զար գաց մա նը:

 − Ե րե խայի ան տե սում` ե րե խայի կեն սա պա հով ման հա մար 
նրա հիմ նա կան պա հա նջ մունք նե րից դի տա վո րու թյա մբ 
կամ ան փու թու թյա մբ զր կում, ո րի հետևան քով ե րե խան 
հայտն վում է կյան քի և զար գաց ման հա մար վտան գա վոր 
ու ան պա շտ պան ի րա վի ճա կում:

 Հի մք ըն դու նե լով մի շա րք սկզ բունք ներ, մաս նա վո րա պե ս՝ 
ե րե խայի պա շտ պա նու թյան հար ցում բո լոր շա հա գր գիռ կող մե րի 
մի աս նա կան մո տեց ման և փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյան ա պա հով-
ման սկզ բունք նե րը, հայե ցա կար գի հե ղի նակ նե րը օ րե նսդ րու թյան 
կա տա րե լա գոր ծու մը, հա մա գոր ծակ ցու թյան կա ռու ցա կար գե րի 
ստեղ ծու մը/հ զո րա ցու մը, սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան հա մա-
կար գի նե րդ րու մը սահ մա նե ցին որ պես  պայ քա րի հիմ նա կան 
ուղ ղու թյուն ներ:

Այ սօր Հայաս տա նում գոր ծում է ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կա րգ՝ հա մայն քային, մար-
զային և ազ գային մա կար դակ նե րում, որ տեղ, բա ցի գոր ծա դի րից, 
մաս նա կից կող մեր են՝ 

• ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ՀՀ ոս տի կա նու թյան բա ժին-
նե րը

•  դա տա խա զու թյու նը, դա տա րան նե րը.
•  սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյան տա րած քային գոր ծա կա լու-

թյուն նե րը. 
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• ա ռող ջա պա հա կան հիմ նա րկ նե րը.
• կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը,
• ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ լի ա զոր ված այլ մար մին նե րը, ո րո նք 

ի րե նց գոր ծու նե ու թյան մեջ ա ռաջ նո րդ վում են ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյան 
սկզ բունք նե րով:

Ի րե նց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում բո լոր այս կա ռույց-
նե րն ա պա հո վում են ե րե խայի պա շտ պա նու թյու նը բռ նու թյու-
նից, դա ժան վե րա բեր մուն քից և շա հա գոր ծու մից, հայտ նա բե րում 
են սո ցի ա լա պես վտան գա վոր վի ճա կում գտն վող ե րե խա նե րին, 
ցու ցա բե րում նրա նց ան հրա ժե շտ օ ժան դա կու թյուն: Ար դյուն քում 
ստե ղծ վում են ե րե խայի ան վտան գու թյան և վե րա կա նգն ման, 
ըն տա նի քում բռ նու թյան պատ ճառ նե րի վե րաց ման հիմ քե րը, 
կազ մա կե րպ վում է  ե րե խայի խնամ քը՝ ըն տա նի քում կամ հաս տա-
տու թյու նում, ի րա կա նաց վում են կան խիչ և կան խար գե լիչ մի ջո-
ցա ռում ներ: 

Ա ռա ջի ն՝ հա մայն քային մա կար դա կում ե րե խայի պա շտ պա-
նու թյան ի րա վա քա ղա քա ցի ա կան մե խա նիզ մում շղ թայի ա մե-
նաս տո րին, սա կայն ա մե նա կարևոր օ ղա կը խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մար մին նե րն են  և կից գոր ծող հա նձ նա ժո
ղով նե րը: 

Հո րի զո նա կան մա կար դա կում հա նձ նա ժո ղով նե րը հա մա գոր-
ծակ ցում են ի րե նց հա մայն քի բո լոր կա ռույց նե րի հետ, ա պա հո-
վե լով ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյու նը 
նրա նց ծնող նե րի մահ վան, ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե-
լու, ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու, ծնող նե րին 
ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու, ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյու նից 
կամ նրա նց ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյու նից ծնող-
նե րի խու սա փե լու (այդ թվում՝ դաս տի ա րակ չա կան, բժշ կա կան, 
սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան կամ նմա նա տիպ այլ կազ մա կեր-
պու թյուն նե րից ի րե նց ե րե խա նե րին վե րց նե լուց ծնող նե րի հրա-
ժար վե լու դեպ քե րում), ինչ պես նաև ծնո ղա կան խնամ քի բա ցա-
կայու թյան այլ դեպ քե րում: Խոս քը գնում է բուժ հաս տա տու թյուն-
նե րի, կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի, ին տե գր ված սո ցի ա լա կան 
ծա ռայու թյու նե րի, ոս տի կա նու թյան բա ժան մունք նե րի մա սին: Սա 
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այն կա ռույց նե րն են, ո րո նք ա ռա ջի նն են ստա նում ա հա զան գը, 
գնա հա տում են վտան գի աս տի ճա նը և այն դեպ քե րում, երբ ե րե-
խայի կյան քին և ա ռող ջու թյա նը վտա նգ է սպառ նում, նրա ի րա-
վունք նե րն ու շա հե րը խա խտ վում են, իսկ ծնո ղը կամ օ րի նա կան 
ներ կայա ցու ցի չը ինչ-ինչ պատ ճա ռով չի ա պա հո վում ե րե խայի 
պա շտ պա նու թյու նը, տե ղե կատ վու թյու նը փո խան ցում են խնա-
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րին և կից գոր ծող 
հա նձ նա ժո ղով նե րի ն27՝ ե րե խայի շա հե րի պա շտ պա նու թյա նն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կե լու հա մար: Մի ջո ցը ո րոշ վում 
է ի րա վի ճա կի գնա հատ ման հի ման վրա:

 Մար զե րում խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին-
նե րը հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րն են, իսկ Երևա նում՝ վար չա-
կան շր ջան նե րի ղե կա վար նե րը: Խնա մա կա լու թյան և հո գա-
բար ձու թյան հա նձ նա ժո ղով նե րի կազ մը ձևա վոր վում է հա մայն-
քային մաս նա գետ նե րից: Հա նձ նա ժո ղո վում կա րող են ընդ գրկ վել 
մա րզ պե տա րան նե րի (Երևա նում՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) 
աշ խա տա կազ մի կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում նե րի, սո ցի-
ա լա կան ա ջակ ցու թյան տա րած քային գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
(բա ժին նե րի) աշ խա տող ներ, հա մայն քա պե տա րա նի աշ խա տա-
կազ մի հա մայն քային ծա ռայող ներ, բու ժաշ խա տող ներ, հա մայն քի 
ման կա վա րժ ներ, հո գե բան ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի մաս-
նա գետ ներ և ի րա վա բան ներ, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ ներ (հա մա ձայ նու թյա մբ): 
Հա նձ նա ժո ղո վի կազ մում կա րող են ընդգրկ վել նաև ոս տի կա-
նու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը, իսկ ան դամ նե րի ընդ հա նուր թի վը 
կա րող է կազ մել ե րե քից մի նչև ի նը ան ձ. Խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը ա զատ են ի րե նց ընտ րու թյան 
(ան դամ նե րի թվի և մաս նա գի տա կան կազ մի ա ռու մով) մեջ:

Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը՝ 
• բա ցա հայ տում են ե րե խա նե րի նկատ մա մբ դա ժան վե րա-

բեր մուն քի, այդ թվում՝ շա հա գո րծ ման դեպ քե րը.
•  հայտ նա բե րում են ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած 

ե րե խա նե րին և  ա պա հո վում  են տե ղե կատ վու թյան փո խա-
նա կում. 

27 ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նս գի րք, հոդ ված 134:
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• օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ չու նե ցող ան չա փա հաս տու ժո ղի 
հա մար հան դես են գա լիս որ պես օ րի նա կան ներ կայա ցու-
ցիչ և մաս նակ ցում դա տա րա նում գոր ծե րի քն նու թյա նը և 
քրե ա կան վա րույ թում.

•  պար բե րա բար մշ տա դի տար կում են հա մայն քում տի րող 
ի րա վի ճա կը,

•  հա մա գոր ծակ ցում են ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ: 

Ը նդ հա նուր առ մա մբ, փոխ գոր ծակ ցու թյու նը թվա րկ ված մար-
մին նե րի մի ջև ի րա կա նաց վում է եր կու ե ղա նա կո վ՝ ե րե խայի/ 
դեպ քի մա սին տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման և ե րե խայի 
ուղ ղո րդ ման: Օ րի նա կ՝ ե թե ըն տա նի քում ե րե խայի կյան քին կամ 
ա ռող ջու թյա նը վտա նգ է  սպառ նում, դեպ քը բա ցա հայ տող ան ձը/ 
կա ռույ ցը փո խան ցում է տե ղե կատ վու թյու նը գոր ծըն թա ցի հա մա-
պա տաս խան մաս նա կից նե րի ն՝ ոս տի կա նու թյա նը և/ կամ խնա-
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմ նին և/ կամ սո ցի ա լա կան 
ծա ռայու թյա նը և/ կամ միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
այլ կող մե րից մե կին: Ոս տի կա նու թյու նը հա րու ցում է գոր ծը և 
հա վա քում ա պա ցույց նե ր՝ ե րե խային տու ժող ճա նա չե լու, խնա մա
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը կար գա վո րում է ե րե-
խայի և ծնո ղի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը. ե թե ան հրա ժե շտ է, 
ա պա հո վում է նրա ժա մա նա կա վոր տե ղա վո րու մը և 7-օ րյա ժամ-
կե տում դի մում դա տա րա ն՝ ծնող նե րին ծնո ղա կան ի րա վուն քից 
զր կե լու կամ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու հայ-
ցով, իսկ ե թե նման խի ստ մի ջոց նե րի կա րիք չկա, խն դի րը լուծ-
վում է տե ղում՝ կող մե րի փոխ գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով: Հա մա-
գոր ծակ ցող կո ղմ այս պա րա գայում կա րող են լի նել սո ցի ա լա կան 
ին տե գր ված ծա ռայու թյուն նե րը (դեպ քի վա րում), ըն տա նի քի, 
կա նա նց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան մար
զային բա ժին նե րը (մաս նա գի տա կան խո րհր դատ վու թյուն, կազ-
մա կե րպ չա կան հար ցեր), հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րը (ա ռաջ նային ա ջակ ցու թյուն), խնամ քի հաս տա տու թյուն
ներ: Միևնույն ժա մա նակ, թե´ բռ նու թյան են թա րկ ված ե րե խայի 
բա ցա հայտ ման, թե´ հայտ նա բեր ման,  թե´ տե ղե կատ վու թյան 
փո խա նակ ման, թե´ օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի հետ հա ղոր դա կց-
ման դեպ քում ոս տի կա նու թյունն ու նի ուղ ղա կի մաս նակ ցու թյուն, 
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նպաս տե լով ե րե խայի ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու ան հրա-
ժեշ տու թյա մբ թե լա դր ված ո րո շում նե րի կայաց մա նը: 

Ե րե խայի հե տա գա ճա կա տագ րի ճի շտ լուծ ման ա ռու մով 
չա փա զա նց կարևոր է ՀՀ մա րզ պե տա րան նե րի և Երևա նի քա ղա-
քա պե տա րա նի ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյան բա ժին նե րի դե րը և վեր ջի նի հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի 
հետ: Մար զային բա ժին նե րը կազ մում են ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյան երկ րո րդ՝ մար զային մա կար դա կը: Բա ժին նե րը 
կա զմ ված են բազ մա մաս նա գի տա կան խմ բե րից, ո րո նց կազ մում 
լի նում է բժի շկ, ման կա վա րժ, հո գե բան, սո ցի ա լա կան աշ խա տող, 
ի րա վա բան: Ի սկզ բա նե նա խա տես վել է, որ բա ժին նե րի մաս նա-
գետ նե րը կա րող են և պե տք է մաս նակ ցեն բռ նու թյան են թա րկ-
ված ե րե խա նե րի պա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե-
րին, այդ թվում ան չա փա հա սի մաս նակ ցու թյա մբ վա րույ թում: Այս 
ա ռու մով մար զային բա ժին նե րի և խնա մա կա լու թյան և հո գա բար-
ձու թյան մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րը հա մա հունչ են և փո խլ-
րաց նում են մի մյա նց: Դրա նից բա ցի, բա ժի նե րի գոր ծըն կեր նե րն 
են սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան տա րած քային գոր ծա կա լու թյուն-
նե րը, ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով զբաղ վող 
ծա ռայու թյուն նե րը, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րը, բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր-
ձա քն նու թյան հա նձ նա ժո ղով նե րը, ու սում նա կան հաս տա տու-
թյուն նե րը, ա ռող ջա պա հա կան հիմ նա րկ նե րը, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ե րե խա նե րի խնա մք և պա շտ պա նու-
թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
10.09.2015թ. N 1044-Ն ո րոշ մա մբ հաս տատ ված միջ գե րա տես-
չա կան սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան այլ կող մե րը: Բաժ նի 
կարևո րա գույն խն դիր նե րից է մար զում կյան քի դժ վա րին ի րա-
վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի պա շտ պա նու թյունն ու նման 
ի րա վի ճակ նե րի կան խար գե լու մը, և, դրա նով պայ մա նա վոր ված, 
բա ժին նե րի գոր ծա ռույթ նե րն ուղղ ված են՝

•  կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի 
• կեն սա պայ ման նե րի ու սում նա սի րու թյա նը, 
• այդ ե րե խա նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ-

մանը, 
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• ե րե խայի կյան քին և ա ռող ջու թյա նը սպառ նա ցո ղ
• ի րա վի ճակ նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու
• դեպ քում՝ ի րե նց ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կում ան հրա-

ժե շտ մի ջոց նե րի ձեռ նա րկ մա նը: 

Ի նչ պես տես նում ենք, այս տեղ նույն պե ս՝ սկ սած տե ղե կատ-
վու թյան փո խա նց ման պա հից, գոր ծըն թա ցի մաս նա կից է դառ-
նում ոս տի կա նը, ո րը իր մի ջամ տու թյա մբ սկի զբ է դնում ըն տա-
նի քում հե տա գա ան ցան կա լի զար գա ցում նե րի կա նխ մա նը և 
բռ նու թյու նից տու ժած ե րե խայի ի րա վա կան պա շտ պա նու թյա նը:  
Մյուս կող մից, հաշ վի առ նե լով տու ժող ե րե խա նե րի մաս նակ ցու-
թյա մբ ի րա կա նաց վող վա րույ թում մաս նա գետ նե րի (ման կա վա րժ, 
սո ցի ա լա կան աշ խա տող, հո գե բան) նե րգ րավ ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը, այս տեղ նույն պես շեշ տը դր վում է ՝մի մյա նց ռե սուրս նե րի 
օգ տա գո րծ ման վրա: Սա ա ռա վել ևս կարևոր է, քա նի որ բա ժին-
նե րը ոչ մի այն կա րող են մաս նակ ցել խնա մա կա լու թյան և հո գա-
բար ձու թյան հա նձ նա ժո ղով նե րի այն նիս տե րին, որ տեղ քն նա րկ-
վում են ե րե խայի հետ կապ ված հա տուկ դեպ քե րը և պա շտ պան-
վում են նրա նց ի րա վունք նե րն ու շա հե րը, այլ և ոս տի կա նու թյան 
հա մա պա տաս խան ծա ռայու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ լի ա զոր-
ված են քն նար կել մու րա ցիկ, թա փա ռա շր ջիկ, ի րա վա խա խտ և 
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան չա փա հաս նե րի կո ղմ նո րոշ ման 
խն դիր նե րը, և, հա րկ լի նե լու դեպ քում, կազ մա կեր պել ե րե խայի 
ուղ ղոր դու մը խնա մք և պա շտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նող հաս-
տա տու թյուն: Հե տա քր քիր է, որ բա ժին նե րն ու նեն մի կա նո նա-
դրա կան նո րմ, որն, ըստ է ու թյան, ան տես ված է, և վե րա բե րում 
է այդ կա ռույց նե րի հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի ի րա վա-
սու թյա նը՝ մաս նակ ցել այն դա տա կան նիս տե րին, որ տեղ քն նա րկ-
վում են ե րե խայի ի րա վունք նե րն ու շա հե րը:28 Այս պի սով, ու նե նք 
եր կու նո րմ, ըստ ո րի հա մայն քի և մար զի եր կու կարևո րա գույն 
կա ռույց լի ա զոր ված են մաս նակ ցե լու ան չա փա հաս նե րի գոր ծե-
րով ի րա կա նաց վող վա րույ թում և, հա մա գոր ծակ ցե լով ոս տի կա-

28 ՀՀ մա րզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան բաժ նի օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյու նը հաս տա տե-
լու մա սին ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման և ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա-
րա րի 11.12.2015թ. N1292-Ն և ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րի 
12.11.2015թ. N158-Ն հա մա տեղ հրա ման, III բա ժին, կետ 15:
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նու թյան հետ, նպաս տել դեպ քի բազ մա կող մա նի քն նու թյա նը և 
ա րագ ար ձա գա նք ման մե խա նիզ մե րի կա տա րե լա գո րծ մա նը: 

Ուղ ղա հայա ցի ա մե նա բա րձր՝ ազ գային մա կար դա կում, գոր-
ծում է Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան Ազ գային հա նձ-
նա ժո ղո վը, ո րի աշ խա տա նք նե րը հա մա կա րգ վում են ՀՀ աշ խա-
տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան կող մից, իսկ 
հա նձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը՝ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րն է: Հա նձ նա ժո ղո վի կազ մում ընդ գրկ ված են 
բո լոր այն պե տա կան մար մին նե րն ու կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
ո րո նք ու նեն ի րա վա սու թյուն ներ ե րե խայի պա շտ պա նու թյան և 
ա ջակ ցու թյան հար ցում: Բա ցի աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րու թյու նից, այդ ցան կում են ՀՀ կր թու թյան և 
գի տու թյան, ՀՀ մշա կույ թի, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան, ՀՀ ար դա-
րա դա տու թյան, ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման և զար գաց ման, 
ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյուն նե րը, ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը: 
Հա նձ նա ժո ղո վի նպա տա կն է՝ նպաս տել ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
և շա հե րի պա շտ պա նու թյան մի աս նա կան պե տա կան քա ղա քա-
կա նու թյան ա պա հով մա նը, ա ջակ ցել ՀՀ-ում ե րե խայի ի րա վունք-
նե րի պա շտ պա նու թյան ո լոր տի պա տաս խա նա տու մար մին նե րի 
գոր ծու նե ու թյան հա մա կա րգ մա նը:29 Ըստ է ու թյան բո լոր այն դեպ-
քե րում, երբ հո րի զո նա կան կա պե րը հա մայն քում և/ կամ մար զում, 
ինչ պես նաև ուղ ղա հայաց կա պը հա մայն քի և մար զի մի ջև խա խտ-
վում է կամ բա վա րար չէ ա ռա ջա ցած խն դիր նե րի լուծ ման հա մար, 
խն դի րը տե ղա փոխ վում է վե րին ա տյան, որ տեղ ըն դուն վում են ոչ 
թե ըն թա ցա կար գային, այլ քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 
հետ կապ ված ո րո շում ներ: 

Այս պի սով, ե րե խայի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հա մա-
կար գում գոր ծող հիմ նա րկ նե րի և մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը 
ընդ հա նուր առ մա մբ ուղղ ված է գոր ծող օ րե նսդ րու թյան ի րա-
վա կի րա ռե լի ու թյան բա րձ րաց մա նը, ան չա փա հա սի ան վտան-
գու թյան ա պա հով մա նը, բռ նու թյան պատ ճառ նե րի և հետևա նք-
նե րի վե րաց մա նը՝ նոր մե խա նի զմ նե րի մշակ ման, ըն տա նի քին 
օ ժան դա կե լու, ան չա փա հա սին վե րա կա նգ նե լու, նրա խնամ քը՝ 

29 «Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ազ գային հա նձ նա ժո ղով ստեղ-
ծե լու, հա նձ նա ժո ղո վի կա նո նադ րու թյու նը և ան հա տա կան կազ մը հաս տա տե լու և 
ՀՀ վար չա պե տի 2005 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28-ի N835-Ն ո րո շու մը ու ժը կո րց րած 
ճա նա չե լու մա սին» ՀՀ վար չա պե տի 28.12.2012թ. N1295-Ն ո րո շում:
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ըն տա նի քում կամ հաս տա տու թյու նում կազ մա կեր պե լու,  ան չա-
փա հա սի նկատ մա մբ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րու մը կան-
խե լու և կան խար գե լե լու մի ջո ցով: 

Ո լոր տի աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց վում են վե րը նշ ված 
կա ռույց նե րի կա նո նադ րա կան խն դիր նե րի հա մա ձայն և հա մա-
պա տաս խան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում՝ ա պա հո վե լով միջ գե րա-
տես չա կան սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:30

 Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը լու ծում է կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա-
կում գտն վող, այդ թվում` ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյա նն ուղղ-
ված բազ մաբ նույթ խն դիր նե րը: 

Մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման ան չա փա հաս 
զո հե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում գոր ծում է ա ռան ձին ըն թա ցա-
կա րգ, ո րը սահ ման ված է « Մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գործ-
ման են թարկ ված ան ձա նց նույ նաց ման և ա ջակ ցու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով և օ րեն քի կի րար կումն ա պա հո վող մի շա րք ի րա վա-
կան ակ տե րով, ո րո նք կար գա վո րում են այդ խմ բի նույ նաց ման, 
ա ջակ ցու թյան և պա շտ պա նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու-
թյուն նե րը: Օ րեն քում օգ տա գո րծ վում է նո ր՝ « հա տուկ կա տե գո
րի այի զոհ» հաս կա ցու թյուն, ո րը վե րա բե րում է «ե րե խա նե րին 
և հո գե կան խան գար ման հետևան քով իր ա րար քի բնույթն ու 
նշա նա կու թյունն ամ բող ջու թյա մբ կամ մա սա մբ գի տակ ցե լու կամ 
դա ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված ան ձա նց»: Ըստ 
է ու թյան, այս « հա վա սա րե ցու մը»՝ ե րե խայի և հո գե կան խան գա-
րում ու նե ցող ան ձի, լրա ցու ցիչ շեշ տում է ան չա փա հա սի կախ-
վա ծու թյու նը մե ծա հա սա կից, նրա ա նօգ նա կան և ան պա շտ պան 
լի նե լը տա րի քով ա վե լի մե ծե րի քմա հա ճույ քից: Հայտ նա բեր ման 
պա հից հա տուկ կա տե գո րի այի զո հե րը հայտն վում են ի րա վա սու 
մար մին նե րի ու շադ րու թյան կե նտ րո նում և հե տա գա բո լոր գոր-
ծո ղու թյուն նե րը, կապ ված նույ նաց ման, ա ջակ ցու թյան և պա շտ-
պա նու թյան հետ, ի րա կա նաց վում են այդ մար մին նե րի հա մա ձայ-
նեց ված աշ խա տան քի մի ջո ցով: Հա մա ձայն օ րեն քի, ի րա վա սու 
մար մին ներ են հա մար վում ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար-
ցե րի նա խա րա րու թյու նը՝ իր կա ռուց ված քային և ա ռա նձ նաց ված 

30 Միջ գե րա տես չա կան սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կա նո նա կար գը հաս-
տա տե լու մա սին ՀՀ կա ռա վա րու թյան 10.09.2015թ. N1044 ո րո շում:
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ստո րա բա ժա նում նե րով, ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը՝ իր տա րած քային 
բա ժան մունք նե րով և գոր ծըն կեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը:31  Հատ կան շա կան է, որ այդ չո րս կող մե րն ընդ գրկ ված 
են ՀՀ վար չա պե տի 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 15-ի N835-Ա 
ո րոշ մա մբ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա-
րու թյու նում ստե ղծ ված մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ-
ման են թա րկ ված ան ձա նց նույ նաց ման հա նձ նա ժո ղո վի կազ մում, 
ո րը իր ո րո շում նե րով տա լիս է թրա ֆի քին գի զո հե րին օգ նու թյուն 
ստա նա լու ի րա վունք կամ մեր ժում է այդ ի րա վուն քը: Օգ նու թյան 
ի րա վուն քը զո հե րն ի րաց նում են ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րու թյան և ԱՄ ՔՈՐ կազ մա կեր պու թյան ա ջակ-
ցու թյա մբ: 

 6.4. Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն.
6.4.1. Տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կում, բռ նու թյան  

են թարկ ված ե րե խայի ուղ ղոր դում

 Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի ի րա-
վունք նե րի և շա հե րի ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյան լա վա-
գույն մի ջո ցը այդ ե րե խա նե րի վաղ հայտ նա բե րումն է: Այս նոր մը 
ամ րա գր ված է ՀՀ Ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 110-րդ հոդ վա ծում, 
ո րի հա մա ձայն « հիմ նա րկ նե րի (նա խա դպ րո ցա կան կր թա կան, 
հան րա կր թա կան, բժշ կա կան կամ նմա նա տիպ այլ կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի) պաշ տո նա տար ան ձի նք, ո րո նք տե ղե կու թյուն ներ 
ու նեն օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նշ ված ե րե խա նե րի 
մա սի ն32, պար տա վոր են այդ մա սին հա ղոր դել խնա մա կա լության 

31 Գոր ծըն կեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ընտ րու թյան կար գը, 
մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման զո հե րի նույ նաց ման հա նձ նա ժո ղո վում 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի ընտ րու թյան կար գը 
սահ մա նե լու մա սին ՀՀ կա ռա վա րու թյան 30.07.2015թ.N 851-Ն ո րո շում:

32 ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նս գի րք, 2005թ., հոդ.109. «…ծ նող նե րի մահ վան, նրա նց 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու, ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու, 
ծնող նե րին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու, ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյու նից կամ նրա-
նց ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյու նից ծնող նե րի խու սա փե լու (այդ թվում՝ 
դաս տի ա րակ չա կան, բժշ կա կան, ազ գաբ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան 
կամ նմա նա տիպ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րից ի րե նց ե րե խա նե րին վե րց նե լուց ծնող-
նե րի հրա ժար վե լու դեպ քե րում), ինչ պես նաև ծնո ղա կան խնամ քի բա ցա կայու թյան այլ 
դեպ քե րում…:
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և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի ն՝ ըստ ե րե խա նե րի փաս տա ցի 
գտն վե լու վայ րի»։  Հի շա տակ ված նոր մի ի րա կա նաց ման մե խա նի-
զմն ամ րա գր ված է մի շա րք են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րում, այդ 
թվում՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 10.09.2015թ. N1044-Ն ո րոշ ման մեջ, 
ո րը կար գա վո րում է սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան տրա մադրման 
գոր ծըն թա ցում միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևե-
րի ու կար գի, հա մա գոր ծակ ցող կող մե րի մի ջև փո խա նակ վող 
տե ղե կու թյուն նե րի ծա վա լի, խնդրա հա րույց այն դեպ քե րի, ո րոնք 
կա րող են նա խան շել ան ձի կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում 
հայտն ված լի նե լը կամ հայտն վե լու հնա րա վո րու թյու նը, մշ տա դի-
տա րկ ման և գնա հատ ման ըն թա ցա կար գի հետ կապ ված հա րա-
բե րու թյուննե րը:

 Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ նա կան 
խն դի րը հա մա լիր գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն է և նպա-
տա կաուղղ ված է՝

 −  հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյա նն ու վե րա կա նգն մա նը, 

 − ե րե խային սո ցի ալ-հո գե բա նա կան և ի րա վա կան ա ջակ ցու-
թյա նը, 

 − ե րե խայի օգ նու թյան և պա շտ պա նու թյան հա մար բա վա-
րար ռե սուրս ու նե ցող ծնո ղի (օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի), 
այլ հա րա զա տի մոտ մո տի վա ցի այի ձևա վոր մա նը՝ պա շտ-
պա նող կամ ա ջակ ցող կազ մա կեր պու թյուն ե րե խայի հետ 
ուղ ղո րդ վե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին նրան տե ղե կաց-
նե լը, 

 − ե րե խայի ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով 
հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն ներ սահ մա նող կա նո նա կար գե րի 
մշակ մա նը/ սահ ման մա նը, 

 − օգ նու թյուն ցու ցա բե րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին 
տե ղե  կատ վու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա հով մա նը:

 

Ան չա փա հաս նե րին օգ նու թյան հաս նող միջ գե րա տես չա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան կող մե րն են.

