Սույն հրատարակությունը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ`
ԱՄՆ
Միջազգային
զարգացման
գործակալության
միջոցով:
Այստեղ
արտահայտված տեսակետները /կամ նյութի բովանդակությունը/ միմիայն
հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ
կառավարության տեսակետները:

ԹԱՐԳՄ.՝ Քնարիկ Առաքելյան
ԽՄԲ.՝ Մերի Հովհաննիսյան
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1. The Title: Psychology of Victim Behavior
Level: MA, 1st year, 2nd semester

Description: The course aims to study the victim behavior and the process of victimization of
the individual, mainly adolescent girls and women. To understand the types of violence (domestic
violence, abuse, physical and psychological violence, structural violence, sex work, human trafficking
and etc.), the main characteristics of the victims and how to work with the victims (psychological
consultation of the victims), which factors lead an individual during his/her development to become a
victim, how to make prevention programs for the risk groups.

Readings: Readings (books, articles) will be both in Russian and in English, some articles in
Armenian. The main books for translation (this list is chosen based on the fact that there is no in
Russian and ranging according to importance):
1. Harvey Wallace, Cliff Roberson “Victimology: Legal, Psychological, and Social
Perspectives” / Third Edition, by Pearson Education, 2011 / Chapter 6 Females as Victims (pp. 88 108)
2. TK Logan, Robert Walker, Carol E. Jordan, and Carl G. Leukefeld “Women and
Victimization: Contributing Factors, Interventions, and Implicators” / American Psychological
Association, Washington, DC, 2006 / Chapter 4 Social Factors (pp. 65 - 91); Chapter 5 Internal
Contextual Factors (pp. 93 - 131)
3. Michelle L. Meloy, Susan L. Miller “The Victimization of Women: Law, Policies, and
Politics” / 2011, OXFORD University Press / Chapter 3 The Violent Victimization of Women: An
Overview of Legal, Empirical, and Measurement Issues (Written by LeeAnn Lovanni) (pp. 37 - 67)
4. Seifert Kathryn “Youth Violence: Theory, Prevention and Intervention” / 2012, Springer
Publishing Company LLC / Chapter 3 Classification of Youth Violence (pp. 35 - 44); Chapter 4
Theoretical Perspectives on Youth Violence (pp. 47 - 63); Chapter 10 Youth Violence Prevention
Program (pp. 183 - 197); Chapter 11 Interventions (pp. 201 - 213)
5. Mary C. Burke “Human Trafficking: Interdisciplinary perspectives”, 2013, Taylor & Francis
// Chapter 5 Fear, Fraud and Frank Complexities: The Influence of Gender on Human Trafficking (pp.
88 – 108; Chapter 6 Making money out of the Misery: Trafficking for Labor Exploitation (pp. 109 –
132); Chapter 7 Common Forms: Sex Trafficking (pp. 133 – 148);
6. Leah E. Daigle “Victimology: A Text/Reader” / 2012, by SAGE Publications / Section 9
Victimization at School and Work (pp. 400 - 418)

2. The Title: Women, Gender and Psychology
Level: MA, 1st year, 1st semester
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Description: This course will focus on theories of and research about women and gender;
will explore the feminist psychology, the psychology of women and gender within three main units. In
the first unit, we will explore the development of the discipline of feminist psychology and psychology
of women, what they have in common/what are the differences; gendered and feminist research feminist methodology and research processes; gender similarities and differences, sex vs, gender;
diverse meanings of femininity, masculinity and gender. In unit two we will focus on exploration of
violence against women, types of violence, the process of victimization, also will talk about sexuality
and sexual orientation The final unit will include an exploration of gendered psychological disorders.
Readings:
Readings (books, articles) will be both in Russian and in English. But mostly in English,
because both and Psychology of Women and Feminist Psychology literature is mainly in English. The
main books and articles for translation (this list is chosen based on the fact that there is no in Russian
and ranging according to importance):

Articls:
1. Celia Kitzinger (1998) “Feminist psychology in an Interdisciplinary Context”, Journal of
Gender Studies, 7:2, 199-209
2. Michelle Fine “Reflections on a Feminist Psychology of Women: Paradoxes and
Prospects”, Psychology of Women Quarterly 1985 9: 167 – 183
3. Alice H. Eagly, Asia Eaton, Suzanna M. Rose, Stephanie Riger, Maureen C. McHugh
“Feminism and Psychology: Analysis of a Half-Century of Research on Women and Gender”,
American Psychologist, April 2012, Vol. 67, No. 3, 211–226
4. Stephanie A. Shields, Elaine C. Dicicco “The Social Psychology of Sex and Gender:
From Gender Differences to Doing Gender”, Psychology3 of Women Quarterly 2011 35: 491 – 497
5. Janet Shibley Hyde “Gender Similarities and Differences”, Annual Review of Psychology
Vol. 65 (2014): 373-394
6. Maureen A. Mahoney “The Problem of Silence in Feminist Psychology Feminist Studies”,
Vol. 22, No. 3 (Autumn, 1996), pp. 603-625

Books:
1. Rhoda K. Unger “Resisting Gender: Twenty – Five Years of Feminist Psychology” / 1998,
SAGE Publications Ltd. / Chapter 2 Feminism and empiricism in psychology (pp. 25 -42); Chapter 6
Thinking it over (pp. 193 - 201)
2. Rhoda K. Unger "Handbook of the Psychology of Women and Gender" / 2001, by John
Wiley & Sons, Inc. / Chapter 5 Gender similarities and differences as feminist contradictions (pp. 66 83); Chapter 18 Sexualities (pp. 272 - 285); Chapter 23 A developmental examination of violence
against girls and women (pp. 343 - 357)
3. Florence L. Denmark, Michele A. Paludi "Psychology of women: A handbook of issues
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and theories" /2008, by Greenwood Publishing Group, Inc. / Chapter 1 Historical Development of the
Psychology of women (pp. 3 - 36); Chapter 4 Feminist Perspectives on Research Methods (pp. 93 138); Chapter 15 Diverse Women’s Sexualities (pp.484 – 502)
4. Erica Burman “Deconstructing Feminist Psychology” / 1998, SAGE Publications Ltd. /
Chapter 6 Questions Concerning Methods in Feminist Research (pp. 115 - 138)
5. Erica Burman "Feminists and Psychological Practice" / 1990, SAGE Publishing / Chapter
6 Social research in the context of feminist psychology (pp. 89 - 102)
6. Mary Gergen “Feminist Reconstructions in Psychology: Narrative, Gender and
Performance” / 2001, SAGE Publications Ltd./ Chapter 1 The Emergence of Feminist Postmodern
Psychology (pp. 16 - 48)
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Erica Burman "Feminists and Psychological Practice" / 1990, SAGE Publishing /

Chapter 6 Social research in the context of feminist psychology (pp. 89 - 102)

ԳԼՈՒԽ 6
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՖԵՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Աննա Քոենիքս

Ֆեմինիստական ուսումնասիրություններ
Գոյություն չունի մեկ միասնական «ֆեմինիստական մեթոդաբանություն»,
որին կհետևեին բոլոր ֆեմինիստները (Griffin, 1989): Իրենք` ֆեմինիստներն էլ,
գիտակարգի ներսում «ֆեմինիզմ» երևույթի ըմբռնման և մեկնաբանման հարցում
ունեն

տարբեր

մոտեցումներ:

Ուսումնասիրության

բնույթն

ու

մեթոդը

պայմանավորված են նրանով, թե հետազոտողները ինչպիսի վերաբերմունք են
դրսևորում նշված երևույթի նկատմամբ:

Սրա հետ մեկտեղ կան բազմաթիվ

թեմատիկաներ ու մոտեցումներ, որոնց կողմ են ֆեմինիստական ուղղության
ներկայացուցիչները: Վիլկինսոնի կարծիքով (Wilkinson, 1986, p. 2)՝ «կինը պետք է
լինի ֆեմինիստական ուսումնասիրությունների հիմնական առարկան: Նա չպետք
է հանդես գա որպես լրացուցիչ ուսումնասիրության առարկա, այլ լինի հենց
ուսումնասիրության
ֆեմինիստական

հիմնական

հոգեբանության

օբյեկտը»:

Այս

մոտեցումները

ամենից
պետք

հետևում
է

է,

որ

տարբերվեն

ոչ

ֆեմինիստական մոտեցումներից: Հաշվի առնելով այն, որ ուսումնասիրության են
ենթարկվում կանայք, հնարավոր է` վերջիններիս հետ հարցազրույց անցկացնելու
անհրաժեշտություն առաջանա:
Ֆեմինիստական ուսումնասիրությունների առանձնահատկություններից
մեկն այն է, որ նման հետազոտությունների իրականացման միջոցները, որոնցից է
հարցազրույցը, կարող են ոչ արդյունավետ ազդեցություն ունենալ ավանդական
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հոգեբանական ուսումնասիրությունների վրա: Կամ կարող են կիրառվել այնպիսի
մեթոդներ, որոնք որևէ արժեք չեն ունենա հոգեբանական հետազոտություններ
կատարելու համար (Griffin, 1988; Stanley, 1988):

Քանի որ ֆեմինիզմն ինքնին

քաղաքականություն է, որը նպատակաուղղված է կանանց ու տղամարդկանց
հասարակությունում առկա իշխողական փոխհարաբերություններում փոփոխություններ կատարելուն, ապա ֆեմինիստական ուսումնասիրություններն առավել
ճշգրիտ և ոչ թե բանավեճային պետք է լինեն (Weedon, 1987, p. 1):
Ֆեմինիստական ուսումնասիրությունները, սակայն, չպետք է կենտրոնանան միայն կանանց և տղամարդականց միջև եղած իշխողականության բաշխման
տարբերությունների

ուսումնասիրությունների

վրա:

Սևամորթ

կանանց

և

տղամարդկանց կողմից իրականացված քննադատական վերլուծությունից բխում
է, որ սևամորթ մարդիկ ավելի քիչ իշխանություն ունեն, քան սպիտակամորթ
մարդիկ: Արդյունքում սևամորթ մարդիկ կա՛մ անտեսվում են, կա՛մ դիտարկվում
որպես դևիանտ կամ պաթոլոգիկ (Lawrence, 1982; Parmar, 1982; Brah, 1987; Gilroy,

1987; Marable, 1983; Phoenix, 1987) :
Վերջին

տարիներին

հաճախակի

են

տեղի

ունենում

բախումներ

սպիտակամորթ և սևամորթ ֆեմինիստների միջև: Սևամորթ ֆեմինիստների
պնդմամբ սպիտակամորթ ֆեմինիստները ուսումնասիրություններից դուրս են
մղում սպիտակամորթ կանանց, և ֆեմինիզմը մի մոտեցում է, որի նպատակն է
ազատություն տալ բոլոր կանանց, ուստի այն պետք է ուսումնասիրի ոչ միայն
կանանց միջև առկա տարբերությունները, այլև նմանությունները: Երբեմն
սպիտամակամորթ կանայք դիտարկվում են որպես ռասիստներ, կամ մարդիկ,
որոնք ռասիստական մոտեցումներ են դրսևորում սևամորթ կանանց նկատմամբ
(Carby, 1982; Parmar, 1982; Hull et al., 1982) :
Բոլոր

կանայք,

պատկանելիություն
պատկանելիությունն

և

առանց

բացառությունների,

գենդերային

ունեն

դիրք:

Ռասան,

կառուցվածքային

ունեն
սեռն

ռասայական
ու

դասական

առանձնահատկություններ

և

հասարակությունում ընկալվում են տարբեր կերպ: Հենց այս գործոնների
առանձին ուսումնասիրությունն էլ հնարավորություն է տալիս հասկանալու
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անհատին

սոցիալական

տվյալ

համատեքստում:

Հոգեբանական

ուսումնասիրությունների մեծ մասն ուղղված է հենց անձի ըմբռնմանը (Henriques,

1984; Richards and Light, 1986; Bruner and Haste, 1987): Այնուամենայնիվ, անհատներին շատ դժվար է սեփական փորձը տարանջատել այն փորձից, որն առնչվում է
իրենց ռասայական պատկանելիությանը, դավանանքին, մաշկի գույնին, ինչպես
նաև վերջիններիս գենդերային պատկանելիությանը: Սևամորթ ֆեմինիստները,
ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում վերը նշված գործոնների ազդեցությանը,
քան սպիտակամորթ ֆեմինիստները՝

առավել տարաբնույթ ուսումնասիրութ-

յուններ իրականացնելով (Henrique et al., 1984):

Սոցիալական խնդիրների սահմանում և ուսումնասիրում

Շատ հաճախ, երբ հետազոտողը սահմանում է ուսումնասիրության խնդիրն
ու ընտրում համապատասխան մեթոդաբանություն, սովորաբար հիմք է ընդունում
իր

անհատական

հետաքրքրություններն

ու

սոցիալական

փորձը:

Հետազոտողները սոցիալական իրականության ու փոխհարաբերությունների
օբյեկտիվ

ուսումնասիրողներ

հասարակության մասնիկ և
դիրքորոշումն

ու

չեն,

վերջիններս

ևս

համարվում

են

ունեն իրենց բնորոշ յուրահատուկ սոցիալական

որոշակի

ուղղվածություն

են

տալիս

իրենց

ուսումնասիրություններին (Henrique et al., 1984; Seidman and Rappaport, 1986):
Հիմնախնդիրները, որոնք ընտրվում են հետազոտողի կողմից այս կամ այն
ուսումնասիրության համար, գերազանցապես բխում են հետազոտողի անձնական
հետաքրքրություններից

և

սոցիումի

համար

այդ

պահին

արդիական

ու

առաջնային հանդիսացող հիմնահարցերից: Օրինակ` ֆինանսավորում առավել
մեծ հավանականությամբ ստանում են այն նախագծերը, որոնք արդիական են և
համապատասխանում են տվյալ պահի սոցիալական իրադրությանը: Այս կամ այն
հետազոտական նախագծի սոցիալական համապատասխանությունը որոշվում է
ոչ միայն հետազոտողի անձնական սահմանման, այլև

այն հիմնադրամների

միջոցով, որոնք ֆինանսավորում են այդ հետազոտությունները, որոնց համար էլ
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սոցիալական կարևորության հիմք են սոցիալ -քաղաքական մարմինները: Ուստի
սոցիալական խնդիրների սահմանումները առավելապես դինամիկ են, քան
ստատիկ (Seidman and Rappaport, 1986):
Սոցիալական

տեսանկյունից

կարևորություն

ունեցող

հետազոտությունները կենտրոնանում են «սոցիալական խնդիրների» վրա: Ուստի
սոցիալական

գիտակարգերում

առկա

են

բազմաթիվ

ոլորտներ,

որոնք

հնարավորություն են ստանում իրականացնելու սոցիալական խնդիրներին
առնչվող ուսումնասիրություններ: Ի տարբերություն Բրիտանիայի` Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգներն ունի հոգեբանական ընկերակցություն, որն ուղղված է
սոցիալական հիմնահարցերի ուսումնասիրությանը:
Թե՛ սպտակամորթ, թե՛ սևամորթ ֆեմինիստների, ինչպես նաև թե՛ կին, թե՛
տղամարդ սևամորթ գիտնականների կողմից արված ֆեմինիստական գրառումները մեծ ներդրում են ունեցել սոցիալական խնդիրների ըմբռնման բնագավառում:
Օրինակ` Հենրիկեն և իր գործընկերները (1984) հստակորեն ամրագրել են, թե ինչպես է ռասայական նախապաշարմունքին նվիրված հոգեբանական աշխատությունը դիտարկում այդ նախապաշարմունքը որպես անհատի պաթոլոգիա կամ մոլորություն: Նշված օրինակը ակնհայտորեն վկայում է, որ հաճախ ուսումնասիրության իրական առարկան կարող է խեղաթյուրվել կամ չծառայել այն նպատակին, որն ի սկզբանե դրվել է:
Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ավելի շատ սևամորթ հոգեբաններ կան,
քան

Բրիտանիայում,

սկսել

են

պայքարել

այն

բանի

դեմ,

որ

ուսումնասիրություններում սևամորթ մարդիկ կա՛մ արհամարհվում են, կա՛մ
դիտարկվում որպես դելիկվենտ կամ պասիվ զոհեր (McAdoo, 1988): Նմանատիպ
ուսումնասիրությունները ամրապնդում են ռասիստական մոտեցումները (Jenkins,

1982; Guthrie, 1976; Scott – Jones and Nelson – Le Gall, 1986):
Առավել հաճախ հենց սևամորթ հոգեբաններն են բարձրաձայնում, որ
հաճախ

դուրս

են

մնում

հոգեբանական

դիտարկվում են որպես «պաթոլոգիա»:
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ուսումնասիրություններից

կամ

Հոգեբանական

ուսումնասիրություններին

բնորոշ

է

նաև

այն,

որ

հետազոտության խնդիրը սահմանվում է այնպիսի անձի կողմից, որը որպես
անհատ կամ խմբի ներկայացուցիչ բավականաչափ հեռու է տվյալ խնդրից: Նման
մոտեցումը հանգեցնում է նրան, որ սոցիալական խնդիրը սահմանվում է միայն
տվյալ հետազոտողի տեսանկյունից, և հենց այդ սահմանման հիման վրա էլ
իրականացվում է ուսումնասիրությունը (Seidman and Rappaport, 1986, p. 2):
Սոցիալական խնդիրների ուսումնասիրությունը տեղի է ունենում ոչ միայն
հոգեբանության, այլև այլ գիտակարգերի
հետազոտության

մեթոդաբանությունը

տեսանկյունից: Այս իսկ պատճառով
պետք

է

հստակորեն

ընտրված

և

համալրված լինի համապատասխան ուսումնասիրության գործիքներով: Բացի
դրանից` սոցիալական խնդիրների ուսումնասիրությունը ավելի շուտ պետք է
գործնական և ոչ թե տեսական գործընթաց լինի: Ներկայումս բազմաթիվ
հոգեբաններ, այդ թվում` նաև ֆեմինիստական հոգեբաններ, ակտիվ փորձեր են
կատարում

տեսական

հետազոտություններից

անցում

կատարելու

դեպի

գործնական բնույթի ուսումնասիրությունների:

16 –19 տարեկան մայրերի ուսումնասիրություն
Նախնական դրույթներ

Քսան

տարեկանից

վաղ

հասակում

մայրացման

հիմնահարցն

ուսումնասիրվել է ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ հարակից այլ գիտակարգերի
կողմից: Չնայած

խնդրի ուսումնասիրության բազմազանությանը` մինչ օրս

գոյություն չունի ուսումնասիրության միասնական մեկ մոտեցում: Սովորաբար
ընդունված է այն մոտեցումը, ըստ որի`անընդունելի է դեռ քսան տարին չբոլորած
աղջկա` երեխա լույս աշխարհ բերելը (Simms and Smith, 1986): Հետազոտության
արդյունքները, ինչպես նաև մասնագիտական տարբեր մոտեցումներ, ընդգծում են
այն, որ թե՛ ԱՄՆ–ում, թե՛ Մեծ Բրիտանիայում վաղ մայրացումը դիտարկվում է
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որպես բացասական երևույթ: Ուսումնասիրության արդյունքում դուրս են բերվել
նաև դեպրեսիվ այնպիսի արդյունքներ, որոնց վկայությամբ վաղ մայրացումը
խթան է հանդիսանում սոցիալ- տնտեսական տարաբնույթ «հիվանդությունների»
ձևավորման համար (Wells, 1983):
Դեռահասության տարիքում մայրացումը, օրինակ, կապվում է

հղի

կանանց մոտ ի հայտ եկող անեմիայի կամ տոկսիկոզի, ծնվող երեխաների ցածր
քաշի հետ: Երբ 1983 թվականին առաջին անգամ իրականացվեց նման անձանց
ուսումնասիրություն, խնդիրը սոցիալական որակում ստացավ:
Առաջին հետազոտական նախագիծը ստացել է «չամուսնացած մայրերի»
նախագիծ անվանումը: Նշված ուսումնասիրությունը կատարվել է հիմնականում
քսան տարեկանից փոքր այն աղջիկների շրջանում, որոնք երեխա էին ունեցել`
առանց «ավանդական քայլերով» առաջնորդվելու: Այսինքն` աղջիկները երեխա
էին ունեցել` առանց ամուսնական կարգավիճակ ունենալու: Ինչևէ, երբ որոշվել
էր, որ հետազոտությանը պետք է մասնակցեն քսան տարեկանից ցածր մայրերը,
նախագծի անվանումը փոխվել էր` դառնալով «Երիտասարդ մայրերի նախագիծ»:
Նաև որոշվել էր, որ համեմատական ուսումնասիրություն պետք է իրականացվի
բնիկ և այդ նույն տարիքին համապատասխանող արևմտահնդկական մայրերի
հետ: Նաև որոշում էր կայացվել, որ համեմատական ուսումնասիրություն պետք է
անցկացվի բնիկ ու այդ նույն տարիքն ունեցող արևմտահնդկական մայրերի
շրջանում:

Հետազոտական թիմն ու սևամորթ խորհրդատուների խումբը
Ուսումնասիրության խումբը կազմված էր նախագիծն իրականացնող երկու
ղեկավարներից՝ մեկը՝ սոցիալական քաղաքականության ներկայացուցիչ, մյուսը՝
հոգեբանական ոլորտի ներկայացուցիչ, ավագ հետազոտողից՝ սոցիոլոգ, և երկու
հետազոտական աշխատակիցներից՝ մեկը հոգեբան, մյուսը` հմուտ հարցազրուցավար, որն ուներ լրագրողական հարուստ փորձ: Նրանք էլ պետք է իրականացնեին տվյալների հավաքագրում: Նախագծի ղեկավարները տղամարդիկ էին, իսկ
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թիմի մյուս անդամները՝ կանայք: Հետազոտական աշխատակիցներից մեկը
հոգեբան էր: Նա նախագծի միակ սևամորթ անդամն էր:
Նախագծի

ղեկավարները

հետազոտական

բուն

աշխատանքներին

սովորաբար չեն մասնակցում, պարտադիր չէ, որ նրանք տեսնեն, թե ինչպես են
ապրում ուսումնասիրության օբյեկտները, և ինչ պայմաններում է իրականացվում
տվյալների հավաքագրումը: Վերջիններս առավելապես պատասխանատու են
անհրաժեշտ ֆինանսավորման ապահովման ու համապատասխան անձանց
ներգրավվման համար:
Հարցազրուցավարների դերում առավել հաճախ հանդես են գալիս իգական
սեռի

ներկայացուցիչները:

նախագծերում

երբեմն

ի

Այդ
հայտ

իսկ
է

պատճառով
գալիս

հետազոտական

գենդերային

նման

հիերարխիզացիա:

Սովորաբար նման նախագծերն ունենում են սևամորթ անձանցից կազմված
խորհրդատվական խումբ, որի անդամների մեծ մասը սևամորթ ֆեմինիստ կանայք
են, ովքեր կա՛մ ներառված են ուսումնասիրության շրջանակներում, կա՛մ որոշակի
հետաքրքրություններ են դրսևորում տվյալ հետազոտական ոլորտում: Ընդ որում`
նրանք

հիմնականում

կա՛մ

հոգեբաններ

են,

կա՛մ

սոցիոլոգներ,

կա՛մ

մանկավարժներ:
Նման

խմբերի

անդամները

ակտիվ

մասնակցություն

են

ունենում

հետազոտական գործընթացին, ուսումնասիրում են ստացված տվյալները, անում
են առաջարկություններ ու դիտողություններ, առաջ քաշում նոր մոտեցումներ:
Սակայն պետք է նշել նաև, որ միշտ չէ, որ վերջիններիս խորհուրդները հաշվի են
առնվում:

Ուշադրության հիմնական թիրախն ու մեթոդաբանությունը

Ինչպես ցանկացած ուսումնասիրության իրականացման պարագայում,
այնպես էլ այս դեպքում, ուսումնասիրությամբ զբաղվող թիմը մեթոդաբանության
ընտրություն կատարելուց առաջ նախ քննության է առնում տեսական այն
մոտեցումները, որոնք առկա են դեռահասների մայրացման պարագայում:
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Համապատասխան

թեմայով

գրականության

ուսումնասիրությունները

վկայում են, որ տարբեր մոտեցումներ կան դեռահաս տարիքում մայրանալու
վերաբերյալ: Որոշ աղբյուրներ այս երևույթը դիտարկում են որպես պաթոլոգիա,
նորմայի սահմաններից դուրս երևույթ, գիտնականների մի այլ խումբ այն
դիտարկում է որպես նորմա` նման կանանց անվանելով «նորմալ մայրեր»: Այս
ոլորտի ուսումնասիրություններին բնորոշ է սևամորթ և սպիտակամորթ կանանց
միջև

համեմատական

քննություններ

իրականացնելը:

Սևամորթ

կանանց

շրջանում որպես վաղ մայրացման հիմնական պատճառ դիտարկվում է սոցիալ –
տնտեսական գործոնը, մինչդեռ սպիտակամորթ կանանց պարագայում առավել
կարևորվում և առաջնայնություն է տրվում հոգեբանական գործոններին (Phipps –

Yonas, 1980):
Բնական է, որ վերոհիշյալ տարանջատումն առաջ է բերում նաև այլ
գործոնների առանձնահատկությունների ուսումնասիրության և արդյունքների
հետագա համեմամատական վերլուծության անհրաժեշտություն:
Կոնկրետ

այս

հետազոտության

ընթացքում

որոշվել

էր

խուսափել

համեմատական ուսումնասիրություն իրականացնելուց, և ուսումնասիրությունը
ունեցել էր երկայնական (լոնգիտյուդ) բնույթ: Մայրերն ուսումնասիրվել էին
հղիության ուշ շրջանում՝ ծննդաբերությունցի 6 ամիս անց և 21 ամիս անց (Phoenix,

1987)։
Ինչպես

ցանկացած

հետազոտական

նախագծում,

այնպես

էլ

այս

պարագայում ի հայտ էին եկել փոխզիջման գնալու դժվարություններ և
անհրաժեշտություններ: Դժվարությունները կապված էին, օրինակ, այն բանի հետ,
որ դժվար էր ընտանքի համար ընտրված կանանց հետ միանգամից հարցազրույց
իրականացնել,

կամ

փորձագետների

խմբերի

կողմից

առաջարկվել

էին

ստանդարտիզացված մեթոդիկաներ, որոնց կիրառումը արագորեն քանակական
տվյալներ

ստանալու

հնարավորություն

կընձեռեր:

Այս

պարագայում

հետազոտական խումբը պետք է գնար փոխզիջման և ընդուներ առաջարկը:
Հարկավոր է նաև

միշտ հիշել, որ հետազոտությունն ինքնին անկախ չէ

հոգեբանությունից: Վաղ մայրության ֆենոմենի ուսումնասիրության արդյունք13

ները նաև տալիս են տեղեկատվություն այն մասին, թե վաղ մայրացումն ինչպիսի
հետևանքներ է ունենում հենց իրենց մայրերի ու վերջիններիս երեխաների անձի
վրա: Նմանատիպ հետազտություններում կինը չի դիտարկվում միայն որպես
մայր, և չեն ուսումնասիրվում միայն նրա փոխհարաբերությունները երեխայի
հետ, ինչն էլ գերազանցապես բնորոշ է հոգեբանական ուսումնասիրություններին:
Ուսումնասիրության առարկա է դառնում կինը՝ իր անձնային առանձնահատկություններով ու տարաբնույթ փոխհարաբերություններով, այսինքն՝ կանայք
նման ուսումնասիրություններում չեն դիտարկվում «բացարձակապես որպես
մայր», այլ որպես անհատականություններ, որոնք ունեն բազմաթիվ դերեր և
տարաբնույթ զբաղվածություններ (Fraser, 1987)։

Արդյո՞ք հարցազրույցը ֆեմինիստական ուսումնասիրության
գործիք է
Հարցազրույցն օգտակար գործիք է ինչպես ֆեմինիստական, այնպես էլ
հոգեբանական ուսումնասիրությունների համար: Ֆեմինիստական ուսումնասիրություններում այն համարվում

է ընդհանրական (ունիվերսալ) ուսումնասի-

րության գործիք: Կախված հետազոտական խնդրից՝ որոշվում են հարցազրուցավարի և հարցվողի փոխհարաբերությունները:
Ստորև ներկայացվող հարցազրույցի օրինակում ուսումնասիրությունն
իրականացվել է սոցիալ–տնտեսական ցածր մակարդակ ունեցող կանանց շրջանակում: Հետազոտական տվյալների հավաքագրման վրա մեծապես ազդում է այն
հանգամանքը, թե կանայք ինչպիսի պայմաններում են ապրում և դասային ինչ
պատկանելիություն ունեն: Նման գործիքով հետազոտություն իրականացնելու
հիմնական դժվարություններից մեկն այն է, որ շատ դժվար է լինում կանանց
գտնել տներում և իրականացնել հարցազրույց: Յուրաքանչյուր հարցվող կնոջ մոտ
հետազոտողն այցելում է առնվազն 4 անգամ: Պատահում են դեպքեր, երբ կարիք է
լինում 4 անգամից ավելի այցելել, քանի որ ինչ–ինչ պատճառներով հարցվող
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կանայք հետաձգում կամ խափանում են պլանավորված հարցազրույցը: Օրինակ՝
մեկ կնոջ հետ հարցազրույցն ավարտին հասցնելու համար կարիք է եղել նրա հետ
հանդիպել 18 անգամ: Ընդ որում՝ հետաձգումները տեղի չէին ունենում որպես
դիմադրության արդյունք: Ուսումնասիրվող կինն ամեն անգամ նշում էր, որ իր
համար հաճելի է հանդիպել հարցազրուցավարի հետ: Քանի որ հարցազրույցներն
իրականացվում

են

ոչ

թե

հեռախոսով,

այլ

անձնական

հանդիպումների

ընթացքում, այդպես ավելի էր բարդանում ուսումնասիրության գործընթացը:
Թե ինչու է դժվար լինում հարցվողներին (ռեսպոնդենտներին) գտնել տանը,
պատճառաբանվում է, որ վերջիններիս համար ուսումնասիրությունը հետաքրքրություն չի ներկայացնում: Հարցվողների (ռեսպոնդենտների) մեծամասնությունը չի պահում նոթատետր և հարցազրույցին այնքան կարևորություն չի
տալիս, որքան տալիս է իր ամենօրյա գործողություններին, որոնք հնարավորություն են ընձեռում երկար ժամանակով բացակայելու իրենց համար ընկճվածության (դեպրեսիայի) աղբյուր հանդիսացող տնային միջավայրից:
Քանի որ հարցազրույցի համար ընտրված կանայք հաճախ ապրում են ոչ
այնքան էլ բարեկեցիկ պայմաններում, շատ դժվար է լինում վերջիններիս հետ
անցկացնել հարցազրույց, քանի որ տանը միշտ առկա է որևիցե մի ընտանիքի
անդամ: Այդպիսի մի օրինակ է 17 տարեկան հղի աղջկա հետ
հարցազրույցը,

որի

ժամանակ

սենյակ

էր

ներխուժել

անցկացված

աղջկա

հայրը

և

հարցազրուցավարին արգելել իր կամ իր կնոջ հետ կապված հետագա հարցեր
տալը:
Հարցվողները գերադասում են հարցազրույցն անցկացնել ճաշի (լանչի)
ժամին, քանի որ այդ ժամերին չեն սնվում: Եվ քանի որ ապրում են ոչ այնքան
բարեկեցիկ պայմաններում, հարցազրուցավարներին սովորաբար առաջարկում
են միայն մեկ գավաթ թեյ:
Սովորաբար հարցազրույցներն գործնական (ինտերակտիվ) կամ զրուցային
չեն: Հարցվողները սովորաբար պատասխանում են այն հարցերին, որոնք տալիս է
հարցազրուցավարը, և վերջինից չեն ակնկալում լրացուցիչ տեղեկություն: Բայց
սա ամենևին չի նշանակում, որ հարցվողները հարցազրույցին ստիպողաբար են
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մասնակցում,

ընդհակառակը,

նրանցից

շատերը

նշում

են,

որ

իրենք

բավականություն են ստանում այդ գործընթացից: Միջին հարցազրույցները տևում
են 1,5-6 ժամ՝ կախված այցելության հաճախականությունից:
Հարցազրույցի միակողմանիությունը պայմանավորված է հարցվողի
հարցազրուցավարի

միջև

առկա

տարածությամբ,

և

հեռավորությամբ

(դիստանցիայով): Չնայած նրան, որ հարցազրուցավարները հարցվողների նման
իգական սեռի ներկայացուցիչներ են, վերջիններս ավելի վատ նյութական
պայմաններում են գտնվում, քան հարցազրուցավարները: Այդ իսկ պատճառով
կանայք չեն կարող դիտարկվել որպես նրանց հավասարազոր, և հարցազրույցի
այս կամ այն ոճի ընտրությունը կախված է լինում այդ հարաբերությունների
տեսակից (Barnnen, 1988)։
Հարցվող

(ռեսպոնդենտ) կանայք երբեմն կարող են հարցազրուցավար-

ներին սպոտան հարցադրումներ կատարել: Այդ հարցերը կարող են ուղղված
լինել՝ պարզաբանելու՝ արդյո՞ք հարցազրուցավարներն ամուսնացած են կամ երեխա ունեն, թե՞ ոչ: Ուսումնասիրության ավարտին հարցազրուցավարներն իրենց
հարցվողներին հարցնում են՝ ինչպե՞ս են իրենց զգում, արդյո՞ք հավանեցին
հարցազրույցը, թե՞ ոչ: Արդյունքների վերլուծությունները վկայում են, որ
հարցվողների մեծամասնությունը հաճույք է ստանում այդ գործընթացից:

Հարցազրուցավար: Ինչպե՞ս եք զգում ձեզ՝ այս ուսումնասիրությանը
մասնակցելով:

Ռեսպոնդենտ (հարցվող): Այն շատ հետաքրքիր էր:
Հարցազրուցավար: Ի՞նչն էր Ձեզ համար առավել հետաքրքրական:
Ռեսպոնդենտ (հարցվող):

Այն նման չէր ամենօրյա զրույցին, երբ դու

նստում և մարդկանց պատմում ես քո խնդիրների մասին …։ Նման զրույցը թույլ է
տալիս, որ դու քեզանով հետաքրքրված զգաս… Իմիջիայլոց, ես բավականաչափ
հետաքրքիր մարդ եմ:

Ռեսպոնդենտ (հարցվող): Ես սովորաբար նստում և լսում եմ: Ուստի սա ինձ
համար փոփոխություն էր:
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Ռեսպոնդենտ (հարցվող): Ես կարող եմ ասել այն, ինչ ուզում եմ: Այն ինձ
հնարավորություն է ընձեռում՝ ասելու այն, ինչ ես ուզում եմ:
Չնայած նրան, որ հետազոտությանը մասնակցող կանանց գրավոր կամ
բանավոր ձևով ներկայացվում է, թե ինչի մասին է հետազոտությունը, լինում են
կանայք, որոնք որոշակի անհանգստություն են զգում՝ իրենց մասնակցության հետ
կապված․ նրանց մտահոգում է, թե ինչու են հենց իրենք ընտրվել: Երբեմն նման
կանայք մտածում են, որ այն մարդը, ով անցկացնում է հարցազրույցը, գիտակ
(կոմպետենտ) անձնավորություն է և լիարժեք տիրապետում է իր մասնագիտությանը․ լինի դա հոգեբան, թե սոցիալական աշխատող:

Ռեսպոնդենտ(հարցվող): Ես գտնում եմ, որ այս հետազոտությունը շատ
շփոթեցնող է …։ Եվ ես այնքան էլ չեմ հասկանում, թե ինչու է իրականացվում այդ
ուսումնասիրությունը: Իրականում ամեն ինչ շատ լավ էր: Ես հաճույք ստացա: Այն
հեշտ էր… Ես միշտ ցանկանում էի իմանալ, ընդ որում՝ մինչ այժմ էլ ուզում եմ
իմանալ, թե ես ինչու եմ մասնակցություն ունեցել այդ ուսումնասիրությանը:

Ռեսպոնդենտ (հարցվող): Ես չգիտեմ, թե ինչու եմ մասնակցում այս
ուսումնասիրությանը: Կամ միգուցե ինձ և ասել են, թե ինչու, բայց ես չեմ
կարողանում հիշել [ծիծաղ]։ Ինչո՞ւ եք Դուք հենց ինձ ընտրել:
Կանանց փոքրամասնությունը կարծում էր, որ իրենց տալիս էին այնպիսի
հարցեր, որոնք չափազանց անձնական էին, կամ որ հենց բուն հարցազրույցը շատ
երկար է տևել:

Ռեսպոնդենտ(հարցվող):

Նրանք

շատ

հետաքրքրասեր

են․

նրանց

հետաքրքրում է հատկապես, թե ինչպիսի տնային տնտեսուհի ես, որքան գումար
ես վաստակում և նմանօրինակ այլ հարցեր:

Հարցազրուցավար: Ձեզ տհաճությո՞ւն էին պատճառում նման հարցադրումները:

Ռեսպոնդենտ(հարցվող): Այդքան էլ տհաճ չէր, ուղղակի կարծում եմ, որ
նման հարցադրումները փոքր-ինչ անձնական բնույթ են կրում:

Ռեսպոնդենտ(հարցվող): Ես կարծում եմ, որ վերջին հարցազրույցը փոքր
ինչ հոգնեցուցիչ էր: Տպավորություն էր ստեղծվում, թե մի հավերժություն է, ինչ
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այն ընթանում է և դեռ նույնքան էլ շարունակվելու է: Ու գիտեք՝ ես անընդհատ
մտածում էի, Աստվա´ծ իմ, տեսնես՝ երբ է այն ավարտվելու:

Հարցազրուցավար: Իսկ ի՞նչ կասեք այս հարցազրույցի մասին:
Ռեսպոնդենտ (հարցվող): Այս մեկը լավն էր: Այդքան երկար չտևեց: Չկար
զգացողություն, որ այն տևելու է մի ամբողջ հավերժություն: (Այս վերջին
հարցազրույցն իրականում տևել էր ավելի երկար, քան դրան նախորդողը)։
Այն հարցին, թե ում կցանկանային տեսնել հարցազրուցավարի դերում,
կանանց մեծամասնությունը նախապատվությունը տվել էր կանանց, այլ ոչ թե
տղամարդկանց: Որոշ կանայք նույնիսկ նշել էին, որ իրենց համար նախընտրելի
է, որ բոլոր երեք այցելությունների ժամանակ լինի նույն հարցազրուցավարը:

Ռեսպոնդենտ (հարցվող): Ես չգիտեմ, թե ինչու, բայց ինձ դժվար է խոսել
տղամարդու հետ: Ես կարծում՝ դրա հիմնական պատճառն այն էր, որ տղամարդիկ չեն կարող տեսնել ու ընկալել երևույթներն այնպես, ինչպես դա անում է կինը:

Ռեսպոնդենտ(հարցվող): Երբ հարցազրուցավարը գալիս է առաջին անգամ,
ես չեմ ճանաչում իրեն ու չգիտեմ՝ ինչ ասեմ: Նա ինձ կարծես օտար լինի: Ի տարբերություն առաջին հանդիպման՝ հաջորդ հանդիպման ժամանակ արդեն ամեն
ինչ ավելի հեշտ է լինում:
Հարցվողների մեծամասնությունը նշել է, որ հարցազրուցավարի ռասայական պատկանելիությունն իրենց համար էական նշանակություն չունի: Հնարավոր է՝ դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ հետազոտության սկզբում
որոշվել էր չհամեմատել սևամորթ ու սպիտակամորթ կանանց, և անգամ հարցազրուցավարներ ընտրելիս նախապատվությունը տրվել էր սպիտակամորթ հարցազրուցավարներին:
Հարցազրույցին մասնակցող առավել աղքատ կանանց ինչ-որ բանով օգտակար լինելու համար հարցազրուցավարները նրանց մոտ թողնում էին տարաբնույթ
բրոշուրներ, որոնց միջոցով կանայք կարող էին տեղեկանալ այն նպաստների մասին, որոնք տրվում էին պետության կողմից իրենց նման չամուսնացած կամ
ամուսնալուծված կանանց: Նման հետազոտություններ կազմակերպողներին
տրվող խորհուրդներից մեկն այն է, որ երբ ծրագրում և կազմում են այդպիսի
18

կանանց հետ իրականացվող ուսումնասիրության բյուջեն, անպայման ներառեն
նաև խորհրդանշական (սիմվոլիկ) այն գումարները, որոնք տալու են ուսումնասիրությանը մասնակցող կանանց: Կարող է առաջանալ զգացողություն, որ
դրամական

նման

խեղաթյուրմանը:

պարգևատրումը
Ընդհակառակը,

կնպաստի
նման

հետազոտական

պարգևատրումը

տվյալների

կնպաստի

այն

իրողությանը, որ կանայք իրենց չեն զգա չարաշահված և առավել մեծ
ոգևորությամբ կմասնակցեն ուսումնասիրության ողջ գործընթացին (Rutter,

personal communication)։

Ամփոփում
Այս գլխի հիմնական նպատակն

էր ցույց տալ,

թե ինչպիսի ներդրում

կարող են ունենալ ֆեմինիստներն ու սևամորթները հոգեբանական գիտակարգի
զարգացման գործընթացում: Ներկայացված է նաև, թե ինչպիսի ազդեցություն
կարող է ունենալ ֆեմինիստական գործոնն ուսումնասիրության գործընթացում:
Որպես սոցիալական արդի հիմնախնդիր՝ օրինակ է բերվում դեռահաս մայրերի
ուսումնասիրությունը: Այս հետազոտությունը նաև ցույց է տալիս, թե ինչպիսի
կիրառություն կարող է ունենալ հոգեբանությունը, և թե ինչպես է հնարավոր
գործնական արդյունքների հիման վրա զարգացնել հոգեբանական տեսություն:
Հետազոտությունը նաև ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է լայն սահմանված
թեման կամ խնդիրը նեղացնել և ուսումնասիրել, ինչպես նաև հաշվի առնել, որ
միջառարկայկաան

մոտեցումը

խնդրի

ուսումնասիրությունը

դարձնում

է

բազմակողմանի և խորքային:
Ընթերցողի մոտ կարող է առաջանալ այնպիսի զգացողություն, որ վերը
ներկայացված օրինակն ավելի շատ քաղաքական է, քան հետազոտական: Սակայն
իրողությունն այլ է: Ուսումնասիրվող սոցիալական խնդիրը որոշ դեպքերում
գուցե և կարող է ստանալ քաղաքական երանգավորում, բայց դա ոչ միշտ է
այդպես:
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Ներկայացված ուսումնասիրությունն ակնհայտորեն ապացուցում է, որ
հնարավոր է միավորել սոցիալական տարբեր խավերի, տարբեր գիտակարգերի,
ռասայական տարբեր պատկանելիություն ունեցող անձանց:

Erica Burman “Deconstructing Feminist Psychology” / 1998, SAGE Publications
Ltd. / Chapter 6 Questions Concerning Methods in Feminist Research (pp. 115 - 138)

Ֆեմինիստական ուսւմնասիրությունների մեթոդներին
վերաբերող հարցեր

Ֆրիգա Հոգ
Սույն գլուխը հետապնդում է մի քանի, բայց միմյանց համակցված
նպատակներ, որոնք առաջանում են ընդհանուր հոգեբանության քննարկումների,
ինչպես նաև քաղաքական սուբյեկտի կորուստի, մասնակցության ու գործելու
ունակության խնդրահարույց մարտահրավերների ընթացքում: Միևնույն ժամանակ մենք փորձում ենք միացնել հոգեբանությունը և մեթոդաբանությունը, որոնք
անցյալում ունեցել են ինչպես մարքսիստական, այնպես էլ մեթոդական միջամտության ապակառուցողական առավել առաջնային դիրքեր: Նպատակն է ազատել ֆեմինիստական միավորումները մասնագիտացված, գենդերային գիտելիքների հետնախորշերց և շարունակել պահպանել ազատագրման հեռանկարը: Ես
պնդում եմ, որ ֆեմինիստական միջամտությունները գիտելիքների համակարգի ու
հետազոտությունների ձևի մեջ ավելի առաջադեմ են և հեռանկարային, քանի որ
դրանք կապված են գիտելիքների տեղական ռեսուրսների հետ, որոնք թույլ են
տալիս գերիշխանության բարդությունը ավելի համարժեք ընկալել:
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Այսպիսով՝ մենք սկսում եմ նրանից, որ կանանց շարժման ներսում հասկացությունների հետ կապված հարցեր ենք առաջարկում, որոնք ակնհայտորեն
կապվում են ֆեմինիստական հոգեբանության հետ: Սա ապացուցում է այն հարցադրումը, որ պարտադիր չէ կանանց դարձնել ֆեմինիստական հետազոտության օբյեկտ, որպեսզի այդ հետազոտությունն առավել արդյունավետ լինի:
Սկզբում մենք կներկայացնենք մարքսիզմի աննշան նշանակություն ունեցող և
որոշ ֆենոմենոլոգիական անտեսված տեսություններ՝ ֆեմինիստական հետազոտություններում

դրանց

արդյունավետ

օգտագործումը

ցույց

տալու

համար:

Հիմնական բաժնում կներկայացնենք ֆեմինիստական մեթոդական երեք շատ
տարբեր առաջարկներ: Երեքն էլ սկսվում են տեսական կոնկրետ ենթադրությամբ
և համապատասխանաբար մշակում են մեթոդական դատողություններ, համաձայն

որի,

մեղմ

ասած,

իգական

սեռի

անհատները

մասնատված

են,

պառակտված: Տեսական այս ենթադրությունը պետք է ազդի ինչպես հայացքների
ձևավորման, այնպես էլ մեթոդաբանության վրա, քանի որ վերջինս չի կարող մնալ
չեզոք: Առանց քաղաքական գործունեության հնարավորությունները կորցնելու
ապակառուցողականությունից սովորելու բազմաթիվ հնարավորությունները
կարելի է հետազոտել՝ նախ ուսումնասիրելով սոցիոլոգիայում Դորոթի Սմիթի
առաջարկած պարադիգմաների շեղումը, հետո ավելի մանրամասն դիտարկել
Քարոլ

Գիլլիգանի

հոգատարության

վերջին

աշխատությունները,

որոնք

էթիկան, և, վերջապես, կարդալով

կանխում

են

մեր՝ հիշողության

աշխատանքներ կատարելու համար արված առաջարկությունը:
Նախ մենք պետք է անդրադառնանք էմպիրիկ մեթոդներին, հատկապես
ֆեմինիստական մատչելիության հարցին: Այս խնդիրը հնարավորություն կտա
մեզ զերծ մնալու հասկացությունների պայմանական փաստարկներից՝ դրանց
հետ կապված տեսությունների, մասնավորապես ֆեմինիզմի մեջ ապակառուցողականության ու պոստմոդեռնիզմի հետ կապված փաստարկների վերաբերյալ
այլ տեսակետ ընդունելով:
Ֆեմինիստական քաղաքականության ու ապակառուցողականության հարաբերությունների շուրջ բանավեճերի փոխարեն մենք կկենտրոնանանք հիմնական
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հասկացությունների ու անհավասարության, կեղեքման ու հնազանդեցման տեսությունների վրա, որոնք օգտագործվում են ֆեմինիստների կողմից, երբ նրանք փորձում
են վերլուծել ու փոփոխել կանանց փորձառությունները: Մեր խնդիրն է գնահատել
ֆեմինիստական քաղաքականության որոշակի հասկացություններ ու տեսություններ: Սա հստակորեն իրագործվել է Դորոթի Սմիթի և Քերոլ Գիլիգգանի ֆեմինիստական մոդելների ուսումնասիրության, ինչպես նաև առօրյա կյանքում ֆենոմենոլոգիական և մարքսիստական հետազոտության քննարկման ժամանակ: Այն
ընդհանրությունը, որ մենք բացահայտել ենք այս մոտեցումների ու իմաստալից,
ֆեմինիստական ազատ գիտելիքների և մեթոդաբանության համար դրանց հիմքերի միջև, ձևակերպված է քննադատական համահավասարության

տեսան-

կյունից: Ըստ ֆեմինիզմի և ապակառուցողականության ընթացիկ մրցույթի նկատմամբ այս դիրքորոշման՝ մենք ոչ մի կերպ չենք կարող փաստել այն հասկացությունները, որոնք կլինեն անարդյունավետ: Մյուս կողմից, յուրաքանչյուրը ծագել է
այնպիսի որոշակի պահի, որ մենք կարող ենք սովորել տարբեր նախատրամադրվածություններից, քննադատություններից և սխալներից այնպես, որ յուրաքանչյուրը կարող է ինչպես «փոխարինվել», այնպես էլ պահպանվել մի նոր
ընդհանրացման մեջ: Մենք կառաջարկենք այն, ինչ բխում է սրանից․ դրանք
ֆեմինիստական մեթոդաբանության համար երեք դրույթներ են, որոնց տեսական
վարկածները տարբեր են: Այդ դրույթները համապատասխանաբար հանգում են
տարբեր եզրակացությունների, որոնցից ոչ մեկը չի կարող հավակնել միակը
լինելուն, բայց որոնցից յուրաքանչուրը ձգտում է ազատագրման: Նկարագրությունը և վերլուծությունը կատարվում են առօրյականության ընդհանուր ուսումնասիրության հիման վրա:
Մեր նպատակն է լուսաբանել ֆեմինիստական մոտեցման առանձնահատկություններն ու արդյունավետությունը: Հետևաբար մենք կկառուցենք ամենօրյա
ավանդական ու մարքսիստական հետազոտությունը մի փոքր ավելի ծավալուն,
քան դա ընդունված է ֆեմինիստական համատեքստում: Մեր կարծիքով՝ դա նրա
համար է, որ գտնեն ֆեմինիստ քննադատներին, որոնք առնչվում են այն անձանց
կամ գիտնակաների հետ, ովքեր գերազանց են պատկերացնում գիտության ընդ22

հանուր դրույթները, կարող են հենվել նրանց ուժեղ կողմերի վրա ու փոփոխել
դրանք՝ համադրելով ֆեմինիստական դիրքորոշումների հետ:
Ֆեմինիստական տեսակետները հոգեբանության և դրա մեթոդական
գործառույթների մեջ ներմուծելը հատկապես կարևոր է նրանով, որ գիտելիքների
այս համախումբը կանանց կյանքից տեղափոխվում է վերացական տեսություններ,
որոնք ոչ մի կապ չունեն կնոջ առօրյայում ունեցած սուբյեկտիվ կենսափորձի
հետ: Կամ ուսումնասիրության այլ օրինաչափություններ կապվում են ուրիշ,
հիմնականում տղամարդկանց և տղաների

կոնկրետ

կենսափորձի հետ:

Ամենացայտուն օրինակը Կոլբերգի (կամ գուցե նրա ոգեշնչման) Պիագետն է և
նրա մարմարյա խաղացող տղաները, որոնք բարոյապես զարգանալիս հնարում
էին ժողովրդավարությունը (դեմոկրատիան):

Հասկացությունների կազմավորումը և դրանց հետևությունները
մեթոդաբանության մեջ

Ֆեմինիզմը կանանց ազատագրման քաղաքական նախագիծ է: Այս համատեքստում կան մի շարք հաստատված հասկացություններ` անհավասարություն,
կանանց հանդեպ բռնություն, կանանց ստրկացում, որոնք, քիչ անդրադարնալով
բուն հիմքի վրա, կանոնակարգում են քաղաքական

պրակտիկայում մեթո-

դաբանության հանդեպ դիրքորոշումները: Օրինակ, երբ մենք խոսում ենք սեռերի
անհավասարության մասին կամ խնդրում ենք հավասար հնարավորություններ,
պաշտոններ և այլն, մենք օգտագործում ենք, որովհետև դրանք ամենաարդյունավետ քանակական ընթացակարգերն են, որոնցով մենք հաշվում ենք, թե
որքան հաճախ և որքանով է բացակայում հավասարությունը: Այսպես կազմված
վիճակագրությունը և աղյուսակները, անշուշտ, քաղաքական պրակտիկայում
տրամադրում են անհրաժեշտ ու տեղեկատվական նյութեր, բայց ոչ մի ձևով չեն
խախտում սովորական գիտական կյանքը: Նրանք ընդօրինակում են գիտական
մեթոդները և գիտելիքների գոյություն ունեցող մակարդակին ավելացնում են
միայն լրացուցիչ, նմանատիպ տեղեկատվություն: Կանանց այսպիսի ուսում23

նասիրությունը առանց որևէ դժվարության կարող է միացվել որպես հատուկ բաժին՝ գոյություն ունեցող առանձին առարկաներում՝ եղածը թողնելով անփոփոխ:
Հետևյալը մենք ձևակերպում ենք որպես առաջին թեզիս։ Որքան ավելի շատ
լինի կանանց վիճակի մասին տվյալների

և փաստերի ավելացման անհրա-

ժեշտությունը, այնքան ավելի քիչ կլինեն կանանց մասին հետազոտությունները,
կգտնվեն այն դիրքում, որ իրականում կհասկանան կանանց գոյությունը, կդարձնեն այն հասկանելի և միջամտելի: Այստեղից հետևում է, որ անհավասարության
հասկացությունը բավարար չէ տեսության համար: Այնպիսի թեմաների տվյալների
կուտակումը,

ինչպիսին

են՝

գործազրկությունը,

եկամուտը,

ամուսնական

կարգավիճակը, տնային աշխատանքները, բուհերի շրջանավարտները և այլն,
իրականում տարօրինակ տպավորություն է առաջացնում, որ ապրող կանայք
իրենք իրենցով զերծ են մնում այս ամենից, չնայած ուղղակիորեն այդ

ամենի

ազդեցության տակ են: Կանանց հետ քննարկումներից և նրանց կենսագրական
նյութերից շատ հեշտությամբ կարելի է պարզել, թե ինչպես նույնիսկ առաջին
կարևորության տվյալներ (օրինակ՝ կանաց եկամուտների միջին մակարդակի
մասին) հավաքելիս գրեթե միշտ լսելի է լինում, որ ոչ ոք դրա հետ կապ չունի:
Կանայք՝ որպես սուբյեկտներ, խույս էին տալիս այնքանով, որ հետազոտությունը
վերաբերում էր «ուրիշին»: Անկասկած այսպիսի խուսափողության պատճառները
բազմազան են և իրենք իրենցով արժանի են հետազոտության: Դա նույնն է, որ
դասակարգող հասկացությունները իրենց ուրույն իմաստներով ինքնուրույն
գոյություն ունեն այն կանանց կյանքից դուրս, որոնց փորձառությանը, այնուամենայնիվ, այլ կերպ են հետևում: Երկու Գերմանիաների միացման հետ կապված
սրընթաց փոփոխություններից և քննադատություններից ավելի պարզ դարձավ, որ
դաշնային նահանգների կանանց փորձառությունները և իրականությունը դեռ
գտնվում են մեր սոցիոլոգիական ու հոգեբանական հայեցակարգից դուրս:
Նույնիսկ ամենասովորական հասկացությունները, որոնք կարծես թե այնքան ապահովագրված են, անվտանգ ու հայտնի, որ ավելի խիստ սահմանումը, թե
դա ինչ է նշանակում, թվում է ավելորդ: Որպես օրինակ՝ դիտարկենք «ընտանիքի»
զարգացումը «արևմտյան» և «արևելյան» (ով հիմա ապրում է Անգլիայում) սոցիո24

լոգների բնորոշմամբ: Իլոնա Օստնեռը (1993) նախկին ԳԴՀ-ի մասին գրում է հետևյալը․ «Պարտադրված համապատասխանությամբ ամբողջատիրական/ բռնապե-

տական (տոտալիտար) հասարակությունները բնութագրվում են իրենց հասարակական կառուցվածքի տարբերակման սակավությամբ, այն ենթահամակարգերի
բացակայությամբ, որոնք ունեն համապատասխան հասարակության նկատմամբ
կոնկրետ գործառույթներ կատարող իրենց սեփական

տրամաբանությունը:

Այսպիսով՝ այդ ենթահամակարգերը բացակայում էին ամուսնության և ընտանիքի
ինստիտուտներից: Լինում էր ամուսնություն, երեխաներ էին ծնվում և ապրում
մոր ու զուգընկերոջ հետ, բայց ամուսնությունը և ընտանիքը սոցիոլոգիական
իմաստով գործառական չէին (Ostner, 1993: 253, trans. A. Godfrey)։
Համանման պայմաններում (նախկին պետական սոցիալիզմի երկրներում)
նույն ինստիտուտի (ընտանիքի) մասին

Պեգգի Վաթսոնը (1993) նշում է.

«Արևելյան Եվրոպայի նորագույն ավանդույթներով հասարակությունում ընտանիքը, կենցաղը, անհատականը և անձնականն ունեն առաջնային նշանակություն:
Ընտանիքը ինքնավարության աղբյուր է, ինքնավարություն՝ ոչ թե անհատի
պահանջների, այլ այն տեսանկյունից, որը սահմանվում է պետությունից առանձնացված: Չնայած նրան, որ ձևական ու տարածական տարբերություն կա հանրային ու մասնավոր ոլորտներում, այդ ոլորտները, ըստ էության, համադրելի չեն
ազատ շուկայական տնտեսության ոլորտների հետ» (Վաթսոն, 1993: 869, թարգմ. Ա

Գոդֆրի)։
Այս հակասական գնահատականները հիմնված են հակադիր փորձի վրա:
Հետևաբար երկու Գերմանիաներում շտապ փնտրեցին կանանց կեղեքման ընդհանրությունները և կանխավ երաշխավորվեցին կանանց կրկնակի ծանրաբեռնվածության հնարավորությամբ, որը ենթադրվում էր՝ կանցկացվի ընդհանրական ձևով: Քրիստինա Կլենների մանրախույզ հաշվարկները հանգեցրին
հետևյալ արդյունքների։

Մեկ

օրում

կանայք

միջինը

4

ժամ

41

րոպե

զբաղված

են

վերարտադրության ոլորտում (այսինքն՝ տնային աշխատանք, երեխայի և
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հիվանդների խնամք)՝ ի հակադրություն տղամարդկանց, որոնց զբաղվածությունը
այդ նույն ոլորտում միայն 2.38 ժամ է (Կլեններ, 1990: 867, թարգմ. Ա Գոդֆրի)։
Հաշվարկված է նաև, որ տղամարդիկ միջինը 1.18 ժամ ավելի երկար են
զբաղվում եկամտաբեր աշխատանքով, և որ կանայք մեկ ժամ ավելի քիչ ազատ
ժամանակ ունեն: Անշուշտ, կարևոր է մանրակրկիտ ուսումնասիրել թե ինչպես է
օգտագործվում ժամանակը: Սակայն, ինձ թվում է, որ կրկնակի ծանրաբեռնվածության ապացույցը Արևելքի, ինչպես նաև Արևմուտքի կանանց տառապանքների
բավարար պատճառը չէ: Արդյո՞ք մենք պետք է ընդունենք որպես իրողություն այն,
որ օրական հայրիշխանության 2 ժամը բազմակողմանիորեն հաստատված է:
Այնուամենայնիվ, այնպիսի հասկացությունների փոխանցումը, որոնք հիմնարար
են Արևմուտքի կանանց հետազոտություններում սոցիալիստական դաշնային
երկրների պարագայում բարեհաջող ազդեցություն ունի, որը մենք պետք է
արտացոլենք այնպիսի հասկացությունների նույնականության վրա, ինչպիսին են
ընտանիքն ու կանանց կրկնակի ծանրաբեռնվածությունը:
Մենք կփորձենք անդրադառնալ

երկրորդ, ծանոթ

հասկացությանը`

ճնշմանը: Բառնն ինքը մատնանշում է այն զանգվածը, որն ընկած է կնոջ վրա․
առաջարկվում է վերացնել այն՝ պահանջելով կանանց դարձնել տեսանելի, լսելի և
հասարակական: Մեթոդի իմաստով խոսքը վերընթեցանության, կնոջը պատմության, գրականության, գիտության մեջ գտնելու, մեր հասարակության պատմության մեջ կնոջ գործողությունների գրառման և հասարակագիտականորեն այն
գործընթացի մասին է, որը մինչև օրս կնոջ «ձայնը» գրանցում է
դրույթներում: Այսպիսի փոխաբերական
հարցադրումը

պայքարում

է

գիտության

գաղափարով արտահայտված այս

էսենցիալիստական

ենթադրությունների

դեմ:

Գիտության նախորդ մեթոդներն ու վերլուծությունը ամբողջությամբ անպատիժ
չեն անցել: Ի վերջո, դրանց կարգավորման և տեսլականի շնորհիվ կանայք մնացին
անտեսանելի, նույն տեղում: Այնուամենայնիվ, ենթադրությունն այն է, որ
հիմնականում հնարավոր է աշխատել գիտության սովորական կանոներով և
փոխել միայն դրանց շեշտադրումները:
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Երրորդ

հասկացությունը,

որը

մենք

հիմա

կքննարկենք՝

կանանց

ենթարկեցումը, ընդհակառակը, բացահայտում է դինամիկ այլ պատկեր: Գլխավոր
հերոսները, հարաբերությունները տեղափոխվում են նոր տեսադաշտ՝ պայքարի
դաշտ: Դա ամբողջ հասարակությունն է, ներառյալ գիտությունները և դրանց
մեթոդները: Կասկածն այն մասին, որ մինչ օրս այսպես կոչված «ընդհանուրն»
ունի պատմության պատմական հաղթանակի սեռ, հետևաբար նաև գիտության
սեռականության կասկածը խթանում է մեթոդների, հասկացությունների ու
տեսությունների քննադատությունը: Մեղադրանքը նրանում է, որ գիտակցությունը
ինքն իրենով, այնքանով, որքանով այն որոշում է մեր մտածողությունը ու
գաղափարները կյանքի մասին, արական սեռի է: Գիտությունը արական
կողմնակալությունից, հետևաբար և իշխանության հարաբերություններից ու
իշխելու հարաբերություններից ազատելու համար անհրաժեշտ է հիմնովին
ոչնչացնել ու համապատասխանաբար վերակառուցել մինչ օրս ընդունված բոլոր
ընթացակարգերը: Այս համատեքստում մենք կցանկանայինք ներկայացնել գիտությունը կազմակերպելու որոշ փորձեր: Այստեղ ես կանանց սոցիալականացման գործընթացների մասին գիտելիքներ ստանալու համար կենտրոնանում
ենք մի ոլորտի, դրա էմպիրիկ ընթացակարգերի ու նախնական տեսական
պատկերացումների վրա: Միևնույն ժամանակ մենք ստուգում ենք, թե այս
ոլորտում ինչի են հասել

գիտական ընդունված

ընթացակարգերը: Սա հատ-

կապես կարևոր է, քանի որ ավանդական հոգեբանությունը հաջողությամբ կարողացել է անտեսել կանանց սոցիալականացումը և փորձը: Սա ոչ միայն առկա
գիտելիքներին տվյալներ ավելացնելու մի խնդիր է, այլև մինչև այժմ օգտագործվող
տեսությունների, ինչպես նաև մեթոդների հարցադրում:

Ամենօրյա խնդիրներ՝ էթնոմեթոդաբանություն և
մարքսիզմ
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Ակադեմիական ասպարեզում, ինչպես և նրանից դուրս, կանանց շարժումը
անհրաժեշտ է՝ հայտնաբերելու համար, որ թե´ անցյալում, թե´ հիմա ավանդական
տեսությունները մշակվել են առանց կանանց ներգրավման: Կանայք բացառվել են
ոչ միայն որպես տեսության հեղինակներ, այլ նաև որպես օբյեկտներ: Արդյունքում
տեսությունների մեծ մասը ստեղծվել է առանց կանանց փորձառությունների:
Տղամարդիկ նույն այս ձևով են դիտարկվել, այսինքն՝ առանց փորձառությունների․
սա գաղափարախոսության քննադատությունների ավելի ուշ արդյունք էր: Այս
հայտնագործությունը վերաբերում է այն ոլորտին, որտեղ ձեռք է բերվել փորձառությունը, մի տեղ, որը դեռևս անհասկանալի է, բայց ակնհայտ է, որ դա առօրյա
կյանքն է:
Իրականում կանանց շարժումից ելնող այս քննադատությունը քիչ թե շատ
համընկավ այն նույն ժամանակի

հետ, երբ գիտական առարկաները սկսեցին

շրջանառվել առօրյա կյանքում: Սկսած 1970 թվականների կեսերից՝ դեպի առօրյա
կյանք շրջադարձը դարձավ նորաձևության պես բան (Ալբերտ, 1983), բայց սկզբում
այն միշտ զուգորդվում էր ավանդական հասարակական գիտությունների
հետազոտությունների

քննադատությունների

հետ:

Այս

Հետազոտությունը

կողմնակից էր դեպի առօրյա շրջադարձին և մեղադրում էր այլ հետազոտությունների նրանում, որ վերջիններս մարդկանց կյանքը ճշգրտորեն չեն ընկալում ու
արտացոլում: Բայց այս պահին տարօրինակ մի բան է կատարվում. ամենօրյա
իրադարձությունները, տարբերվելով այն ամենից, ինչով մինչ օրս զբաղվում էր
հատկապես սոցիոլոգիան, ինչպես նաև հոգեբանությունը, շեշտադրվում և
նկարագրվում են մի լրացուցիչ եզրույթով

այնպես, որ դա տարաշխարհիկ

(էկզոտիկ) բնույթ է ստանում։
Ֆենոմենոլոգիական սոցիոլոգիայի հայր Ալֆրեդ Շուլցի համար «ամենօրյա
կյանքի աշխարհը» իրականության մի մաս է, որտեղ մարդիկ կարող են միջամտել
և փոխել այն (Շուլց և Լաքման, 1979: 25): Ակնհայտ է, որ դեպի առօրյա շրջադարձը
ենթադրում է, որ մարդ արարածը չի կարող լայն իմաստով փոխել աշխարհը․ մի
բան, որը երկարատև քննարկումների ժամանակ բացակայում է առօրյայի՝ որպես
գիտության հնարավոր օբյեկտի մասին, ամենօրյա գործողությունների ու որպես
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ամբողջություն

դիտարկվող

հասարակության

միջև

միջնորդությունն

է:

Սոցիալական կարևորությունը նաև նրանում է, որ առօրյային վերաբերող
տեսությունները (և կանոնները) ավելի շուտ են դառնում ուսումնասիրության
առարկա, քան հասարակությունը ինքը օրական հասցնում է վերարտադրվել:
Աշխատելու/ապրելու պայմանների, ամենօրյա մշակույթի և վերջապես
ամենօրյա գիտելիքների ուսումնասիրությունները դարձան առանցքային հիմնական կետեր: Այսպիսով՝ առօրյան, որպես էթնոսոցիոլոգիայի և մեթոդաբանության
առարկա, ուսումնասիրությունների մի բնագավառ կամ ոլորտ է, որը հատում է
սոցիոլոգիայի տրամաբանության սովորական ոլորտը:
Առօրյան առկա է ինչպես արդյունաբերությունում և ընտանիքում, այնպես
էլ դպրոցում, բայց այն ունի իր տրամաբանությունը, որը կարելի է տեսնել դրսից, և
որի կարգը կարելի է որոշել: Կարճ ասած՝ էթնոմեթոդաբանությունը առօրյան
դիտարկում է որպես հետազոտությունների ոլորտ, որի համար միևնույնն է ֆեմինիստների դիրքորոշումը: Դեպի առօրյականություն շրջադարձի հետևանքները
մեթոդաբանական գործողությունների վրա հիմնականում պայմանավորված են
այն փաստով, որ ինքնակենսագրականները, կենսագրությունը, բնութագիրը և
դրա կառուցվածքները, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների վերլուծությունները, ավելացվել
էին դիտարկումներին և հարցազրույցներին: Ի հակադրություն սրան՝ առօրյականության ավելի վաղ վերլուծությունները սկսել է Մարքսը: Գերմանական գաղափարախոսությունում Մարքսը նախանշում է ուսումնասիրությունների իր ծրագիրը՝ կրկնելով «իրական կյանքի լեզու», «մարդկանց «կյանքի փաստացի ընթացք»,
«փաստացի ապրող անհատներ», «կենդանի մարդ արարածներ» դարձվածքների
վրա հղումները: Մոտեցման այս ձևը զերծ չէ առաջարկներից: Այն սկսվում է
իրական առաջարկից և ոչ մի պահ բաց չի թողնում: Առաջարկվում են ոչ թե
մեկուսացման մեջ գտնվող կամ վերացականորեն սահմանված, այլ փաստացի
գործնականում ընկալելի, որոշակի պայմաններում զարգացող

մարդիկ: Երբ

նկարագրվում է այս ակտիվ կյանքի գործընթացը, պատմությունը դադարում է
որպես էմպիրիկների պատկերացրած մահացած փաստերի կամ իդեալիստների
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պատկերացրած

երևակայական

գործողությունների

ու

երևակայական

առարկանների հավաքածու հանդես գալուց (Մարքս և էնգելս, 1942: 15):
Մեկ անգամ ևս Մարքսը վճռական ընդգծում է. «Իրական կյանքում, որտեղ
ավարտվում է շահարկումը, այնտեղ սկսվում է իրական կյանքը և դրական
գիտությունը՝ մարդկանց գործնական ակտիվության ու զարգացման գործնական
ընթացքի նկարագրությունը»:
Մարքսի և Էնգելսի հետագա աշխատություններում միշտ կարելի է տեսնել
առօրյայի՝

բնակության,

սննդի,

գողության,

ալկոհոլի

և

այլնի

մասին

ուսումնասիրություններ: Պաշտոնական փիլիսոփայության մեջ, որը ձևավորվել էր
որպես մարքսիստական ուղղություն, դեռ ավելին, որպես մարքսիզմ-լենինիզմի
փիլիսոփայություն, գերակայում է այն թեորեմը (դրույթը), որ կեցությունն է
որոշում գիտակցությունը: Այնուամենայնիվ, դա շրջադարձ չէր դեպի ամենօրյա
կյանքում իրական «կեցության» և «գիտակցության» ուսումնասիրում: Ավելի շուտ
դա հանդես էր գալիս որպես էմպիրիկ հետազոտությունների քննադատ՝ փակի
տակ պահելով այն ամենը, ինչ տարբերվում էր «սոցիալիստական ապրելակերպից», օրինակ՝ հարբեցողությունը, երիտասարդության ապստամբ միտումները, ջինսեր ունենալու ձգտումը և այլն: Այնպիսի անձանց, ինչպիսին, օրինակ,
Ռոզա Լյուքսեմբուրգն էր, անկանոն նշումներն այն մասին, որ անհրաժեշտ է գրել
պատմական հետազոտական աշխատություններ մարդ արարածի ամենօրյա
գործունեության

մասին,

հիշեցնում

էին

Մարքսի

վերևում

հիշատակված

դիրեկտիվները (ցուցումները, հրահանգները): Ամբողջ մարդկային մշակույթը
շատերի սոցիալական փոխգործակցության, զանգվածների աշխատանք է:
Մարդկության

պատմությունը

հարուստ

է

հերոսական

այնպիսի

պատմվածքներով, որտեղ առկա են անհատական հերոսություններ: Դրանք
վերաբերում են իմաստուն թագավորների փառքին, խիզախ հրամանատարներին,
հանդուգն

հայտնաբերողներին,

անխարդախ

գյուտարարներին,

հերոս

ազատամարտիկներին: Բայց անհատի շուրջ այս բազմազան ու գեղեցիկ աղմուկն
ու ունայնությունը մարդկության պատմության միայն արտաքին ու ծաղկազարդ
զգեստն են: Առաջին հայացքից թվում է, թե ամեն ինչ՝ բարին ու չարը, ժողովրդի
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երջանկությունը ու անհաջողությունները, անհատ իշխանավորների ու հանճարեղ
մարդկանց գործն է: Իրականում ժողովուրդը, անանուն զանգվածներն են կերտում
իրենց ճակատագիրը, երջանկությունը և ցավը (Լյուքսեմբուրգ, 1970:206, թարգ. Ա.