 − բ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան տա րած քային 
գոր ծա կա լու թյուն նե րը և խնամ քի հաս տա տու թյուն նե րը, 
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այն է՝ ե րե խայի սո ցի ա լա կան հո գա ծու թյան ցե րե կային 
կե նտ րոն նե րը, ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րը, ման-
կատ նե րը և գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն նե րը (տե ղե կատ-
վու թյան կար գով նշե նք, որ ներ կայում նա խա րա րու թյու-
նում մեկ նար կել է հա մա կար գում գոր ծող ման կատ նե րի և 
գի շե րօ թիկ նե րի վե րա կազ մա կե րպ ման գոր ծըն թա ցը, ո րի 
ար դյուն քում նա խա տես վում է ստեղ ծել ե րե խայի խնամ քի 
ա ռա վել ար դյու նա վետ հա մա կա րգ), 

 − ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով հա նձ նա ժո ղով նե րը,
 − խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը,
 −  մար զային բա ժին նե րը 
 − ոս տի կա նու թյան ստոո րա բա ժա նում նե րը: 

Դ րա նք բա ցա հայ տում են բռ նու թյան դեպ քե րը և հաշ վա ռում, 
բա ցա հայ տում են ա նօգ նա կան կամ կյան քի և ա ռող ջու թյան 
հա մար վտան գա վոր վի ճա կում գտն վող ե րե խա նե րին, կազ մա-
կեր պում են տու ժո ղի ի րա վա կան պա շտ պա նու թյու նը, ա պա-
հո վում են տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կու մը դեպ քի և տու ժո ղի 
մա սին, տու ժո ղի ուղ ղոր դու մը, մաս նակ ցում են (յու րա քան չյուրն 
իր ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կում) ՝

 − ե րե խայի սո ցի ա լա կան հար մա րեց ման գոր ծըն թա ցում 
(անց են կաց նում կան խար գե լիչ զրույց ներ, բա ցատ րում են 
ե րե խային իր ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը),

 −  սո ցի ա լա կան վե րա կա նգն ման գոր ծըն թա ցում (ե րե խային 
ուղ ղոր դում են դե պի հա մա պա տաս խան ծա ռայու թյուն ներ, 
ըն դու նում են ո րո շում ներ, կապ ված ծնո ղա կան ի րա վունք-
նե րի հետ),

 − կր թու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման հար ցում,
 −  նե րգ րա վում են մաս նա գետ նե րին (հո գե բան, ման կա վա րժ, 

բժի շկ, սո ցաշ խա տող): 

Հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նա կում ին տե գր ված սո ցի ա լա
կան ծա ռայու թյուն նե րը վա րում են դեպ քե րը, տա րան ջա տե լով 
մե կը մյու սի ց՝ ըստ վտան գի աս տի ճա նի և գնա հա տե լով դրան ցից 
յու րա քան չյու րը որ պե ս՝
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 −  քիչ վտան գա վոր, ե թե այն չի կրում պար բե րա կան բնույթ, 
իսկ հետևա նք նե րը շատ ծա նր չեն,

 −  մի ջին չա փի վտան գա վոր, ե թե կա սպառ նա լիք ե րե խայի 
ա ռող ջու թյա նը, կյան քին, զար գաց մա նը, հե տա գայում 
ար տա հայտ վող հետևա նք նե րով,

 − կ րի տի կա կան աս տի ճա նի վտան գա վոր, ե թե պա հա նջ-
վում է շտապ,  օ պե րա տիվ ար ձա գա նք՝ լուրջ հետևա նք նե-
րից, ընդ հուպ մի նչև ե րե խայի մա հը, խու սա փե լու հա մար: 
Ար դյուն քում, ծա ռայու թյուն նե րը ոչ մի այն բա ցա հայ տում և 
գնա հա տում են բռ նու թյու նը, այլև  աշ խա տում են բռ նու թյան 
պատ ճառ նե րն ու պայ ման նե րը վե րաց նե լու ուղ ղու թյա մբ, 
ի րա կա նաց նում են կան խար գե լիչ աշ խա տա նք ներ, օ ժան-
դա կում են ըն տա նի քին, ի րա կա նաց նում են սո ցի ա լա կան 
սպա սար կու մը, հա րկ ե ղած դեպ քում հա մա գոր ծակ ցում են 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի հետ:

 Ա ռող ջա պա հա կան հիմ նա րկ նե րը գնա հա տում են ե րե խային 
հա սց ված ֆի զի կա կան վնա սը, դրա հնա րա վոր հետևա նք նե րը, 
նշա նա կում են բու ժում, փո խան ցում են տե ղե կատ վու թյու նը 
պա տաս խա նա տու  այլ մար մին նե րին, ա ռա ջար կու թյուն ա նում 
ե րե խայի խնամ քը  կազ մա կեր պե լու վե րա բե րյալ:

Կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը և կր թու թյան մար մին նե րը 
բա ցա հայ տում են ե րե խային և գնա հա տում ի րա վի ճա կը, հաշ վա-
ռում են սո ցի ա լա պես վտան գա վոր վի ճա կում գտն վող ե րե խա նե-
րին և վե րա հս կում ի րա վի ճա կը, խո րհր դատ վա կան օգ նու թյուն են 
ցու ցա բե րում տու ժո ղի ծնող նե րին:

Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը  բա ցա-
հայ տում են պե տու թյան հո գա ծու թյան կա րիք ու նե ցող ե րե խա-
նե րին, ում ծնող նե րի/օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը վտան գում է ե րե խայի կյա նքն 
ու ա ռող ջու թյու նը և բա ցա սա կան ազ դում նրա դաս տի ա րա կու-
թյան վրա, ի րա կա նաց նում են նրա նց ի րա վունք նե րի և շա հե րի 
պա շտ պա նու թյու նը,       մաս նակ ցում են կան խար գե լիչ աշ խա-
տա նք նե րին, դա տա կան նիս տե րին, մի նչև խնա մա կալ նշա նա-
կե լն ի րա կա նաց նում են խնա մա կա լի պար տա կա նու թյուն նե րը33, 

33 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գի րք, հոդ ված 37:
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իսկ ե թե ան չա փա հաս տու ժո ղը չու նի օ րի նա կան ներ կայա ցու-
ցիչ, խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը ան չա փա-
հաս տու ժո ղի մաս նակ ցու թյա մբ քրե ա կան վա րույ թում հան դես է 
գա լիս որ պես տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ: 

ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը, ո րին փո խա նց վում են բո լոր տե ղե-
կու թյուն նե րը, օգ տա գոր ծում է նաև վե րը նշ ված մար մին նե րի և 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ռե սուրս նե րը՝ ան հրա ժե շտ հիմ նա վոր 
փաս տե րը/ա պա ցույց նե րը կու տա կե լու, մաս նա գետ նե րի հետ 
հա ղոր դա կց վե լու և ե րե խայի պա շտ պա նու թյան ե ղա նա կը ո րո շե-
լու հա մար:  

6�5� Ե րե խայի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան հաս տա տու
թյուն նե րի տե սակ ներ 

Ե րե խայի խնամ քը ըն տա նի քից դուրս կա րող է լի նել շուր ջօ րյա, 
ցե րե կային կամ ժա մա նա կա վոր և կազ մա կե րպ վել ման կատ նե-
րում (այդ թվում՝ մաս նա գի տաց ված), գի շե րօ թիկ հաս տա տու-
թյուն նե րում, ցե րե կային հո գա ծու թյան կե նտ րոն նե րում, կա ցա-
րան նե րում, սո ցի ալ-հո գե բա նա կան վե րա կա նգ նո ղա կան կե նտ-
րոն նե րում: Այդ հաս տա տու թյուն նե րը, ա պա հո վե լով ե րե խայի 
սո ցի ալ-հո գե բա նա կան վե րա կա նգ նու մը, օգ նե լով ըն տա նի քին 
հաղ թա հա րել ճգ նա ժա մային վի ճա կը, ա պա հո վե լով ա ռա նց ծնո-
ղա կան խնամ քի մնա ցած և/ կամ սո ցի ա լա պես ծա նր վի ճա կում 
գտն վող ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի խնամ քը, կան խար գե լում են 
կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճակ նե րը, օգ նում են ե րե խային (ըն տա նի-
քին) վե րա դառ նալ բնա կա նոն կյան քի:

 Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում են ե րե խայի խնամ քի, պա շտ-
պա նու թյան և սո ցի ալ-հո գե բա նա կան վե րա կա նգ նո ղա կան 
հետևյալ հաս տա տու թյուն նե րը. 

ա) ցե րե կային կե նտ րոն ներ� Երևա նում՝ « Զա տիկ ա ջակ ցու-
թյան կե նտ րոն», Երևա նի Ա ջափ նյակ վար չա կան շր ջա նի ե րե-
խա նե րի սո ցի ա լա կան հո գա ծու թյան կե նտ րոն, Գյում րի քա ղա քի 
ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան հո գա ծու թյան կե նտ րոն: Կե նտ րոն նե րն, 
ուր գա լիս են սո ցի ա լա պես ա նա պա հով, ան բա րեն պա ստ ըն տա-
նիք նե րի ե րե խա նե րը, կազ մա կեր պում են ե րե խա նե րի ժա ման ցը, 
ա պա հո վում են սնն դով, պա շտ պա նում են փո ղո ցից, ինչ պես նաև 
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վե րա հս կում են նմա նա տիպ ըն տա նիք նե րը: Կե նտ րոն նե րը քա ջա-
տե ղյակ են ի րե նց այ ցե լու նե րի ըն տա նիք նե րից և հա րկ լի նե լու 
դեպ քում կա րող են նաև տրա մադ րել կարևոր տե ղե կատ վու թյուն 
ըն տա նի քում ան ցան կա լի զար գա ցում նե րի կա նխ ման ուղ ղու թյա մբ: 

բ) ե րե խայի և ըն տա նի քի ա ջակ ցու թյան կե նտ րոն� այն սպա-
սար կում է Երևա նի ե րեք վար չա կան շր ջան նե րի ըն տա նիք նե րին ՝  
Նու բա րա շեն, Է րե բու նի, Շեն գա վիթ վ/շ:

գ) ման կատ ներ. կազ մա կեր պում են 0 – 18 տա րե կան ե րե խա-
նե րի շուր ջօ րյա խնամ քը. Երևա նում՝ 0 – 5 տա րե կան ե րե խա նե րի 
հա մար, Վա նա ձո րում և Գա վա ռում՝ 0 – 18 տա րե կան ե րե խա նե րի 
հա մար;

դ) գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն ներ. Նույն պես ա պա հո վում են 
շուր ջօ րյա խնա մք, սա կայն հա նգս տյան օ րե րին ե րե խան կա րող է 
վե րա դառ նալ ըն տա նիք: Երևա նում գոր ծում են թիվ 1 և թիվ 2 գի շե-
րօ թիկ հաս տա տու թյուն նե րը: Գի շե րօ թիկ ներ կան նաև Կա պա նում, 
Վա նա ձո րում, Դի լի ջա նում, Բյու րե ղա վա նում, Գյում րի ում; 

ե) ժա մա նա կա վոր կա ցա րան ներ. հան րա պե տու թյու նում 
ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի թի վը մեծ չէ: Մի կա ցա րան ու նի 
ԱՄ ՔՈՐ կազ մա կեր պու թյու նը: Նա ծա ռայու թյուն ներ է մա տու ցում 
մա րդ կա նց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման, ինչ պես նաև սե ռա կան 
բռ նու թյան զո հե րին, այդ թվում՝ ան չա փա հաս զո հե րին: Կա նա նց 
ա ջա կց ման կե նտ րո նի ա պաս տա րա նը սպա սար կում է բռ նու թյան 
են թա րկ ված կա նա նց և աղ ջիկ նե րին: Նույն գոր ծա ռույթն ի րա կա-
նաց նում է « Լայթ Հաուզ» կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան է տրա մադ րում կա նա նց և աղ ջիկ նե րին: Ե րե քի 
ծած կույթն էլ ողջ հան րա պե տու թյունն է:

զ) Հայ օգ նու թյան ֆոն դի Ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան կե նտ րոն 
հի մնադ րա մը գոր ծում է Երևա նում: ՀՕՖ-ը զբաղ վում է մու րա-
ցիկ, թա փա ռա շր ջիկ, ի րա վա խա խտ ե րե խա նե րով,  տրա մադ րում 
է ժա մա նա կա վոր կա ցա րան, կան խար գե լում է ե րե խա նե րի այդ 
վի ճա կում հայտն վե լու վտան գը, կազ մա կեր պում է նրա նց սո ցի-
ալ-հո գե բա նա կան վե րա կա նգ նու մը: Կե նտ րո նն ըն դու նում է  3 – 
18 տա րե կան ե րե խա նե րին, ով քեր ինք նա կամ լքել են ըն տա նի քը, 
չեն հա ճա խում դպ րոց, են թա րկ վել են բռ նու թյան:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 5

1�  Հար ցա շարան կե տա նե ր

Ըն տա նի քում հո գե բա նա կան մթ նո լոր տը բա ցա հայ տե լու և ե րե-
խայի հա մար ըն տա նի քում ապ րե լու վտան գի աս տի ճա նը նախ-

նա կան գնա հա տե լու  հա մա ր

ԱՆ ԿԵ ՏԱ #1 ԱՆ ԿԵ ՏԱ #2
Հար ցա շար ծնող նե րի հա մար. 
ըն տա նի քում  ե րե խա նե րի 
հան դեպ բռ նու թյան  դեպ քե րի  
բա ցա հայ տում 

Հար ցա շար ե րե խա նե րի հա մար. 
ըն տա նի քում ե րե խա նե րի հան դեպ 
բռ նու թյան  դեպ քե րի  բա ցա-
հայ տում

1.  Ձեր ե րե խան երբևէ փա խե ՞լ է. 
Այո      Ո չ 
Ծ նող նե րի հետ վե ճի պատ ճա ռո վ

Երբևէ փա խե ՞լ էս տնից. 
Այո      Ո չ 
Վի ճել եմ ծնող նե րիս հե տ

2. Դուք կի րա ռո՞ւմ եք ֆի զի կա կան 
պա տիժ. 
Այո      Ո չ      Եր բե մն 

2. Դու են թա րկ վե ՞լ ես ֆի զի կա կան 
բռ նու թյան (քեզ ծե ծե ՞լ են).
 Այո                 Ո չ      
Եր բե մն    Հա ճա խ 

3.  Ձեր կար ծի քով, ֆի զի կա կան 
պա տի ժը կա րե լի՞ է հա մա րել դա ժան 
վե րա բեր մունք. 
Այո      Ո չ        Չգի տե մ 

3. Ի ՞նչ ես կար ծում, ֆի զի կա կան 
բռ նու թյու նը կա րե լի՞ հա մա րել 
դա ժան վե րա բեր մունք.
 Այո      Ո չ    
Ի նձ հա մար դա սո վո րա կան է:

4. Ո ՞րն է Ձեր ե րե խային պատ ժե լու 
հիմ նա կան պատ ճա ռը. 
• Ը նդ հան րա պես չեմ պատ ժում:
•  Վատ վար քը: 
• Ուղ ղա կի պատ ժում եմ, Դա իմ 

մե թո դն է: 
• Ե րբ կո պիտ բա ռեր է օգ տա գոր-

ծում: 
• Ե րբ հա գուս տը կեղ տո տում է:

 4. Ին չի՞ հա մար են քեզ սո վո րա բար 
պատ ժում.
• Ի նձ ընդ հան րա պես չեն 

պատ ժում:
•  Վատ թվան շան նե րի հա մար:
•  Տուն ուշ վե րա դառ նա լու հա մար:
•  Ծու լու թյան և խա բե լու հա մա ր։
• Ծ խե լու հա մար:

5. Կար ծում եք մի շտ ար դա րա ցի՞ եք.
•  Մի շտ ար դա րա ցի 
• Ա վե լի հա ճախ ար դա րա ցի 
• Ա վե լի հա ճախ ա նար դա րա ցի
•  Մի շտ ա նար դա րա ցի:

5.Որ տե ՞ղ է հիմ նա կա նում տե ղի 
ու նե նում բռ նա րար քը.
• Դպ րո ցում
•  Փո ղո ցում
•  Տա նը
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6. Ի ՞նչ է պա տի ժը.
•  Դա ժան վե րա բեր մունք 

ե րե խայի նկատ մա մբ 
• Ա նհ րա ժե շտ դաս տի ա րակ-

չա կան մի ջոց:

6. Ո ՞վ է քեզ նվաս տաց նում. 
• Տ ղա նե րը/աղ ջիկ նե րը 
• Ծ նող նե րը 
• Ու սու ցիչ նե րը

7. Ի ՞նչ եք զգում ե րե խային 
պատ ժե լիս.
•  Նե ղու թյուն ե րե խայի հա մա ր
•  Բար կու թյուն 
• Հար վա ծե լու ցան կու թյուն 
• Ան տար բե րու թյուն
•  Վախ 
• Ա տե լու թյուն
• Ս տո րա ցում:

7. Ի ՞նչ ես զգում, երբ քեզ 
վի րա վո րում են, բղա վում են, 
ստո րաց նում են.
•  Վի րա վո րա նք
• Ջ ղայ նու թյուն 
• Ան հայ տա նա լու ցան կու թյուն 
• Ան տար բե րու թյուն
•  Վախ 
• Ա տե լու թյուն
•  Պա տաս խա նե լու ցան կու թյուն

8. Ե թե փո ղո ցում նկա տեք 
դա ժան վե րա բեր մունք ե րե խայի  
նկատ մա մբ, դուք՝ 
• Ան պայ ման կմի ջամ տեք 
• Ա րագ կհե ռա նաք 
• Ու շադ րու թյուն չեք դա րձ նի
•  Մի ջոց ներ կձեռ նար կեք  

(օր.՝ կդի մեք ոս տի կա նու թյուն):

8.  Դու որևէ մե կին պատ մե ՞լ ես քեզ 
հետ կա տար վա ծի մա սին. 
Այո      Ո չ 

 Ստուգիչ հարցեր 
1. Ո ՞վ և ի՞նչ ծա ռայու թյու ներ կա րող է մա տու ցել բռ նու-

թյան են թա րկ ված ե րե խային: 
2. Ի ՞նչ ծա ռայու թյուն ներ կան ձեր մար զում (Երևա նում): 
3. Ո՞ւմ հետ կա րող է հա մա գոր ծակ ցել ոս տի կա նը՝ բռ նու-

թյան են թա րկ ված ե րե խայի սո ցի ա լա կան պա շտ պա-
նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար: 

4. Ո ՞րն է ե րե խայի պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նող 
կող մե րի՝ մի մյա նց մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու նպա-
տա կը: 

5. Ո րո ՞նք են ըն տա նե կան բռ նու թյան դեմ պայ քա րում 
նե ր գրավ ված մար մին նե րը, ծա ռայու թյուն նե րն ու կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը:

6. Ս տո րև ներ կայաց ված մար մին նե րի, ծա ռայու թյուն-
նե րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի, հիմ նար կու թյուն նե րի 
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ցան կից ընտ րեք սո ցի ա լա կան ո լոր տի այն գոր ծըն կեր-
կա ռույ ցը, ում կա րի քն ա ռա վել հա ճախ է ա ռա ջա նում ձեր 
աշ խա տան քում.

 −  հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ,
 − ՀՀ քնն չա կան կո մի տե,
 − խ նամ քի հաս տա տու թյուն ներ,
 − կր թա կան հաս տա տու թյուն ներ, 
 − ա ռող ջա պա հա կան հիմ նա րկ ներ,
 − խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին ներ, 
 − ին տե գր ված սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյուն ներ:

7. Ն կա րագ րեք հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևե րը:
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Օ ՐԻ ՆԱԿ ՆԵՐ ՔՆ ՆԱ ՐԿ ՄԱՆ ԵՎ/ ԿԱՄ ԽՄ ԲԱՅԻՆ 
ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ Ր

Ա ռա ջադ րա նք 1
 Մեկ նա բա նեք դեպ քե րը՝ ըստ ի րա վա խա խտ ման ձևի / հան ցա-

գոր ծու թյուն՝ քրե ա կան, վար չա կան, կեն ցա ղային, հան ցա գոր ծու-
թյուն չէ, ըն տա նե կան բռ նու թյուն, խու լի գա նու թյուն:

17 տա րե կան պա տա նին հար ձակ վել 
է 10 տա րե կան ե րե խայի վրա, ո րը 
հե ծա նիվ էր քշում, ծե ծել նրան և 
տա րել (գո ղա ցել) հե ծա նի վը:

Բա կում ե րե խա նե րը քա շք շել 
են ի րար, ո րի ար դյուն քում մե կը 
մյու սին հար վա ծել և մա րմ նա կան 
վնաս վա ծք է հա սց րել:

Հայ րը պար բե րա բար պատ ժում 
է ե րե խային, ա ռա նց որևէ լուրջ 
պատ ճա ռի ապ տա կում է, բղա վում է, 
ա հա բե կում է:

Ծ նո ղը դա ժան ծե ծել է ե րե խային, 
հարևան նե րը ստիպ ված են ե ղել 
մի ջամ տել, ո րից հե տո զան գել են 
ոս տի կա նու թյուն:

Հարևան նե րից մե կը ջղայ նա ցել է 
բա կում աղմ կող ե րե խա նե րի վրա, 
վե րց րել գն դա կը և դա նա կով ճղել: 
Քա շք շո ցի ար դյուն քում ե րե խա-
նե րից մե կի ձեռ քե րին ա ռա ջա ցել են 
կապ տուկ ներ:

Ծ նո ղը բո լո րի ներ կայու թյա մբ՝ 
հարևան նե րի, բա րե կամ նե րի, 
ծա նոթ նե րի մոտ հա ճա խա կի 
ծաղ րում է ե րե խային:

Ծ նող նե րը զբաղ վում են հար բե ցո-
ղու թյա մբ, ստի պում են ե րե խային 
մու րաց կա նու թյա մբ դրամ հա վա քել 
և ա պա հո վել խմիչ քը:
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Ա ռա ջադ րա նք 2
 Ծա նո թա ցեք պատ մու թյա նը և քն նար կեք դեպ քը՝ 
ա/ նույ նաց րեք տու ժո ղին որ պես ֆի զի կա կան, կամ սե ռա կան, 

կամ հո գե բա նա կան բռ նու թյան, կամ ան տես ման, կամ դա ժան 
վե րա բեր մուն քի զոհ,

բ/ գնա հա տեք վտան գի աս տի ճա նը,
գ/ո րո շեք մի ջամ տող կող մե րին, պա տաս խա նեք այլ հար ցե րի 

5 տա րե կան ե րե խան ապ րում է մոր և տա տի կի հետ: Տա տի կն 
աշ խա տում է և դրա շնոր հիվ փոք րի կը որևէ բա նի կա րիք չու-
նի. հա ճա խում է ման կա պար տեզ, լավ սն վում է, ա պա հով ված է 
հա գուս տով, քա նի որ տա տի կը մաս նա վոր դայակ է և իր խնամ-
վող ե րե խա նե րի ծնող նե րը նրան տա լիս են նաև ի րե նց մե ծա-
ցած ե րե խա նե րի ո րա կյալ հա գուս տը: Մայ րը ե րե խային պա հում 
է մա քուր, սա կայն վե րա բեր մուն քը ե րե խայի նկատ մա մբ 
ան հանգս տաց նում է տա տի կին և հարևան նե րին: Նա չա փից 
ա վե լի խի ստ և կո պիտ է վար վում ե րե խայի հետ, օ րի նա կ՝  ե րե-
խային քնեց նե լիս, զգու շաց նում, որ ինչ դիր քով պառ կեց րել է, 
այդ դիր քում էլ մնա մի նչև լույս: 

Հարևան նե րը հա ճախ են լսում ե րե խայի լա ցը և բղա վո ցը և 
հա մոզ ված են, որ մայ րը ծե ծում է նրան (թեև հետ քեր չկան): 

Ե րե խան վա խե նում է մե ծե րից, չի խո սում, հար ցե րին չի 
պա տաս խա նում, հա ճախ լա ցում է, փո րձ է կա տա րել փախ չել 
տա նից: 

ա/  Նշեք բռ նու թյա ն հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը, ո րո շեք 
բռ նու թյան տե սա կը (ե թե հա մա րում եք, որ տե ղի ու նե-
ցո ղը բռ նու թյուն չէ, բա ցատ րեք՝ ին չո՞ւ):

բ/    Արդյո՞ք  ե րե խան ու նի օգ նու թյան կա րիք, թե՞ ծնո ղն 
ըն դա մե նը դաս տի ա րա կում է նրան և խս տա պա հա նջ է:

գ/  Ի՞նչ դե րա կա տա րում ու նի, Ձեր կար ծի քով, տա տի կը: Ի՞նչ 
կա րող են ա նել հարևան նե րը: Ո՞րն է ա ռա ջին քայ լը:

դ/    Արդյո՞ք խա խտ վե լ են ե րե խայի  սահ մա նադ րա կան ի րա-
վունք նե րը: 

ե/    Ո՞ր օ րե նք նե րով է պա շտ պան վում ե րե խան այս դեպ քում:
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 Ա ռա ջադ րա նք 3
Թ վա րկ ված  բռ նու թյան պատ ճառ նե րից ընտ րեք Ձեր կար ծի-

քով ա ռա վել կարևոր 3 պատ ճառ նե րը. 

• ցա ծր կեն սա մա կար դակ, աղ քա տու թյուն, 
• ալ կո հո լի զմ,
•  մար գի նա լի զաց ված ըն տա նիք ներ, ցա ծր կր թա կան ցեն-

զով ըն տա նիք ներ,
•  կի նոյի, հե ռուս տա հաղոր դում նե րի, ԶԼՄ-նե րի կող մից 

ագ  րե  սի այի քա րոզ չու թյուն, 
• ըն տա նի քի ան դամ նե րի կա րծ րա տի պային դե րեր, 
• գոր ծա զր կու թյուն, աշ խա տան քը կո րց նե լու վախ,
•  հա սա րա կու թյան կող մից ան տար բե րու թյուն/ պատ ժի 

գա ղա փա րի չըն դու նում,
• բ նա կա րա նային ծա նր պայ ման նե ր,
•  սո ցի ա լա կա նց ման հետ կապ ված խն դիր ներ:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 6

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԽՆԱ ՄՔ ԵՎ ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ  
Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՑԱ ՆԿ

1�  Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի  
պա շտ պա նու թյան մար զային բա ժին նե ր

Մար զը
Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա
նու թյան մար զային բա ժին ներ 

հե ռա խո սի 
հա մար նե րը 

1�
Երևա նի 
քա ղա քա
 պե տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժի ն

011 514 228
/091/ 48 35 35

2�
Ա րա գա ծոտ նի 
մա րզ պե-
տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժի ն

0232 3 13 30
/093/ 59 08 35

3�
Լո ռու մա րզ պե-
տա րան 

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժի ն

0322 2 22 91
099 003 308
095 77 33 11

4�
Տա վու շի մա րզ-
պե տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժի ն

0263 3 18 08
094 09 99 60

5�
Կո տայ քի 
մա րզ պե-
տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժին 

0223 2 05 37
/093/ 26 50 90

6�
Վայոց Ձո րի 
մա րզ պե-
տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժի ն

0281 2 06 10
093 55 00 02

7�
Ար մա վի րի 
մա րզ պե-
տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժին նե րի

095 23 22 40,
093 23 22 49

8�
Ա րա րա տի 
մա րզ պե-
տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժին 

/093/ 37 56 87

9�
Գե ղար քու-
նի քի մա րզ պե-
տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժին նե րի

/091/ 50 02 95
0264 2 24 20
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10�
Շի րա կի մա րզ-
պե տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժին նե րի

077 44 00 20
 

11�
Սյու նի քի մա րզ-
պե տա րա ն

Ըն տա նի քի, կա նա նց և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյան մար զային բա ժին նե րի

0285 2 81 91
094 61 00 48

2�Ե րե խա նե րի ման կատ նե ր

հ/հ Ման կա տան 
ան վա նում Հաս ցե Հե ռա խո ս

1 Երևա նի 
ման կան տուն

ք. Երևան, Ար մե նակ Ար մե նա կյա նի 
119

65 12 91
095 77 77 09

2 Վա նա ձո րի 
ման կա տուն

ՀՀ Լո ռու մա րզ, ք. Վա նա ձոր, 
Տա րոն 2 թա ղա մաս ՔՇՀ-4

095 380 305

3 Գա վա ռի 
ման կա տուն

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մա րզ, ք. Գա վառ, 
Օ գոս տո սի 23-ի փո ղոց 106

28 39 19
 11 70

4�
Մա րի Իզ միր-
լյա նի ան վան 
ման կա տուն

ք. Երևան, Յա ղու բյան/
 նախ կին Ար մեն Տիգ րա նյա նի 
փո ղոց 13/

20 15 86
091 32 62 01

3�Ե րե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ  
հաս տա տու թյուն նե ր

հ/հ Հաս տա տու թյան ան վա նում Հաս ցե Հե ռա խո ս

1�

Երևա նի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
թիվ 1 գի շե րօ թիկ հաս տա-
տու թյուն

ք. Երևան, 
Քա նա քե ռի 
շր ջա նցիկ թու նե լ

28 54 04
093 222 770

2

Երևա նի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
թիվ 2 գի շե րօ թիկ հաս տա-
տու թյուն

ք. Երևան, Նու բա-
րա շեն, Չն քու շի 14

47 60 60
/093/ 55 23 00

3�
Կա պա նի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն

ՀՀ Սյու նի քի 
մա րզ, ք. Կա պան, 
Բա ղա բե րդ 27

/093/ 76 83 06

4�

Վա նա ձո րի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
թիվ 1 գի շե րօ թիկ հաս տա-
տու թյուն

ՀՀ Լո ռու մա րզ, ք. 
Վա նա ձոր, Տա րոն 
4, Մե քե նա շի-
նու թյան թա ղա մա ս

0322 6 17 09
/093/ 93 99 89



107

5�
Դի լի ջա նի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն

ՀՀ Տա վու շի 
մա րզ, ք. Դի լի ջան, 
Կա մոյի 137

093/ 85 85 45

6�
Բյու րե ղա վա նի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն

ՀՀ Կո տայ քի 
մա րզ, ք. Բյու րե-
ղա վան, 

/093/56 72 19

7�

Գյում րու ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
թիվ 1 գի շե րօ թիկ հաս տա-
տու թյուն

ՀՀ Շի րա կի մա րզ, 
ք. Գյում րի, 58 
թա ղա մաս, Ե. Չա-
րեն ցի 4

/094/05 80 90

8�

Գյում րու Ֆ. Նան սե նի ան վան 
ե րե խա նե րի խնամ քի և 
պա շտ պա նու թյան թիվ 2 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն

ՀՀ Շի րա կի մա րզ, 
ք. Գյում րի, Շի րա-
կա ցու փո ղոց 10

/077/ 03 04 14
/0312/ 3 27 83

4� Սո ցի ա լա կան հո գա ծու թյան ցե րե կային խնամ քի  
հաս տա տու թյուն նե ր

հ/հ Հաս տա տու թյան ան վա
նու մը

Հաս ցե ն Հե ռա խո սը

1�
Ա ջափ նյակ վ/շ ե րե խա նե րի 
սո ցի ա լա կան հո գա ծու թյան 
կե նտ րո ն

Ք. Երևան, 
Մար գա րյան 

/093/ 41 87 87

2�
« Զա տիկ ա ջակ ցու թյան 
կե նտ րոն»

ք. Երևան, 
Զա քա րի ա Սար կա-
վա գի փո ղոց 5 բ

28 37 30
28 34 91
/093/ 79 32 42

3�
Գյում րի քա ղա քի ե րե խա-
նե րի սո ցի ա լա կան հո գա-
ծու թյան կե նտ րո ն

Ք. Գյում րի,  
Տե րյան 6գ

/055/ 66 07 70
/095/ 11 25 24
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Գ ԼՈՒԽ  7
 ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԱ ՀԵՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ  

ՀԵՏ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔՈՒՄ

7�1�  Հա մայն քային ռե սուրս ներ և ծա ռայու թյուն ներ�  
ընդ հա նուր պատ կե րա ցում հա մայն քային  
ոս տի կա նու թյան վե րա բե րյալ 

Ը նդ հա նուր առ մա մբ, ար դի հա սա րա կու թյուն նե րում բա րե-
կե ցու թյան, ըն տա նիք նե րի և ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան բա զում 
մո դել նե րի շր ջա նա կում ա ռա վել ար դյու նա վետ են հա մայն քա-
հեն մո դել նե րը: Ա վե լին, նույ նի սկ ի րա վա պահ հա մա կար գե րի 
և ար դա րա դա տու թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը ա ռա վել 
ար դյու նա վետ է դառ նում հա մայն քա հեն ծա ռայու թյուն նե րի հետ 
հա մա տեղ աշ խա տան քի, նրա նց մի բաղ կա ցու ցիչ մա սը դառ նա-
լու և հա մա տեղ աշ խա տե լու շնոր հիվ: Հա մայն քա հեն մո տեց ման 
ա ռա վե լու թյու նը կայա նում է նրա նում, որ այս մո տեց մա մբ գոր-
ծող տար բեր կա ռույց նե րը ա վե լի հա սա նե լի են  բնա կիչ նե րին, 
հա մայն քային տար բեր դե րա կա տար ներ ի րա զեկ են հա մայն քում 
առ կա ծա ռայու թյուն նե րին, ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մը ա ռա վել 
նպա տա կային է և ար դյու նա վետ:  

Ը նդ հա նուր առ մա մբ, հա մայն քային ռե սուրս նե րի և ծա ռայու-
թյու նե րի շր ջա նա կը հա մայն քում գոր ծող պե տա կան, հա մայն-
քային, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից տրա-
մա դր վող ծա ռայու թյուն նե րի հա մա լի րն է, որն ուղղ ված է հա մայն-
քում բնա կիչ նե րի տար բե րի կա րիք նե րի բա վա րար մա նը և նրա նց 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան բա րե լավ մա նը: Ե թե փոր ձե նք դա սա կար-
գել,  ա պա դրա նք նե րա ռում են սնն դի, հա նգս տի, ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման, ան վտան գու թյան, կր թու թյան, խնամ քի և այլ 
բնույ թի ծա ռայու թյուն ներ: Դրա նք կա րող են տրա մա դր վել ինչ պես 
ան վճար, այն պես էլ վճա րո վի՝ կախ ված կա ռույ ցի և ծա ռայու թյան 
կազ մա կեր պաի րա վա կան կար գա վի ճա կից: Կարևոր են նաև 
քա ղա քա ցու վճա րու նա կու թյու նը և պե տու թյան կող մից սահ ման-
ված չա փո րո շիչ նե րը, որ առ կա են տար բեր ո լո րտ նե րում. օ րի նա կ՝ 
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պե տու թյան կող մից ան վճար բու ժօգ նու թյան կազ մա կեր պու մը 
ա ռա վել կա րի քա վոր խմ բե րին նման մո տեց ման ար դյունք է:

 Ծա ռայու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան և ար դյու նա վետ օգ տա-
գործ ման խն դի րը շատ կարևոր է քա ղա քա ցուն ժա մա նա կին, 
ո րա կյալ և հաս ցե ա կան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար, 
ո րը  և  պա հան ջում է տար բեր մար մին նե րի փոխ գոր ծա կցու թյուն:  
Սո ցի ա լա կան և ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րի հա մար սա  
շատ ըն դուն ված է և կի րա ռե լի, այ նուա մե նայ նիվ, վեր ջին տաս նա-
մյակ նե րի զար գա ցում նե րը ցույց են տվել, որ ոս տի կա նու թյու նը 
ևս քա ղա քա ցուն մոտ և քա ղա քա ցու հետ աշ խա տող կա ռույց է և 
հա մայն քային  գոր ծըն կե րու թյան մի մա սն է: 

Հա մայն քային ոս տի կա նու թյան մո տե ցու մը ար դեն ամ րա գր-
ված է նաև շատ պե տու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վո րում-
նե րով: Ըստ է ու թյան, հա մայն քային մո տե ցու մը ոչ թե ոս տի կա-
նու թյան մեկ ծա ռայու թյան գոր ծա ռույթ  է, այլ ժա մա նա կա կից 
ոս տի կա նու թյան հի մքն է ար դի ժո ղո վր դա վա րա կան պե տու թյուն-
նե րում:  Հա մայն քային ո տի կա նու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես 
ոս տի կա նա կան գոր ծու նե ու թյան յու րա հա տուկ ուղ ղու թյուն, ո րը 
հի մն ված է ոս տի կա նու թյան և հա մայն քի սե րտ հա մա գոր ծակ-
ցու թյան վրա և նպա տակ ու նի ար դյու նա վետ լու ծել հա մայն քի 
խն դիր նե րը և նրան մա տու ցել ո րա կյալ ոս տի կա նա կան ծա ռայու-
թյուն:34 Հա մայն քային ոս տի կա նու թյան գոր ծե լաո ճը է ա կա նո րեն 
տար բեր վում է   ա վան դա կան ոս տի կա նու թյան գոր ծե լաո ճից, 
քա նի որ  պրոակ տիվ է, խնդ րա կե նտ րոն և հա մա գոր ծակ ցային, 
որ տեղ ա ռա նց քային նշա նա կու թյուն ու նի հա մայն քի խն դիր նե րին 
հա մա կար գային մո տե ցու մը, հա մայն քի ռե սուր սի նե րգ րա վու մը 
այդ խն դիր նե րի հա մա տեղ լուծ մա նը: 

Հա մայն քային ռե սուրս նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյու նը և այդ կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը ա ռա նց քային կարևո րու թյուն ու նի, հատ կա պես ան չա փա-
հաս նե րի գոր ծե րով մաս նա գի տաց ված ոս տի կա նու թյան ստո րա-
բա ժա նում նե րի գոր ծու նե ու թյան շր ջա նա կում:  Դա պայ մա նա վոր-
ված է մի քա նի հան գա մա նք նե րով. 

34 Ու ղե ցույց հա մայն քային ոս տի կա նու թյան ո լոր տում նե րգ րավ ված ոս տի կա նու-
թյան աշ խա տա կից նե րի հա մար, ե Ա ՀԿ, Երևան, 2012
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• ե րե խա նե րն ու նեն ա ռա նձ նա հա տուկ կա րիք նե ր՝ ի րե նց 
տա րի քային զար գաց մա նն ու հա սու նաց մա նը հա մա պա-
տաս խան,  ո րո նք նա խա տես ված չեն ի րա վա պահ հա մա-
կար գե րի  ըն թա ցա կար գե րի մեջ, 

• ե րե խա նե րը ու նեն պա շտ պա նու թյան և խնամ քի կա րիք. 
ն րանք ինք նու րույն չեն կա րող հո գալ ի րե նց կեն սա գոր ծու-
նե ու թյան հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման նե րը, 

• ե րե խայի հետ աշ խա տան քում ա ռաջ նային է նրա լա վա-
գույն շա հը, ո րը պե տք է լի նի նրան կյան քին առնչ վող լի ա-
զոր մար մին նե րի ո րո շում նե րի կայաց ման հիմ քում,

• ե րե խա նե րի հետ ոս տի կա նու թյան աշ խա տան քը պա հան-
ջում է հա մա գոր ծակ ցու թյուն՝ ել նե լով նրա նց հա մա լիր 
կա րիք նե րից, նրա նց  զար գաց ման, խնամ քի և դաս տի ա-
րա կու թյան ա պա հով ման խն դիր նե րից:  

Այս պի սով, ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քում ա ռա նց քային 
կարևո րու թյուն ու նի հա մայն քի տար բեր ծա ռայու թյուն նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ո րը պա հան ջում է տե ղե կատ վու թյուն, 
այն ար դյու նա վետ կի րա ռե լու, առ կա ծա ռայու թյուն նե րը ար դյու-
նա վետ օգ տա գոր ծե լու հմ տու թյուն նե ր՝ ուղղ ված ե րե խա նե րի հետ 
աշ խա տան քի կազ մա կերպ մա նը:  Դրա հա մար շատ կարևոր է 
հե նց քար տե զագ րու մը:

7�2�  Ծա ռայու թյուն նե րի և գոր ծըն կեր կա ռույց նե րի  
քար տե զագ րում

Ը նդ հա նուր առ մա մբ, քար տե զագ րու մը մե թոդ է և մո տե ցում՝ 
մի ա վո րե լու հա մայն քային ռե սուրս նե րը կազ մա կեր պու թյան նպա-
տա կի, տես լա կան ար դյուն քի և գոր ծու նե ու թյան հետ: Քար տե-
զագ րու մը պար զա պես տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման, ցու ցա կա-
գր ման և մի աս նա կան մի շտե մա րա նի մեջ տպագ րու թյան գոր-
ծըն թաց չէ. այն այդ ռե սուր սը մի աս նա կան կի րա ռե լու, հա մայն-
քային հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տա նք ձևա վո րե լու գոր ծըն թաց 
և փոխ հա րա բե րու թյուն է: 
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Գոյու թյուն ու նեն քար տե զա գր ման մի քա նի հիմ նա կան մո տե-
ցում ներ. 

• Առ կա ռե սուրս նե րի շր ջա նա կում նոր ծա ռայու թյուն ստեղ-
ծե լու փո խա րեն գտ նել ռե սուրսն ու նե ցող կա ռույց ներ:  
Օ րի նա կ՝  ոս տի կա նու թյան հա մա կար գում հո գե բա նին 
նե րգ րա վե լու գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու հա մար ա ռա-
վել նպա տա կա հար մար է քար տե զագ րել հա մայն քային 
հո գե բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րը, փոր ձել գտ նել ա ռա վե-
լա գույնս հար մար գոր ծըն կեր կա ռույց ներ, մի ա սին մշա կել 
աշ խա տան քի ուղ ղու թյուն ներ, քան ա ռա ջա րկ ներ կայաց նել 
ա ռան ձին  հա մա կար գի ներ սում նոր ծա ռայու թյուն ստեղ-
ծե լու մա սին: 

• Քար տե զագ րու մը փոխ հա րա բե րու թյուն է: Այն հա մա տեղ 
աշ խա տա նք  է ընդ հա նուր հե տա քրք րու թյուն ու նե ցող 
կա ռույց նե րի մի ջև:

•  Քար տե զագ րու մը հի մն վում  է տար բեր ո լոր տային խաչ մե-
րուկ նե րի, դրա նց սահ ման նե րը մի ա վո րե լու վրա: 

Այս պի սով, քար տե զա գր ման ընդ հա նուր է ու թյու նը հա մայն քում 
առ կա ակ տի վի (հաս կա ցու թյու նը կի րառ վում է տն տե սա գի տու-
թյու նից) ա ռա վել ար դյու նա վետ փոխ կա պա կց ված օգ տա գոր ծումն 
է՝ ի շահ ընդ հա նուր նպա տակ նե րի և բա րե կե ցու թյան:

 Քար տե զագ րու մը ո րո շա կի գոր ծըն թաց է, որն ընդ հա նուր 
առ մա մբ կա րե լի է բա ժա նել փու լե րի: Ա ռա ջի նը՝ մի նչ քար տե զա-
գր ման փուլն է կամ նախ նա կան փու լը: Այս փու լում ձևա վոր վում 
կամ հս տա կեց վում են խն դիր նե րը, ո րո նք պա հան ջում են հա մայն-
քային ծա ռայու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն: Ե րե խա նե րի 
հետ աշ խա տան քի պա րա գայում ան հրա ժե շտ է հաս կա նալ նրանց 
բնո րոշ կա րիք նե րի շր ջա նա կը, ո րո նց հաս ցե ագ րու մը է ա կա նո-
րեն կբա րձ րաց նի ոս տի կա նու թյան ջան քե րի ար դյու նա վե տու-
թյու նը՝ ուղղ ված ան չա փա հաս նե րի ի րա վա խախ տում նե րի նվա-
զեց մա նը: Կա րիք նե րի վեր հա նու մը  ե լա կե տային  է  հնա րա վոր 
հա մա գոր ծա կից կա ռույց նե րի ընդ հա նուր շր ջա նա կը կա ռու ցե լու 
հա մար: Այս փու լում շատ կարևոր է, որ կա ռույ ցի բո լոր ներ կայա-
ցու ցիչ նե րը ի րա զեկ լի նեն և կի սեն այն ընդ հա նուր նպա տա կը, 
թե ին չու է կարևոր քար տե զագ րու մը և ինչ  է դա տա լու ի րե նց 
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աշ խա տան քում: Ընդ հա նուր նպա տա կի ձևա վո րու մը և հա ղոր-
դակ ցու թյու նը հե նց ծա ռայու թյան ներ սում շատ կարևոր են այս 
փու լում կա րիք նե րի հս տակ գի տա կց ման, դրա նց ձևա վոր ման և 
ա ռա ջա դր ման հա մար, ո րի շուրջ էլ պե տք է ձևա վոր վեն հա մա-
գոր ծա կից կա ռույց նե րը: 

Հա ջո րդ փու լը բուն քար տե զա գր ման փուլն է: Այս փու-
լում կարևոր է բա ցա հայ տել ան հրա ժե շտ ծա ռայու թյուն նե րը և 
կա ռույց նե րը, ո րո նք պե տք են ար դեն վե րը նշ ված նպա տա կի և 
կա րիք նե րի հա մար: Քար տե զա գր ման  և ան հրա ժե շտ կա ռույց-
նե րի բա ցա հայտ ման հա մար կի րառ վում են տե ղե կատ վու թյան 
հա վաք ման տար բեր մե թոդ ներ: Ա մե նա պա րզ և գոր ծա ծե լի ձևե-
րից է առ կա շտե մա րան նե րի օգ տա գոր ծու մը և դրան ցից ո րո շա կի 
տե ղե կատ վու թյան վեր հա նու մը: Առ կա շտե մա րան նե րն օգ տա-
գոր ծե լը ար դյու նա վետ է ընդ հա նուր տե ղե կատ վու թյան ստաց ման 
ա ռու մով, օ րի նա կ՝ ե թե ան հրա ժե շտ է  ե րե խա նե րի հետ աշ խա-
տող կազ մա կեր պու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն՝ 
ցա նկ, կա զմ, գտն վե լու վայր, ծա ռայու թյուն ներ: Սա կա րող է լի նել 
տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման ա ռա ջին մա սը: Ընդ ո րում կա րե լի 
է կի րա ռել  տպագ րա կան ռե սուրս նե ր՝ հա մայն քի քար տե զա գր-
ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա կան գր քեր, ձեռ նա րկ ներ և այլն:  
Բա ցի տպա գր ված ձեռ նա րկ նե րից, ան հրա ժե շտ է նաև հա մա-
ցան ցում առ կա ռե սուր սի վեր հա նու մը: Հա ճախ նյու թե րը առ կա 
են տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կայ քե րում, և դրա նք կա րող 
են ու նե նալ կարևոր տե ղե կատ վու թյուն ար դեն իսկ կա տար ված 
քար տե զա գր ման աշ խա տա նք նե րի վե րա բե րյալ: 

Ներ կայումս ՀՀ –ում շատ կա ռույց ներ ի րա կա նաց րել են քար տե-
զա գր ման աշ խա տա նք ներ, ո րո նք կա րող են օգ տա գո րծ վել ի րա-
վա պահ մար մին նե րի կող մից: Ան շուշտ, ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ո րո շա կի փո փո խու թյուն ներ են լի նում, այ նուա մե նայ նիվ, գոր ծող  
շտե մա րան նե րը և դրան ցում առ կա տե ղե կատ վու թյու նը դե ռևս 
շատ օգ տա կար են և կօգ նեն ի րա վա պահ նե րին հա մայն քնե րում 
առ կա ծա ռայու թյուն նե րին ի րա զեկ լի նե լու, ըստ ան հրաժեշ տու-
թյան կա պեր հաս տա տե լու և հա մա տեղ աշ խա տե լու ա ռու մով:  

Մաս նա վո րա պես,  ներ կայաց վում է  ՀՀ –ի տա րած քում ի րա-
կա նաց ված և է լե կտ րո նային գոր ծող շտե մա րան նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան է լե կտ րո նային  կայք. 
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http://www.osce.org/hy/yerevan/157271?download=true: 
Ը նդ հա նուր շտե մա րա նից կամ քար տե զա գր ված ցան կի ց՝ ըստ 

վե րոգ րյալ  չա փո րո շիչ նե րի ընտր վում են ա մե նան պա տա կային 
կա ռույ ցե րը՝ որ պես հիմ նա կան գոր ծըն կե րային նպա տա կային 
կա ռույց ներ կամ գոր ծին ա ջակ ցող քար տե զա գր ման ար դյունք: 

Քար տե զա գր ման եր րո րդ փու լը գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րումն 
է: Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը առ կա ռե սուրս նե րը օգ տա գոր ծե-
լու քայ լե րի ամ բող ջու թյունն է: Այս տեղ կարևոր է ա ռաջ նոր դու-
թյու նը և գոր ծըն կեր նե րի հետ աշ խա տե լու  վար քագ ծի խրա խու-
սու մը:  

Օ րի նա կ՝ յու րա քան չյուր հա մայնք կա րող է կազ մել և իր ձեռ-
քի տակ ու նե նալ նման  հա մայն քի իր հիմ նա կան գոր ծըն կեր նե րի 
տե ղե կատ վու թյան շտե մա րան: Այն կա րող  է օգ տա կար լի նել ինչ-
պես ան հա տա կան դեպ քե րի քն նա րկ ման, ուղ ղո րդ ման, այն պես 
էլ հա մայն քային խն դիր նե րի լուծ ման հա մար, ո րի կարևոր մա սն 
է ոս տի կա նու թյու նը: 

Այս պի սով, հա մայն քա հեն մո տե ցու մը ոս տի կա նու թյան և 
հա մայն քի այլ մար մին նե րի կայուն հա մա գոր ծակ ցու թյան հի մքն 
է, որն ի րա կա նաց վում է հա մայն քի նե րու ժի մի ա վոր մա մբ և նպա-
տա կային կի րառ մա մբ:  

 Հա մա գոր ծակ ցու թյուն գոր ծի վար ման շր ջա նա կում 

Ոս տի կա նու թյան և հա մայն քային ծա ռայու թյուն նե րի   մի ջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևե րը կա րող են լի նել շատ տար բեր:  Գոր-
ծըն կե րու թյան նախ նա կան փու լում դրա նք կա րող են լի նել ըստ 
ան հա տա կան գոր ծի՝ հի մն ված մե կան գա մյա հա մա ձայ նու թյան 
վրա, փո րձ նա կան/ պի լո տայի ն՝ ուղղ ված հա մա տեղ աշ խա տան-
քում առ կա խն դիր նե րի վեր հան մա նը և բա րե լավ մա նը: Հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը  կա նո նա կա րգ վում է  պե տու թյան կող մից սահ-
ման ված գոր ծըն կե րու թյան, տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման և 
գոր ծի վար ման չա փո րո շիչ նե րով: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ-ում սո ցի-
ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ հա նուր կա նո նա կար գումն 
ա պա հո վում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 10.09.2015թ. թիվ 1044-Ն ո րո-
շու մը միջ գե րա տես չա կան սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
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կա նո նա կար գը հա սա տե լու մա սին: Սույն կա նո նա կար գը սահ մա-
նում է հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ հա նուր կա նոն նե րը,  պայ ման-
նե րը, ո րո նք կա րող են կի րառ վել սահ ման ված լի ա զոր կա ռույց-
նե րի կող մից: Բա ցի սույն կա նո նա կար գից, բա վա կա նին ա ռա ջա-
տար փո րձ է նաև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը տար բեր կա ռույց նե րի 
հետ  հա մա ձայ նագ րի, հու շագ րի հի ման վրա:  Դա ա պա հո վում է 
կո նկ րետ կա ռույ ցի հետ շա րու նա կա կան աշ խա տա նք, ընդ հա նուր 
կա նոն նե րից բա ցի կո նկ րետ խն դիր նե րի վե րա բե րյալ կո նկ րետ 
քայ լեր և պայ ման ներ: Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ աշ խա տան քը, որ պես կա նոն, ար դյու նա վետ է, ե թե ի րա կա-
նաց վում է հու շագ րի, հա մա գոր ծակ ցու թյան հի մք ու նե ցող որևէ 
փաս տա թղ թի հի ման վրա:  

Կո նկ րետ գոր ծի վար ման շր ջա նա կում  այլ մար մին նե րի հետ 
աշ խա տա նք և հան րային կա ռույց նե րի նե րգ րավ ման ան հրա ժեշ-
տու թյուն կա րող է ծա գել տար բեր  խն դիր նե րի հետ կապ վա ծ՝ 
ել նե լով  գոր ծում մաս նա կից ե րե խայի կա րիք նե րից: Գոր ծի վար-
ման շր ջա նա կում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ոս տի կա նու թյան և այլ 
կա ռույց նե րի մի ջև պե տք է ի րա կա նաց վի՝ հի մն վե լով կա ռույց-
նե րի հիմ նա կան նպա տակ նե րի, գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րի, 
փո խա դա րձ հար գան քի  վրա՝ ա ռա վե լա գույնս ուղղ ված լի նե լով 
ե րե խայի շա հե րի պա շտ պա նու թյա նը: Ոս տի կա նու թյան հիմ նա-
կան գոր ծըն կեր նե րն են՝ ի րա վա պահ մար մին նե րը, ար դա րա դա-
տու թյան մար մին նե րը,  սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան մար-
մին նե րը, կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը, ըն տա նի քի, կա նա նց 
և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան բա ժին նե րը,  
հա մայն քային մա կար դա կում խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու-
թյան մար մին նե րը, հա մայն քային կե նտ րոն նե րը, հո գե բա նա կան 
ծա ռայու թյուն նե րը և այլն:  Բա ցի հիմ նա կան գոր ծըն կեր նե րից, 
յու րա քան չյուր դեպ քով կա րող են լի նել նաև այլ գոր ծըն կեր ներ: 

Շատ կարևոր է, որ յու րա քան չյուր հա մա գոր ծակ ցու թյուն ա ռա-
վե լա գույնս նպաս տի ե րե խայի շա հե րին,  ինչ պես նաև ա պա հո վի 
հե տա դա րձ կապ: 

Ս տո րև ներ կայաց վում են կո նկ րետ գոր ծի շր ջա նա կում հա մա-
գոր ծակ ցու թյան և հա մա տեղ ջան քե րի հիմ նա կան սկզ բունք նե րը՝ 

• ա նձ նա կան տվյալ նե րի պա շտ պա նու թյուն. Ե րե խայի 
ան ձնա կան տվյալ նե րի գա ղտ նի ու թյան ա պա հո վում և դրա 
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պահ պան ման պա հա նջն ու պայ մա նը գոր ծըն կեր կա ռույց-
նե րից, 

• ե րե խայի և նրա  օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի կար ծի քը հաշ-
վի առ նե լը՝ նրա նց որևէ այլ ծա ռայու թյուն ուղ ղոր դե լիս 
(խոս քը ա ջակ ցու թյան գոր ծա ռույ թին է վե րա բե րում), 

• ուղ ղո րդ ման հիմ քե րի ա պա հո վում` դի մում, ար ձա նագ րու-
թյուն, հաշ վա ռում, զե կու ցա գիր և այլն, 

• ա նվ տան գու թյան ա պա հո վու մը ողջ գոր ծըն թա ցի ըն թաց-
քում, ե թե առ կա է դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը, 

• հե տա դա րձ կապ և հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն:
 Հա մա գոր ծակ ցու թյան և ուղ ղո րդ ման հիմ նա կան ձևը գրա-

վոր նա մա կն է  գոր ծըն կեր կազ մա կեր պու թյա նը կամ կա ռույ ցի ն՝ 
ան կախ նրա նի ց՝ այն պե տա կան, հա մայն քային թե հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյուն է: Նա մա կում պե տք է նշ վի հա կի րճ 
տե ղե կատ վու թյուն դեպ քի վե րա բե րյալ և ուղ ղո րդ ման նպա տա կը 
(օ րի նակ բուժ ծա ռայու թյա նն ուղղ ված դի մու մի մեջ` խնդ րում եմ 
ի րա կա նաց նել …… հե տա զո տու թյուն նե րը և ար դյունք նե րը ներ-
կայաց նել ոս տի կա նու թյուն): Այն դեպ քե րում, երբ գոր ծըն կեր 
կա ռույց նե րը հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ են, ոս տի-
կա նը կա րող  է բա նա վոր, օ րի նակ` հե ռա խո սային խո սակ ցու թյան 
մի ջո ցով պար զել, թե արդյոք տվյալ կազ մա կեր պու թյու նը կա րող  
է ծա ռայու թյուն մա տու ցել և ա պա նաև դի մել գրա վոր: Բա նա վոր 
բա նակ ցու թյուն նե րն ու աշ խա տան քային ուղ ղոր դում նե րը նաև 
ի րա կա նաց վում են շատ ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում, երբ ա ռաջ-
նային ա ջակ ցու թյու նը ուղ ղա կի ան հե տաձ գե լի է և կա րող է  ե րե-
խայի կյան քի և ա ռող ջու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ. Նման դեպ քե րում ոս տի կա նը ան մի ջա պես ուղ ղոր դում  և 
մի ա սին այ ցե լում է ան հրա ժե շտ վայ րեր:  Ընդ հա նուր առ մա մբ, 
բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առ կա է ե րե խայի ան վտան գու թյան և  
պա շտ պա նու թյան խն դիր, ոս տի կա նը պար տա վոր է  նաև ֆի զի-
կա պես ու ղեկ ցել ե րե խային դե պի տվյալ ծա ռայու թյուն:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյան և ե րե խա նե րի գոր ծի հա մա տեղ վար-
ման հար թակ նե րը և  մե խա նի զմ նե րը տար բեր պե տու թյուն նե րում 
տար բեր կե րպ են գոր ծում՝ կախ ված ե րե խա նե րի պա շտ պա նու-
թյան ո լոր տում տվյալ պե տու թյու նում առ կա միջ գե րա տես չա կան 
ի րա վա կար գա վո րում նե րից:  
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1. Այն դեպ քում, երբ ու նե նք հա մայն քային մար մին, խոր-
հուրդ,  ա պա յու րա քան չյուր ե րե խայի խն դիր քն նա րկ վում 
և հա մա տեղ լու ծում է ստա նում: Նման փո րձ ու նի Մեծ Բրի-
տա նի ան, որ տեղ յու րա քան չյուր հա մայնք ու նի ան չա փա-
հաս ի րա վա խա խտ նե րի հար ցով մաս նա գի տաց ված թիմ: 
Թի մի ան դամ նե րն են ոս տի կա նու թյան, սո ցի ա լա կան 
ծա ռայու թյուն նե րի, պրո բա ցի այի, քա ղա քա պե տա րա նի 
աշ խա տա կից նե րը: ՀՀ-ում նման խոր հուր դի գոր ծու նե ու-
թյան փո րձ ի րա կա նաց վել է հա մայն քային վե րա կա նգ նո-
ղա կան կե նտ րո նն նե րի շր ջա նակ նե րում, որ տեղ գոր ծել են 
վե րա կա նգ նո ղա կան խոր հուրդ նե րը: ԱԾԽՄ ե րե խա նե րի 
դեպ քում այդ գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նում է  Խնա մա կա-
լու թյան և հո գա բար ձու թյան հա նձ նա ժո ղո վը: 

2. Ե թե չկա հա մա կար գող մար մին, ա պա ան չա փա հաս նե րի 
գոր ծե րով ստո րա բա ժա նում նե րը կա րող են ըստ ի րե նց 
գնա հատ մա ն՝ կա տա րել դեպ քի ուղ ղոր դում:

 Վե րը նկա րա գր ված մո դե լի դեպ քում կա րող  է  գոր ծել եր կու 
տար բե րակ. 

ոս տի կա նու թյուն  ԽՀՀ  ՍԾՏԳ, ա ռող ջա պա հու թյուն, 
կր թու թյուն և այլ կա ռույց նե ր

ոս տի կա նու թյուն  ՍԾՏԳ, ՀԿ, զբաղ վա ծու թյուն, ա ռող
ջա պա հու թյուն, կր թու թյուն  և այլ կա ռույց ներ: 

 Ը նդ հա նուր առ մա մբ ե րե խային առնչ վող և ոս տի կա նու թյան  
մաս նակ ցու թյու նը պա հան ջող յու րա քան չյուր դեպ քի պա րա գայում 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ծա վա լը և ոս տի կա նու թյան դե րա կա տա-
րու թյան հար ցը կախ ված է ան հա տա կան հան գա մա նք նե րից, 
սա կայն կարևոր է, որ ե րե խայի ան վտան գու թյան, զար գաց ման, 
կր թու թյան, խնամ քի և զար գաց ման հար ցե րը հա մա լիր լու ծում 
ստա նան բո լոր մար մին նե րի ռե սուրս նե րի մի ա վոր մա մբ:
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Ստուգիչ հարցեր
1. Ո րո ՞նք են  հա մայն քային ոս տի կա նու թյան  հիմ նա կան 

ա ռա նձ նա  հատ կու թյուն նե րը: 
2. Ո րո ՞նք են քար տե զա գր ման փու լե րը  և ի՞նչ նպա տակ նե-

րով կա րող են օգ տա գո րծ վել քար տե զա գր ման ար դյունք-
նե րը:

3. Ո րո ՞նք են  ան հա տա կան գոր ծի շր ջա նա կում  հա մա գոր-
ծակ ցու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 7

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴ ՐՈՎ  
ՔԱՐ ՏԵ ԶԱԳ ՐՈՒՄ, ՈՒՂ ՂՈՐ ԴՈՒՄ
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Գ ԼՈՒԽ 8 
ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ՀԱՆ ՑԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒՄ ԵՎ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ  

ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

8�1� Հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի ար դի  
հայե ցա կար գե րը

 Հան ցա վո րու թյան կան խար գե լու մը հա սա րա կա կան կյան քի 
գոյու թյան պահ պան ման կարևո րա գույն պայ ման նե րից է, որն 
ա պա հո վում է հա սա րա կու թյա ն՝ որ պես ամ բող ջա կան մի ա վո րի 
վե րար տադ րու թյու նը և զար գա ցու մը:  Հան ցա վո րու թյան դեմ ար դի 
հայե ցա կար գե րի կի րա ռու մը և դրա նց զար գաց ման ուղ ղու թյու նը 
ան հրա ժե շտ է դի տար կել  սո ցի ա լա կան վե րա հս կո ղու թյան հա մա-
կար գի պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քի մե ջ՝ հաշ վի առ նե լով 
դրա է վո լյու ցի ոն ճա նա պար հը: Նախ նա դա րյան ար խայիկ հա սա-
րա կու թյուն նե րում այն շատ պա րզ էր. ա վան դույ թը սահ մա նում էր 
վար քագ ծի ձևեր, և ցե ղա խմ բի ան դամ նե րը խրա խուս վում կամ 
պա տժ վում է ին գոր ծող ա վան դու թային նոր մե րին հա մա պա տաս-
խան: Որ պես այդ պի սին, չէր գոր ծում կան խար գե լում կան կան-
խում, սա կայն գոր ծում է ին սա նկ ցի ա ներ, ո րո նք հիմ նա կա նում 
մա րմ նա կան պա տիժ ներ է ին  ա վան դույ թը խախ տող նե րի նկատ-
մա մբ: Միջ նա դա րյան հա սա րա կու թյու նում հան ցա վո րու թյան 
կան խար գել ման գոր ծում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ին կրո նա-
կան և բա րոյա կան նոր մե րը: Դրա նք կի րառ վում է ին որ պես զգու-
շա ցում ներ և ընդ հա նուր նա խա կան խիչ ազ դե ցու թյուն ու նե ին: 
Լու սա վոր չա կա նու թյան ժա մա նակ նե րից սկ սած, ժա մա նա կա-
կից քրե ա կան ի րա վուն քի նա խա հիմ քե րի ձևա վոր մա նը զու գա-
հեռ, ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն ստա ցան ի րա վուն քի նոր մե րը, 
և պո զի տի վիս տա կան մո տե ցում նե րի զար գաց ման ար դյուն քում 
մեծ ու շադ րու թյուն դա րձ վեց հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա նխ մա նը: 
Սույն մո տե ցու մից բխող բո լոր տե սա կան և գո րծ նա կան զար գա-
ցում նե րը մի ա վոր ված է ին այն հիմ նա րար դրույ թով, որ հան ցա-
գոր ծու թյան դեմ կա րե լի է պայ քա րել ոչ մի այն և ոչ այն քան հան-
ցա գո րծ նե րին պատ ժե լով, որ քան դրա ա ռա ջաց մա նը նպաս տող 
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գոր ծոն նե րը նվա զեց նե լով: 1950-ա կան նե րից սկ սած, ԱՄՆ և 
Եվ րո պայի հան ցա վո րու թյան խն դիր նե րի վեր լու ծու թյու նը տե սա-
բան նե րին և պրակ տիկ նե րին ուղ ղոր դեց դե պի կան խար գել ման և 
այ լըտ րան քային ար դա րա դա տու թյան նոր մո տե ցում նե րի ստե ղծ-
մա նը և կի րառ մա նը: Այս ա ռու մով ա ռաջ նային դար ձան սո ցի ա լա-
կա նաց մա նը նպաս տող, ինչ պես նաև դա սա կան ար դա րա դա տու-
թյա նը այ լը նտ րա նք ծա ռայող ըն թա ցա կար գե րը: Պե տք է նշել, որ 
այս մո տե ցում նե րը հատ կա պես կի րա ռե լի է ին ան չա փա հաս նե րի 
և ե րի տա սա րդ նե րի հետ աշ խա տան քում,  և ոս տի կա նու թյան և 
ի րա վա պահ այլ մար մին ներ նոր մո տե ցում նե րը սկ սե ցին կի րա-
ռել հե նց ան չա փա հաս նե րի հետ աշ խա տան քում: Սո ցի ա լա կա-
նաց ման հար ցում է ա կան նշա նա կու թյուն ստա ցավ նա խա կան-
խու մը և կան խար գե լու մը, որ տեղ ա ռաջ նային է ան չա փա հա սի 
դաս տի ա րա կու թյան, կր թու թյան, հա սա րա կու թյան ար ժե քա նոր-
մա տիվ հա մա կար գին հա մա պա տաս խան ան ձի ձևա վո րու մը: 
Կան խար գել ման եր կու հիմ նա կան ուղղ ղու թյուն ներ ա ռաջ ե կան, 
ո րո նք ար դյու նա վետ կի րառ վում են ամ բո ղջ աշ խար հում՝ լրաց-
նե լով մի մյա նց և կի րառ վե լով տար բեր փու լե րում՝ որ պես նա խա-
կա նխ ման  և վաղ ար ձա գա նք մա ն՝ ան չա փա հաս նե րի ար դա րա-
դա տու թյան մո տե ցում ներ: Աս տի ճա նա բար փոր ձա րա րա կան այս 
ծրագ րե րն ի րա վա կան կար գա վո րում ստա ցան և սահ ման վե ցին 
մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րով: Կան խար գել ման մո տե ցու մը  
հատ կա պես է ա կան զար գա ցում է ապ րել վեր ջին քսան տա րում 
և տար բեր երկր նե րում: Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի և 
վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա՝ ա ռա նձ նաց վում են կան խար գել-
ման հետևյալ 4 ուղ ղու թյուն նե րը.