Գոդֆրեյ)։
…Բուրգերն իրականում հազարավոր ու հազարավոր համբերատար
ստրուկների

աշխատանքն

են:

Վերջիններս

տաժանակիր

հարկադիր

աշխատանքով, բարձր հառաչանքներով վեր էին խոյացնում քարե կտորները՝
որպես իրենց կեղեքման ապացույց»:
Ըստ

այդմ՝

Լյուքսեմբուրգը

ձևակերպեց

հեղափոխական

«իրական

քաղաքականությունը», որը ամեն ինչի հետ մեկտեղ սկսվում է մարդկանց
ամենօրյա կյանքով ու այդ կյանքում առկա գործնական հակասություններով:
Այսպիսով՝ «իրական քաղաքականության» նպատակն է տուժածների համար
ակնհայտ դարձնել այդ հակասությունները, որպեսզի հնարավոր լինի լուծումներ
գտնել:
Բրեխտը

հիշատակեց

նրա

խոսուն

առաջարկները

իր

«Ընթերցող

աշխատավորների հարցերում». «Ո՞վ է կառուցել յոթ աշտարակներով Ֆիվան:
Արդյո՞ք թագավորներն են քարշ տվել քարերը: Ո՞ւր գնացին պատշարները այն
երեկո,

երբ

ավարտվեց

Չինական

պատի

կառուցումը»

և

այլն:

Ռոզա

Լյուքսեմբուրգի մասին նախագծում, որը նա անվանել էր «Զրույցներ ամենօրյա
պայքարի մասին», վերացարկումների (աբսրակցիաների) մեջ ընտրությունը,
ինչպես

օրինակ՝

մաթեմատիկայում,

որը

նախկինում

Լյուքսեմբուրգը, և ներգրավումը ամենօրյա կյանքին

ուսումնասիրել

էր

հիմնական առաջնորդող

մտքերն են: Այդ ժամանակ Բրեխտը «ամենօրյա թատրոնի» մասին գրելիս այն
դիտարկում էր որպես նոր խնդիր. «Դուք՝ արվեստագետներդ, կառուցում եք ձեր
թատրոնը մեծ տներում՝արհեստական արևի լույսի ներքո, մինչև լուռ ամբոխը
երբեմն այցելում է այդ թատրոնը, որը տեղի է ունենում փողոցում:

Առօրյա,

հազար երեսով և անփառունակ, բայց այնքան կենսունակ ու երկրային թատրոն է,
որ սնվում է փողոցում ժողովրդի

համատեղ գոյակցությամբ» (Մեսինգկաուֆի

պոեմ, թարգ. Ա. Գոդֆրեյ)։
31

Հետագա,

դեպի

առօրյան

բացահայտ

շրջադարձը՝

որպես

կարևոր

հասարակագիտական ծրագիր, կարելի է գտնել մարքսիստական տեսության
լուսանցքներում, (որոնք հաճախ ֆեմինիստական

մտածողության արժեքավոր

ռեսուրսներ են), 1930 -ական և 1940–ական թվականների ֆաշիզմի ու ստալինիզմի
փորձի արտացոլումներում, այսպիսով՝ տնտեսական դետերմինիզմի կասկած կա,
օրինակ՝ Անտոնիո Գրամշիի և Հենրի Լեֆեբվրիի մոտ, որոնց ձևակերպումներին
այժմ կանդրադառնանք: Գրամշին ելնում էր հակասական հասարակությունում
ամենօրյա ողջախոհությունից: Նրա «Գործնականի փիլիսոփայությունը» (1995)
նախագծից կարելի է վերծանել ամենօրյա կյանքի կարևոր, փորձնական
մեթոդների հետազոտությունների հետ կապված գաղափարներ։
«Մենք

բոլորս

այս

կամ

այն

հարմարվողականության

(կոնֆորմիզմի) հետևորդներ ենք, միշտ մարդ ենք զանգվածի մեջ կամ
կոլեկտիվի անդամ ենք: Հարցը հետևյալն է, թե հարմարվողականությունը,
մարդկային զանգվածը, որին պատկանում է անձը,

պատմական ո՞ր

ձևաչափում են: Երբ անձի պատկերացումը աշխարհի մասին վերլուծական և
հետևողական չէ, այլ մասնատված է և դրվագային, այդ դեպքում նա
պատկանում

է

մարդկային

բազմաթիվ

խմբերի:

Անձնավորությունը

տարօրինակ բարդ է․ նա պարունակում է տարրեր քարե դարից և ավելի
առաջադեմ գիտության սկզբունքներ,
բոլոր

անցյալ

փուլերի

փիլիսոփայության

ներկա մակարդակում պատմության

նախապաշարմունքները

նախազգացումները,

որ

մարդկային

և
ցեղը

ապագա
ամբողջ

աշխարհում միավորված է: Քննադատել որևէ մեկի աշխարհընկալումը
նշանակում է դա դարձնել խելամիտ միասնություն՝ բարձրացնելով այն
մակարդակի,

որին

հասել

են

աշխարհի

ամենաառաջադեմ

մտավորականները: Կարևոր զարգացումների սկզբնակետը գիտակցումն է,
թե անձն ինքը ո՞վ է, և «սեփական ես-ի» ճանաչողության գործընթացը
որպես այսօրվա պատմական զարգացման արդյունքն է, որը անթիվ հետքեր
է թողել անձի վրա ( Գրամշի, 1995: 1376 )։
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Այսպիսով՝ «իրական մարդիկ» գոյություն ունեն մտավոր հպատակեցման

և

ենթակայության

պայմաններում,

բայց

միևնույն

ժամանակ

գործնականում նրանք այլ կյանք են վարում: Կարճ ասած՝ նրանց ամենօրյա
ողջախոհությունը հակասական է: Նրանք ունեն առնվազն «երկու տեսական
գիտակցություն»` մեկը, որը ի հայտ է գալիս գործնական փորձից, և մյուսը
նրանք

անվերապահորեն

հանգում

է

նրան,

«որ

կլանում են

անցյալից: Այսպիսով՝ անհատը

գիտակցության

հակասական

վիճակը

որևէ

գործողություն, որևէ որոշում կամ ընտրություն թույլ չի տալիս կատարել,
առաջացնելով բարոյական և քաղաքական պասիվություն» (Գրամշի, 1995:
1384):
Անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդիկ իրենք ինքնուրույն դուրս գան այսպիսի ոչ
պատշաճ,

քայքայողական և անիմաստ իրավիճակներից (ներկայումս երբեմն

վերագրվում է պոստմոդեռնիզմին), որ դառնան այն մարդիկ, ովքեր իրենք իրենց
հասկանում են և հետևաբար ունակ են գործելու: Գրամշին սա անվանում է «անձի
գործողությանը գիտակցված ուղղություն տա» (1995: 1375): Դրա համար, ինչպես
ինքն է ասում, մարդիկ պետք է դառնան «փիլիսոփաներ»։ Նրա համար դա
նշանակում է

հասնել նրան, որ մեկնաբանեն այն աշխարհը, որի հետ

համաձայնության մեջ կլինեն: Դա անելու միակ ճանապարհը ընդհանուր
հասարակական

նախագիծն

է,

որը

ուղղված

կլինի

հասարակական

փոփոխության: Այս ամենը բխում է նրանց թաքուն շրջանցված, խեղաթյուրված
կեցությունից և պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ անհատները իրենց
մասնաբաժինը չունեն հասարակական նախագծում, կամ եթե նույնիսկ ունեն,
ապա միայն որպես ստորադասներ: Վերը նշված փաստով է պայմանավորված այս
նախագծում

այն մտավորականների անհրաժեշտությունը, որոնց մշակած

ուղիներով կամայական մարդը կդառնա մտավորական։ Նրանց խնդիրը չէ «զրոյից
բոլորի անձնական կյանք ներմուծել գիտական մտածելակերպը, այլ նորացնել և
«կարևոր» դարձնել առկա գործունեությունը» (Գրամշի, 1995: 1382): Ինչպես մենք
հետագայում

ցույց

կտանք՝

այս

դիրքորոշումը

ֆեմինիստական միջամտության համար:
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առավել

արդյունավետ

է

Այժմ կանդրադառնանք մի այլ հեղինակի, ում առօրյայի վերաբերյալ
հայացքները

շատ

ազդեցիկ

էին

ժամանակակից

հասարակագիտության

տեսության համար: Առանց Գրամշիին հղումներ անելու՝

Հենրի Լեֆեբվռեն

հանգեց ճիշտ նույն եզրակացություններին:
Աշխատավորների գիտակցությունը իրենց գործնական փորձի հետ միասին
ներառնում է բազմաթիվ գաղափարական տարրեր, որոնց մի մասը արդարացված
է, մի մասը՝ թվացյալ, մյուսը՝ ատավիստիկ (օրինակ, որոնք գալիս են
գյուղացիներից կամ արհեստավորների դասից ), մյուսները բխում են օբյեկտիվ,
բայց մասամբ հնաոճ կապիտալիզմի պայմաններից («ազատ» աշխատանքի
պայմանագիրը մրցակցային կապիտալիզմի ժամանակ, դասակարգային պայքարի
«դասական» ձևերը), երրորդները բխում են կապիտալիզմի նոր պայմաններից
(մենաշնորհներ և նոր արժեք, որը հակասում է մենաշնորհային կապիտալիզմին,
արհմիութենական գործողություններ և դասակարգային պայքարի նոր ձևեր),
մյուսները բխում են սոցիալիզմից, և վերջապես մի մասն էլ գալիս է անհատական
սահմաններից կամ այն խմբի սահմաններից, որին պատկանում է խնդրահարույց
աշխատավորը (կորպորատիվ, մասնագիտական համերաշխության և այլն):
Եթե մենք քննարկենք աշխատավորի ամբողջ կյանքը, կտեսնենք, որ նրա
աշխատանքը և վերաբերմունքը

աշխատանքին ամբողջությամբ

կապված են

սոցիալական պրակտիկայի, նրա փորձառության, նրա հանգստի, ընտանեկան
կյանքի,

մշակութային

ու

քաղաքական

նպատակների,

ինչպես

դասակարգային պայքարի հետ: Ավելին, այդ «ամբողջությունը»

նաև

պետք է

դիտարկվի որոշակի երկրի ու ազգության համատեքստում, քաղաքակրթության
ու

սոցիալական

զարգացման

պահանջների առկայությամբ:

որոշակի

պահին,

ինչպես

նաև

որոշակի

Եվ սա վերադարձնում է մեզ առօրյա կյանքի

քննադատության (Լեֆեբվռե, 1977, I: 96)։
Լեֆեբվռեի նախագիծը ամբողջությամբ
տնտեսագիտության

մարքսիստական

նման լինելով քաղաքական

քննադատությանը,

նպատակ

էր

հետապնդում քննադատելու ամենօրյա կյանքը՝ որպես հակասական շարժում:
Տեքստի մեջտեղում մեծատառերով գրված է. «ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՄԱՐՔՍԻԶՄԸ՝
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ՈՐՊԵՍ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԿՅԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ
ՈՐՈՇԱԿԻ ԳԻՏԵԼԻՔ Է» (1992, I: 148): Ահա թե ինչու Լեֆեբվռեի մեկնարկի
հիմնական կետը

Մարքսի՝ գերմանական գաղափարախոսության նախա-

գիծն էր: Նա սա հասկացավ որպես հրահանգ՝ ուսումնասիրելու ամենօրյա
կյանքը, մերկացնելու նրանում ծագած

սխալ էներգիաները՝ քննադա-

տությունները ընդունելով որպես հեղափոխական զենք ('Thus the critique of
everyday life involves a critique of political life, in that everyday life already
contains and constitutes such a critique: in that it is that critique' '.)։ «Այսպիսով՝
ամենօրյա կյանքի քննադատությունը ներառում է քաղաքական կյանքի
քննադատությունը, քանի որ ամենօրյա կյանքը ընդգրկում և կազմավորում է
այն, ինչ հենց այդ քննադատությունն է» (I: 153)։
Լեֆեբվռեի կիրառած

կենտրոնական հասկացություններն են «օտա-

րումը» և «յուրացումը»: Նա այդ երկու հասկացություններն էլ պատմական –
փիլիսոփայական կիրառություններից բերում է ամենօրյա կյանք: Ամենօրյա
կյանքի

քննադատության

մասնավորի

միջև

ամենօրյա

կյանքի

միջոցով

պառակտումը,

վերծանում
նույնիսկ

հակադարձման

է

հասարակականի

անձնական

ընդհանուր

կյանքը՝

ու

որպես

արտահայտություն,

գաղափարախոսության դերը, նրա ներթափանցումը ամենօրյա կյանք և այդտեղ
դրա միաժամանակյա վերարտադրությունը: Տեսական հիմքը ուժի մեջ է մնում
ֆեմինիստական

ուսումնասիրությունների

համար:

Լեֆեբվռեն

վերլուծեց

մամուլը և հետազոտության համար ընդհանուր վարկած ձևավորեց, ըստ որի՝
ամենօրյա կյանքը այն ոլորտն է, որտեղ իրական ստեղծագործություններ են
ամբողջովին կերտվում, որոնք առաջացնում են մարդասիրական զգացումներ,
և այդ ընթացքում ստեղծում են մարդ արարածներ, գործողություններ ու
աշխատանքներ ( 1977, 52, II, թարգ. Ա. Գոդֆրեյ)։
Գրամշիի պես նա պնդում է, որ անհատը պետք է հետևողականորեն
աշխատի՝

առօրյան

կերտելու

համար:

Ամենօրյա

կյանքի

տեսակետից հետևում է, որ ճանաչումը կապված պետք է լինի

մասին

նրա

գործնական

փոփոխությունների հետ, և սոցիալական փոփոխության տեսությունը՝ գիտութ35

յունների

հետ

կապված

հարացույցի

(պարադիգմի)

փոփոխության

հետ

(սոցիալական փոփոխությունների և տեսական հարացույցներում տեղաշարժերի միջև այս կապը կերևա գրեթե բոլոր

լուրջ ֆեմինիստական միջամտութ-

յուններում)։ Մարդ էակի փորձառությունից ելնելով՝ հնարավոր կլինի վերծանել
տեսության պայմանական կառուցվածքները ներկայացումների, գաղափարախոսությունների և շահարկումների ձևով:
Լեֆեբվռեի

հետազոտությունը

նրան

կանգնեցրեց

մեդիայում

գաղափարախոսության քննադատության առաջ, ինչպես նաև այլընտրանքային
ֆիլմերի և թատերական գործերի ուսումնասիրության պատճառ դարձավ
(Չապլին և Բրեխտ): Ի թիվս այլ հարցերի, որոնց նա անդրադարձել է,
ընտանեկան տնտեսության փոփոխվող տեխնիկական պայմաններն են և
հանգստի նկատմամբ վերաբերմունքը: Սակայն, նրա վերլուծությունները
շոշափելիորեն չհանգեցրին առօրյայի մարդ էակին այդ հետազոտությունների
շրջանակում ընդգրկելուն: Այսպիսով՝ անհատը կրկին հանդես է գալիս որպես
տնտեսական ու տեխնոլոգիական հարաբերությունների արգասիք, այլ ոչ թե
որպես իր սեփական գործակալ: Այս վերջինը պետք է լինի ֆեմինիստական
հոգեբանության բացարձակ հիմքը: Հաբերմասը, գտնվելով էթնոսոցիոլոգիաի և
մարքսիստական դիրքորոշումների միջև, գտնում էր, որ ամենօրյա կյանքը
խզվում է, երբ հաղորդակցվող ամենօրյա աշխարհը քայքայվում է պարբերաբար
կրկնվող կառուցվածքների պատճառով, երբ «պարբերաբար նյութականացում է
մակածվում» (Հաբերմաս 1989, II: 327), և կյանքը «կտրվում է անփոփոխ
մշակութային ավանդույթներից»:
Առօրյայի աղավաղման ախտանիշները համախմբվում են բարոյալքման
ախտանիշներին զուգահեռ: Նախկին, ամենօրյա հաղորդակցության ռացիոնալականությունը սկսվել է ԶԼՄ-ների ենթահամակարգերի աճող ինքնավարությունից, որը ոչ միայն առարկայացել է ազատ բարքերի իրականության պայմաններում, այլ նաև նրա հրամայականները ներթափանցել են կյանքի հիմնական
բնագավառներ: Վերջինս, վերացնելով կենսական ավանդույթները, վերադառնում է գիտության, բարոյականության և արվեստի տարբերակմանը, ինչը
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նշանակում է ոչ միայն այն հատվածների աճող ինքնավարություն, որտեղ
աշխատում են փորձագետները, այլ նաև ավանդույթներից հեռացում: Կորցնելով իրենց ճշմարտացիությունը՝ այս ավանդույթները շարունակվում են գոյությունը՝ որպես երկրորդ էություն, որը կորցրել է իր ուժը ամենօրյա մեկնաբանությունների հետ մեկտեղ (Հաբերմաս, 1989, II: 327)։
Ի տարբերություն Լեֆեբվռեի և ուրիշների՝ Հաբերմասը չի ընդունում, որ
իրականությունը խարսխված է առօրյայում, ընդհակառակը, նա գտնում է, որ
իշխող իրականության համակարգը ինքն է քայքայում ամենօրյա կյանքը, որը
մենք պետք է պատկերացնենք մեր սերտ շփման ու

ըմբռնման

միջոցով:

Նախանշելով առօրյան ուսումնասիրելու առաջադիամական մտավոր ռեսուրսները և քաղաքական տրամաբանական հիմնավորումները՝ մենք այժմ կսկսենք
հետազոտել,

թե

ինչպես

է

ֆեմինիստների

աշխատանքը

կապված

այս

իրողությունների հետ:

Ֆեմինիստական միջամտություններ

Ֆեմինիստների

տեսանկյունից

մութ

կետ

կա

բոլոր

վերը

նշված

փորձերում, չնայած դրանք կարող են և արժեքավոր լինել: Եթե նույնիսկ
պետական–սեփական բաժանումը կամ կենցաղը հստակ նշվեն, հետազոտության միտումը այնպիսին կլինի, որ կանանց կյանքը կմնա անտեսանելի: Սա
տեղի է ունենում, երբ Հաբերմասի նման աշխարհիկ կյանքը և այդտեղ ընտանիքի դերը, անձնական կյանքը, սերտ մտերմությունը որպես պայքարի հարթակ՝
իշխելու և կառավարելու վայր տեսնելու, հպատակեցնելու փոխարեն, առաջին
տեղում տեսնում ենք աշխարհի համակարգերը ներթափանցող քայաքայումը,
կամ, ինչպես Լեֆեբվռեի տեսության մեջ, ենթադրվում է, որ խնդիրը բացառապես շահագործման կապիտալիստական հարաբերություններից օտարման ու
ազատագրման մեջ է, նույնիսկ եթե հիմա ամենօրյա կյանքը, այլ ոչ թե միայն
աշխատավայրն է ընկալվում է որպես մի վայր, որտեղ և ընթանում է այդ
պայքարը, կամ նույնիսկ Լյուքսեմբուրգի ու Բրեխտի աշխատանքում, որտեղ
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ուշադրությունը ուղղված է արտադրողներին, և հարձակումները վավերացված
են պատմական ավանդույթով մեծ անունների կողմից: Վերջապես ամենօրյայի
և համապատասխան հաղորդակցման գործընթացներին վերաբերող ընդհանուր
կառուցվածքներ փնտրելիս կանանց կյանքը անտեսանելի էր (օրինակ՝ Գարֆինկել, Շիից, Լուկման)․ կարծես թե պետք չէ սկսել հատուկ իշխանությունից և
կառավարումից կամ ենթարկեցնելու գործընթացից, այլ սեռին բնորոշ ամենօրյա գործողությունների

և մեթոդաբանական ընթացակարգին համապատաս-

խանող հետևություններով:
Չնայած Գրամշիի միջամտությունը ինչպես մեթոդաբանական առումով,
այնպես էլ տեսականորեն շատ ավելի հաջող է մյուս դրույթներից, բայց
հիմքերը, միևնույնն է, բավարար չեն կանանց փորձը գիտական հետազոտությունների և համապատասխանաբար հետագա մեթոդական փոփոխություններում ներառելու համար: Առօրյային վերաբերող հարցերի հետագա փոփոխությունը կատարվեց կանանց շարժման միջոցով: «Անհատականը քաղաքական է»
արտահայտությունը նշանակում է առօրյան ընկալել որպես քաղաքական պայքարի հարթակ: Բայց դա նաև մեզ դրդում է առօրյան տեսնել երկու տեսանկյունից`
որպես թաքնված գիտելիքների մշակման աղբյուր, գաղափարախոսության
արդյունք, կանանց սոցիալականացման տարբեր

չափողականություններում և

իշխանություն ու կառավարում, նաև միաժամանակ որպես մի դաշտ, որտեղ տեղի
կունենա վերափոխումը, ներառյալ գիտելիքների ստացման այլընտրանքային
մեթոդները:
Այս գլխում կնկարագրենք ֆեմինիստական երեք նախագծեր, որոնք իրենց
տարբերություններով նաև սկզբունքային շեղումներ են սովորական ընթացակարգից, կամ ցույց են տալիս, թե սոցիոլոգիան և հոգեբանությունը տարբեր ձևերով
ինչպես կարող են ընկալվել՝ վերը քննարկված ամենօրյա կյանքի շուրջ բանավեճերից դուրս բերելով և միաժամանակ դրանք փոփոխելով: Մենք վերանայել ենք
Դորոթի Սմիթի, Քերոլ Գիլլիգանի ու իմ սեփական հուշագրությունները: Մենք
կնկարագրենք այս

մոտեցումները և կդիտարկենք դրանց օգտակարությունը

հոգեբանության ու սոցիոլոգիայի նոր ձևերի կազմավորման համար:
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Սոցիոլոգիան կանանց համար։ Դորոթի Սմիթի նախագիծը
Էթնոսոցիոլոգիայում և մեթոդաբանության մտորումներում, ի դեպ,
ներառյալ Հաբերմասի գաղափարները համակարգի ու կենսական աշխարհի
մշտապես տարբեր ռացիոնալության մասին, նույն խնդիրը նորից և նորից է
առաջանում: Խնդիրն այն է, որ առօրյա գործողությունները (և գիտելիքը),
տարբեր տրամաբանությունները, կառույցները և հասկացությունները պետք է
տարբերվեն նրանցից, որոնք կան սովորական գիտական համակարգում: Ինչն
այստեղ իմաստավորվում է որպես հակադրություն կամ պարզապես ուրիշ
լինելու իրողություն, Դորոթի Սմիթը վերաձևակերպել է որպես սեռերի
հարաբերություն և որպես սոցիոլոգիական գիտելիքի

ու համապատասխան

համակարգերի և հասկացությունների ընդհանուր քննադատություն: Ելնելով
կանանց շարժման փորձից և այդ շարժման մեջ հնարավոր արագ ու խորքային
ուսուցման գործընթացից՝ նա եզրակացրել է, որ օտարումը ու դատարկությունը,
որը նա՝ որպես սոցիոլոգիայի ոլորտի կին, զգացել է, նրա անկարողության
արդյունք չեն եղել, այլ կանանց բացակայության արդյունք:
Գալով

եզրահանգման,

որ կանանց

կյանքի,

գործողությունների

և

զգացմունքների մասին ընդունված սոցիոլոգիական հասկացությունները չեն
ներգրավում, Սմիթը, միևնույնն է, չմշակեց կանանց փորձառության հետ
կապված նոր, ավելի համապատասխանող հասկացություն և տեսություն, որը
կլիներ

էմպիրիկ հետազոտության նախագիծ: Փոխարենը նա գալիս է այն

եզրակացության,

որ

գիտությունների

իշխող

համակարգերը,

պետական

բյուրոկրատիան, իշխող սոցիալական մեքենան ու չինովնիկները ոչ միայն
աշխատում են հասկացությունների ու համակարգերի հետ, որպեսզի բացառեն
կանանց,

այլ

նաև

այդ

հասկացությունները

(համակարգերը)

իրենք

են

ղեկավարում հասարակական կարգը, այս կերպ նրանք միջամտում են կանանց
կյանքին:
տեսության

Այսպիսով՝

կանանց

օտարացումից

առօրյա

ելնելով՝

կյանքի

Սմիթը
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մասին

ուրվագծում

սոցիոլոգիական
է

մի

էմպիրիկ

նախագիծ, որը հայտնաբերում է կանանց ընդունված, «նախորդող» գործնական
փորձառությունը ու նրանց այլ փորձառությունները, որոնք նրանք ձեռք են
բերում այն համոզմունքով, որ երկուսն էլ ղեկավարում են հասարակությունը և
բնորոշ են սոցիոլոգիային, և որը որոշում է կանանց ընկալումը, նրանց միջև
անհամաձայնությունը:

Սմիթի

նպատակն

է

կապ

հաստատել

առօրյա

փորձառության և հասարակական կառավարման միջև, որը հասկանելի է
նրանց հետ, ովքեր տուժել են դրանից, տվյալ դեպքում` կանանց: Ընթացակարգը
(մեթոդը) ինքն ունի համընդհանուր վավերականության պահանջ: Նշված
նախագիծը հիմնված է քննադատության երեք կետերի վրա։
1.

Այն

սոցիոլոգիական

փաստը,

որ

կանանց

հասկացությունների

փորձառությունները
հետ

չեն

ընդգրկվել

մտածողության համակարգը, նշանակալից է՝ Սմիթը՝ որպես
սոցիոլոգ, պետք է համարժեք տարանջատեր իրեն ու գիտական
երևակայության

և

օգտագործման

վրա

ազդող

բոլոր

հետևանքները:
2.

Մինչդեռ

կանանց

շարժման

գիտակցությունը

բարձրացնող խմբերը իրագործման հարցում նոր ազդակ են
ստանում, այդ փորձառությունները միջանկյալ են ղեկավարման
վերին սոցիալական մակարդակներում (որովհետև անհնար է
հասկանալ քո փորձառության գաղափարախոսությունը, եթե դու
մնում ես միայն այդ փորձառության մակարդակում):
3.

Գիտությունը, այդ թվում՝ կին գիտնականների կողմից

կերտված գիտությունը, կասկածելի կմնա այնքան ժամանակ,
քանի դեռ այն չի կարող իր գործիքները և իրավասությունները
հասանելի դարձնել նրանց համար ում հետ, այնուամենայնիվ,
գործ ունի, և ովքեր ապրում են, անկեղծ ասած,

անհայտ

աշխարհում:
Սմիթի

առաջարկած

առաջընթացի

տարածվում է երկու չափողականություններով։
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հարացույցը

(պարադիգմը)

1.

Գիտական ընթացակարգերը պետք է աշխարհը դարձնեն ընկալելի

նրանց համար, ովքեր այդտեղ ապրում են, և հետևաբար պետք է աջակցեն
մարդկանց ամենօրյա գործողություններին:
2.

Սմիթի սոցիոլոգիական հետազոտության առարկան են, որոշ

առումով երևի չափազանցացված, այն հասկացությունները, որոնք մարդկային
էակների կյանքին միջամտող ուկարգավորող ուժերն են:
Ընթացակարգը կլուսաբանենք երկու օրինակով: Առաջինը, վերջին
ժամանակներս Գերմանիայում (ինչպես նաև հավանաբար և այլուր) մի շարք
նախկինում

տարածված

մասնավոր

իրողություններ

տեղափոխվել

են

հասարակական դաշտ. երեխաների սեռական անարգանքը, կանանց հանդեպ
ընտանեկան բռնությունը (հիմնականում ֆիզիկական բռնությունը, օրինակ՝
բռնաբարությունը), տարեցների արժեզրկումը և նրանց հանդեպ բռնությունը:
Բոլոր այս արարքները ընտանիքը, որը մտերմության և վստահության տեղ է,
դարձնում են դաժանության ու հսկողության անհյուրընկալ տարածք, որը
բացահայտ բուժման կարիք ունի և փաստացի անկեղծորեն

հետևյալն է

պահանջում` գտնել ընդհանուր մի հասկացություն, որը կբացատրի կատարվածը: Ֆեմինիստների հետ համատեղ առաջարկվեց «ընտանեկան բռնություն»
հասկացությունը: Հասկացությունը դարձավ իրական: Ընտանիքի նախարարությունը ընդունեց սա և բաժանմունք հիմնադրեց (բնավ ոչ մեծ գումարով): Այս
ֆինանսական աջակցության հետևանքով տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնողներ հանկարծ դարձան կատաղի հակառակորդներ: Երեխաների պաշտպանության միությունը պայքարում էր այն ֆեմինիստների պահանջների դեմ,
որոնք հիմնականում կենտրոնացել էին աղջիկների սեռական բռնության վրա,
և ակնհայտորեն տարեցների հանդեպ վատ վերաբերմունքի կարևորությունը
դիտարկում էին որպես երկրորդական խնդիր: Այսպիսով՝ այս օրինակը ցույց է
տալիս, որ հասկացությունները՝ որպես
ընդհանրացումներ,

խառնվում

են

որոշակի առօրյա կյանքի տեսական

մարդկանց

կարգավորում են դրանց գործառույթները:
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հարաբերություններին

և

Երկրորդ էմպիրիկ նախագիծը վերաբերում է

անհատի ընկալման

փոփոխություններին, երբ խնամակալության գործընթացի ժամանակ մայրը
իմանում է, որ ինքը պետք է համակերպվի «առաջնայինը երեխայի շահերն են»
մտքին, երբ որոշվում է, թե ծնողներից ում հետ է ավելի լավ, որ երեխան մնա
(ամեն դեպքում սա առաջխաղացում է նախորդ ավանդական գործընթացի
նկատմամբ, երբ հարցը լուծվում էր «ո՞վ է մեղավոր» սկզբունքով): Այսպիսի
հարցադրման դեպքում մայրը կարող է ընդունել, որ երեխայի շահերից է նրան
«բարի գիշերի» պատմություն պատմելը, նրա հարցերին պատասխանելը, որ նա
ընդհանրապես ներկա է, կամ, ընդհակառակը, երեխան պետք է լինի ընկերների
հետ, նույնիսկ եթե պետք լինի, տանից գիշերը բացակայի։ Այս գործընթացում
մորը ասվում է, որ եկամուտները և կյանքի բարոյական ոճը վճռորոշ են,
հետևաբար, նա այսուհետ պարտավոր է իրեն նայել ու դատել հենց այդպես,
ինչպես նաև պետք է հաշվի առնի, թե ինչն է նախօրոք անկարևոր համարում:
Միջամտությունը ուղղվում է անհատի ինքնագնահատականի և նախորդ փորձի
դեմ: Էմպիրիկ հետազոտությունները սկսվում են հակամարտությունից, գտնում
են հայեցակարգային հիմքը, ու վերադասավորում են տարբեր փորձառությունները, որոնք համակցված են հայեցակարգին, որից դրանք դուրս են բերվել:
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ վերացականությունը իշխանության և
տեղահանման մի կոնկրետ գործողություն է, ինչպես դա նկարագրված է
նյութական բռնության հասկացությամբ, և որի հետ ապրելը մասնակիցները
համարում են դժվար:
«Ընտանեկան բռնություն» կամ «ի՞նչն է երեխայի համար լավագույնը»
հասկացությունների նման, նույնիսկ եթե նրանց ձևակերպումը կառուցվել է
ֆեմինիստական հոգեբանների օգնությամբ, կարող են վերացականություններ
լինել, որոնք շատ պատահականորեն դառնան որոշ նախաձեռնությունների և
նրանց նախկին ընկերների միջև փողի համար պայքարի պատճառ: Երկու
դեպքում էլ այս հասկացություններից առաջացող վերացականությունները չեն
ներառվում կամ բավականաչափ ամուր չեն կանանց փորձառություններում, և
դրանց ինստիտուցիոնալացման քաղաքականությունը ու պետական ֆինանսա42

վորվող աղբյուրները տարօրինակ հակասություններ են առաջացնում: Սա ոչ
միայն

տեսական

խնդիր

է,

այլև

գործնական,

նյութական:

Հետևաբար

անհրաժեշտ է գործնականում զարգացնել տարբեր հայեցակարգեր ու ռազմավարություններ: Ե´վ հիմնական ենթադրությունը, և´ այսպիսի հետազոտության
արդյունքը երկուսն էլ խզման, խախտման, անպիտանելիության, բռնագրավման
գաղափարներ են:
Հետազոտության կարևոր բաժին է այն գաղափարախոսության քննադատությունը, որը ընկալվում է որպես կանոնավորման դասակարգում և ռազմավարություն, այնպիսին, ինչպիսին ընդգրկում է հոգեբանությունը, որը երաշխավորում է կամ առնվազն օգնում պաշտպանել ու աջակցել հասարակությանը:
Այս առումով մինչ այժմ գիտությունները գաղափարախոսություններ են այնքանով, որ դրանք ձևավորում և կարգավորում են մարդկանց փորձառությունները,
բայց իրականում դրանցից չեն սկսվում: Ուստի հասկանալի է, որ այս քննադատական նախագիծը ֆեմինիստական տեսանկյունից դառնում է հզոր:

Կանանց մեկուսացումը։ Քերոլ Գիլլիգանի նախագիծը

Քերոլ Գիլլիգանը Գերմանիայում և ամենուր հայտնի է իր «Տարբեր
ձայներով»

(1982) աշխատությամբ: Այդ գրքում նա պնդում է, որ Կոլլբերգի

բարոյականության զարգացման յոթ մակարդակները նահապետական կառույց
են, և որպես նրա այն գաղափարի հակադարձում, որ արդարությունն է գործողությունը ուղղորդող ամենավեհ սկզբունքը,

նույնացնում է այն կանանց

բարոյականությունը, որը հիմնված է հարաբերությունների ու խնամքի վրա:
Հետևյալ

քննարկումը,

ինչպես

նաև

Կոհելբերգի

գաղութաբնակեցման

գործնականը, ով առանց դժվարության կարողացավ իր նախագիծը միավորել
նրա հետազոտության հետ, Գիլլիգանին հուշում է իր հետազոտությունը
կառուցել տեղափոխման օրինակի հիման վրա: Նրա նոր աշխատություններում
նրա մեկնակետն այն է, որ կանայք այս հասարակության մեջ հիմնականում
պառակտված են: Նա դա անվանում է «մեկուսացում»: Դեռահաս տարիքում
աղջիկները այնպիսի փորձառություններ են ունենում, որոնք հասարակության
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կողմից նույն ձևով չեն մեկնաբանվում, ինչպես գործնականում նրանք
հասկանում են: Դեռահասության ճգնաժամի ժամանակ աղջիկները կանգնում
են այնպիսի որոշումների առջև՝ «արդյոք նրանք ուզում են իմանալ» կամ
«ընդունված լինել» իրենց

հասակակիցների խմբում: Կամ այլ կերպ ասած՝

հասարակության կողմից ընդունված լավ կնոջ, լավ աղջկա, լավ մոր, լավ
հարաբերությունների ու այլ իրական պատկերները չեն համընկնում հասարակական համատեքստի մասին անհատական պատկերացումներին: Այսպիսով՝
աղջիկները հասնում են մի կետի, երբ չգիտեն (չեն ուզում իմանալ), թե ինչ
գիտեն: Այլ կերպ ասած՝ նրանք պետք է կորցնեն իրենց անհատականությունը,
որպեսզի այն պահպանեն: Այս պարադոքսների շուրջ բանակցությունների
ընթացքում նրանք մեկուսանում են: Տեսական ենթադրություններից հետո
Գիլլիգանը մեթոդաբանական ընթացակարգ է զարգացնում, որը մենք կարող
ենք բնութագրել «հետքերի ընթերցանություն» անվանումով: Այս մեկուսացման
մասին և դրա նկարագրությունը նա փնտրում էր կանանց մասին գրականության մեջ: Որոշակի հարցերի շուրջ նա զրույցներ էր վարում դեռահաս
աղջիկների հետ: Այդ հարցերից էին` ինչպե՞ս է գիտելիքը մնում անկիրթ, և
ինչպե՞ս է դրա տեղը զբաղեցնում անգրագիտությունը, ինչպե՞ս է դա երևում
հարցերին «ես չգիտեմ» պատասխանների արագ մեծացող քանակում և այլն:
Նախագիծը մտադրություն ուներ ամրապնդելու նախորդ փորձի սոցիալական
դասակարգման ու սոցիալական իրազեկման մակարդակը: Արդյունքում սա
նաև ազատագրման հասարակական նախագիծ էր, որի մեկնարկային կետը մեր
հասարակությունում կանանց մեկուսացումն էր: Այս պահին Կոհլբերգի
բարոյականության զարգացման և համապատասխանաբար հասարակության
հետ միավորվելու շարունակական առաջխաղացման տեսությունը մնում է
հետևում: Համաձայն Գիլլիգանի ուղերձի՝ կանայք չեն կարող համախմբվել՝
առանց իրենց կորցնելու: Ապստամբությունը միայն ժամանակի հարց է: Կանայք
պետք է կիսեն իրենց փորձը միմյանց հետ և լսեն միմյանց, որպեսզի իրենց
միջից հանեն մեկուսացումը: Այս գործընթացում նրանք որևէ աջակցություն չեն
գտնի իշխող սոցիալական մշակույթում:
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Այսպիսով՝ Գիլլիգանի «Տարբեր ձայներով» առաջին գրքի վերնագիրը
տարօրինակ փոխվել է: Ձայնը տարբերվում է ոչ այն պատճառով, որ կնոջ ձայնը
տարբեր է տղամարդու ձայնից, այլ որովհետև հասուն կնոջ

երկրորդ սովորա-

կան ձայնը ուզում է լսելի լինել: Մեկուսացում, պառակտում, բաժանում․
ֆեմինիստական միջամտությունների ընդհանրացումն այն է, որ դրանք բոլորը
սկսում են այն իրողությունից, որ կախված լինելով հսկողությունից և ուժից՝
կանայք տուժում են, այդ վիճակը ավելի է բարդանում, դառնում է անհնարին,
երբ նրանք այդպիսի կյանքի պայմանները փոխելու ճիգեր են անում:
Կանայք բաժանված են, թերագնահատում են իրենց գիտելիքները և չեն
ճանաչում այն ուժերին, որոնք լռեցնում են իրենց: Սա նրանց դարձնում է
անկարող: Միջամտման վերլուծությունը այնքանով, որ այն կապված է
ազատագրման նախագծի հետ, կարող է երդվյալ քահանային օգնել խոսել:
Հետևաբար ֆեմինիստ հոգեբանները, Գրամշիի խոսքերով ասած, իրենք իրենց
ընկալում են որպես կանանց շարժման մտավորականներ:
Դորոթի Սմիթը մշակում է այնպիսի սոցոլոգիա ստեղծելու գաղափարներ,
որոնց միջոցով կանանց համար հասկանալի կդարձնի կառուցվածքային
կապերը (մասնավորապես այնտեղից, որտեղ վերջիններս գտնվում են, սակայն
համակարգային պատճառներով տեսանելի չեն), ինչպես նաև Քերոլ Գիլլիգանի
միասնության բացակայության ենթադրությունը։ Իրականում դրան գումարվում
է կանանց մասնատվածությունը․ երկուսն էլ համատեղելի են Գրամշիի վերը
նշված առաջարկների հետ: Սակայն և´ Սմիթը, և´ Գիլլիգանը ի վիճակի չէին
բավարար ժամանակ տրամադրել այս գաղափարների վրա աշխատելու համար, քանի որ «Բանտի նոթատետրերի» լրիվ հրատարակությունը միայն վերջերս է (1994) սկսել հայտնվել անգլերենով: Այնուամենայնիվ, գենդերային հարաբերությունների մեջ որոշակի տարբերություններ և տեղաշարժեր են բացահայտվում: Գրամշիի գաղափարը, որը իրատեսական է սեփական պատմության
հետ գիտակից կապերի հասնելու դեպքում, և դրանք միասին ներգրավված են
«հասարակական ապագա» նախագծում, սկսվում է գերիշխող հարաբերություններից: Գրամշին

անգիտակիցի, սեփական անցյալի հետ տարաժամկետ
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հարաբերությունների
արտադրության

մասին

բոլոր

իր

վճռորոշ

պատկերացուներով

ընդլայնում

հարաբերությունների

մասին

է

պարզ

ենթադրությունները: Բայց դեռ չկա կանանց հպատակեցումը որպես այդպիսին
չընդունելու

խնդրի

լուծման

համար

դաշտ,

և

դրա

համար

պետք

է

վերաձևավորել հասարակական մասնակցության նախագիծը: Գիտելիքներ
ստանալու հնարավորությունների, նույնիսկ ցանկությունների բարձր գների
պատճառով սահմանափակումները (ինչպես, օրինակ, Գիլլիգանն է ցույց տվել)
կանանց

համար

անհրաժեշտ

տարբեր

միջամտություններ

կատարելու

անհրաժեշտություն են առաջացրել:

Հիշողություն - աշխատանքը գործելու կարողության և առօրյայի
հետազոտման համատեքստում
Նախորդ

գաղափարները

տեղեկացնող

նմանատիպ

ուսումնա-

սիրություններից ելնելով՝ կանանց ուսումնասիրելու համար մենք ուրիշների
հետ միասին

մշակել ենք

հիշողություն-աշխատանք նախագիծը: Այստեղ

նույնպես մեկնարկային կետ է համարվում կանանց առօրյա փորձի բացակայությունը և այդ փորձի մասին հասկացությունների պակասը: Կին հետազոտողների տարբեր դիրքորոշումները, որ մարդիկ ունակ են աշխարհը հասկանալի դարձնելու այդտեղ ապրողներից շատերի համար, ինչ-որ իմաստով
մեթոդաբանական և տեսական նկատառումների արդյունք է:
Այսպիսով՝ առաջին հերթին մենք չենք հետևի Դորոթի Սմիթին՝ ուսումնասիրելու համար, թե «սոցիոլոգիայի պետություն», «օրենք», «հասարա-

կություն, «տնտեսագիտություն», «հետաքրքրության արտահայտում», «կազմակերպություն», «հիմնարկություն» և այլ հասկացությունները ինչքանով են
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առնչվում կանանց ամենօրյա փորձին: Մենք նախնտրեցինք այլ ճանապարհ․
ուսումնասիրեցինք, թե կանայք իրենք ինչպես են հասկանում դրանք և դրանց
ազդեցությունը իրենց կյանքի վրա, կանանց ամենօրյա կյանքի ո՞ր երևույթներն
ու ոլորտներն են ավելի ակտիվացել, և հետևաբար կանանց փորձառության ո՞ր
հասկացությունները կարելի է վերցնել:
Այսպիսով՝ մենք հանգեցինք այնպիսի երևույթների, որոնք էականորեն
ազդում են մարդկային էակների վրա, օրինակ՝ բարոյականությունը, մեղք
գործելը

և

վախը, նվաճումները,

ուսումը,

աշխատելու

ցանկությունը

և

ծուլությունը: Այս ոլորտներին և երևույթներին բնորոշ է այն, որ դրանք կարևոր
են սոցիալական վարքի ու սոցիալականացման համար, դրա համար էլ դրանք
իրականում հնարավոր է

անմիջապես և ակամայից ճանաչել: Սոցիալական

հասկացությունների հետ ունեցած լարված հարաբերությունները ամենևին էլ չեն
նշանակում, որ այդ իրողությունները, ինչպես դա եղել է, տեղի են ունենում ամեն
օր,

հետևաբար

պատկանում

ենթահամակարգին:

Ավելի

են

շուտ

միջանկյալ
կարելի

է

տեսության

ասել

ձևավորման

հակառակը:

Դրանք

տեսականորեն շատ խիստ կապված են, բայց հայտնվել են գիտության ճյուղերի
այնպիսի բաժիններում, ինչպիսին են անձերին վերաբերող հոգեբանության և
հոգեվերլուծության տեսությունները, լայն իմաստով՝ նաև փիլիսոփայությանը:
Կանանց հետ մենք իրականացրել ենք վերը նշված թեմաներին վերաբերող
էմպիրիկ

ու

քանակական

հետազոտություններ,

որոնցով

պատահական

բացահայտեցինք, որ այն, ինչ մենք պատկերացնում էինք հետազոտության
ամբողջ

ընթացքում,

հասկացությունների,
հետազոտոթյուններով

այնուամենայնիվ,
որոնք

տարօրինակ

ակնհայտորեն

ազդում

էր:

Նույնիսկ

են

կանանց

այն
վրա,

մենք տեսանք, որ փորձը և գործողությունները կրկին

կա´մ ներառված չեն, կա´մ միայն

հայեցականորեն են ներառված փիլիսոփա-

յության ու հոգեբանության/ հոգեվերլուծության տեսական ըմբռնումներում, որոնք
վերաբերում են այնպիսի երևույթների, ինչպիսին են՝ մեղքի զգացմունքը, վախը և
այլն: Հասկացությունները բիսեքսուալ են (երկու սեռ ունեն), այսպիսով՝ պետք է
պարզվի

նման

կարիքներ

ունեցող
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կանանց

մասնաբաժինը,

որպեսզի

տեսականորեն հասկանալի լինի: Հետևաբար թվում է,

որ մի ուրիշ տեսակի

տեսության ձևավորման անհրաժեշտություն կա: Այս հանգամանքը
տությունը

դարձնում

է

բազմիմաստ:

Այժմ

ոչ

միայն

հետազո-

սոցիոլոգիան

ու

հոգեբանությունը պետք է փոփոխվեն, և հարակից գիտությունները տրամախաչվեն, որպեսզի հնարավոր լինի

ընդհանրացնել կանանց հասարակական

գործողությունները և հենց նույն կանանց համար դա դարձվի հասկանալի:
Ավելին, հենց կանանց փորձառությունը պետք է ճանաչողության նման աղբյուր
դառնա, և այսպիսով՝ որպես այդպիսին այդքան հակասականորեն սահմանված
չլինի: Վերջապես, դրանք փորձառություններ են մի հասարակության մեջ, որտեղ
գործնականում և տեսականորեն կանանց միաժամանակ այնքանով է ընդհանուր
դիրք

շնորհվում, որքանով նրանք ընկալվում են որպես մարդ արարածներ, և

մասնավորապես այնքանով, որքանով նրանք կին են: Կարճ ասած՝ մեր
հասարակությունում կանայք ունեն բազմաթիվ փորձառություններ, որոնք կարող
են հակասական լինել, և որոնց կարելի է հավասարակշռեցնել և համաչափ
դարձնել անհատական իրազեկվածության ու մշակման միջոցով:
Կողմնորոշումը
ճանաչված

առաջարկում է նորմեր

իմաստներ,

որոնք

ընդհանուր

և

արժեքներ,

իրավական

սոցիալապես
կողմնորոշման

համակարգում կանանց համար ստեղծում են ենթահամակարգ: Որպես օրինակ
բերենք հետևյալը․ բարոյականությունը տղամարդկանց համար հիմնականում
լայն իմաստով վերաբերում է քաղաքականությանը և բիզնեսին: Կանանց դեպքում
այն վերաբերում է մարմնին ու գրավչությանը (չնայած կանայք նույնպես գիտեն,
որ անբարոյական արարք է չեկերը կեղծել) (տե´ս Գիլլիգանի քննադատության 6րդ գլուխը): Հիշողության աշխատանք կատարելու առաջարկը ևս ենթադրում է
անհատի համար դժվար, անհետևողական կյանքի մեջ անձի ներգրավվածություն:
Սկզբնահարցը հասարակության մեջ կանանց ինքնավար ու ակտիվ կյանքի
հնարավորությունները գտնելն է: Տեսական նախապայմաններից մեկն այն է, որ
կանացիությունը սոցիալական կառույց է, հետևաբար կին դառնալը պատմական
ու մշակույթային գործընթաց է, որի ուսումնասիրությունը պահանջում է
հասարակության

կառուցվածքի

և

կազմակերպվածության
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իմացություն:

Այնուամենայնիվ, հետազոտության հարցն այն է, թե ինչպես են աղջիկները
ներգրավվում սոցիալական կառույցների մեջ՝ այդպիսով ձևավորելով այն, և այս
առումով որքանով են նրանք ի վիճակի տեսնել իմաստը և գործել:

Այսպես

ձևակերպված հարցը փորձում է խուսափել երկու խնդրից, որոնք առաջանում են
էմպիրիկ հետազոտության ժամանակ` 1․ կամ մտածել, որ ամեն ինչ որոշված ու
սահմանված, բխում է հասարակական հարաբերություններից, և համապատասխանաբար

սրանով

սահմանափակվել,

2․

կամ

հակառակը՝

դիտարկել

գործողությունը ու գիտակցաբար այս ամենը ղեկավարել այնպես, ինչպես
ցանկանում է, քանի որ դա անհատական է: Փոխարենը քննարկումների առարկա
են հարաբերություններից, հասարակությունից անհատներից բխող հարցերը, և թե
ինչպես են դրանք ընկալվում, ինչ իմաստ է դրանց տրվում, և ինչպես են դրանք
մտնում անհատի կյանք:
Կանանց փորձառությունների մասին գիտելիքները մենք տեսությունից չենք
ստանում․ ավելի շուտ սկսում ենք նախորդ իմաստները տեսականորեն մատչելի
դարձնել, գաղափարախոսության մեջ միջանձնայնությունը, այլօրինակությունը և
ինքնորոշումը վերծանել: Միայն հենց իրենք՝ տուժած կանայք, «գիտեն», թե իրենք
ինչպես են մտել հասարակություն: Հետևաբար, հասարակագիտական լեզվով
ասած, դրանք իմացականորեն նյութական են: Գործընթացը դժվար է, որովհետև
փորձառությունը չի կարող խոսել, և այն հնարավոր չէ գիտելիքների նման
հավաքել: Պետք է ուսումնասիրել այն, թե ինչ դասեր են քաղվում որոշ
փորձառություններից, և ինչ հնարավոր չէ սովորել այլ փորձառություններից, որ
ուղիներն են ընտրվել որպես օգտակար, որոնց է տրվել նոր իմաստ, որոնք են
մերժվել:

Կարճ

ասած՝

ինչպես

է

կանանց

սոցիալական

ձևավորումը

ինքնաբերաբար ստացվել, ձևափոխվել, մերժվել, վերաարտադրվել և արտադրվել
որպես

հիմնական

ուսումնասիրության

թիրախ:
ընթացքում

Հասարակության
կառույցը

վերծանելիս

փոփոխությունների
հետազոտության

առարկաները` կանայք, վերածվում են սուբյեկտների, որոնք իրենք են դառնում
իրենց սոցիալականացման հետազոտողները:
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Այս

գործընթացը

ավելի

բարդ

է,

քան

թվում

է:

Ֆեմինիստական

մեթոդոլոգիական այն կանխադրույթը, որ պետք չէ կանանց ուսումնասիրել,
որովհետև

նրանք միջատներ են (մասնավորապես տե´ս Միս, 1978 ), այլ

սուբյեկտ-օբյեկտի հարցը լուծել խմբակային հետազոտությամբ, այստեղ դառնում
է գործընթացի ներքին անհրաժեշտություն: Երկու մոտեցումներն էլ` և´ օբյեկտ, և´
սուբյեկտ լինելը, և´ ինքը իրեն հետազոտելը, մեծ ձեռնահասություն են
պահանջում: Որպես հնարավոր ձև՝ իշխողություն-աշխատանքում մենք փորձում
ենք խնդիրը տեսնել՝ տարբեր առարկայացումներ ենթադրելով: Մենք կանանց
չենք դիտարկում որպես փխրուն, անիմաստ, մեկուսացված անձնավորությունների, որոնք մտել են հետազոտության գործընթաց, և իրենք են հետազոտում
կամ հետազոտվում, այլ մենք սկսում ենք նրանց հիշած կյանքի

դրվագների

գրառումներից: Այս գործողության տեսական նախադրյալն այն տեսակետն է, որ
անցյալը, դրա ընկալումը

իմաստալի է և´ մեր գործողությունների, և´ վարքի

համար ներկայում, և´ նրա համար, թե ինչ ենք անելու ապագայում: Սրանով մենք
չենք ենթադրում, որ տարբեր մասեր պարզապես անկանոն են գտնվում
անհատների մեջ: Առավելապես հետևելով Լեոնտևի կարծիքին (1973)՝ մենք
ենթադրում ենք, որ անձը հիշողություն ունի (տե´ս նաև Հոլցկամփ, 1983): Այսինքն՝
անցյալը, անկասկած, ամբողջովին պահվում է հիշողության մեջ, բայց ընտրություն է կատարվում, և հիշարժան կտորների համախմբումից մի բազմություն է
կազմվում: Հենց այդ կտորներն են մեզ նկարագրում որպես անհատներ՝
ձևավորելով մեր՝ որպես համեմատաբար կայուն, հակասություններից զերծ անձի
մասին ընկալումներն ու պատկերացումները (Օրինակ՝ մենք կարող ենք մեզ
ընկալել

որպես

անհաջողակ

մարդ

և

միշտ

պատրաստի

ունենալ

այդ

հանգամանքը նկարագրող դրվագներ, կամ հակառակը՝ ընկալել որպես երջանիկ
մարդիկ, մինչդեռ քչերը կարող են այդ երկու փորձառություններն էլ ունենալ):
Հետևաբար անցյալը, նույնիսկ մեր սեփական անցյալը այդքան հեշտորեն մեր
տրամադրության տակ չի լինում: Ավելի շուտ դա նորից արդեն ձևավորված է,
ընտրություն է, մեր անձի համար այսօր ունի որոշակի կարևոր նշանակություն: Իր
բոլոր բարդություններով պատմամշակույթային էակին (ինչպիսին մենք դարձել
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ենք) ուսումնասիրելու համար նպատակահարմար է անձին հեռացնել փորձառությունից հիշողությունների ու գրառումների միջոցով: Դրանք որոշակի
իրավիճակների մասին գրառումներ են, որոնցում մանրամասնությունները
համախմբված են նախապայմանների համաձայն՝ հնարավորություն տալով վերծանելու ձևավորման մի շարք եղանակները:
Վերադառնալով լեզվական ու անկանոն վերլուծական ընթացակարգերին՝
այս

տեքստերը

վերախմբավորվում

են՝

վերծանելու

հասարակության ձևավորման եղանակները և

ինքնության

ու

դրանց միջև սուբյեկտիվորեն

ընկալվող կապը: Այստեղ ենթադրությունները, որ տարբեր ձայներ են հայտնվում
փորձառությունների ու հասարակական ակնկալիքների մասին տեքստում,
վերծանվում են իրար նույնքան հակասական երևույթների, որքան վերը նշված
իմաստով պառակտումը ու անհամատեղելիությունն են: Ի դեպ, սա ոչ միայն
անվստահություն առաջացնող, ինչպես կարող է թվալ, այլև հաճելի գործընթաց է,
որովհետև միշտ էլ կարելի է մեկին գտնել արկածային ճշմարտանման
ձևակերպումների հիման վրա, որոնք երբեք չեն կարող դեմ լինել իր սեփական
տեսակետներին: Այսպիսով՝ ապացուցվում է, որ հիշողությունները ոչ միայն
հասարականացման մասին գիտելիքների գանձարանի բաղադրիչ են, այլ նաև
գաղափարախոսությունների, առօրյայի մասին տեսությունների խառնուրդ: Այդ
խառնուրդը, լինելով

տեսության ու ողջախոհության խորտակված կտորներից

կազմված մի կույտ և

պարունակելով հակասությունների մանրակրկիտ

բացառություններ, հանդես է գալիս հօգուտ գործելու կարողության:
Փորձառության

և

հասարակության

մեջ

հիշողության

ձևավորման

բարդությունը ու մասնակցությունը հետազոտությանը մասնակցող խմբերի
մասնակիցներին տարբեր ձևերով է դիրքորոշում: Խմբի բոլոր կանայք,
ներգրավվում

են

հասարակական

կառույցների

մեջ,

իրենց

որոնք

ավելի

քիչ

դատապարտված և լքված կամ ընդհանրապես առանց ընտրության են զգում, քան
նրանք,

որոնք

որոշակի

պրակտիկաներում

որոշակի

ներդաշնակությամբ, ընտրություններով և այլ բաներով
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իմաստներով,

հասնում են ինքնա-

վարության: Դա նշանակում է, որ գործելու կարողությունը չկորցնելու համար
նրանք պետք է փոխվեն:
Այսպիսով՝

հիշողություն-աշխատանքը

կա´մ

պրակտիկաների

ու

հասարակական ընկալումների քննադատություն է, կա´մ նպատակ ունի դրանք
քննադատելու: Դա նաև տեսության քննադատություն է: Հետազոտողը, ով միակն է
հետազոտական խմբում, նույնպես անփոփոխ չի մնում: Նա բոլորի պես ոչ միայն
հետազոտության օբյեկտ-սուբյեկտն է, նաև կոչված է հետազոտության տեսաբանը
լինելու, այսինքն՝ մեկը, ով տրամադրում է վերակառուցման գործիքները, ով գիտի
այդ բնագավառի տեսությունները, ով այդ բնագավառներում խթանում է
փոփոխությունները: Նա խաղում է, Գրամշիի խոսքերով ասած,

«օրգանական

մտավորականի» դեր և դրա հետ մեկտեղ պարտադրված է բնագավառների
անհրաժեշտ

հատումներով,

ինչը

ընդունված

գիտական

օրենքներով

սրբապղծություն է:
Նրա

քննադատությունը

հասարակագիտությանը:

Փաստ

երկրորդ
է,

որ

ոչ

անգամ
ոք

չի

վերաբերում

կարող

առաջ

է

անցնել

հասարակագիտության հիմնական հասկացություններից (եթե մեկը փորձի դա
ընդունել այնպես, ինչպես կա, համառոտ բառարանից դուրս) դեպի կանանց
հասարակական փորձառություն, և հակառակը, եթե մեկը հիմնարար կենսական
փորձառություններից մտնի այլ գիտություններ, ինչպես, օրինակ, հոգեբանություն
կամ փիլիսոփայություն: Այս փաստը հնարավորություն է տալիս ենթադրելու, որ
այս հանգամանքներում հասարակագիտությունը ոչ մի դեպքում փորձառության
մասին գիտություն չէ:

Փորձառությունների մատակարարն է առօրյան այդ

պատճառով ինքը իրենով միակն է

անմարմին, արհեստական գոյության

աշխարհում:
Արդյո՞ք

այսպիսի

հասարակագիտության

քննադատությունը

ոլորտի

կին

նշանակում

հետազոտողները

է,

պետք

որ
է

այժմ

դառնան

հոգեբաններ և փիլիսոփաներ: Մենք ուզում ենք այդ մտավախությունների ու
դրանց հոգեվերլուծական մեկնաբանության հետ կապված հետազոտությունից
մեկ օրինակ բերել՝ ցույց տալու համար, որ այսպիսի ընտրությունը հետևանք չէ։
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դրա համար էլ կարծում ենք, որ նախորդ քննադատությունը ուղղված է
գիտության ճյուղերի տրոհմանը և պաշտպանում է սահմանները անցնելուց․ ոչ
թե կոչ է անում դրանք լքել, այլ

ընդլայնել հասարակագիտական ու

հոգեբանական հարցերի ձևերը: Անշուշտ, վախը զգացմունք է, որը կողմնորոշում
է գործողությունները ու մեկուսացումը, անհնար է դարձնում և որոշում է
հասարակական հարաբերությունները: Փիլիսոփայական դատողությունները
ընդհանուր

առմամբ

կապ

են

հաստատում

վախի՝

որպես

առաջնային

զգացմունքի և մարդ արարածների մահացության միջև՝ պնդելով, որ մահվան
վախը նախնադարյան վախ է (օրինակ՝ Կիրկեգարդ, 1984): Այնուամենայնիվ,
կարելի է տեսնել կանանց այնպիսի իրավիճակներում, երբ նրանք համակված
կլինեն կյանքի նկատմամբ վախով։ Վախը կողմնորոշում է նրանց քայլերը
հանրային

ոլորտում,

մթության

մեջ,

աշխատանքում

և

ժամանակի

չափողականության մեջ: Ֆրոյդի կարծիքով՝ այսպիսի զանգվածային մասշտաբով
զգացմունքը, որը նա տեսել էր իր կին խնամյալների մոտ, պետք է սերտորեն
կապված լինի զանգվածների շրջված սոցիալական փորձի հետ: Ավելի ուշ նա
ընդունեց, որ վախը սկսվում է այն հակասությունից, որն առանձին մարդիկ չեն
կարողանում միայնակ լուծել: Այս տեսակետը միակողմանի ուղղված է սեռական
փորձին․ նա անտեսել էր բացահայտ անխուսափելին, այն, որ սոցիալական
բոլոր փորձերը, որոնցում ներգրավված են կանայք, հակասական են: Այս հակասությունները կանանց համար դիտարկելով միայն ես/ենթագիտակցություն/գերես հարաբերության մեջ՝ նա նաև նկատի չի առնում, որ հենց հասարակական
կազմակերպությունը կանանց համար ընկալվում է որպես հակասական երևույթ՝
այսպիսով վախ առաջացնելով նրանց մոտ:
Ֆեմինիստական գիտությունը սկսվում է այն տեսակետից, որ մարդիկ ոչ
միայն պարզապես փորձով են ճանաչում հասարակությունը (նաև վիճակը կամ
տնտեսությունը), այլ նաև

զգացմունքներով, որոնք կարևոր են սոցիալական

իրազեկվածության, վարքի և գործողությունների համար: Հասարակագիտական
հարցի ընդլայնումը ֆեմինիստական հետազոտությունները մնացած ամեն ինչի
հետ մեկտեղ դարձնում է մշակույթի գիտություն:
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Այսպիսով մշակույթ կամ ավելի ճիշտ՝ մշակույթաին ասելով և կրկին
հետևելով Գրամշիին, Իռեն Դոլլինգին, Հոգին և ուրիշներին՝ նկատի ունենք այն,
թե ինչպես են անհատները ընկալում հասարակությունը, փոխում պայմանները՝
հարմարեցնելով իրենց կյանքին, և այդպես ձեռք բերում են իրենց որպես մարդ
հաստատելու զգացում: Այս իրողությունը հասարակագիտորեն որպես պատմամշակույթային գործընթացը հետազոտելու համար կարծում ենք՝ պետք է սկսել
սուբյեկտներից, հասարակության մեջ նրանց փորձառությունից, նրանց գործելու
հնարավորություններ
վորություն