•  Հան ցա վո րու թյան կան խար գե լու մը սո ցի ա լա կան զար
գաց ման մի ջո ցով - Այս ուղ ղու թյու նը նե րա ռում է կր թա-
կան, ա ռող ջա պա հա կան, զբաղ վա ծու թյան ծրագ րեր այն 
ե րե խա նե րին և նրա նց ըն տա նիք նե րին, ո րո նք ռիս կային 
են՝ տար բեր գոր ծոն նե րից ել նե լով (ռիս կային գոր ծոն նե րը 
կներ կայաց վի ա ռան ձին): Ծրագ րե րն ի րա կա նաց վում են 
տար բեր կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում, հիմ նա կա-
նում դպ րոց նե րում, իսկ թա փա ռա շր ջիկ և մու րա ցիկ ե րե-
խա նե րի հետ նման աշ խա տա նք նե րը կազ մա կե րպ վում են 
հա մայն քային կե նտ րոն նե րում: 
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•  Հա մայն քա հեն կամ լո կալ տե ղա կայու թյան կան խար գել
ման ռազ մա վա րու թյուն-Ի տար բե րու թյուն կան խար գել-
ման ա ռա ջին մո տեց ման, այս ռազ մա վա րու թյու նը աշ խա-
տան քի թի րախ է դա րձ նում ոչ թե ե րե խա նե րին կամ ըն տա-
նիք նե րը, այլ բնա կա վայ րե րը, թա ղա մա սե րը, հա մայն քի 
այն մա սե րը, ո րո նք ա ռա վել ռիս կային են հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի կա տար ման ա ռու մով: Դրա նց նպաս տող գոր-
ծոն ներ կա րող են լի նել ա ռա վել խո ցե լի թա ղա մա սե րը, 
չզար գա ցած են թա կա ռուց վա ծք նե րը, այդ թվում սա կավ 
ծա ռայու թյուն ներ ու նե ցող թա ղա մա սե րը, բնակ չու թյան 
կու տա կում ներ ու նե ցող թա ղա մա սե րը, որ տեղ առ կա է 
բնակ չու թյան խիտ, նե րա ռյալ ներ քին կամ ար տա քին միգ-
րա ցի ա ու նե ցող զա նգ ված, որ տեղ շատ են ժա մա նա կա վոր 
բնա կիչ նե րը, ո րո նք ի րե նց հիմ նա կան վայ րից տե ղա փոխ-
վել են տվյալ բնա կա վայր՝ հիմ նա կա նում ե կա մուտ գտ նե-
լու նպա տա կով: Կան խար գել ման այս ռազ մա վա րու թյու նը 
են թադրում է տվյալ տա րած քում, կամ ռիս կային շի նու-
թյուն նե րում հս կո ղու թյան, ան վտան գու թյան մի ջոց նե րի է ա-
պես ու ժե ղա ցում, մի ա ժա մա նակ սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի 
լուծ ման ծա ռայու թյուն նե րի ստեղ ծում կամ զար գա ցում: 
Հա մայն քա հեն կան խար գել ման ուղ ղու թյու նը են թադրում 
է հա մայն քային տար բեր ծա ռայու թյուն նե րի, այդ թվում  
ՀԿ- նե րի ակ տի վա ցում և ու ժե ղա ցում՝ ի րե նց հա մայն քում 
առ կա խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար: 

•  Հան ցա վո րու թյան ի րա վի ճա կային կան խար գել ման ուղ
ղու թյուն - Այն նե րա ռում է մա րդ կա նց կող մից հան ցա գոր-
ծու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի է ա կան նվա զե-
ցու մը, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման դեպ քում դեպ-
քե րի հայտ նա բեր ման մե խա նի զմ նե րի ու ժե ղաց ման, պատ-
ժի ան խու սա փե լի ու թյան ազ դե ցու թյա մբ ան հատ նե րի վրա 
հան ցա գոր ծու թյան ռիս կե րի նվա զե ցու մը: Ի րա վի ճա կային 
կան խար գե լու մը հիմ նա կա նում նե րա ռում է կո նկ րետ տեխ-
նի կա ներ և մե թոդ ներ և յու րա քան չյուր հան ցա գոր ծու թյան 
հա մար ա ռա նձ նաց վում են դրա կան խար գել ման հա մա-
պա տաս խան մե թոդ նե րը: Օ րի նա կ՝ շե նք շի նու թյուն նե րից 
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գո ղու թյուն նե րը կան խե լու նպա տա կով դրա նք կա ռուց վում 
են ո րո շա կի դի զայ նով և ան վտան գու թյան հա մա կար-
գե րո վ՝ նվա զեց նե լու գո ղու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Այս ուղ ղու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է բնա պահ պա նա-
կան ուղ ղու թյան հետ, երբ տա րա ծք նե րը, բնա կա վայ րե րը 
կա ռուց վում և զար գա նում են՝ հաշ վի առ նե լով հան ցա վո-
րու թյան ռիս կե րը: 

•  Վե րաին տե գր ման մի ջո ցով կան խար գել ման ուղ ղու
թյուն  Այս ուղ ղու թյու նը կի րա ռե լի է ար դեն իսկ հան ցա-
գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձա նց կող մից երկ րո րդ և ա վե լի 
ան գամ ներ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րու մը բա ցա-
ռե լուն, քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան և պատ ժից հե տո 
նրա նց ին տեգ րու մը ա պա հո վե լուն ուղղ ված տար բեր ծրագ-
րե րով:

 Կան խար գել ման այս   ռազ մա վա րու թյուն նե րը հի մն ված են 
հան ցա վո րու թյան պատ ճառ նե րի բազ մա մաս նա գի տա կան գի տե-
լի քի և փոր ձի վրա և պա հան ջում են միջ գի տա կար գային հմ տու-
թյուն ներ: Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան կան խար գե լու մը 
պե տք է նե րառ ված   լի նի նաև սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան, 
կր թու թյան կազ մա կե րպ ման քա ղա քա կա նու թյան մե ջ՝ ռիս կային, 
խո ցե լի և զո հա կա նաց ված ըն տա նիք նե րի սո ցի ա լա կան նե րառ-
մա նն ուղղ ված տար բեր ծրագ րե րի մշակ ման, կր թու թյան ո լոր-
տում ի րա վա կան սո ցի ա լա կա նաց ման  մի ջոց նե րով:

Դպ րո ցա կան մի ջա վայ րում կան խար գել ման գոր ծո ղու թյուն-
նե րը կի րառ վում են հա մա լի ր՝ նե րա ռե լով և կր թա կան և  ա նվտան-
գու թյան ա պա հով ման մի ջո ցա ռում ներ:  Դպ րո ցա կան տե սու չի 
գոր ծու նե ու թյան շր ջա նա կը նե րա ռում է՝ 

• դպ րո ցում կո նֆ լի կտ նե րի, ան կար գու թյուն նե րի կան խար-
գե լում, նա խա կան խում,

• դպ րո ցի տա րած քում և շր ջա կայ քում պար բե րա կան շր ջայ-
ցե ր՝ ան վտան գու թյան ա պա հով ման նպա տա կով, 

• ոս տի կա նու թյան այլ բա ժին նե րի հետ պար բե րա բար տե ղե-
կատ վու թյան փո խա նա կում,



123

• դպ րո ցում տե ղա կայ ված ան վտան գու թյան մի ջոց նե րի 
պահ պա նում:

Դպ րո ցա կան տե սու չի կր թա կան գոր ծա ռույթ նե րը նե րա ռում 
են դա սըն թաց ներ և քն նար կում ներ  ա շա կե րտ նե րի հե տ՝ նե րառ-
ված դպ րո ցա կան ար տա դա սա րա նային ծրագ րե րի մեջ: Թե մա-
տիկ պլան նե րը նե րա ռում են՝ 

• ոս տի կա նու թյան ծա ռայու թյան ներ կայա ցում 
• օ րե նք և օ րի նա պա հու թյուն
•  քա ղա քա ցի ու թյուն և ի րա վունք նե ր
• թմ րա մի ջոց նե րի և ալ կո հո լի օգ տա գո րծ ման կան խար գե լիչ 

ի րա զեկ ման դա սըն թա ց
•  կո նֆ լի կտ նե րի կար գա վո րում 
• ըն տա նե կան բռ նու թյուն նե րի կան խում
•  ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյուն:

8�2�  Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյուն 

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի և ար դյու-
նա վետ մի ջամ տու թյան զար գա ցող երկ րո րդ կարևոր մո տե-
ցումն է վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյու նը (restorative 
justice): 

Ար դա րա դա տու թյան վե րա կա նգ նո ղա կան մո տե ցում նե րը 
գո րծ նա կան կի րա ռու թյուն ստա ցան սկ սած 1970-ա կան նե րի ց՝ 
ԱՄՆ-ում և Կա նա դայում կի րառ վող փո րձ նա կան ծրագ րե րից: 
Դրա նք ա ռա ջին ան գամ հան դես ե կան որ պես այ լը նտ րա նք 
դա սա կան ար դա րա դա տու թյան, դա տա վա րա կան եր բե մն ոչ 
ար դյու նա վետ մո տե ցում նե րին: Հա սա րա կա կան տար բեր շար-
ժում ներ ա ռաջ է ին քա շում այն գա ղա փա րը, որ հան ցա գոր ծու-
թյու նը կո նֆ լի կտ է հա սա րա կու թյան և ան ձի մի ջև և հան ցա գոր-
ծու թյուն կա տա րած ան ձա նց պատ ժի դա տա պար տու մը բա վա-
րար չէ խա խտ ված հա րա բե րու թյուն նե րը վե րա կա նգ նե լու հա մար, 
քա նի որ այդ կե րպ հաշ վի չեն առն վում հա մայն քի և տու ժո ղի ի րա-
վունք նե րը, նրա նց հա սց ված վնա սը: Ա վե լին, տվյալ պա տիժ նե րը 
որևէ կե րպ չեն նպաս տում կո նֆ լիկ տի լուծ մա նը: Տար բեր երկր-
նե րում տու ժող-ի րա վա խա խտ հաշ տեց ման ար դյու նա վետ փոր ձի 
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զար գա ցու մը հի մք դար ձա վ՝ մի ա վոր վե լու մեկ մի աս նա կան նոր 
մո տեց ման մեջ, ո րը ըն կալ վում է որ պես վե րա կա նգ նո ղա կան 
ար դա րա դա տու թյուն: Այս պի սով, վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա-
դա տու թյու նը ըն կալ վում է որ պես ի րա վա խա խտ մա նն ար ձա գան-
քե լու մի գոր ծըն թաց, ո րը նե րա ռում է տու ժո ղի և ի րա վա խախ տի 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, տու ժո ղի կա րիք նե րը, մաս նա գետ նե րի 
ա ջակ ցու թյա մբ տու ժո ղի և ի րա վա խախ տի հա մա տեղ աշ խա-
տան քը ֆի զի կա կան, նյու թա կան վնաս նե րի փոխ հա տուց ման ուղ-
ղու թյա մբ, ինչ պես նաև խա թար ված հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա-
կա նգ նու մը, հան ցան քը ծնող պատ ճառ նե րի վեր հա նու մը և ան հա-
տա կան ու հա մայն քային մա կար դա կով դրա նց լու ծու մը՝ հա մայն-
քային նե րու ժի կի րառ մա մբ: 

Աս տի ճա նա բար վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյու նը 
դար ձավ ար դյու նա վետ և լայ նո րեն կի րառ վող այ լը նտ րա նք, ո րը 
ու ներ իր գա ղա փա րա խո սու թյու նը, մե թո դա բա նու թյու նը և կի րառ-
ման բազ մա թիվ տեխ նի կա ներ: Ներ կայումս բազ մա թիվ երկր ներ 
ի րե նց օ րե նսդ րու թյա մբ և պրակ տի կայում նե րա ռել են վե րա կա նգ-
նո ղա կան ար դա րա դա տու թյան մո դել նե րը: Մի ջազ գային չա փո-
րո շիչ նե րով դրա նք սահ ման ված են նաև ՄԱԿ-ի կող մի ց՝ որ պես 
քրե ա կան գոր ծե րում վե րա կան գո ղա կան ար դա րա դա տու թյան 
ծրագ րե րի կի րառ ման հիմ նա րար սկզ բունք նե ր35: 

Սկզ բունք 1
 Հան ցա գոր ծու թյու նը, նախ և ա ռաջ, մա րդ կային հա րա բե րու-

թյուն նե րի դեմ ուղղ ված հան ցա նք է և ա պա հե տո` օ րեն քի ոտ նա-
հա րում, քան զի օ րե նք նե րը գր ված են մա րդ կային հա րա բե րու-
թյուն նե րում ան վտան գու թյունն ու ար դա րու թյու նը պա շտ պա նե լու 
հա մար:

Սկզ բունք 2
 Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյու նը հա մա րում է, որ 

հան ցա գոր ծու թյու նը ոչ ցան կա լի երևույթ է և մա րդ կային հա րա-
բե րու թյուն նե րի ոտ նա հա րում է, որն ընդ հան րա պես պե տք է 
տե ղի չու նե նա: Սա կայն ե թե ա մեն դեպ քում հան ցա գոր ծու թյու նը 
կա տար վել է, ա պա դրա հետ կապ վում են ինչ պես վտա նգ ներ, 

35 peace.fresno.edu/rjprinc.html
    seekjusticeforall.com/uploads/Restorative_Justice_2.pdf 
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այն պես էլ հնա րա վո րու թյուն ներ: Վտան գը կայա նում է նրա նում, 
որ հան ցա գոր ծու թյան նկատ մա մբ ու նե ցած ար ձա գան քի ար դյուն-
քում թե՛ հա մայն քի ան դամ նե րը, թե՛ տու ժած նե րը և թե՛ ի րա վա-
խա խտ նե րը կա րող են ի րե նց զգալ ա վե լի մե կու սա ցած, վնաս ված 
և վտա նգ ված, իսկ հնա րա վո րու թյու նը կայա նում է նրա նում, որ 
կո նֆ լիկ տի ճի շտ լուծ ման և կա ռու ցո ղա կան ել քի ա պա հով ման 
ժա մա նակ ա նար դա րու թյունն ըն կալ վում և ըն դուն վում է, ա նա-
չա ռու թյունն ու ար դա րու թյու նը վե րա կա նգն վում է, ինչն ա պա հո-
վում է հա րա բե րու թյուն նե րի դրա կան զար գա ցում, և ընդ գրկ ված 
բո լոր կող մե րն ի րե նց զգում են ա վե լի ա պա հով, ա վե լի հար գա-
լից մե կը մյու սի նկատ մա մբ, հնա րա վո րի նս հա մա գոր ծակ ցող և 
ի րենց հա մայն քի ա պա գայի մա սին հոգ տա նե լու գոր ծա ռույթ նե-
րով ա վե լի լի ա զոր ված: 

Սկզ բունք 3
 Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյունն ա մեն ինչ հնա րա-

վո րի նս` « ճի շտ դա րձ նե լու» գոր ծըն թաց է, ո րը նե րա ռում է ի րա-
վա խախտ ման հետևան քով ի հայտ ե կած կա րիք նե րի բա վա րա-
րու մը, օ րի նակ` ան վտան գու թյու նը և ի հայտ ե կած ֆի զի կա կան 
վնաս նե րի և խա թար ված հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա կա նգ նու մը 
ի րա վա խախ տի կող մից, ինչ պես նաև հան ցան քը ծնող պատ ճառ-
նե րի վեր հա նու մը (կախ վա ծու թյուն նե րը, սո ցի ա լա կան և աշ խա-
տան քային հմ տու թյուն նե րի պա կա սը, բա րոյա կան և է թի կա կան 
հիմ քե րի պա կա սը և այլն):

Սկզ բունք 4
 Հան ցա գոր ծու թյան ա ռաջ նային զո հեր են հա մար վում նրանք, 

ով քեր ան մի ջա կա նո րեն են տու ժել հան ցան քից, իսկ երկ րոր-
դայի ն՝ ըն տա նի քի ան դամ նե րը, ըն կեր նե րը, հա մայն քը: 

Սկզ բունք 5 
Ի րա վա խախ տի, տու ժո ղի և հա սա րա կու թյան ան վտան գու-

թյա նն առնչ վող խն դիր նե րը բա վա րա րե լուց հե տո վե րա կա նգ-
նո ղա կան ար դա րա դա տու թյունն ի րա վա խախ տի հա մար տվյալ 
ի րա վի ճա կը դի տար կում է իբրև ու սու ցա նող փո րձ, ո րից կա րե լի է 
դա սեր քա ղել:
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Սկզ բունք 6
 Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյու նը նա խը նտ րում է 

հան ցա գոր ծու թյա նն ար ձա գան քել հնա րա վո րի նս վաղ փու լում` 
ա ռա վե լա գույն չա փով կի րա ռե լով կա մա վոր հա մա գոր ծակ ցու-
թյան սկզբունք նե րը, քան զի հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե լա վու մը և 
նոր դա սեր քա ղե լը կա մա վոր և հա մա գոր ծակ ցու թյուն են թադ րող 
գոր ծըն թաց է:

Սկզ բունք 7
 Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյու նը նա խը նտ րում է 

հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մեծ մա սը դի տար կել հա մա գոր ծակ ցային 
մե խա նիզ մով` նե րգ րա վե լով հան ցան քից ա ռա վել տու ժած նե րի ն՝ 
ա ջակ ցե լու և հաշ վե տու լի նե լու նպա տա կով: Այս գոր ծըն թա ցին 
կա րող են մաս նակ ցել ա ռաջ նային և երկ րոր դային տու ժող նե րն 
ու նրա նց ըն տա նիք նե րը (կամ նրա նց փո խա րի նող նե րը, ե թե 
վեր ջին նե րս չեն ցան կա ցել մաս նակ ցել), ի րա վա խախ տը և նրա 
ըն տա նի քը, հա մայն քի, կա ռա վա րու թյան, կրո նա կան հա մայն քի, 
դպ րո ցի ներ կայա ցու ցիչ նե րը: 

Սկզ բունք 8
 Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյունն ըն դու նում է, որ 

ոչ բո լոր ի րա վա խա խտ նե րը կը նտ րեն հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ճա նա պար հը: Հետևա բար, կա րող է իշ խա նու թյան մի ջամ տու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նալ, ո րը ո րո շում ներ կկայաց նի 
ի րա վա խախ տի փո խա րեն: Իշ խա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
և դրա հետևա նք նե րը պե տք է լի նեն ող ջա միտ, վե րա կա նգ նո-
ղա կան բնույ թի և հար գա լից տու ժող նե րի, ի րա վա խա խտ նե րի և 
հա մայն քի նկատ մա մբ: 

Սկզ բունք 9
 Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյու նը նա խը նտ րում է 

չհա մա գոր ծակ ցող և հա սա րա կու թյան հա մար է ա կան վտա նգ 
ներ կայաց նող ի րա վա խա խտ նե րին ուղ ղոր դել այն պի սի վայ րեր, 
որ տեղ շեշ տը դր ված է ան վտան գու թյան, ար ժեք նե րի, է թի կայի, 
պա տաս խա նատ վու թյան, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և բա րե կր թու-
թյան վրա: Պե տք է այն պես ա նել, որ նրա նք հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նան տես նե լու, զգա լու և ըն կա լե լու տու ժող նե րի վրա ի րե նց 
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հան ցա գոր ծու թյան ու նե ցած հետևան քը/ազ դե ցու թյու նը, պե տք է 
նրա նց քա ջա լե րել սո վո րել ապ րու մակ ցել, ցա վակ ցել, հա սա րա կու-
թյան ար դյու նա վետ ան դամ դառ նա լու հա մար պե տք է ան հրա ժե շտ 
հմ տու թյուն նե րի ձե ռք բե րե լու հա մար հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ-
ծել: Նրա նց ա նը նդ հատ պե տք է կոչ ա նել (ոչ թե ստի պել) դառ նալ 
հա մայն քի հետ ա վե լի հա մա գոր ծակ ցող և ա նը նդ հատ տալ հնա-
րա վո րու թյուն` հա մա պա տաս խան հան գա մա նք նե րում հնա րա վո-
րի նս շուտ դրսևո րե լու ի րե նց հա մա գոր ծակ ցե լու ու նա կու թյու նը:

Սկզ բունք10
 Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյու նը պա հան ջում է 

շա րու նա կա կա նու թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան մե խա նի զմ-
ներ` հնա րա վո րի նս օգ տա գոր ծե լով հա մայն քի բնա կան հնա րա-
վո րու թյուն նե րը, քան զի վս տա հող հա մայնք կա ռու ցե լու ա մե նա-
կարևոր պայ ման նե րից է ձե ռք բեր ված հա մա ձայ նու թյուն նե րի 
կա տա րու մը:

Սկզ բունք11
 Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյու նը ըն դու նում և 

քա ջա լե րում է հա մայն քային հաս տա տու թյուն նե րի` նե րա ռյալ ե կե-
ղե ցու դե րը՝ հա մայն քի հիմ նա սյուն հան դի սա ցող բա րոյա կան և 
է թի կա կան չա փա նիշ նե րն ու սու ցա նե լու և հաս տա տե լու գոր ծում: 

Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյան գո րծ նա կան 
կի րառ վող ծրագ րե րից են, օ րի նա կ՝ տու ժողի րա վա խա խտ 
հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցը (կամ մե դի ա ցի ան), հա մայն քային 
վե րա կա նգ նո ղա կան խոր հուրդ նե րի կող մից վա րած նիս տե րը, 
ըն տա նե կան խմ բե րի կոն ֆե րա նս նե րը և այլ:

 Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյան մո տե ցում նե րը 
կի րառ վում են ար դի ոս տի կա նա կու թյան ծա ռայու թյուն նե րում 
և ան չա փա հաս նե րի հետ կան խար գե լիչ և վաղ մի ջամ տու թյան 
աշ խա տան քի ար դյու նա վետ մո դել նե րից են: ՀՀ-ում վե րա կա նգ-
նո ղա կան ար դա րա դա տու թյան մո տե ցում նե րի նե րդր ման փո րձն 
սկս վել է 2006 թվա կա նի ց՝ « Փի-Էյչ Ին թեր նե շնլ» կազ մա կեր պու-
թյան և ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով պա տաս-
խա նա տու բաժ նի հա մա տեղ ջան քե րո վ36 : Վե րա կա նգ նողա կան 

36 Ներ կայումս բա ժի նը ընդ լայն վել է և կոչ վում է Ըն տա նե կան բռ նու թյան դեմ պայ-
քա րի և ան չա փա հաս նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան վար չու թյուն
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գոր ծըն թաց նե րը կի րառ վել են այն հա մայնք նե րում, որ տեղ ստեղծ-
վել են հա մայն քային վե րա կա նգ նո ղա կան կե նտ րոն նե ր37:

Ա վան դա կան ար դա րա դա տու թյան և  
վե րա կա նգ նո ղա կա ն ար դա րա դա տու թյան հա մե մա տու թյուն

Ա վան դա կան (պատ ժող) ար դա րա-
դա տու թյա ն
Retributive Justice

Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա-
տու թյա ն
Restorative Justice

Հան ցա գոր ծու թյու նը պե տու թյան դեմ 
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն է. այն օ րեն քի 
ոտ նա հա րում է:

Հան ցա գոր ծու թյու նը մեկ այլ 
մար դու և հա մայն քի դեմ ուղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն է:

Հան ցա գոր ծու թյան վե րա հս կու մը 
կա տա րում է քրե ա կան ար դա րա դա-
տու թյան հա մա կար գը:

Հան ցա գոր ծու թյան վե րա հս կու մը 
կա տա րում է հա մայն քը:

Ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրե լու, ինչ պես նաև հաշ վե տու լի նե լու 
մե խա նի զմ է հա մար վում ա զա տա-
զր կող պա տի ժը:

Հան ցա գոր ծու թյան հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լը 
սահ ման վում է որ պես ի րա վա-
խախ տի կող մից պա տաս խա-
նատ վու թյան ստա նձ նում և վնա սի 
վե րա կա նգ նում:

Հան ցա գոր ծու թյու նը ան հա տա կան 
գոր ծո ղու թյուն է և են թադ րում է ան հա-
տա կան պա տաս խա նատ վու թյուն:

Հան ցա գոր ծու թյունն ու նի և ան հա-
տա կան, և սո ցի ա լա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան սահ ման ներ:

Պա տի ժը ար դյու նա վետ է, ո րով հե տև 
ա. պատ ժի սպառ նա լի քը կր ճա տում է 

հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թի վը,
բ.  պա տի ժը փո խում է վար քը:

Մի այն պա տի ժը ար դյու նա վետ չէ 
վար քա գի ծը փո խե լու հա մար և 
ա վե լին, այն քայ քայում է հա մայն քի 
ներ դաշ նա կու թյունն ու լավ հա րա-
բե րու թյուն նե րը:

Տու ժող նե րը գոր ծըն թա ցի եզ րագ ծում 
են մնում:

Տու ժող նե րը հան ցա գոր ծու թյան 
լուծ ման գոր ծըն թա ցի կե նտ րո նում 
են:

Հա մար վում է, որ ի րա վա խախ տը 
ո րո շա կի թե րու թյուն ներ ու նե ցող 
ան հատ է:

Հա մար վում է, որ ի րա վա խա խտ 
ու նակ է վե րա կա նգ նել իր իսկ 
պատ ճա ռած վնա սը:

37 Աղ բյու րը՝ « Վե րա կա նգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյունն ու հա մայն քային վե րա-
կա նգ նո ղա կան կե նտ րոն նե րը Հայաս տա նում:
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Կե նտ րո նա ցում ան ցյա լի մե ղադ-
րան քի վրա 
(արդյոք նա է ա րել):

Կե նտ րո նա ցում ա պա գայում 
խն դի րը լու ծե լու և պար տա վո րու-
թյուն նե րի վրա (ինչ է ար վե լու):

Շեշ տա դր վում է ընդ դի մա դիր և 
բա ցա ռող հա րա բե րու թյու նը:

Շեշ տա դր վում է երկ խո սու թյու նը և 
բա նակ ցու թյու նը:

Ցա վի հար կադ րա նք՝ որ պես 
պատ ժե լու և կան խե լու մի ջոց:

Հա տու ցու մը՝ որ պես եր կու կող մե րի 
վե րա կա նգ ման մի ջոց:

Հա մայն քը գոր ծըն թա ցի ան մի ջա կան 
մաս նա կից չէ, այլ ա նուղ ղա կի ո րեն 
ներ կայաց վում է պե տու թյան կող մից:

Հա մայն քը հան դես է գա լիս որ պես 
վե րա կա նգ նո ղա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կեր պիչ:

Ար ձա գան քը կե նտ րո նա նում է 
հան ցա գոր ծի՝ ան ցյա լում դրսևո րած 
վար քի վրա:

Ար ձա գան քը կե նտ րո նա նում է 
հան ցա գոր ծի ա րար քի վնա սա կար 
հետևա նք նե րի վրա և շեշ տադ րում 
է ա պա գան:

Կախ վա ծու թյուն լի ա զոր ված մաս նա-
գե տից:

Մաս նա կից նե րի ուղ ղա կի նե րգ րավ-
վա ծու թյուն:
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8�3� Ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած (ԱԾԽՄ)  
ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան  
ի րա վա կան կար գա վո րում նե րը և խնամ քի  
կազ մա կե րպ ման հիմ նա կան ձևե րը

 Ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի պա շտ պա-
նու թյու նը կար գա վոր վում է ազ գային օ րե նսդ րու թյա մբ և մի ջազ-
գային պայ մա նագ րե րով, ո րո նց մի ա ցել է Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նը: 

Հա մա ձայն «Ա ռա նց ծ նո ղա կան խ նամ քի մնա ցած ե րե խա-
նե րի սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 
հոդ վա ծի՝ «Ա ռա նց ծ նո ղա կան խ նամ քի մնա ցած ե րե խա» է 
հա մար վում 18 տա րին չլ րա ցած այն ե րե խան, ո րի ծնող նե րը (կամ 
մի ակ ծնո ղը) մա հա ցել են, զրկ վել են ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից, 
ճա նաչ վել են ան գոր ծու նակ, խու սա փում են ե րե խա նե րի դաս տի-
ա րա կու թյու նից կամ նրա նց ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա-
նու թյու նից, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով ճա նաչ վել 
են մա հա ցած, ան հայտ բա ցա կայող կամ ան հայտ են:

«Ա ռա նց ծ նո ղա կան խ նամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի թվին 
պատ կա նող ան ձի նք» են հա մար վում 18-23 տա րե կան այն 
ան ձի նք, ո րոնց ծնող նե րը (կամ մի ակ ծնո ղը) մի նչև նրա նց 18 
տա րին լրա նա լը մա հա ցել են, զրկ վել են ծ նո ղա կան ի րա վունք-
նե րից, ճա նաչ վել են ան գոր ծու նակ, խու սա փել են ե րե խա նե րի 
դաս տի ա րա կու թյու նից կամ նրա նց ի րա վունք նե րի և շա հե րի 
պա շտ պա նու թյու նից, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
ճա նաչ վել են մա հա ցած, ան հայտ բա ցա կայող կամ ան հայտ են38: 

Ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի սո ցի ա լա-
կան պա շտ պա նու թյան և դրա նից բխող հար ցե րը կար գա վո րող 
ի րա վա կան ակ տե րը հետևյա լն են`

1. «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, 
2. «Ա ռա նց ծ նո ղա կան խ նամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի սո ցի ա-

լա կան պա շտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, 
3. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2006 թվա կա նի հու նի սի 22-ի «Ա ռանց 

ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի եվ ա ռա նց 
38 «Ա ռա նց ծ նո ղա կան խ նամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու-

թյան մա սին» ՀՀ օ րե նք
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ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի թվին պատ կա-
նող ան ձա նց կե նտ րո նաց ված հաշ վառ ման կար գը հաս տա-
տե լու եվ հայաս տա նի հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 
2003 թվա կա նի հու լի սի 23-ի N 917-Ն ո րո շումն ու ժը կո րց-
րած ճա նա չե լու մա սին» N 962-Ն ո րո շում, 

4. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008 թվա կա նի մայի սի 8-ի «Ե րե-
խային խնա մա տար ըն տա նիք հա նձ նե լու կար գը, յու րա քան-
չյուր ե րե խայի պա հե լու հա մար խնա մա տար ըն տա նի քին 
ամ սա կան վճար վող դրա մա կան մի ջոց նե րի եվ ե րե խայի 
խնամ քի եվ դաս տի ա րա կու թյան հա մար խնա մա տար ծնող-
նե րի վար ձատ րու թյան վճար ման կա րգն ու չա փը եվ խնա-
մա տար ըն տա նիք ե րե խային դաս տի ա րա կու թյան հա նձ նե-
լու մա սին պայ մա նագ րի ձևը հաս տա տե լու մա սին» N 459-Ն 
ո րո շում,

5. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10-ի 
« Միջ գե րա տես չա կան սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
կա նո նա կար գը սահ մա նե լու մա սին» N 1044-Ն ո րո շու մը, 

6. ՀՀ սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան նա խա րա րի 2003 թվա-
կա նի սեպ տեմ բե րի 8-ի «Ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա-
ցած ե րե խա նե րի և ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած 
ե րե խա նե րի թվին պատ կա նող ան ձա նց ան ձնա կան քար տի 
ձևը, հաշ վառ ման մա տյա նի ձևը, կե նտ րո նաց ված հաշ վառ-
ման մա տյա նի ձևը հաս տա տե լու մա սին» N 86-Ն հրա ման, 

7. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10-ի 
« Սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյուն ներ տրա մադ րող տա րած-
քային մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման և 
սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյուն նե րի տրա մա դր ման կա րգն ու 
պայ ման նե րը սահ մա նե լու մա սին» N 1061-Ն ո րո շում 

8. Ա ռնչ վող մի ջազ գային և տե ղա կան օ րե նսդ րու թյուն. («Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի ա, ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյուն, ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նս գի րք, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենս գի րք, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս-
գի րք, « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րե նք, 
« Սո ցի ա  լա կան ա ջակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օ րե նք և այլն)։ 
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Ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի պա շտ պա-
նու թյու նը հա մա լիր աշ խա տա նք է, ո րի կարևոր դե րա կա տար նե-
րից է ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը: Ոս տի կա նու թյան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան շր ջա նա կում 
ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն ու նի ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի 
մնա ցած ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման, հաշ վառ ման և խնամ քի 
կազ մա կե րպ ման գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցու թյու նը լի ա զոր 
մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ: 

Ա ԾԽՄ ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման գոր ծա ռույ թը ուղ ղա կի ո-
րեն սահ ման ված չէ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ծա ռայու թյան լի ա զո րու-
թյուն նե րի շր ջա նա կում: Այ նուա մե նայ նիվ, հա մա ձայն ՀՀ ըն տա-
նե կան օ րե նսգր քի 110 հոդ վա ծի, հիմ նա րկ նե րի (նա խա դպ րո ցա-
կան կր թա կան, հան րա կր թա կան, բժշ կա կան կամ նմա նա տիպ 
այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի) պաշ տո նա տար ան ձի նք, ո րո նք 
տե ղե կու թյուն ներ ու նեն սույն օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով նշ ված ե րե խա նե րի մա սին, պար տա վոր են այդ մա սին 
հա ղոր դել խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րին` 
ըստ ե րե խա նե րի փաս տա ցի գտնվե լու վայ րի39: 

Ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րը, հան րու թյան հետ պար բե-
րա կան շփում նե րի, հա մայն քում նե րգ րավ վա ծու թյան, մու րա ցիկ 
և թա փա ռա շր ջիկ ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման և հաշ վառ ման 
աշ խա տա նք նե րի կազ մա կե րպ ման շր ջա նա կում, ա ռա վել շատ են 
առնչ վում ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած, կյան քի դժ վա րին 
ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րին, հետևա բար ոս տի կա նու-
թյան ծա ռայող նե րը կարևոր դե րա կա տա րու թյուն ու նեն ե րե խա-
նե րի հայտ նա բեր ման և հա մա պա տաս խան մար մին նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ նրանց խնամ քի կազ մա կե րպ ման գոր-
ծում: Այդ նպա տա կով ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու-
թյան, նրա նց պատ շաճ ըն տա նե կան խնամ քի կազ մա կե րպ ման 
խն դիր կամ ակն հայտ բաց թո ղում հայտ նա բե րե լու դեպ քում ոս տի-
կա նու թյան ծա ռայո ղը պե տք է ի րա կա նաց նի հետևյալ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը. 

• Պե տք է լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյուն հա վա քի ե րե խայի 
խնամ քի կազ մա կե րպ ման, ե րե խայի փաս տա ցի և ի րա-
վա կան կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ, այն է. 

39 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150028
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 3 Ե րե խան ու նի՞ ծնող ներ, խնա մա կալ ներ: 
 3 Խ նա մա կալ նե րը փաս տա ցի ա պա հո վո՞ւմ են ե րե խայի 

խնամ քը: 
 3 Ա րդյո՞ք ե րե խան փաս տա ցի չի գտն վում ա ռա նց 

խնամ քի, սա կայն դե ռևս հաշ վառ ված չէ:
 

Ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խայի հայտ նա բեր-
ման դեպ քում տե ղե կու թյուն նե րը պե տք է փո խա նց վեն հա մայն քի 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մա րմ նին: 

Ա ռա նց ծ նո ղա կան խ նամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի և ա ռանց ծ նո-
ղա կան խ նամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի թվին պատ կա նող ան ձա նց 
(այ սու հե տ՝ ա ռա նց ծ նո ղա կան խ նամ քի մնա ցած ե րե խա ներ) հաշ-
վա ռումն ի րա կա նաց նում են խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու-
թյան մար մին նե րը՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու-
թյան սահ մա նած կար գո վ40: 
Ե րե խան ճա նաչ վում է ԱԾԽՄ երբ՝ 

• ե րե խայի ծնող նե րը (կամ մի ակ ծնո ղը) մա հա ցել են,
• ն րա նք զրկ վել են ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից,
• ծ նող նե րը ճա նաչ վել են ան գոր ծու նակ,
• ծ նող նե րը խու սա փում են ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյու-

նից,
• ծ նող նե րը խու սա փում են ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և 

շա հե րի պա շտ պա նու թյու նից,
• ծ նող նե րը օ րեն քով սահ ման ված կար գով ճա նաչ վել են 

մա հա ցած, ան հայտ բա ցա կայող,
• ծ նող նե րն ան հայտ են:

 Հա մա ձայն ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 110 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի, Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը նման 
տե ղե կու թյուն ստա նա լու պա հից ե րեք օր վա ըն թաց քում պար-
տա վոր է ան ցկաց նել ե րե խայի կյան քի պայ ման նե րի ու սում նա սի-
րու թյուն և նրա ծնող նե րի կամ ազ գա կան նե րի կող մից խնամ քի 

40  «Ա ռա նց ծ նո ղա կան խ նամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծ
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փաս տի բա ցա կայու թյուն բա ցա հայ տե լիս ա պա հո վել ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյու նը մի նչև նրա տե ղա-
վոր ման հար ցի լու ծու մը41:

 Մի ջազ գային փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը, ինչ պես նաև ՀՀ 
գոր ծող փոր ձը ցույց են տա լիս, որ հա ճախ խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մար մի նը և կից գոր ծող հա նձ նա ժո ղով նե րը 
վե րը նշ ված ու սում նա սի րու թյունն ի րա կա նաց նում են ոս տի կա նու-
թյան հետ հա մա տեղ: Դա ի րա կա նաց վում է ե րե խայի բնա կու թյան 
վայ րից ծնող նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն հայ ցե լու մի ջո-
ցով, ինչ պես նաև ան վտան գու թյան նկա տա ռում նե րից ել նե լո վ՝ 
հա մա տեղ տու նայ ցեր կազ մա կեր պե լու և ի րա կա նաց նե լու մի ջո-
ցով, երբ առ կա է տե ղե կատ վու թյուն և դրա հի ման վրա ակն հայտ 
կաս կած, որ ըն տա նի քում կա բռ նու թյուն, հան ցա գոր ծու թյան 
ռի սկ և այլն: ԱԾԽՄ ե րե խա նե րի խնամ քի կազ մա կե րպ ման շր ջա-
նա կում լի ա զոր մար մին նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ոս տի կա նու-
թյան հա մա պա տաս խան բա ժին նե րի հետ ևս շատ կարևոր է՝ ել նե-
լով ար դի ժա մա նա կա շր ջա նում բռ նու թյա նը և ան վտան գու թյա նը 
վե րա բե րող մար տահ րա վեր նե րից և դրա նց կա նխ ման և ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հա մա լիր ար ձա գա նք ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նից: Այս ա ռու մով ԱԾԽՄ ե րե խա նե րի խնամ քի 
կազ մա կե րպ ման ձևե րի ի մա ցու թյու նը կարևոր նշա նա կու թյուն 
ու նի ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան ծա ռայող նե րի հա մար: 

ՀՀ-ում ԱԾԽՄ ե րե խա նե րի խնամ քը կազ մա կե րպ վում է հաս-
տա տու թյուն նե րում և հաս տա տու թյուն նե րից դուրս: Շուր ջօ րյա 
խնա մք ա պա հո վում են ման կատ նե րը: Ներ կայումս պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյունն ուղղ ված է հաս տա տու թյուն նե րի բեռ նա-
թափ մա նը, ո րից ել նե լո վ՝ խրա խուս վում է ըն տա նի քա հեն այն պի սի 
մո դել նե րի կի րա ռու մը, ինչ պի սիք են խնա մա տար ըն տա նի քը, 
խնա մա կա լու թյու նը, որ դեգ րու մը: Այդ նպա տա կով մշակ վել է ՀՀ 
կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի խնամ քի 
այ լը նտ րան քային ծա ռայու թյուն նե րի հա մա կար գի զար գաց ման 
հայե ցա կար գը:42 Հաշ վի առ նե լով մի ջազ գային պրակ տի կայում 

41 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150028
42 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում 

հայտն ված ե րե խա նե րի խնամ քի այ լը նտ րան քային ծա ռայու թյուն նե րի հա մա-
կար գի զար գաց ման հայե ցա կա րգ, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 12.05.2016թ. նիս տի N 
18 ար ձա նագ րային ո րո շում
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կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի խնամ քի 
կազ մա կե րպ ման ըն տա նի քա հեն մի շա րք ձևե րի կի րառ ման փոր-
ձը՝ հայե ցա կար գը նա խա տե սում է խնամ քի այ լը նտ րան քային 
ծա ռայու թյուն նե րի հետևյալ տե սակ նե րը43.

 Որ դեգ րում 
Որ դեգ րու մը հա մար վում է ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա-

ցած ե րե խա նե րի խնամ քը ըն տա նի քում կազ մա կեր պե լու նա խա-
պատ վե լի ձևը: 

Խ նա մա կա լու թյուն և հո գա բար ձու թյուն. 
Խ նա մա կա լու թյու նը կի րառ վում է 14 տա րին չլ րա ցած, ա ռանց 

ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ան չա փա հաս նե րի, ինչ պես նաև 
ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցի նե րի նկատ մա մբ, իսկ 
հո գա բար ձու թյու նը՝ 14-18 տա րե կան ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի 
մնա ցած ան չա փա հաս նե րի, ինչ պես նաև սահ մա նա փակ գոր ծու-
նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցի նե րի նկատ մա մբ։ 

Խ նա մա տա րու թյուն խնա մա տար ըն տա նիք նե րում
 Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի ժա մա-

նա կա վոր տե ղա վոր ման ձևե րից մե կն է, երբ ե րե խայի խնամ քը 
կազ մա կե րպ վում է ըն տա նի քում: Խնա մա տար ըն տա նի քը պե տու-
թյան կող մից վճար վող, ըն տա նի քում ե րե խայի խնամ քը կազ մա-
կեր պե լու մո դել է, ո րի հիմ նա կան ա ռա վե լու թյու նը ըն տա նե կան 
մի ջա վայ րի առ կայու թյունն է ե րե խայի կեն սա գոր ծու նե ու թյան և 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցում։

 Ման կա կան ա վան 
Ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի ըն տա նե կան 

պայ ման նե րում շուր ջօ րյա խնամ քի կազ մա կե րպ ման ձև է44:  

Ե րե խա նե րին ա ջակ ցու թյան կե նտ րոն. 
Նա խա տես ված է կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն-

ված ե րե խա նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի 
43  Հայաս տա նի հան րա պե տու թյու նում կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված 

ե րե խա նե րի խնամ քի այ լը նտ րան քային ծա ռայու թյուն նե րի հա մա կար գի զար գաց ման 
հայե ցա կա րգ, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 12.05.2016թ. նիս տի N 18 ար ձա նագ րային ո րո-
շում, 6րդ գլուխ, կետ 20

44 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նման խնա մք ի րա կա նաց նում է « ՍՈՍ» 
Ման կա կան գյու ղեր» հայ կա կան բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րա մը: 
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սո ցի ալ-հո գե բա նա կան վե րա կա նգ նո ղա կան ծա ռայու թյուն նե րի 
տրա մա դր ման, ըն տա նի քի չա փա հաս ան դամ նե րի զբաղ վա ծու-
թյան ա պա հով մա նն ա ջակ ցե լու, ե րե խայի նյու թա կան ու կեն ցա-
ղային պա հա նջ նե րի բա վա րար ման, կր թու թյա նն ու դաս տի ա րա-
կու թյա նն օ ժան դա կե լու,ա ռա ջին բժշ կա կան օգ նու թյան ծա ռայու-
թյան տրա մա դր ման և խնամ քի ա պա հով ման հա մա ր՝ մի նչև ե րե-
խային ծնո ղին վե րա դա րձ նե լը կամ ե րե խայի նկատ մա մբ խնա մա-
կալ կամ հո գա բար ձու նշա նա կե լը, կամ խնա մա տար ըն տա նի քում 
տե ղա վո րե լը, իսկ դրա նց ան հնա րի նու թյան դեպքում` բնակ չու թյան 
սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լը:  

Ե րե խա նե րի բժշ կա սո ցի ա լա կան վե րա կա նգ նո ղա կան հաս
տա տու թյուն 

Ե րե խա նե րի բժշ կա սո ցի ա լա կան վե րա կա նգ նո ղա կան հաս-
տա տու թյու նը կոչ ված է ի րա կա նաց նել հա տուկ կա րիք ներ ու նե-
ցող ե րե խա նե րի բու ժու մը, խոս քի խան գա րում նե րի շտ կու մը, 
հա մա լիր վե րա կա նգ նո ղա կան այլ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա-
ցու մը, հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան տրա մադ րու մը, ինչ պես նաև 
բուժ ման ըն թաց քում ե րե խա նե րի ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
աշ խա տա նք նե րի կազ մա կեր պում:

 Ստուգիչ հարցեր
1. Ո րո ՞նք են հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում ի րա վա-

պահ հա մա կար գի կող մից ի րա կա նաց վող ժա մա նա կա-
կից հայե ցա կար գե րը:

2. Ո՞րն է հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման ար դի ուղ ղու-
թյուն նե րի հիմ նա կան նկա րա գի րը և դա սա կար գու մը:

3. Ո րո ՞նք են վե րա կա նգ նո ղա կան և ա վան դա կան ար դա-
րա դա տու թյան տար բե րու թյուն նե րը:

4. Ի՞նչ հիմ նա կան ի րա վա կան ակ տե րով է կար գա վոր վում 
ԱԾԽՄ ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան պա շտ պա նու թյու նը ։

5. Ո րո ՞նք են ԱԾԽՄ ե րե խա նե րի խնամ քի կազ մա կե րպ-
ման հիմ նա կան ձևե րը։ 

6. Ո րո ՞նք են ոս տի կա նու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռույթ-
նե րը ԱԾԽՄ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու-
թյան հար ցում: 
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8�4� Ան չա փա հաս ի րա վա խախ տի ռիս կե րը և կա րիք նե րը, 
պրո ֆի լակ տիկ աշ խա տա նք կյան քի դժ վա րին  
ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի շր ջա նում 

Ան չա փա հաս նե րի կող մից կա տար վող ի րա վա խախ տում նե րը 
հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան, մշա կու թային, բա րոյա կան, ընդ-
հա նուր առ մա մբ հա սա րա կու թյան վի ճա կի ուղ ղա կի ցու ցա նիշ ներ 
են, և դրա նց կան խար գե լու մը հնա րա վոր է մի այն առ կա ընդ հա-
նուր խն դիր նե րի կար գա վոր ման ու ղի նե րի գոր ծա դր մա մբ: Ան չա-
փա հաս նե րի կող մից կա տար վող ի րա վա խախ տում նե րը կայա-
ցած, հս տակ ձևա վոր ված դիր քո րո շում նե րի ար դյունք չեն, չու նեն 
հա կա հա սա րա կա կան վա րք դրսևո րե լու խոր քային մո տի վա ցի ա 
և վար քային ձևեր. որ պես կա նո ն՝ դրա նք վար քի ի րա վի ճա կային  
դրսևո րում ներ են, սո ցի ալ-կեն ցա ղային, ըն տա նե կան խն դիր-
նե րի լուծ ման թվա ցյալ հե շտ տար բե րակ, հու սալ քու թյան կամ 
ըմ բոս տու թյան այ լը նտ րան քային մի ջոց: Հու սալ, որ երբևէ չեն 
լի նի ան չա փա հաս ի րա վա խա խտ ներ, ի հար կե, ի րա տե սա կան չէ: 
Սա կայն հնա րա վոր է կան խել սո ցի ա լա կան հիմ քե րի վրա նրա նց 
ի րա վա խա խտ վար քի դրսևոր ման ա ճը: Ա ռա վե լա պես վտան գա-
վոր է, որ սկզբ նա կան շր ջա նում սո ցի ա լա կան հան գա մա նք նե րից 
« հար կա դր ված» ի րա վա խախ տու մը,  հե տա գայում կա րծ րա նա լով, 
վե րած վում է կայուն վար քագ ծի նմու շի, ին չի պատ ճա ռով  ան չա-
փա հաս տա րի քում մեկ ան գամ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած 
ան ձա նց մոտ չա փա հաս տա րի քում ձևա վոր վում է հան ցա ծին 
վար քագ ծի տե սակ: 

Ը նդ հա նուր առ մա մբ, ի րա վա խախ տում կա տա րած և հատ կա-
պես հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան չա փա հաս նե րի շր ջա նում 
տար բեր երկր նե րում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 
են տվել այն գոր ծոն նե րը, ո րո նց ազ դե ցու թյա մբ ան չա փա հա սը 
կա տա րում է ի րա վա խախ տում: Այս գոր ծոն նե րը ըն կալ վում են 
որ պես ռիս կեր և կա րիք ներ, ո րո նք ան չա փա հա սի սո ցի ա լա կա-
նաց ման գոր ծըն թա ցում նպաս տում են հա կաօ րի նա կան վար-
քագ ծի դրսևոր մա նը:  Պրակ տի կան ցույց է տվել, որ ի րա պես 
հա սա րա կու թյան մեջ ռիս կային գոր ծոն նե րի նվա զեց ման դեպ քում 
ար ձա նա գր վում է ան չա փա հաս նե րի կող մից կա տար վող հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի նվա զում:   Ան չա փա հա սի վար քի ձևա վոր ման, 
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նրա սո ցի ա լա կա նաց ման հա մար ան փո խա րի նե լի և ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն ու նի ըն տա նի քը. ան չա փա հա սի ի րա վա խա խտ 
վար քի ձևա վոր մա նը նպաս տում են ըն տա նիք նե րը, ո րո նք լի ար-
ժեք չեն ի րե նց գոր ծա ռու թյա մբ: Վեր ջին տա րի նե րին ա ռա վել 
կարևոր է դառ նում ցե րե կային կե նտ րոն նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի 
առ կայու թյու նը, քա նի որ դրա նք լրաց նում և ա ջակ ցում են դժ վա-
րու թյուն ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ն՝ դրա նով իսկ ե րե խա նե րին 
զե րծ պա հե լով հնա րա վոր ի րա վա խա խտ վար քից, հան ցա վոր 
խմ բա վո րու մե րի մեջ նե րգ րավ վե լուց, աշ խա տան քային շա հա գոր-
ծու մից և այլն: Հա մայն քային նման կե նտ րոն նե րի ա ռա վե լու թյու նը 
կայա նում է նրա նում, որ կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն-
ված ե րե խա նե րը չեն ուղ ղո րդ վում հաս տա տու թյուն և ծնող նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են ստա նում հա մայն քի ա ջակ ցու թյա մբ ի րա կա-
նաց նել ե րե խայի հա մա լիր խնա մքն ու դաս տի ա րա կու թյու նը: 

Ռիս կային գոր ծոն է դի տա րկ վում ե րե խայի բ նա կու թյան վայ-
րը.   քա ղա քի ար վար ձան նե րում, սո ցի ա լա պես աղ քատ հատ ված-
նե րում բնակ վող ե րե խա նե րը ա ռա վել հակ ված են ի րա վա խա խտ 
վա րք դրսևո րե լու:  Շատ վի ճե լի գոր ծոն է աղ քա տու թյու նը: Ա ռան-
ձին վե րց րած այն՝ որ պես ուղ ղա կի պատ ճառ, չի կա րող ան մի ջա-
կա նո րեն ազ դել ի րա վա խա խտ վար քի ձևա վոր ման վրա,  սա կայն 
նկա տի ու նե նա լով, որ աղ քա տու թյու նը ինք նին զու գո րդ վում է 
տար բեր ռիս կային պատ ճառ նե րով, ա պա դրա նք ամ բող ջու-
թյան դեպ քում մե ծաց նում են ի րա վա խա խտ ման վտան գը: Այս-
պես, կր թու թյուն և աշ խա տա նք չու նե ցող ծնող նե րի խնամ քին 
մնա ցած ե րե խա նե րը տն տե սա կան աղ քա տու թյան հետ մեկ տեղ 
յու րաց նում են աղ քա տու թյան բո լոր մյուս ատ րի բուտ նե րը՝ ա ռող-
ջու թյան կո րուստ (այդ թվում և՛ ֆի զի կա կան, և՛ հոգևոր ա ռող ջու-
թյան), կո նֆ լիկ տայ նու թյուն ըն տա նի քում, բռ նու թյուն ներ և այլն: 
Այս պի սով, աղ քա տու թյու նը` որ պես ընդ հան րա կան գոր ծոն, դառ-
նում է  ի րա վա խա խտ ման ո րո շիչ պատ ճառ: Սա է պատ ճա ռը, 
որ հա ճախ ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող բազ մա մաս նա գի տա-
կան խմ բե րը դժ վա րա նում են տա րան ջա տել դևի ա նտ վար քագ ծի 
տե սակ նե րը միև նույն ան չա փա հա սի մոտ` ա ռաջ նու թյան տե սա-
կե տից փոր ձե լով դա սա կար գել դրա նք: Որ պես կա նո ն՝ ան կա նոն 
սո ցի ա լա կա նաց ման ար դյուն քում ե րե խա նե րի մոտ ձևա վոր վում 
են դևի ա նտ վար քագ ծի տար բեր նմուշ ներ մի մյա նց զու գա հեռ, 
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ո րո նք փո խլ րաց նում են նրա հա կա սո ցի ա լա կան վար քա գի ծը: 
Այս պես, մու րա ցիկ և գող ե րե խան զու գա հեռ դրսևո րում է այս 
եր կու դևի ա նտ վար քագ ծե րը՝ որ պես այ լը նտ րա նք ի րա վի ճա կին: 

ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ բո լոր ռիս կային ի րա վի ճակ նե րը մի ա խմբ-
ված են մեկ ի րա վի ճա կի մեջ, ո րը սահ ման վում է որ պես կյան քի 
դժ վա րին ի րա վի ճակ: 

Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճակ`  հաշ ման դա մու թյան, հի վան դու-
թյան, տա րի քի հետ կապ ված ինք նաս պա սա րկ ման ու նա կու թյուն-
նե րի կո րս տի, ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա լու, աղ քա տու թյան, 
գոր ծա զր կու թյան, ըն տա նի քում կո նֆ լի կտ նե րի, դա ժան վե րա-
բեր մուն քի, բռ նու թյան, մա րդ կա նց շա հա գո րծ ման (թ րա ֆի քին գի) 
են թա րկ վե լու, ա նօգ նա կա նու թյան, մի այ նա կու թյան, սո ցի ա լա կան 
մե կու սաց ման, վնա սա կար սո վո րույթ նե րի, դժ բա խտ պա տա-
հա րի կամ ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րում հայտն վե լու, ա զա տա-
զրկ ման վայ րե րում գտն վե լու կամ այդ վայ րե րից վե րա դառ նա լու 
հան գա մա նք նե րից որևէ մե կով կամ դրա նց հա մա կց մա մբ մար դու 
կեն սա գոր ծու նե ու թյա նը խան գա րող օբյեկ տիվ ի րա վի ճակ, որն 
ան ձն ինք նու րույն հաղ թա հա րել չի կա րո ղ45: Կա րի քի բա վա րա-
րու մը սո ցի ա լա կան բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նե ու թյան ե րաշ խիք 
է և ա ռո ղջ զար գաց ման նա խա պայ ման: 

Ե րե խա նե րի կա րիք նե րը հե նց ա ռա նձ նա հա տուկ են նրա նով, 
որ պա հան ջում են յու րա հա տուկ մո տե ցում՝ հի մն ված մար դու 
ի րա վունք նե րի արժևոր ման վրա: Ե թե դա սա կար գե նք  ռիս կե րն 
ու կա րիք նե րը ըստ դրա նց ծագ ման, ա պա կա րող ենք ա սել, որ 
ան չա փա հաս նե րի հետ պրո ֆի լակ տիկ աշ խա տան քը  պա հան ջում 
է հա մա լիր մո տե ցում և ար ձա գա նք հետևյալ մա կար դակ նե րում՝ 
ան հա տա կան, ըն տա նե կան, խմ բային, դպ րո ցա կան, հա մայն-
քային:

Պ րակ տի կան ցույց է տվել, որ ա ռա վել ար դյու նա վետ են  այն 
ծա ռայու թյուն նե րը, ո րո նք ընդ գր կում են մի քա նի բա ղադ րիչ ներ, 
այդ թվում` ըն տա նի քի հետ աշ խա տա նք, դպ րոց, կր թու թյուն, 
թե րա պև տիկ աշ խա տա նք ներ: Ըն տա նի քի հետ աշ խա տան քը 
կարևոր վում է նրա նով, որ դրա շնոր հիվ չա փա հաս մա րդ կա նց 
ևս տր վում է հնա րա վո րու թյուն՝ նոր հմ տու թյուն ներ ձե ռք բե րե լու, 

45 Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան մա սին ՀՀ օ րե նք
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իսկ ծնող նե րը ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան և վե րա հս կո ղու-
թյան լա վա գույն հնա րա վո րու թյունն ու նեն:

 Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խայի հետ 
պրո ֆի լակ տիկ աշ խա տան քում ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն ու նի 
հետևյալ մե թոդ նե րի հա մա լիր կի րա ռու մը. 

1. Ե րե խայի հայտ նա բե րում, որն ի րա կա նաց վում է ոս տի կա-
նու թյան ծա ռայու թյան շր ջայ ցի, ստաց ված տե ղե կատ վու-
թյան, օ պե րա տիվ աշ խա տան քի կամ այլ գոր ծո ղու թյան 
ար դյուն քում: 

2. Ե րե խայի, ծնող նե րի/օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րի հետ 
նախ նա կան զրույց. շատ կարևոր է ե րե խայի հետ ա ռաջ-
նային զրույ ցը, ո րը պե տք է վս տա հու թյուն ստեղ ծի ե րե խայի 
հետ աշ խա տան քը շա րու նա կե լու հա մար: 

3. Ե րե խայի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րում, 
նախ նա կան ու սում նա սի րու թյուն և ըստ հե տա գա ան հրա-
ժեշ տու թյա ն՝ գնա հա տում: Տե ղե կատ վու թյու նը պե տք է 
հա վա քա գր վի հնա րա վոր բո լոր աղ բյուր նե րից:

4.  Տե ղե կատ վու թյան փո խան ցում հա մայն քի խնա մա կա լու-
թյան և հո գա բար ձու թյան հա նձ նա ժո ղո վին և/ կամ ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան բաժ նին: 

5. Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան բա րե լավ-
մա նն ու խնամ քի պատ շաճ կազ մա կե րպ մա նն ուղղ ված 
հա մա տեղ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում՝ բո լոր գոր ծըն-
կեր կա ռույց նե րի հետ յու րա քան չյուր ան հա տա կան գոր ծի 
շր ջա նա կում: 

6. Ը ստ ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րի, ծնող նե րի կող մից 
ե րե խա նե րի խնամ քի կազ մա կե րպ ման հար ցում ծնո ղա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տար ման, ե րե խա-
նե րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող, հա կա սո-
ցի ա լա կան վար քա գիծ դրսևո րող ծնող նե րի (կամ նրա նց 
օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րի) նկատ մա մբ պրո ֆի լակ տիկ 
հաշ վառ ման ի րա կա նա ցում: 

7. Ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րով պա րզ ված ի րա վա-
խախ տում կա տա րած ան չա փա հաս նե րի պրո ֆի լակ տիկ 
հաշ վառ ման ի րա կա նա ցում:

8.  Հաշ վառ ման մեջ գտն վող ան չա փա հաս նե րի վար քի նկատ-
մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն դպ րո ցում, հա մայն քում:
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9.  Հաշ վառ ման մեջ գտն վող ան չա փա հաս նե րի հետ պար բե-
րա կան հան դի պում ներ, խո րհր դատ վու թյան տրա մադ րում, 
ուղ ղոր դում հա մայն քային վե րա կա նգ նո ղա կան կե նտ րոն-
ներ կամ այլ ծա ռայու թյուն ներ:

10.  Հաշ վառ ման մեջ գտն վող ան չա փա հաս նե րի նե րգ րա վում 
հա մայն քի սո ցի ալ-մ շա կու թային, կր թա կան մի ջո ցա ռում նե-
րի ն։

11.  Բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող և հաշ վառ ման մեջ 
գտն վող ծնող նե րի հետ պար բե րա կան զրույց ներ, կան խար-
գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ, ինչ պես նաև ուղ ղոր դում ա ջակ ցու-
թյան ծա ռայու թյուն ներ:

8�5� Ան չա փա հա սի հան ցա վո րու թյան ու նրա կող մից  
կրկ նա հան ցա գոր ծու թյան ռիս կի գնա հա տում

 Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վա րու թյան դեմ պայ քա րի ար դյու-
նա վե տու թյու նը, հի րա վի, կա րե լի է գնա հա տել կան խար գել-
մա նն ուղղ ված ջան քե րի ար դյու նա վե տու թյա մբ։ Ինչ պես հու շում 
են ՄԱԿ-ի ու ղե նիշ նե րը46, ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան 
կան խար գե լու մը վե րա բե րում է պատ կան մար մին նե րի կող մից 
մշակ ված և հաս ցե ա կան նե րդր ված ծրագ րե րի ու մե խա նի զմ նե րի 
ամ բող ջու թյա նը, ո րո նք նպա տակ ու նեն ստեղ ծել ու զար գաց նել 
հան ցա վո րու թյան նվա զեց ման հա մար ար դյու նա վետ մի ջա վայր47։

 Սույն գլ խում կդի տար կե նք հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման 
եր կու մա կար դա կ՝ հնա րա վոր հան ցա վո րու թյան կան խում (կամ 
նա խա կան խում) և կր կին ան գամ նույն մար դու կող մից հան ցա նք 
կա տա րե լու հա վա նա կա նու թյան կան խար գե լում։

 Ռի սկ (ռիս կայ նու թյուն) ա սե լով դի տար կում ենք ան չա փա հա սի 
վար քային և ան ձնային գոր ծոն ներ կամ գոր ծոն նե րի հա մա խումբ, 
ո րոնց առ կայու թյան դեպ քում կա րե լի է կան խա տե սել ան չա փա-
հա սի կող մից հնա րա վոր հա կա սո ցի ա լա կան/ի րա վա խա խտ վար-
քի դրսևո րում: 

Ի նչ պես տե սա նք նա խո րդ վեր նագ րե րում, ան չա փա հաս-
նե րի հան ցա վո րու թյունն ին տեգ րալ երևույթ է՝ պայ մա նա վոր ված 

46 Տես Գլուխ 1. 1 կե տ
47 ՄԱԿ-ի Ռի ա դյան ու ղե նիշ ներ, գլուխ 1.1
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ան ձնային ու սո ցի ա լա կան տար բեր պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա-
կյա հա մա դր մա մբ, ո րի ար դյուն քում ծն վում է ի րա վա խախ տու մը։ 
Այս ի մաս տով, ոս տի կա նու թյան առջև ծա ռա նում են հետևյալ 
կարևոր խն դիր նե րը՝ 

• ու սում նա սի րել այն գոր ծոն նե րը, որ կա րող են նպաս տել 
տվյալ հա մայն քում ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյա նն 
ընդ հա նուր առ մա մբ (կ րի մի նո գեն կամ քրե ա ծին գոր ծոն-
ներ)48 ,

•  բա ցա հայ տել ան չա փա հաս նե րի, ով քեր ա ռա վել մեծ հա վա-
նա կա նու թյա մբ առնչ վում են այդ գոր ծոն նե րին,

• գ նա հա տել այդ գոր ծոն նե րին առնչ վե լու բնույթն ու աս տի-
ճա նը,

•  ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե ր՝ տվյալ քրե-
ա ծին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը նվա զեց նե լու և տվյալ 
ան չա փա հա սի նկատ մա մբ հաս ցե ա կան մի ջամ տու թյուն 
կազ մա կեր պե լու ուղ ղու թյուն նե րով (անհ րա ժեշ տու թյան 
ու նպա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում՝ օգ տա գոր ծե լով 
հա մայն քային ու հան րա պե տա կան ծած կույ թով ծա ռայու-
թյուն ներ մա տու ցող պե տա կան ու ոչ պե տա կան մար մին-
նե րի)։