ունենալու

ասելով՝

նկատի

համար
ունենք

լուծումներից:
անհատական

Գործելու

հնարա-

գործողությունների

պայմանների վրա ներազդելու կարողությունը: Այսպիսով՝ հասարակության
նման անհատները դիտարկվում են որպես պատմության արգասիք՝ ընկալվելու,
ինչպես նաև քննադատվելու և փոխվելու հնարավորությամբ:
հիշողություն-աշխատանքը
ընթացակարգի

համար:

գաղափարախոսության

մի

առաջարկ

Այն

է

մեթոդաբանական

հնարավորություն

քննադատությունը,

Հետևաբար,

լեզուն,

ունի

առօրյան,

էմպիրիկ
կապելու

տեսությունը,

հասարակությունը և մշակույթը: Թերությունն այն է, որ, ըստ կառուցվածքի ու
կազմակերպվածության,

հնարավոր

է՝

մի

շարք

բնագավառների

հետազոտությունների տեսության և գաղափարախոսության գիտակ կազմակերպող հետազոտողը ինքնին մեծ կարևորություն ունի և միևնույն ժամանակ
փորձառության մակարդակում պետք է իրեն դրսևորի հավասարի պես: Այս
հակասության վրա դեռ անհրաժեշտ է աշխատել: Այս իրողությունը իրագործելու
միակ ճանապարհը հնարավոր է գտնել միայն խմբում ուսուցման գործընթացի
միջոցով: Անկախ նրանից՝ սոցիոլոգ լինի, թե հոգեբան, հետազոտողի նախագիծը
միշտ դառնում է հավելուրդային, երբ սատարում է բոլորի առաջընթացին: Սա
այնքանով է պատրանք, որ անհրաժեշտ մեթոդաբանական քայլ է: Թաքցնելով
մեթոդաբանական քայլերը որպես մասնագիտական գաղտնիք՝ անհրաժեշտ է
բացատրել և օրինակացնել ամեն մի շարժում:
Սրանով է այն վճռականորեն տարբերվում Գիլլիգանի մեթոդից, որը
չկարողացավ մեկնաբանել «հետազոտվող օբյեկտները» որպես միջնորդներ, և
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այդ պատճառով ստիպված էր պաշտպանել գիտակ հետազոտողի գոյությունը:
Այն նաև տարբերում է հիշողություն-աշխատանքը Դորոթի Սմիթի մոտեցումից:
Չնայած նրան,

որ այս մոտեցումը շատ ավելի արմատականորեն

է

քննադատում հասարակական պայմանները, և ֆեմինիստական տեսակետ ունի,
այն նույնպես հետազոտությունների մեջ կանանց մշտապես չի ներգրավում
որպես միջնորդների: Փոխարենը նա որպես հետազոտության մաս հիմնվում է
հետազոտողի, ներառյալ իր կատարած աշխատանքի վրա՝ այսպիսով նրան
հնարավորություն տալով ամեն մի հետազոտությունից առաջ կապ հաստատելու
սուբյեկտ-օբյեկտ անհամապատասխանության միջև:
Ժամանակին վիճաբանություն կար, թե արդյոք ընդհանրապես գոյություն
ունեն ֆեմինիստական մեթոդներ, թե կանանց վերաբերող հետազոտություններում պարզապես կիրառվում են կանանց կյանքին և սոցիալական
վիճակին առնչվող ընդունված, փորձված ու ստուգված մեթոդները: Այնքանով,
որքանով հնարավոր է այսպիսի վիճաբանության մեջ հանգել եզրակացության,
հարցը բարենապաստ ձևով լուծվեց չեզոք մեթոդների օգտին (օրինակի համար
տե´ս Բեկեր-Շմիտդ, 1987):
Այս գլխում, ի թիվս այլ բաների, փորձել ենք տարբեր ֆեմինիստական
միջամտությունների վերլուծության միջոցով ցույց տալ, որ, ընդհակառակը,
ավելի հեռու գնացող համակարգի փոփոխություն է անհրաժեշտ:
Ֆեմինիստական

հետազոտությունը

կապված

է

հասարակական-

քաղաքական նախագծի հետ: Այն ծագում է հակասություններից և պառակտումներից, փոխում է հետազոտողների ու հետազոտության «օբյեկտների» տեղերը: Միաժամանակ առարկայական սահմանները պետք է մշտապես ընդլայնվեն: Այդ դեպքում գիտությունների կառուցվածքը ու գործառույթը կփոխվեն:
Մեթոդոլոգիական տարբեր մոտեցումներ կփոխարինեն իրար և կստեղծեն
մեթոդաբանության ցանց կամ կազմակերպություն: Մեթոդն ինքնին

դեռ

զարգանալու

թե´

կարիք

ունի:

Ֆեմինիստական

հետազոտություններում

հասարակական փոփոխությունները, թե´ անձի փոփոխությունները բացահայտ
չեն: Սահմանը, մինչև ուր կարող են նոր առաջարկները տարածվել՝ ընդհանուր
55

գիտական օրենք սահմանելու համար, դեռ մնում է անհայտ: Այնուամենայնիվ,
ընդհանուր առմամբ, ի թիվս այլ բաների՝ այն ցույց է տալիս, որ ֆեմինիստական
գիտությունը ինքն

իրենով քաղաքացիական հասարակության գիտություն է,

անհատին կենսագործման հետ կապելու և այդպիսով այն ընդլայնելու և առաջ
շարժելու միտումնավոր փորձ:

Notes
Translated by Andy Godfrey, with thanks to Claudia Hillman for her
invaluable assistance.
1 See also the extensive discussion about equality and difference, for example in
Ute Gerhard et al., 1990.
2 An example here is the critical incorporation of a feminist critique of science
in the course of history (Sandra Harding, 1990).
3 See, among others, new debates in feminist ethics in which masculine ethics
theoreticians themselves, as authors, also speak with a female voice. See, for example,
Annette C. Baier on Hume, in Nagl-Docekal and Pauer-Studer, 1991
4 It is worth noting here that in the original German Marx and Engels talk about
`humankind': it is only when translated into English that such formulations become
gender specific (EB).
5 See Nunner-Winkler, 1991; also, Social Research, 50(3), Autumnm, 1983.
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Mary Gergen “Feminist Reconstructions in Psychology: Narrative, Gender and
Performance” / 2001, SAGE Publications Ltd./ Chapter 1 The Emergence of Feminist

Postmodern Psychology (pp. 16 - 48)

Ֆեմինիստ էմպիրիցիզմ և գենդերային նույնականություն
Ֆեմինիստ էմպիրիցիստները հազվադեպ են անում այնպիսի հարցադրում,
թե

ով է իրենց ուսումնասիրությունների սուբյեկտը։ Ժամանակակից հոգեբա-

նական ուսումնասիրությունները, բացառությամբ պոստմոդեռնիզմի, սուբյեկտին
դիտարկում են՝ հիմնվելով երեք հիմնական դրույթների վրա`
ա. հոգեբանական ուսումնասիրությունների սուբյեկտը անհատն է,
բ. յուրաքանչյուր անհատ օժտված է կենսաբանական սեռով, այն է՝ կին կամ
տղամարդ,
գ. յուրաքանչյուր

սեռային նման անհատ սոցիալիզացիայի ընթացքում

ստանձնում է որոշակի գենդերային դեր: Ֆեմինիստ էմպիրիցիստները այլ
գիտնականների հետ միասին հաշվի են առնում այն տարբերությունները, որոնք
առկա են «սեռ» (որպես կենսաբանական

գոյացություն) և «գենդեր» (որպես

ֆեմինիստության և մասկուլինության դրսևորում) հասկացությունների միջև
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(Unger,

1989)։

Կանանց

ուսումնասիրություններում

հոգեբանության
այդքան

էլ

ներկայացուցիչներն
չեն

կենտրոնանում

իրենց
այդ

տարբերությունների վրա:
Սովորաբար ուսումնասիրության միավոր է դառնում անհատը, քանի որ
հենց անհատն է կրում կենսաբանական և սոցիալական գործոնների ազդեցությունը: Չայած նրան, որ ֆեմինիստներն ընդունում էին, որ հենց անհատը պետք է
հանդիսանա ուսումնասիրությունների սուբյեկտ, նրանք չէին կարողանում
պատասխանել այն հարցին, թե

անհատի հոգեկանի ուսումնասիրությունը

ինչպես կարող է ճնշում գործադրել կանանց՝ որպես սոցիալական խմբի
ներկայացուցիչների վրա (Parlee, 1991)։ Սակայն կան որոշակի փաստեր, որոնք
հավաստում են այդ կապը:
Նման ոչ խորքային մոտեցումը կիրառվում է նաև թերապիայի և
հետևանքների վերացմանն ուղղված գործունեության գործնական բացատրություններում: Թերապիայի պարագայում թերապևտը փորձում է օգնել անհատին,
ով հաշմանդամության և հյուծվածության կրող է (M. M. Gergen, 1994; HareMustin,

1994)։
Այն հանգամանքը, որ կանանց մոտ անհամաչափորեն են ախտորոշվել
այնպիսի հիվանդագին դրսևորումներ, ինչպիսիք են ճնշվածությունը, ընկճախտը
կամ իպոխոնդրիան, վկայում է այն մասին, որ կանայք ունեն որոշակի թույլ
կողմեր, որոնք բնորոշ չեն տղամարդկանց, և հենց անհատներն են իրենց
խնդիրների առաջացման աղբյուրը (Marecek, 1993)։ Նույն բանը կարելի է ասել նաև
տղամարդկանց դեպքում, քանի որ նրանց էլ են բնորոշ որոշակի ախտորոշումներ,
ինչպիսիք են ալկոհոլիզմն ու բռնի պոռթկումները, որոնք կանանց մոտ ավելի
հազվադեպ են հանդիպում:
Քանի որ որոշ հոգեբաններ «անհատականության ջրում» լողում են ինչպես
ձկներ, կարող է դժվար լինի հասկանալ, թե

որն է հոգեկանի ուսումնա-

սիրությունների հակասականությունը (Sampson, 1993)։ Այս նույն գլխի հաջորդ
ենթաբաժիններում

արդեն

իսկ

նկատելի
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կդառնա,

որ

այն,

ինչ

մենք

ուսումնասիրում ենք, ունի կենսաբանական նախադրյալ և իր դրսևորումն է
գտնում սոցիալականի միջոցով:

Ֆեմինիստ էմպիրիցիստներն ու սեռային տարբերությունների խնդիրը

Վերջին շրջանում իրականացվել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ․
մեծ աշխատանք է կատարվել սեռային տարբերությունների բացահայտման
ուղղությամբ, մասնավորապես թե որքանով են վերջիններս նշանակալի, և
որքանով են դրանք կապված գենդերային կարծրատիպերի հետ:
Առավել մեծ տարածում ունի սեռային տարբերությունների ուսումնասիրությունը

մաթեմատիկական

այնպիսի

միջոցի

կիրառմամբ,

ինչպիսի

է

մետավերլուծությունը: Հաճախ մետավերլուծությունը առաջ է բերում այնպիսի
բովանդակային ազդեցություններ, որոնք բացակայում են սեռային տարբերությունների ընդհանրացումներում: Այս մոտեցումը շատ կարևորվում էր ֆեմինիստ
էմպիրիցիստների կողմից, քանի որ այն հնարավորություն էր տալիս ակնառու
ցուցադրելու սեռային տարբերությունների ուժն ու ուղղվածությունը, մասնավորապես այնպիսի ոլոտներում, ինչպիսիք են՝

մաթեմատիկան (Hyde & Linn,

1986), առաջնորդությունը (Eagly & Johnson,1990), աջակցող վարքը (Eagly &
Crowley, 1986), խմբակային ներկայացումը

(Wood, 1987), համապատաս-

խանելիությունը (Cooper, 1979), ագրեսիվությունը (Eagly & Steffen, 1984) և այլն:
Ըստ այս ոլորտի գիտնականներ Զանեթ Հայդեի և Մարսիա Լիննի՝ մետավերլուծությունը տալիս է գենդերային տարբերություններին առնչվող հարցերին
քանակական պատասխաններ: Կանայք պարտադիր չէ, որ թույլ լինեն մաթեմատիկայից կամ զուրկ լինեն առաջնորդին բնորոշ առանձնահատկություններից: Թե
որքանով է արտահայտվում կանանց ու տղամարդկանց ագրեսիան, կախված է
այն բանից, թե ինչպես է չափվում այդ ագրեսիան:
Ֆեմինիստ

էմպիրիցիստների

կողմից

իրականացվող

ուսումնա-

սիրությունների հիմնական ընդհանրությունն այն է, որ նրանք ի սկզբանե չեն
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ընդունում սեռերի միջև առկա տարբերությունների հիմնադրույթը: Նրանք նաև
հավատում են այն մտքին, որ կանայք կարող են լինել հասարակության լավագույն
մասնիկը, եթե նրանց տան այն նույն հնարավորություններ,

որոնք տալիս են

տղամարդկանց:

Ֆեմինիստ էմպիրիցիստներն ու ռեֆլեքսիան

Չնայած
ֆեմինիստ

հետազոտական նման հարուստ պատմություն ունենալուն՝

էմպիրիցիստները

չեն

մշակել

մի

(պարադիգմա), որի համաձայն էլ կաշխատեն և
ուսումնասիրությունները:
հոգեբանությունում և
նկատմամբ

Նման

ընդհանուր

հարացույց

կիրականացնեն

իրավիճակին

նպաստում

իրենց
է

նաև

միջանկյալ այլ գիտակարգերում գիտական մեթոդների

առկա լարումը, բախումայնությունն (կոնֆլիկտայնությունն) ու

քննադատությունը:
գիտակարգերի
բարդությունները՝

Բազմաթիվ

հետ,

ֆեմինիստներ,

արհամարհում

հենվելով

են

միավորվելով

այդ

մի

շարք

դժվարություններն

արդեն իսկ առկա գիտական ու

ու

գործնական

հարացույցների (պարադիգմաների) վրա (Smith, 1991)։

ԱՆՑՈՒՄ ԷՄՊԻՐԻՑԻԶՄԻՑ ԴԵՊԻ ՖԵՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ

Մոտեցումների,

հայեցակարգերի

և

մեթոդաբանության

նման

բազմազանությունը հանգեցնում է նրան, որ ձևավորվի մի նոր հարացույց
(պարադիգմա), որը կունենա ավելի հստակ տեսական հիմքեր և կլինի
առավելապես կնակենտրոն (Morawski, 1987)։
Փորձարարական մեթոդի նկատմամբ գերիշխող դիմադրությունը ֆիմինիստներին

մղել է՝

որոնելու մեթոդաբանական այլընտրանքներ: Բազմաթիվ

քննադատներ փորձարարական մեթոդը դիտարկում են որպես մի գործիք, որը
հնարավորություն է տալիս իրագործելու գիտական որոշակի նպատակներ, ընդ
որում՝ մնացած նպատակները դուրս են մնում այդ համակարգից:
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Քննադատություններից մեկը վերաբերում է նրան, որ փորձարարական մեթոդը հնարավորություն է տալիս հերքելու կամ հաստատելու այն վարկածը, որ
այս մեթոդը չունի էկոլոգիական վալիդություն (համարժեքություն): Այսինքն՝
արդյունքները, որոնք ստացվում են լաբորատոր պայմաններում՝ անկախ այն
բանից, որ հիմնված են հստակ տեսությունների վրա, հնարավոր է՝ չարտահայտեն
այն ամենը, ինչ իրապես առկա են սոցիալական աշխարհում: Ստացված
արդյունքները կարող են նաև չհամապատասխանել արտաքին փոփոխականներին: Այս ամենի վրա հիմնվելով՝

կարծում ենք՝ ֆեմինիստ էմպիրի-

ցիստների մեծամասնությունը հավատում է, որ լաբորատորիաներում անցկացված, գերազանցապես գենդերային տարբերություններին վերաբերող իրենց
ուսումնասիրություններն ունեն անմիջական կապ, այսպես կոչված, իրական
աշխարհի հետ, մինչդեռ երբ այդ արդյունքները կիրառվում են սոցիալական
իրականությունում, ի հայտ են գալիս համապատասխանելիության խնդիրներ:
Նման դժվարությունների ակնառու ցուցադրության օրինակ կարող է լինել Էլիս
Էգլի և Բլեր Ջոնսոնի կողմից իրականացված լիդերության ուսումնասիրության
արդյունքները (1990)։ Վերջիններիս կողմից իրականացված, գենդերի և առաջնորդության թեմային վերաբերող փորձարարական հետազոտության արդյունքների
մետավերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կանանց և տղամարդկանց մոտ առկա
լիդերության ունակության տարբերությունները, որոնք դուրս են բերվել լաբորատոր պայմաններում, հակասում են այն ուսումնասիրությունների արդյունքներին, որոնք իրականացվել են իրական, գործնական պայմաններում: Այսինքն,
երբ ուսումնասիրության էին ենթարկվում մարդիկ, որոնք իրական կյանքում
զբաղեցնում են

ղեկավար

պաշտոններ,

արձանագրվում

էին

կանանց ու

տղամարդկանց մոտ ղեկավարման ոճերի նմանություններ, իսկ լաբորատոր
պայմաններում նկատվում էին էական տարբերություններ: Նկատի ունենալով այս
հանգամանքը՝ հնարավոր չէ լաբորատոր պայմաններում ստացված արդյունքները ընդհանրացնել և տեղափոխել իրական կյանք, փորձարակական հետազոտությունների արդյունավետությունը կարող է լինել անարդյունավետ: Չէ՞ որ
լաբորատորիաներում չկան ղեկավար պաշտոններ, եթե, իհարկե, դրանք արհես61

տականորեն չեն ստեղծվում: Իհարկե, այն մարդիկ, որոնք մետավերլուծության
կողմնակիցներ են, կարող են ասել, որ նման հակասությունները հանդիսանում են
վերլուծության, այլ ոչ թե սխալ հետազոտական մեթոդի ընտրության արդյունք:
Այսպիսով՝ մետավերլուծությունը չի կարող այս պարագայում
գործիք

համարվել՝

ստացված

օրինաչափությունները

արդյունավետ

արտաքին

աշխարհ

տեղափոխելու համար:
Ֆեմինիստ էմպիրիցիստների ուսումնասիրությունների մի թերությունն էլ
այն է, որ վերջիններս այլ հոգեբանների հետ

տասնամյակների շարունակ

մասնակցել են այնպիսի նախագծերի իրականացմանը, որոնք մեր օրերում
էթիկական տեսանկյունցից

խնդրահարույց նշանակություն ունեն: Նման

օրինակներ շատ հեշտ է մտաբերել: Օրինակ՝ ռոմանտիկ հարաբերությունների
հետազոտմանը նվիրված մի ուսումնասիրության ժամանակ հետազոտվող
կանանց խնդրել էին գնալ ժամադրության, որպեսզի կարողանան չափել
վերջիններիս ռեակցիան, երբ նրանք հանդիպում են համակրելի տղամարդու հետ
(Walster, 1965)։
Մեկ այլ հետազոտությունում կանանց խնդրում էին լինել կա´մ շատ
գրավիչ, կա´մ շատ անհրապույր, որպեսզի տեսնեն, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում ռոմանտիկ հարաբերություններում՝ կախված կնոջ
կերպարից (Kiesler и Baral; 1970)։ Այս և նմանատիպ այլ օրինակեր վկայում են այն
մասին, որ ֆեմինիստ էմպիրիցիստների կողմից ընտրված հետազոտական և վերլուծության մեթոդները պետք է վերանայվեն և համալրվեն բարոյապես ընդունելի
մեթոդներով, որոնք հնարավորություն կընձեռեն լաբորատոր պայմաններում իրականացված հետազոտությունների արդյունքները տեղափոխել իրականություն:
Քննադատության մի այլ աղբյուր է նաև այն հանգամանքը, որ վերջիններիս
կողմից իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքում հետազոտողը
համարվում է «վարպետ», իսկ ուսումնասիրության առարկաները հանդիսանում
են գիտահետազոտական դիզայնի արդյունք: Նման պայմաններում, համաձայն
հեղինակի, հասարակության հայրապետական բնույթն արդարացվում էր հանուն
գիտության (Lykes, 1989)։
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Ֆեմինիստ հոգեբանները սկսեցին փոփոխել իրենց դերը գիտական
ուսումնասիրություններում՝ նպատակ ունենալով ավելի հստակեցնել հետազոտական սուբյեկտի և հետազոտողի միջև առկա փոխհարաբերությունները: Այս
շարժման արդյունքում գիտական գիտելիքների ձեռբերման առավել վստահելի
աղբյուր դարձավ սուբյեկտի «չպղծված ձայնը» (ММ Gergen, 1988b)։
Գիտական

գործունեության

հիմնական

նպատակը

դարձավ

առօրյա

կյանքում կանանց պատմությունների բացահայտումը: Որոշ ֆեմինիստ հոգեբանների համար, մասնավորապես նրանց, ովքեր զբաղվում են թերապիայով և
ներգրավված են կրթական համակարգերում, հետազոտական նման

փոփո-

խությունները հնարավորություն ստեղծեցին գենդերային հիմնախնդիրների լայն
ուսումնասիրությունների իրականացման համար:

ՖԵՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ: ԿԱՆԱՆՑ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Լսելով այն պատմությունները, որոնք կանայք պատմում էին իրենց կյանքի
վերաբերյալ, մենք բացահայտեցինք, որ կանանց՝ իրենց
կաններն

ու

արժևորումները

շատ

հաճախ

հիմնվում

տրված գնահատաեն

վերջիններիս

հարաբերություններ ստեղծելու , պահպանել կարողանալու ընդունակության վրա:
Jean Baker Miller and Irene Pierce Stiver (3 997, p. 16)

Հարդինգը (1986b) անդրադառնում է

իմացաբանական երկրորդ դիրքո-

րոշմանը՝ որպես ֆեմինիստական տեսանկյան՝ նշելով, որ էմպիրիցիստները ճիշտ
են այն հարցում, որ գիտելիքները փորձի հետևանք են: Այս ֆեմինիստները պնդում
են, որ ավանդական գիտությունը ստեղծվել է տղամարդկանց կողմից, որոնց
կյանքն ու փորձը պատմականորեն զգալի տարբերվում է կանանց կյանքից ու
փորձից: Ուստի նման գիտնականների կողմից ստեղծված գիտությունը պետք է
վերանվանվի և հռչակվի տղամարդկանց գիտություն: Նրանք, ովքեր այս
հայեցակարգի կողմնակիցներն էին, պնդում էին, որ ժամանակն է ստեղծելու մեկ
այլ գիտակարգ, մի այլ մոտեցում, որը կլանված կլինի ֆեմինիստական
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հայացքներով, մի գիտակարգ, որը ոչ միայն պետք է տարբերվի տղամարդկանց
տեսանկյունից, այլ նաև պետք է հնարավորություն ունենա մատակարարելու նոր
տեսակի գիտելիքներ: Դա լավ կլիներ, քանի որ կանանց կյանքի ու աշխատանքային փորձը շատ ավելի մոտ է իրական կյանքին, քան այն տղամարդկանց
փորձը, որոնք ապրում եմ արհեստական աշխատանքային պայմաններում՝ հաշվի
չառնելով կենսակերպի հետ կապված բազմաթիվ մանրուքներ (Hartsock, 1983)։
Նման

փաստարկը

որոնքարդեն

երկար

գիտնականների,

շատ

հաճելի

ժամանակ

փիլիսոփաների

էր
է

բազմաթիվ
փորձում

էին

ֆեմինիստների
պայքարել

աշխատություններում

համար,

տղամարդ

կանանց

թերար-

ժեքության վերաբերյալ լայն տարածում ունեցող պատկերացումների դեմ:
Ինչպե՞ս կարող է մեկ տեսակետն ավելի լավը լինել, քան մյուսը: Ինչպես
նշում է Հարդինգը (1987a), ենթադրվում է, որ գիտելիքը պետք է հենված լինի
փորձի վրա, և այդ իսկ պատճառով ֆեմինիստական մոտեցումը կարող է լինել
արդարացված՝ ելնելով այն բանից, որ այն գերազանցապես հենված է անձի
կենսական փորձի ուսումնասիրության վրա և շատ քիչ է շեղվում սոցիալական
իրականությունից (p. 184)։
Նրա կարծիքով՝ ֆեմինիստական տեսանկյունը կայունանում է տղամարդկանց հայեցակարգի դեմ ինտելեկտուալ և քաղաքական պայքարի արդյունքում:
Այսպիսով՝ ֆեմինիստ հետազոտողներն այլ կերպ են մեկնաբանում այն, թե ինչպես ուսումնասիրությունները, որոնք վերաբերում են սոցիալական արժեքների և
քաղաքական հայեցակարգերի քննությանը, այնուամենայնիվ, կարող են ստեղծել
փորձարարական տեսանկյունից նախըտրելի արդյունքներ (Harding, 1987a, p. 185)։
Անգամ նշված տեսանկյունից գիտելիքի աղբյուրը գտնվում է մարդկանց
մեջ, և այդ գիտելիքը հնարավոր է ստանալ միայն վերջիններիս կողմից այդ
տեղեկատվության տրամադրման շնորհիվ: Այն մեթոդները, որոնք կիրառվում են՝
ողջ տեղեկատվությունը ստանալու համար, սովորաբար հիմնականում որակական են (Gavey, 1989; M. M. Gergen et al, 1999)։ Նման մեթոդներն ավելի
նախըտրելի են այն պատճառով, որ վերջիններս հնարավորություն են տալիս
շրջանցելու ավանդական ստանդարտացված մոտեցումները,
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պահպանելու

հետազոտվողի և հետազոտողի հարաբերություններում առկա ստորակարգությունը (հիերարխիան): Այս մոտեցման կողմնակիցները գտնում են, որ հետազոտության մասնակիցը պետք է ունենա հնարավորություն պատմելու պատմությունն այնպես, ինչպես իրեն է հարմար, այլ ոչ թե որոշակի կառուցվածքի
հետևելով (Belenky, Clinchy, Goldberger, Tarule, 1986; Black, 1989; Young, 1990)։

Սոցիալիստական (մարքսիստական) հայեցակարգն ու ղեկավարչական
մոտեցումը

Վերջին երկու հարյուրամյակների ընթացում տեղ են գտնել բազմաթիվ
մոտեցումներ, որոնք իրենց ուրույն դերն ու նշանակությունն են ունեցել
ֆեմինիստական հոգեբանության զարգացման գործընթացում: Նման մոտեցման
օրինակ է նաև մարքսիսատական հայեցակարգը: Այս մոտեցումները ներառում են
սոցիալական քննադատությունը, որը հիմնված է մատերիալիստական հիմքերի
վրա (Hartsock, 1983; Miller, 1976)։ Այսինքն՝ նման տեսաբանները հատուկ
ուշադրության են արժանացրել տնտեսական այն պայմաններին, որոնք ազդում
են կանանց կյանքի վրա: Այս տեսությունների հիմքում ընկած է մարքսիստական
այն պնդումը, որ կապիտալիստական աշխարհում տեղի ունեցող արդյունաբերությունը, իրացումն ու շահագործումը անմիջական կապ ունեն կանանց
կենսական գործունեության և զարգացման գործընթացի վրա (Black, 1989; Farganis,

1994; Mies, 1987)։
Նման ֆեմինիստները քննադատորեն են մոտենում այն տեսություններին,
որոնք հաշվի չեն առնում տնտեսական գործոնները՝ մեծ նշանակություն տալով
հոգեբանական գործոններին (Fraser, 1989; Griscom, 1992; Kitzinger, 1987; Mies, 1987;

Smith, 1991)։ Սոցիալիստական ֆեմինիստները ենթադրում են, որ այն ամենը, ինչ
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տեղի է ունենում կնոջ կյանքում, և այն ամենը, ինչ որ արտացոլվում է, արդյունք է
անձի վրա սոցիալական ու տնտեսական գործոնների ազդեցության:
Չնայած այն նրան, որ բազմաթիվ ֆեմինիստներ ուսուցում են ստացել՝
սոցիալիստական–մարքսիստական սկզբունքներից ելնելով, ժամանակի ընթացքում նրանցից շատերը հեռացել են այն գաղափարներից, որոնք չեն առնչվում
կանանց հիմնախնդիրներին (Nicholson & Seidman, 1995), օրինակ՝ այն մոտեցումը,
որ արտադրության արդյունքները վերաբերում են միայն այն ամենին, ինչ ստացվում է տանից դուրս վարձատրվող աշխատանքի միջոցով, դրվել էր որոշակի կասկածի տակ: Ինչպես նշում է Նենսի Ֆրասերը (1989), կարելի է երեխա ունենալու
գործընթացը համարել որոշակի յուրահատուկ աշխատանք, որը տալիս է արտադրություն:
Վերջին տասնամյանկների ընթացքում գիտական ոլորտում տեղի ունեցած
փոփոխությունները հանգեցրին նրան, որ սոցիալիստական մոտեցումները
արտամղվեցին հետին պլան, սակայն նույնը չի կարելի ասել նաև մարքսիստական
հայեցակարգի վերաբերյալ. այն թույլ է, բայց դեռ իր ուրույն ազդեցությունն ունի
ֆեմինիստական ուսումնասիրությունների վրա (Burman et al, 1996; Fraser, 1989;

Jaggar, 1983)։

Մարմնականի շեշտադրություն

Ֆեմինիստական հայեցակարգի հետևողները հակված են այն մտքին, որ
գիտելիքների ստացման գործընթացում կարևորություն ունի նաև մարմնականը:
Ինչպես նշել է սոցիալական հոգեբան Դորթի Սմիթը (1991), կանանց

կենսա-

բանական հիմնական առանձնահատկությունները նպաստում են միջավայրի հետ
որոշակի հարաբերությունների ստեղծմանը, որոնք իրենց բովանդակությամբ
տարբերվում

են

տղամարդկանց

առանձնահատկություններից,

ուստի

տարբերվում են նաև նրանց սոցիալական փորձն ու պատկերացումները:
Համաձայն Սմիթի և մի շարք այլ ֆեմինիստների՝ անձի ուսումնասիրությունը պետք է տեղի ունենա ոչ թե լաբորատոր, արհեստական պայմաններում,
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այլ իրական կյանքում, այն սոցիալական իրողությունում, որտեղ ապրում և
գործունեություն է իրականացնում կինը: Փորձարարական մոթոդը չի տալիս
բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք անհրաժեշտ են իրական պատկերը
ձևավորելու համար:

Լսելով դեռահասության տարիքի ավարտին գտնվող աղջիկներին …, լսելով
հայրիշխանության

(պատրիարխության)

տիեզերական

ձվերի

անկումը

և

նմանատիպ այլ դեպքերին ականատես լինելով՝ մենք կարող ենք ավելի հստակորեն տեսնել հայրիշխանական (պատրիարխալ) պայմանների ազդեցությունը
տղաների ու աղջիկների կենսակերպի վրա։
lyn Brown (1994, p. 384)

Կորսված ձայների վերականգնում

Գոյություն

ունի

մի

փոխաբերություն,

որը

նույնականանում

է

ֆեմինիստական հայեցակարգի հետ: Համաձայն այդ փոխաբերության՝ այն ամենը,
ինչ բացվում է, բացահայտվում

է, ուղղված է կանանց կորսված ձայնի վերա-

կանգնմանը: Կարոլ Գիլլիգանն իր «Տարբերվող ձայն» հայտնի գրքում (1982), որը
հիմնված է հղիության արհեստական ընդհատում իրականացրած կանանց շրջանակում անցկացված հետազոտության վրա, ցույց է տալիս, որ բարոյական
ընտրությունը կարող է հիմնված լինել երկընտրանքի (դիլեմայի) մեջ մասնակցություն ունեցող անձանց մասին հոգատարության, այլ ոչ թե արդարության
համընդհանուր սկզբունքների վրա: Հեղինակն իր ուսանողների ու գործընկերների
հետ

միասին

կանանց

կյանքին,

ուսուցմանը,

զարգացմանը,

մտավոր

հիվանդություններին ու թերապիային առնչվող գրքերի ու հոդվածների միջոցով
ստեղծել է կանանց հայեցակարգերի նոր մոտեցում (Belenky et al, 1986; Brown &

Gilligan, 1992; Brown et al, 1988; Gilligan, 1982; Gilligan, İLyons, Hanmer, 1990;
Gilligan, Rogers, Tolman, 1991; Tappan, 1991)։
Խոցելի

ձայների

արժևորման

համար

հանդես

են

եկել

նաև

այլ

գիտնականներ, այդ թվում՝ փոքրամասնություն ներկայացնող հոգեբանական
խմբերի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև անձիք, որոնք ներգրավված են
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միջմշակութային ուսումնասիրություններում, օրինակ՝ Մ. Բրիտոն Լայսկը (1989,
1996) Գվատեմալայում տարիներ շարունակ աշխատել է այն կանանց հետ, որոնք
գտնվում էին զինվորականների ձեռքերում, և որոնք ականատես էին եղել, թե
ինչպես են ոչնչացնում իրենց գյուղերը, ինչպես են անհետանում իրենց ընտանիքները: Լայկսը նրանց օգնեց, որպեսզի իրենց մեջ ուժ գտնեն և պատմեն իրենց
կյանքի պատմությունը․ այդպես հնարավորություն եղավ վերականգնելու հույսի
զգացումը, ինչպես նաև իրենց ներուժը (պոտենցիալը) մարդկային հասարակությունում: Հետազոտության հիմնական նպատակն այն էր, որ կնոջը խոսելու
հնարավորություն

տրվեր,

և

վերջ

դրվեր

երկարատև

լռությանն

ու

քողարկվածությանը։ Այդպես կինը հնարավորություն կունենար խոսելու իրեն
տանջող և մտահոգող երևույթների, իր ամուսնու, իր ղեկավարի մասին, և այն
ամենի,

ինչը

միգուցե

կարող

էր

փոխել

տղամարդկանց

իշխանության

քաղաքականությունը (Miller, 1976)։
Եթե կանայք հնարավորություն ստանան բարձրաձայնելու

սեռակա-

նության, կրքի, բռնության, վտանգի, կախվածության և իրենց վախի, կանացի
գաղտնիքների մասին, այդ ամենը կարող է բերել քաղաքական գիտակցության
ձևավորման, որն էլ իր հերթին կարող է հաղթահարել տղամարդկային իշխանությունը: Քաղաքական նման գիտակարգը կարող է տալ կանանց իրենց
անձնական խնդիրների կառուցվածքի գիտակցման հնարավորություն, ինչպես
նաև ստեղծել սոցիալական ուսումնասիրությունների իրականացման լայն դաշտ

(Michelle Fine and Susan Gordon, 1991, p. 23):

Քաղաքականությունն ու ֆեմինիստական հայեցակարգը

Ֆեմինիստական մոտեցման քաղաքական հետևանքները կենտրոնական
դեր են զբաղեցնում տարբեր հոգեբանների հայեցակարգերում: Այս մոտեցումն իր
կենտրոնում բացահայտորեն նկատի ուներ կանանց և բազմաթիվ ֆեմինիստների
համար դարձավ այլընտրանքային տարբերակ (Harding, 1991): Սակայն նշված
մոտեցումը ևս որոշակի կասկածներ հարուցեց՝ կապված իր մեթոդաբանական
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սկզբունքների հետ: Բայց և ուներ մի մեծ առավելություն, որը կայանում էր
նրանում, որ կանանց ուսումնասիրությունները տեղի չէին ունենում փակ դռների
ետևում, լաբորատոր պայմաններում: Կինն ուսումնասիրվում էր իր սոցիալական
իրականությունում:
Ի տարբերություն էմպիրիցիստների՝ ֆեմինիստական մոտեցումը կարևորվում էր քանակական մեթոդների կիրառումը: Ֆեմինիստական հայեցակարգի
ներկայացուցիչների համար նաև ընդունելի էին հետազոտվողի և հետազոտողի
միջև առկա մտերմիկ հարաբերությունները: Այս մոտեցումն իր հերթին մեծ
ազդեցություն է ունեցել զարգացման, կրթական ու կլինիկական հոգեբանությունների, ինչպես նաև տղամարդկանց սոցոլոգիական ուսումնասիրությունների
ու մարդաբանության վրա: Վերջինիս ազդեցությունը նաև զգալի էր այն հետազոտողների վրա, որոնք իրենց ուսումնասիրություններն իրականացնում էին
ուսուցման, թերապիայի, կանանց ոլոտներում (Belenky et al, 1986; Brown, 1994; Jack

& Dill, 1992; Miller, 1976; Miller & Stiver, 1997; Tappan, 1991)։

Ֆեմինիստական հայեցակարգն ու գենդերային նույնականության հարցը

Ինչպես էմպիրիցիստ հոգեբանների, այնպես էլ ֆեմինիստ հոգեբանների
համար ուսումնասիրության հիմնական առարկա շարունակում էր մնալ անհատը,
որը հաճախ դիտարկվում էր որպես ուսումնասիրությունների սուբյեկտ: Չնայած
նրան, որ ֆեմինիստ հոգեբանները իրենց ուսումնասիրություններում շատ
առաջադիմել էին, դեռևս մնում էր խնդրային այն հանգամանքը, որ մարդիկ
խուսափում էին ամբողջական ճշմարտությունը պատմելուց: Իրականությունը
շարունակում էր մնալ փակ դռների հետևում (Poland & Pederson, 1998)։
Այսպիսով՝ հոգեբանների տեսանկյունից տեղեկատվության հավաքագրումը
շարունակում էր դժվարություններ առաջացնել: Այս ամենին գումարած՝ անհատը
կարող էր դժվարանալ գտնել համապատասխան բառեր, որոնք կնկարագրեին իր
աշխարհը: Դանա Կրոուլի Ջեկը (1991), գրելով ընկճախտի մասին, նշում է, թե
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որքան լեզվական դժվարությունների են բախվում կանայք, երբ փորձում են
ներկայացնել այն սուբյեկտիվ իրականությունը, որն առկա է վերջիններիս
կյանքում: Ջեկը նշում էր, որ գուցե նման դժվարությունները պայմանավորված են
կանանց մոտ առկա գենետիկական առանձնահատկություններով, որոնք հնարավորություն չեն տալիս կանանց հասարակությունում լիարժեք գործելու: Ըստ
հեղինակի՝ կանանցից կարելի է ակնկալել, որ կստեղծեն արտահայտություններ,
որոնք հնարավորություն կտան արտահատելու իրենց սուբյեկտիվ իրականությունը, որը, իհարկե, էականորեն կտարբերվի արևմտյան հոգեբանությունում
արդեն

իսկ

գործածություն

ունեցող

արտահայտություններից

(p.

30)։

Այնուամենայնիվ, Ջեկի և այլ հետազոտողների կարծիքով՝ կանայք կարող են լռել,
իրենց իրական ես-ը կարող է մնալ թաքնված, և հենց այդ բոլոր հանգամանքներն
էլ արգելք են դառնում, և կանայք չեն կարողանում արտահայտել իրենց իրական
պահանջմունքները (Belenky et al, 1986)։
Դեռահասության

տարիքի

աղջիկների

ուսումնասիրությունները

ևս

ուղղված էին կորսված ձայնի վերականգնմանը, այն զգացմանը (էքսպրեսիային),
որը վերջիններիս ուղեկցում է դեպի հասուն տարիքի աշխարհ: Աղջիկները, որոնք
խոսում էին այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինեն, երբ մտնեն ավելի հասուն
տարիք, առանձնացնում էին

անձնային այնպիսի որակներ, որոնցից

էին

փափկությունը, կարեկցելու ունակությունը, համեստությունը (Brown & Gilligan,

1992)։ Հեռանկարում նման անձնային զարգացումը վկայում է այն մասին, որ
աղջիկների անձնային նույնականությունում տեղի է ունենում փոփոխություն, որի
միջոցով

գիտակցվում է նոր տարիքային փուլին հասնելը: Քանի դեռ նրանք

երեխա են, չունեն կայուն ինքնության զգացում, շատ ուժեղ են ու ինքնասածի, բայց
որպես ապագա կին՝ նրանց անձնային ինքնությունն անցում է կատարում ավելի
կայուն վիճակի, աղջիկներն ավելի շատ են դրսևորում կանացիություն: Այս
տեսանկյունից

կանանց

ինքնության

կայացումը

տեղի

է

ունենում

հայրիշխանական (պատրիարխալ) ռեժիմի ազդեցության ներքո, հատկապես այն
պահին, երբ վերջիններս հասնում են երեխա ունենալու տարիքին: Այդ բոլոր
«խեղաթյուրումները» շարունակվում են ողջ կյանքի ընթացքում, մինչև այն պահը,
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եթե չեն ընդհատվում ուսուցման թերապիայի ու վերջապես դաշտանադադարի
(մենոպաուզայի) արդյունքում:

Ֆեմինիստական հայեցակարգն ու տարբերությունների հիմնահարցը

Կենսաբանական և հոգեբանական տարբերությունները, որոնք առկա են
տղամարդկանց և կանանց միջև, միշտ գտնվում են ֆեմինիստական հայեցակարգի
ուշադրության

կենտրոնում:

Հետազոտողների

տեսանկյունից

հարկավոր

է

դիտարկել ոչ թե այն տարբերությունները, որոնք առկա են երկու սեռերի միջև, այլ
հարկավոր է կենտրոնանալ այն առանձնահատկություննների ուսումնասիրությունների վրա, որոնք բնորոշ են կանանց:
Ֆեմինիստական հայեցակարգի ներկայացուցիչները գտնում էին, որ ոչ թե
պետք է որոնել տղամարդկանց և կանանց կենսակերպի նմանություններն ու
հատման կետերը, այլ հարկավոր է ստեղծել կանանց համար նոր ֆեմինին
զարգացման ուղի:
Այս տեսանկյանը հարողները մեծ ուշադրություն էին դարձնում այն
տարբերություններին, որոնք առկա են ծնողավարության ոլորտում: Գտնում են, որ
հենց կանանց

է տրված այդ շնորհը, իսկ տղամարդիկ ստեղծված չեն

ծնողավարության համար, որը

բնորոշ է կանանց: Չնայած այդ ամենին՝

ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ աղջիկներն առավել կապված են իրենց
մայրերի հետ, իսկ տղաների նույնականացման կայացման հարցում կարևորվում է
հոր ֆիզիկական և հոգեբանական կերպարը:
Հենց նման ուսումնասիրությունների վրա են ֆեմինիստ հայեցակարգի
ներկայացուցիչները կառուցում գենդերային նույնականությանն ու տարբերություններին վերաբերող իրենց տեսությունները։

Ֆեմինիստական հայեցակարգի քննադատություն

Փոքրամասնությունների ձայնն ու լռությունը
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Չնայած նրան՝

ֆեմինիստական հայեցակարգն ունի շատ հետևորդներ,

հոգեբանության ոլորտում կան նաև մարդիկ, որոնք ընդդիմադիր են այդ
հայացքներին: Էթնիկական և ռասայական փոքրամասնություն կազմող որոշ
խմբեր կասկածներ են առաջ քաշում՝ կապված ֆեմինիստական հայեցակարգի
դրույթների հետ (Collins, 1986; Landrine, 1995; Lorde, 1984bMoraga & Anzaldua, 1981;

Sampson, 1993; Spelman, 1988; Yoder & Kahn, 1993)։
Աֆրոամերիկացի գիտնական Բարբարա Կրիստիանին (1989) հարց է առաջ
քաշում, թե ինչպես մեկ կոնկրետ ձայն բոլորի համար ընդհանուր կարող է դառնալ
տարբեր

սոցիալ–պատմական

իրողություններում:

Ըստ

հեղինակի՝

այն

տեսակետը, որի հիման վրա ձևավորվել է կանանց վերաբերյալ իրողությունը,
ինքնին կարող է դիտարկվել որպես ճնշման արդյունք:
Քննադատական տեսանկյունից կանանց վերաբերյալ նման պատկերացումներն ու պնդումները ձևավորվում էին սպիտակամորթ, հետերոսեքսուալ,
առողջ, միջին տարիքի և միջին դասի պատկանող ակադեմիական որոշակի
մակարդակ ունեցող ֆեմինիստ կանանց ուսումնասիրությունների հիման վրա:
Ֆեմինիստական

հայեցակարգը

չի

կարող

լինել

բոլոր

կանանց

բնորոշ

պատմություն, կանանց, որոնք տարբերվում են մաշկի գույնով, դասային
պատկանելիությամբ, տարիքով, ֆիզիկական ընդունակություններով, սեռական
կողմնորոշմամբ

կամ

էթնիկական

պահանջներով:

Նման

առանձնա-

հատկությունների վրա ուշադրություն չգրավելը ֆեմինիստական հայեցակարգը
մոտեցնում էր տղամարդկանց մոտ առկա կանանց վերաբերյալ հայեցակարգին:
Սանդրա Հանդինգը (1987b) գտնում է, որ ճիշտ չէ մեկ խմբի կամ խմբի
ներկայացուցիչի հիման վրա դուրս բերված օրինաչափությունները տարածել
մնացած բոլոր կանանց վրա: Բավականաչափ դժվար է գտնել նման երկընտրանքի
(դիլեմայի) լուծումը, չնայած որ այդ փորձերը մինչ օրս էլ շարունակվում են:

Ֆեմինիստ էմպիրիցիստների դիմադրությունը
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Չնայած նրան, որ և ֆեմինիստ էմպիրիցիստները և ֆեմինիստական
հայեցակարգի

ներկայացուցիչ

հոգեբանները

հակված

են

նմանատիպ

հարցադրումների բացահայտմանը, նրանց միջև առկա է որոշակի լարվածություն:
Համաձայն ֆեմինիստ էմպիրիցիստների՝ աշխարհը հնարավոր է անվանակոչել, և
գոյություն ունի ռացիոնալ ընտրություն երևույթը, որը հնարավորություն կտա
իրականացնելոի այդ ռացիոնալ ընտրությունը, և այդ հարցում առավել օգտակար
կլինեն բնական երևույթները:
Համաձայն ֆեմինիստական հայեցակարգի տեսության ներկայացուցիչների՝
անվանակոչումը համարվում է աշխարհում գենդերային փորձի արտացոլման
հետևանք: Ֆեմինիստական հայեցակարգի ներկայացուցիչների մոտ բառերի
ընտրությունը կարող է տարբերվել գիտնականների ընտրությունից, ընդ որում՝
նման տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, ինչով սկսվում է ինչ -որ
բանի անվանակոչումը:
Բացի այս տարբերություննից՝ առկա են նաև տարբերություններ, որոնք
դրսևորվում են մեթոդաբանությունում: Ինչպես արդեն նշվել է, էմպիրիցիստները
նախապատվությունը տալիս են քանակական մեթոդներին, որոնք մեր օրերում
այդքան էլ առաջատար չեն: Ֆեմիմինիստական հայեցակարգի ներկայացուցիչները նախապատվությունը տալիս են որակական մեթոդների կիրառմանն ու
դրանց հիման վրա իրականացվող վերլուծություններին:

ՖԵՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻԶՄ: ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻՍՏԱԿԱՆ
ՖԵՄԻՆԻԶՄ: ՊԱՅՔԱՐ ԴԻՐՔԻ ՀԱՄԱՐ
Հոգեբանությունը պոստմոդեռնիստական համատեքստում

Սոցիալական կառուցման տեսանկյունից հոգեբանության զարգացման
ազդակները հասկանալու համար

հարկավոր է անդրադառնալ Թոմաս Կունի

(1970) մոտեցմանը: Համաձայն նրա մոտեցման՝ «նորմալ գիտությունը» ի հայտ է
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գալիս այն ժամանակ, երբ կա որոշակի փոխհամաձայնություն գիտնականների
շրջանում, որոնք

զբաղվում են որոշակի կոնկրետ խնդրի լուծման ուղիների

որոնմամբ: Երբ չկա որոշակի մրցակցություն, չի կարող խոսք գնալ գիտության
մասին, մենք կարող ենք խոսել նախագիտության, պսևդոգիտության կամ
գիտության

բացակայության

մասին:

Յուրաքանչյուրը

կարող

է

անել

իր

ընտրությունը: Սոցիալական կառուցողական մոտեցումը կողմ է Կունի այն
տեսանկյանը, ըստ որի՝ այն գիտելիքները, որոնք գոյություն ունեն, դուրս են
վերահսկումից, որոշակի ազդեցություններից, աղետներից, որոնք կարող են
պայմանավորված լինել որևիցե անհատով կամ խմբով: Նաև համաձայն են Կունի
այն մտքին, որ գիտելիքները տեղայնացված են, լոկալ, որոշակի կախվածություն
ունեն այն համայնքից, այն մշակույթից, որում առաջանում և արմատավորվում են
(Haraway, 1988; Hekman, 1990; Lyotard, 1984) ։

Պոստմոդեռն հոգեբանության ֆեմինիստական սահմանումները

Ֆրանսիական մոտեցումներ` Հելեն Սիքսոուս, Լուկե Իրագարայ,
Զուլիա Կրիստևա
1980–ական թվականների պոստմոդեռնիստական ֆեմինիզմն առավել շատ
կապվում է ֆրանսիական մտածողների փոքր խմբի հետ, որոնց շարքում ԱՄՆ–ում
առավել

ճանաչված

ներկայացուցիչներից

են

Հելեն

Սիքսոուսին,

Լուկե

Իրագարային, Զուլիա Կրիստևան: Հենց այս հեղինակների հայեցակարգերի հիման վրա է հնարավոր լինում բացատրել պոստմոդեռնիստական ֆեմինիզմի
մոտեցումները: ԱՄՆ-ում այս կանայք նաև համարվում են պոստմոդեռնիստական ֆեմինիզմի առավել ճանաչված ֆեմինիստներ, չնայած այն հանգամանքին, որ
վերջիններս չէին ցանկանում, որպեսզի իրենց որակվեն որպես ֆեմինիստ, ինչպես
նաև հակադրվում էին իրենց տրված պոստմոդեռնիստ կոչմանը (Moi, 1985; 1987;

Suleiman, 1990): Նրանց հիմնական ուսումնասիրություններն ու հետաքրքրությունները կենտրոնացած էին ֆրանսիական պոստմոդեռն մշակույթի բնորոշ
առանձնահատկությունների վրա: Այս ֆրանսիացի գիտնակաները ողջ աշխարհի
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ֆեմինիստների ուշադրությունը բևեռեցին այն հանգամանքի վրա, որ տղամարդկանց և կանանց միջև ի հայտ եկող սեռական պատնեշները լեզվական առանձնահատկությունների հետևանք են: Նրանք որոշակի գերակայություն էին տեսնում
ֆեմինինության և մասկուլինության միջև: Նման մոտեցումը մեծ ագրեսիայի ալիք
ուղղեց դեպի այս գիտնականները:
1986 թվականին, երբ Հարդինգը փորձում էր դասակարգել պոստմոդեռնիստական շրջանի ֆեմինիստներին, նրա առջև ծառացան բազմաթիվ
դժվարություններ, քանի որ շատ բարդ էր գտնել Հյուսիսային Ամերիկայի կամ
Բրիտանական ընկերակցության նաև ֆեմինիստ ներկայացուցիչների: Հարկավոր
է նշել, որ վերջին շրջանում այս երկու տարածաշրջանների ֆեմինիզմի ներկայացուցիչները բավականաչափ հարում են պոստմոդեռնիստական հայացքներին,
մասնավորապես սոցիալական կոնստրուկտիվիզմին (Nicholson, 1995)։
«Գենդեր» հասկացությունը հիմնականում մեկնաբանվում էր որպես
սոցիալական կառուցվածք ունեցող ինքնության դրսևորում, նույն կերպ էին նաև
մեկնաբանվում սեռական կողմնորոշումը, սոցիալական դասակարգային պատկանելիությունը և էթնիկական պատկանելիությունը: Յուրաքանչյուրում մեծ դեր
էր տրվում սոցիալական կառուցվածքին: Ներկայումս այդ ֆեմինիստ հոգեբանները կարող են դասակարգվել երկու մեծ ենթախմբերում` պոստմոդեռն և
սոցիալական կոնստրուկցիոնիստների: Մեծ խումբը ներառում է նրանց, ովքեր
հիմնված են տեսական որոշակի հիմքի վրա: Այդպիսի տեսական հիմք կարող են
լինել մատերիալիզմը, ռեալիզմը, ֆենոմենոլոգիական հայեցակարգը, հոգեվերլուծությունը կամ այն ամենը, ինչ գտնվում է ռեալիստական ու կառուցվածքային
հայեցակարգերի միջև: Երկրորդ խումբը, որը հանդիսանում է փոքրամասնություն,
բաղկացած է այն անձանցից, որոնք ունեն առավել արմատական (ռադիկալ) դիրքորոշում: Նրանք առավել հակված են միավորելու մոդեռնիստական և պոստմոդեռնիստական հայեցակարգերն ու մոտեցումները (Farganis, 1994)։
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Սոցիալական կոնստրուկտիվիզմ / ֆեմինիստական հոգեբանություն և
գենդերային նույնականություն

«Գենդերային նույնականություն» հասկացությունը դարձել է կենսական
բազմաթիվ սոցիալական հայեցակարգերի, այդ թվում՝ հոգեբանության, իրավագիտության, նորաձևության, կենսաբանության, սոցիոլոգիայի,

աստվածաբա-

նության, ինչպես նաև առօրյա անմիջական խոսակցությունների համար (Butler,

1990, 1993; Hekman, 1990; Kroker & Kroker, 1993; Tiefer, 1995; Trebilcot, 1994)։
Սոցիալական

կոնստրուկտիվիստները

իրենց

գենդերային

նույնակա-

նության սահմանման գործընթացում տեսնում էին որոշակի տարբերություններ,
որոնք չկան այլ ֆեմինիստ հոգեբանների մոտ: Բազմաթիվ ֆեմինիստների համար
առանց գեներային նույնականության չի կարող խոսք գնալ ֆեմինիզմի մասին:
Բազմաթիվ հոգեբաններ նշում են գենդերային նույնականություն երևույթի
ուսումնասիրությունն ու կարևորութունը հետագա գիտակարգի զարգացման
համար (Judith Butler, 1990)։ Կարևորվում է այն հանգամանքը, որ գենդերային
նույնականությունը կամ ցանկացած նույնականության դրսևորում դիտարկվի
սոցիալական իրականությունում, սոցիալական համատեքստում: Ոչ միայն պետք
է ուշադրության արժանանան գենդերային նույնականության, այլև բոլոր տեսակի
նույնականության հիմնահարցերը: Եվ հիմնական ուշադրությունը պետք է
դարձվի այն հանգամանքի վրա, որ յուրաքանչյուր նույնականություն ունի իրեն
բնորոշ կառուցվածքը, իրադրային առանձնահատկությունները:
Նույնականության վերաբերյալ պոստմոդեռնիստական մոտեցումը վկայում
է այն մասին, որ պետք չէ կենտրոնանալ այն հանգամանքի վրա, որ գենդերային
նույնականությունն ունի կենսաբանական նախադրյալ (Butler, 1990, p. 148)։ Եթե
մենք մարմնական կառուցվածքը դիտարկում ենք սոցիալական կառույցի
տեսանկյունից, դա ամենևին չի նշանակում որ մենք բացառում ենք վերջինիս
սեռային կամ գենդերային բնույթը:
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Սոցիալական կառույցը (կոնստրուկցիան) և տարբերությունների
հիմնախնդիրը

Նույնականության
տարբերությունների

նման

ոլորտում

հարցադրումներն
(Bohan,

1996;

առկա են

Hekman,

նաև

1990)։

սեռային

Հիմնական

տարբերությունները դիտարկվում են կին – տղամարդ համատեքստում` կի՞ն, թե՞
տղամարդ հարցադրմամբ: Եվ այդ տարբրություններն ու հակադրությունները
հնարավորություն

են

տալիս

նոր

հարցադրումների

և

հայեցակարգերի

ձևավորման համար (Kroker & Kroker, 1993; Poovey, 1989)։ Սոցիալական
կոնստրուկտիվիզմի ներկայացուցիչները գտնում են, որ այդ տարբերությունները
գերազանցապես ընկալվում են որպես մի երևույթ, որի հիմքում ընկած է այն
գաղափարը,

որ

կանանց

բնորոշ

են

տղամարդկանց

բնորոշ

առանձնա-

հատկությունների հակադիր առանձնահատկությունները:
Պոստմոդեռնիստական ֆեմինիզմի ներկայացուցիչների կարծիքով՝

կա-

նայք չպետք է դիտարկվեն որպես տղամարդկանց բնորոշ առանձնահատկությունների հակադրություն, և

կանայք միշտ չէ,

որ պետք

է ենթարկվեն

տղամարդկանց իշխանությանն ու հանդես գան ենթարկվող, թույլ էակների
դերում: Կանայք պետք է դիտարկվեն որպես առանձին, լիարժեք սուբյեկտներ`
իրենց բնորոշ առանձնահատկություններով, դրսևորումներով և այլն: Նրանք
հակված էին այն մտքին, որ եթե չլինի տղամարդ, չի լինի հայրիշխանություն, և
կանայք ձայնի առավել մեծ իրավունք կունենան: Այդ ժամանակի հիմնական
ֆեմինիստները հակված էին իրենց ուսումնասիրությունները կենտրոնացնելու
այնպիսի հասկացությունների վրա, ինչպիսիք են «կին», «գենդեր» և «սեռ»
հասկացությունները (Flax, 1983, 1987, 1990, 1993b; Hollway, 1989)։ Որոշ
ֆեմինիստներ կանանց և տղամարդկանց միջև առկա տարբերություններն
ուսումնասիրում էին հոգեվերլուծության տեսանկյունից (Choodow, 1978, 1989;

Keller, 1985):

Ֆեմինիստական հզոր (ուրախ) պրակտիկան
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Ստորև հեղինակի կողմից ներկայացվում են հինգ թեմաներ, որոնք, ըստ
նրա,

առավել

շատ

են

բնորոշում

ֆեմինիստական

կոնստրուկտիվիզմը

(ֆեմինիստական հոգեբանությունը)։

Թեմա 1. Քննադատությունը՝ որպես գիտական ակտիվություն

Հենց

սոցիալական կոնստրուկտիվիզմի ներկայացուցիչները հաճախ

քննադատությամբ էին մոտենում այն մեթոդներին ու ձևերին, որոնց միջոցով
իրականացվում էր այս կամ այն ուսումնասիրությունը, աշխարհի ճանաչումը:
Նրանք քննադատորեն էին մոտենում այն հարցին, որ շատ հոգեբանական
դպրոցներ չափազանց նեղացնում էին այս կամ այն երևույթի սահմանման
հնարավորությունները:

Թեմա 2. Անձնականը նաև քաղաքական է

Ինչպես

արդեն

նշվել

է,

ըստ

սոցիալական

կոնստրուկտիվիզմի

ներկայացուցիչների՝ աշխատանքը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի անհատը
իրեն բնորոշ արժեքներն ու քաղաքական փիլիսոփայությունը տարածի տարբեր
տեսակի գործողությունների իրականացման վրա: Ֆայնն ու իր ուսանողները
մշակել են հետազոտության անցկացման տարբեր մեթոդաբանություններ, որոնք
ընդգրկում են

նաև հետազոտողի և հետազոտվողի միջև սերտ փոխհարաբե-

րությունները: Նրանք հաճախ իրենց հետազոտական տեքստերում ներառում էին
երկխոսություններ, որոնք առավել մտերմիկ և անմիջական էին դարձնում իրենց
կողմից

իրականացվող

ուսումնասիրությունները:

Օրինակ՝

մի

նախագծի

ժամանակ Ֆայնը (1997) ուղիղ մեկ տարի շարունակ լսել է այն քննարկումները,
որոնք տեղի էին ունենում Նյու Յորքի դպրոցների ուսուցիչների և աշակերտների
միջև՝ կապված սեռական դաստիարակության հետ: Նա շարունակաբար լսում էր,
որ աղջիկները պետք է հնարավորինս քողարկեն իրենց սեքսուալությունը, որ
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սեքսը վտանագավոր երևույթ է, և որ սատանան պատժում է նրանց, ովքեր
ներգրավվում են սեռական ակտիվությունների մեջ: Ֆայնը սեռական կրթության
հիմնահարցին տրված նման մոտեցումը բացատրում էր նրանով, որ գնալով ավելի
ընդլայնվում է այն տեսակետը, որ կանայք զոհեր են: Ընդ որում՝ հեղինակն իր
ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացնելիս հակադրվում էր այդ
պդմանը,

որ

կանայք

պետք

է

ներկայացվեն

զոհի

կերպարում:

Ստորև

ներկայացվում է իր ուսումնասիրած երկխոսություններից մի կտոր.

Ուսուցիչ- Ինչպիսի՞ թեմաներ մենք պետք է քննարկենք սեռական
կրթության ժամերին:
Պորտիա-

Սեռական

օրգանները,

վերջիններիս

(գործառույթները)

ֆունկցիաները:
Օպալ- Ի՞նչ է օրգազմը (հարցին պատասխանելիս քմծիծաղ է տալիս)։
Ուսուցիչ-

Թե

ինչպիսի

սեռական

արձագանք

է

լինում

սեռերից

յուրաքանչյուրի կողմից: Ի՞նչն է հանդիսանում տղամարդկանց առնանդամին
համարժեք կանանց մոտ:
Թեո- Կլիտորը:
Ուսուցիչ- Ճիշտ եք: Գնացե´ք տուն և նայե´ք հայելու մեջ:
Պորտիա- Դա չափազանց կլինի:
Ուսուցիչ- Ի՞նչի համար է հարկավոր նայել հայելու մեջ:
Էլայնե- Միգուցե, որովհետև այն պատկանում է մեզ:
Ուսուցիչ- Ինչո՞ւ կարևոր իմանալ, թե ինչպիսի կառուցվածք ունի մեր
մարմինը:
Օպալ- Ամեն մարդ պետք է սիրի իր մարմինը, իսկ ինչպե՞ս սիրի, եթե չի
ճանաչում:
Ուսուցիչ- Դուք պետք է իմանաք, թե ինչպիսին է ձեր մարմինն առողջ
ժամանակ, որպեսզի հնարավորություն ունենաք հասկանալու, որ այն խնդիրներ
ունի, օրինակ, որ ձեզ մոտ ի հայտ են եկել հեշտոցային գորտնուկներ:
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Թեմա

3.

Լեզվական

սահմանափակումները

մեր

խոսքերի

սահմանափակումներն են

Սոցիալական կոնստրուկտիվիզմի համար բնորոշ է այն, որ չկա մեկ միակ
միջոց, որով հնարավոր լինի արտահայտել այս կամ այն երևույթը: Լեզուն այս
համատեքստում, ստեղծում է բառեր և սահմաններ, որոնց միջոցով հնարավոր է
լինում

արտահայտել

ճշմարտությունը:

Ֆեմինիստ

կոնստրուկտիվիստների

հետաքրքրությունների դաշտում էր նոր միջոցների ու մեթոդների ստեղծումն էր,
որը հնարավորություն կտար բացահայտելու

լեզվական և բառային հնարա-

վորությունները:

Գրելու բազմաթիվ «ձայներ»

Ազգագրական

(Էթնոգրաֆիկ

մոտեցումը

ֆեմինիստներն

տալիս

է

բազմաթիվ նորարար մոտեցումներ, ներառյալ բազմաթիվ «ձայնային ուղիների»
ներգրավվում

իրենց

ուսումնասիրություններում:

Օրինակ՝

Ֆոքսն

իր

ուսումնասիրություններում (1996) ներկայացնում է մի բռնարարի և նրա խորթ
աղջկա միջև իրականացված հարցազրույցը: Աղջիկը վերջինիս կողմից սեռական
բռնության էր ենթարկվել: Ֆոքսն իրեն ներկայացնում էր որպես երեխա տարիքում
սեռական բռնության զոհ դարձած անձի և որպես հետազոտողի:

Պատմողական ուղիների որոնում
Պատմողական հոգեբանությունը կարծես թե կոնստրուկտիվիզմի առավել
զարգացած ձևն է: Պատմողական բազմաթիվ տպագրությունների շարքում
առավել հայտնիներից մեկը «Կյանքի պատմողական ուսումնասիրությունն» է, որը
խմբագրվել է Ռութթելա Զոսսելոսնի և Ամիա Լիբլեխի կողմից (Josselson & Lieblich,

1993, 1995; Lieblich & Josselson, 1994)։ Այս աշխատության երրորդ գլխում
նկարագրվում է, թե որքան օգտակար և պրակտիկ կարող է լինել պատմողական
ոճի կիրառումը: Այս աշխատությունների շարքը անդրադարձ է կատարում այն
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հիմնահարցերին, որոնց շարքում են՝ ինքնությունը, ազգային պատկանելիությունը, անհատական փորձը, տարիքը: Ինչպես նշում է հեղինակներից մեկը, Զիլլ Ֆ.
Կաելի Մքռայը (1994), «երբ մեկը պատմում է իր պատմությունը, նա կայանում է»
(p. 215)։

Ներկայացման և գրելու նոր ձևերի ստեղծում

Պաթթի Լաթերի աշխատությունը Կրիս Սմիթեյի (1997) հետ միասին
իրականացրած ուսումնասիրությանը զուգահեռ

կոտրում է ավանդական

հետազոտական բոլոր կարծրատիպերն ու գրելու ոճերը: Հետազոտությունն
իրականացվել

է

ՄԻԱՎ

դրական

կամ

ՁԻԱՀ–ով

տառապող

կանանց

աջակցությամբ: Հեղինակներն իրենց աշխատությունում խնդրում են այդ կանանց
օգնել գրել վերջիններիս կյանքի մասին՝ միևնույն ժամանակ նպատակ ունենալով
ընդգրկել այդ նույն աշխատությունում հետազոտողների ռեակցիաներն ու
տեղեկատվական այն բոլոր աղբյուրները, որոնք առկա են այդ թեմատիկայով:
Չնայած նրան, որ վերջիններիս աշխատությունը դեռևս ամբողջական չէր, նրանք
այն հանձնել էին տպարան, որպեսզի աշխատությունը տպագրվի, քանի դեռ
հետազոտության որոշ մասնակիցներ որոշները չէին մահացել: Ավելի ուշ գիրքը
վերահրատարակվել է և տարածվել տարբեր վայրերում: Գրքում ներկայացված են
այն հարցազրույցների արդյունքները, որոնք հեղինակներն անցկացրել էին այդ
կանանց հետ։

Գրքի որոշ հատվածներում ներկայացված են հեղինակների

մտորումներն ու մոտեցումները այդ հիմնահարցի վերաբերյալ, ինչպես նաև
գրքում տեղ են գտել նյութեր, որոնք վերաբերում են կանանց և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ – ին:
Գրքում

ներառված

են

նաև

կենսագրական

տվյալներ,

զրույցներ,

մամլո

հաղորդագրություններ, մեկնաբանություններ, պատկերներ և նկարազարդումներ:
Նման ձևով գրված տպագրությունն առավել մտերմիկ և անմիջական կերպով է
ներկայացնում հետազոտողի ու հետազոտվողի միջև առկա փոխհարաբերությունները:
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Թեմա 4. Անդրադարձում (ռեֆլեքսիա)

Սոցիալ կոնստրուկցիոնիստների նախագծերում հետազոտողի կամ գրողի
ձայնը երբեք չի բացակայում: Այս ամենի վառ ապացույցն այն է, որ վերջիններս
իրենց

աշխատանքները

ներկայացնելիս

միշտ

անում

են

որոշակի

մեկնաբանություններ: Ռեֆլեքսիայի շնորհիվ հնարավորություն է ստեղծվում
տեսնելու ողջ ընթացքը, թե ինչպես են ձևավորվում հարցադրումները, ինչպես են
իրագործվում հետազոտությունները, ինչպես է այդ ամենը վերլուծվում ու
գրառվում:

Թեմա 5: Տեքստի սահմաններից դուրս

Որոշ հեղինակներ գտնում են, որ ուսումնասիրություններն ու վերջիններիս
արդյունքների ներկայացումը բառի և տեքստի սահմաններից պետք է դուրս գան:
Նման միտում է դրսևորում, այսպես կոչված, ներկայացուցչական հոգեբանությունը՝

հոգեբանության այն ձևը, որը կիրառում է նյութեր, որոնց համար

աղբյուր հանդիսանում են դրամատիկ ներկայացումները, պատկերավոր արվեստը, երաժշտությունը և այլ մեդիա աղբյուրների «արգասիքները»: Այս
մոտեցման կողմնակիցներն իրենց հետազոտություններում, ուսումնասիրության
արդյունքների ներկայացումներում ներմուծում են պատկերավոր տարրը:

ԳՐՔԻ ՀԱԶՈՐԴ ԳԼՈՒԽՆԵՐԸ

Գրքի

հաջորդ

կոնստուկտիվիզմի

գլուխներում

ներկայացվում

(ֆեմինիստական)

հայեցակարգերի

են

սոցիալական

կիրառելիությունը

հոգեբանությունում:
Գրքի երկրորդ, երրորդ և չորրորդ գլուխներում անդրադարձ է կատարվում
գենդերային փոխհարաբերություններին:
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Երկրորդ

գլխում

անդրադարձ

է

կատարվում

կենսագրական

պատմությունների ներկայացմանը, այն տարբերություններին, որոնք առկա են
կանանց ու տղամարդկանց կյանքի կառուցման գործընթացներում:
Երրորդ գլխում կարևորվում է սեփական պատմությունը ներկայացնելիս
պատմողի՝ իր մարմնի նկատմամբ վերաբերմունքի արտահայտումը, , ինչպես
նաև, թե ինչպես է այն ներկայացվում մարմինի լեզվի միջոցով, ինչպիսի մարմինն
է ինքնին խոսում լեզվի միջոցով, կնոջ կամ տղամարդու մարմնի մասին խոսելիս
ինչ քաղաքականություն է

դրսևորվում: Այս գլխում ներկայացվում է, թե ինչ

կարծրատիպեր և մոտեցումներ են առկա, երբ խոսքը գնում է կանանց և
տղամարդկանց մարմինների մասին:
Չորրորդ գլխում բժշկական տեսանկյունից ներկայացվում է կանանց մոտ
դրսևորվող դաշտանադադարը, թե ինչպես է այն ազդում կանանց տարիքային
ընկալման վրա:
Հինգերորդ գլխում ներկայացվում են երկխոսություններ, իսկ վեցերորդ
գլխում կարևորվում է պատմական ակնարկին կատարված անդրադարձը:
Վերջին

երկու

հոգեբանությունն

ու

գլուխներում

ներկայացվում

ֆեմինիստական

հոգեբանության

պոստմոդեռնիզմի միջև առկա լարվածությունները:
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են

ներկայացուցչական
ու

ոչ

ֆեմինիստ

Alice H. Eagly, Asia Eaton, Suzanna M. Rose, Stephanie Riger, Maureen C.
McHugh“Feminism and Psychology: Analysis of a Half-Century of Research on Women

and Gender”, American Psychologist, April 2012, Vol. 67, No. 3, 211–226

Ֆեմինիզմ և հոգեբանություն:
Կանանց և գենդերի կեսդարյա հետազոտման
վերլուծություններ
Ալիս Հ. Էգլի` Հյուսիսարևմտյան համալսարան
Ասիա Իտըն և Սյուզաննա Մ. Ռոզ` Ֆլորիդա միջազգային
համալսարան
Ստեֆանի Ռիջեր` Չիկագոյի Իլլինոիս համալսարան
Մոուրեն ՄակՀյուջ` Պենսիլվանիայի Ինդիանա համալսարան

1960-ական

թվականներից

սկսած

ֆեմինիստները

պնդում

են,

որ

հոգեբանությունը ժխտել է կանանց և գենդերի ուսումնասիրությունը և չի ներկայացրել, ներգրավել կնոջը հոգեբանության ուսումնասիրությոններում և տեսություններում: Ֆեմինիստները նաև բարձրաձայնեցին մի շարք հարցեր, որոնք
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կարևոր

է

դիտարկել

հոգեբանական

գիտության

տեսանկյունից :

Նրանց

հարցադրումները հանգեցրին նրան, որ անհրաժեշտ է իրականացնել կանանց ու
գենդերի նոր ուսումնասիրություններ : Այս հոդվածի նկարագրությունները վերցված են «PsycINFO»-ի 1960-2009 թվականների հոդվածներից, որոնք ներառում են.
ա.

հիմնական

կենտրոնացում`

հետազոտական

դաշտերում

սոցիալական վարքի և

ուսումնասիրությունների

մի շարք կիրառական դաշտերում

անհատական հակումների հետազոտման միջոցով,
բ. նախատիպային (պրոտոտիպային)` արքետիպային թեմաների քննության
հետագծերի տարբերակում,
գ. տեսական տարբեր ուղղություններ, որոնց հեղինակները չեն համարվել
ֆեմինիստներ:
Նշված հետազոտության տարածման կարևորությունն ակնհայտ է և տարածվում է գենդերային ամսագրերից այլ ամսագրեր` ներառելով հոգեբանական ու
տեսական ամսագրերը, ինչպես նաև ներածական հոգեբանության դասագրքերը :
Այս հետազոտության սահմաններում հոգեբանությունը, դիտարկելով կանանց
կարգավիճակի փոփոխությունները,

առաջ է քաշել բազմաթիվ հարցեր, որոնք

հանգեցրել են տվյալ փոփոխություններին: Ֆեմինիզմը խթանել է հետազոտական
այս դաշտը, որը դուրս է եկել ֆեմինիստական հոգեբանության սահմաններից՝
միավորելու համար տեսությունների, մեթոդների և թեմաների լայն դաշտերը:

Հիմնական բառեր` գենդեր, կանայք, հոգեբանություն, ֆեմինիզմ :

20-րդ դարում՝ 1960 թվականին, ֆեմինիստ ակտիվիստների երկրորդ ալիքն
ուշադրության կենտրոն բերեց հոգեբանությունը : «Ֆեմինին առեղծվածում»

(Friedan, 1963) Ֆրեյդանը մեղադրեց Ֆրոյդին և նրա հետևորդներին նրանում, որ
կանայք ունեն անբարենպաստ պայմանների կարգավիճակ : Չնայած Ֆրեյդանը
չվերլուծեց

հոգեբանության

լայն

բովանդակության

յուրահատկությունները,

սակայն դատապարտեց սոցիալական գիտություններին։ «Փոխանակ կոտրելու այն
բոլոր նախապաշարմունքները, որոնք սահմանափակում են կանանց կյանքը,
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սոցիալական

գիտություններն

Ամերիկայում

դրանց

տալիս

են

նոր

հեղինակություն» (Freidan, 1963, էջ 117): Ֆրեյդանը և մյուս ֆեմինիստները
բարձրաձայնեցին կանանց կյանքում սոցիալական սահմանափակումների մասին
ու ոչ միայն քննադատեցին հոգեբանությունը որպես խնդրի մի մաս, այլև առաջ
քաշեցին մի շարք խնդիրներ, որոնք կարող էին հետազոտվել հոգեբանության
միջոցով: Այս հոդվածում ուսումնասիրելու ենք խնդիրների այն չափաբաժինը,
որով հոգեբանական հետազոտությունն անդրադարձել է ֆեմինիստների կողմից
բարձրացվող խնդիրներին :
Ֆեմինիստ

հոգեբանները

լայնացրին

Ֆրեյդանի

վերլուծությունները`

պնդելով, որ հոգեբանությունը նպաստել է կանանց կյանքում անբարենպաստ
պայմանների ստեղծմանը` ձախողելով ուսումնասիրել կանանց ու գենդերը,
ստեղծելով ոչ օբյեկտիվ գիտություն : Կանանց հոգեբանության ըմբռնմանը
չուղղված

հետազոտությունների

առաջին

քննադատությունը,

որը

մեծ

ընթերցանության է արժանացել, գրվել է հոգեբան Վեյշտեյնի կողմից (1968, 1971)։
Վերջինս ծաղրեց

հոգեբանական հայտնի այն

բնութագրումները, թե կանայք

մանկամիտ են, կախյալ, զուսպ, ամաչկոտ և հետաքրքրված են միայն նրանով, որ
գտնեն ամուսին ու ունենան երեխա : Վեյշտեյնը ներառեց նաև Բետտելհեյմսի այն
պնդումը, որ «մենք պետք է սկսենք գիտակցել, որ անկախ նրանից, թե ինչքան
շատ ենք ուզում, որ կանայք լինեն լավ գիտնականներ ու ինժեներներ, նրանք
առաջին հերթին ուզում են լինել տղամարդու կողակից և մայրեր» : Այսպիսի
վերլուծության մեջ կանանց մոտիվացիան չի անցնում ամուսնության և երեխա
ունենալու սահմանները : Այնուհետև այլ ֆեմինիստներ միացան Վեյշտեյնին,
օրինակ՝ Շիելդսը, ով անդրադարձ կատարեց հոգեբանների կողմից անընդհատ
արծարծվող «սոցիալական առասպելերի» մասին՝ համարելով այն մայրական
բնազդ։

Ալիս Հ. Էգլի

1960

և

1970-ական

թվականներին
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ֆեմինիստների

քննադատության

հիմնահարցը հոգեբանության բովանդակությունն էր, այն, որ հետազոտողներն
ունեցել են բացթողումներ և սխալներ : Ֆեմինիստները հատկապես պնդեցին, որ
կանանց

ու

գենդերի

ժխտումը

տվել

է

լայնորեն

«կանանց

չներառող»

գիտելիք (Crawford and Marecek, 1989, p. 147), և որ սեքսիզմը սկսեց «տանջանքի
ենթարկել» արտադրվող, տարածված տեսություններն ու հետազոտությունը
(McHugh, Koeske and Frieze, 1986, Sherif, 1979):
Բազմաթիվ

ֆեմինիստների

պնդմամբ

սոցիալական

համատեքստից

կանանց կյանքի ժխտումը գալիս է հոգեբանությունից` կանանց դարձնելով
սոցիալական իշխանությունից և կարգավիճակից զուրկ : Ինչպես նշում է
Վեյշտեյնը, «անհրաժեշտ է հասկանալ սոցիալական այն պայմանները, որոնցում
ապրում են կանայք՝ բացատրելու համար նրանց վարքը ։ Հասկանալու համար
սոցիալական պայմանները, որոնցում կանայք ապրում են, անհրաժեշտ է իրազեկ
լինել կանանց սոցիալական ակնկալիքներին :
Ֆեմինիստները

ճանաչելի

դարձրեցին

հոգեբանության

պատմության

որոշակի վառ գծեր, հատկապես 20-րդ դարի 2 ֆեմինիստների՝
Հոլինգվորթի կատարած ուսումնասիրությունները, որոնք

Վուլի և

փոխեցին կանանց

ինտելեկտուալ ստորադաս լինելու տարածված ենթադրությունները :
Ֆեմինիստների

ակտիվության

առաջին

և

երկրորդ

ալիքներում

հետազոտությունները սակավաթիվ էին : Շատ քիչ հոդվածներ հայտնվեցին, որոնք
բացահայտեցին տեսական զարգացումներ և դուռ բացեցին գենդերի հետ կապված
երևույթների ու դրանց պատճառների մտորումների քննության համար:
Երկրորդ ալիքի ֆեմինիստների քննադատությունն արտացոլվեց գիտական
հոգեբանությամբ,

որպեսզի

ջանքեր

թափվեն՝

լրացնելու

գիտության

բացթողումները և զարգացնելու տեսություններ ու մեթոդներ, որոնք զերծ կլինեն
ֆեմինիստների նկատած շեղումներից: Մեր խնդիրն է գնահատել գիտական
հոգեբանության մեջ կատարված այն փոփոխությունները, որոնք կապ ունեն այս
ֆեմինիստների քննադատության հետ : Մենք դիտարկում ենք, թե որքանով է
գիտական հոգեբանությունը փոխվել՝ միավորելու համար գենդերի ու կանանց
հետազոտությունը, և այս հոդվածում չենք անդրադառնալու ֆեմինիստների
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կողմից բարձրացված մեթոդաբանությանը ու ճանաչողության տեսությանը :
Ինչպես ցույց է տրվում տվյալ հոդվածում, 1960-ական թվականներից հետո
հոգեբանության մեջ կատարվել են մի շարք փոփոխություններ : Զարգացել է ոչ
միայն ֆեմինիստական հոգեբանությունը, այլև կանանց ու գենդերի հետազոտման
վրա կենտրոնացումը : Նման հետազոտական ջանքերը տարբեր են և ոչ միշտ է, որ
իրագործում են ստանում ֆեմինիզմի կողմից, չնայած դրանք ունեն հիմնականում
ֆեմինիստական

նպատակներ:

Հետազոտությունը,

որն

ուղղակիորեն

կամ

անուղղակիորեն դիտարկվում է որպես ֆեմինիստական, արտահայտում է
կանանց ու տղամարդկանց միջև հավասարության հասնելու նպատակը :
Գենդերային

հավասարության

գաղափարը

ֆեմինիզմի

արմատական

սահմանումն է՝ որպես «սեռերի միջև սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական
հավասարության հավատ» և «այս հավատի շուրջ կազմակերպված շարժում»
(Feminism, 2007):
Քննարկվելիք

հետազոտության

գենդերային

հավասարությանը

գենդերային

հավասարության

մեծ

հստակ

մասում

հեղինակները

ուղղվածություն,

նպատակները,

բայց

անկասկած,

չունեն

ֆեմինզմի
մի

շարք

հետազոտողների հանգեցրել են նրան, որ վերջիններս ներառեն այնպիսի
թեմաներ, ինչպիսիք են՝ սեքսիզմը, սեռական ճնշումը,

կանանց նկատմամբ

բռնությունը, որոնք հստակորեն կամ ոչ հստակորեն, բայց կապված են
ֆեմինիստական

նպատակների

հետ :

Նման

արժեքներով

ուղղված

ընտրություններն անվավեր չեն դարձնում հետազոտությունը :
Այս հոդվածն առաջին հերթին ներկայացնում է կանանց ու գենդերի
հետազոտման աճը, հոգեբանության տարբեր ոլորտներում դրա բաշխումները և
ուշադրությունը

գենդերին

ավելացող

սոցիալական

հասկացություններին :

Այնուհետև ցույց կտանք այս հետազոտության որոշ յուրահատուկ ներդրումները`
նկարագրելով 6 նախատիպային (պրոտոտիպային) թեմաների հետազոտությունները : Եվ վերջապես քննարկելու ենք այս հետազոտությանն ուղեկցող
տեսական ուղղությունները՝ ուսումնասիրելով դրա տարածումը հոգեբանական
ամսագրերում ու հոգեբանական հանրամատչելի գրքերում : Մեր բացահայտում88

ները տեսանելի դարձնելու համար այս վերլուծությունները ոչ միայն ցույց են
տալիս

հետազոտական ոլորտի նշանակալի աճը, այլև դրա շարժը ոլորտի

ծայրամասից դեպի կենտրոն, ուր այսօր գոյություն ունեն ժամանակակից
հոգեբանական գիտության որպես մեթոդաբանորեն և տեսականորեն տարբեր
բովանդակության շեշտադրումներ :

Կանանց և գենդերի հետազոտման աճն ու կենտրոնացումը

Այս

հոդվածը

ցույց

է

տալիս,

որ

կանանց

ու

գենդերի

ուսումնասիրությունները դարձել են հոգեբանական գիտելիքի ուսումնասիրման
մեծագույն առարկա` չստանալով, սակայն, բավարար ուշադրություն մարդկանց
զգալի մասի կողմից : Նույնիսկ հոգեբանական հետազոտության բովանդակության
վերջին կեսդարյա մակերեսային դիտարկումը ցույց է տալիս ոչ միայն
կենտրոնացման տեղաշարժ, այլ նաև հոգեբանության միահյուսում սոցիալական
փոփոխություններին,

ներառյալ

ֆեմինիստական

և

քաղաքացիական

իրավունքների շարժումները : Սոցիալական այս շարժումների ազդեցության տակ
որոշ հետազոտողներ դիտարկեցին խնդիրները ու հոգեբանական մեթոդներն
ուղղեցին դրանց լուծմանը : Այն, որ գենդերի ու կանանց էմպիրիկ հետազոտումն
ունի առաջընթաց, դրա սկզբնական վերելքը համընկնում է հասարակության մեջ
ֆեմինիստական ակտիվությանը : Այս ակտիվությունը հանգեցրեց սոցիալտնտեսական լայն փոփոխությունների, որոնք 20-րդ դարի երկրորդ կեսին ԱՄՆում և արևմտյան արդյունաբերական այլ ազգերում բազմաթիվ կանանց մղեցին
դեպի աշխատաշուկա :
Կանանց և գենդերի հետազոտման ընդհանուր աճը ցույց տալու համար
դիտարկել ենք խնդրի հետ կապ ունեցող ամսագրային բոլոր հոդվածները : Բոլոր
տվյալները «PsycINFO»-ից են, Ամերիկյան հոգեբանների ասոցիացիայի «PsycNET»
հարթակից : Այս տվյալների բազան բավականին մեծ է․ ներառում է մոտավորապես 2500 ամսագիր, որոնցից 32 տոկոսը տպագրված են ԱՄՆ-ում և 68 տոկոսը՝
այլ երկրներում : Հիմնականում կան հոգեբանական ամսագրեր, իսկ հարակից
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դաշտերը, ինչպիսին են բժշկությունն ու սոցիոլոգիան, ընդգրկված են միայն այն
դեպքում, երբ կապ կամ նշանակություն ունեն հոգեբանության համար: Մեր
տարբեր վերլուծություններում կան 1960 թվականից տպագրված ամսագրային
հոդվածներ, որոնք քիչ կապ ունեն մեր հետազոտության հետ՝ ի տարբերություն
2009 թվականի հոդվածների : Այնուամենայնիվ, մեր ջանքերն ընդգրկում են
հոգեբանության ուղիղ կեսդարյա գրականությունը :

Հետազոտության որակ

Կանանց և գենդերի հետազոտման սահմանների անորոշության մասին
խորհելու համար իրականացրինք 3 տարբեր չափանիշ՝ ընտրելու համար խնդրին
կապ ունեցող ամսագրային

հոդվածները :

Հետազոտական

մեր

մեթոդում

օգտագործեցինք «PsycINFO»-ի հանրագիտարանի ինդեքսային պայմանները, քանի
որ

դրանք

մեծ

կայունությամբ

նույնականացնում

են

(իդենտիֆիկացնում)

հոդվածների գլխավոր թեմաները՝ դրանք համեմատելով հեղինակների նշած
վերնագրերի

ու

հոդվածների հիմնաբառերի հետ (Հոգեբանների ամերիկյան

ասոցիացիա, 2011) : Յուրաքանչյուր հոդվածի դեպքում ինդեքսային պայմանները
կիրառված են

այն աշխատակազմի անդամների կողմից, որոնք ուսուցում են

ստացել՝ փոխանցելու այս պայմանները: Ինդեքսային պայմանները OR Boolean
օպերատորի օգնությամբ են փնտրվում, ինչի շնորհիվ այն հոդվածները, որոնք
դասակարգված են խնդրին մեկից ավելի կապ ունեցող ինդեքսային պայմաններով,
հաշվվում են միայն մեկ անգամ : Այս հետազոտությունները սահմանափակված են
մարդկային

խմբերի

պոպուլյացիայի

ուսումնասիրություններով,

որոնք

ներկայացված են ամսագրային հոդվածներում (չներառելով դեպքի պատմություն,
վերատպագրված

ու մրցանակներ բաշխող հոդվածները) : Բոլոր լեզուներով

հոդվածներն ընդունված էին, կային հոդվածներ բոլոր ամսագրերում :
Քանի որ «PsycINFO»-ն դասակարգում է բոլոր հետազոտությունները, որոնք
կենտրոնանում են կանանց ու տղամարդկանց կամ աղջիկների ու տղաների
համեմատությունների վրա, ուր ինդեքսային պայմանը մարդկային սեռային
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տարբերություններն են, մեր առաջին փնտրումն ընտրեց միայն այն հոդվածները,
որոնք իդենտիֆիկացված էին տվյալ ինդեքսային պայմանով: Այս հոդվածները,
որոնք վերաբերում են կանանց ու տղամարդկանց համեմատությանը՝ որպես մեկ,
բայց ոչ անհրաժեշտաբար միակ թեմա, ներդրված են հատուկ հետազոտական
թեմաների շարքերում : Շատ հետազոտություններ առնչվում են իմացական
ունակություններին ու անձնային գծերին, մյուսներն էլ՝ վերաբերմունքին,
սոցիալականացմանը,

սեռական

վարքին,

առողջությանը,

միջանձնային

գործընթացներին և վարքին: Նշված հոդվածները կարող են ամփոփել սեռային
տարբերությունները կամ նմանությունները, կամ կարող են կենտրոնանալ այն
մոդերատորների`

կարգավորիչների

վրա,

որոնք

սեռերի

համեմատության

արդյունքում ստեղծում են փոփոխականներ:
Մեր երկրորդ հետազոտության մեջ մարդկային սեռային տարբերությունների

ինդեքսին

ավելացրինք

«PsyCINFO»-ի

այն

ինդեքսները,

որոնք

օգտագործվում են՝ դասակարգելու համար գենդերային թեմաները, որոնց համար
պարտադիր չէ, որ սեռերի համեմատությունը դիտարկվի որպես գլխավոր թեմա,
ինչպես` սեռական խտրականությունը, սեռային դերի նկատմամբ վերաբերմունքը,
սեռային դերերը, սեքսիզմը, գենդերային ինքնությունը, գենդերային ինքնության
խանգարումը,

ֆեմինինությունը`

կանացիությունը,

մասկուլինությունը`

տղամարդկայնությունը, և անդրոգենությունը` հերմաֆրոդիտիզմը :
Մեր երրորդ հետազոտության մեջ ներգրավեցինք նաև կանանց ուղղված
ինդեքս պայմաններ, որոնք վերաբերում էին՝
ա. կանանց (կանանց հոգեբանություն, աշխատող կանայք, կանայք ՝ որպես
մարդկային էակ, կանացի վերաբերմունք, կանացի հանցագործություն, կանացի
իրավազանցություն),
բ.

մայրերին

(մայրեր,

դեռահաս

մայրեր,

սպասված

մայրեր,

մոր

բացակայություն, մայր-երեխա հաղորդակցում, մայր-երեխա հարաբերություններ,
շիզոֆրենիկոգեն մայրեր, միայնակ մայրեր, չամուսնացած մայրեր) ,
գ.

ֆենինիզմին

(ֆեմինիզմ,

կանանց

ազատագրման

ֆեմինիստական հոգեբանություն, ֆեմինիստական թերապիա):
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շարժում,

Ամփոփ կերպով կարող ենք նշել, որ կանանց ու գենդերի հոգեբանության
առաջին

հոդվածները

դասակարգվեցին

ըստ սեռային տարբերությունների

ինդեքսի, երկրորդները՝ ըստ գենդերի հոգեբանության, երրորդները՝ ըստ կանանց
ուղղված ինդեքսների, ինչպիսին են, օրինակ,

«կին», «մայր» և «ֆեմինիզմ»

հասկացությունները : Այս հոդվածում մենք օգտագործում ենք կանանց ու գենդերի
հոգեբանություն տերմինը` հղում կատարելով երրորդ ինդեքսով պայմանավորված հետազոտական դաշտին : Չնայած մեր հետազոտական ռազմավարությունը
չէր նախատեսել կենտրոնանալ կանանց ու գենդերի հոգեբանության յուրաքանչյուր հոդվածի վրա, բայց մենք դիտարկեցինք տվյալ հոդվածների մեծ մասը :
Օրինակ՝ մեր երրորդ ինդեքսը հայտնաբերեց հոդվածների 89 տոկոսը, որոնք
տպագրվել էին «Կանանց երեքը ամիսը մեկ լույս տեսնող և սեռային դերերի
հոգեբանության մեջ» : Ավելի ամբողջական հետազոտական ռազմավարություններ
ավելացրին հեղինակների սեփական վերնագրերը, բայց դրանցից շատերում
գենդերը և կանայք չէին դիտարկվում որպես կենտրոնական թեմա :
Հոդվածների

տարեկան

հաճախականությունների

հետազոտական

տվյալները ցույց տվեցին կանանց ու գենդերի հետազոտման աճ հատկապես մեր
երրորդ ինդեքսի պայմաններում` հասնելով գագաթնակետին : Այս տվյալները
պնդում են, որ հոգեբանական հետազոտությունը արդեն ընդգրկում է նաև
կանանց։ Այս ընդհանրացման ավելի ուղիղ ակնհայտություն տրամադրելու
համար ներկայացրինք հասարակ վերլուծություններ` հաշվելով այն հոդվածների
քանակը,

որոնք

դասակարգված

են

«PsycINFO»-ում

հետևյալ

ինդեքսով`

մարդկային էակ-կանայք՝ համեմատած մարդկային էակ-տղամարդկանց հետ : Այս
ինդեքսները վկայվում են ոչ միայն մասնակիցների սեռերի ուսումնասիրությամբ,
այլև նրանց` մեկ սեռի կամ մյուսի հոգեբանության ընկալման բովանդակությամբ,
հատկապես «երբ սեռը կապված է ուսումնասիրության կենտրոնացման հետ»
(Հոգեբանների

ամերիկյան

ասոցիացիա,

2011) :

Չներառված

հոդվածները

դասակարգված էին վերոնշյալ 2 ինդեքս պայմաններով, և կանանց գործակիցը
տղամարդկանց համեմատ 1960-2009 թվականների բովանդակության մեջ 3.14 էր :
Կանանց օգտին խոսող այս տարբերությունը կար նաև 1970-ական թվականներին
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(2.27

գործակցով)

և

ավելացել

էր

ժամանակի

ընթացքում

(2000-ական

թվականներին հասնելով 3.59-ի) :
Ժամանակակից հոգեբանության մեջ նկատվում է մեկ սեռի հոգեբանության
վրա բացահայտ բովանդակային կենտրոնացում․ խոսքը ավելի շատ կանացի, քան
թե տղամարդկային սեռի մասին է : Դեռ ավելին, այս վերլուծությունները կթերագնահատեին տղամարդկանց հանդեպ ուշադրությունը, եթե ինչպես որոշ ֆեմինիստներ պնդել են՝ տղամարդկանց հոգեբանությունը երբեմն հանդես է եկել որպես մարդկանց ընդհանուր հոգեբանություն, ուր չի եղել տղամարդկանց վրա
բացահայտ կոնկրետացում (e.g., McHugh et al., 1986 ; Riger, 1992):
Կանանց և գենդերի հետազոտման մի մասն արտացոլում է այն փաստը, որ
հոգեբանության մեջ շատացել են դրանց հետազոտություններն ու հրատարակումները: 1979 թվականին սեռային տարբերությունները, ներառյալ գենդեր և կանայք
միտումները, հասել են իրենց գագաթնակետին, քանի որ դա համընկնում է ԱՄՆում ֆեմինիստական ակտիվության ամենամեծ շրջանին: Կանանց ու գենդերի
հարցերում գիտական հետազոտական հետաքրքրվածությունը արմատներ է գցել
հոգեբանության մեջ և շարունակվում է ծաղկել: 1980-ական թվականների սկզբներին, օրինակ, հետազոտությունների պակասին հետագայում հաջորդեց

դրանց

բարձրացումն ու կայունացումը, որոնք հետո նորից պակասեցին 2000-ական
թվականներին :
Կանանց ու գենդերի հետազոտության հետ կապված հոգեբանական ողջ
հետազոտությունը, որը դասակարգված է «PsycINFO»-ի կողմից, այնուամենայնիվ,
վերջին տարիներին

համարվում է քիչ հանրաճանաչ:

Սա որոշ չափով

արտահայտում է «PsycINFO»-ի կազմում լայնացում և փոփոխություններ, օրինակ,
սկսած 2000 թվականից՝ տվյալների բազայում ավելացվել են 1206 ամսագրեր:
Հատկապես ավելացվել են ԱՄՆ-ում չտպագրված բազմաթիվ ամսագրեր:
Հավելենք նաև, որ ավելացվել են մի շարք նեյրոգիտական և հոգեբանական
հոդվածներ, որոնք շատ քիչ են կենտրոնացած գենդերի հետազոտության վրա,
քան այլ ոլորտներ : Դեռ ավելին, «PsycINFO»-ի ծածկույթի ավելացման հետևանքով
հետազոտական այլ ոլորտներ էլ հարաբերականորեն նվազեցին, հատկապես այն
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ոլորտները, որոնք «PsycINFO»-ի կողմից դիտարկվում էին որպես մարդկային
փորձարարական հոգեբանություն: Հավելենք նաև, որ սոցիալ-քաղաքական
գործոնները, որոնք կարող են ունենալ գենդերի և կանանց համար հետազոտական
քիչ հետաքրքրություն, ներառում են գենդերային հավասարության հնարավորությունների սոցիալական փոփոխության հետհազարամյակային տեղապտույտ (Blau,

Brinton, Grusky, 2006 ; England, 2010) ու տեղի ունեցած որոշակի փոփոխությունների դեմ բացասական ռեակցիայի աստիճան (e.g., Okimoto and Brescoll,

2010 ; Rudman and Fairchild, 2004): Այնուամենայնիվ, ոլորտը մնում է ակտիվ մեր
նեղ, լայն կամ էլ ավելի լայն սահմանումներով, օրինակ` 2009 թվականին 1000-ի
համար՝ 24, 31 և 65 հոդվածներ : Սակայն կանանց ու գենդերի հոգեբանության
հետազոտողները

չեն

կենտրոնացել

բովանդակության

վրա,

ինչն

ավելի

մանրամասն կուսումնասիրենք ստորև :

Հոգեբանության ոլորտներում հետազոտության բաշխումը

Գենդերի ու կանանց հետազոտության լայն եզրագծերը բացահայտելու
ուղիներից մեկը դրա բաշխումների ուսումնասիրությունն է այն ոլորտներում, ուր
հոգեբանությունն առկա է ինչպես համալսարաններում,
ամսագրերում :

Վերլուծությունները

հեշտացնելու

այնպես էլ դրա

համար

«PsycINFO»-ի

բովանդակության դասակարգման կոդերը տրամադրեցին 22 ընդհանուր կատեգորիաների

հավաքածու

(զարգացման

հոգեբանություն,

հոգեբանություն

և

նեյրոգիտություն), որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ 1-27 սուբկատեգորիաներ
(Հոգեբանների ամերիկյան ասոցիացիա): 1960-ական թվականներից սկսած՝ մենք
դասակարգեցինք

գենդերի հոդվածների ամբողջական խումբը 22 ընդհանուր

կատեգորիաների, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ իր ենթակատեգորիաները :
Տվյալները ցույց տվեցին, որ, օրինակ, տվյալ հոդվածների մեծագույն տոկոս
ունեցող ոլորտներն են սոցիալական գործընթացները և սոցիալական խնդիրները
(սոցիալական կառուցվածք և կազմակերպում, ամուսնություն և ընտանիք,
քաղաքական գործընթացներ և խնդիրներ), որոնց ենթակատեգորիաներն են
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սեռային դերերը և կանանց խնդիրները` գենդերային դերեր, մասկուլինություն,
ֆեմինինություն, ֆեմինիստական գաղափարախոսություն․ զարմանալի չէ, որ այս
ոլորտն առաջին տեղում է :
Կանանց ու գենդերի հետազոտության հարցում այնուհետև ակտիվ է
զարգացման հոգեբանությունը, անձի հոգեբանությունը, սոցիալական հոգեբանությունը, սպորտի ու խաղի հոգեբանությունը, հոգեբանական ու ֆիզիկական
խանգարումները, արդյունաբերական և կազմակերպչական հոգեբանությունը և
ռազմական հոգեբանությունը :
Վերոնշյալ

տվյալները

ցույց

են

տալիս,

որ

կանանց

ու

գենդերի

հոգեբանությունը բաշխված է հոգեբանության մի շարք ոլորտներում և ունի,
համենայն դեպս, հիմնային ներկայացում որոշակի հատուկ ոլորտներում: Սակայն
կան ոլորտներ, որոնք քիչ կապ ունեն իրենց բովանդակությամբ, օրինակ՝ հոգեչափություն, վիճակագրություն ու մեթոդաբանություն, փորձարարական հոգեբանություն, ընդհանուր հոգեբանություն ու խելացիության համակարգեր : Փոխարենը կանանց և գենդերի հետազոտությունը ավելի կենտրոնացված է այնպիսի
հիմնային ոլոտներում, ինչպիսին են

զարգացումը, սոցիալական վարքը ու

անհատական անձնային հակումները, ինչպես նաև բազմաթիվ կիրառական
ոլորտներ: «PsycINFO»-ի շրջանակներում դասակարգման այս կոդերի գոյությունը
որոշակի ուժ է տալիս կանանց ու գենդերի հոգեբանության հոդվածների
արտադրման չափին, որը, ըստ մեր տվյալների, հետևյալն է՝ 2000-2009
թվականներին 52824 հոդված : Մենք համեմատեցինք հոդվածների այս ցուցանիշը
մի քանի այլ դաշտերի յուրաքանչյուրի ամբողջական ցուցանիշի, հատկապես
2000-2009 թվականների համար այն ոլորտների հետ, որոնք

խմբավորվել էին

իրենց դասակարգման կոդերով․ զարգացման հոգեբանությունը տվել էր 31147
հոդված, անձի հոգեբանությունը` 17428, սոցիալական հոգեբանությունը` 11226,
արդյունաբերական և կազմակերպչական հոգեբանությունը` 29233 : Փաստացի
ստացվում է, որ 2000-2009 թվականների համար կանանց ու գենդերի հոգեբանության հոդվածների քանակը գերազանցեց դասակարգման կոդերի բոլոր ոլորտները՝
բացառությամբ հոգեբանական և ֆիզիկական խանգարումների ոլորտի, որն ուներ
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147870 հոդված, առողջության և մտավոր առողջության բուժման ու կանխման
ոլորտն ուներ 128027 հոդված : Այնուամենայնիվ, եզրակացությունն անխուսափելի
է, որ գենդերի ու կանանց հետազոտական ընդհանուր դաշտը ներկայացված է
հոգեբանության շատ տարբեր ոլորտներում և ունի հոդվածների հարաբերականորեն լայն արտադրություն:

Գենդերի բազմազանության ներկայացումը

Կանանց ու գենդերի հետազոտության բովանդակությունն ուսումնասիրելու
մեիայլ ուղի է գնահատելը դրանց ներկայացվածությունն սոցիալական այլ
կատեգորիաներում, որոնց ֆեմինիստ գրողներն անդրադառնում են՝ փոխկախվածության մասին գրելով (Cole, 2009 ; Landrine and Russo, 2010 ; Shields, 2008): Չնայած
սևամորթ ֆեմինիստները բարձրաձայնեցին այս խնդիրը 1970-ական թվականներին, այն դարձավ հատուկ ուշադրության կենտրոն ֆեմինիզմի ժամանակակից
փուլում, որն անվանվում է նաև երրորդ ալիք։ Այն հաջորդեց երկրորդին : Երրորդ
ալիքի ֆեմինստները քննադատեցին այն իրողությունը, որ հոգեբաններն ընդգծում
էին կանանց որպես սոցիալական կատեգորիա լինելը, քանի որ տվյալ կատեգորիայի շրջանակներում հաշվի չէր առնվում կանանց հետերոգեն լինելը: Ինչպես
Ֆայնն ու Գորդընը գրեցին (1989, էջ 147), «գենդերը միշտ հյուսվում է սոցիալական
դասին, ռասային /ազգային պատկանելիությանը, տարիքին, հաշմանդամությանը
կամ ոչ սեռական կողմնորոշմանը, ինչպես նաև սոցիալական համատեքստին՝
կառուցելու համար սոցիալականապես և պատմականորեն կառուցված սուբյեկտիվություններ») ու գենդերի հետազոտությունը հոգեբանական այլ հետազոտությունների պես անհամաչափորեն ներկայացնում է Արևմուտքի կրթված
անդամներին, արդյունաբերական, հարուստ ու ժողովրդավարական հասարակություններին (Henrich, Heine and Norenzayan, 2010):
Գենդերի հետերոգենության նկատմամբ հետազոտողների ուշադրությունն
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ուսումնասիրելու համար կենտրոնացանք կանանց ու գենդերի հետազոտության
հոդվածների վրա` հաշվի առնելով նաև մեր կատեգորիայում այն հոդվածները,
որոնք նույնպես ուղղված էին ռասային կամ ազգային պատկանելիությանը,
սոցիալական դասին,

աղքատությանը կամ սեռական կողմնորոշմանը : Այս

հոդվածներն ունեցան իրենց ինդեքսը` ռասա կամ ազգային պատկանելիություն
(էթնիկություն (ասիացիներ, սևամորթներ, լատինոսներ, ռասայական և էթնիկ
վերաբերմունք), սոցիալական դաս կամ աղքատություն (եկամուտի չափ, միջին
դաս,

աղքատություն,

կողմնորոշում

սոցիալ-տնտեսական

(համասեռականություն,

կարգավիճակ)

կամ

տրանսսեքսուալիզմ,

սեռական

լեսբիանիզմ,

սեռական կողմնորոշում, բիսեքսուալություն) :
Երեք վերլուծությունները վկայում են, որ հոդվածների միայն փոքր մասն է
ընդգրկել գենդերի՝ որպես նկատելի թեմայի բազմազանությունը : Ժամանակի
ընթացքում

այն հոդվածների, որոնք համակցել են գենդերը ռասայի և էթնի-

կության հետ, ինչն էլ պայմանավորված է 1990-2003 թվականներին ֆեմինիզմի
երրորդ ալիքում փոխկախվածության ընդգծմամբ: Սոցիալական դասի ու աղքատության ժխտման հոգեբանական հետազոտության քննադատությանը համահունչ
այս ընդգծումները մնացել են հարաբերականորեն արտասովոր, բացառիկ: Չնայած նրան, որ գենդերի հետազոտությունը ներառում է սեռական կողմնորոշում,
այն ցուցադրում է դեպի զարգացմանը ձգտող թույլ ուղղություն, այսինքն՝ փոխկախվածության

այս

ձևի

հանդեպ

ուշադրությունը

եղել

է

բավականին

սահմանափակ (Lee and Crawford, 2007): Փոխկախվածությունը, այնուամենայնիվ,
մնում է մեծ ուշադրության արժանի թեմա :

Պրոտոտիպային (նախատիպային)` արքետիպային թեմաների
հետազոտություն

Կանանց ու գենդերի հետազոտության էությանը ինչ-որ չափով ըմբռնելու
համար ուսումնասիրեցինք նյութեր պատմական տվյալներ որոշակի թեմաների
համար, որոնք ցույց են տալիս ֆեմինիստների հետագա հետազոտական
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առաջարկներում երևան եկած հետազոտությունների տեսակները Չնայած մեր
կողմից թեմաները ընտրվում են որոշակի չափով ինքնակամորեն,

այնուամե-

նայնիվ, մենք 6 թեմաների ընտրության դեպքում առաջնորդվեցինք այն գաղափարով, որ տարածենք հոգեբանությունը հարակից ոլորտներում : Նաև կանանց ու
գենդերի հետազոտության մեջ հարաբերություններում փոփոխականը ցույց տալու
համար ընտրեցինք որոշ թեմաներ, որոնք պատրաստակամորեն համապատասխանում են ավանդական հետազոտական ոլորտներին, և թեմաներ, որոնք չեն
համապատասխանում: 3 թեմաներն են` գենդերային կարծրատիպեր և սեռային
դերի վերաբերմունք, գենդեր և դեպրեսիա, աշխատանք-ընտանիք խնդիրներ :
Թեմաները վերլուծելու համար հետազոտողներն ի սկզբանե սահմանեցին հարակից ոլորտներում առկա հասկացությունները` հեշտացնելով հետազոտության
նախաձեռնումը: Ի հակադրություն վերոնշյալ 3 թեմաների` ընտրեցինք նաև հավելյալ 3 թեմա, որոնք ավանդական ոլորտներին չեն վերաբերում, այլ ֆեմինիստների սոցիալական փոփոխությունների օրակարգում են` մտերիմ զուգընկերոջ
կողմից կիրառվող բռնություն, հղիության արհեստական ընդհատում և սեռական
ճնշում: Բոլոր 6 թեմաների համար մենք դիտարկեցինք 1960-2009 թվականների
«PsycINFO»-ի հետազոտությունները:

Ավելացնելով գենդերը դեպի արդեն գոյություն ունեցող հետազոտական
ոլորտներ

3 թեմաների հետազոտությունը, որոնք ավելացրին գենդերը արդեն գոյություն ունեցող հետազոտական ոլորտներ, ցույց տվեց դրանց հանրաճանաչության
բարձրացման ուղղվածությունը, որն էլ արժևորվեց գենդերային կարծրատիպերի
ու սեռային դերի վերաբերմունքում ցուցանիշների միանգամից բարձրացմամբ ու
անկմամբ: Ի հակադրությունգենդերի և դեպրեսիայի՝

աշխատանք-ընտանիք

խնդիրները ցույց են տալիս ավելի կայուն, բայց աստիճանական աճ : Նշված երեք
թեմաներից յուրաքանչյուրի հետազոտությունն ունի յուրահատուկ պատմություն:

Գենդերային կարծրատիպեր ու

սեռային դերի վերաբերմունք
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(ինդեքս

պայմանը`

սեռային

դերի

վերաբերմունք,

սեքսիզմ) :

Մշակութային

կարծրատիպերի, որոնք մարդիկ ընդհանրականորեն ունեն կանանց ու տղամարդկանց մասին, հետազոտությունն իրականացավ 2 ուղղությամբ` մասկուլին և
ֆեմինին` հետևողականորեն հաշվի առնելով Բականսի մտքերը՝ իրենց հետազոտության բովանդակությունը նկարագրելու համար: Չնայած գենդերի կարծրատիպացնող հետազոտության քանակի ժխտմանը, կարծրատիպերի վտանգների
վերջին գիտափորձերն ուշադրություն գրավեցին` բացահայտելով, որ կարծրատիպերը, որոնք պատկերում են որևէ մեկի սեռը, անբարենպաստորեն կարող են
նվազեցնել կարծրատիպերին հարող խնդիրների դրսևորումները (Nguyen and

Ryan, 2008 ; Steele, Spencer and Aronson, 2002):
Վերաբերմունքային համատեքստում գենդերային նախապաշարմունքը
համարվում է սեքսիզմ: Ի հայտ եկան նախաձեռնող չափումներ (Spence and

Helmreich, 1972 ; Swim, Aikin, Hall and Hunter, 1995 ; McHugh and Frieze, 1997) :
Հետազոտությունը բացահայտեց, որ կանանց հանդեպ վերաբերմունքը և´ դրական
է (կամ բարյացակամ), և´ բացասական (կամ թշնամական) (Glick and Fiske, 2001) :
Մինչ այդ ոչ հայտնի, թաքնված չափումները գնալով դարձան ավելի հանրաճանաչ
և

հետագայում

հաստատեցին

սեքսիզմի

ու

գենդերային

կարծրատիպերի

տարածումը (Rudman, Greenwald, McGhee, 2001)։

Գենդեր և դեպրեսիա (ընկճվածություն) (ինդեքս պայմանը հավասար է 13
պայմանի, իսկ դեպրեսիա ասելով՝ հասկացվում է

ընդհանուր դեպրեսիա,

հետծննդաբերական, պարբերաբար կրկնվող դեպրեսիա, Բեկի դեպրեսիայի
սանդղակ) :
Գոյություն ունեցող բացահայտումները շարունակվում են (Nolen-Hoeksema,

1987), ավելանում է նաև հոդվածների քանակը : Այս հետազոտության մի մասը
ներգրավում է անհատական գործոններ, ինչպիսին են գենդերը (Eley et al., 2004),

հորմոնները (Cyranowski, Frank, Young, Shear, 2000), գիտակցական (կոգնիտիվ)մտազբաղ ոճերը (Nolen-Hoeksema, Girgus, 1994), հուզական գործընթացներին
հարակից անձի փոփոխականները (Kendler, Neale, Kessler, Heath, Eaves, 1993) :
Կանանց մոտ ընկճվածությունը (դեպրեսիան) պայմանավորված է նաև կյանքի
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բացասական

այնպիսի

փորձառնություններով,

ինչպիսին

էեն

սեռական

բռնությունն ու հասակակիցների ճնշումը (Kendler, Kuhn, Prescott, 2004),
միջանձնային տագնապային հարաբերությունները (Shih, Eberhart, Hammen,

Brennan, 2006), մարմնի պատկերից ոչ բավարարվածությունը և որպես օբյեկտ
դիտարկումը (Crabe, Hyde, Lindberg, 2007), նաև սթրեսը (լարվածությունը), որը
կարող

է

առաջանալ

խնամքի

հետևանքով

(Cyranowski,

Frank, 2006) :

Դիտարկելով բազմաթիվ փոփոխականներ, որոնք վկայում են կանանց մոտ
ընկճվածության (դեպրեսիայի) բարձր ցուցանիշի մասին, հետազոտողներն
առաջարկեցին տեսություններ, որոնցում անհատների աֆեկտիվ, կենսաբանական,

գիտակցական

(կոգնիտիվ)

հակվածությունները

փոխադարձաբար

ներգործում են կյանքի բացասական իրավիճակների վրա` առաջացնելով կանանց
խոցելիության լայն մեծություն (Hankin, Abramson, 2001, Mezulis, Abramson, 2008) :

Աշխատանք-ընտանիք
աշխատանք

խնդիրներ

հարաբերություններ,

երկակի

(ինդեքս

պայմանը`

կարիերաներ) :

ընտանիք-

1970-1980-ական

թվականներին կանանց, հատկապես մայրերի` աշխատաշուկայում ներգրավվածության աճին զուգահեռ հետազոտողները նախաձեռնեցին աշխատող կանանց
ու երկակի գումար ստացող զույգերի հետազոտություն (T. W. Martin, Berry,

Jacobsen, 1975) : Ուսումնասիրությունները վերահսկեցին ընտանիքում աշխատանքի բաժանումը (e.g., Benin, Edwards, 1990), թե ինչպես են ընտանիքի
անդամներն ընկալում դրանց արդարությունը, հավասարությունը (e.g., Sanchez,

1994):

Բազմաթիվ հետազոտություններ կենտրոնացան մայրերի՝ աշխատելու

դեպքում այն ազդեցությանը, որն իր ներգործությունն է ունենում ամուսնության

(e.g., Chassin, Zeiss, Cooper, Reaven, 1985), երեխաների դաստիարակության ու
ակադեմիական ձեռքբերումների վրա (e.g., Goldberg, Prause, Lucas-Thompson,

Himsel, 2008 ; Vandell, Ramanan, 1992) և հենց իրենց կանանց վրա` ընդգրկելով
նրանց լարված ու բարեկեցիկ վիճակները (e.g., Raver, 2003) :
Հետազոտական այս ոլորտը ներառում է նաև աշխատանք-ընտանիք
լարվածության (սթրեսի)

հետևանքով առաջացած առողջական խնդիրների (van

Steenbergen,

2009)

Ellemers,

և

կազմակերպչական
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քաղաքականության

ուսումնասիրությունները, որոնք կարող են ազդել այդ լարվածության վրա

(Galinsky, Stein, 1990) : Ուշադրության արժանացավ նաև աշխատանքի վայրում
մայրերի նկատմամբ խտրականությունը (Crosby, Williams, Biernat, 2004) : Բացի
այդ՝ աշխատանք-ընտանիք բախման (կոնֆլիկտի) վրա վաղ կենտրոնացումը
դրականորեն հեշտացնում էր այդ ուսումնասիրության կատարումը (Barnett, Hyde,

2001 ; Greenhaus, Powell, 2006) :
Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ գենդերային կարծրատիպերի ու
վերաբերմունքի հետազոտության աճն ակնհայտ է: Այս թեման ընդգրկեց ոչ միայն
ֆեմինիզմի ալիքը, այլև այն աճող հետաքրքրությունը կարծրատիպացման
նկատմամբ, որը գոյություն ունի սոցիալ-կոգնիտիվ հետազոտողների մոտ: Ի
հակադրություն սրան՝ գենդերի ու ընկճվածության (դեպրեսիայի), ինչպես նաև
աշխատանք-ընտանիք խնդիրների հետազոտությունը աճել է ավելի դանդաղ`
ներկայացնելով գենդերի ընկալման

բարդությունը ավանդույթների շրջանում :

1990-ական թվականների սկզբներին գենդերը ու դեպրեսիան նշված թեմաների
շարքում դարձան լայնորեն տարածված ու հանրաճանաչ։

Դիմելով ֆեմինստ ակտիվիստների օրակարգին

Ֆեմինիստ ակտիվիստներն ուշադրություն գրավեցին
ուղիների

վրա,

որտեղ

կանանց

համար

բազմաթիվ

անբարենպաստ

այն

պայմանները

շարունակվում են: Նրանց ակտիվությունը նպատակաուղղված էր՝ բարելավելու
տվյալ խնդիրներն օրենսդրության միջոցով (օրինակ՝ արգելելով սեռական
ճնշումը), դատական որոշումներով (օրինականացնելով հղիության արհեստական
ընդհատումը), համայնքի կազմակերպմամբ (բռնության ենթարկված կանանց
համար

ապաստարաններ

կառուցելով)

ու

անհատական

հմտությունների

ուսուցմամբ (ինքնապաշտպանական դասեր, ինքնավստահության ուսուցում) :
Նման թեմաներ ներկայացնելու համար, որոնք անցյալում բավականաչափ չեն
դիտարկվել, մենք ուսումնասիրեցինք մտերիմ զուգընկերոջ կողմից իրականացվող բռնության, հղիության արհեստական ընդհատման ու սեռական ճնշման
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հետազոտություն : Ֆեմինիստները նշեցին, որ այդպիսի հետազոտությունը ոչ
միայն ներդրում ունի գիտելիքի դաշտում, այլ նաև տեղեկացնում ու աջակցում է,
ինչպես նաև խրախուսում սոցիալական փոփոխություններ օրենսդրության ու այլ
հնարավոր միջոցներով : Ըստ ստացված տվյալների` հատկապես մտերիմ զուգընկերոջ կողմից կիրառվող բռնությունն աճել է :
Տվյալ հետազոտության 3 թեմաներն էլ ունեն իրենց առանձին պատմությունը:

Մտերիմ զուգընկերոջ կողմից կիրառվող բռնություն (ինդեքս պայմանը`
ծեծված կանայք, զուգընկերոջ սեռական բռնություն, ընտանեկան բռնություն,
մտերիմ զուգընկերոջ կողմից կիրառվող բռնություն): Հետազոտությունը ցույց
տվեց

ամուսնություններում

ֆիզիկական

ագրեսիայի

գերակշռությունը,

և

հետազոտողները կենտրոնացան հիմնականում ծեծված կանանց վրա, որոնք
իրենց ամուսինների ֆիզիկական ագրեսիայի միակողմանի զոհն են : Ուսումնասիրությունները հետազոտեցին բռնության ցիկլային օրինակները (Walker, 1979),
ագրեսորի բնութագրիչները (e.g., Gondolf, 1988) և տղամարդկանց բռնության
արդյունքում կին զոհերի մոտ ձևավորված կոպպինգը (e.g., Koss, Bailey, Yuan,

Herrera, Lichter, 2003) : Հետազոտությունը տարածվեց՝ ներառելու համար այլ
հարաբերություններում էլ ֆիզիկական ու հոգեբանական բռնությունները` ընդգրկելով մասնավորապես նրանց, ովքեր ժամադրում էին դեռահասների, գեյերի և
լեսբիուհիների (e.g., Tjaden, Thoennes, Allison, 1999, Wekerle, Wolfe, 1999) :
Որոշ

հետազոտողներ

ընդգծեցին

կին

և

տղամարդ

զուգընկերների

ագրեսիայի նմանատիպ ընդհանրությունը (Archer, 2000 ; Straus, Gelles, Steinmetz,

1980) : Ֆեմինիստ հետազոտողները հարցականի տակ դրեցին ստացված
տվյալների ուղղվածության իմաստը, նշանակությունը․ նրանց կարծիքով՝ կարող
են պահանջվել տարբեր մոդելներ՝ հասկանալու համար կանանց ու տղամարդկանց մոտ մտերիմ զուգընկերային բռնությունը (Frieze, 2008 ; McHugh, Livengston,

Ford, 2005) : Մի մոտեցման մեջ Ջոնսոնը (1995) տարբերակեց հայրիշխանական
տեռորիզմը և տարածված զուգընկերային բռնությունը :
Վերջերս կատարված հետազոտությունները վկայում են այն մասին, որ կա
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տեսական համաձայնությունների պակաս, բայց միաժամանակ առաջընթաց
զուգընկերային բռնության ձևերի ու միջանձնային համատեքստի ընկալումների
մեջ :

Հղիության արհեստական ընդհատում (ինդեքսը` հղիության արհեստական
ընդհատում, վերաբերմունք հղիության արհեստական ընդհատման նկատմամբ,
հղիության դրդված արհեստական ընդհատում) : Հղիության արհեստական
ընդհատման օրենսդրության դաշտ մտնելը երկրորդ ալիքի ֆեմինիստական
շարժման կարևոր նպատակն էր, որն ընդգծում էր վերարտադրողական
ազատության

կարևորությունը

(Smyth,

2002) :

Վաղ

հետազոտությունները

կենտրոնացել էին հղիության արհեստական ընդհատման հետ կապված հույզերի,
կոգնիցիաների, վերաբերմունքի և վարքի ըմբռնման (Adler, Tschann, 1993 ; Rosen,

Werley, Ager, Shea, 1974), ինչպես նաև դրանով պայմանավորված հոգեբուժական
նախորդող ազդեցությունների ու հետևանքների վրա (Pfeiffer, 1970) : Ավելի ուշ
հետազոտությունը կենտրոնացավ այն նպատակի վրա, որ բարելավի կանանց
կյանքը այնպիսի միջամտություններով, որոնք աջակցեն նրանց վերարտադրողական որոշումներին (Littman, Zarcadoolas, Jacobs, 2009) և վստահեցնեն նրանց, որ
կարող են առանց որևէ խնդրի իրականացնել վերարտադրողական որոշումներ ու
հղիության ապահով ընդհատումներ (Baiden, 2009 ; Jones, Weitz, 2009) :
Հետազոտությունը, որը գնահատում է հղիության արհեստական ընդհատման իրականացման հոգեկան առողջությունը համեմատելով նրա հետ, որ կանայք
դադարեցնում են ոչ ցանկալի հղիությունը, եզրակացրեց, որ կանանց մեծ մասը,
որոնք դադարեցնում են հղիությունը, չեն ապրում հոգեկան բացասական
հետևանքներ (Major et al., 2009): Չնայած հեղինակները բարձրաձայնեցին, որ ոչ
ցանկալի հղիության և դրա ընդհատման հետազոտության կարիք կա, սակայն հոգեբանական հետազոտական ոլորտում հետազոտական այս ոլորտը ստացավ
միայն համեստ ուշադրություն։ Հաշվի առնելով հղիության արհեստական ընդհատման շուրջ քաղաքական կոնֆլիկտը` հետագա հետազոտությունը, անկասկած, իր ուշադրությունը կսևեռի

անհատական իրավունքների, գենդերային

խնդիրների, սոցիալական հարաբերությունների և մարդկային կյանքի բազմա103

քանակ հեռանկարների հետ կապված բազմաթիվ հարցերի վրա (Shrage, 1994):

Սեռական ճնշում (ինդեքսը` սեռական ճնշում): 1970-ական թվականներից
սկսած՝ ոչ ցանկալի սեռական վարքը բնորոշվեց որպես սեռական ճնշում և
հայտնվեց ֆեմինիստական ակտիվիստների ուշադրության կենտրոնում : Հետազոտողներն ուսումնասիրել են զոհի վրա սեռական ճնշման գերակշռությունը,
կազմակերպչական կոնտեքստը և ազդեցությունը, ինչպես նաև այն կանխելու

քաղաքականությունը (Fitzgerald, 1993 ; Riger, 1991): Հետազոտությունը հիմնականում կենտրոնացավ տղամարդկանց` իշխանության չարաշահող դիրքերի վրա
և

տարածվեց

ուսումնասիրելու

համար

հասակակիցների,

ինչպես

նաև

ստորադասների և վերադասների կողմից ճնշումը: Ֆեդերալների աշխատանքային
ջանքերի լայնածավալ հետազոտությունը տրամադրեց ճնշման անկմանն ուղղված
տվյալներ, և մյուս ուսումնասիրությունները հետազոտեցին կրթական հաստատություններում առկա ճնշումները (Hill and Silva, 2005) :
Տեսական բազմաթիվ հեռանկարներ դիտարկել են սեռական ճնշումների
հետազոտությունը՝ անհատական տարբերությունների (Pryor, 1987) վրա կենտրոնացումից անցնելով կազմակերպչական դինամիկային և մշակույթին (Gutek,

Morasch, 1982 ; Timmerman, Bajema, 2000) : Ընդհանուր հետազոտությունն կողմ է
այն տեսակետին, որ սեռական ճնշումն ավելի լավ է ընկալվում հոգեբանական ու
սոցիալական գործոնների միասնական դիտարկման արդյունքում :
Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ հետազոտական վերոնշյալ 3 թեմաներն
ուղղորդում են՝ հասկանալու այն երևույթները, որոնք ֆեմինիստները դիտարկում
են որպես գենդերային հավասարության խոչընդոտներ : Այս թեմաներից ոչ մեկն էլ
հոգեբանական հետազոտության մեջ

լայն տարածում չունի․ միայն վերջին

տարիներին մտերիմ զուգընկերոջ կողմից կիրառվող բռնությունն է, որ ենթարկվել
է կայուն հետազոտության :

Կանանց և գենդերի հետազոտության տեսական կողմնորոշումները

Չնայած երկրորդ ալիքի ֆեմինիստական շարժման հետ մեկտեղ կանանց և
104

գենդերի հոգեբանական հետազոտության աճին՝ այդ հետազոտությունը հաճախ
իր տեսական կողմնորոշմամբ չի ճանաչվում ֆեմինիստական: Կանանց շարժումն
արթնացրեց հետաքրքրություն գենդերային խնդիրների նկատմամբ, առաջ քաշեց
ֆեմինիստական

հոգեբանությունը

և

ստեղծեց

բազմաթիվ

հայեցակարգեր

(կոնցեպցիաներ), որոնք հիմք դարձան հոգեբանական հետազոտության (սեքսիզմ,
սեռական ճնշում) : Հետազոտություններից ոմանք ուղղված էին ֆեմինիստ
ակտիվիստների նպատակներին, բայց կանանց ու գենդերի հետազոտության մեծ
մասը՝ որպես այդպիսին, չուներ նման ուղղվածություն :

Հստակորեն ֆեմինիստական կողմնորոշում

Կանանց ու գենդերի հետազոտման մի շարք ուսումնասիրություններ
ոգեշնչվել են ֆեմինիստական գաղափարախոսությունից: Այդպիսի հոդվածների
ամբողջական դիտարկումը դժվար է` հաշվի առնելով տեսական կողմնորոշումների խճճված սահմանները, ֆեմինիստական տեսության դեպքում` դրանց
մոտեցումների և ենթադրությունների ներքին բազմազանությունը (Christer and

McHugh, 2011 ; Gergen, 2000) : Բացի դրանից՝ հեղինակները, որոնք իրենց աշխատանքները համարում են ֆեմինիստական, հաճախ հստակորեն չեն կիրառում
ֆեմինիզմի բնորոշումներն իրենց աշխատանքներում:
Հստակորեն ֆեմինիստական տեսության գերակշռությունը գնահատելու
համար հաշվեցին կանանց ու գենդերի հոգեբանության ֆեմինիստական հոդվածները : Ֆեմինիզմի, ֆեմինիստական հոգեբանության, ֆեմինիստական թերապիայի կամ կանանց ազատագրման շարժման ինդեքսները կանանց ու գենդերի
հոգեբանության լայն սահմանման շրջանակներում կազմեցին հոդվածների միայն
3.4 տոկոսը՝ 1960-2009 թվականների համար (հոդվածների քանակն ավելացվել էր
1969 թվականից սկսած : Այնուամենայնիվ, հոգեբանության մեջ ֆեմինիզմի ամսագրային հոդվածները հարաբերականորեն քիչ են:

Գենդերի բազմակի տեսություններ
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Քանի որ տեսական կողմնորոշման մեջ գենդերի ու կանանց հոդվածները
ծայրահեղորեն բազմազան են, ընդհանուր առմամբ հեշտ չէ դրանք դասակարգել
ըստ տեսության: Շատ հեղինակներ իրենց վերլուծությունները չեն դիտարկում
հոգեբանական տեսության շրջանակներում: Այնպիսի յուրահատուկ թեմաների
շուրջ հետազոտության դեպքում, ինչպիսին սեռական ճնշումն է, առաջ են գալիս
այդ երևույթի բարդությունը դիտարկող տեսություններ: Շատ հեղինակներ
յուրաքանչյուր հոդվածում

հաշվի են առնում ավելի քան մեկ կամ ավելի

յուրահատուկ երևույթ պարունակող տեսություն:
Տեսություններն

ավելի

հեշտորեն

ցույց

են

տալիս

ֆեմինիստական

առանձնահատուկ իրավիճակային գործոններ, որոնք ստեղծում են կանանց
համար անբարենպաստ պայմաններ, օրինակ` սեքսիստական վերաբերմունք,
գենդերային դերի նորմեր ու իշխանական կառույցներ, որոնք ստորադասում են
կանանց : Չնայած այս տեսություններից մի քանիսն ունեն սոցիալ- կառուցողական հենակետ (West and Zimmerman, 1987), որոշ տեսություններ` իրավիճակային
ու անհատական պատճառների փոխազդեցություններ (Deaux and Major, 1987),
մյուսները` իրավիճակային, անձնային ու կենսաբանական պատճառներ (Eagly

and Wood, 2012 ; Hyde et al., 2008):
Քանի որ սոցիալական հոգեբանության հիմնական թեման իրավիճակի ուժն
է, որն առաջացնում է հոգեբանական երևույթ, զարմանալի չէ, որ սոցիալհոգեբանական շատ տեսություններ ոչ միայն կապ ունեն գենդերի հետ, այլև
ներգրավված են եղել՝ ընկալելու համար գենդերը իրավիճակային եզրույթներում,
ինչն էլ նախընտրում են ֆեմինիստ հոգեբանները : Սոցիալական հոգեբանությունը
տրամադրել է իրավիճակային ազդեցությունները վերլուծելու տեսական բառապաշար: Օրինակ՝ սոցիալական ինքնության տեսությունը (Tajfel, 1978) կարևոր է՝
հասկանալու համար սեռային խտրականությունը (Schmitt, Spoor, Danaher,

Branscombe, 2009) և ֆեմինիստների հավաքական, միահամուռ գործողությունները
(van Zomeren, Postmes, Spears, 2008): Ակնկալվող տեսությունը (Correll and Ridgeway,
2003) իրականացրեց կարևոր հետազոտություն․ այն կենտրոնացավ այն իրողության վրա, որ տղամարդիկ կանանց նկատմամբ ունեն վարքային ավելի բարձր
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կարգավիճակ (Ridgeway and Bourg, 2004) :
Համակարգի հաստատման տեսությունը (Jost, Banaji, Nosek, 2004) դիտարկել
է գենդերի կարծրատիպացումն ու գաղափարախոսությունը և դրանց ազդեցությունը վարքի վրա (Jost and Kay, 2005) : Հոգեբանության այլ ենթադաշտերում
նույնպես ընդհանուր տեսությունները դիտարկել են գենդերային խնդիրներ:
Օրինակ՝ զարգացման սոցիալ-կոգնիտիվ տեսությունն անդրադարձել է զարգացման հետազոտությանը: Գենդերն ուսումնասիրող անձնային տեսությունները
ներառել են անձի 5 գործոնների (Costa, Terracciano, McCrae, 2001), ինչպես նաև
հուզական կարողության մոդելները (Joseph, Newman, 2010) և տեսություն`
հիմնված տեղեկատվության սխեմատիկ մշակման վրա (Bem, 1981) :
Էվոլյուցիոն (զարգացման) տեսությունն ի հայտ եկավ 1980-ական թվականներին` իր հետ բերելով գենդերն ուսումնասիրելու հոգեբանների նոր խումբ : Այս
հետազոտության արմատները ոչ թե ֆեմինիզմում են, այլ սոցիոկենսաբանական
տեսության մեջ (Wilson, 1975), որն իր հերթին առաջացել է դարվինյան տեսությունից (Darwin, 1871) :
Սեռային տարբերությունների հոգեբանության վրա էվոլյուցիոն հոգեբանության հետքը չափելու համար կիրառել ենք 2 մեթոդ՝ որոշելու համար էվոլյուցիոն հոգեբանության հոդվածների տոկոսը «PsycINFO»-ում եղած մարդկային
սեռային տարբերություններին վերաբերող բոլոր հոդվածներում:
Առաջին մեթոդը, որը հաշվեց հոդվածներն ըստ բոլոր ինդեքս պայմանների
(որոնք պարունակում էին էվոլյուցիոն հայեցակարգեր՝ էվոլյուցիոն հոգեբանություն, էվոլյուցիայի տեսություն, բնական ընտրություն), 2000-2009-ական թվականների համար գտավ հոդվածների 0.71 տոկոսը։ Այդ հոդվածները

դասա-

կարգված էին մարդկային սեռային տարբերություններ ինդեքսով:
Երկրորդ

մեթոդը

հավելեց

այս

ինդեքսները`

ներառելով

սեռային

տարբերությունների բոլոր հոդվածները, որոնք հրատարակվել էին ամսագրերում։
Այդ հոդվածների վերնագրերում կային էվոլյուցիոն եզրույթներ (էվոլյուցիա և