 Ներ կայաց վա ծը քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան վե րա բե րյալ 
ար դի տե սու թյուն նե րն ու պրակ տի կան դի տար կում ու ան վա նում 
են որ պես ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան ռիս կի գնա հա-
տում։ Մի դեպ քում գնա հատ վում է, թե արդյոք որ քա նով է հա վա-
նա կան տվյալ ան չա փա հա սի կող մից ի րա վա խախ տում կա տա-
րե լը, մյուս կող մի ց՝ ինչ պի սին է տվյալ ան չա փա հա սի կող մից 
կր կին ան գամ հան ցա նք կա տա րե լու հա վա նա կա նու թյու նը ։

 Հան ցա վո րու թյու նը սո ցի ա լա կան երևույթ է։ Այն, ու նե նա լով 
ձևա վոր ման ու զար գաց ման հա մար հա ճախ նույ նա կան պատ-
ճա ռա կա նու թյուն (անձ նային գոր ծոն ներ, կր թու թյուն, ըն տա-
նիք, հա մայնք և այլն), այ դու հան դե րձ, տար բեր է տար բեր 

48 Գոր ծոն նե րի ամ բող ջու թյուն է, ո րո նց առ կայու թյու նը թույլ է տա լիս ա ռա վել մեծ 
հա վա նա կա նու թյա մբ կռա հել կամ են թադ րու թյուն ա նել հնա րա վոր հան ցա վոր վար քի 
վե րա բե րյա լ։ Օ րի նա կ՝ կր թու թյան բա ցա կայու թյու նը, ըն տա նի քում առ կա կո նֆ լի կտ-
նե րն ու բռ նու թյու նը, խի ստ ցա ծր/ բա րձր ինք նագ նա հա տա կա նը, բա րձր կո նֆ լիկ տայ-
նու թյունն ու ագ րե սի վու թյու նը և այլն։
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հա սա րա կու թյուն նե րում ու մշա կույթ նե րում։ Աշ խար հի տար բեր 
երկր ներ ձևա վո րել ու զար գաց րել են ի րե նց սո ցի ալ-մ շա կու թային 
ու այլ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան ռիս-
կի գոր ծիք ներ, ո րո նք պա րու նա կում են ա մե նա տար բեր քրե ա-
ծին գոր ծոն ներ, ռիս կի գնա հատ ման տար բեր մե խա նի զմ ներ ու 
ըն թա ցա կար գե ր49։ 

Ա նհ րա ժե շտ է փաս տել, որ ռիս կի գնա հա տու մը գոր ծըն թաց է և 
ո՛չ վե րջ նար դյունք։ Այն, ան վե րջ փո փոխ վող սո ցի ա լա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րին, քրե ա ծին գոր ծոն նե րին զու գըն թաց, մշ տա պես 
փո փոխ վող ու թար մաց վող գոր ծըն թաց է։ Այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք 
մի ա վոր ժա մա նա կա հատ վա ծում ե ղել են քրե ա ծին ու բա րձ րաց-
րել են ի րա վա խախ տում կա տա րե լու հա վա նա կա նու թյու նը, ո րոշ 
ժա մա նակ հե տո կա րող են կո րց նել ի րե նց ռիս կայ նու թյան նախ-
կին աս տի ճա նը։ Փո խա րե նը կա րող են ա ռա ջա նալ նոր գոր ծոն-
ներ կամ նախ կին նվազ ռիս կայ նու թյուն են թադ րող գոր ծոն նե րը 
կա րող են ա ռա վել մեծ հա վա նա կա նու թյա մբ են թադ րել ի րա վա-
խա խտ ման ռի սկ։ Օ րի նա կ՝ ֆոր մալ (դի ցուք՝ դպ րո ցա կան կամ 
ԲՈւՀ-ա կան) կր թու թյա նն այ սօր փո խա րի նե լու են գա լիս ոչ ֆոր-
մալ կր թու թյան տա րա տե սակ ներ, ա շա կե րտ նե րի ա ռա ջա դի մու-
թյու նը գնա հա տե լու (ո րոշ դեպ քե րում, նույ նի սկ չգ նա հա տե լու 
(կր թու թյան ֆին նա կան մո տե ցում)) տար բեր ցու ցիչ ներ, ո րո նք 
թեև կա րող են դաս վել «կր թու թյան առ կայու թյուն/ բա ցա կայու-
թյուն», «ա ռա ջա դի մու թյան առ կայու թյուն» քրե ա ծին գոր ծոն նե րի 
շար քում, սա կայն այ սօր պա հան ջում են ա ռա վել խոր քային ու 
դե տա լի զաց ված վեր լու ծու թյուն։ 

Այս ի մաս տով, ռիս կի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը թույլ է տա լիս 
հնա րա վո րի նս ար դյու նա վետ կան խար գե լել հնա րա վոր ի րա-
վա խախ տում նե րը՝ մշ տա պես « ձեռ քը զար կե րա կին պա հե լու» 
սկզբուն քո վ։

Մշ տա պես պե տք է հի շել, որ ան չա փա հա սի ի րա վա խա խտ
ման ռիս կի գնա հա տումն ա ռա վե լա պես միտ ված է բա ցա հայ
տել ան չա փա հա սի նկատ մա մբ խնա մք ու հո գա տա րու թյուն 
դրսևո րե լու ան հրա ժե շտ ուղ ղու թյուն նե րը։ Այն որևէ կե րպ 
չպե տք է դի տար կել որ պես « պո տեն ցի ալ հան ցա գո րծ» կամ 

49 Risk Assessment in Juvenile Justice: A Guidebook for Implementation. Gina M. Vincent 
at all, T. MacArthur Foundation, 2012
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«դժ վար ե րե խա» պի տա կա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն կամ 
հան ցա գոր ծին պատ ժե լու գոր ծի ք։ 

Այս ի մաս տով, չա փա զա նց ա չա լր ջու թյուն, մաս նա գի տա կան 
բա րձր պատ րաս տա կա նու թյուն և ե րե խայա կե նտ րո նու թյուն է 
պե տք դրսևո րել որևէ ե րե խայի ի րա վա խա խտ ման ռիս կը գնա
հա տե լը հա նձն առ նե լի ս։ Ռիս կի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցն ու 
գոր ծիք նե րը լու ծում են հե նց այդ խն դի րը՝ տա րան ջա տե լով ու 
գնա հա տե լով բո լոր «կռ վա րար նե րին», «դժ վար ե րե խա նե րին», 
« հա մայն քում աչ քի ընկ նող նե րին» և այլն։ Այս պի սի պի տա կա-
վո րում ու նե ցող ան չա փա հաս նե րը բնավ էլ կա րող են չեն թադ րել 
հնա րա վոր ի րա վա խա խտ ման բա րձր ռի սկ։ 

8�5�1� Ին չի հա մար են և ինչ են մեզ տա լիս ռիս կի  
գնա հատ ման գոր ծիք նե րը 

Ան չա փա հաս նե րի վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նող նե րը, մաս-
նա վո րա պե ս՝ ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կից նե րը, հա ճախ բախ-
վում են խնդ րի, թե ինչ պես գնա հա տել այս կամ այն ան չա փա-
հա սի կող մից շր ջա պա տին հնա րա վոր հա սց վե լիք վնա սը։ Ինչ պես 
գնա հա տել, թե ինչ պի սի կան խար գե լիչ և/ կամ պա շտ պա նու թյա նն 
ուղղ ված մի ջամ տու թյուն ներ են ան հրա ժե շտ ի րեն ու շր ջա պա-
տի ն։ Ի րա վա խա խտ ման ռիս կի գնա հատ ման գոր ծիք նե րը կա րող 
են ո րոշ ի մաս տով լու ծել այս խն դիր նե րի մի մա սը։ 

Այս պես, ա ռա ջին հեր թին, ռիս կի գնա հա տու մը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս գնա հա տել ան չա փա հա սի կող մից ի րա վա խախ-
տում կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը կամ հա վա նա կա նու թյու նը։ 
Ա վե լին, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ոս տի կա նին գնա հա տել տվյալ 
ռիս կի բա րձր կամ ցա ծր լի նե լը։ Օ րի նա կ՝ ե րե խան կա րող է չու նե-
նալ կր թու թյուն, չցան կա նա կրթ վել դպ րո ցում, ու նե նա թմ րա մոլ 
հայր, միև նույն ժա մա նա կ՝ ողջ օ րը նվի րել կի թա ռի (կամ ե րա ժշ-
տա կան այլ գոր ծի քի) դա սե րի, որևէ օ տար լե զու պա րա պե լու կամ 
իր հա սա կա կից նե րին հա մա կա րգ չային հմ տու թյուն ներ ու սու ցա-
նե լուն։ Ոս տի կա նի խն դի րն է գնա հա տել, թե որ քա նով կա րող են 
ա ռա ջին գոր ծոն նե րը (լի նե լով բա վա կա նին քրե ա ծին ի րե նց բնույ-
թով) մղել ան չա փա հա սին ի րա վա խա խտ վար քի։ Երկ րո րդ խումբ 
գոր ծոն նե րն ու սում նա սի րե լիս էլ պի տի գնա հա տի, թե որ քա նով 
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դրա նք կա րող են չե զո քաց նել ֆոր մալ կր թու թյուն ստա նա լու կամ 
հոր թմ րա մոլ լի նե լու գոր ծոն նե րը և հետևու թյուն ա նի հնա րա վոր 
ռիս կի բա րձր կամ ցա ծր լի նե լու վե րա բե րյա լ։ Ռիս կի գնա հա տումն, 
այս ի մաս տով, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պատ կե րա ցում կազ մել 
նաև ռիս կային գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ և գնա հա տել դրա նք ոչ 
թե ա ռան ձին-ա ռան ձին, այլ հա մա մաս նու թյան ու ամ բող ջա կա-
նու թյան մե ջ։ 

Ե րկ րո րդ, ռիս կի գնա հա տու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
մո տա վոր պատ կե րա ցում կազ մել այն մի ջա մա տու թյան ձևե-
րի մա սին, ո րոնք կա րող են հաս ցե ա կան լի նել տվյալ ան չա փա-
հա սի կող մից հնա րա վոր ի րա վա խա խտ ման ռիս կը նվա զեց նե լու 
հա մար։ Ի հար կե, ռիս կի գնա հատ ման գոր ծի քի հի ման վրա մի ջա-
մա տու թյան պլան կազ մե լու հա մար, խի ստ ցան կա լի է, որ պես զի 
այդ գոր ծիք նե րը պա րու նա կեն ռիս կի դի նա միկ (փո փոխ վող, 
ա ճող, զար գա ցո ղ՝ ո՛չ ստա տիկ) գոր ծոն ներ (ս տա տիկ և դի նա միկ 
գոր ծոն նե րի մա սին ա ռա վել ման րա մա սն՝ Հայաս տա նում նե րդր-
ված ու սույն ձեռ նար կում ներ կայաց ված հատ վա ծում)։ Օ րի նա կ՝ 
ե րե խան (Գա գի կը) մե ծա ցել է տար բեր մշա կույթ ներ ու ար ժե հա-
մա կար գեր ու նե ցող ծնող նե րի մի ջա վայ րում, որ տեղ հա ճախ են 
ե ղել բռ նու թյան դրսևո րում ներ, ծնող նե րի մի ջև ա նա ռո ղջ մր ցակ-
ցու թյուն, ե րե խայի նկատ մա մբ ան տար բեր և/ կամ վատ վե րա-
բեր մունք և այլն։ Ո րոշ ժա մա նակ ան ց՝ 7-8-րդ դա սա րան նե րում 
(14-15 տա րե կան), դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի ու տնօ րի նու թյան կող մից 
հն չում են բո ղոք ներ, որ Գա գի կը սկ սել է դրսևո րել բա րձր ագ րե սի-
վու թյուն, կո նֆ լիկ տային է, ֆի զի կա կան բռ նու թյուն է գոր ծադ րում 
հա սա կա կից նե րի նկատ մա մբ և այլն։ Թե՛ մի ջա վայ րը և թե՛ տար-
բեր հո գե վի ճակ ներ ու հո գե բա նա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն-
ներ պատ կա նում են դի նա միկ գոր ծոն նե րի խմ բին և կա րող են, 
հաս ցե ա կան մի ջամ տու թյուն նե րի ար դյուն քում, կամ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում փո փոխ վե լ։ Ոս տի կա նի խն դի րն է դառ նում, առն-
վա զն, գնա հա տել, թե ում կող մից և ինչ պի սի հաս ցե ա կան մի ջամ-
տու թյան ար դյուն քում կա րող է նվա զեց վել Գա գի կի բա ցա սա կան 
ապ րում նե րը բռ նու թյա մբ ու ղե կց վող ըն տա նի քում և ագ րե սի վու-
թյան ու կո նֆ լիկ տայ նու թյան աս տի ճա նը։ 

Եր րո րդ դեպ քում, ռիս կի գնա հա տու մը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս ստան դար տաց ված գոր ծի քի մի ջո ցով հա վա քել 
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հան ցա վո րու թյան վե րա բե րյալ ան հրա ժե շտ ու կարևոր տե ղե-
կատ վու թյուն։ Այն կա րող է մատ նա ցույց ա նել ան չա փա հաս նե րի 
կող մից ի րա վա խախ տում ներ կա տա րե լու հիմ նա կան պատ ճառ-
նե րն ու պայ ման նե րը, ին չը կն պաս տի ու ժե րի (ռե սուրս նե րի) 
ար դյու նա վետ բա շխ մա նն ու հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման 
գոր ծըն թաց նե րի ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց մա նը։ 

Այս պի սով, ռիս կի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը թույլ է տա լիս 
հաս կա նալ, թե ինչ է կա տար վում կամ փո փոխ վում մի ջա վայ րում, 
ին չը կա րող է ազ դել հան ցա վո րու թյան ձևա վոր ման ու զար գաց-
ման վրա և ինչ պես նվա զեց նել ի րա վա խախ տում նե րին նպաս տող 
գոր ծոն նե րն ու ան բա րեն պա ստ մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյան աս տի-
ճա նը ։

 Գոր ծոն նե րը, որ ընգրկ ված են ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու-
թյան ու կրկ նա հան ցա գոր ծու թյան ռիս կի գնա հատ ման գոր ծիք-
նե րում հիմ նա կա նում կրում են ստա տիկ կամ դի նա միկ բնույթ50։ 
Որ պես կա նոն, ստա տիկ են հա մար վում այն գոր ծոն նե րը, ո րո նք 
ժա մա նա կի ըն թաց քում ան փո փոխ են, ան ցյա լում կա տար ված և 
ա վա րատ ված երևույթ ներ ու հատ կա նիշ ներ են։ Օ րի նա կ՝ ստա-
տիկ ռիս կային գոր ծոն նե րի խմ բին են դաս վում ա ռա ջին ի րա վա-
խա խտ ման պա հին ան չա փա հա սի տա րի քը, ծնող նե րի (ն րան-
ցից մե կի) մա հա ցած լի նե լու հան գա ման քը, նախ կի նում դատ ված 
լի նե լու հան գա ման քը և այլն։ 

Այ սու հան դե րձ, ինչ պես ար դեն վե րը նշ վեց, ռիս կի գնա հա-
տու մը գոր ծըն թաց է՝ փո փոխ վող, լրաց վող ու դի նա մի կ։ Այս 
ի մաս տով, ռիս կի գնա հա տու մը մե ծա պես պա րու նա կում է դի նա-
միկ, կամ քրե ա ծին գոր ծոն ներ, ո րո նք են թադ րում են ա նը նդ հա-
տյա փո փո խու թյուն, զար գա ցում։ Օ րի նա կ՝ ան չա փա հա սի կո նֆ-
լիկ տայ նու թյու նը, ագ րե սի վու թյան բա րձր աս տի ճա նը, ծնող նե րի 
նկատ մա մբ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը կամ « հան ցա վոր հե ղի-
նա կու թյուն նե րի» նկատ մա մբ հար գան քը, կր թու թյու նը, հե տա քրք-
րու թյուն նե րը և այլն։ Սրա նք այն գոր ծոն նե րն են, որ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում փո փո խե լի են, ճկուն են, և ռիս կի գնա հա տու մը հան-
գեց նում է հե նց այս հան գա մա նք նե րի ու գոր ծոն նե րի հնա րա վոր 
փո փո խու թյուն նե րի մա սին են թադ րու թյուն ներ ա նե լուն։ 

50 Tools to identify and assess the risk of offending among youth Published by National 
Crime Prevention Centre (NCPC); Public Safety Canada, 2010
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Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դե ռևս 2015թ-ից ձևա վոր-
վեց ու 2016թ-ին ՀՀ ոս տի կա նու թյա նը տրա մա դր վեց դպ րո ցա կան 
տե սուչ նե րի կող մից կի րառ վե լիք «Ան չա փա հա սի վար քի նախ նա-
կան ու խոր քային ու սում նա սիր ման և գնա հատ ման գոր ծիք ներ»51։ 
Այս գոր ծիք նե րի հիմ նա կան նպա տա կն ա վագ դպ րոց նե րում ի րա-
վա խա խտ ման ռի սկ ու նե ցող ան չա փա հաս նե րի բա ցա հայ տումն 
է, ռիս կի գնա հա տումն ու հաս ցե ա կան մի ջամ տու թյան պլա նա վո-
րու մը։ Սույն ձեռ նար կին կից հա վել ված նե րով ներ կայաց վում են 
ան չա փա հաս նե րի ռիս կի « նախ նա կան գնա հատ ման» (Հա վել-
ված 8) ու « խոր քային գնա հատ ման» (Հա վել ված 9) գոր ծիք նե րը։ 
Դրանք ան հրա ժե շտ է դի տար կել որ պես ան չա փա հաս նե րի կող-
մից հա վա նա կան ի րա վա խա խտ ման գնա հատ ման ու ղե նիշ կամ 
ու ղե ցույց՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե որ տեղ ու ինչ մի ջա վայ-
րում է (դպ րոց, հա մայնք, հա ճա խող խմ բակ և այլն)։

 Բա ցի հան ցա վո րու թյան ռիս կի գնա հա տու մից, ոս տի կա-
նու թյան առջև հա ճախ կա րող է ծա ռա նալ նույն ան չա փա հա սի 
կող մից կր կին ան գամ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու ռիս կի 
գնա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյուն։ Թե պետ, ռիս կի գոր ծոն նե րը 
հա ճախ կա րող են հա մընկնել, սա կայն հար ցե րի շր ջա նա կը 
փո քր-ինչ տար բեր վում է՝ հաշ վի առ նե լով նախ կի նում ի րա վա-
խախ տում կամ հան ցա նք գոր ծե լու առ կայու թյու նը։ Այս ի մաս տով, 
կրկ նա հան ցա գոր ծու թյան ռիս կի գնա հա տու մը պա հան ջում է լի նել 
ա ռա վել դի պուկ և թի րա խայի ն։ Ոս տի կա նը պի տք է կա րո ղա նա 
հնա րա վո րի նս դե տա լի զաց ված ու կո նկ րե տաց ված ներ կայաց նել 
ա րար քի կա տար ման հա վա նա կա նու թյու նը, հնա րա վոր ա րար քի 
բնույ թը, կա տար ման ե ղա նա կա նե րը, հնա րա վոր զո հը և այլն։ 

Ս տո րև ներ կայաց վում են հար ցադ րում ներ, ո րո նց պա տաս-
խան նե րը զգա լի ո րեն կա րող են հեշ տաց նել ոս տի կա նի առջև 
դր ված կրկ նա հան ցա գոր ծու թյան ռիս կի գնա հատ ման խնդ րի 
լուծ ման գոր ծըն թա ցը։ Այս պես. 

1. Ի ՞նչ է ա վե լի հա վա նա կան, որ տե ղի կու նե նա. Ինչ պի սի՞ 
հան ցա գոր ծու թյուն է ա վե լի հա վա նա կան, որ կկա տա րի 
ան չա փա հա սը: 

51 ԱՄՆ-ում կի րառ վող «Ե րի տա սա րդ նե րի գնա հատ ման և ու սում նա սի րու թյան 
գոր ծիք»ի ա դապ տաց ված տար բե րա կը (Youth Assessment and Screening Instrument: 
(YASI))։ Կա զմ վել է « Փի-Էյչ» Ին թեր նե շնլ» կազ մա կեր պու թյան ա ջակ ցու թյա մբ և տրա-
մա դր վել ՀՀ ոս տի կա նու թյա նը, 2016թ. 
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2. Կա՞ արդյոք հա վա նա կա նու թյուն, որ ինչ որ մե կը կտու ժի, 
եթե այո, ապա ո՞վ: 

3. Ի ՞նչ ծան րու թյան հան ցա նք ա մե նայն հա վա նա կա նու-
թյա մբ դա կլի նի (արդյոք կու ղե կց վի դա ժա նու թյա մբ, 
ֆի զի կա կան կամ այլ բնույ թի բռ նու թյուն նե րով և այլն): 

4. Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ, ե՞րբ տե ղի կու նե նա այդ 
հան ցա գոր ծու թյու նը: 

5. Ի ՞նչ հան գա մա նք նե րի բե րու մով ա վե լի մեծ կամ փո քր 
հա վա նա կա նու թյա մբ դա տե ղի կու նե նա: 

6. Ի ՞նչ է հնա րա վոր ա նել այդ հան գա մա նք նե րի վրա ազ դե լու 
ուղ ղու թյա մբ: 

7. Ո ՞րն է ե ղել ան ցյա լում ի րա կա նաց ված ա մե նա լուրջ հան-
ցան քը և ինչ պի սի հան գա մա նք նե րում է դա տե ղի ու նե ցել: 

8. Առ կա՞ են արդյոք ներ կայում այն վար քա գի ծը և հան գա-
մա նք նե րը, ո րո նք ան ցյա լում հան գեց րել են հան ցա գոր-
ծու թյան ի րա գո րծ ման:

9.  Կա ՞ն արդյոք ան ցյա լում նման օ րի նակ ներ նրա վար քագ-
ծում:

10.  Ի՞նչ է ան չա փա հա սն ա սում իր հնա րա վոր գոր ծո ղու թյուն-
նե րի մա սին:

11.  Ցան կա նո՞ւմ է արդյոք ան չա փա հա սը, որ ի րեն հետ կա նգ-
նեց նեն:

12.  Ի՞նչ այլ տե ղե կատ վու թյուն է առ կա այլ աղ բյուր նե րի ց՝ 
հաշ վետ վու թյուն ներ, ար ձա նագ րու թյուն ներ: 

Ան չա փա հա սի ռիս կայ նու թյան վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու-
թյուն կազ մե լը բազ մա մաս նա գի տա կան թի մային աշ խա տան քի 
ար դյունք է։ Եվ, թե պետ, ցան կա լի է հար ցազ րույցն ի րա կա նաց նել 
հնա րա վո րի նս մե կու սի պայ ման նե րում, այ դու հան դե րձ, ան չա փա-
հա սի ռիս կայ նու թյան վե րա բե րյալ գնա հա տա կա նը պե տք է կրի 
թի մային բնույթ։ Այս ա ռու մով, ցան կա լի է վե րջ նա կան գնա հատ-
ման ար դյունք նե րը քն նար կել տվյալ ան չա փա հա սի հետ աշ խա-
տող/աշ խա տած մաս նա գետ նե րից կա զմ ված խմ բում (հա մայն քի 
խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան հա նձ նա ժո ղով, սո ցի ա-
լա կան դե պք վա րող, հա մայն քա հեն ՀԿ-ներ, մաս նա գի տա կան 
կե նտ րոն ներ և այլն)։
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 Տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար ա ռաջ նային աղ բյուր են 
հան դի սա նում ան չա փա հաս նե րը։ Բո լոր գոր ծոն նե րի առ կայու-
թյան և դրա նց դրսևոր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը 
ստաց վում է ան չա փա հա սի հետ ան մի ջա կան հար ցազ րույ ցի 
ըն թաց քում։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ան չա փա հա սի վե րա բե-
րյալ տե ղե կատ վու թյու նը սա կավ է, ան չա փա հա սը չի պատ մում 
իր մա սին կամ ան հրա ժե շտ է այլ ան ձի պա տաս խան ու տե սա-
կետ, ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ոս տի կա նը դի մում է հա մա պա-
տաս խան մա րդ կա նց կամ կա ռույց նե րի, ո րո նք հան դի սա նում են 
տե ղե կատ վու թյան ար տա քին աղ բյուր նե ր։ 

Ան չա փա հա սի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան ար տա քին 
աղ բյուր ներ կա րող են հա նի դի սա նա լ՝ 

• ըն տա նի քի ան դամ ներ,
•  բա կի ըն կեր ներ/ հա մայն քի ան դամ ներ,
•  հա մայն քային պե տա կան ու ոչ պե տա կան ծա ռայու թյուն-

ներ (այդ թվում՝ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
հա նձ նա ժո ղով ներ, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
ներ, զբաղ վա ծու թյան կե նտ րոն ներ, այլ դպ րոց ներ (որ տե-
ղից տե ղա փոխ վել/ հե ռաց վել է ան չա փա հա սը), ա ռող ջա-
պա հա կան հաս տա տու թյուն ներ և այլն), 

• աշ խա տան քի վայր կամ մաս նա գի տա կան կր թա կան հաս-
տա տու թյուն ներ, ուր հա ճա խում է ան չա փա հա սը,

• դպ րո ցի ու սուց չա կան կա զմ, օգ նող մաս նա գետ ներ (սո ցի-
ա լա կան աշ խա տող, սո ցի ա լա կան ման կա վա րժ, հո գե բան)։
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Օ ՐԻ ՆԱԿ ՆԵՐ ՔՆ ՆԱ ՐԿ ՄԱՆ ԵՎ/ ԿԱՄ ԽՄ ԲԱՅԻՆ  
ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ 

Օ րի նակ 1� 
Լու սի նեն 17 տա րե կան է։ Մոր հետ, որն ու նի ալ կո հո լային 

հա կում, ապ րում է բազ մաբ նա կա րան շեն քում: Հայ րը մա հա-
ցել է։ Լու սի նեն բազ մա թիվ ան գամ ներ բա ցա կայել է դպ րո ցից, 
կա տա րել տա րա տե սակ ի րա վա խախ տում ներ (բայց ոչ հան ցա-
գոր ծու թյուն) և դպ րո ցի կող մից առ կա ա հա զան գի պատ ճա ռով, 
հայտ վել է ոս տի կա նու թյան ու շադ րու թյան կե նտ րո նում։ Հայտ նի 
է, որ աղ ջի կը հե տա քրքր ված է հա մա կա րգ չային տեխ նո լո գի ա-
նե րո վ։ Ա վե լին, դպ րո ցի տնօ րի նու թյան կար ծի քով, իր տա րի քին 
ոչ հա մա պա տաս խան պրո ֆե սի ո նա լու թյա մբ նույ նի սկ մր ցում է 
ի րեն դա սա վան դող հա մա կա րգ չի ու սուց չի հե տ։ Սա կայն, որևէ 
այլ ա ռար կայի նկատ մա մբ չու նի հե տա քրք րու թյուն։ Ա ռա ջա դի մու-
թյու նը տա րեց տա րի նվա զում է։ 

Լու սի նեն նա խո րդ դպ րո ցից ար դեն հե ռաց վել է տղա նե րի հետ 
վի ճա բա նու թյուն նե րի պատ ճա ռով, սա կայն երբևէ չի ե ղել հաշ-
վառ ված ՈԲ-ում։

 Հայտ նի է նաև, որ Լու սի նեն հա ճախ չի գի շե րում տա նը և չի 
ցան կա նում շփ վել մոր հե տ։ 

Ա ռա ջադ րա նք
•  Դի տար կե ՛ք Լու սի նե ի՝ ի րա վա խա տում կա տա րե լու հա վա-

նա կա նու թյու նը և ռիս կի աս տի ճա նը 
• Գ նա հա տե ՛ք գոր ծոն նե րն ա ռան ձին-ա ռան ձին և հա մա մաս-

նու թյան մե ջ
•  Դի տար կե ՛ք, թե էլ ինչ պի սի գոր ծոն ներ են ան հրա ժե շտ Լու-

սի նե ի ի րա վա խա խտ ման ռիս կի գնա հա տումն ամ բող ջաց-
նե լու հա մար 

• Ի նչ պի սի ՞ն կլի նի ե րե խայա կե նտ րոն մո տե ցու մը և ինչ պի սի՞ 
մի ջամ տու թյուն կնա խա տե սեք 

Օ րի նակ 2� 
Գևոր գը 14 տա րե կան է։ Սո վո րում է հան րա կր թա կան դպ րո ցի 

6-րդ դա սա րա նում։ Մեկ տա րի մնա ցել է նույն դա սա րա նում՝ 
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ցա ծր ա ռա ջա դի մու թյան պատ ճա ռո վ։ Ապ րում է հոր հե տ։ Մայ րը 
հա ճախ լի նում է ար տագ նա աշ խա տա նք նե րի։ 

Տե ղե կատ վու թյուն կա այն մա սին, որ Գևոր գը, մոր խնամ քի 
բա ցա կայու թյան պատ ճա ռով, հոր կող մից հա նձն վել է խնամ քի 
հաս տա տու թյուն և 3-5 տա րե կան հա սա կում բնակ վել այդ հաս-
տա տու թյու նում։

Գևո րգն ու նի ի րե նից 4 տա րի փո քր քույ րիկ և հոր ու շադ րու-
թյան կե նտ րո նում է։

Գևոր գը ոս տի կա նու թյան ու շադ րու թյան կե նտ րո նում է հայտն-
վել ըն կեր նե րի հետ բա կում ալ կո հոլ օգ տա գոր ծե լու պատ ճա ռով 
հարևան նե րի ա հա զան գե րի ար դյուն քում։

 Հայտ նի է, որ նման գի նար բուք ներ Գևո րգն ու իր ըն կեր նե րը 
հա ճախ են կազ մա կեր պում բա կի տա ղա վա րում։ Առ կա տե ղե կատ-
վու թյա մբ պա րզ է դառ նում, որ Գևոր գի ըն կեր նե րն իր դպ րո ցի 
12-րդ դա սա րա նի ա շա կե րտ նե րն են, ո րո նց « ղե կա վա րում են» 21 
և 22 տա րե կան եր կու եղ բայր նե ր։

Գևոր գը 3 տա րի հա ճա խել է ե րա ժշ տա կան դպ րո ց՝ ջու թա կի 
դա սե րի։ Այ նու հետ, բա կում ծաղ րի ար ժա նա նա լու պատ ճա ռով, 
թո ղել է ե րա ժշ տա կան դպ րո ցը։ 

Ներ կայումս Գևոր գը գտն վում է ու սու ցիչ նե րի խի ստ ու շադ րու-
թյան կե նտ րո նում, սա կայն ար դյուն քը դե ռևս դրա կան չէ։ 

Ա ռա ջադ րա նք
•  Դի տար կե ՛ք Գևոր գի՝ ի րա վա խա տում կա տա րե լու հա վա-

նա կա նու թյու նը և ռիս կի աս տի ճա նը:
• Գ նա հա տե ՛ք գոր ծոն նե րն ա ռան ձին-ա ռան ձին և հա մա մաս-

նու թյան մեջ:
•  Դի տար կե ՛ք, թե էլ ինչ պի սի՞ գոր ծոն ներ են ան հրա ժե շտ 

Գևոր գի ի րա վա խա խտ ման ռիս կի գնա հա տումն ամ բող-
ջաց նե լու հա մար: 

• Ի նչ պի սի ՞ն կլի նի ե րե խայա կե նտ րոն մո տե ցու մը և ինչ պի սի 
մի ջամ տու թյուն կնա խա տե սեք:
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Օ րի նակ 3�
 Սու րե նը 17 տա րե կան է։ Նա 15 տա րե կան էր, երբ ա ռա ջին 

ան գամ հայտն վեց ոս տի կա նու թյան ու շադ րու թյան կե նտ րո նում, 
իսկ 16 տա րե կա նից վե րց վել է հաշ վառ մա ն։

 Սու րե նն ապ րում է հոր կող մից տա տի կի հե տ։ Մայ րը մա հա ցել 
է, երբ նա 14 տա րե կան էր, իսկ հայ րը գրե թե մշ տա պես գտն վում 
է ՌԴ-ում՝ ար տագ նա աշ խա տա նք նե րի։ Սու րե նն ըն տա նի քում 
մի ակ զա վա կն է։