մարդկային վարք, սեռականություն, էվոլյուցիա և գենդեր): Նույնիսկ այս մեթոդը
2000-2009 թվականների համար գտավ հոդվածների 1.25 տոկոսը։ Այդ հոդվածները
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դասակարգված էին ըստ մարդկային սեռային տարբերությունների ինդեքսով:
Ակնհայտ է, որ էվոլյուցիոն հոգեբանությունն աչքի չի ընկնում մարդկային
սեռային տարբերություններին վերաբերող հետազոտության իրականացմամբ:
Չնայած այն փաստին, որ մարդկային վարքի էվոլյուցիոն գիտության
շրջանակներում կան ֆեմինիստներ, սակայն ֆեմինիստ շատ հոգեբաններ
քննադատել են էվոլյուցիոն հոգեբանությունը, քանի որ այն ընդգծում է կանանց և
տղամարդկանց

բնական

տարբերությունները`

ուշադրություն

չդարձնելով

մշակութային ակտիվ, կառուցողական գործընթացներին (Eagley, Wood, 1999,

2011 ; Travis, 2003) : Չնայած այս քննադատությանը՝ էվոլյուցիոն հոգեբաններն
ունեն կարևոր դեր, տեսանելի են և սկսել են ուժգին բանավեճեր իրականացնել
այն իրողության վերաբերյալ, թե ինչպես են բնությունն ու դաստիարակությունը
միավորվում ժամանակակից հասարակություններում

դիտարկված գենդերի

երևույթի ստեղծման հարցում (Gangestad and Simpson, 2007) : Օրինակ՝ «Սեռային
դերեր»

ամսագիրը

էվոլյուցիոն

հոգեբանության

համար

առանձնացրել

է

ամբողջական 2011 հատուկ խնդիր (Smith and Konik, 2011) :

Կանանց և գենդերի հոգեբանության հետազոտության տարածումը

Գենդերի հետազոտությունը հոգեբանության համար կլիներ ավելի ազդեցիկ
ու կենտրոնական, եթե տարածվեր հոգեբանական գիտության բոլոր ոլոտներում:
Տվյալ հետազոտության բովանդակությունը նկարագրելիս նշեցինք, որ այն
կենտրոնացած է հիմնականում հետազոտական այն ոլորտներում, որոնք վերաբերում են սոցիալական վարքին ու անհատական հակումներին (զարգացման,
անձնային, սոցիալական), ինչպես նաև առողջությանը հարակից ու հոգեբանության այլ կիրառական ոլորտներին: Այս ոլորտներում հետազոտության տարածումը, այնուամենայնիվ, պետք է աչքի ընկներ սահմանափակ գենդերի հետազոտությանն ուղղված ամսագրերի տպագրմամբ: Այլապես կանանց ու գենդերի
հետազոտության մեծ մասը պետք է հրատարակված լինեին այն ամսագրերում,
որոնք կապ ունեին հոգեբանության ավանդական ոլորտների հետ (բժշկական,
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սոցիալական, արդյունաբերական-կազմակերպչական, կրթական), ինչպես նաև
գենդերի վրա կենտրոնացած ամսագրերում : Նաև անկախ նրանից, թե որտեղ է
հրատարակված գենդերի հետազոտությունը, այն կարող է լավ կամ վատ
ներկայացված լինել հոգեբանության արմատական հոդվածներում ու տեսական
ամսագրերում: Բացի այդ՝ հասարակության մեջ հոգեբանական գիտության լայն
տարածման

ուղիներից են

հոգեբանական դասագրքերը, հատկապես նրանք,

որոնք նախատեսված են հոգեբանության լայն շուկայի համար:
Մենք հետազոտել ենք գենդերի և կանանց հետազոտության տարածման
բոլոր ձևերը:

Ամսագրերի միջոցով տարածում

Առաջին

հերթին

ուսումնասիրեցինք

կանանց

և

գենդերի

հետազոտությունների ոչ ներգրավվածության ծավալը մասնագիտական ամսագրերում, որոնք սահմանափակում են գենդերի հետազոտության բովանդակությունը: Այնուամենայնիվ, ամսագրերում հայտնված կանանց և գենդերի
հոդվածները դասակարգվել են 2 կատեգորիաներում` մասնագիտական, որոնք
վերաբերում են գենդերին, և մնացած բոլորը: Մասնագիտական հոդվածները
բաղկացած են «PsycINFO»-ում առկա 52 ամսագրերից, որոնցում կան «սեռ»,
«գենդեր»

կամ

վերնագրերում

ֆեմինիզմի

եզրույթներ

(«ֆեմինիզմ»,

«հոգեբանություն», «գենդեր», «աշխատանք», «կազմակերպություններ», «կանանց
«եռամսյակային ամսագիր», «սեռային դերեր», «կանանց ուսումնասիրությունների

միջազգային ֆորում` համագումար») :
Համաձայն կանանց ու գենդերի հետազոտությանը մեր կողմից տրված լայն
սահմանմանը՝ գենդերի վերաբերյալ մասնագիտական ամսագրերում գտնվեցին
միայն 9.1 տոկոս հոդվածներ: Քանի որ տարիների ընթացքում նման ամսագրերի
քանակն աճել է, նկատելի է, որ 2000-2009–ական թվականների համար հոդվածների միայն 11.5 տոկոսը հայտնվեց մասնագիտական ամսագրերում: Ոչ մասնագիտական հոդվածների դեպքում տոկոսը կազմում էր 9.0 : Հետևաբար կանանց ու
գենդերի հոգեբանության հետազոտությունն ամբողջությամբ կենտրոնացած չէ
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կանանց ու գենդերի թեմաներին

նվիրված ամսագրերում

կամ ոչ մասնագի-

տական ամսագրերի նեղ շարքում:
Տարածման մի այլ ինդեքս է այն մեծությունը, որոնցում գենդերի ու կանանց
հոդվածները հայտնվել են հոգեբանության ամենաազդեցիկ պարբերականներում
և տեսական ամսագրերում: Դուրս բերեցինք այդպիսի 15 ամսագրեր, որոնք
ամենաազդեցիկ ամսագրերն են` չներկայացնելով սկզբնական հետազոտության
կամ մեթոդաբանական հոդվածներ: «Հինգ տարի ազդեցության գործոնների»
համաձայն, որոնք 23.5-ից 4.6-ի միջակայքում են, նվազման կարգով այդ ամսագրերն են` «Վարքային և ուղեղային գիտություններ», «Հոգեբանության տարեկան
պարբերական», «Հոգեբանական տեղեկագիրք», «Կոգնիտիվ հոգեբանության միտումները», «Հոգեբանական պարբերական», «Բժշկական հոգեբանության տարեկան պարբերական», «Սոցիալ-փորձարարական հոգեբանության առաջընթացները», «Ամերիկյան հոգեբաններ», «Հոգեբանական գիտության հեռանկարներ»,
«Անձնային և սոցիալ հոգեբանության պարբերական», «Հոգեբանական հարցում»,
«Բժշկական հոգեբանության պարբերական», «Նեյրոհոգեբանության պարբերական», «Կրթական հոգեբանության պարբերական» և «Հոգեբանական գիտության
ընթացիկ ուղղություններ» :
Կանանց և գենդերի հոգեբանության մեր ամենալայն սահմանմամբ
վերոնշյալներում գտնված հոդվածներն ըստ քանակի 3.5 տոկոս էին կազմում
1960-2009-ական թվականների համար և 3.6 տոկոս՝ 2000-2009-ական թվականների
համար (դիտարկել էինք տեսական և ամսագրային պարբերականների բոլոր
հոդվածները): Պարզվեց, որ ամենակարդացվող ամսագիրը «Հոգեբանական
տեղեկագիրքն» է (5.4 տոկոս) :
Վերոնշյալ հոդվածներում 37.9 տոկոսը մետավերլուծություններ են` դասակարգված մարդկային սեռային տարբերություններ ինդեքս պայմանով: Այլ
հոդվածներում 1960-2009-ական թվականների համար կազմում էր 7.5 տոկոս, իսկ
2000-2009-ական թվականների համար՝ 7.6 տոկոս : Այնուամենայնիվ, չնայած
նրան, որ գենդերի ու կանանց հետազոտությունները քիչ են ներկայացված ընթերցման ավելի մեծ ծավալ ունեցող ամսագրերում, քան այլ ընդհանուր ամսա110

գրերում, սակայն արդար կլինի եզրակացնել, որ գենդերի ու կանանց հոգեբանությունը առավելապես ներկայացված է հոգեբանության ազդեցիկ տեսական ու
ամսագրային պարբերականներում:

Ներածական հոգեբանական դասագրքերում ներկայացվածությունը

Ներածական հոգեբանական դասագրքերը կարևոր են հոգեբանությունը
տարածելու համար: Հոգեբանության կրթական ոլորտն ավարտում են բավականին մեծ թվով ուսանողներ․ 2008-2009 թվականներին՝ 94,271 ուսանող (Կրթական
վիճակագրությունների ազգային կենտրոն, 2010) :
Ներածական դասերին մասնակցում են նաև այլ ոլորտներ ընտրած
ուսանողները, հետևաբար ներածական հոգեբանական դասագրքերը կարևոր ուղի
են գենդերի տարածման ու ճանաչման գործում: Գենդերի ու կանանց հոգեբանությանը առնչվող հիմնական հայեցակարգերով լի էջերի հաշվարկը ցույց տվեց
դասագրքերի տեքստերում ներկայացվածության տարբեր ցուցանիշներ: 10
գրքերում էջերի հիմնական ներկայացվածությունը կազմում էր 20.9 տոկոս (դրանք
պարունակում էին կանանց ու գենդերին վերաբերող գոնե որոշակի նյութեր): 4
դասագրքեր, որոնք ունեին սեռի և գենդերի խնդիրների առանձին գլուխներ,
բովանդակությունը կենտրոնացած էր այդ գլխում:
Տվյալները ցույց տվեցին, որ համարյա բոլոր գրքերում ամենաընդգծվող
թեման պրոտոտիպային թեմաներից գենդերային կարծրատիպերն ու սեռային
դերերի վերաբերմունքն էր․ ընդգրկում էր 4-23 էջերը: Գենդերի ու ընկճվածության
(դեպրեսիայի), ինչպես նաև մտերիմ զուգընկերոջ կողմից կիրառվող բռնության
թեմաները նույնպես առկա էին յուրաքանչյուր գրքում, թեև համեմատաբար էջերի
ավելի քիչ քանակով: Ամենաքիչ ամփոփվող թեմաներն էին սեռական ճնշումն ու
հղիության արհեստական ընդհատումը:

Տվյալ թեմաներից յուրաքանչյուրը

գտնվեց 10-ից միայն 4 գրքերում, մասնավորապես կանանց իրավունքների մասին
գրառումներում: Օրինակ՝ Քինգը (2011) թեմայի վերաբերյալ գրում է․ «ԱՄՆ-ում
սեռական ճնշումը սեռական խտրականության անօրինական ձև է, որը խախտում
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է 1964 թվականի Քաղաքացիական իրավունքների փաստաթղթի 7-րդ գլուխը» (էջ
479): Իսկ Վեյդը և Տավրիսը 2011 թվականին անդրադարձան

հղիության

արհեստական ընդհատմանը` նշելով «տարածքները, երբ մարդկային իմաստալի
կյանքը սկսվում է, և ի՞նչ իրավունքներ ունի սաղմը, ի՞նչ իրավունքներ ունի կինը՝
վերահսկելու իր սեփական մարմինը» (էջ 315) :
Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ ակնհայտ է, որ կանանց ու գենդերի
հոգեբանության հետազոտությունն ավելի լայն տարածում է գտել ներածական
հոգեբանական

վերոնշյալ

դասագրքերի

միջոցով:

Որոշ

տեքստերում

ուշադրության քանակը մեծ է` դիտարկելով դասագրքերում թեմաների լայն
շարքը: Քանի որ ավելի քան մեկ մեկնաբանություն է հաճախ հավանական,
գիտության ներառողական ոլորտն առաջարկում է դասագրքերի հեղինակներին
հնարավորություն՝ հակադրելու հարակից տեսություններն այնպես, որ դրանք
կարող են ներշնչել ուսանողներին քննադատորեն մտածել:

Եզրակացություն

Հոգեբանական գիտությունը շարունակաբար ձևափոխվել է ոչ միայն ի
պատասխան

իր

տեսության

զարգացման

և

բացահայտման

ներքին

զարգացումների, այլև այն ռեակցիաների, որոնք բարձրացվել են հասարակության
մեջ սոցիալական փոփոխությունների հետևանքով: Ֆեմինիզմը՝ որպես սոցիալական շարժում, բարձրաձայնել է հոգեբանական հարցեր գենդերի անհամար
կողմերի վերաբերյալ, և ակտիվիստները կոչ են արել հետազոտությանը աջակցելու համար կատարել սոցիալական գործողությունները, օրենսդրական և այլ
բարեփոխումները: Այնուհետև հոգեբանության մեջ հետազոտողները ծավալեցին
գենդերը և կանանց հետազոտելու իրենց գործունեությունը:
Հոդվածների քանակի աճն ակնհայտ է: Ամբողջ հոգեբանության մեջ
հետազոտություններում գենդերի հետազոտման աճի գագաթնակետը եղել է 1970
թվականի վերջերին, որը համընկնում է ֆեմինիստական ակտիվիզմի փուլին, և
աճել է նորից 2000 թվականին: Ըստ երկրորդ աճի ու գենդերի հետազոտության
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շարունակելիության՝ չնայած ֆեմինիզմը տվյալ հետազոտության սերմերը ցանեց`
բարձրաձայնելով սադրիչ հարցեր, այդ սերմերը ստացան արմատներ ու գիտական երկարատև ներդրում: Սկսեցին հաշվի առնվել գենդերային հարաբերություններում սոցիալական փոփոխությունների ազդեցությունները: Բացի այդ՝
հաշվի առնելով ավելի շատ կանանց, քան տղամարդկանց դերի սոցիալական մեծ
փոփոխությունը՝ կանանց հոգեբանությունը, ի տարբերություն տղամարդկանց
հոգեբանության, ստացավ ավելի շատ գիտական ուշադրություն:
Ինչպես ցույց են տալիս մեր վերլուծությունները, գենդերի ու կանանց
հոգեբանությունը ներդրվել է մի շարք մասնագիտական ոլորտներում և ոչ միայն
հատուկ կենտրոնացվել գենդերի ամսագրերում : Եթե 1960-ական թվականների
սկզբներին գենդերի ու կանանց հետազոտությունն ուներ եզրային տեղ, թեկուզ
ներածական

հոգեբանական

դասագրքերում,

հետագայում

ժամանակակից

հոգեբանական գիտություններում ունեցավ իր մշտական տեղը:
Վերոհիշյալ հոդվածում ներկայացված վերլուծությունների մեծ մասը
վերցված է «PscyNET»-ից, որն էլ պահպանվում է Ամերիկյան հոգեբանների
ասոցիացիայի փորձագետների կողմից: Կարծում ենք, որ հոդվածների դասակարգումներում առկա են տվյալ անհատների դատողությունները, որոնք սուբյեկտիվ
են, բայց ամեն դեպքում դասակարգման տվյալները հանրային են և կարող են
ստուգվել ցանկացած պահի հեղինակների կամ մեկ այլ մարդու կողմից, որն ունի
մուտք դեպի տվյալների բազա: Բացի այդ՝ դասակարգումները ոչ թե կոդավորված
են, այլ անկախ:
Ամփոփելու համար մեր տեսակետները գենդերի և կանանց հետազոտման
պատմության վերաբերյալ, կարծում
ֆեմինիստական

ենք, որ այս հետազոտությունը շահել է՝

գաղափարախոսության հետ համեմատած, չնայած անցել իր

սահմանները: Այգում աճել են շատ ծաղիկներ, ծաղիկներ, որոնցով լայնորեն չեն
հիացել ֆեմինիստական որոշ հոգեբաններ : Շատերը, եթե ոչ բոլորը, ովքեր իրենց
համարում են ֆեմինիստ հետազոտողներ, շարունակում են ուշադրություն գրավել
իրավիճակային պատճառականության վրա: Օրինակ՝ Գրինը (2010, էջ 445) գրում
է․ «Ֆեմինիստական հոգեբանության մեջ... կա հստակ որոշակիություն՝ վարքը
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դիտարկելու իշխանության տարբերակման սոցիալական համատեքստում և ոչ թե
այն դիտարկելու որպես մեկուսացում կամ անձի արատ» : Ինչևէ, առանց
անտեսելու այս փաստը՝ գենդերի ու կանանց հոգեբանությունը տարածվել է`
ներառելով փոփոխականների մեծ շարք, որոնք իրավիճակային չեն, չնայած,
իհարկե, կարող են ազդվել իրավիճակային գործոններից : Հայտնի շեշտադրումները հիմա ներառում են հորմոնալ գործընթացները` ընդգրկելով դրանց կազմակերպչական ու ակտիվացնող ազդեցությունները (Haselton, Mortezaie, Pillsworth,

Bleske-Rechek, Frederick, 2007, Hines, 2009 ; Jordan-Young, 2010 ; Taylor, Master,
2011), կոգնիտիվ և աֆեկտիվ գործընթացները (Roberts, Pennebaker, 1995, Shields,
2005), բնավորությունը և անձը (Costa et al. 2001, Else-Quest, Hyde, Goldsmith, Van
Hulle, 2006), կոգնիտիվ և այլ ունակությունները (Else-Quest, Hyde, Linn, 2010 ;
Halpern et al., 2007): Գենդերի հետազոտողներն աստիճանաբար գիտակցեցին, որ
բնության ու դաստիարակության միահյուսման գիտակցումը հոգեբանական և
կենսաբանական փոփոխականների լայն գործիք է (Wood and Eagly, 2010):
Չնայած որոշ ֆեմինիստ հետազոտողներ շարունակում են հակասական
արտահայտվել հետազոտության մասին, որը համեմատում է սեռերը, շատերն էլ
գնահատում են ազդեցության չափը, որը բավականին տեղաշարժել է ավանդական տարբերություն-նմանությունը: Այլ ֆեմինիստներ կոչ են արել ուշադրություն
դարձնել վերլուծությունների միջանձնային, կազմակերպչական և սոցիալական
մակարդակներում

սոցիալական

համատեքստի

վրա

(Yoder, Kahn, 2003):

Համեմատական մեթոդում այնուհետև 1978-2009 թվականների սեռային համեմատությունների 299 մետավերլուծություններն են, որոնք դասակարգված են
«PsycINFO»-ում : Հավելելով՝ կարող ենք նշել, որ սեռային համեմատությունների
հետազոտության խանդավառությունը ծագեց ֆեմինիստների կողմից, որոնք
պնդեցին, որ սեռային տարբերությունները սխալաբար անտեսվել են բժշկական
հետազոտությունում, բուժման մեջ, սոցիալական ռազմավարությունում, ներառյալ
հոգեկան առողջության հետազոտությունները: Ի պատասխան այս անտեսմանը՝
«Կանանց առողջության հետազոտման հասարակությունը» հիմնադրեց «Սեռային
տարբերությունների ուսումնասիրության կազմակերպություն», որն աշխատում է
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բարձրացնել

սեռի/գենդերային

տարբերությունների

մասին

գիտելիքների

մակարդակը` հեշտացնելով տարբեր փորձառություն ունեցող գիտնականների և
բժիշկների միջառարկայական հաղորդակցությունը ու համագործակցությունը:
Ֆեմինիստ հոգեբաններն ընդգծում են, որ հետազոտությունը պետք է նվիրվի սոցիալական գործողություններին և սոցիալական արդարությանը, ինչպես
նաև գիտելիքին: Եվ ելնելով տվյալ հեռանկարից` հոգեբանությունը կձևափոխի
հասարակությունը, որպեսզի զարգանա գենդերային հավասարություն:
Քննարկենք դատական գործերում աշխատանքի խտրականության գենդերային կարծրատիպերի հոգեբանական հետազոտման հաջողակ կիրառումը:
Աշխատանք-ընտանիք

խնդիրների

հետազոտությունը

ծառայեց

որպես

կազմակերպչական աշխատակազմի քաղաքականությունների առաջընթացային
փոփոխությունների հիմք: Նաև հոգեբանական հետազոտությունը եղել է հենակետ
ԱՄՆ-ի

գերագույն

դատական

որոշ

գործերում,

որոնք

դիտարկում

էին

վերարտադրողական իրավունքները: Ներկայումս « Թորնբուրգի մանկաբարձների
և

գինեկոլոգների

ամերիկյան

քոլեջի»

դեպքում

Ամերիկյան

հոգեբանների

ասոցիացիայի հետազոտությունն օգնեց տապալել Փենսիլվանիայի պետական
օրենքը, որը պահանջեց բժիշկներից

հղիության արհեստական ընդհատում

կատարող կանանց տեղեկացնել դրա ֆիզիկական և հոգեբանական վնասակար
հնարավոր ազդեցությունների մասին: Այդպես նաև սեռական ճնշման հետազոտությունը ազդեցիկ էր տարբեր համատեքստներում` ընդգրկելով դատական
գործեր ու կառավարության հսկողությունների ձևավորումներ : Կանանց առաջընթացային ու արդյունավետ առաջնորդության ոճերի հաստատումը լայնորեն
տարածվել է՝ բարելավելու համար կանանց մուտքը դեպի կորպորատիվ
առաջնորդական դիրքեր (Desvaux, Devillard-Hoellinger, Baum-garten, 2007) :
Տրամադրելով

համատեքստ

այս

հոդվածում

առկա

հոգեբանական

բովանդակային փոփոխությունների համար` կարող ենք նշել, որ ԱՄՆ-ում
հոգեբանության սեռերի կազմում կա նկատելի փոփոխություն: 1960 թվականին
կանայք կազմում էին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուների 17.5 տոկոսը,
իսկ 2009 թվականին` արդեն 75.4 տոկոսը: Նաև 1977 թվականին կանայք՝ որպես
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քոլեջների և համալսարանների հոգեբանության ֆակուլտետներում ամբողջական
դրույքով աշխատողներ, կազմեցին 20.5 տոկոս, իսկ 2006 թվականին՝ արդեն 46.2
տոկոս, ներառյալ 44.8 տոկոս՝ 2009 թվականին հոգեբանության ավարտական
ֆակուլտետներում: Չնայած նրան, որ այսօր կանայք շատ են հոգեբանության
ոլորտում,

այնուամենայնիվ,

նրանք դեռ չեն

հասել

տղամարդկանց հետ

կարգավիճակի և աշխատավարձի հավասարության, բայց այս առումով փոփոխությունները մեծ թիվ են կազմում։
Ինչպես ֆեմինիստները մեղադրում էին տղամարդկանց, որոնք գերակշռում
էին հոգեբանության մեջ` հաշվի չառնելով գենդերը ու ուսումնասիրելով իրենց
հետաքրքիր թեմաները, այնպես էլ հիմա, երբ կանայք ուսումնասիրում են իրենց
հետաքրքիր թեմաները, կանանց վերաբերող հարցերը, շատ դրականորեն
ընդունելություն չեն գտնում տղամարդկանց կողմից: Սակայն այս կանայք, ինչպես
նաև այն տղամարդիկ, որոնք աշխատում են կանանց ու գենդերի հոգեբանության
հետազոտությունների վրա, ստեղծել են հոգեբանություն, որը ներառում է 2
սեռերի վարքի ու մտքի ընկալումը, ինչը, անշուշտ, մեծ առաջընթաց է հոգեբանության համար։
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Աբստրակտ
Այս

հոդվածը

միջառարկայական

լսարանի

համար

նկարագրում

է

հոգեբանության` որպես գիտակարգի մեջ գենդերի վերլուծությունների ազդեցությունը և դրա նշանակությունը գենդերին վերաբերող միջառարկայական հետազոտությունների համար: Այստեղ առաջ է քաշվում այն գաղափարը, որ հոգեբանական հասկացությունները (անձ, դրդապատճառ, ցանկություն և այլն) ժամանակակից արևմտյան ընդունված դիսկուրսի մի մասն են, այդ պատճառով էլ հոգեբանության՝ դեռևս անդրադարձ չկատարված գաղափարների ընդգրկումը այլ գիտակարգերի շրջանակներում մեծ տարածում է ստանում: Մինչդեռ ֆեմինիստական
հոգեբանության մեծ մասն առանց քննադատության որդեգրում է այդպիսի հասկացություններ, քննադատական ֆեմինիստական հոգեբանությունը բացահայտում
է այդ դիսկուրսի սոցիալապես կառուցված լինելը, հետազոտում է, թե ինչպես է
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այն ներգործում մեր ամենօրյա սովորական փորձի ընկալման վրա, և, իհարկե,
ինչպես է այն կազմավորում այդ փորձը: Քանի որ հոգեբանական հասկացությունները այդքան տարածված են, և այլ գիտակարգերի կողմից արված վերլուծություններում

բացահայտորեն

կամ

հոգեբանությունը, հատկապես

ոչ

բացահայտորեն

առկա

քննադատական

ֆեմինիստական քննադատական հոգեբանութ-

յունը, որոշիչ դեր ունի գենդերի տրանսդիսցիպլինար ուսումնասիրության
զարգացման համար:
Հոգեբանությունը ոչինչ չի կարող ասել կանանց բնույթի, ինչպես նաև այն
մասին, թե կանայք ինչի կարիք ունեն,

ինչ են ուզում․

այդ հարցերի

պատասխանները հոգեբանությունը չունի … (Վայսշթայն, էջ 1971, 1993, 197)։
Հոգեբանության ամբողջ գիտության հանդեպ այդ խիստ մեղադրանքն ի
սկզբանե առաջ էր քաշվել ֆեմինիստական հոգեբան Նաոմի Վայսշթայնի կողմից
1971 թվականին «Հոգեբանությունը կառուցում է կնոջը» աշխատության մեջ:
Վայսշթայնի աշխատանքը նկարագրվել է որպես «հոգեբանության կազմաքանդման դասական օրինակ» (Թաթլ, 1986), որը «ամենուրեք համակել է ֆեմինիստ
հոգեբանների երևակայությունը»: Դա մինչ օրս ամենահաճախ մեջբերվող
աշխատություններից է ժամանակակից ֆեմինիստական հոգեբանության մեջ:
Նաոմի Վայսշթայնի հոդվածը ցույց է տալիս, թե ինչպես է հեղինակի ապրած ժամանակաշրջանի հոգեբանությունը բնութագրում է կանանց՝ որպես անհետևողական, հուզականորեն անկայուն, ամուր գիտակցություն կամ սուպերէգո
չունեցող, ավելի թույլ, առավելապես «դաստիարակող», քան ստեղծող, ավելի «ներըմբռնողական (ինտուիտիվ)», քան բանական էակներ, և եթե նրանք ընդհանրապես «նորմալ» են, ավելի շատ հարմարված են տանը և ընտանիքին: Կարճ
ասած՝ ցուցակը պատկանում է փոքրամասնական խմբի ստորադասության մասին
տիպիկ կարծրատիպին (Վայսշթայն, 1971,1993, էջ 207):
Վայսշթայնը կնոջ թերներկայացումը հոգեբանության կողմից բացատրում է
գիտակարգում առկա երկու հիմնախնդիրներով՝ փաստերը դիտարկելու ձախողմամբ (այսինքն՝ անբավարար գիտական հետևողականություն) և սոցիալական
համատեքստը բաց թողմամբ ու ներքին որակների վրա կենտրոնացմամբ։
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Վայսշթայնը ասում է. «Մինչև հոգեբանները չսկսեն հարգել փաստերը և
դիտարկել սոցիալական համատեքստը, որում կատարվում է մարդու գործունեությունը, հոգեբանությունը չի կարողանա առաջարկել որևէ նշանակալի բան»:
Վայսշթայնի հոդվածը նշանավորում է ժամանակակից ֆեմինիստական
հոգեբանության

սկիզբը

քննադատությունները`

և

ոչ

հիմնահոս

բավարար

հոգեբանության

գիտական

այս

երկու

հետևողականությունը

ու

սոցիալական համատեքստի ոչ բավարար ճանաչումը, որոնք այսօր բազմիցս
կրկնվում են բազմաթիվ ֆեմինիստ հոգեբանների կողմից: Շատ ֆեմինիստ
հոգեբանների համար նպատակը ավելի լավ գիտություն ստեղծելն է: Ըստ
ֆեմինիստական

հոգեբանության`

«Կանայք

և

Գենդերը.

ֆեմինիստական

հոգեբանությունը» ամենահայտնի դասագրքի հեղինակներ Ռոդա Անգերի և Մերի
Քրոուֆորդի՝ չնայած նրան, որ ֆեմինիստական հոգեբանները ընդունում են, որ
գիտությունը հեռու է կատարյալ լինելուց, նրանք գնահատում են գիտական
մեթոդները:

Վերջիններս

ճանապարհն

են՝

առ

բնական

ու

այսօր

մշակված

սոցիալական

առավել

աշխարհի

համակարգված

մասին

հարցերին

պատասխանելու համար (Անգեր և Քրոուֆորդ, 1992, էջ 16 )։
Ֆեմինիստ հոգեբանների մտահոգությունը՝ «սոցիալական համատեքստի»
հետ կապված, արտահայտվում է առաջին հերթին «անհատի» վրա «հասարակության» ենթադրվող ազդեցությանը և մարդու զարգացման մեջ «սոցիալիզացիայի»
կամ սոցիալապես պայմանավորվածության դերին արված հղումներում:
Այստեղ

ճիշտ

կլինի

ընդգծել

ժամանակակից

ֆեմինիստական

հոգեբանության դերը։ Այնպես, ինչպես այն հասկանում են հոգեբանները, հաճախ
խստորեն

տարբերվում

է

նրանից,

թե

ինչպես

է

այն

հասկացվում

այլ

գիտություններում, մասնավորապես ֆեմինիստական հոգեբանությունը, որին
առավելապես հղվում են հոգեբանությունից դուրս, խորապես հոգեվերլուծական է
(օրինակ՝ օբյեկտային հարաբերությունների տեսությունը, հատկապես Ջեսիկա
Բենջամին և Նենսի Խոդորով, նաև

մի շարք ֆրանսիացի հոգեվերլուծողներ,

ինչպիսիք են՝ Կրիստևան, Սիզուն, Իրիգարայը) կամ սերում է ֆեմինիստական
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հոգեբանության «տարբեր ձայներ» դպրոցից (հատկապես Մերի Բելենկի, նրա
գործընկեր Քերոլ Ջիլիգեն և հարվարդյան դպրոց):
Անգեր և Քրոուֆորդի ֆեմինիստական հոգեբանության լայնորեն կիրառվող
և շրջանառվող դասագիրքը կազմված է 632 էջից։ Դասագրքի միայն 6 էջն է
Ջիլլիգենի և նրա գործընկերների աշխատանքի մասին, օբյեկտային հարաբերությունների տեսությունը զբաղեցնում է միայն երկու էջ, իսկ Իրիգարայը, Սիզուն և
Կրիստևան ընդհանրապես նշված չեն: Ավելի ուշ կվերադառնանք այն հետաքրքիր
հարցին, թե ինչու է այս հոգեբանների աշխատանքը նշանավորվել հոգեբանությունից դուրս այն դեպքում, երբ գիտության ներսում գրավում է շատ համեստ տեղ:
Ժամանակակից ֆեմինիստական հոգեբանությունը սովորաբար (թեև ոչ
միշտ) քողարկվում է «կանանց հոգեբանություն» վերնագրի տակ: Ֆեմինիստական
հոգեբանությունը բաղկացած է «կանանց հոգեբանություն» գիտակարգի՝ դասագրքերում պարունակվող նյութից, բակալավրիատում ուսուցանվող կրթական
ծրագրից, ազգային հոգեբանական ասոցիացիաների ներսում ձևավորված «կանանց հոգեբանություն» խմբի կողմից կոնֆերանսներին ներկայացվող պրեզենտացիաներից և ոլորտի գլխավոր ամսագրերում կատարված հրապարակումներից,
հատկապես ամերիկյան «Կանանց հոգեբանություն պարբերական» և «Սեռական
դերեր», (առավել արմատական) բրիտանական «Ֆեմինիզմ և հոգեբանություն»
միջազգային ամսագրերում (ֆեմինիստական հոգեբանությունը աստիճանաբար
ներթափանցում է նաև հիմնահոս հոգեբանության ամսագրերը)։
Բազմաթիվ այլ գիտակարգերի հետ համեմատած՝ հոգեբանությունը շատ
ինստիտուցիոնալիզացված է: Բրիտանիայում, մասնագիտական մարմինը` Բրիտանական հոգեբանական միությունը, կարգավորում է գիտակարգի բովանդակությունն ու պրակտիկան, հաստատում է մինչավարտական և հետավարտական դասընթացները, հսողություն է սահմանում առավել բարձր համբավ
ունեցող ակադեմիական ամսագրերի վրա, իրականացնում է մասնագիտական
հաշվառման

(ռեգիստրացիայի)

համակարգ

(որից

չհամապատասխանող

հոգեբանները դուրս են մնում): Հիմնահոս հոգեբանությունը սահմանել է համատեքստը, որում հնարավոր է դարձել գենդերի հետ կապված հոգեբանական հետա120

զոտությունների զարգացումը, նա կիրառել է իր ինստիտուցիոնալ իշխանությունը՝
ֆեմինիստական հոգեբանությունը վերահսկելու համար:
Վաղ ֆեմինիստական հոգեբանական գրվածքները ցույց են տալիս, թե
որքանով է հոգեբանությունը որպես գիտակարգ հիմնված միայն արական
ընտրանքի վրա, և կառուցել է տեսություններ՝ հիմնված բացառապես արական
տեսանկյան վրա: Հայտարարվում էր, որ կանանց տեսանկյունը հաշվի առնելը
ամբողջովին կհեղափոխի գիտակարգը: Հնարավոր չէր համարվում իրենց
ներկայիս վիճակում կանանց՝ հոգեբանության մեջ ներառումը: Ավելի շուտ
կանանց՝ որպես իրենց տեսակի մեջ լիարժեք մարդկային էակներ ճանաչելը (այլ ոչ
թե ոչ համապատասխան, ոչ համարժեք (ոչ ադեկվատ), ցածր կարգի տղամարդ
էակ) կնշանակեր ամբողջ գիտակարգի վերաձևակերպում: Ֆեմինիստները պիտի
փոխակերպեին երկուսն էլ՝ 1․թե մենք ի՞նչ գիտենք կանանց ու տղամարդկանց
հոգեբանությունների մասին, 2․ թե ինչպե՞ս գիտենք այդ մասին:
Այս ոլորտի գրականությունը աչքի անցկացնելու դեպքում կսկսենք է ցինիզմով վերաբերվել այդ պնդմանը: Գենդերի հոգեբանության ամենաճնշող հատկանիշներից մեկն այն է, թե որքանով է հեշտ դրա ուսումնասիրությունը իրականացնել՝ գիտակարգի

հիմնահոսին բնորոշ անհատապաշտության (ինդիվի-

դուալիզմի) և պոզիտիվիստական էմպիրիկ մեթոդներին հետևելով: Արագորեն
կքննարկենք այս հատկանիշներից յուրաքանչյուրն իր հերթին և կնշենք, թե
ինչպես է քննադատական հոգեբանությունը, ի տարբերություն ֆեմինիստական
հոգեբանության հիմնական հատվածի, արմատական մարտահրավեր նետել
դրանցից յուրաքանչյուրին:
Առաջինը, ֆեմինիստական հոգեբանության հիմնական մասը խորապես
անհատապաշտական (ինդիվիդուալիստական) է: Հոգեբանությունը նվաճել է իր
համար կարգապահական (դիսցիպլինար) տարածություն, որը սահմանվում է
անհատի գիտական ուսումնասիրությամբ: Հոգեբանների կարծիքով, իհարկե, որ
անժխտելի է, որ անհատի կեցությունը սոցիալական համատեքստում է, որ շատ
բան կարող էր սոցիալական այլ

համատեքստում տարբեր լինել, օրինակ՝

հասարակություններն ունեն պատմություն, մեդիա և քաղաքական կառույցներ,
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որոնք անհրաժեշտաբար ազդում են անհատի վրա: Բայց նշված իրողությունների
վրա կենտրոնացումը, հոգեբանների կարծիքով,

ըստ էության, սոցիոլոգների,

մարդաբանների, պատմաբանների, մեդիայի վերլուծաբանների ու քաղաքագետների հետաքրքրության ոլորտն է: Լայն առումով ֆեմինիստական հոգեբանության
մեծ մասն անդրադառնում և հավերժացնում է այս սահմանումը: Երկրորդը,
ինչպես գիտակարգի հիմնահոսը, ֆեմինիստական հոգեբանության մեծ մասը
հիմնվում է անհատի իմացական (կոգնիտիվ) գործընթացների քանակական
չափումների վրա․ ըստ ամենատարածված մոտեցման՝ թեստերը, սանդղակները,
գիտափորձերը (էքսպերիմենտները) և լաբորատոր ուսումնասիրությունները
ապահովում են երկարամյա պատմություն ունեցող երկու ամսագրերի` «Սեռական դերերի«» և «Կանանց հոգեբանություն պարբերականի»՝ գենդերի հոգեբանության դաշտը նկարագրող հրապարակումների
բարձր վարկանիշը։ Զարմանալի չեն նաև

ճանաչվածության ամենա-

նշված ամսագրերից կատարվող

մեջբերումների ծավալն ու դրանք ընթերցողների մեծ քանակը։
Ի տարբերություն դրան՝ քննադատական հոգեբանությունը մարտահրավեր
է նետում հոգեբանության անհատապաշտությանը (ինդիվիդուալիզմին): 1970ական թվականներին և 1980-ական թվականների սկզբին, երբ ֆեմինիստական
հոգեբանությունը արագ ծավալում

(էքսպանսիա) և զարգացում էր ապրում,

հոգեբանությունը «կծկումների» մեջ էր,

այսինքն՝ դիսցիպլինար «ճգնաժամ»

ժամանակաշրջան էր ապրում: Մի քանի ազդեցիկ հոգեբաններ (ինչպես՝ Քեն
Ջերջենը և Էդվարդ Սեմփսոնը) հրապարակայնորեն հարցականի տակ էին դնում
գիտակարգի՝

ինքն

իրեն

որպես

անհատի

մասին

օբյեկտիվ

գիտության

սահմանումը: Նրանք «ապակառուցում էին հոգեբանության սուբյեկտը» (Սեմփսոն,

1981), նկարագրում «կոգնիտիվ հոգեբանությունը որպես գաղափարաբանություն»
(Սեմփսոն, 1981)՝ պահանջելով «գիտական հեղափոխություն» (Սեմփսոն, 1978)
կամ « սոցիալական գիտելիքի փոխակերպում» (Ջերջեն, 1982): Այս քննադատները
հիմնվում էին այլ գիտակարգերում արված աշխատությունների վրա (օրինակ
Բերգեր և Լաքմեն՝ (1967) սոցիոլոգիայից, Գերց (1984)՝ մարդաբանությունից և մի
շարք այլ հետազոտություններ գիտության սոցիոլոգիայի և փիլիսոփայության,
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ինչպես

նաև

լեզվաբանության

ու

գրականագիտության

քննադատության

ոլորտներից): Հենվելով այս միջգիտակարգային ընթերցումների վրա՝ նրանք
կասկածի տակ են առնում հոգեբանության հիմնվելը պոզիտիվիստական,
էմպիրիկ

իմացաբանության,

հիպոթետիկ-դեդուկտիվ

և

քանակական

մոտեցումների վրա, նրա կախվածությունը չափող գործիքների մարտկոցներից,
վիճակագրական թեստերից ու լաբորատոր
հոգեբանության

ինքն

իր

մասին

գիտափորձերից՝

պատկերացումը՝

որպես

առաջ քաշելով
տեխնիկական

իրազեկության (կոմպետենտության) չեզոք ապաքաղաքական տիրույթ, որպես
ինքնաբավ հռետորական հնարք, որը ակտիվորեն թաքցնում է իր իշխանությունը

(Բիլլիգ, 1990): Հավասարապես նրանք կասկածի տակ էին առնում հոգեբանության՝ անհատի վրա կենտրոնացումը՝ որպես վերլուծության համապատասխան միավոր՝ ապակառուցելով անհատականացված Ես-ի հասկացությունը
որպես մշակութային արտեֆակտ: Այնքանով, որքանով հոգեբանությունը (որպես
«սոցիալական

հոգեբանություն»)

պատրաստակամ

էր

ընդունել

անհատին

«համատեքստում» ուսումնասիրելու կամ «անհատի վրա» մշակույթի ազդեցության հիմնավորված լինելու հանգամանքը, նրանք ցույց տվեցին, որ դա նույնպես
ածանցվում է Ես-ի ժամանակակից արևմտյան գաղափարից (Ջերջեն, 1977; Հարրե,

1986; Lykes, 1985; Սեմփսոն, 1988; Շոթեր և Ջերջեն, 1989):
Քաշմենը

(1990),

բանավիճելով

«պատմականորեն

տեղակայված

հոգեբանության» մասին, նշում է՝ մշակույթը բնածին հագուստ չէ, որը ծածկում է
սովորական մարդուն. այն ներթափանցում է մեր մեջ, հիմնովին մեզ ձևավորում և
մշակում, ներառյալ ստեղծում ինքներս մեր մասին պատկերացումը: Մենք չենք
սկսվում որպես երկու իրարից անկախ էություններ` անհատ և հասարակություն,
որոնք այլ կերպ են ձևավորված, սահմանազատված են իրարից, և որոնք
փոխներգործում են որպես իրարից դուրս գտնվող երևույթներ, ավելի ճշգրիտ՝
հասարակությունն է կառուցում և բովանդակություն տալիս հենց այն միջուկին,
որը վերաբերում է բուն անհատականությանը:
Հոգեբանության

այս

ճյուղը,

որ

զարգանում

էր

«սոցիալական

կոնստրուկտիվիստ», «պոստմոդեռն», «պոստկոնստրուկտիվ», «դիսկուրսիվ» կամ
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«քննադատական» անվանումների ներքո, որպես ճանաչելի ժանր առաջացել է՝
սկսած 1970-ական թվականներից։ Նշված ժանրին տրված լավ ներածություն
կարելի է գտնել Ֆոքսի և Պրիլելտենսկիի (1997) խմբագրած ժողովածուում
(«Քննադատական հոգեբանություն») (տե´ս նաև Իբանեց և Ինիգուեց, 1997):
Հոգեբանության վերոնշյալ ժանրը, այնուամենայնիվ, նույնքան լուսանցքային է մեյնսթրիմ (հիմնահոս) հոգեբանության նկատմամբ (և դրա կողմից
հեգնանքի արժանացած), որքան ֆեմինիստական հոգեբանությունը: Ավելին,
ակնհայտ է, որ այն հոգեբանները, որոնք իրենց համարում են որպես այս
քննադատական ժանրի մի մաս, գոհ չեն հոգեբանության մեջ իրենց գրաված
տեղից, կառուցում են իրենք իրենց՝ ի հակադրություն դրա գիտակարգային
(դիսցիպլինար) պրակտիկաների մեծ մասին և դիմում այլ գիտակարգերի՝
ինսայթներ

գտնելու

համար,

Բրիտանական

հոգեբան

հոգեբանության

ճգնաժամ»

հետստրուկտուրալիզմի
բազմակողմ

ինչը

Յեն

և

անկարող

Փարքերը,

գրքում

մեկնաբանում

և

կան

պատմաբանության

մեջ

նկարագրություններ

գրականության,

անել

օրինակ,

քաղաքականության

քննարկումներ

են

իր

շատ

շատ

փիլիսոփայության

դեպքում:

«Սոցիալական

«…Անկեղծ

է.

ավելի

մարդաբանության,

սուբյեկտիվության

իրենց

ասած՝

հարուստ

սոցիոլոգիայի
ավելի
ու

և
և

հետաքրքիր
մշակութային

ուսումնասիրությունների մեջ» (Parker, 1989, էջ 3)։
Քննադատական

հոգեբանների

ոգևորությունը

այլ

գիտակարգային

(դիսցիպլինային) հեռանկարներով փոխադարձ չեն, քննադատական հոգեբանությունը մեծ չափով արհամարհված է այլ գիտակարգերի կողմից, որոնք հակված
էին ենթադրելու, որ հոգեբանները պոզիտիվիստական էմպիրիկ ժամանակավրեպ
կողմնորոշում

ունեն:

Ավելին,

չկա

հստակ

դաշինք

ֆեմինիստական

և

քննադատական հոգեբանության, սոցիալական կոնստրուկտիվիստ կամ հետարդիական հոգեբանության միջև. նրանք հավանաբար առավել հաճախ հակադրության մեջ գտնվում, քան համագործակցման (հմմտ. Wilkinson, 1997): Իհարկե,
կան քննադատական հոգեբաններ, ովքեր նաև ֆեմինիստ են (կամ ֆեմինիստ
հոգեբաններ, որոնք նաև քննադատական ուղղվածության կողմանակից են)։
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Հեղինակն իրեն դասում է հենց այդ հոգեբանների շարքին (նաև Burman, 1995;

Condor, 1997; Fine, 1992; Gill, 1995; Squire, 1989; Wetherell. 1995; Wilkinson, 1997 և
ուրիշներ): Սակայն նրանք (մենք) կազմում են (ենք) ֆեմինիստ հոգեբանների
միայն փոքր մասը, և «քննադատական» ու «ֆեմինիստական» տեսակետների միջև
հակասությունները բացահայտորեն դիտարկվում են այս աշխատանքի զգալի
մասում:

«Քննադատական»

և

«ֆեմինիստական»

հոգեբանությունների

սահմանազատումը, չնայած (գուցե) տրամաբանական անհրաժեշտություն չէ,
բայց, ընդհանուր առմամբ, էմպիրիկ իրականություն է: Ընդհանուր առմամբ
(չնայած այն փոքր թվով ֆեմինիստ քննադատական հոգեբանների գոյությանը)
ֆեմինիստական

հոգեբանությունը պահպանում է թե´

պոզիտիվիստական

էմպիրիցիզմին, թե´ անհատապաշտությանը (ինդիվիդուալիզմին) (թեև որոշակիորեն ձևափոխված դեպի «անհատը համատեքստում» տարբերակին). ով ունի
կասկած, կարող է աչքի անցկացնել սուբդիսցիպլինի գլխավոր ամսագրի «Կանանց
հոգեբանություն» պարբերականի ցանկացած համար:
Ֆեմինիստական և քննադատական հոգեբանությունների տարբեր դիտանկյուններին անդրադառնալու համար հիմա կներկայացնենք մի քանի օրինակներ,
թե ինչպես են գենդերի համար առանցքային որոշ հարցեր արծարծվել սկզբում
ֆեմինիստական աշխատանքներում, հետո կլուսաբանենք այլընտրանքային դիտանկյունները, որոնք առաջարկվել են քննադատական հոգեբանության կողմից:
Առաջին օրինակը բացահայտում է ֆեմինիստական ու քննադատական հոգեբանների՝ ախտորոշմանը վերաբերող տարբեր տեսանկյունները, երկրորդը ցույց է
տալիս տարբեր մոտեցումները, որ ցուցաբերվում են սեռական տարբերությունների հարցերում:
Առաջինը, ախտորոշմանը վերաբերող հարցերը կենտրոնական են եղել
հոգեբանության՝ որպես գիտակարգի համար, և այժմ արդեն հաստատված է, որ
կան սիստեմատիկ գենդերային նախապաշարումներ թե´ «հոգեկան հիվանդության» ախտորոշումներում, թե´ «հոգեկան առողջության» հոգեբանական
սահմանումներում: «Հոգեկան հիվանդության» և «հոգեկան առողջության» շուրջ
առկա վախը ուշադրություն է սևեռում այն փաստին, որ քննադատական
125

հոգեբանության տեսանկյունից ախտորոշումները ու սահմանումները միշտ
սոցիալապես

են

կառուցված.

այս

տեսանկյունից

պակաս

գենդերային

նախապաշարված ախտորոշումներ փնտրելը ինքն իրենով անտեղի է: Ֆիլիս
Չեսլերը 1972 թվականին հրատարակած իր «Կանայք և խելագարությունը» գրքում
պնդում է, որ կանանց «խելագարությունը» տղամարդկանց կողմից սահմանված
կանացիության մասին պատկերացումների անմիջական հետևանք է:
Առկա է հոգեկան առողջության երկակի չափորոշիչ. մեկը՝ տղամարդկանց
համար, մյուսը՝ կանանց…։ Կինը առողջության պահպանման համար պարտավոր
է

սովորել

ընդունել

իր

սեռի

վարքային

նորմերը`

պասիվություն,

լուռ

համաձայնություն, ինքնազոհաբերում, ձգտումների բացակայություն, չնայած
նրան, որ այդ տեսակի «անհաջողակ» վարքաձևերը ընդհանրապես դիտվում են
որպես սոցիալապես անցանկալի (այսպես կոչված՝ ոչ տղամարկդային) (Chesler,

1972, pp. 68-69):
Ֆիլլիս Չեսլերը լուսաբանում է իր փաստարկը հրապարակային արձանագրումներից և կանացի վարքի մոդելի հետերոպատրիարխալ սահմանումները
խախտելու համար հոսպիտալացված կանանց հետ անցկացրած իր սեփական
հարցազրույցներից կատարած ապշեցուցիչ մեջբերումներով, այդ թվում՝ (պատմականորեն) կանանց, ովքեր չեն ենթարկվել իրենց ամուսիններին, արտաամուսնական կապ ունեցել են երեխաներ, լեզբուհիներին և կանանց, որոնք դժբախտ են
եղել և երեխայի ծնունդից հետո հրաժարվել են տնային գործեր անելուց:
Ժամանակակից ֆեմինիստական հոգեբանությունը հիմնվել է այս վաղ
վերլուծությունների վրա և առաջին հերթին անձնատուր է եղել՝ ցույց տալով, որ
ժամանակակից շատ ախտորոշումներ (հատկապես կանանց վերաբերող) էմպիրիկորեն հավաստի չեն, և հաշվի չի առնում այն սոցիալական համատեքստը, որում
անհատը ներառված է: Այնուամենայնիվ, նրանք ընդհանրապես որպես այդպիսին
չեն մերժում ախտորոշման հասկացությունը: Օրինակ «Ամերիկյան հոգեբուժական
ասոցիացիայի ախտորոշման և վիճակագրության ձեռնարկի» երրորդ հրատարակությունը (1987) պարունակում է Անձնային ինքնավնասման խանգարում կոչվող
ախտորոշում, որը բնութագրվում է «ինքնավնասող վարքի կպչուն պատտերնով»:
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Բազմաթիվ ֆեմինիստ հոգեբաններ, որոնք դիտարկել են չափանիշները, որոնց
վրա հիմնված է այս ախտորոշումը, եզրակացրել են, որ այն հիմնականում
կիրառվելու է որպես ախտորոշիչ կատեգորիա, որը կբացատրի կանանց վարքը
(ավելի շուտ, քան տղամարդկանց), հատկապես այն կանանց, որոնք (ախտորոշող
մասնագետի համար անհայտ պատճառով) շարունակում են մնալ այնպիսի
իրավիճակներում, որտեղ նրանց ցավ են հասցնում, օրինակ՝ բռնության
ենթարկված կանայք, որոնք մնում են իրենց բռնարարի կողքին:
Ֆեմինիստ հոգեբան Պաուլա Կապլանը ուսումնասիրել է վերոհիշյալ
հասկացությանը վերաբերող գրականությունը և եզրակացնում է, որ կա «շատ քիչ
հասանելի էմպիրիկ նյութ…: Անձնային ինքնավնասման խանգարման մասին», և
որ եղածն էլ մեթոդոլոգիական և գաղափարապես

լուրջ թերացումներ ունի

(Caplan, 1991b, էջ 318): Այլ ֆեմինիստների հետ միասին նա բնութագրել է
Անձնային ինքնավնասման խանգարումը որպես կանանց մազոխիստ լինելու
մասին հին պատկերացման թարմեցված տարբերակ, պատկերացում, որը հաշվի
չի առնում սոցիալական և տնտեսական այն համատեքստը, որում կանայք
ստիպված են գոյատևել: Ֆեմինիստական աշխատանքները այնպիսի ախտորոշիչ
հասկացությունների վերաբերյալ, ինչպիսիք են «անորեքսիան» կամ «հետծննդաբերական դեպրեսիան», նույնպես ընդգծում են, որ սրանք պարզապես անհատական ախտաբանության արդյունք չեն, այլ ավելի շուտ արդյունքն են այն սոցիալական համատեքստի, որում կանայք պետք է փոխեն իրենց մարմինները՝ ըստ
տղամարդկանց կողմից սահմանված գեղեցկության չափանիշների: Այդ պատճառով էլ նոր ծննդաբերած մայրերը հաճախ մեկուսացված են տանը կամ հանդիպում
են անհավանական բարդ աշխատանքային իրավիճակների ճնշող հասարակության մեջ: Ընդհանուր առմամբ ֆեմինիստական հոգեբանությունը սկզբունքորեն ընդունում է ախտորոշման նախաձեռնությունը, բայց վիճարկում է նրանում
առկա սեքսիստական նախապաշարմունքները, որոնք աղավաղում են այն
գործնականում: Էմպիրիկորեն հավաստի ախտորոշումները, որոնք հաշվի են
առնում սոցիալական համատեքստը, որում անհատը գործում, հարմարվում է,
լիովին ընդունելի կլինեին ֆեմինիստական հոգեբանների մեծ մասի համար, և,
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իհարկե, բազմաթիվ ֆեմինիստ հոգեբաններ և հոգեթերապևտներ զբաղվում են՝
հենց այդպիսի ախտորոշումների տարածմանը նպաստելով, բացատրելով և
արդարացնելով

(տե´ս,

օրինակ,

Պաուլա

Կապլանի

(1991a)

աշխատանքը

«Զառանցանքային անձնային խանգարման» մասին)։
Վերոհիշյալ մոտեցումը լիովին անհամաձայնության մեջ է քննադատական
հոգեբանության հետ, որը վիճարկում և ապակառուցում է ախտորոշման նախաձեռնության սկզբունքային հիմքերը՝ համարելով դրանք հիմնված մշակութային
առանձնահատուկ, պատմականորեն պայմանավորված և սոցիալապես կառուցված հասկացություն վրա՝ թե ինչ է նշանակում լինել «առողջ» մարդկային էակ:
Մեր երկրորդ օրինակը վերաբերում է սեռային տարբերությունների հետազոտությանը: Հոգեբանությունը անհատների հոգեբանական տարբերությունների
թեստավորման

երկար

պատմություն

ունի

(օրինակ՝

անձի,

ինտելեկտի,

դրդապատճառների և այլն): Հոգեչափական թեստավորման հետևում ընկած է
գաղափար՝ բացատրել խմբային տարբերությունները անհատական մակարդակում,

ինչպես՝հոգեբանության

տխրահռչակ

հայտարարությունը,

որ

աֆրոամերիկյան կամ սև բրիտանացի դպրոցականները պակաս առաջադիմություն ունեն, քան նրանց եվրո-ամերիկյան կամ սպիտակ բրիտանացի
դասընկերները, քանի որ նրանք ունեն (միջինում) ավելի ցածր IQ: Նույն սկզբունքը
կիրառվում է, իհարկե, կանանց նկատմամբ:
1994 թվականին ականավոր բրիտանացի հոգեբան Գլեն Ուիլսոնը գրել է
հոդված, որը բացատրում է

պատճառը, թե ինչու Բրիտանիայում բանկային

մենեջերների, կազմակերպությունների տնօրենների, դատավորների և համալսարանական դասախոսների 95 տոկոսը տղամարդիկ են։ Ուիլսոնի կարծիքով՝ դա
պայմանավորված է նրանով, որ տղամարդիկ «առավել մրցունակ» են, և քանի որ
«գերիշխումը արական հորմոններով պայմանավորված անձնային բնութագիր է»
(Wilson, 1994, 62-63 էջեր): Կանայք, որոնք նվաճել են կառավարող դիրքեր,
«հավանաբար

ունեն

մասկուլինացված

ուղեղներ»

(Wilson,

1994,

65

էջ):

Հոգեչափական թեստավորման ոլորտը ներգրավված է կանանց անկարողությունը
ցույց տվող «գիտական» փաստեր ապահովելու գործի մեջ, օրինակ՝ կանայք ունեն
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մաթեմատիկական անբավարար ունակություններ (Benbow & Stanley, 1980), ավելի
թույլ են տարածական խնդիրներում, քան տղամարդիկ (Masters & Sanders, 1993) և
դաշտանային ցիկլերի ժամանակ տառապում են տեսողական, տարածական
խնդիրների կատարման վատթարացման պատճառով (Hampson, 1990):
Ֆեմինիստ հոգեբանները այս տեսակ հայտարարություններին պատասխանել են՝ ոչ թե ապակառուցելով հռետորաբանությունը կամ վերլուծելով
գիտական կնատյացության դիսկուրսիվ կառուցվածքը: Նրանք լրջորեն զբաղվում
են այս արդյունքներով ևքննադատում դրանք իրենց էմպիրիկ թերությունների
համար՝ անելով առաջարկություններ այդպիսի հետազոտությունների գիտական
հիմնավորվածության բարելավման համար: Նրանք իրականացնում են իրենց
սեփական, առավել կատարելագործված ուսումնասիրությունները և ձևավորել են
վիճակագրորեն նուրբ մշակված մեթոդներ ուսումնասիրությունների տվյալների
հավաքագրման համար (մետավերլուծություն): Այնտեղ, որտեղ նրանք ստիպված
են լինում եզրակացնել (ինչպես որոշ հետազոտողներ), որ կանայք, իրոք, պակաս
ցուցանիշներ ունեն՝ ըստ որոշակի ցանկալի հատկությունների, նրանք հաճախ
շեշտադրում են սոցիալական համատեքստի դերը դրանում (աղջիկներին չեն
խրախուսում համակարգչով խաղալ) և կողմ են արտահայտվում հավասարակշռող (կոմպենսացնող) սոցիալիզացիային:
Ինչպես գենդերի և ախտորոշումների հարցում, այդպես էլ սեռական տարբերությունների հետազոտություններում ֆեմինիստական հոգեբանության առաջնահերթ մոտեցումը դարձյալ (ինչպես Վայսշթայնն էր առաջադրել տարիներ
առաջ) ավելի լավ գիտության համար պայքարելն է և առավել ուշադրությունը
սոցիալական համատեքստին: Համեմատաբար քիչ թվով ֆեմինիստներ են
ընդունում քննադատական հոգեբանական դիրք, որը վիճարկում է սեռական
տարբերությունների հետազոտությունների ամբողջ սկզբունքը՝ պնդելով, որ հենց
«տղամարդ» և «կին» կատեգորիաները սոցիալապես են

կառուցված: Նրանք,

ովքեր գտնում են իրենց ոչ միայն հոգեբանության՝ որպես գիտություն լուսանցքում, այլ նաև ֆեմինիստական հոգեբանության (առավել մանրամասն սեռական
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տարբերություններին վերաբերող հետազոտությունների ֆեմինիստական հոգեբանության դիտանկյան մասին տե´ս Քիթցինգերի հոդվածում (1994)):
Արդյունքում հոգեբանությունը՝ որպես գիտակարգ,

իր առարկայական

շրջանակում բավականաչափ ներառել է «գենդերը»՝ առանց հիմնարար փոփոխելու ոչ իր անհատապաշտությունը (ինդիվիդուալիզմը), ոչ պոզիտիվիստական
էմիպիրիզմը: Ի վերջո, ֆեմինիստ հոգեբանները շատ հաճախ (թվում է թե)
հղացականացնում են իրենք իրենց ու այլ կանանց որպես անհատներ և կարող են
«անել գիտություն» նույնքան լավ, որքան տղաները: Հոգեբանությունը, դրա հետ
մեկտեղ, որպես գիտակարգ կանգնած է շատ ավելի առանցքային հարցերի առաջ,
քան սեքսիզմն է:
Այդ դեպքում, որոնք են այս ամենի հետևանքները գենդերի միջառարկայական ուսումնասիրությունների համար: Առաջինը, գոյություն ունի հստակ «հոգեբանական» տեսակետ գենդերի վերաբերյալ, և տեսակետը, ինչպես ներկայացված
է (օրինակ) «Կանանց հոգեբանություն» պարբերականում հրատարակված նյութերում, տարբերակվում է այլ գիտակարգային դիտանկյուններից հետազոտության
պոզիտիվիստ էմպիրիստական մեթոդներին և անհատների հատկանիշներին և
խնդիրներին ուղղված իր համեմատաբար չմտածված ներդրումով: Որոշ չափով,
թվում է, թե այլ գիտություններն ունեն այդ իրավիճակի լիովին ճշգրիտ
գիտակցում, և նրանք, ովքեր հեգնում են հոգեբանությունը, սովորաբար ծաղրում
են դրա նեղ «գիտական» հավակնությունները և սահմանափակ հորիզոնը:
Մյուս կողմից, իհարկե, կան ֆեմինիստներ, որոնք աշխատում են այլ
գիտակարգերի ներքո և ակտիվորեն ուզում են պոզիտիվիստական աշխատանք
իրականացնել, և շատ սխալ կլիներ բնութագրել հոգեբաններին՝ առանձին
վերցված,

որպես

պոզիտիվիստական

իմացաբանությանը

նվիրված:

Պոզիտիվիստական էմպիրիկ մեթոդները բավական լավ ներկայացված են, օրինակ, ֆեմինիստական սոցիոլոգիայում, և ֆեմինիստ սոցիոլոգները պարբերաբար
քննադատվում են տվյալների վերլուծության նկատմամբ իրենց
տական

պոզիտիվիս-

թեթևամիտ մոտեցման համար (տե´ս Frith & Kitzinger, 1998): Բայց

աշխատանքը՝ որպես «պոզիտիվիստական» (կամ «էսսենցիալիստական») բնորո130

շելը չպիտի անհրաժեշտաբար նպատակ ունենա այն նսեմացնելու: Միայլ տեղում
ցույց ենք տվել, որ մեզնից նրանք, ովքեր մտահոգ են մեր աշխատանքի սոցիալական փոփոխություն ստեղծելու քաղաքական դերով, չեն կարող լրիվ հրաժարվել
պոզիտիվիստական կամ էսսենցիալիստական մոտեցումներից, և ես փաստագրել
եմ պոզիտիվիստ-էմպիրիկ հետազոտության անգնահատելիությունը լեզբուհիների ու գեյերի իրավունքների համար մղվող պայքարի մեջ (Kitzinger, 1995):
Հաշվի առնելով, որ պոզիտիվիստական մոտեցումները դեռևս տարածված
են տարբեր գիտակարգերում, գուցե ֆեմինիստ հոգեբանները, այնուամենայնիվ,
ունեն առաջարկներ: Հումանիտար ու սոցիալական գիտությունների հետազոտողների համեմատությամբ՝ հոգեբաններն ունեն ընդարձակ փորձառություն հետազոտության մտահաղացման, հետազոտության տեխնիկաների ու վերլուծության
մեթոդների վերաբերյալ և հաճախ բացահայտորեն սարսափում են հարևան
գիտություններում

տվյալների

հավաքագրման

և

վերլուծության

հանդեպ

դրսևորած բավական անխոհեմ մոտեցումից: Անհատների վերաբերյալ էմպիրիկ
հետազոտություն անելը միակ կամ անհրաժեշտաբար ամենալավ ճանապարհը չէ՝
աշխարհը ճանաչելու (կամ փոփոխելու) համար, բայց եթե պատրաստվում ես
անել

այդպիսի

հետազոտություն,

հոգեբանական

կրթությունը

սովորաբար

ներառում է ընդարձակ հետազոտական մեթոդական կուրսեր, որոնք առաջարկում են խորազնին ուսուցում՝ ինչպես ձևակերպել և իրականացնել այն, հուսալիության և հավաստիության հարցերից մինչև, օրինակ, քանի՞ մարդու է անհրաժեշտ խնդրել

լրացնել

հարցարանները, ինչպե՞ս ձևակերպել հարցերը,

պատասխանների ձևաչափը, վերլուծության համապատասխան վիճակագրական
տեխնիկաները,

ինչպիսի՞ պնդումներ կարելի է անել

թուլատրելի կամ ոչ

թուլատրելի ստացված արդյունքների հիման վրա: Չնայած նրան, որ այլ
գիտակարգերը ճանաչում

են

հոգեբանության՝

էմպիրիկ հետազոտությանը

կողմնակից լինելու հանգամանքը գիտակարգը քննադատելիս, թվում է, թե նրանք
հաճախ պատրաստ չեն դիմել հոգեբանների օգնությանը, երբ (ինչպես հաճախ
պատահում է) նրանք իրենք են որոշում իրականացնել էմպիրիկ ուսումնասիրություն: Այսպիսով՝ գենդերի ուսումնասիրությունների միջառարկայական
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համատեքստում էմպիրիկ հետազոտություններ անողները նկատում և կիրառում
են հոգեբանության փորձառությունը հետազոտական մեթոդներում:
Երկրորդ, համեմատած այլ գիտակարգերի հետ՝ հոգեբանությունը (թեև որոշ
բացառություններով) բարդ տեսության միջոցով շատ բանի չի հասել: «Առաջընթացը»

հոգեբանությունում

ներկայացված

է

որպես

էմպիրիկ

փաստերի

կուտակում՝ ի վնաս տեսության զարգացման: Ինչպես նշվեց վերևում, օրինակ
ֆեմինիստական հոգեբանական հետազոտությունը սեռային տարբերությունների
վերաբերյալ քիչ ավելին է, քան պարզապես տղամարդկանց և կանանց մասին
էմպիրիկ

պնդումների

ներկայացում

ու

հերքում:

Հոգեբանները,

որոնք

հետաքրքրված են ավելի քիչ էմպիրիկ հետազոտություններով և ավելի շատ տեսության զարգացումով, նայում են գիտակարգից այն կողմ: Խորհելով հոգեբանների միջառարկայական հետաքրքրությունների շուրջ՝ մենք ունենք որոշ
մտահոգություններ այն հանգամանքի վերաբերյալ, թե ինչպես ենք մենք (այդ
թվում՝ ես) կիրառել այլ գիտակարգերից վերցված գաղափարներ: Այս պահին
հոգեբանությունում տեսության զարգացման առաջատար գիծը ներառում է
հոգեբանության՝ որպես գիտակարգի քննադատությունը, այն է՝ քննադատական
հոգեբանները

(ներառյալ

քննադատական

այն

հոգեբանները,

որոնք

նաև

ֆեմինիստ են) վերաձևակերպում են տեսությունը հոգեբանության ավանդական
թեմաների վերաբերյալ այնպիսի դիրքից, որը բացահայտորեն ցույց է տալիս
ամբողջ գիտության շրջանակի խնդրայնությունը։
Այսպիսով՝ հոգեբանության ավանդական ուսումնասիրությունը «անհատի»
մասին

խնդրահարույց

է,

քանի

որ

«անհատի»

ամբողջ

հասկացությունը

դիտարկվում է որպես ժամանակակից արևմտյան հասկացություն, գաղափար։
«Անհատը» ուղղակի հոգեբանական նկարագրության օբյեկտ չէ, այլ ավելի շուտ
ակտիվորեն գոյացվել է հենց գիտակարգի կողմից: Նմանապես քննադատական
հոգեբանության

տեսանկյունից

ախտորոշիչ

հասկացությունները

(կատե-

գորիաները) ոչ թե պարզապես ավել կամ պակաս ճշգրտությամբ «նկարագրում
են» մարդկային հոգեկանի նախագոյ (եղած), պատմականորեն ու միջմշակութային
անփոփոխ խանգարումները, այլ ավելի շուտ, կառույցներ են, որոնք արտացոլում
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են, մարմնավորում ու ամրապնդում ժամանակակից արևմտյան որոշակի
հասկացություններ (արմատավորված լիբերալ ինդիվիդուալիզմում), թե ինչ է
նշանակում լինել առողջ մարդկային էակ:
Հոգեբանության ուսումնասիրության ավանդական թեմաները` «երեխա»,
«տղամարդ», «կին», «լեզբուհի», կամ «միասեռական», «անձի» կամ «ինտելեկտի»,
«զարգացման» հասկացությունները, «դրդապատճառի» գաղափարը ընկալվում են
ոչ թե որպես մարդկային էակների մասին ի սկզբանե եղած հասկացություններ
կամ անձի տարբեր հատկանիշների պարզ նկարագիրներ: Դրանք սոցիալական
կառույցներ են, սոցիալական փաստ դարձած հորինվածքներ, մասամբ հենց
հոգեբանության

շարունակական

գիտակարգային

մասնակցությամբ,

դրանց

կառուցման մեջ իր դերով՝ որպես հսկող ու կառավարող գիտություն: Այսպիսի
փաստարկներ մշակելու համար քննադատական հոգեբանները դիմել են այլ
գիտակարգերի (մասնավորապես պատմությանը և մարդաբանությանը), որպեսզի
հարաբերականացնեն մեր սեփական գերիշխող արդի արևմտյան հղացքները:
(«Տեսեք՝ 15-րդ դարի Եվրոպայում չկար, բացի մինի-մեծահասակից, այլ հղացք
«երեխա» հասկացության համար», կամ «մինչև ուշ 19-րդ դարավերջ չկար լեզբուհի
ինքնությունը՝ որպես այդպիսին»): Մեր մտահոգությունը այն է, որ քննադատական հոգեբանները խուզարկում են պատմությունն ու մարդաբանությունը՝
փնտրելով մտածողության էկզոտիկ այլ ուղիներ, որոնք կհարաբերականացնեն
հոգեբանության ինքնին հասկանալի, ընդունված հասկացությունները: Եվ շատ
քիչ հետաքրքրություն ցուցաբերելով քննադատական հոգեբանական փաստարկներ ձևավորելու վրա՝ քննադատական հոգեբանները կարծես ընդունում են այլ
գիտությունների «փաստերը» համեմատաբար առանց խնդիրների և իրենց թույլ
տալիս որոշ վճռական բացթողումներ անել, հատկապես երբ այլ գիտություններում կան բանավեճեր՝ արված պնդումների հավաստիության վերաբերյալ (մանկության մասին, նույնասեռական ինքնությունների մասին պատմական փաստերը, երկուսն էլ լայնորեն մեջբերված են քննադատական հոգեբանության մեջ,
իրականում բանավեճերի և անհամաձայնությունների առարկա են պատմագիտության համար)։
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Երրորդը, գուցե մենք հատկապես զգայուն ենք հոգեբանների կողմից այլ
գիտակարգերի փաստերը շահախնդրորեն և մասնակի յուրացնելու իրողության
հանդեպ, քանի որ, իհարկե, նրանք նույնպես այդպես են վարվում մեր հանդեպ:
Ինչպես հոգեբանները

սկսեցին փնտրել լուծումներ գիտությունից դուրս՝ որպես

պատասխան մեր գիտական ճգնաժամին, այդպես էլ այլ գիտակարգերի ներկայացուցիչները,

հանդիպելով

իրենց

սեփական

տեսական

փակուղիներին

ու

ճգնաժամերին, սկսեցին փնտրտուքը այլ տեղերում: Եվ երբ նրանք նայեցին դեպի
հոգեբանություն, այդ ժամանակ, ինչպես նշում է քննադատական ֆեմինիստ
հոգեբան Սյուզան Քոնդորը (1997), «կառույցները, որոնք նրանք յուրացնում են
որպես պոտենցյալ լուծումներ…, հաճախ հոգեբանության հենց այն կողմերն են,
որոնք մենք հակված ենք հերքելու»: Սա վստահաբար ճշմարտացի է գենդերային
խնդիրների վերաբերյալ:
Կանանց ուսումնասիրությունների ծրագրերի ու դասագրքերի մեծ մասում
հոգեբանությունը ներկայացված է հոգեվերլուծության ու օբյեկտային տեսության
շատ նեղ հատվածով: Օրինակ՝ Ստիվ Ջեքսոնի և մյուսների (1993)՝ կանանց
ուսումնասիրության դասախոսությունների հավաքածուն ներառում է «Կանանց
բանականություն» բաժինը, որը հիմնականում հեղինակել են ոչ հոգեբան մասնագետները (օրինակ՝ փիլիսոփա Ժան Գրիմշուն, սոցիոլոգ Նենսի Չոդորոուն, գրող
Քեյթ Միլլեթը)։ Այն պարունակում է ոչ հոգեբան ֆեմինիստների սիրելի հոգեվերլուծական կողմնորոշում ունեցող հոգեբանների ոչ ներկայացուցչական ընտրանի:
Միջգիտակարգային բազմաթիվ հավաքածուներում (թեև ոչ ինչպես Ջեքսոնը և
մյուսներ հեղինակներն են իրենց աշխատություններում ներկայացնում) Ջիլիգենի
(1982) աշխատանքը մասնավորապես ներկայացված է և´ որպես էմպիրիկ փաստ,
և´ որպես ֆեմինիստական հոգեբանությունը որպես ամբողջություն ներկայացնող
այն դեպքում, երբ դա ամբողջի ընդամենը մի փոքր ու չափազանց վիճարկելի
կողմն է (մենք բացարձակապես չենք ուզում նսեմացնել այս հեղինակների
աշխատանքը, պարզապես ուզում ենք նշել, որ նրանց աշխատանքների շարունակաբար կիրառելը, թե կարծես դրանք ներկայացնում են ֆեմինիստական
հոգեբանությունը՝ որպես գիտակարգ, լրջորեն խեղաթյուրում է ոլորտը): Առավել
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մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ մինչդեռ քննադատական հոգեբանները
(ներառյալ քննադատական ֆեմինիստ հոգեբանները, օրինակ՝ Morawski, 1985,

Hare-Mustin & Marecek, 1992, Kitznger, 1987, 1992, 1994) ակտիվորեն զբաղված են՝
դիսդիպլինար այլ շրջանակներում «ներքին վիճակներ», «իրական (աուտենտիկ)
ձայներ» հասկացությունները ապակառուցելով

և անհատ / հասարակություն

երկակիությունը վիճարկելով, այդ մյուս դիսցիպլինար շրջանակները դիմում են
հոգեբանությանը,

որպեսզի

կապեն

սոցիալականը

անհատականի

հետ,

հասկանան, թե ինչպես են պատմական, սոցիալական կամ մշակութային ուժերը
«ներխուժում մարդկանց մտածողություն»: Մինչդեռ քննադատական հոգեբանները
ցուցադրում են հոգեբանության դերը, անհատական Ես-ի հորինված էությունը և
լուսաբանում են հոգեվերլուծության` որպես դիսկուրսի քաղաքականորեն,
սոցիալականորեն և պատմականորեն պայմանավորված լինելը, այլ գիտակարգերը դիմում են հոգեբանությանը և հոգեվերլուծությանը ոչ թե օգնելու մեզ
ապակառուցել դա, այլ որպեսզի լուծում գտնեն իրենց սեփական գիտակարգային
երկընտրանքների համար:
Մեր չորրորդ և վերջին ասելիքը այն է, որ քննադատական հոգեբանության
գլխավոր ներդրումն է հոգեբանության՝ որպես գիտության հանդեպ քննադատական մոտեցումը: Այս քննադատությունը այնպիսին չէ, որը կօգնի հոգեբաններին «լավացնել» իրենց պրակտիկան կամ հոգեբանությունը բարելավել, այլ
ավելի շուտ այն ամբողջ հոգեբանության նախաձեռնության քննադատություն է:
Ինչպես նշում է քննադատական հոգեբան Յեն Փարկերը, «այլ հասարակություններ հիանալի գործել են առանց հոգեբանության, և չկա պատճառ հավատալու, որ
ապագա հասարակությունները չեն կարողանա գոյատևել առանց դրա» (Parker,

1989, էջ 2): Բայց սա այն չէ, ինչ ուզում են լսել մյուս գիտակարգերը: Այնքանով,
որքանով պատմաբանները, մարդաբանները կամ սոցիալական տեսաբանները
ուզում են համագործակցել հոգեբանների հետ, նրանք նաև հույս ունեն, որ մենք
կտրամադրենք մեր գիտության նվաճումները՝ թեթևացնելու համար նրանց
դժվարին խնդիրների բեռը, որոնք կապված են գենդերային խնդիրների ու այլ
հարցերի հետ: Այլ գիտակարգերը գենդերի վերաբերյալ հետազոտություններում
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կարիք ունեն հոգեբանական ներդրման ու երբեմն ահաբեկվում կամ բարկանում
են, երբ նրանց առաջարկում են միայն հոգեբանության՝ որպես գիտակարգի
ապակառուցում:
Եզրակացություններն անում ենք թե´ որպես ֆեմինիստական հոգեբան, թե´
որպես

քննադատական

հոգեբան,

թե´

որպես

մեկը,

ով

աշխատում

է

միջգիտակարգային սոցիալական գիտությունների բաժնում, որը իրականացնում
է կանանց ուսումնասիրությունների միջգիտակարգային ծրագիր։ Մենք այնուամենայնիվ, լավատես չենք միջգիտակարգայնության հանդեպ: Գոնե այնքանով,
որքանով դա, ինչպես հաճախ լինում է, հասկանում է մարդկային անձի հղացքը՝
որպես նրա պատմության (հարցրեք պատմաբաններին), նրա մշակույթի (հարցրեք
մարդաբաններին), սոցիալական կառույցում նրա տեղի (հարցրեք սոցիոլոգներին),
նրա սուբյեկտիվության (հարցրեք հոգեբաններին) համաձուլվածք: Այսպիսի մասմաս կամ գումարային մոտեցումը միջգիտակարգայնությունն ավելի խճճում է,
քան բացատրում: Որպես ֆեմինիստ քննադատական հոգեբան՝ մենք չենք ուզում
այնպիսի միջգիտակարգային

դիտանկյուն, որտեղ յուրաքանչյուր գիտակարգ

առաջարկում է իր որոշակի տեսանկյունը մարդկային իրավիճակի նկատմամբ,
երբ հոգեբանները ներդնում են այն, ինչ ենթադրաբար գիտեն մարդկային
հոգեկանի ներքին աշխատանքի մասին, սոցիոլոգները առաջարկում են իրենց
գիտելիքը «հասարակության» մասին, և մարդաբանները առաջարկում են
«միջմշակութային» դիտանկյուն և այլն: Այս մոտեցումը ենթադրում է, որ կան
առանձին միավորներ (հոգեկան, հասարակություն, մշակույթ և այլն), որոնք
կարող են առանձնաբար ուսումնասիրվել և հետո «միավորվել» մեկ ամբողջական
պատկերում:

Քննադատական

հոգեբանները

բազմիցս

ցույց

են

տվել,

որ

անհատական հոգեբանության, սուբյեկտիվության ամբողջ հասկացությունը, մի
կողմ թողնելով մեր պատկերացումները, թե ինչպես է այն աշխատում, անքակտելիորեն հյուսված է հասարակությանը, մշակույթին, իշխանության ու ճնշման
աշխատանքներին վերաբերող հարցերին:
Քննադատական ֆեմինիստ հոգեբանները կարող էին առանցքային դեր
ունենալ անդրգիտակարգային տեսության զարգացման մեջ: Սկզբունքորեն քննա136

դատական ֆեմինիստական հոգեբանությունը անդրադարձ է կատարում մեր առօրյա և ակադեմիական մտածողության ու տեսաբանության մեջ հոգեբանական
հասկացությունների ակամա ներգրավմանը՝ առաջարկելով որոշ ենթադրություններ, թե ինչպես են հոգեբանական այս հասկացությունները նպաստում ճնշող
ռեժիմներին:
Հոգեբանական հասկացությունները ժամանակակից արևմտյան դիսկուրսի
մի

մաս

են.

մենք

անձնայնությամբ,

գիտենք

մեզ

որպես

դրդապատճառներով,

անհատական

Ես-եր՝

ենթագիտակցական

տարված

մղումներով

ու

ինքնաակտուալիզացիայի ձգտող ներանձնայնացված սոցիալական ուղերձներով:
Քննադատական հոգեբանությունը ցույց է տալիս այս դիսկուրսի սոցիալապես
կառուցված լինելը, բացահայտում է, թե ինչպես է այն աննկատ ներխուժում մեր
ամենօրյա սովորական փորձի մեջ, և, իհարկե, ինչպես է այն կառուցում այդ
փորձը: Հոգեբանական հասկացությունները շատ տարածված են այլ գիտությունների կողմից արված վերլուծություններում․ «սեփական արժանապատվության
զգացման», «սիրո», «մարդկային

առողջ գործունեության», «հասունության»,

«ասսերտիվության», «նախապաշարմունքների» և «հոմոֆոբիայի» (եթե ընտրենք
որոշ պատահական օրինակներ) նման հղացքները լայնորեն կիրառվում են
ֆեմինիստական մարդաբանության, սոցիոլոգիայի, կրթության, բժշկական հետազոտություններում: Չնայած դրան՝ քննադատական հոգեբանները քննադատել են
բոլոր այս հղացքները՝ տեղադրելով դրանք «հոգեհամալիրի» սոցիալական
դիսկուրսի մեջ՝ որպես վերահսկման տեխնոլոգիա (օրինակ՝ Crawford, 1995;

Kitzinger & Perkins, 1993; Parker, 1989; Parker & Shotter, 1990; Sampson, 1981):
Անդրգիտակարգային
հիմնահոս հոգեբանության

ուսումնասիրությունը
գոյություն ունեցող

պարզապես

չէր

կցվի

այս հասկացություններին

(ինչպես որպես կանոն արվում է այժմ), ավելի հավանական է, որ այն
կօգտագործեր քննադատական հոգեբանների աշխատանքը, որպեսզի քններ
հիմնահոս

արևմտյան

հոգեբանական

հասկացությունների

ազդեցությունը

գիտակարգերի շրջանում «գիտելիքի» ստեղծման գործում: Այսպիսով՝ ինչ կարող է
առաջարկել քննադատական հոգեբանությունը,
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գլխավորապես ոչ թե հոգեբա-

նական ներդրում է միջգիտակարգային քննարկման մեջ, այլ հոգեբանության և այլ
գիտական շրջանակներում ներմուծված հոգեբանական հասկացությունների
քննադատություն: Այս իմաստով է, որ քննադատական հոգեբանությունը, հատկապես քննադատական ֆեմինիստական հոգեբանությունը, մեր կարծիքով, վճռորոշ
դեր խաղում

(և կխաղա) գենդերի անդրգիտակարգային ուսումնասիրության

զարգացման մեջ:
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սեռային տարբերություններ, գենդերային նմանությունների վարկածներ,
փոխկախվածություն, մետավերլուծություններ, ազդեցության չափ

Աբստրակտ
Այն փաստը, որ տղամարդիկ ու կանայք արմատապես տարբեր կամ նման
են, քննարկվել է ավելի քան դարեր շարունակ: Այս աշխատության մեջ
ամփոփված են գենդերային տարբերությունները բացատրող հիմնական խոշոր
տեսությունները՝ էվոլյուցիոն տեսություններ, սոցիալ-գիտակցական (կոգնիտիվ)
ուսուցման,

սոցիալ-մշակութային

և

ակնկալիք-արժեքային

տեսություններ:

Գենդերային նմանությունների վարկածները բարձրացնում են գենդերային
նմանությունների

տեսականացման

հնարավորությունը:

Դիտարկված

են

գենդերային տարբերությունների ու նմանությունների վերլուծությունների վիճակագրական մեթոդները, ներառյալ ազդեցության չափ, մետավերլուծությունները,
տաքսոմետրիկ վերլուծություններ և համարժեքության թեստավորումը: Այնուհետև, հենվելով հիմնականում մետավերլուծությունների վրա, գենդերային
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տարբերությունները դիտարկված են իմացական (կոգնիտիվ) դաշտում, օրինակ,
մաթեմատիկական, անձի ու սոցիալական վարքերի դրսևորումներում, բնավորության, հույզերի, ագրեսիայի ու առաջնորդության, հոգեբանական բարեկեցության դրսևորումներում: Ամփոփված է գենդերային տարբերությունների
ակնհայտությունը փոփոխականներում: Վերջին բաժիններում բացահայտվում են
փոխկախվածության կիրառական կողմերը ու հետագա հետազոտությունների
համար նախատեսված ուղղությունները:

Բովանդակություն

(նշված

էջերը

ամսագրի

էջերին

են

համապատասախանում)
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Դարեր

ի

վեր

մարդիկ

հիացել

են

գենդերային

հոգեբանական

տարբերությունների գաղափարով՝ հավատալով, որ այդ տարբերությունները շատ
մեծ են, լայն և ժամանակի մեջ անփոփոխ: Նույնիսկ երբ 1879-ական թվականներին
առաջ եկավ

գիտական ֆորմալ հոգեբանությունը, գենդերային հոգեբանական

տարբերությունների

միակարծիքությունը

(կոնսենսուսը)

մնաց

իր

լայն

տարածումով (Shields 1975): Սակայն որոշ հետազոտողներ, օրինակ՝ Թորնդիկը
(1914), Հոլլինգվորթը (1918) և Վուլլին (1914) չհամաձայնեցին նշված իրողությանը՝
փաստելով գենդերային նմանությունների մասին: Քննարկումներն արդիական են
են մինչ օրս:
Գենդերային տարբերությունների ու նմանությունների հետազոտությունը
կարևոր է՝ ելնելով որոշակի պատճառներից: Առաջին, գենդերային հոգեբանական
տարբերությունների մասին կարծրատիպերը բազմաթիվ են, որոնք ազդում են
մարդկանց վարքի վրա, հետևաբար կարևոր է գնահատել՝ արդյոք դրանք ճշգրիտ
են, թե ոչ:
Երկրորդ,

գենդերային

հոգեբանական

տարբերությունները

հաճախ

արծարծվում են ռազմավարական կարևոր խնդիրներում, ինչպիսին է միևնույն
սեռի ներկայացուցչությունը դպրոցներում, կամ բացատրում են, թե ինչու 2005
թականին Հարվարդի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում չկային կանայք. հետևաբար
շատ կարևոր է ունենալ

ճշգրիտ ու

հասանելի գիտական տեղեկատվություն՝

գնահատելու համար նման ռազմավարության առաջարկություններն ու բացատրությունները:
Նախորդ տարիներին լույս տեսնող պարբերականի հոդվածները քննարկել
են գենդերի խնդիրը, ուր ներառված են եղել Դոքսի «Սեռ և Գենդեր» (1985),
Ստյուարտի և Մաքդերմոտսի «Գենդերը հոգեբանության մեջ» (2010), Մարտինի և
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Ռաբլսի «Գենդերի զարգացման պատտերները» (2010) պարբերականները: Բացի
դրանցից՝ Զահն-Վոքսլերի և նրա գործընկերների «Կլինիկական հոգեբանության»
տարեկան

պարբերականը

(2008)

հոդվածը

նվիրված

է

մանկության

ու

դեռահասության տարիներին գենդերային ու հոգեբանական խանգարումներին,
իսկ Հայնսի (2011) «Նեյրոգիտության տարեկան պարբերականում» առաջ են
տարվում

գենդերային զարգացման

ու մարդկային ուղեղի հարցերը: Այս

պարբերականը չի կրկնում նախորդին, սակայն հատուկ կենտրոնանում է
գենդերային նմանությունների և տարբերությունների հարցի վրա` նպատակ
ունենալով հաստատել, թե հոգեբանական որ չափանիշներն են ցուցաբերում
գենդերային լայն տարբերություններ, որոնք՝ քիչ տարբերություններ, և որոնք
ընդհանրապես տարբերություն ցույց չեն տալիս:
Գենդերային նմանությունների վարկածները պնդում են, որ կանայք ու
տղամարդիկ

հիմնականում

նման

են,

բայց

ոչ

բոլոր

հոգեբանական

փոփոխականներում (Հայդ, 2005): Վարկածների ակնհայտության մասին են
վկայում հոգեբանական գենդերային տարբերությունների 46 մետավերլուծությունները, որոնք ցույց տվեցին գենդերային տարբերությունների 124 ազդեցության
չափ (Կոհենի d-ն հավասար է տղամարդկանց համար միջին ցուցանիշից հանած
կանանց համար միջին ցուցանիշ և բաժանած խմբի ստանդարտ շեղմանը): Ազդեցության չափերի 30 տոկոսը տատանվում էր 0-ից 0.10-ի միջև, հավելյալ 48 տոկոսը
փոքր տարբերության սանդղակում էին՝ 0.11-0.35-ի միջև: Այսինքն՝ գենդերային
տարբերությունների 70 տոկոսը փոքր էր կամ մոտ 0-ին: Գենդերային նմանությունների վարկածները կարևոր ներդրում են ներկայացնում տվյալ հոդվածում:
Վերոհիշյալ

հոդվածի եզրակացությունները հնարավորինս հիմնված են

մետավերլուծությունների վրա, որոնք բավականին շատ են գենդերային տարբերությունների ուսումնասիրման դաշտում: Առաջին հերթին դրանք գնահատում
են՝ արդյոք գենդերային տարբերությունը վերարտադրելի է, շատ հաճախ գենդերային տարբերությունների անհատական ուսումնասիրությունները ընդգրկում են
լրատվամիջոցների ու գիտնականների երևակայության արդյունքները և տարածվում, չնայած վերջերս կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս եղածին
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հակառակ արդյունքներ: Մետավերլուծությունները գնահատում են՝ արդյոք
բազմաթիվ հետազոտոտություններ բերում են միևնույն արդյունքի, թե ոչ:
Երկրորդ հերթին մետավերլուծություններն անցնում են հասարակ «այո»
կամ «ոչ» պատասխանների սահմանը` բացահայտելով, թե արդյոք կա գենդերային
տարբերություն

հատուկ

հոգեբանական

ցուցանիշներում`

նախապես

գնահատելով գենդերային տարբերությունների մեծությունը:
Երրորդ,

մետավերլուծությունները

կարող

են

անընդհատ

վերհանել

մոդերատորներ` կարգավորիչներ, ինչպիսին է սոցիալական համատեքստը, որը
կարող է ներդրում ունենալ գենդերային տարբերությունների առկայության կամ
բացակայության հարցում:
Չնայած այս պարբերականը նախատեսված է հասկանալի լինել մարդկանց,
սակայն որոշ թեմաներ շրջանակից դուրս են, անհասկանալի, քանի որ ներառում
են գենդերային տարբերությունները մարդկային ուղեղում (Hines 2011, Joel 2012),
գենդերը և սեռական հորմոնները, գենդերային տարբերությունները ֆիզիկական
առողջության մեջ ու գենդերային հետազոտությունը, ուր գենդերը հետազոտվում է
ոչ թե որպես անձի, այլ առավելապես որպես խթանիչ փոփոխական (Marsh et al.

2009, Swim et al. 1989):
Հաջորդ

մասերում

նկարագրվում

են

հոգեբանական

գենդերային

տարբերությունների հիմնական խոշոր տեսությունները: Այնուհետև ամփոփված
են

գենդերային

տարբերությունների

ու

նմանությունների

գնահատման

վիճակագրական մեթոդները:
Երրորդ մասը նվիրված է գենդերային տարբերությունների և նմանությունների հետազոտությանը` հաշվի առնելով հոգեբանական հատկությունների
լայն շրջանակը` կոգնիտիվ փոփոխականներ, անձի ու սոցիալական հոգեբանության չափումներ, բարեկեցություն ու հոգեպաթոլոգիա:
Չորրորդ մասում դիտարկվում է գենդերային տարբերությունների հարցը
փոփոխականներում: Այնուհետև պարբերականը դիտարկում է ինտերսեկցիոնալության գաղափարը և դրա կիրառումը գենդերային տարբերությունների ու
նմանությունների ուսումնասիրման գործում:
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Վերջում կարելի է գտնել ամփոփում` հետագա հետազոտական ուղղությունների համար լի առաջարկներով:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոգեբանական գենդերային տարբերությունների վարկածները և բոլոր
տեսությունների դիտարկումն այս հոդվածից դուրս կլիներ, այդ իսկ պատճառով
դիտարկելու ենք գենդերային տարբերությունների 3 «խոշոր տեսություններ»`
էվոլյուցիոն տեսություններ, կոգնիտիվ-սոցիալ ուսուցման և սոցիալ-մշակութային
տեսություններ:

Բացի

դրանից՝

ներկայացնելու

ենք

հատուկ

տեսություն`

ակնկալիք-արժեքային: Եվ, վերջապես, համաձայնելով նրա հետ, որ հիմնական
տեսությունները ուղղված են գենդերային տարբերությունների բացատրությանը,
դիտարկում

ենք

գենդերային

նմանությունների

տեսականացման

հնարա-

վորությունը:

Էվոլյուցիոն տեսություններ
Էվոլյուցիոն հոգեբանությունը կենտրոնացել է այն իրողության վրա, թե
ինչպես են հոգեբանական գենդերային տարբերությունները դրսևորվում որպես
էվոլյուցիոն ընտրության արդյունք` հիմնվելով այն պնդման վրա, որ կանանց հետ
համեմատած՝ տղամարդկանց համար տարբեր վարքերն ադապտիվ են (e.g., Buss

and Schmitt,1993): Կա երկու հասկացություն, որոնք հաստատում են տվյալ փաստարկը` սեռական ընտրություն և ծնողական ներդրում կամ ավանդ: Դարվինի
կողմից առաջարկված սեռական ընտրությունը, որը տարբեր է բնական ընտրությունից, բաղկացած է 2 գործընթացներից` 1. մի գենդերի անդամները

(հիմնա-

կանում՝ արական) մրցակցում են իրենց մեջ, որպեսզի բեղմնավորման առավելություն ձեռք բերեն այլ գենդերի անդամների նկատմամբ (հիմնականում՝ իգական), և 2.այլ գենդերի անդամները (հիմնականում՝ իգական) ունեն նախընտրութ147

յուններ և փորձված ընտրություն առաջին գենդերի (հիմնականում՝ արական)
որոշակի անդամների հետ բեղմնավորման համար: Սեռական ընտրությունը կարող է օգտագործվել՝ բացատրելու համար, օրինակ, գենդերային տարբերություններն ագրեսիայում:
Ծնողական ներդրումը վերաբերում է վարքին կամ ծնողի կողմից այլ
ավանդին` հարգելով ժառանգին, որը բարձրացնում է ժառանգի գոյատևելու
հնարավորությունը, սակայն, որը նաև ծնողից է տանում որոշակի ներդրում:
Վարքերը հարմարվողական են, եթե դրանք օգնում են անհատին վերարտադրել
շատ ժառանգներ, բայց տվյալ ժառանգներն էլ իրենց հերթին պետք է գոյատևեն ու
վերարտադրվեն, հատկապես եթե անհատի գեները հաջողությամբ անցնում են
ապագա սերունդներին:
Գենդերը ներմուծում է պատկեր, քանի որ իգական սեռի ներկայացուցիչները հիմնականում ունեն ծնողական ավելի շատ ավանդ իրենց ժառանգների դեպքում, քան արական սեռի ներկայացուցիչները: Կանայք ներդնում են
կարևորագույն ձվաբջիջ՝ համեմատած տղամարդկանց կողմից օրական արտադրվող միլիոնավոր սպերմաների հետ, և հետո 9 ամիս հղիություն, որն ազդում
է նաև մարմի վրա: Երբ ժառանգը ծնվում է, կանայք ունենում են ծնողական ավելի
շատ ներդրում, քան տղամարդիկ, և սա առավելություն է այն մարդու համար, որը
հոգ է տանում ժառանգի մասին` ապահովելով նրա գոյատևումը մինչև չափահասություն: Հերեյնը դիտարկում է երեխայի խնամքում կնոջ ներգրավվածության
էվոլյուցիոն բացատրությունը, որն իր հերթին կարող է ունենալ հետագա ազդեցություն այլ ոլորտներում, ինչպես, օրինակ, որոշակի գիտություններում, տեխնոլոգիայում, ինժեներիայում և մաթեմատիկական գիտական ճյուղերում կանաց քիչ
լինելու փաստը:
Նշված հոդվածի շրջանակներից կանցնենք, եթե դիտարկենք էվոլյուցիոն
տեսություններին կողմ ու դեմ լինելու փաստերը: Ամփոփ կերպով ակնհայտությունը ամրագրված է (Pedersen et al. 2011): Որպես օրինակ՝ կարող ենք ներկայացնել
այն, որ էվոլյուցիոն հոգեբաններ Բասս և Շմիտը (1993) կանխատեսեցին սեռական
զուգընկերներ ցանկանալու քանակի գենդերային լայն տարբերություններ և ստա148

ցան արդյունքներ, ըստ որի՝ տղամարդիկ միջինում 30 տարվա ընթացքում ցանկանում են 16 զուգընկերներ՝ համեմատած կանանց հետ, որոնք ցանկանում են
ընդամենը 4 զուգընկերոջ: Այս եզրակացությունը համահունչ է էվոլյուցիոն
տեսության հետ այնքանով, որ տղամարդիկ ավելացնում են իրենց ֆիզիկական
առողջությունը՝ սեռական հարաբերություններ ունենալով բազմաթիվ կանանց
հետ: Մեկ այլ թիմ հավաքագրեց նմանատիպ տվյալներ, բայց ստացավ տարբեր
եզրակացություններ (Pedersen et al. 2002): Ամեն դեպքում նրանք գտան, որ տղամարդիկ ավելի շատ զուգընկերներ են ցանկանում, քան կանայք։ Տվյալների բաշխման շեղումները բարձր էին, քանի որ կային քիչ անհատներ, որոնք ցանկանում
էին հարյուրավոր զուգընկերներ, հետևաբար միջինը ոչ համապատասխան վիճակագրություն էր: Հաշվի առնելով սա` հետազոտողները կենտրոնացան միջին
տվյալների վրա, որը տղամարդկանց ու կանանց համար մեկ զուգընկեր ունենալու
ցանկությունն էր: Ընդհանուր առմամբ այնուհետև նրանց հետազոտության
արդյունքները ցույց տվեցին գենդերային նմանություններ:

Իմացական (կոգնիտիվ) -սոցիալ ուսուցման տեսություններ

Իմացական (կոգնիտիվ)-սոցիալ ուսուցման տեսությունը հոգեբանական
գենդերային տարբերությունները հասկանալու մեկ այլ մոտեցում է: Բուսսիի և
Բանդուրայի (1999) ձևակերպմամբ՝ տեսությունը պնդում է, որ երեխաների և
դեռահասների վարքը ձևավորվում է խրախուսումների ու պատիժների միջոցով:
Բացի դրանից՝ մարդիկ նմանակում կամ որպես մոդել են դիտարկում իրենց
շրջապատի այլ մարդկանց, հատկապես եթե ուրիշները հզոր, աղդեցիկ են, կամ
որոնցով կարելի է հիանալ: Վերոնշյալի ակնհայտությունը գոյություն ունի այն
գործընթացների համար, որոնք նշված են սոցիալ ուսուցման տեսության մեջ

(Bussey and Bandura 1999):
Տեսության ամենավերջին տարբերակներում ավելացվել են իմացական
(կոգնիտիվ) բաղադրիչներ, ինչպիսին է ուշադրությունը, ինքնակարգավորումը ու
ինքնաարդյունավետությունը: Օրինակ, երբ երեխաները մեծանում են, նրանց վար149

քի հսկողությունն արտաքին խրախուսումներից ու պատիժներից անցնում է ներքին չափորոշիչների ու ինքնակարգավորման: Մասնավորապես երեխաները ներքնայնացնում են գենդերային նորմերը՝ հարմարեցնելով են իրենց վարքը տվյալ
նորմերին:
Ինքնաարդյունավետությունը իմացական (կոգնիտիվ) մի այլ բաղադրիչ է,
այն անձի հավատն է, որն ունի որոշակի խնդիր լուծելու ունակություն:
Ինքնաարդյունավետությունը կարող է լինել կարևոր՝ բացատրելու համար գենդերային որոշակի ազդեցություններ: Օրինակ, չնայած աղջիկների ցուցադրած
մաթեմատիկական ունակությունը հավասար է տղաների ունակությանը, սակայն
հիմնականում կա բավականին լայն տարանջատվածություն գենդերային մաթեմատիկական ինքնաարդյունավետության ցուցանիշներում (d = 0.33, Else-Quest et
al. 2010): Ինքնաարդյունավետությունը կարևոր է, քանի որ այն ունի ուժ՝ կերտելու
մարդկանց որոշումները, օրինակ, որևէ շրջադարձային խնդիր լուծելու կամ
մաթեմատիկական ուղղվածությունն ընտրելու հարցերում:

Սոցիալ-մշակութային տեսություն

Սոցիալ-մշակութային տեսությունը, որը նաև անվանվում է դերային կամ
սոցիալ-կառուցվածքային տեսություն, առաջարկվել է Էգլի և Վուդի կողմից 1999 և
2012 թվականներին որպես գենդերային տարբերությունների մասին էվոլյուցիոն
տեսությանն այլընտրանքային տեսություն: Տեսության հիմնական գաղափարն այն
է, որ գենդերով պայմանավորված աշխատանքի բաժանումն ուղղորդում է
հոգեբանական գենդերային մնացած տարբերությունները:
Հոգեբանական գենդերային տարբերություններն անհատների՝ հասարակության մեջ որոշակի սահմանափակումների կամ իրենց գենդերի համար
նախատեսված հնարավորությունների ակկոմոդացիայի, հարմարման արդյունք
են: Տեսությունը դիտարկում է տղամարդկանց ու կանանց միջև կենսաբանական
տարբերությունները, ինչպիսին են հասակը և ուժը, ինչպես նաև կանանց՝ երեխաներ կրելու և հոգ տանելու ունակությունը: Այս տարբերությունները պատմա150

կանորեն պայմանավորված են գենդերի վրա հիմնված աշխատանքային բաժանմամբ: Տղամարդկանց հաղթանդամ լինելը ու ուժը տանում են նրանց այնպիսի
գործունեությունների, ինչպիսին է պատերազմը, որը նրանց տալիս է ավելի մեծ
կարգավիճակ և ազդեցիկություն, ինչպես նաև իշխանություն կանանց նկատմամբ:
Լինելով մեծ իշխանության դերում՝ տղամարդկանց վարքը դարձել է ավելի իշխող,
գերակա, իսկ կանանցը՝ ավելի ենթարկվող: Կանանց՝ երեխայի խնամողի դերում
լինելը զարգացրել է այնպիսի որակներ, ինչպիսք են հուզական և ֆիզիկական
խնամքը ու հարաբերություններում դյուրինությունը:
Շատ քիչ բացառություններով (2005) էվոլյուցիոն հոգեբաններն ընդգծում են
գենդերային տարբերությունների օրինակներում միջմշակութային համընդհանրությունները՝ դրանք դիտարկելով որպես դարերից եկող զարգացման արդյունք: Ի
հակառակ էվոլյուցիոն տեսության՝ սոցիալ-մշակութային տեսությունը կենտրոնանում է գենդերային տարբերությունների օրինակներում մշակույթով պայմանավորված փոփոխությունների վրա: Էգլին և Վուդը (1999) նորից վերլուծեցին
Բասսի՝ զույգերի նախընտրության հարցում ազգերի միջև առկա գենդերային
տարբերությունների տվյալները: Նրանց վարկածը հետևյալն էր. մշակույթում
որքան մեծ են
գենդերային

իշխանության ու կարգավիճակի գենդերային տարբերությունը,
անհավասարությունը,

այնքան

մեծ

կլինեն

գենդերային

տարբերությունները զույգերի նախընտրության հարցում: Օգտագործելով Միացյալ ազգերի տվյալների բազան, որը ցույց է տալիս մասնակից ազգերի գենդերային
անհավասարությունը, Էգլին և Վուդը (1999) գտան մեծ կորելյացիա գենդերային
անհավասարության ու զույգերի նախընտրության հարցում գենդերային տարբերությունների մեծության միջև (2012): Սա նշանակում է, որ այն ազգերը, որոնք
ունեն իշխանության մեջ ամենալայն գենդերային տարանջատվածությունը, նրանք
նաև ունեն ամենալայն գենդերային տարանջատվածությունը զույգի նախընտրության հարցում: Այս բացահայտումները հաստատուն են սոցիալ-մշակութային
տեսության, բայց ոչ հաստատուն՝ էվոլյուցոն տեսության համար:
Այլ

հետազոտողներ

փորձարկեցին

վարկածները,

որ

հոգեբանական

գենդերային տարբերությունները պետք է փոքր լինեն այն ազգերում, ուր մեծ է
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գենդերային հավասարությունը, և մեծ լինեն այն ազգերում, ուր կա ավելի շատ
անհավասարություն: Օրինակ՝ մաթեմատիկական ունակությունների դրսևորման
հարցում

ազգերի

միջև

իրականացված

գենդերային

տարբերությունների

մետավերլուծություններում հետազոտողներն օգտագործեցին ազգերի գենդերային
հավասարության

չափումները՝

կանխատեսելու

համար

մաթեմատիկական

ունակություններում գենդերային տարանջատվածությունը (2010): Գենդերային
հավասարության որոշ ցուցանիշներ, ինչպիսին է Գենդերի հզորացման չափումը,
գլոբալ են կամ բազմակի ցուցանիշներով հարուստ, բաղադրյալ, ինչպիսին են
կանանց

ներկայությունը

խորհրդարաններում

և

աշխատավարձի

չափը:

Գենդերային հավասարության այլ ցուցանիշներ սպեցիֆիկ ոլորտային են,
ինչպիսին է կանանց ներկայությունը հետազոտական դիրքերում: Սպեցիֆիկ
ոլորտային ցուցանիշներից հաջողված էին ազգերի միջև առկա փոփոխականները
կանխատեսումների համար: Սոցիալ-մշակութային տեսությունը ավելի նոր
տեսություն է, քան մնացած քննարկվածները: Սակայն, հավաքագրվող փաստերը
վկայում են տվյալ տեսության օգտին:

Ակնկալիք-արժեքային տեսություն

Էկլեսի ակնկալիք-արժեքային տեսությունը (Eccles et al. 1994, Meece et al.
1982) հոգեբանական գենդերային տարբերությունների մեծ տեսություն չէ, ոչ էլ
տվյալ հոդվածում քննարկվող թեմաներում ունի մեծ կիրառելիություն: Համաձայն
տվյալ տեսության՝ կա գործոնների 2 խումբ, որոնք դեր ունեն մարդու՝

որևէ

շրջադարձային խնդիր լուծելու համար որոշում կայացնելու հարցում, ինչպիսին
են, օրինակ,

ավագ դպրոցում հանրահաշվի դասերին գրանցվելը (ակնկալում՝

խնդրի հաջող իրականացման ակնկալիք) և խնդրի արժեքը (հետաքրքրվածություն
խնդրում, ընթացիկ կամ ապագա նպատակների համար խնդրի կարևորություն):
Եվ կան մի շարք գործոններ, որոնք իրենց հերթին ազդում են ակնկալիքների և
արժեքների վրա: Օրինակ՝ դեռահասի հանրահաշվի դասերին հաջողության
ակնկալիքը կարող է ազդեցություն կրել իր՝ մաթեմատիկական ունակության
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ինքնաընկալմամբ,

անցյալում

ձեռքբերած

փորձով

(գնահատականներ

մաթեմատիկայից, ստանդարտիզացված թեստերի արդյունքներ), սոցիալական
աշխարհի հավատով և վարքով, օրինակ (ծնողների հավատը, որ ինժեներական
կրթությունը լավ կարիերա կլինի իրենց դստեր համար), և սոցիալ-մշակութային
լայն շրջապատով : Տվյալ մոդելը ստացել է բազմաթիվ էմպիրիկ հաստատումներ

(Eccles et al. 1994):
Ակնկալիք-արժեքային տեսությունը հատկապես օգտակար է՝ դուրս բերելու
համար բոլոր այն գործոնները, որոնք վկայում են նրա մասին, որ կանայք քիչ են
ներկայացված գիտական, տեխնիկական, ինժեներական, մաթեմատիկական
ոլորտներում: Տեսությունը նաև ցույց է տալիս այն կետերը, ուր միջամտությունը
կարող է լինել արդյունավետ: Այն կարող է կիրառելի լինել՝ հասկանալու համար
գենդերային տարբերությունները ինքնագնահատականի և սպեցիֆիկ ոլորտներում ինքնաընկալման հայեցակարգի տեսանկյունից:

Գենդերային նմանությունների տեսություններ

Մինչ այժմ դիտարկված տեսություններում քննարկվում, բացատրվում էին
գենդերային տարբերությունները: Սակայն ուշադրություն է դարձվել նաև
գենդերային նմանությունների տեսությունների զարգացմանը: Գոյություն ունեն
որոշ հնարավորություններ:
Հենվելով էվոլյուցիոն տեսության վրա՝ տեսաբանները կենտրոնացել են
սեռական ընտրության և դրանով պայմանավորված գենդերային տարբերությունների ստեղծման վրա: Նրանց վերլուծությունների պակասը բնական ընտրության դիտարկում է, որը հավասար կերպով պետք է գործի արական ու իգական ներկայացուցիչների համար՝ ստեղծելով գենդերային նմանություններ (2006): Նույնիսկ
քրոմոսոմային մակարդակում մարդիկ ունեն 23 զույգ քրոմոսոմ, ուր միայն 1 քրոմոսոմն է տարբեր տղամարդկանց ևու կանանց օրգանիզմում: Մնացած 22 քրոմոսոմներն առկա են և´ տղամարդկանց, և´ կանանց մոտ ու սերնդից սերունդ
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անցնում են հայրերից դուստրերին, մայրերից՝ զավակներին: Էվոլյուցիոն հոգեբանների կենտրոնացվածությունը սեռական ընտրության վրա չպետք է քողարկի
բնական ընտրության մեծ ուժը, որը ստեղծում է գենդերային նմանություններ:
Կոգնիտիվ-սոցիալ

ուսուցման,

սոցիալ-մշակութային

և

ակնկալիք-

արժեքային տեսությունները, չնայած նրան, որ նախատեսված են բացատրելու
գենդերային տարբերությունները, կարող են հեշտորեն ադապտացվել՝ հասկանալու համար գենդերային նմանությունները, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներում գենդերային

նմանությունների

միտումները:

Օգտագործելով

կոգնիտիվ-սոցիալ ուսուցման տեսությունը, օրինակ, կարող ենք շահարկել ժամանակի ընթացքում գենդերային դերերի խախտումների համար նախատեսված
պատիժը՝ թույլ տալով տղաներին ու աղջիկներին վարքում լինել հնարավորինս
նման: Ստացվում է, որ ակնհայտորեն գոյություն չունի այնպիսի փաստարկ, որ
գենդերային դերերի խախտումների համար նախատեսված պատիժը նվազել է,
բայց դա կարող է լինել հետաքրքիր վարկած՝ հետագայում ստուգելու համար:
Իմացական (կոգնիտիվ)-սոցիալ ուսուցման տեսությունը պետք է նաև հաշվի
առներ կանանց ներհոսքը դեպի կենսաբանական գիտություններ և բժշկություն՝
սկսած 1970-ական թվականներից, ինչն էլ կանանց դերային մոդելի թվի
բազմացման արդյունք էր, քանի որ որքան շատ են կանայք մտնում որևէ դաշտ,
այնքան նրանց թիվն աճում է տվյալ դաշտում: Այս նույն կանխատեսումը
դիտարկում է ակնկալիք-արժեքային տեսությունը:
Սոցիալ-մշակութային տեսությունը, կենտրոնանալով իշխանության անհավասարության ու

գենդերով պայմանավորված աշխատանքի բաժանման վրա,

բացատրում է գենդերային տարբերությունները, բայց կարող է նաև ներդրում ունենալ՝ հասկանալու գենդերային նմանությունները: Ակնկալվում է ունենալ գենդերային նմանություններ այն ազգերում, ուր կա գենդերային հավասարություն: Ընդ
որում, քանի որ գենդերով պայմանավորված աշխատանքի բաժանումը գնալով
դառնում է ոչ արդիական, այդ դեպքում հոգեբանական գենդերային նմանությունները կարող են ի հայտ գալ: Որպես օրինակ՝ կանանց շարժման ի հայտ գալը և
1970-ական թվականներին սկսված կանանց աշխատուժի ավելացումը հանգեցրին
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նրան, որ ընտանիքի դերերը որոշ չափով ուղղվեցին դեպի հավասարություն:
2001 թվականի ուսումնասիրությունը փաստեց, որ հայրերը, որոնք ունեն
աշխատող կին, շաբաթական 23 ժամ են անցկացնում իրենց երեխաների հետ՝
համեմատած 1981 թվականի տվյալների՝ շաբաթական ընդամենը 17 ժամի հետ

(Sandberg and Hofferth 2001): Սոցիալ-մշակութային տեսությունը կանխատեսում է,
որ եթե տղամարդիկ գնալով ավելի շատ զբաղեցնեն երեխայի խնամքի դերը, ապա
կզարգացնեն իրենց հուզական ու ֆիզիկական խնամքի որակները՝ դրանով իսկ
կրճատելով գենդերային տարանջատվածությունը :
Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է ապագա հետազոտական կարևոր ռազմավարություն՝ տեսականացնելու գենդերային նմանությունները: Գոյություն ունեցող տեսությունները կարող են համապատասխանեցվել այս խնդրին, ինչպես նաև
կարող են պահանջվել նոր տեսություններ:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Կոհենի d-ն (Cohen 1988) (հավասար է տղամարդկանց համար միջին
ցուցանիշից

հանած

կանանց

համար

միջին

ցուցանիշ,

բաժանած

խմբի

ստանդարտ շեղման վրա) հոգեբանական հետազոտության մեջ գենդերային
տարբերությունների մեծության ամենատարածված չափումն է: Ազդեցության
չափը բացատրելու համար Կոհենն առաջնորդվում է նրանով, որ d=0.20 փոքր
տարբերություն է, 0.50-ը միջին ցուցանիշ է, իսկ 0.80-ը՝ մեծ տարբերություն: Բացի
դրանից՝ Հայդը (2005) բացատրում է d արժեքը, որը փոքր է կամ հավասար 0.10-ի,
որպես չնչին գենդերային նմանություն: Այլ վիճակագրություններ էլ են հասանելի,
նաև դրանց բացահայտումը կարող է լինել օգտակար՝ բացատրելու համար
գենդերային տարբերությունների մեծությունը:
Ահա համարժեքության կարևոր բանաձև` d = 2r/ (1-r): Մոտավոր արժեքը՝ d
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= 2r, d-ն 0.20-ը, որը Կոհենը բացատրեց որպես փոքր տարբերություն, համարժեք է
r = 0.10-ի: Այսինքն, եթե հաշվարկենք գենդերի (coded 0, 1) մաթեմատիկական
ունակության ցուցանիշի միջև կորելյացիան, 0.10 արժեք ունեցող r-ը կզիջի 0.20
արժեք ունեցող d-ին: Նույն կերպ 0.10 արժեք ունեցող d-ն, այստեղ մեկնաբանված
է որպես չնչին արժեք, համարժեք է r = 0.05 արժեքին, որը, ինչպես մի շարք
գիտնականներ կհամաձայնեն, չնչին ցուցանիշ է:
Կոհենը ներկայացրեց d-ի համարժեքությունը՝ հասկանալու մեկ այլ
ճանապարհ, d-ի տարբեր արժեքների դեպքում երկու բաշխման տոկոսային
համընկնումը՝ ենթադրելով, որ երկու բաշխումներն էլ նորմալ են և ունեն միևնույն
փոփոխականը: Օրինակ՝ d = 0.10, կա 92.3 տոկոս համընկնում երկու բաշխումների
միջև, և եթե d = 0.20, ապա կա 85.3 տոկոս համընկնում: d-ի մեծ արժեքի դեպքում՝
1.0, միևնույնն է, կա 44.6 տոկոս համընկնում բաշխումների միջև: Այս մոտեցումն
ընդգծում է այն կետը, որ d-ի փոքր կամ միջին արժեքի դեպքում գենդերների մեջ
փոփոխականն ավելի մեծ է, քան գենդերների միջև փոփոխականը:
Կոհենի կողմից առաջարկված մի այլ համարժեքություն (1988) գնահատում
է խումբ Բ-ի տոկոսը, որը d-ի տարբեր արժեքների դեպքում կհավասարվի կամ
կգերազանցի խումբ Ա-ի միջին ցուցանիշը՝ նորից ենթադրելով նորմալ բաշխումներ հավասար փոփոխականով: Օրինակ, եթե d = 0.10, խումբ Բ-ի (տղամարդիկ) 52
տոկոսը կգերազանցի խումբ Ա-ի (կանայք) միջին ցուցանիշին: Եթե d = 0.20, խումբ
Բ-ի 54 տոկոսը կգերազանցի խումբ Ա-ի միջին ցուցանիշին: Այս համարժեքությունները նորից խոսում են հօգուտ d = 0.20-ի՝ որպես փոքր ազդեցություն
մեկնաբանության տեղին լինելու մասին: Մեծ տարբերության դեպքում՝ d = 0.1,
խումբ Բ-ի 69 տոկոսը գերազանցում է խումբ Ա-ի միջին ցուցանիշին:
Դել Գիդիսը և նրա գործընկերները 2012 թվականին ներկայացրին
Մահալանոբիս D-ի օգտագործումը՝ անձի գենդերային տարբերությունների
մեծությունը չափելու համար և եզրակացրին, որ գենդերային նմանությունների
վարկածները ճշգրիտ չեն․ կան գենդերային շատ մեծ տարբերություններ: D-ն
տվյալ դեպքում չափում է բազմաչափ տարածքում երկու ցենտրոիդների միջև
եղած տարածությունը: Սա d-ի վիճակագրության բազմաչափ ընդհանրացումն է:
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Սակայն Դել Գիդիսը աշխատանքներում հստակեցված չէր այն, որ D-ն հաշվվում է
օրիգինալ փոփոխականների (հուզական կայունության տվյալների հաշվում,
դոմինանտություն, զգոնություն և այլն) գծային համադրությամբ, որն առավելագույնի է հասցնում խմբերի միջև եղած տարբերությունները: Տվյալները ցույց
տվեցին, որ եթե վերցնում ենք հոգեբանական չափումների բավականին լայն սահման և հետո օգտագործում գծային համադրություն՝ առավելագույնի հասցնելու
տարբերությունները, ապա կարող ենք ստանալ գենդերային բավականին մեծ
տարբերություններ: Բացի այդ՝ այս տարբերությունը կամ տարածությունը բազմաչափ տարածքում երկայնքային հարթություն է, որն ինքնատիպ փոփոխականների
գծային համադրություն է, բայց այս հարթությունն անմեկնաբանելի, անբացատրելի է: Ինչ է նշանակում ասել, որ անձի մեջ կան մեծ տարբերություններ` իրար
խառնելով տարբեր կողմեր, ինչպիսին է հուզական կայունությունը, գերիշխանությունը (դոմինանտությունը), զգոնությունը: Վստահորեն կարող ենք նշել, որ
անձի ժամանակակից տեսությունները չեն պնդում, թե կա անձի ընդամենը մեկ
հարթություն: Այնուամենայնիվ, Մահալանոբիս D-ի կիրառումը տալիս է արդյունքներ, որոնք հիմնված են լայն տարբերություն գտնելու վրա, քանի որ վերցնում է գծային համադրություն, որն առավելագույնի է հասցնում խմբի տարբերությունները, հետևաբար ստացված տվյալներն անմեկնաբանելի, անբացատրելի են:
Կարոտերսն

ու

Ռեյսը

2013

թվականին

ներկայացրին

գենդերային

նմանություննների ու տարբերությունների վերլուծությունների համար վիճակագրական այլ մեթոդ` տաքսոմետրիկ մեթոդներ: Այս մեթոդները հետազոտողներին
հնարավորություն են տալիս սահմանելու՝ արդյոք մի քանի հասկացական
տարրեր պարունակող տեսության կամ գաղափարում թաքուն կառուցվածքային
տարրը տարածական է (շարունակական), թե տաքսոմետրիկ (կատեգորիկ): Այս
մոտեցումը վերլուծում է՝ արդյոք տղամարդկանց ու կանանց հոգեբանական
հատկությունները տարբերվում են կատեգորիկ, թե տարածական հարթության
մեջ:

Դիտարկելով

բազմաթիվ

տվյալներ`

հետազոտողներն

ընտրեցին

հոգեբանական փոփոխականներ, որոնք գենդերի տեսանկյունից բավականին
տարբերակված են, օրինակ` մասկուլինություն /ֆեմինինություն, հարաբերական157

փոխադարձ կապ ունեցող կառուցվածքներ և գիտության հանդեպ հակումը:
Ընդամենը փոքր բացառություններով տվյալները ցույց տվեցին, որ գենդերը
տարածական է, ոչ թե տաքսոմետրիկ՝

հակառակ այն կարծրատիպերի, թե

տղամարդիկ ու կանայք ակնհայտորեն տարբեր են: Տաքսոմետրիկ այս մեթոդներն
ունեն խոստումնալից ապագա:
Բալլը

և

նրա

գործընկերները

2013

թվականին

ներկայացրին

համարժեքության թեստավորումը՝ որպես գենդերային նմանություննների և
տարբերությունների վերլուծությունների այլ մեթոդ: Խնդիրն այն է,

որ երբ

նույնականացնում (ինդենտիֆիկացնում) ենք գենդերային նմանությունները՝
օգտագործելով թեստավորման ավանդական մեթոդներ, փորձում ենք ապացուցել
ընդհանրացված որևէ վարկած: Համարժեքության թեստավորումը հակադրվում է
նման մոտեցմանը, համաձայն որի՝ նշանակալի արդյունքը կարող է ցույց տալ
նշանակալի նմանություններ, օրինակ, արդյոք տղամարդկանց ու կանանց
տվյալների միջինը 0.20-ի միջակայքում է, երբ կան ստանդարտ շեղումներ
յուրաքանչյուրի տվյալներում էլ:
Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ ազդեցության չափ d-ն (Hedge's g),
անկասկած, կշարունակի լինել գենդերային տարբերությունների մեծությունը
գնահատող հիմնական գործիքը: Նոր մեթոդները դառնում են հասանելի`
ներառելով տաքսոմետրիկ մեթոդներ ու համարժեքության թեստավորում, որոնք
առաջարկում են գենդերային վերլուծություններում հավելյալ գործիքներ:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՄԻՋԻՆ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գենդերային

տարբերությունների

հիմնական

հետազոտությունները

դիտարկել են, թե արդյոք հոգեբանական բնութագրիչների լայն շրջանակներում
գոյություն ունեն գենդերային միջին տարբերություններ: Հաջորդ մասերում
դիտարկելու ենք իմացական (կոգնիտիվ) փոփոխականները (մաթեմատիկական,
տարածական, վերբալ)՝ գենդերային տարբերությունների հետազոտություն, անձի
և սոցիալ-հոգեբանական փոփոխականներ, բարեկեցություն և հոգեպաթոլոգիա:
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Ամփոփիչ

մասը

ներառում

է

գիտական-տեխնիկական-ինժեներական-

մաթեմատիկական (ԳՏԻՄ) ոլորտներում հարցեր: Ինչո՞ւ են կանայք քիչ
ներկայացված ԳՏՒՄ-ում:
Իմացական (կոգնիտիվ) գենդերային նմանություններ և տարբերություններ

Մակկոբին

և

Ժակլինը

(1974)

եզրակացրին,

որ

գենդերային

տարբերությունները հարաբերականորն կարելի է գտնել մաթեմատիկական,
տարածական և վերբալ ունակություններում, ուր տղամարդիկ գերազանցում են
կանանց մաթեմատիկական ու տարածական, իսկ կանայք

տղամարդկանց`

վերբալ թեստերում: Մինչ օրս էլ իմացական (կոգնիտիվ) գենդերային տարբերությունների այս մոտեցումը մնում է գերիշխող: Դիտարկենք գենդերային
տարբերությունները` կենտրոնանալով տարբերությունների մեծության վրա:

Մաթեմատիկական ունակությունների դրսևորում
1990 թվականին կրականացված մետավերլուծությունները դիտարկեցին
100 հետազոտություն` ներկայացնելով ավելի քան 3 միլիոն մարդու թեստավորում
(Hyde et al. 1990): Ընդհանուր առմամբ գենդերային տարբերությունները չնչին էին
մեծության մեջ՝ d = -0.05: Ինչևէ, տարիքն ու թեստի իմացական (կոգնիտիվ) մակարդակը (ցածրից բարձր, հաշվարկում, մաթեմատիկական հասկացությունների
ըմբռնում, բարդ խնդրի լուծում) ուսումնասիրող վերլուծական մոդերատորը`
կարգավորիչը, դուրս բերեց, որ ավագ դպրոցում բարդ խնդրի լուծման հարցում
տղամարդիկ իրենց օգտին ունեն էական տարբերություն (d = 0.29): Տղամարդկանց
ու կանանց միջև գենդերային այս տարբերությունն էական է, քանի որ ԳՏԻՄ-ով
զբաղվելու համար անհրաժեշտ է ունենալ բարդ խնդրի լուծման մաթեմատիկական հմտությունը:
Հիմնվելով

Հարվարդի

նախագահ

Լոուրենց

Սամմրսի

(2005)

այն

մեկնաբանությունների վրա, որ կանանց մոտ պակաս է մաթեմատիկական
ունակությունը, որպեսզի նրանք հաջողության հասնեն մաթեմատիկական ու
գիտական մակարդակներում, Հայդը ու նրա կոլեգաները իրականացրին հավելյալ
մետավերլուծությունները` հիմնվելով ժամանակակից տվյալների վրա։ Այդ
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ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կանայք ու տղամարդիկ դրսևորել են
հավասարություն մաթեմատիկական ունակություններում: Մետավերլուծությունների շնորհիվ համադրել են ԱՄՆ երեխաների մաթեմատիկական հմտությունների
պետական գնահատման տվյալները: Տվյալները ներկայացնում են 2-11-րդ
դասարանների ավելի քան 7 միլիոն ուսանողների թեստավորման արդյունքները
(2008): Բոլոր դասարաններում, ուր ազդեցության չափը -0.02-ից +0.06 էր, չկար
գենդերային որևէ տարբերություն: Քանի որ պետական գնահատականները
հիմնականում ցույց են տալիս միայն մաթեմատիկական ցածր հմտությունների
մակարդակ, հեղինակները դիտարկեցին Կրթական առաջընթացի պետական
գնահատումների տվյալները, որոնցում ընդգրկված են բարդ խնդրի լուծման
գնահատող նյութեր: Այդ նյութերի համար 12-րդ դասարանում ազդեցության միջին
չափը d = 0.07 էր, որը ցույց է տալիս, որ աղջիկներն ու տղաներն ավագ դպրոցում
բարդ խնդրի լուծման հարցում հավասար են:
Ժամանակակից

ուսումնասիրությունների

վրա

հիմնված

երկրորդ

մետավերլուծությունում Լինդբերգը և նրա կոլեգաները համադրեցին 1990 և 2007
թվականների

միջև

ընկած
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ուսոմնասիրությունների

տվյալները,

ուր

թեստավորվել էին 1.2 միլիոն մարդիկ (Lindberg et al. 2010): Այստեղ էլ չկար
գենդերային տարբերություն (d = 0.05): Բարդ խնդրի լուծման գենդերային
տարբերությունը չնչին էր (d = 0.06):
Երրորդ մետավերլուծության մեջ Էլս-Քուեստը և նրա գործընկերները
դիտարկեցին մաթեմատիկական ունակությունների դրսևորման գենդերային
տարբերությունների միջազգային տվյալներ` միահյուսելով դրանք ազգերի միջև
եղած գենդերային անհավասարության չափումներին (տե´ս նաև Nosek et al. 2009):
Տվյալները ցույց տվեցին մեծ փոփոխականություն ազգերի միջև գենդերային
տարբերությունների մեծության և նույնիսկ ուղղվածության հարցերում, ինչպես
նշված էր սոցիալ-մշակութային տեսության քննարկման մեջ:
Ընդհանուր կարող ենք նշել, որ պարզ դարձավ, որ գոնե ԱՄՆ-ում
աղջիկները մաթեմատիկական ունակությունների դրսևորման մեջ հասել են
տղաների հետ հավասարության: Ավագ դպրոցում բարդ խնդրի լուծման
160

գենդերային տարբերությունը փոքր էր 1990 թվականին իրականացած մետավերլուծությունների տվյալներից և նույնիսկ անհետացել էր Կրթական առաջընթացի
պետական գնահատման տվյալների որոշ վերլուծություններում (Hyde et al. 2008a):

Տարածական ունակությունների դրսևորում

Տարածական ունակությունները գնահատվում են տարբեր ձևերով: Մենք
կկենտրոնանանք տարածական հատուկ հմտության վրա` մտավոր եռաչափ
փոփոխություն (ռոտացիա) (3 D), որը պահանջում է, որ թեստավորման
ենթարկվողը մտքում կրկնի առարկան՝ եռաչափ տարածության մեջ որոշելու
համար արդյոք այն համապատասխանում է մի քանի այլ առարկաներից որևէ
մեկին: Չնայած որոշակի աշխատանքներ կատարելը չի պահանջում մտավոր
կրկնության հմտություններ, որոշ աշխատանքներ էլ պահանջում են, ինչպես
ճարտարագիտությունը (ինժեներիան) և ճարտարապետությունը, ուր կանայք քիչ
են ներկայացված:
Համաձայն վաղ մետավերլուծության` գենդերային տարբերությունը եռաչափ մտավոր ռոտացիայում լայն է հօգուտ տղամարդկանց՝ d = 0.73 (Linn and
Petersen 1985): Հետագա մետավերլուծության տվյալներում գենդերային տարբերությունը փոփոխվել էր՝ d = 0.56 (Voyer et al. 1995): Սակայն ազդեցության այս
չափերը թաքցնում են որոշակի խճճվածություն: Մետավերլուծություններից մեկը
ցույց տվեց, որ երբ թեստերը լուծում էին կարճ ժամանակահատված ունենալու
դեպքում, գենդերային տարբերությունը մտավոր ռոտացիայում մեծ էր (d = 1.03),
սակայն ժամանակի սահմանափակում չունենալու դեպքում ազդեցության չափը
փոփոխված էր (d = 0.51) (Voyer 2011, տես նաև Maeda and Yoon 2013):
Անհատական ուսումնասիրությունները վկայում են այն ակնհայտության
մասին, որ տղամարդկանց առավելությունը մտավոր ռոտացիայում առաջանում է
վաղ մանկությունից (Moore and Johnson 2008, Quinn and Liben 2008): Ինչևէ դեռ
վաղ է խոսել նրա մասին, թե ինչ են նշանակում տվյալ բացահայտումները:
Այլ հետազոտողներ նշում են, որ տարածական, ուսուցողական ունակությունը բացակայում է դպրոցի ուսումնական ծրագրերում, այսինքն՝ գենդերային
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տարբերությունները ոչ ֆորմալ, դասերից դուրս ուսուցման արդյունք են` հիմնված
տղաների ու աղջիկների տարբեր փորձառությունների վրա այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսին են սպորտը և տեսախաղեր (տեսախաղեր) խաղալը : Ակնհայտ
է, որ մտավոր ռոտացիոն թեստի տվյալները կարող են բարելավվել ուսուցման
միջոցով (Newcombe et al. 2002, Uttal et al. 2013): Մետավերլուծությունների
համաձայն՝

ուսուցման

և

հսկիչ

խմբի

միջև

տարբերությունների

համար

ազդեցության չափի միջինը 0.44 էր՝ d = 0.44 (Uttal et al. 2013) :
Գիտափորձերից

մեկում

քոլեջի

ուսանողները

մասնակցել

էին

գործողությամբ լի տեսախաղի ուսուցմանը՝ 10 ժամ տևողությամբ: Գիտափորձային (էքսպերիմենտալ) խմբում և´ կանայք, և´ տղամարդիկ բարելավեցին իրենց ունակությունները մտավոր ռոտացիոն թեստից : Կանայք բարելավեցին իրենց արդյունքներն ավելի շատ, քան տղամարդիկ : Միջինում ամերիկացի տղաներն անց
են կացնում 1 ժամ 37 րոպե՝ խաղալով տեսախաղեր, իսկ աղջիկները` ընդամենը
49 րոպե (Rideout et al. 2010): Այսպիսով՝ տղաներն աղջիկների համեմատ 2 անգամ
շատ են խաղում տեսախաղեր` ցուցադրելով

գենդերային բավականին մեծ

տարանջատվածություն՝ 3 D տարածական հմտությունների փորձառությունում:
Այն, որ կանայք քիչ են ներկայացված ճարտարագիտության ոլորտում
(ինժեներիայում)` ելնելով տարածական հմտություններից, ճարտարագիտության
քոլեջի

մեկ

ծրագրային

ֆակուլտետում
ապահովման

ուսանողները

սկսեցին

ստեղծեցին

մուլտիմեդիա
մասնակցել

մտավոր

(Gerson

ուսուցմանը,

ռոտացիայի

et

al.