 Տա սն վեց տա րե կա նից Սու րե նն ու իր ըն կեր նե րը (մեծ մա սա մբ 
բա նա կից նոր վե րա դար ձած բա կի ըն կեր ներ) բռ նու թյուն կի րա-
ռե լու մի ջո ցով գու մար ներ են շոր թում ամ բո ղջ թա ղա մա սի տղա-
նե րի ց՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ այդ գու մար նե րն ան հրա ժե շտ 
են բան տում գտն վող ի րե նց ըն կեր նե րի ն։ Նրա նց հիմ նա կան 
թի րա խն են հա մայն քում ի րե նց պատ կե րաց րած « հա րուստ նե րի» 
ե րե խա նե րը ։

 Ծե ծի հիմ քով Սու րե նի նկատ մա մբ 16 տա րե կան հա սա կում 
հա րուց վել է քրե ա կան գո րծ, սա կայն տու ժող նե րի կող մից բո ղո քի 
բա ցա կայու թյան հիմ քով գոր ծը կա րճ վել է։

 Վեր ջե րս Սու րե նն իր ու սին դա ջել է ար ջի պատ կեր և ըն կեր նե-
րին ներ կայաց նում է այն որ պես ու ժի խո րհր դա նի շ։

 Սու րե նի հա մար հե ղի նա կու թյուն է իր խմ բի տղա նե րից մե կը, 
ով բա նա կում հա սց րել է 1 տա րի ա զա տա զրկ ման դա տա պա րտ-
վե լ՝ ծա ռայա կից նե րի նկատ մա մբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու պատ-
ճա ռո վ։

 Սու րե նն ու նի սի րած աղ ջիկ, ով սո վո րում է դպ րո ցում ի րե նից 
մեկ տա րի ցա ծր դա սա րա նում։ 

Ա ռա ջադ րա նք
•  Դի տար կե ՛ք Սու րե նի՝ կր կին ան գամ ի րա վա խախ տում 

կա տա րե լու հա վա նա կա նու թյու նը և ռիս կի աս տի ճա նը:
• Գ նա հա տե ՛ք գոր ծոն նե րն ա ռան ձին-ա ռան ձին և հա մա մաս-

նու թյան մեջ:
•  Դի տար կե ՛ք, թե էլ ինչ պի սի գոր ծոն ներ են ան հրա ժե շտ 

Սու րե նի կրկ նա հան ցա գոր ծու թյան ռիս կի գնա հա տումն 
ամ բող ջաց նե լու հա մար: 
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• Ի նչ պի սի ՞ն կլի նի ե րե խայա կե նտ րոն մո տե ցու մը և ինչ պի սի՞ 
մի ջամ տու թյուն կնա խա տե սեք:

 Ստուգիչ հարցեր 
1. Ի ՞նչ պայ ման ներ են նպաս տում ան չա փա հաս նե րի հան-

ցա վո րու թյան ձևա վոր մա նն ու զար գաց մա նը: 
2. Ի նչ պե ՞ս է բնու թա գր վում ան բա րեն պա ստ ըն տա նի քը և 

ինչ պի սի՞ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի: 
3. Ի ՞նչ է դևի ա նատ վար քը: 
4. Ի նչ պի սի՞ տա րա տե սակ ներ ու նի դևի ա նտ վար քը: 
5. Ի նչ պե ՞ս կբ նու թագ րեք հան ցա վո րու թյան ու կրկ նա-

հան ցա գոր ծու թյան ռիս կը: 
6. Ի ՞ն չու է ան հրա ժե շտ գնա հա տել հան ցա վո րու թյան 

ռիս կը: 
7. Ի ՞նչ պե տք է սպա սել ռիս կի գնա հատ ման գոր ծիք նե-

րից: 
8. Ի նչ պի սի՞ գոր ծոն ներ են պայ մա նա վո րում ան չա փա-

հաս նե րի հան ցա վո րու թյան ռիս կը: 
9. Ին չո ՞վ են տար բեր վում հա նաց վո րու թյան ու կրկ նա-

հան ցա գոր ծու թյան ռիս կե րի գնա հատ ման գոր ծըն-
թաց նե րը: 

10. Ի ՞նչ եք հաս կա նում ռիս կի գնա հատ ման գոր ծըն թա-
ցում ե րե խայա կե նտ րոն մո տեց ման են թա տե քս տում:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 8

ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱ ՍԻ ՎԱՐ ՔԻ ՌԻՍ ԿԱՅ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽ ՆԱ ԿԱՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻՐ ՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ԳՈՐ ԾԻ Ք

 Հար ցա թեր թի կը լրաց վում է ան չա փա հա սի պա տաս խան նե րի 
հի ման վրա, իսկ ներ կայաց ված ին ֆոր մա ցի այի հա վաս տի ու-
թյու նը ստուգ վում է փաս տա թղ թե րով:

 

1. Ան չա փա հա սի (ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն)

_______________________________________________________

2. Ծնն դյան ամ սա թիվ (օր, ա միս, տա րի)

/ տա րիք____________________/______ տա րե կա ն

3.  Դա սա րան___________________________________________

_______________________________________________________

4.  Հաշ վառ ման հաս ցե __________________________________

_______________________________________________________

5.  Փաս տա ցի բնա կու թյան հաս ցե ________________________

_______________________________________________________

6.  Կոն տակ տային հե ռա խո սա հա մար _____________________

_______________________________________________________

7.  Սե ռ (ընդգ ծել)             ա րա կան/ի գա կա ն

_______________________________________________________

8. Ազ գու թյուն __________________________________________

_______________________________________________________
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9.  Գոր ծի քի կի րառ ման պատ ճա ռը, ա ռի թը (ընդգ ծել)
•  Հա մայն քում բա ցա սա կան գե րակ տի վու թյուն (կռ վա րա-

րու թյուն, հան ցա վոր խմ բա վո րում նե րին մաս նակ ցու թյուն, 
հան ցա վոր խմ բա վո րում նե րի ստեղ ծում)

•  Դա սե րից ան հար գե լի բա ցա կայու թյուն 
• Ի րա վա խախ տում
•  Հաշ վա ռում ՈԲ-ում 
• Այլ__________________________________________________

10.  Դեպ քի ար ձա նա գր ման ամ սա թիվ (օր, ա միս, տա րի)_____

_____________________________________________________

11.  Հա րց ման ամ սա թիվ  (օր, ա միս, տա րի) ____________________

 Հա րց ման վայր _________________________________________

 Հար ցազ րու ցա վար նե ր
12.  Հար ցազ րու ցա վար (Ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն, պաշ

տոն)
——————————————————————————--

________________________________________________________

________________________________________________________

13. Ու սում նա սիր ման ըն թաց քում տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ-
րած ան ձի նք / կազ մա կեր պու թյուն

Հ/Հ Ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն Պաշ տո ն

1� 

2� 

3�

4�
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 ՀԱՐ ՑԱ ԹԵ ՐԹ  
(ՆԱԽ ՆԱ ԿԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈւՄ)

Հ/Հ ՌԻՍ ԿԻ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ Ր ՄԻ Ա ՎՈ Ր
1� Ա ռա ջա դի մու թյու նը V 3

Գե րա զա նց 0

Լա վ 1

Բա վա րա ր 2

Ան բա վա րա ր 3

2� Մաս նա գի տա կան հե տա քրք րու թյու նը V 1
Ու նի մաս նա գի տա կան հե տա քրք րու թյուն 0

Չու նի մաս նա գի տա կան հե տա քրք րու թյուն 1

3� Ըն տա նի քի կազ մը V

Եր կու ծնող նե րի առ կայու թյուն 0

Ծ նող նե րը ա մուս նա լուծ ված են/ փաս տա ցի ապ րում են 
ան ջատ

1

Ծ նող նե րից մե կը մա հա ցած է 1

Եր կու ծնո ղն էլ մա հա ցած են 1

Խ նա մա կալ ըն տա նի ք 1

4� Ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը V 2
Մշ տա կան լավ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է ծնող նե րի/ 
հա րա զատ նե րի հե տ

0

Չու նի մեր ձա վոր ազ գա կան նե ր 1

Ու նի մեր ձա վոր ազ գա կան ներ, սա կայն վատ հա րա-
բե րու թյուն նե րի մեջ է

2

Առ այ սօր չի բա ցա հայտ վել որևէ խն դիր ըն տա նի քում 0

Բա ցա հայտ վել են ո րոշ խն դիր ներ ըն տա նի քում (վեճ, ծեծ) 2

5� Բ նա կու թյան պայ ման նե րը V 2
Ապ րում է ծնող նե րի/ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի տա նը 0

Ապ րում է հան րա կա ցա րա նում կամ այլ հաս տա տու-
թյու նում

1

Ա նօթևան է 2
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6� Կե ցու թյան պայ ման նե րը V 3
Գե րա զա նց կե ցու թյան պայ ման ներ 0

Լավ կե ցու թյան պայ ման նե ր 1

Բա վա րար կե ցու թյան պայ ման նե ր 2

Ան բա վա րար կե ցու թյան պայ ման նե ր 3

7� Վար քը և ա ռա ջա դի մու թյու նը դպ րո ցում V 2
V 1

Դրսևո րում է օ րի նա կե լի վա րք և կա նո նա վոր կեր պով 
հա ճա խում է դպ րոց նվա զա գույ նը վեր ջին 3 ա միս նե րի 
ըն թաց քում

0

Դրսևո րում է հա կա սո ցի ա լա կան/ի րա վա խա խտ վա րք 
և կա նո նա վոր կեր պով չի հա ճա խում դպ րոց նվա զա-
գույ նը վեր ջին 3 ա միս նե րի ըն թաց քում

1

V 1

Ընգրկ ված է դպ րո ցի կյան քին, մաս նակ ցում է մի ջո-
ցա ռում նե րի ն

0

Ընգրկ ված չէ դպ րո ցի կյան քին, դպ րո ցին վե րա-
բեր վում է որ պես ժա մա նց

1

Շր ջա պա տը (շ փում) V 1

8�
Հիմ նա կա նում շփ վում է հա սա կա կից նե րի հե տ 0

Հիմ նա կա նում շփ վում է մե ծա հա սակ նե րի հե տ 1

Հիմ նա կա նում խու սա փում է շփում նե րից, մե կու-
սաց ված է և ինք նամ փո փ

1

Շր ջա պա տը (ազ դե ծու թյուն) V 1

9�
Հիմ նա կա նում շփ վում է օ րեն քի հետ խն դիր չու նե ցող 
և/ կամ դրա կան վար քա գիծ դրսևո րող ան ձա նց հե տ

0

Հիմ նա կա նում շփ վում է օ րեն քի հետ խն դիր ու նե ցող 
և/ կամ բա ցա սա կան վար քա գիծ դրսևո րող ան ձա նց 
հե տ

1

10� Հե տա քրք րու թյուն նե րը V 4
Ու նի հե տա քրք րու թյուն ներ և կա րո ղա նում է կազ մա-
կեր պել իր ա զատ ժա մա նա կը

0

Ցան կա նում է զար գա նալ, զբաղ վել հե տա քր քիր 
գոր ծու նե ու թյա մբ, սա կայն չու նի հնա րա վո րու թյուն ներ

1



158

Չու նի հե տա քրք րու թյուն նե ր 2

Չի կա րո ղա նում ինք նու րույն կազ մա կեր պել իր ա զատ 
ժա մա նա կը

3

Չի ցան կա նում զար գա նալ, զբաղ վել հե տա քր քիր և 
օգ տա կար գոր ծու նե ու թյա մբ

4

11� Առն չու թյու նը ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ V 3
Չի առնչ վել ի րա վա պահ մար մին նե րի հե տ 0

Ներ կայաց վել է ոս տի կա նու թյուն, բայց չի հաշ վառ վե լ 1

Հաշ վառ ված է ոս տի կա նու թյու նում 2

Են թա րկ վել է պա տաս խա նատ վու թյա ն 3

12� Ա ռա ջին ան գամ ոս տի կա նու թյան հետ առնչ վե լու 
տա րի քը

V 3

Չի առնչ վե լ 0

16-18 տա րե կա ն 1

14-16 տա րե կան չլ րա ցա ծ 2

Մի նչև 14 տա րե կան լրա նա լը 3

13� Վ նա սա կար վար քա գի ծը V 3
Չի ծխում, չի օգ տա գոր ծում ալ կո հոլ կամ թմ րա մի-
ջոց նե ր

0

Ծ խում է 1

Օգ տա գոր ծում է ալ կո հոլ կամ թմ րա մի ջոց նե ր 2

Զ բաղ վում է մու րաց կա նու թյա մբ 3

Զ բաղ վում է թա փա ռա շր ջի կու թյա մբ 3

14� Հո գե կան վի ճա կը V 3
Հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի 
բա ցա կայու թյուն

0

Հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի 
առ կայու թյուն (որևէ կլի նի կայում հաշ վա ռում)

1

Ագ րե սիվ վար քագ ծի դրսևո րում 2

Երբևէ կա տար ված ինք նավ նաս ման փո րձ 3
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 ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ՀԱՇ ՎԱՐ ԿԻ ԱՂՅՈՒ ՍԱ Կ

ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ Ր ՄԻ Ա ՎՈ Ր
1� Ա ռա ջա դի մու թյու նը

2� Մաս նա գի տա կան հե տքրք րու թյու նը

3� Ըն տա նի քի կազ մը

4� Ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը

5� Բ նա կու թյան պայ ման նե րը

6� Կե ցու թյան պայ ման նե րը

7� Վար քը և ա ռա ջա դի մու թյու նը դպ րո ցում

8� Շր ջա պա տը (շ փում)

9� Շր ջա պա տը (ազ դե ծու թյուն)

10� Հե տա քրք րու թյուն նե րը

11� Առն չու թյու նը ի րա վա պահ մար մին նե րի հե տ

12� Ա ռա ջին ան գամ ոս տի կա նու թյան հետ առնչ վե լու 
տա րի քը

13� Վ նա սա կար վար քա գի ծը

14� Հո գե կան վի ճա կը

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ

 ՌԻՍ ԿԱՅ ՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍ ՏԻ ՃԱ Ն

 Ցա ծր՝ 0-10 մի ա վոր (ա վար տել գնա հա տու մը)
 Մի ջի ն՝ 11-20 մի ա վոր (շա րու նա կել գնա հա տու մը)
 Բա րձր՝ 21 և բա րձր մի ա վոր (շա րու նա կել գնա հա տու մը)
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 9

 ՀԱՐ ՑԱ ԹԵ ՐԹ 

Ան չա փա հա սի վար քի ռիս կայ նության խո րը  
գնա հատ ման 

 Հար ցա թեր թի կը լրաց վում է « Նախ նա կան գոր ծի քի» տվյալ նե-
րով « մի ջին» կամ « բա րձր» մի ա վոր հա վա քե լու դեպ քում՝ կր կին 
ան չա փա հա սի պա տաս խան նե րի հի ման վրա։ 

Ներ կայաց ված տե ղե կատ վու թյան հա վաս տի ու թյու նը ստուգ-
վում է փաս տա թղ թե րո վ

1. Ան չա փա հաս (ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն)

________________________________________________________

2.  Դեպ քի ար ձա նա գր ման ամ սա թիվ (օր, ա միս, տա րի) 
_____/_____________/____________ 

3. Գ նա հատ ման ամ սա թիվ (օր, ա միս, տա րի) ______/ _______
_____________/____________

4.  Հա րց ման վայր ______________________________________

________________________________________________________
5.  Հար ցազ րու ցա վար (ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն, պաշ

տոն)
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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6. Գ նա հատ ման ըն թաց քում տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րած 
ան ձի նք / կազ մա կեր պու թյուն

Հ/Հ Ա�Ա�Հ Պաշ տո ն Ամ սա թի վ Ծա նո թու թյուն

Հ/Հ Գ ՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ Ր ՄԻ Ա ՎՈ Ր
1 Ան չա փա հա սն ըն տա նի քում V 14

1.1. Սո վո րա բար չի են թա րկ վում ըն տա նի քում առ կա 
կա նոն նե րի ն 1

1.2. Ան տես ված է ըն տա նի քի ան դամ նե րի/ մեր ձա վոր 
ազ գա կան նե րի կող մից (ե թե չու նի ծնող ներ) 1

1.3. Ու նի կո նֆ լի կտ ներ ըն տա նի քի ան դամ նե րի/ մեր-
ձա վոր ազ գա կան նե րի հե տ 1

1.4. Ծ նող նե րը/ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րը չեն հա ճա խում 
դպ րոց և նե րգ րավ ված չեն ան չա փա հա սի կյան քի ն 1

1.5. Ըն տա նի քի ան դամ նե րը/ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րը 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նեն ան չա փա հա սի վրա 1

1.6. Ծ նող նե րը տե ղյակ են ան չա փա հա սի վար քագ ծից և 
չեն խրա խու սում այն 1

1.7. Ծ նող նե րը տե ղյակ են ան չա փա հա սի վար քագ ծից ու 
խրա խու սում կամ «հ պար տա նում են» դրա նո վ 3

1.8. Բա ցա հայտ ված են ան չա փա հա սի նկատ մա մբ բռ նու-
թյան դեպ քե ր 1

1.9. Բա ցա հայտ ված են ան չա փա հա սի կող մից 
կա տար ված բռ նու թյան դեպ քե ր 2

1.10. Առ կա են տա նից փախ չե լու դեպ քե ր 2

2 Տե ղե կություն ներ ըն տա նի քի ան դամ նե րի վե րա
բերյա լ V 18

2.1. Ծ նող նե րից մե կը կամ եր կու սը ե ղել են դա տա պա-
րտ ված 1

2.2. Ծ նող նե րից մե կը կամ եր կու սը ներ կայումս պա տիժ 
են կրում 2

2.3. Ծ նող նե րից մե կը կամ եր կու սը չա րա շա հել/ չա րա-
շա հում են ալ կո հո լը, օգ տա գոր ծել/ում են հո գե մետ 
նյու թեր կամ թմ րա մի ջո ց

2
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2.5. Ըն տա նի քը հաշ վառ ված է որ պես ան հա շտ ըն տա նի ք 2
2.6. Ծ նող նե րից մե կը կամ եր կուսն ու նեն հո գե կան ա ռող-

ջու թյան խն դիր նե ր 2

2.7. Ըն տա նի քում ա նը նդ հատ լար ված մթ նո լո րտ է, բռ նու-
թյան սպառ նա լիք նե ր 2

2.8. Ըն տա նի քում առ կա է բռ նու թյուն ան դամ նե րի մի ջև 
(ոչ ան չա փա հա սի նկատ մա մբ կամ կող մից) 2

2.9. Ծ նող նե րը զբաղ վում են մու րաց կա նու թյա մբ/ թա փա-
ռա շր ջի կու թյա մբ 2

2.10. Ըն տա նի քը մե կու սա ցած է հա մայն քից, նե րգ րավ ված 
չէ հա մայն քի կյան քի ն 1

3 Վար քը դպ րո ցում V 11
3.1. Ան հար գա լից է ու սու ցիչ նե րի նկատ մա մբ 2
3.2. Հիմ նա կա նում նե րգ րավ վում է կո նֆ լիկ տային, 

հա ճա խա կի բռ նու թյա մբ ու ղե կց վող գոր ծո ղու թյուն-
նե րում

2

3.3. Դպ րո ցն ըն կա լում է որ պես ժա մա նց կամ ժա մա նա կի 
ա նի մա ստ կո րուստ 2

3.4. Որ պես կա նոն, ինքն է հրահ րում կո նֆ լի կտ ներ, 
վե ճեր և բռ նու թյա մբ ու ղե կց վող գոր ծո ղու թյուն նե ր 3

3.5. Ե ղել են դպ րո ցից հե ռաց ման դեպ քե ր 2
4 Շր ջա պատ/ հա մայնք V 14

4.1. Հա սա կա կից նե րի շր ջա նում բա ցա սա կան հե ղի նա-
կու թյուն է կամ ձգ տում է լի նել այդ պի սի ն 1

4.2. Կազ մա կեր պում կամ մաս նակ ցում է հա կա սո ցի ա-
լա կան/ի րա վա խա խտ խմ բա վո րում նե րի ն 3

4.3. Հիմ նա կա նում շփ վում է բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն 
ու նե ցող ան ձա նց հե տ 1

4.4. Շր ջա պա տում ու նի դատ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձի ք 1
4.5. Չու նի կայուն շփում ներ/ըն կեր նե ր 1
4.6. Խու սա փում է խոր հուրդ նե րից, հա մայն քում դրա կան 

վա րք ու նե ցող մա րդ կան ցի ց 1

4.7. Կռ վա րար է, ագ րե սիվ, պո ռթ կուն 2
4.8. Դժ վա րու թյուն ներ ու նի ար դյու նա վետ կեր պով 

սե  փա  կան կա րիք նե րն ու պա հա նջ նե րն ար տա հայ-
տե լու մեջ 

2

4.9 Չի կա րող իր կա րիք նե րի մա սին տե ղե կաց նել մյուս-
նե րին`ա ռա նց նրա նց հետ մի ջա նձ նային կո նֆ լիկ տի 
մեջ մտ նե լու

2

5 Հե տա քրք րություն նե ր V 4
5.1. Չու նի կայուն հե տա քրք րու թյուն ներ, չի ցան կա նում 

զբաղ վել որևէ օգ տա կար գոր ծու նե ու թյա մբ 1
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5.2. Ան տար բեր և ար հա մար հա կան վե րա բեր մունք ու նի 
մաս նա գի տու թյուն ձե ռք բե րե լու, աշ խա տե լու և այլ 
հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան հան դեպ:

1

5.3. Հիմ նա կա նում հե տա քրք րու թյուն նե րը կրում են 
վնա սա կար բնույթ 2

6 Վ նա սա կար հա կում նե ր V 8
6.1. Օգ տա գոր ծում է ալ կո հոլ կամ թմ րա մի ջոց ներ, բայց 

պատ րաս տա կամ է հրա ժար վե լ 1

6.2. Օգ տա գոր ծում է ալ կո հոլ կամ թմ րա մի ջոց ներ և չի 
պատ րա ստ վում հրա ժար վե լ 2

6.3. Զ բաղ վում է մու րաց կա նու թյա մբ/ թա փա ռա շր ջի կու-
թյա մբ, բայց պատ րաս տա կամ է հրա ժար վե լ 1

6.4. Զ բաղ վում է մու րաց կա նու թյա մբ/ թա փա ռա շր ջի կու-
թյա մբ և չի պատ րա ստ վում հրա ժար վե լ 2

6.5. Կայուն ծխող է 2
6.6. Վա ղա ժամ սե ռա կան ակ տի վու թյուն, ան կա նոն 

սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե ր 2

7 Հո գե կան ա ռող ջություն V 19
7.1. Չու նի որևէ հո գե կան խն դի ր 0
7.2. Ու նի ու շադ րու թյու նը կե նտ րո նաց նե լու դժ վա րու թյուն 2
7.3. Ու նի նկա տե լի խոս քային կամ ֆի զի կա կան ագ րե սի-

վու թյուն 2

7.4. Ու նի խոս քի դժ վա րու թյուն ներ, հո գե կա նի 
զար գաց ման թե րու թյուն ներ/ հա պա ղում նե ր 3

7.5. Ու նի վեր լու ծու թյան, մտա հան գում ներ կա տա րե լու 
դժ վա րու թյուն նե ր 2

7.6. Երբևէ կա տար ված ինք նաս պա նու թյան փո րձ 3
7.7. Երբևէ կա տար ված ինք նավ նա սում/ի նք նա խե ղում 3
7.8. Իմ պուլ սիվ է, հի պե րակ տի վ 2
7.9. Լի նում են ան կա ռա վա րե լի զայ րույ թի դեպ քե ր 1
7.10. Չու նի մեղ քի զգա ցում 1

8 Վե րա բեր մուն քը դեպ քին V 7
8.1. Գի տակ ցում է իր ա րա րք նե րի բա ցա սա կան բնույ թը 

և պատ րաս տա կամ է շտ կել իր վար քը և/ կամ որևէ 
կե րպ փոխ հա տու ցել պատ ճառ ված վնա սը (նաև 
խո րհր դան շա կան) 

0

8.2. Չի գի տակ ցում իր ա րա րք նե րի լր ջու թյու նը, ար դա-
րաց նում է ի րա վի ճա կային հան գա մա նք նե րով և/ կամ 
մե ղադ րում ու րիշ նե րի ն

1

8.3. Չի բա ցա ռում, որ հե տա գայում կկրկ նի նույն ա րար քը 2
8.4. Հա մա րում է ի րեն « զոհ», ո րի հետ ա նար դար են վար վե լ 1
8.5. Բա ցա հայ տո րեն գի տակ ցում է իր կող մից կա տար-

վա ծն ու «հ պար տա նում» կա տա րա ծով 3
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9 Ի րա վա խա խտ վար քի հիմ նա կան «ար դա րա ցում
նե րը» V 11

9.1. Ինք նին գոր ծո ղութ յան բո վան դա կութ յու նը 2
9.2. Գոր ծո ղութ յու նը կա տա րե լու դեպ քում հնա րա վոր 

խրա խու սա նք նե րը 1

9.3. Փո ղը, նյու թա կան բա վա րա րու մը/դ րա սպա սե լի քը 2
9.4. Չ կա տա րե լու դեպ քում, իր նկատ մա մբ հնա րա վոր 

պա տի ժը 1

9.5. Հա սա կա կից նե րից ետ չմ նա լը 1
9.6. Հե ղի նա կու թյուն ձե ռք բե րե լու ձգ տու մը 2
9.7. Պա րապ չմ նա լու միտ քը 1
9.8. Այլ 1
10 Ար ժե հա մա կա րգ V 7

10.1. Ար ժե վո րում է հայ րե նա սի րու թյու նը, հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը, փո խօգ նու թյու նը 0

10.2. Ար ժե վո րում է գու մա րը, ժա ման ցը, պեր ճան քի ա ռար-
կա նե րը, ցոփ ու շվայտ կյան քը 1

10.3. Ար ժե վո րում է հա կա սո ցի ա լա կան վար քա գի ծը, 
ի րա վա խախ տում նե րը 1

10.4. Ար ժե վո րում է հան ցա գո րծ նե րին և հան ցա վո րու-
թյու նը 1

10.5. Կար ծում է՝ օ րե նք նե րը սահ մա նա փա կում են իր 
ա զա տու թյու նը 2

10.6. Կար ծում է՝ հե տա քր քիր « գոր ծի» հա մար դրա նք 
կա րե լի է շր ջան ցել 2

11 Կյան քի հե տա գա պլան նե ր V 8
11.1. Ու նի հե տա գա կյան քի հս տակ դրա կան ծրա գի ր 0
11.2. Ու նի պա սիվ ցան կու թյուն ներ, ո րո նց կա տար ման 

ուղ ղու թյա մբ չու նի նպա տա կաս լա ցու թյուն ու ջա նա-
սի րու թյուն

1

11.3. Շա հա գրգռ ված չէ, չու նի ի րա տե սա կան նպա տակ ներ 
ու պլան ներ մշա կե լու ցան կու թյուն 2

11.4. Կար ծում է, որ քիչ բան կա, հա նուն ո րի ար ժե ապ րել, 
և որ ին քը ա պա գա չու նի 2

11.5. Պ լան նե րը կապ ված են հան ցա վոր մի ջա վայ րում 
« հայտն վե լու» հե տ 3

 Ռիս կային գոր ծոն ներ 
Հ նա րա վոր մի ջամ տու թյուն
Հ նա րա վոր գոր ծըն կեր կա ռույց նե ր
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Գ ԼՈՒԽ 9 
ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՎԱ ՐԵ ԼՈՒ 

Ա ՌԱ ՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր

9�1� Ան չա փա հաս նե րի հետ հար ցազ րույց վա րե լու  
ըն թա ցա կար գային ընդ հա նուր ու ղե նիշ նե ր

 Ի նչ պես հան ցա վո րու թյան, այն պես էլ ան չա փա հաս նե րի կրկ-
նա հան ցա գոր ծու թյան ռիս կի գնա հատ ման ա ռաջ նային և հիմ նա-
կան աղ բյուր է ան չա փա հա սը: Այ սի նքն, որևէ նմա նա տիպ գոր ծի-
քում առ կա տե ղե կատ վու թյու նը պե տք է հա վա քագ րել, ա ռա ջին 
հեր թին, հե նց ան չա փա հա սի ց՝ հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ռիս կի գնա հատ ման 
գոր ծիք նե րը, որ պես կա նոն, հա գեց ված են լի նում ան չա փա հա սի 
կյան քի տար բեր ո լո րտ նե րին առնչ վող հար ցե րով, ո րո նք մե ծա-
գույն հա վա նա կա նու թյա մբ հու զա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում 
ան չա փա հա սի վրա՝ ցան կա լի է հար ցազ րույցն ի րա կա նաց նել 
հնա րա վո րի նս փոք րա թիվ ան գամ նե ր։ Հնա րա վո րու թյան դեպ-
քում, նույ նի սկ մեկ ան գամ: Այս ի մաս տով, մի ջազ գային պրակ տի-
կան որ դեգ րել է ան չա փա հա սի հետ հար ցազ րույց նե րը տե սա ձայ-
նագ րե լու կարևոր պրակ տի կա՝ զե րծ պա հե լով ան չա փա հա սին 
բազ մա թիվ ան գամ ներ ի րո ղու թյու նը վե րապ րե լու և ներ կայաց նե-
լու սթ րե սային գոր ծըն թաց նե րի ց52։

9.1.1.  Հար ցազ րույ ցի տևո ղու թյու նը 

Որ պես կա նոն, ցան կա լի է, որ պես զի հար ցազ րույ ցը տևի ոչ 
ա վե լի, քան 40-50 րո պե։ Հնա րա վո րու թյան և/ կամ ան հրա ժեշ-
տու թյան դեպ քում, հար ցազ րույ ցը կա րե լի է ի րա կա նաց նել 2 փու-
լով, ո րոն ցից յու րա քան չյու րի տևո ղու թյու նը ցան կա լի է, որ պես զի 
չգե րա զան ցի 20-25 րո պե ն։

 Պե տք է հի շել, որ ցան կա ցած հար ցազ րույց պա րու նա կում 
է սթ րե սային գոր ծոն ներ, ան սպա սե լի ու թյուն, լար վա ծու թյուն: 

52 Gudelines Promoting the Human Rights and the Best Interests of the Child in 
Transnational Child Protection Cases. Council of Baltic Sea States Secretariat Stockholm, 
Sweden, 2015
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Ան չա փա հաս նե րի պա րա գայում այս գոր ծոն նե րի կարևո րու թյու նը 
բազ մա պա տկ վում է, « ցա վոտ հար ցե րն» ա վե լի շատ են և ա ռա վել 
հու զա կան են ըն կալ վում: 

Այս ի մաս տով, ցան կա լի է, որ պես զի, փու լային հար ցազ րույց-
նե րի դեպ քում, դրա նք չի րա կա նաց վեն նույն օր վա ըն թաց քում: 
Խի ստ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ան հրա ժե շտ է յու րա քան չյուր 
20-25 րո պեն մեկ ան գամ տրա մադ րել 5-10 րո պե ընդ մի ջում ներ:

9.1.2.  Հար ցե րի շա րադ րու մը

 Խի ստ կարևոր են հար ցե րը շա րադ րե լու և հա րց ձևա կեր պե-
լու հմ տու թյուն նե րը: Այս պես, ռիս կայ նու թյան գոր ծիք նե րում (այդ 
թվում՝ հա վել ված նե րով ներ կայաց ված գոր ծիք նե րում) առ կա 
բո լոր ցու ցիչ նե րը (ռիս կային գոր ծոն նե րը) խի ստ կարևոր են 
բա ցա հայտ ման ու գնա հատ ման տե սա կե տից: Սա կայն, ան հրա-
ժե շտ չէ դրա նք ձևա կեր պել ու ղիղ հար ցի տես քով: Օ րի նա կ՝ « տա-
նից փախ չե լու դեպ քեր» ռիս կային գոր ծո նը պե տք է գնա հա տել ոչ 
թե հե նց նույ նա տիպ հար ցով (երբևէ փա խե ՞լ ես տա նից կամ գրա-
նց վե ՞լ են արդյոք տա նից փախ չե լու դեպ քեր), այլ այդ ի րա վի ճա կն 
ու սում նա սի րե լու հար ցադ րում նե րի մի ջո ցով: Օ րի նա կ՝ «ե ղե՞լ են 
դեպ քեր, երբ մտա ծել ես տա նից հե ռա նա լու մա սին» կամ «ե ղե՞լ 
են դեպ քեր, երբ տա նից դուրս ես ե կել և չես ցան կա ցել հետ վե րա-
դառ նա լ։ Պատ միր ինձ այդ մա սին, ի՞նչն է քեզ ստի պել նման կե րպ 
մտա ծել/ վար վել» և այլն: 