որի

2001):
շնորհիվ

ուսուցման
Ընդունվող
կանանց

ներգրավվումը ճարտարագիտական ոլորտում (ինժեներիայում) 47 տոկոսից
դարձավ 77 տոկոս:
Սակայն ամեն դեպքում 3 D տարածական ռոտացիայում կա գենդերային
որոշակի տարբերություն հօգուտ տղամարդկանց, որը կարող է լինել դպրոցում
տարածական ուսուցման բացակայության արդյունք՝ համատեղված գենդերային
այն տարանջատվածության հետ, որը կապված է դպրոցից դուրս փորձառությունների հետ:
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Խոսքային (վերբալ) հմտություններ

Չնայած կարծրատիպերին, որ կանայք ունեն ավելի լավ խոսքային
հմտություններ, քան տղամարդիկ, խոսքային

հմտություններում գենդերային

տարբերություններն ընդհանուր կանանց օգտին են, բայց քիչ մեծությամբ՝ d = - 0.11

(Hyde and Linn 1988): Ընդ որում՝ խոսքային հմտությունների տարբեր ձևերում
կան փոփոխություններ : Բառապաշարի համար չի բացահայտվել

գենդերային

որևէ տարբերություն (d = - 0.02), ընթերցանության ըմբռնում(d = - 0.03), էսսեի
գրում (d = - 0.09) : Ամենամեծ տարբերությունը խոսքային սահունությունն էր՝ d = 0.33:
ԱՄՆ-ի դեռահասների հետազոտության տվյալների հիման վրա Հեդջսը և
Նոուելը (1995) հաշվարկեցին կարդալու (ընթերցանության) ըմբռնման

և

բառապաշարի համար գենդերային տարբերությունների ազդեցության չափը:
Կարդալու հասկացման ազդեցության չափը բաշխվեց – 0.18-ից + 0.002:
Բառապաշարի համար` -0.06-ից +0.25 : Նորից նկատելի էր, որ տարբերությունները մեծ չեն ու ոչ էլ շարունակ կանանց օգտին:
Վերջերս վերլուծվել են «Միջազգային ուսանողների գնահատում» ծրագրի
տվյալները : Դիտարկելով մի շարք հետազոտություններ միասին` դժվար է
համաձայնել գենդերային այն տարանջատվածությանը, որը ցույց են տալիս «Միջազգային ուսանողների գնահատում» ծրագրի տվյալները (d = -0.26), երբ այլ հետազոտություններում այդ տարանջատվածությունը հավասար է զրոյի : Նույնիսկ
եթե կա կանանց առավելություն կարդալու ըմբռնման և խոսքային այլ հմտություններում, դա շատ չնչին է :

Վերաբերմունք
Կոգնիտիվ ունակությունների հանդեպ վերաբերմունքը ու ունակություններում գենդերային տարբերությունները հաճախ այնքան կարևոր են, որքան
դրանց դրսևորումը` կանխատեսելու համար կրթական ու կարիերային ձեռքբերումները: Մաթեմատիկայի հանդեպ վերաբերմունքն ուսումնասիրվել է բազմիցս:
ԱՄՆ-ում 15 տարեկանների հետ իրականացրած մետավերլուծությունների
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համաձայն՝ ստացվել է d = 0.27 գենդերային տարբերություններում մաթեմատիկայի հանդեպ ինքնավստահության դեպքում և -0.23՝ անհանգստության համար

(Else-Quest et al. 2010): Սա նշանակում է, որ գենդերային տարբերությունները
մաթեմատիկայի հանդեպ ինքնավստահության և անհանգստության համար ավելի
լայն են, քան գենդերային տարբերությունները դրանց ժամանակակից դրսևորումներում:

Անձ և սոցիալական վարք

Այստեղ քննարկելու ենք գենդերային տարբերություններն անձի ու
սոցիալական վարքերի չափումներում : Անձի բաժինը ներառում է բնավորություն,
անձ, իմպուլսիվություն, հույզեր և հետաքրքրություններ : Սոցիալական վարքերը
ներառում են ագրեսիա, օգնող վարք, հաղորդակցություն, սեռականություն և
առաջնորդություն :

Բնավորություն
Բնավորության մեջ գենդերային տարբերությունների հետազոտության
մետավերլուծությունները ներառում են 3 ամսականից 13 տարեկան երեխաների
տվյալները (Else-Quest et al. 2006, տես նաև Else-Quest 2012) : Բնավորությունը ձեռք
է բերվում կենսաբանորեն հիմնված հուզական ու վարքային անընդհատ
դրսևորումների շնորհիվ, որոնք
կանխատեսում

հետևանքներ

հայտնվում են կյանքի վաղ շրջանում ու
այնպիսի

ոլորտներում,

ինչպիսին

է

հոգեպաթոլոգիան և անձն այն իմաստով, որ բնավորությունն անհատի անձի վաղ
դրսևորումների համագումարն է:
Բնավորության հետազոտության համար օգտագործվում են բազմաթիվ
տեսական մոդելներ, որոնք տանում են տարբեր չափումների, բայց կարող ենք
մտածել հետևյալ հիմնական 3 գործոնների մասին` ջանքերով լի հսկողություն
(ներառյալ

ուշադրություն,

ջանքերով

լի

հսկողություն

և

համառություն),

բացասական աֆեկտիվություն (հուզականություն, ծայրահեղ անհանգստություն,
վախ) և հուզական ռեակտիվություն (ակտիվություն, իմպուլսիվություն):
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Ջանքերով լի հսկողության գործոնում աղջիկներն առաջ անցան հետևյալ
տվյալներով` որևէ բանից իրենց հետ պահող հսկողություն (d = -0.41) և
ուշադրություն (d = -0.23) (Else-Quest et al. 2006): Իրենց հերթին տղաները, որոնք
ունեին ուշադրության պակասի հիպերակտիվության խանգարում գերազանցեցին
աղջիկներին իրենց տվյալներով՝ 2:1 հարաբերությունից հասնելով 9:1-ի (Rucklidge

2010):

Տվյալների այսպիսի բաշխումները վկայում են այն խնդրի մասին, որ

աղջիկներն ու տղաները ակնհայտորեն տարբերվում են, քանի որ բոլոր տղաներն
ավելի ակտիվ են, քան աղջիկները, երբ իրականում գենդերային միջին
տարբերությունները չափավոր են` ներկայացնելով տղամարդկանց ու կանանց
տվյալների բաշխումների էական համընկնում:
Բացասական աֆֆեկտիվություն գործոնի համար չկար գենդերային ոչ մի
տարբերություն բացասական աֆֆեկտիվության (d = -0.06), տխրության (d = -0.10)
կամ հուզականության (d = 0.01) համար : Այս տվյալները, այնուամենայնիվ, զարմացնող են, քանի որ կարելի է սրանցով կանխատեսել հետագա ընկճվածությունները

(Watson

and

Clark

1984)

և

ընկճվածության

գենդերային

հարաբերական տարբերությունները, որոնք կքննարկենք ստորև:
Հուզական

ռեակտիվություն

գործոնի

դեպքում

ակտիվության

մեջ

գենդերային տարբերությունները բաշխվեցին d = 0.15-ի և 0.33-ի միջև :
Իմպուլսիվության ցուցանիշը` d = 0.18 :

Անձը և 5 գործոնները
Ֆեյնգոլդը

1994

թվականին

իրականացրեց

գենդերային

տարբերությունների մետավերլուծություններ` օգտագործելով անձի Մեծ հնգյակի
գործոնների մոդելը՝ նևրոտիզմ, անհանգստության գործոնների համար՝ d=-0.27,
էքստրավերտության, շփվողականության գործոնների համար՝ d = -0.14, բայց
+0.49՝ ինքնավստահության համար: Փորձի նկատմամբ բացության ազդեցության
չափը՝ 0.13, բարեխղճությունը` -0.07 : Գենդերային ամենամեծ տարբերությունը
բարյացակամ մտածողությունն էր, որը տվյալ գործոնի մի մասն է՝ d = -1.07:
Չնայած նրանք չէին օգտագործել ֆորմալ մետավերլուծական մեթոդներ,
Կոստան և նրա գործընկերները համադրեցին 26 մշակույթներում 23,000
165

անհատների տվյալները (Costa et al. 2001): Օրինակ՝ ԱՄՆ դեռահասների հետ
մետավերլուծության Կոստայի ստացած տվյալները համապատասխանում են
Ֆեյնգոլդի տվյալներին, սակայն մեկ այլ օրինակ, որ ճապոնացի և հարավային
աֆրիկացի կանանց մոտ չգտնվեցին մեծ նևրոտիզմի տվյալներ, վկայում է այն
մասին, որ մշակույթը կարևոր է անձի մեջ գենդերային տարբերությունների
ստեղծման հարցում:
Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ Ֆեյնգոլդի, Կոստայի և նրան աշխատակիցների
կողմից բացահայտված գենդերային տարբերությունները, որոնք վերաբերում են
ԱՄՆ-ին, կայուն են ԱՄՆ-ում առկա կարծրատիպերի հետ, ուր կանայք
ավանդականորեն դիտարկվում են ավելի նևրոտիկ և բարյացակամ, քան
տղամարդիկ:

Չնայած

գենդերային

կարծրատիպերը

և

դերերը

տարբեր

մշակույթներում կարող են շատ տարբեր լինել: Կոստայի և նրա գործընկերները
վերլուծությունները

ցույց

տվեցին,

որ

նևրոտիզմը

կարող

է

դիտարկվել

«ճոխություն» Հարավային Աֆրիկայի սև կանանց համար` ջնջելով գենդերային
տարբերությունը, որը կարելի է գտնել ԱՄՆ-ում:

Իմպուլսիվություն

Մեկ այլ մետավերլուծություն դիտարկեց իմպուլսիվության մեջ դրսևորվող
գենդերային

տարբերությունները`

տարանջատելով

խրախուսման,

պատժի

գերզգայունակությունը և ջանքերով լի, ոչ համապատասխան հսկողությունը (Cross
et al. 2011) : Կանայք ավելի զգայուն էին պատժի նկատմամբ (d = -0.33), բայց չկար
գենդերային ոչ մի տարբերություն խրախուսման նկատմամբ զգայունակության
տվյալների համար: Տղամարդիկ ցույց տվեցին անսովոր զգացողությունների
փնտրտուքի (d = 0.41) և վարքային (0.36) չափումների ավելի շատ տվյալներ : Եվ ի
հակառակ սպասումների՝ չկար գենդերային տարբերություն ջանքերով լի
հսկողության պակասի չափումներում:
Իմպուլսիվության մետավերլուծություններում, սակայն, ընդգրկված էին 11
տարեկանները և ավելի բարձր տարիք ունեցողները, մինչդեռ բնավորության
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մետավերլուծությունը կենտրնացած էր ավելի փոքր երեխաների վրա:

Հույզեր
Հուզական
կարծրատիպերի

փորձը,

ինչպես

առարկա

են,

նաև

դրա

որոնցում

արտահայտումը
բարկությունը

գենդերային

ընդունելի

է

տղամարդկանց համար, իսկ այլ հույզերը` տխրություն, վախ, երջանկություն և
այլն՝ կանանց համար (e.g., Durik et al. 2006): Արդյո՞ք այս կարծրատիպերը կայուն
են նաև վարքում:
Մետավերլուծություններից մեկում դիտարկվում են երեխաների մոտ
(ծնունդից մինչև դեռահասություն) հույզերի արտահայտման գենդերային տարբերությունները (Chaplin and Aldao 2013): Արդյունքները ցույց տվեցին դրական հույզերի համար գենդերային չնչին տարբերություններ (d =-0.08), տխրության և անհանգստության (d=-0.10) և բարկության համար (d=0.09) : Գենդերային տարբերությունների մեծությունը տարբերվում է տարբեր տարիքներում: Օրինակ՝ դրական հույզերում գենդերային տարանջատվածությունը տարիքի հետ մեծանում էր
(մանկության միջին տարիքի համար՝ d = -0.20, դեռահասության համար՝ -0.28) :
Գենդերային տարբերությունների մեծությունը տարբերվում է նաև ըստ համատեքստի: Օրինակ, երբ երեխաները միայնակ են, ներքնայնացված հույզերի
համար՝ d =-0.03, բայց երբ երեխաները չափահասների հետ են՝ d = -0.16 : Այս
մետավերլուծությունը ևս մեկ անգամ հաստատեց այն համատեքստի կարևորությունը, որում ստեղծվում և ջնջվում են գենդերային տարբերությունները:
Էլս-Քուեստը

և

նրա

գործընկրները

(2012)

իրականացրին

ամոթի

զգացողության գենդերային տարբերությունների մետավերլուծություն, որոնք
գենդերային առումով կարծրատիպային են․ կանայք պետք է ապրեն ավելի շատ
մեղքի, ամոթի և շփոթության զգացում, երբ տղամարդիկ պետք է ավելի շատ զգան
հպարտություն: Արդյունքները ցույց տվեցին չնչին տարբերություններ կանանց
օգտին՝ մեղք (d = -0.27) և ամոթ (d = -0.29), և հակառակ կարծրատիպերի` չնչին
տարբերություն շփոթության համար (d = -0.08), իրական հպարտություն (d = -0.01)
և ծայրահեղ հպարտություն (d = -0.09):
Ընդհանուր առմամբ, չնայած բոլոր կարծրատիպերին, որ կանայք ավելի
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հուզական են, ու կան շատ տարբերություններ այնպիսի հույզերում, ինչպիսին են
վախը և հպարտությունը, սակայն և´ երեխաների, և´ չափահասների տվյալները
ցույց տվեցին, որ հույզերում գենդերային տարբերությունները քիչ են, շատ
դեպքերում էլ՝ չնչին :

Հետաքրքրություններ
Սյուն և գործընկերները (2009) մետավերլուծության ենթարկեցին 47 հետաքրքրության գենդերային տարբերությունները : Հեղինակներն ամփոփեցին իրենց
բացահայտումներն այսպես՝ «Տղամարդը և առարկաները, կանայք և մարդիկ»,
այսինքն՝ առարկաներ-մարդիկ հարթության մեջ գենդերային տարբերությունները
մեծ էին (d = 0.93), ինչը վկայում է նրա մասին, որ կանայք ավելի հետաքրքրված են
մարդկանցով, իսկ տղամարդիկ` առարկաներով: Դիտարկելով ԳՏԻՄ-ը` նկատվեց
գենդերային մեծ տարբերություն ճարտարագիտական (ինժեներիայում) հետաքրքրվածության մեջ (d = 1.11), ավելի չափավոր տարբերություն՝ գիտության
մեջ (0.36) և մաթեմատիկայում (0.34):
Հետաքրքրությունների հետ կապված այս տվյալները կարող են օգնել
բացատրելու, թե ինչու են կանայք քիչ ներկայացված ԳՏԻՄ-ում, հատկապես
ճարտարագիտության

ոլորտում

(ինժեներիայում) :

Սակայն,

հետաքրքրու-

թյուններն էլ են ստեղծվում սոցիալ-մշակութային գործոնների ազդեցությամբ, որն
ավելի մանրամասն քննարկված է ԳՏԻՄ-ին վերաբերող մասում :

Ագրեսիա

Կան մի շարք մետավերլուծություններ՝ նվիրված ագրեսիայում գենդերային
տարբերություններին (Archer 2004, Eagly and Steffen 1986, Hyde 1984), մենք
կանդրադառնանք Արչերի աշխատանքներին, քանի որ դրանք ավելի թարմ են:
Ագրեսիայի

գենդերային

տարբերությունները

հայտնվում

են

հաջոր-

դականորեն և հիմնականում չափավոր են իրենց մեծության մեջ : Ֆիզիկական
ագրեսիայի դեպքում d =0.55 (Archer 2004): Զարգացման տեսանկյունից տվյալ
տարբերություններն ի հայտ են գալիս այն ժամանակ, երբ երեխաները սկսում են
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խաղալ իրար հետ, մոտավորապես 2 տարեկանում (Alink et al. 2006):
Եթե տղաներն ընգրկվում են ավելի շատ ֆիզիկական, ապա աղջիկները`
խոսքային (վերբալ) և հարաբերությունների ագրեսիայում : «Հարաբերությունների
ագրեսիան» արտահայտվում է վարքում հասակակցին վիրավորելու միտմամբ և
երբեմն կոչվում է անուղղակի ագրեսիա (Crick and Grotpeter 1995): Այստեղ էլ
տվյալները վկայում են նրա մասին, որ կա չնչին տարբերություն աղջիկների և
տղաների միջև, չնայած աղջիկների տվյալներն ավելի բարձր էին, սակայն մյուս
կողմից էլ տղաներն էլ են ընդունակ հարաբերությունների ագրեսիայի:
Կարևոր է ճանաչել, որ այստեղ էլ վարքի դրսևորումները պայմանավորված
են համատեքտով: Գիտափորձերից մեկում հետազոտողները կիրառեցին հակաանհատականացման տեխնիկաներ ստեղծելու համար այնպիսի իրավիճակ, ուր
բացակայում էին գենդերային դերերի ազդեցությունները (Lightdale and Prentice

1994) : Հակաանհատականացման դեպքում մարդը կորցրեց իր անհատական
ինքնությունը, դարձավ անոնիմ` անանուն: Այսպիսի պայմաններում մարդիկ
պարտավորված չեն զգում հարմարվել նորմերին, ինչպիսին է գենդերային դերը:
Մասնակիցների մի մասն ունեին նույնականացված (իդենտիֆիկացիոն) անուններ
և պատասխանում էին հետազոտողների հարցերին` նստելով նրանց մոտ, իսկ
մասնակիցների մյուս մասը հակաանհատականացված իրավիճակում էին և
նստած էին հետազոտողներից հեռու և պետք է ուղղակի լուռ սպասեին: Հետո
մասնակիցները խաղացին տեսախաղ, որում սկզբում պաշտպանվում, իսկ հետո
հարձակվում էին՝ ռումբեր նետելով: Նետված ռումբերի քանակն ագրեսիվ վարքի
չափման միավորն էր:
Արդյունքները ցույց տվեցին, որ նույնականացված (ինդիվիդուացված)
պայմաններում տղամարդիկ նետեցին ավելի շատ ռումբեր, քան կանայք:
Հակաանհատականացման պայմաններում, այսինքն՝ գենդերային դերերի բացակայության պայմաններում, չկային գենդերային էական տարբերություններ,
նույնիսկ կանայք որոշակիորեն ավելի շատ ռումբեր նետեցին, քան տղամարդիկ:
Այսպիսով՝ կարող ենք նշել, որ ագրեսիայի գենդերային տարբերություններն
անհետացան, երբ բացակայում էր գենդերային դերերի ազդեցությունը: Այսպիսի
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բացահայտումները նորից վկայեցին նրա մասին, որ համատեքստը շատ կարևոր է

(Richardson and Hammock, 2007):

Հաղորդակցություն

Դեբորահ Տաննենն իր «Դու ուղղակի չես հասկանում․ կինը և տղամարդը
հաղորդակցման մեջ» գրքում պնդում է, որ տղամարդկանց և կանանց խոսելու
դրսևորումներն այնքան տարբեր են, որ տղամարդիկ ու կանայք պատկանում են
լեզվական տարբեր համայնքների : Հատկապես նշվում էր, որ կանայք օգտագործում են ավելի շատ վերացական խոսք, քան տղամարդիկ : Համաձայն մետավերլուծությունների` վերացական խոսքը կանանց օգտին է, սակայն, գենդերային
չնչին տարբերությամբ: Օրինակ՝ ժխտականով ձևակերպված հարցերում՝ d = -0.23,
գենդերային տարբերությունների մեծությունը կախված է համատեքստից, ընդ
որում՝ լաբորատոր հետազոտություններում (d = -0.28) տվյալներն ավելի լայն են,
քան բնական պայմաններում ստացված տվյալները (d = -0.09):

Օգնող վարք
Էգլին և Քրոուլին (1986, տե´ս նաև Eagly 2009) իրականացրին օգնող վարքի
մետավերլուծություններ, և պարզվեց, որ տղամարդիկ ավելի շատ են օգնում (d =
0.34): Սակայն հետագա վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ տղամարդկանց
օգտին

գենդերային

տարբերությունը

հիմնականում

պայմանավորված

էր

իրավիճակով, օրինակ, երբ իրավիճակում կա վտանգ, ինչպես նաև այն դեպքում,
երբ տղամարդը մենակ չէ, դրսևորում է հերոսական գծեր, սակայն դժվար են
լինում հերոս, երբ ոչ ոք չի նայում իրենց : Օգնող վարքի այլ տեսակներ, ինչպիսին
է, օրինակ անհանգիստ, տխուր երեխային օգնելը, ասոցացվում է կնոջ դերի հետ,
ու այստեղ տեսնում ենք ավելի շատ կանանց, քան տղամարդկանց :

Սեռականություն
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Սեռականությունն այլ դաշտ է, ուր կարծրատիպերը խոսում են նրա
մասին, որ տղամարդկանց ու կանանց միջև կան հսկայական տարբերություններ:
Պետերսնի և Հայդի (2010) մետավերլուծությունները տալիս են ամբողջական
պատկեր: Սեռական 14 տարբեր վարքերում (զուգընկերների քանակ, պատահական սեռական հարաբերություն, արտաամուսնական սեռական հարաբերություն)

և

սեռական

վերաբերմունքներում

(վերաբերմունք

արտաա-

մուսնական սեռական հարաբերության նկատմամբ, վերաբերմունք համասեռականության նկատմամբ) գենդերային տարբերությունները մեծ չէին: Տղամարդիկ ավելի հակված են մաստուրբացիայի` ձեռնաշարժության (d = 0.53), պոռնոգրաֆիա օգտագործելուն (d = 0.63), ավելի շատ սեռական զուգընկերներ (d =
0.36) և պատահական սեռական հարաբերություն ունենալուն (d = 0.45): Գտնվեցին
նաև գենդերային մի շարք նմանություններ․ ազդեցության չափը՝ փոքր կամ
հավասար 0.10-ից օրալ սեքսի համար, արտաամուսնական սեքսի հանդեպ
ունեցած վերաբերմունքում, նաև մաստուրբացիայի, պահպանակ օգտագործելու,
լեզբուհիների նկատմամբ վերաբերմունքներում: Հետագա վերլուծությունները
ցույց տվեցին, որ այս տարբերությունները գնալով քչացել են, ներառյալ պատահական սեքսի նկատմամբ վերաբերմունքը:
Եթե այլ ոլորտներ ուսումնասիրելու համար կիրառելի են ինքնահաշվետվության և վարքային չափումները, ապա հիմնականում սեռականության
հետազոտությունները հիմնված են ինքնահաշվետվության վրա, ուր հարց է
առաջանում, թե արդյոք կանայք և տղամարդիկ ասում են ճշմարտությունը, թե
չափազանցնում են:
Ֆիշերը և նրա գործընկերները մի շարք գիտափորձեր անցկացրին նշված
հարցերի վերաբերյալ (Alexander and Fisher 2007, Jonason and Fisher 2009):
Օգտագործելով կեղծ գազատարի տեխնիկան` հետազոտողները քոլեջի ուսանողներին դիտարկեցին 2 գիտափորձային պայմաններում : Կեղծ գազատարի
տեխնիկայի կիրառման դեպքում մասնակիցներն ուղղված էին դեպի կեղծ
պոլիգրաֆ, մինչ լրացնում էին սեքս- հարցարանը, նրանց ասվել էր, որ պոլիգրաֆ
մեքենան կարող է ճանաչել կեղծ պատասխանները : Անոնիմն լինելու դեպքում
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ուսանողները լրացնում էին սեքս -հարցարանները` մնալով անանուն, և իրենց
հարցարանները դնում էին փակ արկղի մեջ: Արտաքին ազդեցության սպառնալիքի դեպքում պատասխանողները հանձնում էին հարցարանները գիտափորձ
իրականացնողներին, որոնք կարող էին նաև տեսնել, թե ինչպես են հարցվողները
պատասխանները լրացնում: Գենդերային մենամեծ տարբերություններն ի հայտ
էին գալիս ազդեցության սպառնալիքի պայմանում , երբ տղամարդիկ նշել էին
զուգընկերների ավելի շատ քանակ: Գենդերային տարբերություններ կային նաև
անանունների պարագայում, սակայն գենդերային տարբերությունները ջնջված
էին կեղծ գազատարի տեխնիկայի կիրառման դեպքում, երբ տրվել էին անկեղծ
պատասխաններ: Այս հետազոտությունը վկայում է նրա մասին, որ սեռականության գենդերային տարբերությունները չեն ներկայացնում վարքային ակտուալ
տարբերություններ, այլ համատեքստային գործոնների հետևանք են, որոնք
փոխկապակցված են գենդերային դերերի հետ:

Առաջնորդություն

Էգլին

և

նրա

գործընկերներն

իրականացրին

մի

շարք

մետա-

վերլուծություններ գենդերի ու առաջնորդության վերաբերյալ, որոնցից մեկը
դիտարկեց գենդերը և առաջնորդների արդյունավետությունը (Eagly et al. 1995):
Ընդհանուր առմամբ չկար առաջնորդության արդյունավետության գենդերային
տարբերություն՝ d = -0.02, նման արդյունքների մասին վկայեցին նաև սուբյեկտիվ
ու օբյեկտիվ չափումները: Այնուամենայնիվ, տղամարդ առաջնորդներն ավելի
արդյունավետ էին տղամարդու դերի հետ ասոցացվող պայմաններում, իսկ կանայք` կանանց: Չկային առանձնապես առաջնորդության արդյունավետության
գենդերային մեծ տարբերություններ, սակայն կանայք մի շարք իրավիճակներում
կարող են լինել ավելի արդյունավետ, քան տղամարդիկ:
Առանձին հարց է, թե արդյոք կանայք և տղամարդիկ տարբեր են իրենց
առաջնորդության ոճերում: Ուսումնասիրված ոճերը հիմնականում տրանսֆորմացիոնալ են (նորարարական՝ իննովացիոն առաջնորդություն, ուր առաջնորդը
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դրական կերպար է, ով ունի իրեն հետևողների վստահությունը), տրանզակցիոնալ
(առաջնորդություն, որը խրախուսում է լավ վարքը և պատժում կամ ուղղում
վատը), և laissez-faire, ֆրանսերեն եզրույթ է, վերաբերում է անտարբեր ու
չներգրավված առաջնորդին: Տրանսֆորմացիոնալ ոճը հարաբերականորեն վերջերս է ի հայտ եկել և դիտարկվում է որպես ցանկալի երևույթ, որի ցուցանիշն ըստ
վերլուծության d = -0.10 է, սա չնչին տվյալ է (Eagly et al. 2003): Տրազակցիոնալ
առաջնորդությամբ կանայք ունեն պարգևատրումների մոտեցման մեջ փոքր
առավելություն, ուր d = -0.13, իսկ տղամարդիկ ավելի շատ հակված են սպասելու
մինչ խնդիրը մեծանա և այնուհետև նոր զբաղվում դրանով, ուր d = 0.27 :
Տղամարդիկ ինչ -որ չափով նաև ավելի շատ են ներգրավված անտարբեր
առաջնորդությունների մեջ՝ d = 0.16 :
Ընդհանուր առմամբ, չնայած առաջնորդությունը կարծրատիպացվում է
որպես մասկուլինության դրսևորում, չկա ակնհայտություն, որ կանայք ոչ ունակ,
կարող (կոմպետենտ) առաջնորդներ են ինչպես արդյունավետության, այնպես էլ
ամենաարդյունավետ ոճերի չափումներում :

Բարեկեցություն և հոգեպաթոլոգիա

Հոգեբանական

որոշ

խանգարումներ

ցույց են

տալիս

միակողմանի

գենդերային ցուցանիշներ (Zahn-Waxler et al. 2008): Օրինակ, կանայք երկու անգամ
ավելի շատ են ընկճվածություն (դեպրեսիա) ապրում, քան տղամարդիկ (Kessler et

al. 1993): Կոպիտ ասած՝ անորեքսիայի 90 %-ը հատուկ է կանանց, և, ըստ որոշ
հետազոտությունների, տղաներն ուշադրության պակասի հիպերակտիվության
խանգարմամբ գերազանցում են աղջիկներին՝ 2:1-ից հասնելով 9:1-ի (Rucklidge

2010): Այստեղ կենտրոնանալու ենք

ընկճվածության, մտազբաղության և

ինքնագնահատականի դրսևորումների դեպքում գենդերային տարբերությունների
վրա, քանի որ դրանք անընդհատ ուսումնասիրվել են :

Դեպրեսիա (ընկճախտ, ընկճվածություն)
Հասուն տարիքում կանայք 2 անգամ ավելի շատ են ընկճվում (դեպրեսիա
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ապրում), քան տղամարդիկ (Kessler et al. 1993): Չնայած մանուկ հասակում
աղջիկներն ավելի շատ չեն ընկճվում (ապրում դեպրեսիա), քան տղաները,
սակայն

13-15

տարեկանում

աղջիկները

ընկճվածության

(դեպրեսիայի)

ցուցանիշներով գերազանցում են տղաներին (Hankin et al. 1998, Kessler et al. 1993):
Վերլուծության համար կիրառվեց Երեխաների դեպրեսիայի ցուցանիշների
հավաքագրումը`ԵԴՑՀ, և պարզվեց, որ 8-12 տարեկանների արանքում՝ d = 0.04,
երբ 13-16 տարեկանների արանքում՝ d = -0.16 : Գենդերային այս տարբերությունը
դեռահասության ժամանակ մեծ չէ, որը հակառակ արդյունքն է այն վիճակագրական տվյալների, թե կանայք ավելի շատ են ընկճվում, քան տղամարդիկ : Լուծումը
պայմանավորված է այն հանգամանքով,

որ ազդեցության չափը հիմնված է

համայնքի ցուցանիշների միջին տարբերությունների վրա, ուր ընճվածության
(դեպրեսիայի) վիճակագրություններն ուսումնասիրում են բաշխման ծայրահեղ
տվյալներ: Բացի այդ՝ ընկճվածության (դեպրեսիայի) ԵԴՑՀ ախտանիշներում հիմնականում 2:1 հարաբերակցությունը գնահատվում է որպես դեպրեսիայի ախտորոշում: Զարգացման տեսանկյունից տղաների ԵԴՑՀ ցուցանիշները հարաբերականորեն հաստատուն են երիտասարդից մինչև ավելի մեծ տարիք, երբ աղջիկների
ցուցանիշներն ավելանում են, 14 տարեկանում՝ d = -0.22:
Մի այլ մետավերլուծություն բացահայտեց դեպրեսիայի գենդերային տարբերությունները 75 տարեկան և ավելի բարձր տարիք ունեցող մարդկանց մոտ
(Luppa et al. 2012): Առողջական վիճակի գենդերային գործակիցները տարածվեցին
1.4-2.2-ի միջև, ինչը վկայում է նրա մասին, որ ընկճվածություն ունեցող կանանց
մեծ մասը տարիքով մեծ են:
Հազարավոր ուսումնասիրություններ են նվիրվել նույնականացնելու այն
գործոնները, որոնք պատասխանատու են գենդերային տարբերությունների համար, և թե ինչու է դա ի հայտ գալիս դեռահասության տարիքում : Համադրելով
տվյալ հետազոտությունները և նախկին տեսական մոդելները՝ Հայդը և նրա
գործընկերներն առաջարկեցին ընկճվածության (դեպրեսիայի) ԱԲԳ մոդելը,
համաձայն որի՝ աֆեկտիվ, կենսաբանական և իմացական (կոգնիտիվ) գործոնները զուգամիտվում են` ստեղծելով ընկճվածության (դեպրեսիայի) հանդեպ
174

ընդհանուր խոցելիություն: Մոդելը պնդում է, որ կյանքի բացասական դեպքերը
փոխազդում են ընկճվածություն ծնող խոցելիության հետ` զիջելով դեռահասության տարիքում հատկապես աղջիկների մոտ ընկճվածության ավելացող
մակարդակներին: Մոդելի կենսաբանական գործոնները ներառում են գենետիկ
գործոններ, ինչպիսին են պուբերտատային հորմոնները կամ ժամանակը` շուտ,
ժամանակին, թե ուշ :
Աֆեկտիվ գործոնները բնավորության մի քանի չափումներն են, հատկապես
խոսքը բացասական աֆեկտիվության մասին է : Մոդելում ընդգրկված են
գիտակցական (կոգնիտիվ) խոցելիության 3 կողմեր (ասպեկտներ) կոգնիտիվ

խոցելիությունը, որը կարելի է գտնել դեպրեսիայի անհուսության տեսությունում,
մարմնի առարկայացված գիտակցումը(կոգնիտիվ գործընթացներ, որոնցում
անհատները դառնում են իրենց մարմնի և արտաքին տեսքի դիտորդներ ու
քննադատներ) և մտազբաղությունը (անընդմեջ ու պասսիվորեն բացասական
հույզերի մասին մտածելու միտումն է, պայմանավորված է կյանքի բացասական
դեպքերով) :
ԱԲԳ մոդելի համաձայն՝ բազմակի գործոններ իրենց ներդրումն ունեն
ընկճվածության (դեպրեսիայի) գենդերային տարբերություններում` ներառելով
դեռահասության տարիքում լարվածության (սթրեսի) ծագման գենդերային տարբերությունները, վաղ հասունացման դեպքում բացասական հետևանքների նկատմամբ աղջիկների խոցելիությունը, աղջիկների մոտ մարմնի առարկայացված գիտակցումը ու աղջիկների նկատմամբ հասկակակիցների սեռական ճնշումների
անբարենպաստ ազդեցությունները:

Մտազբաղություն
Ինչպես

նշվեց

որոշ

տեսաբաններ

պնդել

են,

որ

գենդերային

տարբերությունները ընկճվածության պարագայում կարող են որոշակիորեն
դիտարկվել մտազբաղության գենդերային տարբերությունների տեսանկյունից:
Մետավերլուծություններից մեկը ցույց տվեց, որ երեխաների դեպքում d = -0.14,
իսկ դեռահասների մոտ d = -0.36 (Rood et al. 2009) : Նշանակում է, որ մտազբաղության գենդերային տարբերությունները մեծանում են երեխա հասակից
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մինչև դեռահասություն` դեպրեսիայում զուգահեռ գնալով գենդերային տարբերություններին։

Ինքնագնահատական

Հիմնականում նշում են, թե աղջիկներն ունեն ինքնագնահատականի խիստ
խնդիրներ, որոնք սկսվում են դեռահասության տարիքում, իսկ տղաները չունեն
նման խնդիր: 1999 մետավերլուծություններ թեստավորեցին այս պնդումները
(Kling et al. 1999): Բոլոր տարիքների համար՝ միջին տվյալով d = 0.21, որը ցույց է
տալիս փոքր տարբերություն հօգուտ կանանց` չհաստատելով եղած ահռելի
կարծրատիպերը: Ազդեցության չափը տարրական դպրոցում 0.16-ից ավելանում
էր 0.23-ի միջնակարգ դպրոցում ու 0.33-ի՝ բարձրագույն դպրոցում, բայց հետո
դառնում էր 0.18՝ քոլեջի ուսանողների և 0.10՝ 23-59 տարեկանների պարագայում:
ԱՄՆ

էթնոսի

վերլուծությունները

ցույց

տվեցին,

որ

գենդերային

տարբերությունների մեծությունը 0.20 էր սպիտակամորթների, սակայն -0.04
սևամորթների մոտ, սակայն ազգային (էթնիկ) փոքրամասնությունների շատ քիչ
տվյալներ էին հասանելի վերլուծության համար:
Մետավերլուծությունները նկարագրեցին վերոնշյալ համադրված (սինթեզված) ուսումնասիրությունները, որոնցով բացահայտել էին համընդհանուր
(գլոբալ) ինքնագնահատականը:
Մի այլ մոտեցում է չափել բնագավառային հատուկ ինքնագնահատականը
կամ

ինքնակոնցեպցիան,

օրինակ՝

մաթեմատիկական

կամ

ատլետիկ

ունակությունների ինքնակոնցեպցիան: Մի այլ մետավերլուծություն էլ դիտարկեց
ուսումնասիրություններ, ուր չափել էին բնագավառային հատուկ ինքնագնահատականը (Gentile et al. 2009): Տղամարդիկ իրենց ցուցանիշներով անցան
կանանց ֆիզիկական դրսևորումներում (d = 0.35), ատլետիզմում (d = 0.41) և
ինքնաբավարարվածության ինքնագնահատական ցուցանիշով (0.33), իսկ կանայք
առավելություն ունեցան վարքային կառավարման (d = -0.17), բարոյաէթիկական
ինքնագնահատականում (-0.38): Մնացած բոլոր բնագավառներում գտնվեցին
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նմանություններ, ազդեցության չափը մոտ էր 0-ի ակադեմիական, սոցիալական ու
ընտանեկան ինքնագնահատականում:

ԳՏԻՄ խնդիրը
Հայտնի է, որ կանայք քիչ են ներկայացված ԳՏԻՄ ոլորտում, չնայած այս
ընդհանուր պնդումն ամբողջովին հաստատուն չէ տվյալների ավելի մանրամասն
դիտարկումների դեպքում: Օրինակ՝ մեր օրերում կանայք են զբաղեցնում կենսաբանության ոլորտում գիտությունների թեկնածուների 53 տոկոսը, բժշկական
գիտությունների 48 տոկոսը և անասնաբուժական գիտությունների 48 տոկոսը: Ի
հակառակ սրա՝ կանայք ներկայացնում են ճարտարագիտության ոլորտում (ինժեներիայում) 18 տոկոս, մաթեմատիկականի դոկտորականում՝ 31 տոկոս, ֆիզիկայում՝ 19 տոկոս : Այստեղ արդեն նկատելի է գենդերային տարանջատվածությունը:
Առաջարկվել են տվյալ տարանջատվածությունները բացատրելու տարբեր
ուսումնասիրություններ: Հարվարդի նախագահ Լոուրանս Սամմրսը հայտարարեց, որ կանանց պակասում է մաթեմատիկական ունակությունը, որպեսզի նրանք
հաջողության հասնեն տվյալ ոլորտներում, չնայած այս պնդումը հակառակն է այն
իրողությանը, որ գենդերային նմանություններ էին հայտնաբերվել մաթեմատիկական ունակությունների դրսևորման տվյալներում` համաձայն նախորդ
հետազոտությունների: Մի այլ տեսանկյուն կա, որ ծնողներն ու ուսուցիչներն
ունեն գենդերային կարծրատիպացված հավատ ու վարք, որը չի քաջալերում
աղջիկներին տվյալ ոլորտներում, կարծրատիպեր, որոնց համաձայն՝ աղջիկները
չեն պատկանում տվյալ ոլորտներին, կանայք ունեն ընտանիքի դեր, որը նրանց
խանգարում է աշխատել շաբաթական 80 ժամ, կամ ընկալում, որ տվյալ
ոլորտներն ընտանիքի համար ընկերական չեն : Նոր բացատրություններում
խոսվում է սոցիալական արժեքների մասին, որոնք ընդգծում են ինքնադրսևորման
արժեքային համակարգը, երբ մարդիկ զբաղվում են նրանով, ինչ սիրում են:
Սոցիալական կարծրատիպային համատեքստում կանայք մտածում են, որ
ճարտարագիտությունը (ինժեներիան) հետաքրքիր չի լինի իրենց համար ու գնում
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են այլ ոլորտներ: Հետազոտողները գտան, որ ճարտարագիտության ոլորտում
(ինժեներիայում)

գենդերային

տարբերություններն

ամենաշատն

էին

հետարդյունաբերական երկրներում, ինչպիսին են Ֆինլանդիան, Գերմանիան,
Շվեյցարիան և Հոնգ Կոնգը: Տվյալներն ամենաքիչն էին աչքի ընկնում զարգացող
տնտեսությամբ երկրներում, ինչպիսին են Բուլղարիան, Կոլումբիան, Լատվիան և
Ռումինիան, որտեղ

նպատակը կայուն ու լավ աշխատավարձով աշխատանք

ունենալն է:
Այս հոդվածի՝ մեր ուսումնասիրության թեմայի սահմաններից դուրս է
քննարկելը բոլոր վարկածները: Անհրաժեշտ է սակայն նշել, որ բացատրությունը,
թե կանայք ունեն ընտանիքում կնոջ դեր, կայուն չէ այն հաջողության համեմատությամբ, որ նրանք ունեն կենսաբանության և հոգեբանության ոլորտում,
քանի որ տվյալ ոլորտներում հաջողության հասնելն էլ է ժամանակատար, ինչպես
ԳՏԻՄ-ում: Սակայն մինչ օրերս էլ կան կանանց աշխատանքի ընդունման
խտրականություններ:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐՈՒՄ

Մինչ

այժմ

քննարկում

էինք

գենդերային

նմանություններն

ու

տարբերությունները միջին չափումներում, այժմ խոսելու ենք փոփոխականների
մասին: 1984 թվականին Հենրի Էլլիսն առաջարկել է փոփոխականության վարկած՝
բացատրելու համար այն, որ տղամարդկանց շրջանում ավելի շատ են հանդիպում
մտավոր խնդիրներ ունեցողները, ինչպես նաև հանճարները: Գաղափարն այն է,
որ տղամարդկանց տվյալների չափումների բաշխման փոփոխականն ավելի մեծ է,
քան կանանց: Այս վարկածն էր նաև Սամմրսի գլխում, երբ նա փորձում էր
բացատրել Հարվարդի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում կանանց քիչ թվաքանակի
պատճառը:
Վիճակագրությունն օգտագործվեց՝ գնահատելու համար այն, որ 1.0-ից
բարձր արժեքները ցույց էին տալիս տղամարդկանց փոփոխականը, իսկ 1.0-ից
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ցածրը` կանանց:
Մի շարք մետավերլուծություններ ուսումնասիրեցին փոփոխականների
գործակիցները մաթեմատիկական ունակությունների, խոսքային (վերբալ) և
տարածական, ինչպես նաև բնավորության դրսևորումներում: Մաթեմատիկայի
համար փոփոխական գործակիցները տատանվում են 1.05-1.20-ի միջև: Ընդհանուր
առմամբ փոփոխական գործակիցները հեռու չեն 1.0-ից, արմատականորեն չեն
տարբերվում: Նույն կերպ խոսքային (վերբալ) դրսևորումներում փոփոխական
գործակիցները տատանվում են 1.03-1.16-ի միջև: Բնավորության դեպքում վախի և
հուզականության համար գործակիցները փոքր են 1.0-ից․ վկայում են կանանց
փոփոխականների մեծության մասին: Ինչևէ, փոփոխական գործակիցներից ոչ
մեկը կտրուկ հեռու չէ 1.0-ից, ինչը վկայում է կանանց և տղամարդկանց մոտ
հավասար փոփոխականների մասին:
Հեդջսը և Ֆրիդմանը 1993 թվականին հաշվեցին կանանց հետ համեմատած
տղամարդկանց քանակի կանխատեսված գործակիցները բաշխման գագաթնակետում d-ի տարբեր համակցությունների և տարբեր արժեքների համար`
ենթադրելով նորմալ բաշխում: Օրինակ՝

d = 0.01-ի համար, և փոփոխական

գործակիցը հավասար է 1.05-ի համար տղամարդկանց գործակիցն, ի համեմատ
կանանց գործակցի, 95 տոկոսից ավել պետք է լինի՝ 1.11, ուր պետք է լինեն 111
տղամարդ 100 կանանց համար, այսինքն՝ լինի 50-50-ից ոչ շատ տարբեր:
Բաշխման ծայրահեղ բարձրագույն կետում` 99.9 տոկոսի դեպքում, գենդերային
գործակիցը կլինի 1.33, 133 տղամարդ 100 կնոջ համար: Եթե վերցնում ենք d-ի և
փոփոխականի գործակցի ավելի լայն արժեք՝ d = 0.05, իսկ փոփոխական
գործակիցը՝ 1.12, ապա գենդերային գործակիցը 95 տոկոսի դեպքում 1.34 է և 99.9
տոկոսի դեպքում՝ 2.15: Այսպիսի տարբեր գործակիցները չեն կարող սկսել
բացատրել, թե ինչու է կանանց 18 տոկոսը ներկայացված ճարտարագիտության
(ինժեներիայի) ավարտական կուրսերում, հատկապես քանի որ այդ ժամանակ չի
պահանջվում մաթեմատիկական հմտություն 99.9 տոկոսով:
Կարևոր է նաև նշել, որ եթե նույնիսկ իմացական (կոգնիտիվ) որոշ
չափումների համար կա տղամարդկանց ավելի մեծ փոփոխական, ապա դա ընդա179

մենը երևույթի նկարագրությունն է: Դա չի վկայում նրա մասին, որ տղամարդկանց
փոփոխականը մեծ է,

քանի որ պայմանավորված է կենսաբանական, սոցիալ-

մշակութային կամ դրանց երկուսի գործոններով (Johnson et al. 2008, 2009):

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ՓՈԽԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Այստեղ

նկարագրվում

է

այն

ակնհայտ

փաստը,

որ

գենդերային

նմանություններն ու տարբերությունները չի կարելի դիտարկել մեկուսացման մեջ`
ժխտելով կարևոր այլ կատեգորիաներ, ինչպիսին են ազգային պատկանելիությունն (էթնիկությունն) ու սեռական կողմնորոշումը: Փոխկախվածությունը
մոտեցում է, որը ներառում է ինքնության, տարբերության, գենդերի, ռասայի,
դասի,

սեռական

կողմնորոշման,

հաշմանդամության,

կրոնի

ու

այլն

կատեգորիաները (Cole 2009): Փոխկախվածությունը հարում է այն մոտեցմանը, որ
գենդերային ազդեցությունները չեն կարող հասկացվել մեկուսացման մեջ և պետք
է միշտ ուսումնասիրվեն, օրինակ, ինքնության կամ սոցիալ ինքնության
համատեքստում: Մյուս կողմից էլ գիտնականները չպետք է գլոբալ պնդումներ
տարածեն` խոսելով ամբողջ ազգի մասին, ինչպես նաև միջմշակութային համընդհանուր (ունիվերսալ) տարբերությունների մասին: Ավելի մանրամասնորեն
դիտարկենք գենդերի ու ազգային պատկանելիության (էթնիկության) փոխկախվածությունը:
Ինքնագնահատականի գենդերային տարբերությունների մետավերլուծություններում տեսանք, որ գենդերային տարբերության մեծությունը d = 0.20 էր
սպիտակամորթների մոտ, բայց -0.04՝ սևամորթների մոտ (Kling et al. 1999): Այստեղ
չենք կարող տարածել ընդհանուր պնդումներ : Նույն կերպ մաթեմատիկական ունակությունների դրսևորման գենդերային տարբերությունների մետավերլուծություններում պարզվեց d = 0.13 սպիտակամորթների համար, բայց -0.02՝ սևամորթների համար, 0.00՝ Լատինական Ամերիկայի իսպանացիների մոտ և -0.09՝ ամերիկյան ասիացիաների մոտ (Hyde et al. 1990): Այստեղ էլ սպիտակամորթ տղամարդկանց ցուցանիշների փոքր առավելություն կար սևամորթների նկատմամբ:
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Ինքնագիտակցվող
մետավերլուծությունները

հույզերի
նույնպես

գենդերային
ցույց

տվեցին

տարբերությունների
գենդերի

ու

ազգային

պատկանելիության (էթնիկության) փոխկախվածության ակնհայտությունը (Else-

Quest et al. 2012): Օրինակ՝ ամոթի զգացումը սպիտակամորթների մոտ d = -0.32,
իսկ ոչ սպիտակամորթների մոտ` -0.06 : Սա նշանակում է, որ էթնիկ խմբերում
մեծության փոփոխականը տարբեր է:
Թվով քիչ մետավերլուծություններ դիտարկել են գենդերային տարբերությունների մեծությունը փոփոխականում որպես էթնիկության կամ սոցիալական դասի գործառույթ: Մետավերլուծությունները տրամադրում են գենդերի և
ազգային պատկանելիության (էթնիկության) փոխկախվածության ուսումնասիրման հիանալի մեթոդ: Գենդերային հետագա մետավերլուծությունները պետք է
հաշվի առնեն էթնիկությունն ու սոցիալական դասը՝ որպես պոտենցիալ կարգավորիչ: Որոշ գործոնների դեպքում,սակայն, դժվարություններ կառաջանան:
Առաջին, էթնիկական խմբերն ազգի համեմատությամբ յուրահատուկ են։
Երկրորդ, շատ հետազոտողներ չեն հրապարակում իրենց հետազոտությունները,
ինչպես, օրինակ դա անում է Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիան: Օրինակ՝
մաթեմատիկայի մետավերլուծությունների համար 70 ուսումնասիրություններ
հաշվի առան էթնիկությունը, իսկ մնացած 184-ը` ոչ: Բացի դրանից՝ մի քանի
էթնիկությունների ուսումնասիրությունների նմուշներում վերլուծված չեն գենդերային

տարբերոթյուններն

տեսանկյունից:

Եթե

առանձին

գիտակցենք

հենց

ազգային

հոգեբանության

մեջ

պատկանելիության
փոխկախվածության

մոտեցման ներուժը, ապա հետազոտողները գոնե պետք է բարելավեն գենդերի ու
էթնիկության ուսումնասիրությունների նմուշները` վերլուծելով գենդերի ու
ազգային պատկանելիության փոխկախվածությունը:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր առմամբ, ելնելով արդեն դիտարկած մետավերլուծությունների
տվյալներից՝ կարող ենք նկատել, որ դրանք գենդերային նմանությունների օգտին
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են: Այն ոլորտները, ուր գենդերային տարբերությունները քիչ են, ներառում են
մաթեմատիկան, վերբալ հմտություննները, որոշակի անձնային մեծություններ,
պարգևատրումների նկատմամբ զգայունակությունը, հարաբերական ագրեսիան,
սեռականության որոշ կողմերը (ասպեկտները), առաջնորդության արդյունավետությունը, ինքնագնահատականը, գիտական ինքնակոնցեպցիան և այլն: Ինչևէ,
գոյություն ունեն նաև գենդերային տարբերություններ, որոնք ներառում են 3 D
եռաչափ մտավոր ռոտացիան, անձնային այնպիսի հատկություններ, որոնցից են
բարեհամբյուրությունը, զգացողությունների փնտրումը, ավելի շատ առարկաների,
քան թե մարդկանց հանդեպ հետաքրքրվածությունը, ֆիզիկական ագրեսիան,
սեռական որոշակի վարք` մաստուրբացիա կամ պոռնոգրաֆիայի օգտագործում, և
պատահական սեքսի հանդեպ վերաբերմունք:
Քննարկեցինք նաև այն փաստը, որ համատեքսը կարևոր է գենդերային
տարբերություններ ստեղծելու և ջնջելու համար : Օրինակ՝ հակաանհատականացումը, որը բացառում է գենդերային դերերի ազդեցությունը, ջնջում է ագրեսիայում
գենդերային տարբերությունները: Այն ազգերը, որոնք ունեն գենդերային մեծ
հավասարություն, ունեն

գենդերային ավելի փոքր տարանջատվածություն

մաթեմատիկական ու զուգընկերոջ նախընտրության ունակությունների դրսևորումներում: Որո՞նք են ապագա հետազոտությունների կարևոր ուղղությունները:
Մի այլ տարբերվող մոտեցում պնդում է, որ գենդերային տարբերությունների ու դրանց պատճառների փնտրտուքն արդյունավետ հետազոտական
ռազմավարություն չէ: Օրինակ՝ տարածական ունակությունների դրսևորումներում գենդերային տարբերությունները բավականին լայն են: Նյուկոմբը և նրա
գործընկերները պնդեցին, որ գենդերային

այդ տարբերությունների ու դրանց

պատճառների փաստերի հավաքագրումը հարաբերականորեն կարևոր չէին, և որ
իրական նպատակը պետք է լինի գտնել ուսուցողական այնպիսի մեթոդներ կամ
միջամտություններ,

որոնք

կբարելավվեին

յուրաքանչյուրի

տարածական

ունակությունները: Երբ հետազոտողները գտնում են գենդերային տարբերություն,
նրանք պետք է իրենք իրենց հարցնեն՝ արդյոք դա կարևոր է, և ինչու է դա կարևոր,
արդյոք այլ խնդիրներն ավելի կարևոր են:
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Այնուամենայնիվ, գենդերային տարբերությունների հոգեբանական հետազոտությունները շարունակվում են, և հարց է բարձրանում, թե որոնք են հետազոտությունների լավագույն ուղղությունները : 2 մոտեցում համարվում են բավականին խոստումնալից` փոխկախվածության մոտեցումը և համատեքստային:
Գենդերային նմանությունների ու տարբերությունների փոխկախվածության
մոտեցումներում անհրաժեշտ է գենդերի ու ազգային պատկանելիության, ինչպես
նաև գենդերի ու սոցիալական դասի փոխկախվածությունը: Հետազոտողները
պետք է գենդերային տարբերությունների մեծությունը և ուղղությունը դիտարկեն
ազգային տարբեր պատկանելիության խմբերի տեսանկյուններից : Նույնն էլ
գենդերի և սոցիալական դասի համար: Օրինակ, եթե տվյալները հավաքագրվում
են տարրական ու միջնակարգ դպրոցներից, ապա հավաքագրումը պետք է հաշվի
առնի նաև ուսանողների սոցիալական դասը, որի դեպքում հետազոտողները կարող են ուսումնասիրել գենդերային տարբերությունների մեծությունը ու ուղղությունը սոցիալական տարբեր դասերի մակարդակներում: Մետավերլուծությունները պետք է անընդհատ ուսումնասիրեն ռասան և սոցիալական դասը որպես
գենդերային տարբերությունների մեծության կարգավորիչ:
Համատեքստերի նույնականացումը (կոնտեքստների իդենտիֆիկացումը),
որոնցում գենդերային տարբերությունները հայտնվում կամ անհետանում են, կշարունակի լինել կարևոր ռազմավարություն ինչպես առաջնային հետազոտության,
այնպես էլ մետավերլուծություններում: Էգլիի և Քրոուլսի` օգնող վարքում գենդերային տարբերությունների հետազոտության մետավերլուծությունները տրամադրում են մոդել, ուր կան փոփոխականներ, որոնք պետք է կարգավորեն օգնող
վարքում գենդերային տարբերությունները : Տղամարդու դերն ընդգծում է հերոսական ու ասպետական օգնություն, երբ կնոջ դերում շեշտվում է ֆիզիկական,
հուզական աջակցությունն ու խնամքը: Օրինակ, երբ ուսումնասիրվում էր օգնող
վարքը (քաջալերելով հերոսական օգնությունը), գենդերային տարբերության
ազդեցության չափը մեծ էր` 0.74 : Եվ հակառակը, երբ տվյալ օգնությունը չէր
ուսումնասիրվում, չկար տարբերություն` -0.02 : Սա նորից վկայում է այն մասին,
որ գենդերային մեծ տարբերություններ կարող են ստեղծվել և ջնջվել՝ համաձայն
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համատեքստի: Հետևաբար նման իրավիճակային փոփոխականները պետք է
հաշվի առնվեն ինչպես սոցիալ-մշակութային, ակնկալիք-արժեքային, այնպես էլ
իմացական(կոգնիտիվ)-սոցիալ ուսուցման տեսություններում: Բացի այդ՝ հետազոտողները պետք է հավասարակշռության մեջ պահեն գենդերային տարբերությունների և նմանությունների հնարավորությունները, երբ նրանք տարածում
ու մեկնաբանում են իրենց բացահայտումները : Գենդերային ոչ կարևոր
տարբերությունը, որը գենդերային նմանությունն է, շատ հետաքրքիր ու կարևոր է
որպես գենդերային տարբերություն:

ԱՄՓՈՓԻՉ ԿԵՏԵՐ

1.

Գենդերային նմանությունների տեսությունները պնդում են, որ

տղամարդիկ և կանայք շատ նման են, բայց ոչ բոլոր հոգեբանական փոփոխականների դրսևորումներում: Տվյալ հոդվածը առավելապես վկայում է գենդերային
նմանությունների մասին:
2.

Մետավերլուծությունները վիճակագրական տեխնիկաներ են, որոնք

կարող են օգտագործվել՝ համադրելու գենդերային տարբերությունների նախորդ
ուսումնասիրությունները` հիմնվելով հոգեբանական յուրահատուկ հատկությունների վրա: Դրանք կենտրոնանում են ազդեցության չափի վրա, որը ցույց է
տալիս, թե որքան մեծ է տարբերությունը տղամարդկանց և կանանց միջև:
3. Կոգնիտիվ-սոցիալ ուսուցման տեսությունը բացատրում է հոգեբանական
գենդերային տարբերությունները՝ որպես վարքի համար ամրապնդվող խրախուսման կամ պատժի արդյունք՝ մարդկանց միտումը նմանակելու գենդերային
մոդելները և իմացական (կոգնիտիվ) այնպիսի գործընթացներ, ինչպիսին են
ուշադրությունը ու ինքնաարդյունավետությունը:
4. Սոցիալ-մշակութային տեսությունը պնդում է, որ ժամանակակից
հոգեբանական գենդերային տարբերություններն իրենց ծագումը գտնում են
գենդերով պայմանավորված աշխատանքի բաժանման մեջ, երբ տղամարդիկ և
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կանայք վերցնում են տարբեր դերեր, նրանք զարգացնում են հոգեբանական
ունակություններ, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դերերի համար :
5.

Ժամանակակից

հավասարվել

են

տվյալներիը

տղաներին

ցույց

են

տալիս,

մաթեմատիկական

որ

աղջիկները

ունակությունների

դրսևորումներում` 2-ից 11-ի հասնելով :
6. Գենդերային տարբերությունները կայուն են տարածական ունակություններում, հատկապես եռաչափ մտավոր ռոտացիայում: Տարածական ունակությունների ուսուցումը պետք է ներառվի դպրոցներում՝ բարելավելու համար դրա
դրսևորումներն ինչպես աղջիկների, այնպես էլ տղաների մոտ:
7. Փոխկախվածությունը հետազոտական մոտեցում է, որն ընդգծում է
ինքնության ու անբարենպաստ պայմանների բազմակի կատեգորիաների հաշվի
առնումը, ներառյալ գենդեր, ազգային պատկանելիություն, սոցիալական դաս և
սեռական կողմնորոշում:
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Այս հոդվածը վերագնահատում է ֆեմինիստական հոգեբանությունում կնոջ
լռության

ու ձայնի իմաստը: Ինչպես «ձայնը»

մի շարք ֆեմինիստ գրողների,

մասնավորապես Կարոլ Գիլիգանի կողմից դիտարկվել է որպես կանանց փորձի ու
ուժի կենտրոնական մաս, մենք կարծում ենք, որ լռությունը կարող է հասկացվել
որպես դեպի ուժը տանող լայն ուղի: Այն բնորոշումը, թե ձայնը հեղինակության
մասն է, իսկ լռությունը՝ զոհաբերման, կարիք ունի վերադիտարկվելու վերջերս
տեղի ունեցող մարտահրավերների շրջանակներում, որոնք վերաբերում են
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կանանց միասնական «ձայն» հասկացությանը: Քանի որ կանանց ձայներն այնքան
բազմաթիվ ու բազմազան են, որքան մեր մշակութային ու անձնային պատմությունները, հետևաբար սեփական կամքին հակառակ լուռ էակ լինելը կամ խոսելու
ընդունակ չլինելը կարող է դիտարկվել որպես բարդ ու բազմաչափ երևույթ: Այսպիսի վերագնահատումը ժամանակին է արվում, քանի որ դա թույլ է տալիս
կանանցից յուրաքանչյուրին դիտարկել իշխանության սուբյեկտիվ փորձառնության հոգեբանական աղբյուրների նոր հեռանկարները:
Ձայնի ու լռության հոգեբանական նշանակության ընթացիկ քննարկումները գոյություն ունեն երկու իրար հետ մրցող պատմություններում, որոնք վերաբերում են կանանց ուժի հոգեբանական աղբյուրներին: Այս պատմությունները
զարգացել են մի կողմից ակադեմիական տարբեր ոլորտներում ամերիկյան
ֆեմինիստ հոգեբանների կողմից, որոնք կառուցել են կանանց հոգեբանության
«հարաբերական» տեսություն և պրակտիկա, մյուս կողմից էլ՝ ֆեմինիստ
տեսաբանների կողմից, որոնք աշխատում են գրական քննադատության ու
փիլիսոփայության դաշտում՝ ազդվելով «սուբյեկտի մահը» հետմոդեռնիստական
հայտարարությունից:
ԱՄՆ ֆեմինիստ հոգեբանների ամենապարզ տեսակետը՝

ներկայացված

Կարոլ Գիլիգանի և նրա գործընկերների կողմից, դիտարկում է կանանց ուժը
զարգացող աուտենտիկ՝ իրական, հավաստի «ձայնի» վերականգնում և ընդունակություն՝

այն

արտահայտելու

համար

և

կանանց

ստորադասության

արմատները տեսնում է ձայնի լռեցման գործընթացում:
Մարդաբան Սյուզան Գալը նշում է, որ կանանց պատմաբանները նույն
կերպ արդարացրել են իրենց աշխատանքները` հիմնվելով «լուռ» անցյալի վրա.
«այս աշխատանքներում լռությունը հիմնականում դատապարտված է» որպես
«պասսիվության և անզորության խորհրդանիշ, նրանք, ովքեր ժխտված են, չեն
կարող իրենց կյանքի փորձը դարձնել ճանաչելի, և դա չի կարող ազդել նրանց
կյանքի կամ պատմության ընթացքի վրա»: Անհատական և ընդհանուր (կոլեկտիվ)
փորձի տարբերության ջնջումը պատահական չէ, քանի որ կանանց անհատական
ձայները խառնվել են կանանց կոլեկտիվ ձայներին: Հավասարապես կարևոր է
194

նշել, որ կանանց լռությունը հավասարեցվել է կանանց կոլեկտիվ ձայներին՝
զրկելով լռությանն իր՝ սոցիալական տարբեր դերերում հաստատված բազմաթիվ
իմաստների

հնարավորությունից՝

տեղաշարժելով

Օրինակ՝ Գալը նշում է, որ որոշակի

սուբյեկտային

դիրքերը:

համատեքստերում, ինչպիսին են

աշխատանքային հարցազրույցը, մեղքի խոստովանությունը/դավանանքը կամ
հոգեթերապիան, լռությունն ուժի հետ է:
Կառլ Կապլանն լռության իմաստին ավելացնում է մի այլ ուղղություն, երբ
լռությունը համարվում է ստրուկների միջև բացահայտ անհնազանդության հերոսական արարք, հատկապես երբ ստրուկների պատմածներում բացթողումները
ներկայացնում են կործանարար մաս: Ավելի ընդհանրական ձևով ֆեմինիստ
գրական քննադատները ճանաչել են, որ տեքստային լռությունները բացահայտում
են ոչ միայն մշակութային ճնշումը, այլ նաև «լռության կանանց դիրքը՝ որպես
գերիշխող դիսկուրսի՝ ճառի, դիմադրության ձև»:
Լռության գրական ու սոցիալական նշանակության տեղաշարժերը վճռական դեր ունեն՝ հասկանալու համար, որ լռությունը մեկ հարթությամբ տարածվող
հասկացություն չէ: Մենք չենք կենտրոնանում նրա վրա, որ լռությունը
սոցիալական դերի կամ տեքստում բացթողումների ձև է, այլ դիտարկում ենք այն
որպես գիտակցությունից պակաս փորձ, երբ մարդն ընդունակ չէ զգալու կամ չի
ուզում խոսել, և դրանից ելնելով՝ վատ է զգում, քանի որ որոշ ֆեմինիստներ գրում
են՝ այն ակնկալիքը, թե լռությունը ոչ հավաստիության (աուտենտիկության) նշան
է, «իրական» ֆեմինիստ լինելու ձախողում է:
Ֆեմինիստական հոգեբանությունից դուրս ակադեմիական զրույցները,
ինչևէ, ազդվել են հետմոդեռն հեռանկարներից, որոնք վիճում են այն հարցի շուրջ,
թե որն է

անհատական «աուտենտիկ» (իրական, հավաստի) ձայնը: Սրան

հակառակ՝ հետմոդեռն ֆեմինիստները ժխտում են ամբողջական մեկ ինքնության
հնարավորությունը, որը ծնում է ճշմարիտ մեկ ձայն և տեսնում են ազատագրող
ներուժ

(պոտենցիալ)

բազմաթիվ

հակասական

ինքնություններում:

Այս

ֆեմինիստները հարձակվում են այն գաղափարի վրա, թե ցանկացած ամրագրված
ինքնություն առողջ է, հատկապես կայուն գենդերային ինքնությունը, որը նրանք
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տեսնում են որպես զգայուն և վտանգավոր կառուցվածք: Ինչևէ, ԱՄՆ-ում
ֆեմինիստ հոգեբանները համակարծիք չեն եղել այլ ոլորտներում ֆեմինիստ
գրողներին հակասական ինքնությունների տեսության հարցում:
Այս հոդվածն առաջ է քաշում այն տեսակետը, որ ԱՄՆ –ի հոգեբանական ու
հետմոդեռնիստների միջև առկա յուրահատուկ հակասությունը պարզաբանում է
ցավալի ու արդյունավետ հոգեբանական փորձառնություն «աուտենտիկ ես»-եր
հասկացողության ինտելեկտուալ մերժման հարցում: Ամբողջականության և
հավաստիության (աուտենտիկության) գաղափարների հոգեբանական ներդրվածությունը որոշակիորեն առաջ է բերում հակասական մտքերի ու զգացմունքների
բարձրաձայնում: Հետմոդեռն օրակարգի կողմից առաջարկված «տրված ինքնությունների» խզումը պահանջում է ամոթալի փորձառնությունից դեպի ուժեղացնող
փորձառնության հակասության ձևափոխում: Այս գործընթացն իր հերթին
պահանջում է դիտարկել լռությունը որպես դիմադրության և բանակցության
հոգեբանական կարևոր տարածք:
Ես ինքս ըմբռնեցի իմ մտածելակերպում հակասությունը՝ կապված ձայնի
խնդիրների հետ, երբ մասնակցեցի գրական սեմինարի, որտեղ գիտակցեցի
պառակտված սուբյեկտիվությունը դիտարկելու ուղին՝ որպես փոփոխության
ճանապարհ: Սեմինարի վերջում դասախոսը խնդրեց, որպեսզի գրենք մեր` մեկ
շաբաթ տևած աշխատանքների գրական ընթացքի մասին: Մեծ խանդավառությամբ ու ինքնաճանաչման զարմանալի պակասով

սկսեցի շարադրել

հատված՝ «գրելով ես-ից»-ի մասին` վկայակոչելով այն ուրախությունը, որն
ապրել եմ, երբ իմ սեփական ձայնն ու զգացմունքներն ազատորեն արտահայտել
եմ: Սուբյեկտիվ փորձը իմ ձայնը գտնելու հանգամանքով էր պայմանավորված․
կարծես կար մեկը, որը միավորված ամբողջականություն էր, պարզության և
իշխանության աղբյուր, և ուզում էր լինել բացահատված և ազատագրված: Զգալով
մեծ ամոթ՝ միայն ավելի ուշ հասկացա, որ ես հակադրվել էինք իմ սեփական
փաստարկներին, որի մասին գրել էի դպրոցական տետրում։
Այս ամենը ես գիտակցեցի որպես