Ա վե լին, հար ցե րը պե տք է ձևա կեր պել այն պես, որ ան չա փա-
հա սի կող մից հն չեց ված պա տաս խան նե րը լի նեն բո վան դա կային 
ու ծա վա լուն՝ ընդ գր կե լով պա տաս խա նո ղի հույ զե րն ու ապ րում-
նե րը: Այս ի մաս տով, խոր հուրդ է տր վում հա ճախ օգ տա գոր ծել, 
այս պես կոչ ված, « բաց հար ցեր», ո րո նք սկս վում են «...ի նչ պես ես 
կար ծում...», «...ի նչ պես կմեկ նա բա նես...», հար ցադ րում նե րով: 

Կամ, օ րի նա կ՝ հա մայն քային ոս տի կան նե րի և/ կամ այլ ար տա-
քին աղ բյու րի կող մից տրա մա դր վել է տե ղե կատ վու թյուն այն 
մա սին, որ ան չա փա հա սը ստեղ ծում և/ կամ ընդ գրկ ված է հա կա-
սո ցի ա լա կան/ի րա վա խա խտ խմ բա վո րում նե րում։ Ան չա փա հա-
սին տր վող ու ղիղ հա րցն այս մա սին կա րող է խի ստ ա նար դյու-
նա վետ ու սա կավ տե ղե կատ վա կան լի նե լ։ Սա կայն, սա կարևոր 
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գոր ծոն է, ո րի վե րա բե րյալ ար ժե լսել ան չա փա հա սի կար ծի քն ու 
մեկ նա բա նու թյու նը, օ րի նա կ՝ հետևյալ հար ցա դր մա մբ՝ «...ի նչ պե ՞ս 
կմեկ նա բա նես այն տե ղե կատ վու թյու նը, որ հա ճախ ժա մա նակ ես 
ան ցկաց նում այ սի նչ մա րդ կա նց շր ջա պա տում» կամ « դու հա ճախ 
լի նում ես այ սի նչ մի ջա վայ րում, կխնդ րեմ մեկ նա բա նես» և այլն։ 

Այս հար ցե րը «ս տի պում են» ան չա փա հա սին « պատ մել» և 
ո՛չ մի այն « պա տաս խա նել»՝ սո սկ պա տաս խան ներ հն չեց նե լու 
հա մար: Այս պի սի հար ցադ րում նե րի մի ջո ցով է, որ հնա րա վոր է 
դառ նում բա ցա հայ տել ոչ մի այն ե ղե լու թյունն ու այս կամ այն ռիս-
կային գոր ծո նի առ կայու թյու նը, այլև՝ ան չա փա հա սի ապ րում նե րն 
ու վե րա բեր մունքն այդ գոր ծոն նե րին: 

Տե ղե կատ վա կան կա րող են լի նել նաև, այս պես կոչ ված, « փակ 
հար ցե րը», ո րո նց դեպ քում ան չա փա հա սը կա րող է պա տաս խա-
նել մի այն «այո» կամ «ոչ»: Խոր հուրդ է տր վում այս հար ցադ րում-
նե րն օգ տա գոր ծել հար ցազ րույ ցի ա վար տին, երբ ան հրա ժե շտ են 
ո րո շա կի հս տա կե ցում ներ ու ճշգր տում ներ (օ րի նա կ՝ « ճի շտ հաս-
կա ցա, որ....», « ճի շտ եմ հի շում, որ...», « կա րող ենք հա մա րել, 
որ....» և այլն): 

Պե տք է հի շել, որ գոր ծոն նե րին ռիս կայ նու թյուն են հա ղոր դում 
ոչ մի այն և ոչ այն քան գոր ծոն նե րն՝ «ա ռան ձին վե րց րած», այլ 
ան չա փա հա սի վե րա բեր մունքն ու ապ րում նե րն այդ գոր ծոն նե րի 
նկատ մա մբ։ Այս ի մաս տով խի ստ ցան կա լի է տե ղե կատ վու թյու նը 
ստա նալ հատ կա պես բաց հար ցե րի շա րա դր մա մբ (ք րե ա ծին ա մե-
նա տար բեր գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ ոս տի կա նին հու շող ու ղե նի-
շային հար ցա շար է ներ կայաց ված հա վել ված 10-ում)։

9�2�  Հար ցազ րույ ցի վայ րի ընտ րու թյու նը ևս կարևոր է

 Պա կաս կարևոր չէ նաև հար ցազ րույ ցի ի րա կա նաց ման վայ-
րի ընտ րու թյու նը: Որ պես կա նոն, այդ վայ րը ան չա փա հաս նե րի 
գոր ծե րով ոս տի կա նի աշ խա տա սե նյա կն է։ Այս տեղ պե տք է նո րից 
հի շել, որ ոս տի կա նի հետ հար ցազ րույ ցը, այն էլ ոս տի կա նու-
թյան շեն քում, կա րող է բա վա կա նին սթ րե սա ծին լի նել ե րե խայի 
հա մա ր։ Հատ կա պես նրա նց հա մար, ով քեր ա ռա ջին ան գամ, 
հան գա մա նք նե րի բե րու մով հայտն վել են ոս տի կա նու թյու նում 
(ան կախ այն հան գա ման քից թե ինչ կար գա վի ճա կում է հան դես 
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գա լիս ան չա փա հա սը՝ ի րա վա խա խտ, վկա կամ տու ժող/ զոհ), 
ա ռա ջին շփու մը ոս տի կա նու թյան հետ կա րող է հե տք թող նել և 
հե տա գա ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ինչ պես հնա րա վոր քրե ա կան 
գոր ծի ըն թաց քի, այն պես էլ ան չա փա հա սի հո գե կա նի վրա։ Օ րի-
նա կ՝ աշ խա տա կից նե րի ա նը նդ հատ ե լու մու տը, ձայ նե րը, ու շադ-
րու թյու նը շե ղող այլ երևույթ նե րը (ո րո նց մա սին ներ կայաց ված է 
ստո րև) կամ ան չա փա հա սի նկատ մա մբ որևէ բա ցա սա կան վե րա-
բեր մունք կա րող է ոչ մի այն « փա կել» ան չա փա հա սին ու նվա-
զեց նել հա մա գոր ծակ ցու թյան պատ րաս տա կա մու թյու նը, այլև՝ 
հե տք թող նել մե ծա հա սակ նե րի նկատ մա մբ ար դեն իսկ ու նե ցած 
(առ կայու թյան դեպ քում) վե րա բեր մուն քի դաշ տում։ Ինչ պես ներ-
կայաց վեց 2-րդ գլ խում, ան չա փա հաս նե րի ի րա վա խախ տում նե րի 
պատ ճա ռա կա նու թյան ա ռյու ծի բա ժին պա տաս խա նատ վու թյունն 
ընկ նում է մե ծա հա սակ նե րի ու սե րին (ըն տա նիք, հա մայնք)։ Եվ 
հա ճախ, ե րե խա նե րն, ի րա վա խախ տում ներ կա տա րե լով, ան գի-
տակ ցա բար վրեժ են լու ծում ի րե նց ցավ պատ ճա ռող նե րից, հո գա-
տա րու թյու նից զր կող նե րից և այլն։ Ոս տի կա նի կող մից ոչ պատ-
շաճ վե րա բեր մունքն ու հար ցազ րույ ցի կազ մա կեր պու մը կա րող է 
խո րաց նել հե նց այս ապ րում նե րն ու զգա ցո ղու թյուն նե րը։ 

Կախ ված գոր ծի հան գա մա նք նե րից (օ րի նա կ՝ ըն տա նե կան 
կամ այլ բռ նու թյան զոհ, մահ վան ել քով ավ տով թա րի կամ դա ժան 
սպա նու թյան ա կա նա տես)՝ կա րե լի է, հնա րա վո րու թյան դեպ քում, 
հար ցազ րույ ցի վայ րը տե ղա փո խե լ։ Տար բեր երկր նե րում ըն դուն-
ված պրակ տի կա նե րից մե կն է հա մայն քում առ կա հո գե բա նա կան 
ծա ռայու թյան աշ խա տա սե նյակ նե րից մե կը։ Հո գե բա նի աշ խա-
տա սե նյա կը, են թա դր վում է, որ հար մա րեց ված է այ ցե լու նե րի՝ 
հատ կա պես ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու հա մա ր։ Նման հնա-
րա վո րու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում, կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
դպ րո ցի որևէ դա սա րան, զբո սա հրա պա րակ, պու րակ, այ գի և 
այլն:

 Ցան կա լի է, որ պես զի հար ցազ րույ ցի վայ րը չլի նի խի ստ կաշ-
կան դող, լա րող, սթ րե սային (այդ թվում՝ դա սա սե նյակ, տնօ րե նի 
կամ այլ պաշ տո նյայի սե նյակ կամ վայր, ո րը կա րող է ա սո ցաց-
վել « պար տադ րան քի», լար վա ծու թյան, « պատ ժի», նա խա տին քի 
ու այլ բա ցա սա կան հույ զե րի հետ): 
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Այ սու հան դե րձ, հատ կա պես ի րա վա խախ տում նե րի մեջ կաս-
կած վող նե րի պա րա գայում, պե տք չէ նաև տուրք տալ խի ստ 
« հար մա րա վե տու թյա նն» ու « թու լա նա լուն»: Հար ցազ րույ ցը չպետք 
է վե րա ծել « խի ստ հար ցա քն նու թյան», բայց և ան չա փա հա սը 
պե տք է գի տակ ցի պա տաս խա նատ վու թյան իր չա փա բա ժի նն 
այդ տեղ հայտն վե լու հա մար: 

Ո րոշ նվա զա գույն պա հա նջ ներ, ո րո նց ար ժե հետևել հար ցա-
զրույ ցի ի րա կա նաց ման վայրն ընտ րե լիս.

• Հ նա րա վո րի նս մե կու սա ցում «օ տար աչ քե րից և ա կա նջ
նե րից» - Ցան կա լի է « հար մա րա վե տու թյուն» ա պա հո վել ոչ 
այն քան հար ցազ րույ ցի վայ րի ընտ րու թյա մբ, որ քան ան չա-
փա հա սին պա շտ պան վա ծու թյան, ա պա հո վու թյան զգա-
ցում հա ղոր դե լո վ։ Այս ի մաս տով, ցան կա լի է հնա րա վո րի նս 
կան խել հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում կո ղմ նա կի ան ձա նց 
մուտ քը աշ խա տա սե նյակ, այլ աշ խա տա կից նե րի ե լու մու տը։ 
Օ րե նսդ րու թյան թույ լատ րե լի ու թյան շր ջա նա կում և ան չա-
փա հա սի ցան կու թյան դեպ քում, ա պա հո վել հնա րա վո րի նս 
մե կու սի հար ցազ րույց (ծ նող նե րի, օ րի նա կան ներ կայա-
ցու ցիչ նե րի, այլ ազ գա կա նի բա ցա կայու թյուն)։ Անհ նա րի-
նու թյան դեպ քում, ան հրա ժե շտ է ա պա հո վել, որ պես զի 
հար ցազ րույ ցի մաս նա կից ե րե խան հնա րա վո րի նս մեջ քով 
նս տած լի նի սե նյա կում գտն վո ղին (առն վա զն նվա զեց-
նել ե րե խայի և այլ ան ձի հայա ցք նե րի հան դի պու մը)։ Այս 
պա հան ջի են թա տե քս տում, ան կարևոր չէ հի շեց նել նաև 
հա վա նա կան բռ նու թյան զոհ ե րե խայի հետ հար ցազ րույց 
վա րե լու ըն թաց քում հա վա նա կան բռ նա րա րի (կամ նույ-
նի սկ նրա մտե րի մի)՝ տա րած քից բա ցա կայե լու պա հան ջի 
մա սի ն։ 

• Հ նա րա վո րի նս մե կու սա ցում ու շադ րու թյուն շե ղող 
ար տա քին պայ ման նե րից – Նա խո րդ նվա զա գույն 
պա հան ջի պես, ցան կա լի է հնա րա վո րի նս զե րծ մնալ 
ու շադ րու թյուն շե ղող հա վա նա կան գրգ ռիչ նե րի ց։ Գրգ ռիչ-
նե րը վե րա բե րում են մեր զգայու թյուն նե րի ն՝ հոտ, համ, 
շո շա փե լիք, տե սո ղու թյուն և լսո ղու թյուն։ Այս պես, ե թե 
հար ցազ րույ ցի սե նյա կի պա տու հան նե րը նայում են փո ղոց, 
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բակ կամ աղ մուկ են թադ րող վայր, ցան կա լի է, հնա րա վո-
րի նս նվա զեց նել աղ մու կի հնա րա վո րու թյու նը։ Ե թե աշ խա-
տա սե նյա կը գտն վում է ա ռա ջին հար կում կամ որևէ այլ 
կե րպ ե րե խան տե սա նե լի է այ լոց կամ նրա նք տե սա նե լի 
են ան չա փա հա սին, ցան կա լի է հնա րա վո րի նս նվա զեց նել 
այդ հնա րա վո րու թյուն նե րը (օգ տա գոր ծել վա րա գույր, դու-
ռը փա կել կամ այլ կե րպ նվա զեց նել տե սո ղա կան զգայու-
թյան գրգ ռու մը)։ Անհ րա ժե շտ է ու շադ րու թյուն դա րձ նել 
նաև հո տա ռա կան գրգ ռիչ նե րի ն։ Անհ րա ժե շտ է հետևել, 
որ հար ցազ րույցն ի րա կա նաց վի ար տա քին մի ջա վայ րից 
ե կող հո տե րից հե ռու։ Բա ցի ար տա քին հատ վա ծից, խի ստ 
կարևոր է նաև, որ պես զի հար ցազ րու ցա վա րը նույն պես 
հետևի օ ծա նե լի քի ար տա հայտ վա ծու թյա նը, որ պես զի այն 
չլի նի խի ստ թունդ ու « պար տադ րող»։ Տե սո ղա կան գրգ ռիչ-
նե րից խու սա փե լու հա մար, ար ժե մտա ծել նաև սե նյա կի 
կա հա վո րան քի մա սի ն։

• Հ նա րա վո րի նս հար մա րա վետ նվա զա գույն պայ ման նե րի 
առ կայու թյուն – «Ն վա զա գույն» բա ռն այս տեղ ամ բող ջա-
պես ար տա ցո լում է հար ցազ րույց վա րե լու հա մար սե նյա կի 
նկատ մա մբ առ կա պա հա նջ նե րը։ Ան չա փա հաս նե րի հետ 
աշ խա տան քի հա մար ան հրա ժե շտ ու բա վա րար պայ ման-
նե րն են՝ ա թոռ կամ բազ մոց, սե ղան, ան ձե ռո ցիկ, սպի-
տակ թղ թեր, գրիչ ներ ու մա տիտ նե ր։ Ման կա հա սակ ե րե-
խա նե րի հետ հար ցազ րույ ցի պա րա գայում, կա րող են տեղ 
գտ նել նաև տա րա տե սակ խա ղա լիք նե ր։ 

Ի նչ պես տե սա նք, հար ցազ րույ ցի վայ րի ընտ րու թյու նը պա կաս 
կարևոր նշա նա կու թյուն չու նի՝ հար ցազ րույ ցի վար ման ար դյու նա-
վե տու թյան տե սա կե տի ց։ Սա կայն, ե թե, ա մեն դեպ քում, հնա րա-
վոր չի ե ղել ա պա հո վել վե րը ներ կայաց ված նվա զա գույն պա հանջ-
նե րը, միևնույն է հար ցազ րույ ցը պե տք է շա րու նա կել և փոր ձել 
լի նել հնա րա վո րի նս կոմ պե տե նտ։ Այս ա ռու մով, ե րե խայի յու րա-
քան չյուր ու շադ րու թյան շե ղում կամ ան հա նգս տու թյուն կա րե լի 
է շատ կա րճ քն նար կե լ։ Օ րի նա կ՝ զար դե րի շխկշխ կոց, օ ծա նե-
լի քի սուր հոտ, պա տից կախ ված շատ գու նեղ նկար, ա նը նդ հատ 
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սե նյակ ե լու մուտ ա նող աշ խա տա կից ներ և այլն, ո րո նք, ըստ ձեզ, 
խան գա րում են ան չա փա հա սի ն։ Ե թե կա րող եք փո խել ի րա վի-
ճա կը, ար ժի նե րո ղու թյուն խնդ րել ու շտ կել այն (օ րի նա կ՝ հա նել 
ա պա րան ջա նը կամ այլ զար դե րը, սե ղա նի վրայից կամ պա տից 
հա նել գու նեղ կամ հու զա կան ըն տա նե կան նկար նե րը և այլն), 
իսկ ե թե ոչ, հա կի րճ հար ցե րով կամ ար ձա գա նք նե րով կա րե լի է 
ան դրա դառ նալ այդ երևույթ նե րի ն։ Օ րի նակ.

«Այն պի սի զգա ցո ղու թյուն ու նեմ, որ, պա տի նկա րը հե տա քրք-
րեց քեզ (ս պա սել ե րե խայի ար ձա գան քին)։ Ի՞նչ զգա ցո ղու թյուն ես 
ու նե նում դրան նայե լիս (ս պա սել ե րե խայի ար ձա գան քին)։ Կու զե ՞ս 
հա նեմ պա տից (ս պա սել ե րե խայի ար ձա գան քին)»։

 Կամ « հաս կա նում եմ, որ տհաճ է, երբ զրու ցե լիս կո ղմ նա կի 
մա րդ է մտ նում սե նյակ (ս պա սել ե րե խայի ար ձա գան քին)։ Նկա-
րագ րիր խնդ րե մ՝ ինչ ես զգում, երբ ընդ հա տում են զրույցդ (ս պա-
սել ե րե խայի ար ձա գան քին, հետևել մի մի կային, շար ժում նե րին)» 
և այլն։ 

9�3� Ը նդ հա նուր ու ղե նիշ ներ ան չա փա հա սի հետ  
հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում վս տա հու թյան մթ նո լո րտ 
ձևա վո րե լու ուղ ղու թյա մբ

 Հար ցազ րույ ցը տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու մե թոդ է, որ տեղ 
ակ տիվ են թե՛ « հա րց տվո ղը» և թե՛ « հար ցե րին պա տաս խա նո ղը»: 
Այս ի մաս տով, ցան կա լի է հաս նել վս տա հու թյա ն՝ ան չա փա հա սի 
ա ռա վե լա գույն նե րգ րավ վա ծու թյա մբ: Իսկ ան ձը որևէ գոր ծու նե ու-
թյան մեջ նե րգ րավ ված է, երբ գի տի, թե ի րե նից ինչ է պա հա նջ-
վում կա տա րել: 

Ուս տի, ա ռա ջին քայ լը, որ պե տք է ա նել, ան չա փա հա սից տե ղե-
կա նա լն է, թե արդյոք նա պատ կե րաց նում է, թե ին չու է այս տեղ, 
ին չու են իր հետ ցան կա նում զրու ցել, ինչ նպա տա կով է ի րա կա-
նաց վում այդ զրույ ցը: 

Ե րկ րո րդ քայլն ան չա փա հա սին հնա րա վո րի նս ման րա մա սն 
ի րա զե կե լն է ողջ գոր ծըն թա ցի մա սի ն՝ նե րա ռյալ ա պա գայում ի րա-
վա խա խտ վար քի շտկ ման կամ քրե ա ծին գոր ծոն նե րի նվա զեց ման 
ուղ ղու թյա մբ իր հետ ի րա կա նց վե լիք հնա րա վոր աշ խա տա նք նե րի 
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բնույ թը: Այս ըն թաց քում պե տք է չմո ռա նալ ներ կայա նալ և ներ-
կայաց նել ձեր պաշ տո նա կան-մաս նա գի տա կան ա ռա քե լու թյունն 
ու դե րա կա տա րու մը։ 

Ցույց տվեք, որ դուք հո գա տար եք նրա հան դեպ և հար գում 
եք նրա ան հա տա կա նու թյու նը։ Հա րց րեք այդ տղայի կամ աղջ-
կա որ պի սու թյան մա սի ն։ Հա րց րեք, թե ինչ պես է նա ի րեն զգում։ 
Հա ճախ, նույ նի սկ հան ցա րա րքն ընտ րու թյուն է, որ կա տա րել է 
ան չա փա հա սը։ Ու, որ քան էլ ձեզ հա մար ան տրա մա բա նա կան 
ու « դա տա պար տե լի» թվա նրա կող մից կա տար ված ա րար քը, 
ե րե խան պի տի հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ար տա հայ տե լու իր 
պատ կե րա ցում նե րն ու հույ զե րը ի րո ղու թյան վե րա բե րյա լ։ Նույ-
նի սկ «ա մե նաս տոր ա րար քի» դեպ քում, ան չա փա հա սը կա րող է 
ցույց տալ (թե կուզ դե մո ստ րա տիվ կեր պով) իր ար ժա նա պատ վու-
թյան ոտ նա հար ման ան թույ լատ րե լի ու թյու նը։ Ար ձա գա նք պի տի 
լի նի, որ դուք կարևո րում եք իր՝ ար ժա նա պատ վու թյուն երևույ թը 
կարևո րե լու ցան կու թյու նը (նույ նի սկ, ե թե ա ռա ջին հայաց քից դուք 
կաս կա ծի տակ եք առ նում իր կա տա րած ա րար քի և «ար ժա նա-
պատ վու թյուն» երևույ թի հա մադ րու թյու նը)։

 Ցու ցա բե րեք էմ պա թի ա (ապ րու մակ ցում) և դրա կան հույ զե ր։ 
Զրու ցեք ան չա փա հա սի հետ այն ա մե նի մա սին, ինչ հե տա քրք րում 
է հե նց ի րեն ու կարևո րում է ին քը ։

 Պար զե ք՝ արդյոք ան չա փա հա սը հար մա րա վետ է զգում ի րե ն։ 
Վե րա հաս տա տեք, որ նա պա տա րստ է ձեզ հետ զրու ցե լ։ 

Ա նհ րա ժե շտ է կա րո ղա նալ կա ռա վա րել ժա մա նա կը։ Հա ճախ 
ան չա փա հաս նե րը կա րող են ժա մե րով լռել կամ հա կա ռա կը՝ հույ-
զե րի ազ դե ցու թյան տակ խո սել ու խո սե լ։ Ոս տի կա նից պա հանջ-
վում է, որ պես զի կա րո ղա նա գծել հար ցազ րույ ցի շր ջա նա կը, 
բայց և հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել ան չա փա հա սին ար տա հայ տել 
իր հույ զե րն ի րո ղու թյան վե րա բե րյալ (նույ նի սկ, ե թե դրա նք շատ 
կարևոր չեն քրե ա կան գոր ծի ըն թաց քի հա մար)։

 Հա ջոր դիվ քայ լե րով ան հրա ժե շտ է ու շադ րու թյուն դա րձ նել այն 
հան գա ման քին, թե արդյոք ան չա փա հա սն ամ բող ջու թյա մբ հաս-
կա ցել է տր ված հար ցը կամ նկա տա ռու մը։ Անհ րա ժե շտ է ող ջա-
միտ ժա մա նակ տալ ան չա փա հա սին հա վա քել մտ քե րն ու կա ռա-
վա րել հույ զե րը։ Այս ի մաս տով, խի ստ կարևոր են դա դար նե րը։ 
Մի քա նի վայր կյան դա դար նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
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ան չա փա հա սին լս ված ու հաս կաց ված լի նե լու զգա ցում ու նե նա լ։ 
Հա ճախ լսե լը կա րող է ա ռա վել օգ տա կար լի նել, քան ձեր ու ղե ղում 
պտտ վող հար ցե րի ան վե րջ տա րա փը ։53

 Ստուգիչ հարցեր 
1. Ո ՞վ է ռիս կի գնա հատ ման հա մար հիմ նա կան տե ղե-

կատ վու թյան աղ բյու րը: 
2. Ի նչ պիս ՞ի մո տե ցում ներ կան ան չա փա հաս նե րի հետ 

հար ցազ րույ ցի տևո ղու թյան վե րա բե րյալ: 
3. Ի նչ պի սի՞ պա հա նջ ներ կան հար ցազ րույ ցի հար ցե րի 

շա րա դր ման ուղ ղու թյա մբ: 
4. Ի նչ պե ՞ս են բնու թա գր վում բաց և փակ հար ցե րը: 
5. Ի նչ պի սի՞ պա հա նջ ներ կան հար ցազ րույ ցի վայ րի ընտ-

րու թյան նկատ մա մբ: 
6. Ի նչ պի սի՞ քայ լեր կամ գոր ծո ղու թյուն ներ են ան հրա-

ժե շտ ան չա փա հա սի հետ վս տա հու թյան մթ նո լո րտ 
ձևա վո րե լու ուղ ղու թյա մբ: 

7. Ի նչ պե ՞ս է ար տա հայտ վում ե րե խայա կե նտ րո նու թյու նը 
հար ցազ րույ ցի վար ման են թա տե քս տում:

53 http://www.childcentre.info/public/PROTECT/Guidelines_promoting_the_Human_
Rights_and_the_Best_Interest_of_the_Child_in_Transnational_Child_Protection_Cases.pdf 
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 10

 ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅ ՑԻ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ ՕԳ ՏԱ ԳՈ ՐԾ ՎՈՂ 
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՀԱՐ ՑԱ ՇԱ Ր

1.  Քո ա նուն-ազ գա նու նը:
2.  Քո ծնն դյան ա միս-ամ սա թի վը, վայ րը: 
3. Ով քե ՞ր են ըն տա նի քիդ ան դամ նե րը, ո՞ րե րո րդ ե րե խան ես: 
4. Ի ՞նչ պայ ման նե րում եք ապ րում, ինչ պի սի ՞ն է ձեր սո ցի ա լա կան 

վի ճա կը:
5. (ե թե քույր կամ եղ բայր կան) Ո՞վ է մե ծը:
6.  Փո քր ժա մա նակ ու նե ցե ՞լ ես ինչ-որ հի վան դու թյուն ներ:
7. Ս տա ցե ՞լ ես հա մա պա տաս խան բու ժում:
8.  Քա նի՞ տա րե կա նից ես խո սել, քայ լել: 
9. Ը ստ քեզ ցան կա լի՞ ե րե խա ես ե ղել:
10. Գ նա ցե ՞լ ես ման կա պար տեզ: Ո՞ր տա րի քից:
11.  Հա ճույ քո ՞վ է իր գնում: 
12. Ու նե ի ՞ր ըն կեր ներ, ով քե ՞ր է ին նրա նք: Պատ մի ՛ր նրա նց մա սին: 
13. Ի սկ սի րե լի ու սու ցիչ ներ ու նե ի ՞ր:
14.  Հան դես նե րին մաս նակ ցո ՞ւմ է իր, ի՞նչ է իր ա նում:
15.  Ման կու թյան տա րի քում ին չի՞ կա րիք ու նե իր: Արդյոք դա ստա-

նում է իր, ո՞ւմ կող մից:
16. Դպ րոց գնա ցե ՞լ ես: Քա նի՞ տա րե կա նից: Քա նի՞ տա րի ես սո վո-

րել: 
17. Ի նչ պի սի ՞ն է ե ղել ա ռա ջա դի մու թյունդ: 
18. Ու նե ի ՞ր դպ րո ցում ըն կեր ներ: Պատ մի ՛ր նրա նց մա սին: Ով քե ՞ր են 

նրա նք: Նրա նք կարևո ՞ր են քեզ հա մար (խո սել նրա նց մա սին): 
Նրա նք քո դա սա րա նից է ին, թե՞ այլ: Ի՞նչն էր ձեզ մի ա վո րում: 

19. Ի ՞նչ ես կար ծում, կա ՞ն արդյոք ըն կեր ներ, ո րո նց հա մար կա րե լի 
է ո չի նչ չխ նայել: 

20. Ի նչ պի սի ՞ն է լավ ըն կե րը, ինչ պի սի՞ հատ կա նիշ ներ պե տք է նա 
ու նե նա: 

21. Ի ՞նչ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է իր դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի հետ: 
22. Ե ղե ՞լ են դպ րո ցում կո նֆ լի կտ ներ, ո րի հա մար ծնող կան չեն: 

Ի՞նչ պատ ճա ռով: 
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23. Ի ՞նչն էր դպ րո ցում քեզ հե տա քր քիր, իսկ ի՞ն չը՝ ոչ: Ո՞ր ա ռար կա-
նե րն է իր սի րում: 

24. Ին չո ՞վ ես աչ քի ըն կել դպ րո ցա կան տա րի քում:
25.  Հա ճա խե ՞լ ես ինչ-որ խմ բակ ներ:
26. Ծ նող նե րդ ու նե ՞ն կր թու թյուն, մաս նա գի տու թյուն: Պատ մի ՛ր 

նրա նց մա սին: 
27. Ի նչ պի սի ՞ն է ծնող նե րիդ հետ հա րա բե րու թյուն նե րը: 
28. Ծ նող նե րից ո՞վ է ա վե լի խի ստ ե ղել քեզ հետ, (ի՞նչ է ա րել):
29. Ծ նող նե րից ո՞ւմ հետ ես ա վե լի շատ կապ ված, ո՞ւմ հետ ես ա վե լի 

շատ կիս վում:
30.  Ձեր ըն տա նի քում հա ճա ՞խ են լի նում վե ճեր: Հիմ նա կա նում ին չի՞ 

շուրջ են այդ վե ճե րը: 
31. Ի նչ պի սի ՞ն է հա րա բե րու թյուն նե րդ քրո ջդ/եղ բո րդ հետ: 
32. Օգ տա գոր ծե ՞լ ես ալ կո հոլ, թմ րա նյութ: Ծխո ՞ւմ ես: Իսկ ո՞ր տա րի-

քում ես ա ռա ջին ան գամ փոր ձել: 
33. Ին չի՞ մա սին է իր ե րա զում ա վե լի փո քր տա րի քում: 
34. Ին չո ՞վ ես սի րում զբաղ վել ա զատ ժա մա նակ: 
35. Ի ՞նչն է դրա մեջ քեզ գրա վում: Ի՞նչ ես զգում, երբ քո սի րած 

գոր ծով ես զբաղ վում: 
36. Ին չի՞ մա սին ես ե րա զում: 
37. Ի ՞նչ հե տա քրք րու թյուն ներ ու նես: 
38. Ու նե ՞ս նպա տակ ներ: Ո րո ՞նք են դրա նք: Դրա նք հա սա նե լի՞ են 

արդյոք: Ի՞նչ է պե տք դրա նց հաս նե լու հա մար:
39.  Հե ՞շտ էր հան ցան քի մա սին ո րո շում կայաց նե լը: Ի՞նչ է իր զգում 

այդ պա հին: Իսկ դրա նից ա ռաջ և հե տո: 
40. Ի ՞նչն է քեզ այս աշ խար հում ա մե նից շատ հե տա քրք րում: 
41. Ի ՞նչ պլան ներ ու նես հի մա ա պա գայի հետ կապ ված: 
42. Ի ՞նչն է քո կյան քում ա մե նա կարևո րը և ա մե նա թան կը:
43.  Կա՞ մե կը, ով ա մե նա կարևո րն է քո կյան քում: Ու նե ՞ս այն պի սի 

մե կին, ո րին վս տա հա բար պատ մես քեզ ան հա նգս տաց նող 
խն դիր նե րի մա սին: 

44. Ե թե հնա րա վո րու թյուն ու նե նայիր ինչ-որ բան փո խել քո կյան-
քում, ի՞ն չը կփո խե իր:

45.  Կա՞ ինչ-որ բան, ո րի մա սին չխո սե ցի նք, և դու կու զե իր խո սել: 
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