մեծ ամոթը և որպես ահազանգ այն

ամենի, որ պետք է ուշադրություն դարձնեմ, թե ինչ եմ «իրականում» զգում և
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մտածում՝ հաշվի առնելով ուրիշների սպասելիքները, որոնք ինձ լսում ու դատապարտում են:
Ամոթը և լռությունն իրար կապող այս սուբյեկտիվ փորձառնությունը
կարելի է գտնել բժշկական գրականության մեջ. «Ամոթը սովորեցնում է մեզ
գաղտնապահության արժեքը, գաղտնապահություն, որը պաշտպանում է մեզ
ամոթից, և ամոթին մենք պետք է դիմենք, երբ նվաստացած ենք: Քանի որ ամոթը
հետևում է պաշտպանված չլինելու զգացմանը, որն ուզում էինք գաղտնի պահել,
նահանջելու ցանկությունը տրամադրում է խելամիտ փոխհատուցող խորամանկություն»։
Դեռ մանկուց ես մոտիկից դիտորդ էի․ կանգնելով խաղահրապարակի
եզրին՝ փորձում էի հասկանալ, թե ինչպես կարող եմ դառնալ կենտրոնում
խաղացող խմբի մասը: Այս մանուկի համար նրանք, ովքեր կենտրոնում էին,
համարվում էին երջանիկ, ապահով, նախանձելի մասնակիցներ (հիմա ես գիտեմ,
որ «երջանիկ» երեխաները տառապում էին իրենց սեփական անապահովության և
հակասական զգացումներից): Դիտման և կանխատեսման այս լարված գործողությունը, ինչպես նաև երբեմն դեպի սոցիալական կենտրոն գնալու համարձակությունը տարբեր դերեր վերցնելով խաղ անելու վարժություն չէր, այլ մեծագույն
լրջության նախաձեռնություն: Կանգնելով եզրին՝ ես ինքս ինձ էլ տեսնում էի ոչ թե
ուժի, այլ հնարավոր ոչնչացման դիրքում: Պատկանելու որոնումը հեռու էր
հարմարվողականության պասիվ վարժանք լինելուց, չնայած դրսից նայողը կարող
էր պնդել, թե դա այդպես էր: Ես վճռական էի և նպատակասլաց․ օգտագործում էի
ինձ հասանելի գործիքները՝ իմ խելքը և ներըմբռնումը՝ հասկանալու համար, թե
ինչպես ստանամ այն, ինչ ուզում եմ: Թվացյալ պասսիվության և լռության հետևում
լարվածորեն կենտրոնացած նախաձեռնությունս էր:
Խաղահրապարակի եզրին լինելու իմ դիրքը իմ կյանքում վերարտադրվել է
մի քանի անգամ, քանի որ հայրս ուներ կառավարական աշխատանք, որի
շրջանակներում երեք անգամ տեղափոխվեցինք, մինչև ես 5-րդ դասարան գնացի:
Թափառականի երեխա լինելով՝ ծնված Յոսեմիտ ազգային զբոսայգում (պարկում),
ես դարձա նախանձի/ատելության առարկա յուրաքանչյուրի համար, ով իմանում
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էր դրա մասին:
Երեխայի տեսանկյունից, այնուամենայնիվ, գրավիչ գեղեցկության շրջապատում կարևորը աշխարհիկ, առօրյա կյանքի հարցն էր: Մինչ հորս առաջին
աշխատանքի փոխելը ես վայելեցի փոքրիկ քաղաքի համայնքի ապահովությունը,
ուր յուրաքանչյուրը գիտեր ինձ: Այս հարաբերականորեն քիչ թվացյալ սոցիալական գոյությունը փոխվեց, երբ առաջին անգամ Սիերա Նևադայում մեկուսացած
ազգային մեծ զբոսայգուց (պարկից) տեղափոխվեցինք դեպի Մուիր Վուդս՝ Սան
Ֆրանցիսկոյին մոտ ազգային փոքր հուշարձան: Այնտեղ առաջին անգամ Միլ
Վալեյում գնացի վերին-միջին-կարգի տարրական դպրոց: Կյանքումս առաջին
անգամ

համայնքի անդամ էի, և այստեղ

բոլոր ընտանիքներն ապրում էին

կառավարության նվազագույն աշխատավարձով: Հագուստը ձեռք էր բերվում
«Սիերս» կատալոգից, հեռուստացույցի ազդանշանները չէին կարող թափանցել
Սիերա Նևադայի գրանիտը: Ես էի իմ «գլխի տերը» դպրոցում, որտեղ դասղեկ
տիկին Գրիմը հագնում էր հարմար կոստյումներ և 3 մատնաչափ բարձրությամբ
բարձրակրունկներ, ուր իմ դասարանցիները մասնակցում էին անգլերենի
կարդալու կամ պարի դասերի:
Ինձ համար պարզ դարձավ, որ ես կողմնակի անձ էի: Ես չէի հասկանում, թե
ինչպես կարելի է լինել մնացած երեխաների պես, և ես թույլ տվեցի ոչնչացնող
սխալներ: Մի առավոտ ես, տաբատ հագած, գնացի դպրոց, ինչպես դա անում էի
համարյա ամեն օր՝ չմրսելու և շարժումների ազատության համար, երբ տեսա, որ
բոլոր աղջիկները շրջազգեստներով էին: Բացի դրանից՝ իմացա, որ կար
դպրոցական կանոն, որն արգելում էր աղջիկներին կրել տաբատ: Ես կշտամբեցի
ինքս ինձ՝ ամոթանք տալով: Ես պետք է նախապես իմանայի դրա մասին, պետք է
ունակ լինեի պաշտպանելու ինքս ինձ դրանից, ինչո՞ւ մայրս չէր զգուշացրել ինձ
այդ մասին:
Տարբերությունը նշանակում էր մեկուսացում, հետևաբար հնարքը նրանում
էր, որ պետք էր քողարկել տարբերությունը, այսինքն՝ անել այնպես, որ լինես խմբի
մաս: Դրանից հետո ամեն օր հագնում էի շրջազգեստ: Ես բոլորի պես էի, չնայած
ամեն օր կրում էի քիչ թե շատ գունավոր շարֆ, մազերս կապած էին․ ամեն
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դեպքում ունեի անսովոր, տարբերվող տեսք: Բայց այժմ ես համոզված էի, որ
ապրում էի աշխարհում, ուր անզգույշ սխալները կարող էին լինել բացառված և
մեկուսացած, և լուծումը «զգուշավոր» լինելն էր, ինչի շնորհիվ կարող էի
վերականգնել հսկողության զգացողությունը: Տարբերության փաստը, որը կրում
էի ինձ հետ այնքան վստահորեն, որքան իմ նոր զգեստները, գաղտնիք էր, որը
չպետք է բարձրաձայնվեր: Ինձ պահելով այնպես, կարծես ես ամբողջովին
մյուսների նման էի, զգացի, որ բաժանվել եմ տարբեր ես-երի․ մեկը՝ արտաքին
աշխարհի համար, մյուսը՝ ներքին, մեկը՝ հանրային, մյուսը՝ ընտանեկան, մեկը՝
մյուսների հետ խորհրդակցող, մյուսը՝ գաղտնապահ: Կարծես թե իմ «սխալը»
փոքր էր: Եթե համեմատեի մի շարք երեխաների՝ կյանքում ստացած հարվածների
հետ, իմ պատմությունները հարաբերականորեն աննշան կթվային և ոչ կարևոր:
Ինչևէ, նույնիսկ փոքր սխալների միջոցով ապրված ամոթը կարող է ստեղծել
զգացողություն,

որ

բաժանվում

ես

«ներքին»

կամ

հանրային

ես-ի,

որը

առաջացնում է մերժման վախից եկող հարմարվողականություն: Տարբերության
մասին լռությունը խթանվում է հանրային ոչնչացման սպառնալիքի շնորհիվ: Բայց
տարբերության իրազեկությունը հավասարապես պայմանավորված է համեմատման և դատապարտման սոցիալական փորձով:
Ես ապրում էի դժվարին ժամանակներ՝ ոչ միայն ինձ «հարմարեցնելով»
ընթացիկ շարժին, նաև գործողություններ էի անում ինքս ինձ պաշտպանելու և
ընդունված լինելու համար, քանի որ զգում էի ինձ երկակի ստորացած: Անկեղծ
լինելու համար ասեմ, որ բարոյական խիստ քննադատությունը սովորել էի
մորիցս, կին, ում սեփական փորձառությունը՝ մեծանալ աղքատության մեջ
Հյուսիսային Կալիֆորնիայի գյուղական քաղաքում, դաստիարակվել գերմանացի
ներգաղթյալ ծնողների կողմից, նրան միջին կարգի հարմարավետության մեջ չի
դիտարկում: Ինչպես ներգաղթյալ այլ ծնողներ, նրա ծնողներն էլ (անկասկած
անգիտակցորեն, բայց նաև ոչ արդյունավետորեն) փորձեցին մեկուսացնել նրան
սոցիալական ոչնչացումից՝ նրա մեջ արմատավորելով հանգիստ, բայց համառ
հպարտություն, որը մյուսներին դիտարկում է որպես խելքի, պատասխանատվության, բարոյականության պակաս ունեցող մարդիկ:
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Անձնային ամբողջականության ընտանիքի հավատը նպաստել էր բարոյական գերազանցություն ձևավորելուն, որը մեղմացնում էր համաշխարհային
պատերազմների ժամանակ ԱՄՆ-ում գերմանացի լինելը, ինչպես նաև աղքատ
լինելը մի մշակույթում, որն արժևորում էր փողը: Բայց ինձ համար կայուն և ազնիվ
լինելու խիստ քննադատությունը նշանակում էր, որ իմ ամոթը մեծանալու է:
Մյուսների նման լինելը պահանջեց իմ կենսափորձի, կյանքի պատմության
«ճշմարտության» քայքայում և ճնշում: Ես ապրեցի դա որպես անազնիվ, անբարեխիղճ զգացում և որպես մորս կողմից հասցված դավաճանություն: Հիմա ես պետք
է ձևացնեմ, թե վստահ եմ և լավ եմ, երբ նորմալ լինելու հասկացությունը լայնորեն
փոփոխություններ է կրել: Սա պատմություն է իրական ցավի, բախման և պայքարի մասին, որն ինձ համար սկսվել է երկրորդ դասարանում՝ դեռահասության
ճգնաժամից էլ առաջ, որի վրա ուշադրություն է դարձրել Կառոլ Գիլիգանը:
Իհարկե, այս նույն փորձառությունը կարելի է դիտարկել որպես պառակտված սուբյեկտիվության գիտակցական իրազեկության վաղ ուսուցում, հանրային վարքի հսկվող արտահայտման փորձ` թաքցնելու համար անձնական
մտքերն ու խոցելիությունը, որոնք այդպես կարող են ապահովել իրենց պաշտպանվածությունը: Ամեն դեպքում ինձ համար «իրական ես-ի» լեզուն քողարկված
էր իմ սուբյեկտիվ իրավիճակի կեղծությամբ, ոչ ստույգությամբ:
Ամբողջականության պակասի արդյունքում ամոթը միահյուսվեց մեղքի
հետ` տեղավորելով կենսափորձս բարոյական դաշտում: Որպես աղջիկ՝ ես
ակնհայտորեն հաճույք չէի ստանում այն հնարավորություններից, որ տարբեր եսերից էի կազմված, բարդ էի, խելացի կամ որ ուղղակի երեխա էի :
Առույգությունը, որը կարծես անձնային ու քաղաքական փոփոխությունների
պատվիրված ծրագիր է, պահանջում է զվարճալի անջատում, հոգեբանական
հասունություն և իմաստաբանություն, որն ինձ՝ որպես երեխայի անհասանելի էր:
Բայց նույնիսկ չափահաս տարիքում դա խնդրային է, քանի որ իդեալականացնում
է զվարճանքի և գյուտարարության գաղափարը, պատկերացումը՝ անտեսելով այն
ցավը, որ հակասականության պահերը նույնպես առաջացնում են:
Իմ պատմությունը երիտասարդ աղջկա կյանքի մասին է, որ հագուստը կա200

րող է համարվել ներառման կամ մերժման խորհրդանիշ, այսինքն՝ իմ անհանգստությունը և այն իմաստը, որ ես տվեցի դրան, նախաձեռնեց ակտիվ ուշադրությամբ լի (բայց մեծ մասամբ լուռ) կյանք, որն ուղղված էր հանրության մեջ հագուստի միջոցով ներկայանալուն: Մանկության այսպիսի փորձառնությունն ինձ
մտցրեց սոցիալական կյանք, որը գործում է հոգեբանական բազմաթիվ ու հակասական ուղղություններում։ Ոչնչացման միջոցով լռությունն ու հոգեբանական
աշխատանքի ակտիվացում պահանջվում է շահելու համար հսկողություն
սահմանել և խուսափելու համար ապագայում ընկալվել որպես անիրազեկ:
Գրելով իր փորձի մասին, մեծանալով որպես 1950 թվականին Անգլիայում
միայնակ մոր երեխա՝ Կառոլին Ստիդմանը «Լանդշաֆտ լավ կնոջ համար. Երկու
կյանքերի պատմություն» գրքում պնդում է, որ այսպիսի փորձառնության
շփոթությունն ու ցնցումը «կարող են տրամադրել երեխային քննադատական
ձիրքի սուր» : Ստիդմանը նշում է, որ այսպիսի փորձառության մշակումը և որևէ
մեկի տեղաբաշխումը նոր կերպով փոփոխվող աշխարհում հարացուցային
(պարադիգմային) զարգացման պահ է (սրանով նա ընդգծում է ավելի շատ
իմաստն ու պատմությունը, քան հուզական կորուստը ու պաշտպանությունը դրա
դեմ) : Համապատասխանաբար նա հասկանում է ուժը որպես որևէ մեկի անցյալը
հասկանալու և վերամեկնաբանելու

ունակություն` ներառելով բազմաթիվ

շերտեր, քանի որ երեխան շարժվում է աշխարհագրական ու սոցիալական
տարածքով : «Միակ կետը,- գրում է նա,- մեկնաբանման մեջ է»: Բայց այս
մեկնաբանումը հեռու է պասիվ լինելուց․ վերաբերում է նրան, ով «խոսում է»,
աշխատում է, ինչպես վերամեկնաբանվել է, «լանդշաֆտը դառնում է պատմական
լանդշաֆտ միայն շարունակական ու ակտիվ վերաաշխատանքի միջոցով»:
Ստիդմանն առաջարկում է անգիտակցական ու գիտակցական փորձի միջև
շարունակական խաղի հնարավորությունը, հակասությունների իրազեկությունը,
որն առաջանում է սոցիալական իրավիճակներից և գործողությունից, որը դրանց
մասին իմաստ է ստեղծում : Երբ իմաստը տեղաշարժվում է և հակադրվում ինքն
իրեն, Ստիդմանը մտածող սուբյեկտին դնում է գործընթացի կենտրոնում.
«Առերեսման հետևանքը չէ, որ կարևոր է, այլ երեխան, որը նայում է այդ
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առերեսմանը..., մինչդեռ մենք պետք է նայեինք նրանց առանձնացմանը,
տարանջատվածությանը» : Այստեղ տեսնում ենք սուբյեկտի հնարավորություն, ով
խոսում է լեզվի ու մշակույթի միջոցով, բայց ով զբաղեցնում է փոփոխող դիրք
շարունակաբար

բախումային

պատմությունների

և

մեկնաբանությունների

հանդիպման մեջ : Նրա սուբյեկտիվությունը, խարսխված սոցիալական և մշակութային ցանցում իր հատուկ դիրքին, բաղկացած է այս հակասությունների մեկնաբանություններից, որոնք տեղաշարժվում և զարգանում են նրա վրա ունեցած
հուզական ազդեցության միջոցով:
Բայց ո՞րն է մեկի պատմության վերամեկնաբանման և աշխարհում գործելու
միջև հարաբերությունը: Ո՞րն է կանանց գործելու և դիմադրելու ունակության
հոգեբանական աղբյուրը, այլ կերպ ասած` կանանց անձնային ուժը: Չնայած շատ
ֆեմինիստական տեսություններ արդարացիորեն քննադատել են հոգեբանական
ցանկացած վերլուծություն, որը ուշադրություն չի դարձնում տնտեսական, սոցիալ
և քաղաքական իրականություններին, որոնք վերաստեղծում են կանանց ստորադասություն, անձնային փոփոխության հարցը հայտնվում է նորից ու նորից և
կարիք ունի առերեսվելու ինչպես որպես հոգեբանական, այնպես էլ սոցիալական
խնդիր: Դեռ ավելին, հոգեբանական հզորացման համարժեք տեսությունը պետք է
միավորի սոցիալական ու պատմական հանգամանքները և հատկապես ֆեմինինության` կանացիության դասը և հայեցակարգերը:

ԿԱՌՈԼ ԳԻԼԻԳԱՆ ԵՎ ՁԱՅՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կառոլ Գիլիգանն իր ամենամեծ ու ամենավերջին աշխատանքներում
նպատակասլացորեն զարգացրել է «ձայնի» գաղափարը՝ որպես կանանց զարգացման իր տեսության հիմք: Պնդելով, որ ձայնը կապում է հոգին ու մարմինը, ինչպես
նաև հոգին ու մշակույթը, Գիլիգանը ներկայացնում է զարգացման մոդել, որը
երիտասարդ աղջիկներին պատկերում է որպես անկեղծ, վճռական անձանց՝
կարևորելով բախման և «ցավեցնող» զգացմունքների փաստը: Դեռահասության
շրջանից սկսած՝ այդ պարզ ձայնը «խեղդվում» է, դեռահասությունը լռեցնում է
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աղջիկներին և դարձնում նրանց խճճված այնպիսի հարցերում, օրինակ, թե ինչի
մասին են իրենք ուզում խոսել: Գիլիգանը և Լին Բրաունը ներկայացնում են Նյու
Յորքի մասնավոր դպրոցում աղջիկների հետ կատարած իրենց հարցազրույցները`
նշելով, որ ճանաչողության ու ներըմբռնման (ինտուիցիայի) զարգացման առաջընթացը «ակնհայտության հետ համատեղ տանում է ձայնի կորստի՝ պայքարի
հետ թույլ տալու և լրջորեն վերաբերվելու իրենց փորձին..., հանգեցնում է
խճճվածության, երբեմն պաշտպանվողականության, ինչպես նաև ոչ աուտենտիկ
և իդեալականացված հարաբերություններով ակնհայտությանը զուգահեռ իրական
հարաբերությունների փոխարինմանը»:
Նրանք

շարունակում

են

հաստատել

այն

իրողությունը,

որ

«եթե

նախատեսում ենք պատասխանել որևէ մեկին` իմանալով նրա զգացմունքները և
մտքերը, պարզությունը, համարձակությունը և այլ մարդկանց ու աշխարհի հետ
ունեցած ազատ կապերը՝ որպես հոգեբանական առողջության նշան, ապա այս
աղջիկները, փաստորեն, չեն զարգանում, բայց ցուցադրում են կորստի ու
պայքարի ակնհայտություն և անելանելիության նշաններ կոնֆլիտին դեմ առ դեմ
գործելու իրենց ունակություններում:
Համաձայն Գիլիգանի տեսակետի` ձայնի ուժը, սեփական մտքով խոսելու և
սեփական զգացմունքների հիման վրա գործելու ազատությունն ի հայտ են գալիս
հարաբերությունների յուրահատուկ համատեքստից։ «Իրական» կամ «աուտենտիկ» հարաբերությունների համատեքստում «Մենք խոսում ենք ուտենտիկ կամ
հնչող հարաբերությունների մասին, որոնք հնարավորինս բաց են և փոխադարձ,
որոնցում ինչ-որ չափով մտքերը և ուժեղ զգացմունքները կարող են արտահայտվել
խոսքով ու լինել լսելի...։ Տեղաշարժը խրախուսման միակարծիքությունից
(կոնսենսուսից)

դեպի

բազմազանության

ներգրավվում

ստեղծում

է

հնարավորություն՝ ավելի շատ իրական, քան խարդախ, նենգ հարաբերություններ
ունենալու նրանց հետ, որոնց հետ մենք ներգրավված ենք մեր աշխատանքային
գործընթացում»:
Այսպիսով՝ պարադոքսալ կերպով կանանց համար անձնային ուժն
առաջանում է այն հարաբերություններից, որոնք արդեն փոխադարձ են : Այսինքն՝
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Գիլիգանը պնդում է, որ անձնային ուժը ծնվում է սոցիալական հանգամանքներում, որոնք զուրկ են ոչ հավասար ուժային պայքարներից: Կեղծ են այն
հարաբերությունները, «որոնցում մարդիկ չեն կարող խոսել կամ չեն լսվում», քանի
որ ուժային անհավասարակշռությունը շատ մեծ է:
Գիլիգանը ես-ը հարաբերության մեջ դիտարկող այլ տեսաբանների հետ
Վելսլեյ քոլեջի Սթոուն կենտրոնում եկավ «ուժը ինչ-որ բանի հետ» և ոչ թե «ուժը
ինչ-որ բանի վրա» ըմբռնմանը` դիտարկելով ուժը որպես «ունակություն», որը
հակադիր է գերիշխմանը: Օրինակ՝ Ժան Բեյքր Միլլերը նշում է, որ «շատ կանայք
կլինեին ավելի հարմարավետ աշխարհում, որում կզգայինք, որ չենք սահմանափակում, բայց ընդլայնում ենք այլ մարդկանց ուժը` միաժամանակ ընդլայնելով
մեր սեփական ուժը» :
Ջեսիկա Բենջամինի, ինչպես նաև իմ ու Բարբարա Յընգվեսոնի համատեղ
աշխատանքները փորձում են անցնել այս հակասականության սահմանները:
Հետևելով Բենջամինին` ես օգտագործում եմ Դ. Վ. Վինիկոտի զարգացման մոդելը՝
փորձելով

կոնցեպտուալ դարձնել հոգեբանական զարգացման շարժը, որում

«ուժը՝ որպես ունակություն» ծնված է երեխաների պայքարից, որը տեղի է
ունենում

այն դեպքում,

երբ անսահման ցանկություն է առաջանում

լինել

ամենազոր ու ճանաչվել այլ մեկի կողմից, ում վրա որևէ մեկը չի կարող
ամբողջական հսկողություն տարածել: Այս «ուժն ինչ-որ բանի հետ» և «ուժն ինչ-որ
բանի վրա»-ն կապված են հոգեբանական դիալեկտիկայում: Երկուսի միջև առկա
լարվածությունը կարող է հեշտորեն կտրվել զարգացման շարժի մեկ կողմի վրա
համառության օգտին, կամ կարող է տեղի ունենալ մեկ այլ տիպի պառակտում,
որը կստեղծի կեղծ հակասականություն: Զարգացման շարժը քննարկվում է
ներքևում:
Գիլիգանի` հարաբերության, հավաստիության (աուտենտիկության) և ուժի
տեսությունը ներկայացնում է այս հակասականության միայն մի կողմը և
ներառում է մի քանի նշանակություններ:
Առաջին, մոդելն առաջարկում է, որ փոխադարձության հարաբերությունները հարաբերականորեն ազատ են հակասականության ուժից, ոչ միայն հնա204

րավոր, այլև ցանկալի են, քանի որ դրանք ստեղծում են աղջիկների հզորացման
զգացողության սոցիալական համատեքստ:
Երկրորդ, աղջիկներին իդելականացնելով, երբ հանդիպում են բաց
բախումներ (կոնֆլիկտները), և հավաստի, իրական ձայնը պատրաստակամորեն
հասանելի է, ըստ մոդելի՝ զարգացման պայքարները սկսվում են միայն դեռահասության տարիքում:
Երրորդ,

մոդելը պնդում է,

որ պայքարները սահմանափակում են

այնուհետև խթանող, առաջ մղող զարգացումը: Դրանցից ստեղծվող լռությունը
դիտարկվում է որպես պաթոլոգիական լռություն, պաշտպանողական ռեակցիա,
որն առաջանում է խճճվածությունից կամ այն ցանկությունից՝ լինելու այն, ինչ
տվյալ մարդն «իրականում» չի զգում: Համաձայն այս տեսակետի` լռությունը
պետք է հասկանալ որպես պարտություն և ոչ թե ակտիվ ընտրություն և
դիմադրության բաղադրամաս ո´չ հիմա ու ո´չ էլ ապագայում:
Իրական

ես-երի

պատկերացումները,

որոնք

թաքնված

են

կեղծ

դրսևորումներում, սահմանափակված չեն սպիտակ միջին դասի հոգեբանությամբ:
Դրանք կոչ են անում նաև գրողներին, որոնք փորձում են հասկանալ իրենց
մարգինալացման սեփական փորձառությունները:
Իր էսսեում որպես աններդաշնակ փորձառնություն ապրած և որպես Հարվարդի իրավաբանական ֆակուլտետի սևամորթ կին՝ Պատրիսիա Վիլիամսը
նկարագրում է այն ուղին, թե ինչպես են ուժային հարաբերությունները ու
ստրկության կտակը որոշ մարդկանց այս մշակույթում ներկայացնում որպես
«վարպետներ», որոշ մարդկանց էլ՝ որպես «ծառաներ»: «Այնուհետև «ես-ի պայքարը չի դառնում ես-ի իրական արտացոլանք ուրիշի մեջ, այլ խեղաթյուրումների
ստորակարգայնորեն տարածվող շարք...: Որոշակի մակարդակում էական է,
որպեսզի ես-ին թույլատրվի նահանջել դեպի ինքն իր մեջ և իրականացնել իր
սեփական որոշումներն ինքն իրեն սիրելու ու ինքնավստահության միջոցով...։
Քանի դեռ ես-ի ուժն ապրում է մեկ այլ մարդու մեջ, իրական ես-ում քիչ հավատ է
ապրում, սեփական փորձի քիչ գիտելիք»:
Այստեղ, խոսելով մարդկային էության մասին, Վիլյամսը բարձրաձայնում է
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իրական ես-երի պատմությունը, որոնք ժխտված են անհավասար ուժային
հարաբերություններում՝ պնդելով, որ կանայք, երեխաները և սևամորթները
գործում են երկակի կյանքում, ուր ներըմռնողական (ինտուիտիվ) փորձը
մարտահրավեր է նետում գերիշխող ուժային կառուցվածքի կողմից սոցիալականորեն սահմանված «իրականությանը»: Զարմանալին (պարադոքսն) այն է, որ
Վիլյամսն ինքը պառակտված սուբյեկտիվության քաղաքականության վարպետ է:
Նա

հակառակվում

է

ունկնդիրներին՝

իր

սեփական

սուբյեկտիվ

փորձի

հակասություններով բացահայտելու ուժային հարաբերությունները ու ստորադասության աղբյուրները, ինչպես մի անգամ, երբ նա զարմացրեց

ակադեմիական

ֆորմալ հանդիպման ժամանակ՝ նկարագրելով, թե ինչպես գրեց իր էսսեն։
Վերջինս ներկայացնում էր

հաղթահարման ձևն այն ընկճվածության, որը

ստիպում էր նրան մնալ իր տնային շորերով և անցկացնել օրն անկողնում:
Կողք կողքի դնելով իր վախը ու վստահության պակասը իր հանրայնորեն
խոսելու հմտության և ուժի հետ՝ Վիլյամսը խոսում է այն հնարավորության
մասին, որ Գիլիգանն ամբողջովին չի ուսումնասիրում այն իրողությունը, որ
լռությունը կարող է արտացոլել ավելի շատ դիմադրության, քան թե պաշտպանության դիրք: Վիլյամսը հաղթահարում է ամբողջ օրն անկողնում անցկացնելու
մեկուսացումը՝ օգտագործելով դա՝ իր փաստերը դիտարկելու, զինաթափելու և իր
ունկնդիրներին հրահրելու համար: Սա Ֆրոյդի օրիգինալ դիտման ինտելեկտուալ
տարբերակն է, ըստ որի՝ տրավման հաղթահարվում է և զարգացումը տեղի է
ունենում, երբ սուբյեկտն ընդգրկվում է «պասիվն ակտիվ դարձնելու» գործընթացի
մեջ, այս դեպքում ռասիզմի կողմից ժխտված իրական ես-ի պատմությունն օգնում
է մոբիլիզացնել դիմադրողական դիրքորոշումը, որը հիմնված է պառակտված
սուբյեկտիվության խաղով լի հնարավորությունների վրա:
Դ. Վ. Վինիկոտը՝ օբյեկտի հարաբերությունների բրիտանացի տեսաբանը,
օգտագործեց նման հրահրիչ տեխնիկա իր լսարանի ուշադրությունը գրավելու
համար,

երբ

նա

հրավիրվել

էր

1962

թվականին

Սան

Ֆրանցիսկոյի

Հոգեվերլուծական հաստատություն: Նա սկսեց իր դիտողությունները հետևյալ
մեկնաբանմամբ՝ «․․․սկսած ոչ հաստատուն վայրից, որտեղից եկել եմ և մինչ
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պատրաստում էի օտար հասարակության համար իմ ելույթը, ի զարմանս ինձ,
չհաղորդակցվելու իրավունք ունենալու պահանջով»: Վինիկոտի այս ներածական
խոսքերը տրամադրում են մուտք դեպի իր՝ չհաղորդակցման իմաստի հոգեվերլուծական

վերլուծություններ:

ենթադրությունները

Մեջբերում

բարդացնելու

եմ

համար,

սա
որոնք

Բրաունի

և

խոսում

են

Գիլիգանի
լռության

անհրաժեշտ պաթոլոգիայի մասին: Վինիկոտն օգնում է մեզ տեսնել, որ լռությունն
իր մեջ ներառում է ուժի հնարավորություն, պաթոլոգիա, գործողության
հնարավորություն, ինչպես նաև պասիվություն (ոչ անհրաժեշտաբար միշտ
այդպես է):

ՎԻՆԻԿՈՏԸ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՎ ՉՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Վինիկոտը ներկայացնում է, որ իր չհաղորդակցվելու պահանջը «խորքերից
եկող իմ բողոքն էր անվերջանալիորեն շահագործված լինելու վախեցնող
երևակայությանը: Այլ կերպ ասած՝ կարող էր լինել ինչ-որ մեկի կողմից կուլ
գնացած լինելու երևակայություն: Այստեղ խոսքը գտնված լինելու երևակայության
մասին է: Վինիկոտը վերցնում է Գիլիգանին հակառակ դիրքորոշում՝ դիտարկելով
լռությունն ավելի շատ որպես ներխուժման դեմ ուղղված ակտիվ բողոք, քան թե
պասսիվ, հնազանդ դիրք: Հեգնանքի ձևով լռության այս ակտիվ օգտագործումը
կամ դիմադրող հաղորդակցությունը դիտարկված է Բրաունի ու Գիլիգանի
ուսումնասիրությունում: Նրանք նկարագրում են «զարգացող գաղտնի նշանները»՝
որպես ուսանողների սկզբնական ռեակցիա ի դեմս հետազոտողների՝ դպրոցում
ներկայության։ Այս գաղտնիությունը կազմված է շշուկով լի խոսակցություններից
այն հարցերի

վերաբերյալ, որոնք հետազոտողները տալու են հարցազրույցի

ժամանակ։ Այդպես ընկերները կկարողանան պատասխանել բոլոր հարցերին:
Բրաունը և Գիլիգանը գրում են, որ «աղջիկները պատասխանեցին մեր
հետազոտությանը՝ դեմ գնալով այս տարօրինակ ներխուժմանը»: Բրաունը և
Գիլիգանը դիտարկեցին աղջիկների ռեակցիան՝ որպես ձայնի ափսոսալի ձևով
քողարկում ու լռեցում՝ ի նշան աղջիկների
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այն իմացության, որ «իշխող,

գերակշռող մշակույթը» իր ձայներով «մեղեդիից դուրս» է և «մեծ մասամբ հետաքրքրված չէ աղջիկների փորձառնություններով»: Նրանք տեսնում են աղջիկներին
որպես ոչ թե դեռահասների ուժին դեմ գնացող ապստամբներ,

հայրիշ-

խանությանը ոչ համահունչ զոհեր:
Վինիկոտն առաջարկում է այդ գաղտնիության, ընդհատակյացության
պատասխանի

այլընտրանքային

մոտիվացիա,

ոստ

որի՝

աղջիկները,

«փոփոխության գործակալներ/գործիչներ» լինելով, նաև իշխող հայրիշխանական
մշակույթի զոհեր են: Այս տեսանկյունից լռությունը կամ պատասխաններին
պատրաստվելու գաղտնի դավադրությունն անցանկալի հարցազրույցի դիմադրության առողջ ձև է: Բրաունը և Գիլիգանը ժխտում են իրենց՝ որպես հետազոտողների դիրքի ուժը և նստում աղջիկներին դեմ դիմաց՝ ձգտելով

գտնել

«աշխատանքի ուղի, միջոց, որը պաշտպանում է այլ մարդկանց ու մեր սեփական
ձայները բարձրաձայնելու այն հարաբերությունը, որը մեր հոգեբանական աշխատանքի սրտում էր»:
Դիտարկելով երիտասարդ աղջիկներին որպես «այլ մարդիկ»: Բրաունը և
Գիլիգանը ծածկում, քողարկում են չափահասների և երեխաների միջև առկա
ուժային դինամիկաները։ Աղջիկները, առանձնահատուկ սրությամբ գիտակցելով
այս անհամաչափությունները, անհավասարությունները, դառնում են կասկածամիտ և գործողությունների են դիմում, որպեսզի պաշտպանեն իրենք իրենց:
Չնայած

Գիլիգանը

քննարկում

է

դեռահաս

աղջիկների

լռության

օգտագործումը՝ որպես «ամբողջականության պահպանման ձև», երբ որևէ մեկը չի
լսում նրանց, և «հետագա անվավերացումից խուսափելու ձև», այնուամենայնիվ
նա

առաջ է քաշում այն պնդումը, որ «խոսելու պատրաստակամությունը և

տարաձայնության հետ չհամաձայնելը դեռահասության զարգացման գործընթացի
կենտրոնական մասն են կազմում` հնարավոր դարձնելով կապվածության
վերամիավորումը և տեղեկացնելով իրական ու կեղծ հարաբերությունների միջև
տարբերության մասին»:
Վինիկոտը պատմությունը դարձնում է հոգեբանորեն ավելի բարդ․ «Ես
կարծում եմ, որ առողջության մեջ կա անձի միջուկը, որը համապատասխանում է
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պառակտված անձի իրական ես-ին։ Կարծում

եմ, որ այս միջուկը երբեք չի

հաղորդակցվում ընկալվող օբյեկտների աշխարհի հետ, և անձը գիտի, որ այն չի
հաղորդակցվելու կամ ազդվելու արտաքին իրականությունից...։ Չնայած առողջ
մարդիկ հաղորդակցվում են և վայելում հաղորդակցումը, հավասարապես ճշմարիտ է դառնում նաև այլ փաստ՝ յուրաքանչյուր անհատ մեկուսացած է, մշտապես
չհաղորդակցվող, մշտապես չճանաչված, փաստորեն չգտնված» :
Վինիկոտն այստեղ ստեղծում է հակադրությունների
միաժամանակյա

հասարակայնության

և

մեկուսացման

խաղ՝ հենվելով

պարադոքսի

վրա,

ստեղծելով երկակի մոտիվացիա` հաղորդակցվել և լինել լուռ: Կատարյալ հաղորդակցումն այնքան սպառնալից է, որքան հաղորդակցման բացակայությունը, քանի
որ այն քողարկում է սուբյեկտի ու օբյեկտի միջև եղած տարբերությունը և
սպառնում ոչնչացնել

աշխարհում սուբյեկտի

ուժի ու ստեղծարարության

զգացումը: Վինիկոտն արժևորում է պարադոքսալ ձևով թերի, ոչ կատարյալ
հաղորդակցումը, քանի որ այս «հարմարման նմանատիպ ձախողումները» օգնում
են երեխային՝ հասկանալու, որ չնայած չափահասները հսկողության մեջ են,
այնուամենայնիվ,

դա

բացարձակ

հսկողություն

համարել

չենք

կարող :

Հաղորդակցման ձախողումից առաջ եկող բարկությունը մոտիվացնում է ուժի,
գործելու ու դիմադրության սուբյեկտիվ զգացում: Վերջինս գոյություն չունի (sui
generis -յուրահատկություն). այն անձի բնական կամ բնածին մասը չէ, ոչ էլ՝
մեկուսացման

արդյունք:

Ավելի շուտ

այն

առաջ

է գալիս

սոցիալական

հարաբերություններից և ձգտում է այնպիսի հաղորդակցման, որն ամբողջովին
արդյունավետ չէ, և որը կարող է առաջացնել ցավով լի հույզեր, ինչպիսին, օրինակ,
ամոթն է:
Կարող ենք փորձել տեսնել հոգեբանական ուժի տեսությունը, որը պարադոքսալ ձևով ստեղծարարության ու դիմադրության ունակությունը տեղադրում է
լսված լինելու և չլինելու նուրբ հավասարակշռության, խոսելու և խոսելուց
հրաժարվելու միջև: Վինիկոտը հասկանում է, որ միջանձնային ուժային հարաբերությունների պայքարը, որն ամենևին էլ ինչ-որ մեկի գործելու զգացումը քողարկելու միտում չունի, ինչպես Գիլիգանն առաջարկում է, իրականում այն կարող է
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պարզապես պայմաններ ստեղծել, որոնք նպաստում են դրա աճին:
Խնդրի մի մասը Գիլիգանի «ձայնի» հասկացությունն է, գաղափարը
(կոնցեպցիան) է : Իր հին աշխատանքում նա սահմանափակում է «ձայն»եզրույթի
կիրառումը՝ մատնանշելով «բարոյական խնդիրների մասին խոսելու ուղիները» և
«ձևերը որոնք նկարագրում են ուրիշի և ես-ի միջև հարաբերությունները» : Նա
դիտարկում է ձայնը՝ որպես մտքի ձևի ներկայացման ուղի և տարբերակում է
կանանց ու տղամարդկանց բարոյական պատճառականության տարբեր թեմաներ,
որոնցից մեկը խնամքի էթիկան է, մյուսը` արդարության :
10 տարի անց վերջերս հրատարակված գրքում «ձայն» եզրույթն ունի ավելի
լայն իմաստ: Այն ավելին է, քան մտքի ձևի ներկայացում կամ բարոյական
տրամաբանություն։

Գիլիգանը ձայնը դիտարկում է արդեն որպես զգացմունք,

ինչպես նաև մտքեր արտահայտելու ունակություն, մարմնավորելու «ուժ, համարձակություն և առողջ դիմադրություն կորչող ձայնի ու հարաբերության հանդեպ» :
Ձայն ունենալը թույլ է տալիս «խոսել ազատորեն բարկացած լինելու, հարաբերություններում բաց բախման կամ վիճաբանության մասին» : Այսպիսի անկեղծության մասին անվստահությունը դիտվում է ոչ թե որպես «տարբեր ձայն», այլ
որպես «ձայնի կորուստ», շփոթմունքի արդյունք :
Այսպիսով՝

Գիլիգանը

ձևափոխում

է

իր

քննարկումը

բարոյական

տրամաբանությունից դեպի ինքնագնահատական և գործակալ լինելուն՝ նշելով, որ
աղջիկների պայքարը՝ «բարձրաձայնել հարաբերություններում իրենց զգացմունքները, մտքերը և փորձառնությունները», ազդում է «իրենք իրենց մասին ունեցած զգացմունքների, մյուսների հետ իրենց հարաբերությունների, ինչպես նաև
աշխարհում գործելու նրանց ընդունակության վրա»:
Ձայնի կորուստը կամ լռությունը դառնում է ցածր ինքնագնահատականի,
աղքատիկ կամ ոչ իրական (ոչ աուտենտիկ) հարաբերությունների, աշխարհում
գործելու անընդունակության պատճառ ու արդյունք : Այլ կերպ ասած՝ ձայնի կորուստը հավասարեցված է ես-ի կորստին կամ լավագույն դեպքում համընկնում է
ոչ իրական (ոչ աուտենտիկ) կամ «նենգ» ես-ին: «Ձայնը դառնում է բանալի, որքանով աղջիկներիը զգում են ես-ից զրկվելու ճնշում կամ հարաբերություններում
210

մնում են առանց ձայնի, և ես-ի փորձառությունը ձայն ունենալու իմաստով
դառնում

է աղջիկների՝ իրական (աուտենտիկ) հարաբերություններ ունենալու

փորձառության կարևոր մաս» : Կեղծ են այն հարաբերությունները, որոնց շրջանակներում մարդիկ չեն կարող խոսել կամ լսելի չեն» :
Գիլիգանի` խոսելու ունակ չլինելու կամ լսված չլինելու գաղափարն արհամարհում, անտեսում է ձեռքբերման զգացողության գործիքային աղբյուրները, ինչպիսին աշխատանքն է: Այս տեսանկյունից չխոսելը տրամաբանական պատասխան չէ, այլ ավելի շուտ սուբյեկտի հսկողությունից դուրս մշակութային ու քաղաքական ուժերի «լռեցման» արդյունք: Բացի այդ՝ չնայած Բրաունը և Գիլիգանը
նշում են, որ ձայնը «բազմաձայն և բարդ », նրանց մոտեցումը վկայում է այն մասին, որ ձայնը միավորող է, և մարդը կա´մ ունի, կա´մ չունի : «Ձայնը» դառնում է
նյութականացված, ինչպես Ֆրոյդի տեսության մեջ իդ-ը, էգո-ն և սուպեր էգո-ն:
Աուտենտիկ (իրական) ձայնի այս նյութականացված ու ամբողջական ես-ի
գաղափարները, որոնք հետմոդեռն քննադատները ծաղրում ու մերժում են, քանի
որ ավելի կողմ են պառակտված սուբյեկտիվությանը, փոփոխվող նույնականացումներին և ես-երին, որոնք կառուցվել են մշակութային առասպելներից,
խեղաթյուրված հիշողություններից և հոգեբանական երևակայությունից դուրս:
Ժխտելով ձայնի և ես-ի միավորող նշանակությունը, ինչևէ, հետմոդեռնիստները կարևոր մտքեր են տվել օբյեկտային հարաբերությունների տեսաբաններին ու հատկապես Վինիկոտին : Չնայած Վինիկոտը ներկայացրեց «իրական» և «կեղծ» ես-ի հասկացությունը հոգեվերլուծական բառապաշարում, նա ինքն
էլ ավելի շատ հետաքրքրված էր փորձառության որակով․ խոսքը սուբյեկտիվ
վիճակի մասին է, որը նա նկարագրում է որպես « իրական զգացողություն»: Նրա
ամենամեծ հարցն էր՝ «ինչն է երեխային մղում սկսել զգալ, որ կյանքն իրական է,
գտնելու կյանքը արժեքավոր ապրելու համար»:
Վինիկոտը պնդում է, որ իրական զգալու զգացողությունը սկսում է ի հայտ
գալ մանկության վաղ մակարդակներում` խնամակալի wu երեխայի միջև
փոխազդեցության ժամանակ, երբ

երեխան չի կարող գոյություն ունենալ

խնամակալի դաստիարակության, կերակրման պատրաստակամությունից դուրս :
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Ինչևէ պարադոքսալ ձևով խնամակալը պետք է համագործակցի երեխայի հետ
նրանում՝ աշխարհում հսկողության ենթակա երեխայի սուբյեկտիվ զգացողությունը ստեղծելու համար: Խնամակալը պետք է օգնի ստեղծել այն պատրանքը,
որ երեխան ստեղծում է այն, ինչ ինքն է ցանկանում:
Այս գործընթացը սխալ ընթացք է ունենում, եթե խնամակալը շատ է
պահանջում կամ չափից ավել պնդերես է կամ անտարբեր: Վինիկոտի կարծիքով՝
չափից ավել

գործունյա

խնամակալ լինելը բացասական նշանակություն է

ունենում այն առումով, որ նրա անդադար ուշադրությունը երեխային մղում է
գերակտիվ վարքի: Գերակտիվ վարքն իր հերթին վիճակ է, որում «նմանակումը»
փոխարինում է «լինելուն»: «Ես-ը կարող է միայն
անտեղյակության

վիճակում,

քանի

որ

վաղ

աճել

պաշտպանված

մակարդակներում»,

ըստ

Վինիկոտի, «չկա բավարար էգո-ուժ, որպեսզի նրանք ունենան ռեակցիա առանց
ինքնության կորստի»:
Այս վաղ մակարդակը բացատրելու համար Ադամ Ֆիլիպսն օգտագործում է
այն նմանությունը, երբ հեռախոսը զանգում է, իսկ դու արդեն գնացել ես քնելու:
«Գործ ունենալով քննադատական միջամտությունների հետ, ինչպես, օրինակ,
գիշերվա ժամին հեռախոսից արթնանալը,

նկատվում է շարունակելիության

կորուստ, որը Վինիկոտը հավասարեցնում է վաղ մակարդակում ի հայտ եկող եսի հետ: Այն, ինչը Վինիկոտն անվանում է «կեղծ ես» վարժեցված է, սովորեցված
շրջակա միջավայրում և ռեակտիվ ապրելու վաղ ձախողման միջով է անցնում:
Հեռախոսը ստիպում է քնածին վեր կենալ․ չկա անտեսում: Այնուհետև երեխան չի
կարողանում

պատասխանել

բախվող

միջավայրին:

Երբ

երեխայի

փորձառությունն ավելի շատ բախվող է, քան զգայական, «իրական զգալու»
վիճակը հաղթահարվում է «կեղծ զգալու» վիճակով:
Դանիել Շտեռնի՝ մայրերի և երեխաների վերջին հետազոտությունը
տրամադրում է Վինիկոտի տեսության համար էմպիրիկ որոշ փաստեր: Շտեռնը
գտնում է, որ մայրերը, ովքեր իրենց երեխաներին հետևում են չափից ավելի, ովքեր
չեն ընդունում կամ պատասխանում երեխայի այն ահազանգին, որ ինչ-որ պահի
կարելի է իրենց հանգիստ թողնել, նպաստում են իրենց երեխաների քիչ առողջ
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զարգացմանը: Չնայած ո´չ Վինիկոտը, ո´չ էլ Շտեռնը չեն առաջարկում այս
հետազոտությունների

գենդերային

վերլուծություններ։

ենթադրում

եմ,

որ

հաճոյակատարության վտանգը մի շարք մշակույթներում ավելի տևական է
աղջիկների, քան թե տղաների համար, ոչ այն պատճառով, որ աղջիկների մայրերն
ավելի անհանգստացած են, այլ որովհետև ակնկնալվում է, որ աղջիկները պետք է
լինեն հարաբերականորեն ավելի կողմնորոշված, քան տղաները:
Ռեակտիվ ապրելը տալիս է սոցիալապես հաճոյակատար սուբյեկտ, և
հաղորդակցությունն ինքնին կապվում է հսկված լինելու զգացողությանը՝
ստեղծելով պատասխան, որը պահանջում է դիմացինը: Լռությունը կամ չհաղորդակցվելը կարող են ընկալվել որպես հսկված լինելու զգացողությանն առողջ
պատասխան: Որպես այսպիսի հաճոյակատար սուբյեկտ Բրաունի և Գիլիգանի
օրինակում հանդես է գալիս 15 տարեկան աղջիկ Նիտը, ով

«փոխադարձ»

հաղորդակցման ոճում ստացել էր իր սեփական խոսքերի վերլուծման նախագիծը:
Հետազոտողներին Նիտիի պատասխանը ցույց տվեց, որ նա իրեն հարմարավետ
չի զգացել վերլուծության այդպիսի պայմաններում։ «Նիտին այնուհետև զրուցեց
մեզ հետ իր կյանքում փոփոխությունների՝ մեր մեկնաբանման մասին : Նա մեզ
պատմեց իր սարսափների մասին, երբ 15 տարեկանում պետք է գրեր էսսե՝ «Ով եմ
ես» վերնագրով այն դեպքում, երբ չգիտեր այդ հարցի պատասխանը : Երջանիկ
չլինելով «կատարյալ աղջկա» իր «հմայքի» հետ և

չհամակերպվելով իր անձը

«կեղծ» տեսնելու հանգամանքի հետ` Նիտին խոսեց «ներքին ձայնի» մասին, որը
«խեղդված է եղել» : Ձայնը, որը կանգնում է նրա համար, ինչին ես հավատում եմ,
թաղված է եղել իմ ներսի խորքերում :
Այստեղ տեսնում ենք, որ Նիտին խոսում է իրական ու կեղծ ես-երի մասին,
որոնք տրվել են նրան հարաբերականորեն հզոր հոգեբանների կողմից, ում աղջիկները պետք է հավատան, իմանան նրան ավելի լավ, քան ինքը : Փոխազդեցության
ու հաճոյակատարության անվերջ հետընթացից ելնելով` չհաղորդակցվելը կարող
է դիտարկվել որպես փախուստի միակ հնարավոր տարբերակ։
Կառլա

Կապլանը

Հարիեթ

Ջակոբսի

«Միջադեպեր

ստրուկ

աղջկա

կյանքում» ուսումնասիրությունում ցույց է տալիս, որ աղջիկների լռությունն այս
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ստրուկային պատմության մեջ ակտիվ ու դիմադրողական պատասխաններ է
տալիս սոցիալական ճնշող կարգուկանոնին: Եթե սպիտակամորթների լռությունն
ազատագրվելու գործընթացում դիտարկվում է որպես «վախենալու» գործոն,
սևամորթ ստրուկի լռությունը կարող է լինել հերոսական ու պետք է լինի
«արժևորված, արտոնյալ և պաշտպանված»:
Յակոբսն իր գրառումներում նշում է․ «Ես չեմ գրել իմ կենսափորձի մասին,
որպեսզի ուշադրություն գրավեմ դեպի իմ անձը, հակառակը, ինձ ավելի հաճելի
կլիներ լռել իմ անձնական պատմության մասին»: Դիտարկելով այս տեսանկյունից` Նիտիի լռությունը, որը ժխտում է ընդունել Գիլիգանի կողմից առաջարկված
իրական ես-ի պատմությունը, պետք է որ ծառայեր՝ պաշտպանելու համար իր
սեփական ամբողջականության զգացումը:
Գիլիգանը և նրա գործընկերները սխալվում են, մենք

հավատում ենք

«իրական (աուտենտիկ ձայնի)» նյութականացման գաղափարին՝ որպես թանկագին մի օբյեկտ, որը թաղված է, բայց հասանելի է բացահայտման․ այն ազատագրվում է լսելու և լսված լինելու գործընթացում:
Գիլիգանի տեսակետի համաձայն՝ լսելու այս գործընթացը պահանջում է
հարաբերության մեջ փոխադարձություն, ուժային հարաբերությունների կամ
անհավասարության բացակայություն: «Մենք շարժվում ենք դեպի այն ճանապարհներ, որում արդեն հաստատված են սահմանափակումները, և մշակութային
նորմերն ու արժեքները դառնում են բարոյական ձայներ, որոնք լռեցնում են այլ
ձայները՝ զսպելով զգացմունքների և մտքերի արտահայտումը, հետևաբար նեղացնում են հարաբերությունները՝ կրելով մերժված լինելու, խախտումների և ծայրահեղ դեպքում բռնության գաղտնի կամ բացահայտ վտանգները: Որպես դիմադրող լսողներ/ունկնդիրներ՝ մենք ջանք ենք գործադրում տարբերակելու, թե երբ են
հարաբերությունները նեղացվում ու խեղաթյուրվում գենդերային կարծրատիպերի
կողմից կամ կիրառվում որպես միմյանցից հեռացման, բռնության, ստորադասության ու ճնշման կամ հոգեբանական խախտումների այլ ձևերի, ֆիզիկական
բռնության ու ճնշման հնարավորություն, և երբ են հարաբերությունները առողջ,
ուրախություն պարգևող, խրախուսող, ազատագրող և հզորացնող»:
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Գիլիգանը և նրա կոլեգաները ենթադրում են, որ որոշ հարաբերություններ
փոխադարձ են, նույնիսկ ազատագրող, մինչդեռ մնացածները հագեցած են ուժով,
ուստի սահմանափակ են: Վինիկոտը տեսնում է, որ ուժն ու բացահայտ անհնազանդությունը մտերիմ հարաբերություններում կառուցում են հիմնահող՝ փորձարկելու համար աուտենտիկ վիճայում գտնվող ես-ը, որը զգում է. «Կարո՞ղ եմ արդյոք
ասել, որ այն երեխայի համար, որը պետք է դաստիարակվի այնպես, որ կարողանա բացահայտել իր էության ամենախորքային մասը, պետք է լինի չհնազանդված,
որոշ դեպքերում՝ ատելի․ արդյո՞ք նա կարող է մեծանալ առանց վտանգի, ինչն էլ
հարաբերություններում կարող է հանգեցնել ամբողջական խզման»:

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՎ
ՀՈԳԵԿԱՆԻ ՀԱՄԸՆԿՆՈՒՄԸ
Վինիկոտի գաղափարները տրամադրում են նոր մտքեր լռության ու
գաղտնիության զարգացման կարևորության առումով, դրանց տեղի մասին, որն
առաջացնում է թույլ է տալիս աուտենտիկության կամ իրական զգալու սուբյեկտիվ
զգացողություն, անհրաժեշտություն՝ դիմադրելու այն հզոր մարդկանց, ումից
երեխան կախված է: Սա իր հերթին մարտահրավեր է նետում Գիլիգանի
գաղափարին, որը կախում ունի «ազատ» զգալու հարաբերական պայմաններից:
Բայց սա պատմական ու մշակութային ցանցից զատ պատմություն է, որը մեզ
պատմում է, որ ամենակարևորը երեխան է ու մայրը:
Իր «Լանդշաֆտ լավ կնոջ համար» ինքնակենսագրականում

Կառոլին

Ստիդմանը գաղտնիքների մասին պատմությանն ավելացնում է մի այլ կարևոր
մեծություն՝ սոցիալական դասի մեծությունը, կամ եթե ավելի լայն դիտարկենք,
ապա սոցիալական մարգինալություն՝ եզրայնություն: Նա կենտրոնանում է
երեխայի վրա, ով նայում է «հեղինակության համակարգերի» միջև առկա բաժանմանը, տարանջատվածությանը: Աղքատացած ընտանիքների երեխաները հաճախ
բախվում են մի կողմից ծնողի ընտանեկան հեղինակության հաջորդականության
բացահայտման հետ, մյուս կողմից էլ՝ իշխող մշակույթի ներկայացուցիչների ուժի
հետ, ինչպիսին են ծնողների նկատմամբ հեղինակություն ունեցող սոցիալական
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աշխատողները: Նրանց հայրերը ու հաճախ մայրերն ունեն իշխանական դիրք
ընտանիքի ներսում ու դրսում (աշխատանքի հանրային ոլորտի մասին է խոսքը) :
Ստիդմանը սկսում է իր գիրքը նրանով, որ 1951 թվականին իր մոր հետ
տեղափոխվել է Սթրիթեմ Հիլլ այն ժամանակ, երբ իր փոքր քույրն է ծնվել : Նա մոր
հետ «տեսել է առողջապահության այցելուին, ով ասել է, թե այդ տունը հարմար չէ
երեխայի համար» :
Երեխան

նայեց

առողջապահության

ոլորտում

աշխատող

հեռացող

այցելուին և տասնամյակներ հետո հիշեց այդ պատկերը: Նա հիշում է, թե ինչպես
էր մայրը լաց լինում՝ ասելով՝ «Դժվար է, չէ՞, Քե´յ»: Ահա թե ինչ բախման է հանդիպել չափահասն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, թե ինչ արել դրա հետ․ «Եվ ես ․․․։
Ես կանեմ ամեն ինչ մինչև կյանքիս վերջը, որպեսզի թույլ չտամ որևէ մեկին խոսել
ինձ հետ այնպես, ինչպես այն կինը մորս հետ : Դա այն տեղում է՝ այն նույն սենյակում, ուր գտնվում է իմ գաղտնիքը ու ամոթալի բացահայտ անհնազանդությունը: Ես կարդում եմ կանանց մասին գրքեր, երեկույթների ժամանակ հանդիպում եմ նման կանանց (ինձ պես կանանց) և մտածում, երբ մենք զրուցում ենք, որ
մենք զատված, բաժանված ենք, հարյուրավոր տարիներ առաջ ես մաքրում էի քո
կոշիկները: Ես գիտեմ դրա մասին, իսկ դու՝ ոչ» :
Այսպիսով՝ Ստիդմանը պնդում է՝ «բոլոր երեխաներն ապրում են առաջին
կորուստը կամ մերժումը, կերտում են իրենք իրենց տվյալ` մերժված կամ ժխտված
լինելու զգացողության շրջանակներում: Բայց քանի որ հենց ինքը՝ Ստիդմանը,
ունի նման կենսափորձ, գտնում է, որ որոշ մերժումներ ավելի մեծ հետք են թողնում, քան մնացածները, քանի որ միավորում են հոգեբանականը սոցիալական
մարգինալության հետ: Դրանք, Էլիզաբեթ Աբելի խոսքերով, «խճճվածության
զգալու և դասի դիրքայնության» միջոցով դառնում են ներդրված անգիտակցականում:
Իմ փորձն օտար խաղահրապարակում աննշան էր սոցիալ-պատմական
պայմաններում, բայց կարևոր էր հոգեբանորեն: Որպես չափահաս՝ հիմա ես
տեսնում եմ այդ պահը՝ որպես փոխաբերություն` դիտարկելով իմ տարօրինակ ու
մերժված լինելը, բայց նաև իմ անձնային յուրահատկությունը, իմ անջատ լինելը ոչ
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միայն մյուս երեխաներից, նաև իմ մորից: Իմ ժխտումը՝ չխոսել դրա մասին մորս
կամ մեկ այլ մարդու հետ, առաջ է բերում ամոթի, բայց նաև վճռականության
զգացում՝ շարունակել ստեղծագործել ինքս ինձ՝ որպես իմ ընտանիքից տարբեր
էակ:
Կան պահի կառուցման ու վերամեկնաբանման այսպիսի անթիվ ձևեր: 7
տարեկան մեկ այլ երեխան կարող էր դիմել մորն իր մտահոգությամբ և սովորել,
որ իր ընտանիքն ունեցել է քաղքենի արժեքներին (օրինակ, երբ պահանջում են, որ
աղջիկները դպրոցում հագնեն կիսաշրջազգեստ) հակադրման երկարամյա
ավանդույթ: Մոր կողմից ընտանեկան պատմության միջամտությունն ավելի շատ
կարող է ներառման փորձառնության

(ընտանիքում և մշակութային ավան-

դույթում), քան թե բացառման, մերժման (ցանկալի հանրային աշխարհից) և
օտարման (մորից) հիմք դնել: Արդյո՞ք մայրը հասանելի է նման վերամեկնաբանման համար․ կախված է մոր և աղջկա միջև առկա հարաբերություններից
ու մոր համար հասանելի մշակութային իմաստներից:
Օդրի Լորդն իր կենսաառասպելաբանության մեջ («Զանի, իմ անվան նոր
գրառում») առաջարկում է սահմանափակումների մի քանի օրինակներ, երբ մայրերը ջանում են վերամեկնաբանել։ Դրանցից մեկը հետևյալն է։ Որպես փոքր աղջիկ, որն ապրում էր Հարլեմում 30–ական թվականներին, Լորդը հաճախ է քայլել
իր մոր հետ «անցումային ռասայական խառը գոտիներում»` լսելով վատ մեկնաբանություններ, հանդիպելով տհաճ վերաբերմունքի (անգամ թքել են իրենց վրա):
Լորդի մայրը, մաքրելով այդ ամենը, «նյարդայնացել է՝ հանդիպելով ցածրակարգ
մարդկանց, որոնք չունեին ավելի լավ վարվելակերպ, քան թքել քամու մեջ՝ անկախ
նրանից, թե ուր էին գնում, քանի որ տվյալ ոչնչացումն ամբողջովին պատահական
էր...»։
Մենք երբեք չխոսեցինք դրա մասին, մինչև ես մի օր նրան ասացի․ «Նկատել
ես, որ մարդիկ սկսել են ավելի քիչ թքել»։ Եվ մորս հայացքն ինձ ասաց, որ ես
մուտք գործեցի ցավի այն գաղտնի տեղերից մեկը, որի մասին պետք էր այլևս
երբեք չխոսել»:
Լորդն այլևս երբեք նորից չպետք է խոսեր իր մոր հետ այդ մասին: Բայց իր
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մոր այս պաշտպանվածության ու ցավի մասին խոսելու ժխտումը (իմանալով, որ
այդ պաշտպանությունը պետք է քանդվի) ի հայտ գա որպես սուտ, քանի որ նրա
աղջիկը դեմառդեմ հանդիպելու է ԱՄՆ-ում ռասիզմի աշխարհին։ Այդ հանգամանքը ոգեշնչեց Լորդին՝ սևամորթ կանանց անձնային ուժի ու սոցիալական
անզորության միջև եղած տարանջատվածությունը հասկանալու համար: Լորդի`
չափահաս տարիքում սեփական ձայնի ուժը ու դիմադրությունը, անկասկած,
սնվել են ուժի ու անզորության այս հակասություններից, որոնք նա ապրել է մեկուսի, առանձնահատուկ սրությամբ և բառերի ու լռության միջև նրբանկատորեն
բանակցված հավասարակշռության մեջ:
Այժմ կարող ենք տեսնել, որ ձայնի ու լռության հասարակ պատմությունը,
որ Գիլիգանը ներկայացնում է և´ որպես գրավիչ ու հաջորդական պատմություն,
և´ որպես ապակողմնորոշիչ, որը ժխտում է աղջիկների սեփական բարդությունները՝

նրանց

անզորությունը,

բարկությունը

հանդիպադրելով

այն

փորձագետների

որոնք փորձում են բացահայտել նրանց գաղտնիքները, նրանց

ակտիվ, «խոսվող» ու լուռ պայքարը, որն ուղղված է դիմադրելու այդպիսի
ներխուժումն ու հեղինակությունը:
Գիլիգանի ձայնի և լռության պատմությունը ժխտում է նրանց մարգինալացված դիրքի սեփական իմացությունը, նրանց «սահմանից դուրս» գտնվող
փորձառությունը և դրանից բխող

մերժված լինելու ու

յուրահատուկ զգացո-

ղությունը, նաև պատասխանելու, վերամեկնաբանելու, վերադիրքավորելու և
իրենք իրենց ձևափոխել մոտիվացիան: Այդպես կորչում կամ բացակայում են
լռության ու իր ռեսուրսային հարստության բարդությունները՝ որպես զարգացման
փոփոխության մակարդակ:
Մարգինալացմանը լի է հակասություններով ու անհարմարություններով,
իսկ պատասխանելու գործընթացը մոբիլիզացնում է լռությունը որպես շատ
հնարավոր պատասխանների մեջ մեկը՝

ճանաչելով չկապակցվածության ու

բացահայտ անհնազանդության կարևորությունը և լսված չլինելու կառուցողական
հնարավորությունը : Կապակցվածության ու բանականության վրա հիմնված անձնային ամբողջականության մշակութային կարգադրություններն օգնում են մոտի218

վացնելու երեխայի կողմից արված մեկնաբանումները: Իրականությունը զգալն ու
վերապրելը, ինչպես առաջարկում է Վինիկոտը, կախված են կեղծ զգալու փորձից :
Հնարավորությունները մոբիլիզացնելու և հակասությունները վայելելու իրողությունները պայմանավորված են «իրական» ու «կեղծ զգալու» միջև տեղաշարժվելու
ունակությամբ, ոչ թե վճռականորեն իրական կամ կեղծ լինելով : Փոխարենը «իրական զգալը» միանգամայն համատեղելի է չմիավորված ես-ի ոչ կապակցված լինելու ու հակասությունների փորձառության հետ, մինչդեռ ես-ի «կեղծ զգալ» (խոսքը ամբողջական ես-ի մասին է), ակնկալիքների սուբյեկտիվ փորձառությունն է:
Վինիկոտը մեզ օգնում է տեսնել, որ հաղորդակցությունն ինքնին կարող է
«կեղծ զգալու» պայմաններ ստեղծել, քանի որ այն անխուսափելիորեն կիրառում է
հարմարվողականության ու հաճոյակատարության հնարավորությունը : Լռությունը, այսպիսով, չպետք է միանշանակորեն հասկացվի որպես անզորության պայման կամ պարզապես «լռեցված լինել»․ դրանք իրենց ազդեցության վրա կրում են
նաև ուժի ու դիմադրության ռեսուրսներ: Վինիկոտի կարծիքով՝ «իրական զգալը»
կարող է ավելի հեշտորեն ապրվել չհաղորդակցվելու, լուռ մնալու պահերին : Սա
կարող է օգնել հասկանալ, թե ինչու են կանայք այդքան գնահատում միայնությունն իրենց սենյակներում՝ համերլով դրանք որպես «ամենապտղաբեր» ու
ստեղծագործելու համար հարմար վայրեր։
Լռության տարածք ստեղծվում է այն պահերին, երբ կանգնում ու նայում ես
խաղահրապարակից, երբ ստեղծում ես գաղտնի միություններ աղջիկների հետ,
այն դեպքում, երբ լռությամբ պատասխանում ես չափահասներին, քանի որ նրանց
ընկալում ես որպես «ներխուժող» անհատներ, երբ պառկում ես անկողնումդ ու
գրում հանրային զեկույց։ Խոսելու ունակությունը առաջանում է հենց չխոսելու
պարագայում, երբ մարդն ապրում է ամոթի, խճճվածության ու անհանգստության
զգացումներ։ Այսպիսի պահերը միայն պարտություն չեն բովանդակում․ դրանք
նաև ներառում են ուժի և գործողության հնարավորություն՝ հաճոյակատար
չլինելու սուբյեկտիվ մակարդակներում : Աղջիկներին և կանանց լուռ համաձայնությամբ ու

ուժի կորստի բացակայությամբ լռությունը կարող է նպաստել

վստահությամբ ու հեղինակությամբ խոսելու ունակության զարգացմանը, ըդն
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որում՝ հարաբերվելով հենց «իրականության» (աուտենտիկության) հետ։
Ես պետք էի դառնայի փոքր աղջնակ, որն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում
ապստամբորեն հագավ ընդամենը երկար տաբատ: Ես կարող էի նորից գրել
խաղահրապարակում իմ՝ հաղթական ու

չհարմարվող վարվելակերպի մասին:

Բայց դա չէր լինի իմ պատմությունը : Իմ պատմությունը սերտորեն կապ ունի շատ
ուժեղ զգացված ոչնչացման հետ, որը պահանջեց 40 տարի, որպեսզի ես նորից
մտածեմ դրա մասին: Իմ այս բոլոր փորձառությունները` հանգեցրին ինձ այս
մեկնաբանություններին։

Michelle Fine “Reflections on a Feminist Psychology of Women: Paradoxes and

Prospects”, Psychology of Women Quarterly 1985 9: 167 – 183

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԿԱՆԱՆՑ ՖԵՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Միշել Ֆայն
Պենսիլվանիայի համալսարան

«Կանանց հոգեբանություն» պարբերականում հրատարակված հոդվածները
ապահովում են թե´ ֆեմինիստ հոգեբանների կողմից գրանցված առաջընթացի
վկայություն, թե´ այդ գրականության քննադատական ինքնաանդրադարձի
հնարավորություն: Այս հոդվածը ներկայացնում է 1978-1981 թվականներին
«Կանանց

հոգեբանություն»

պարբերականում

հրատարակված

հոդվածների

մեթոդների ու եզրակացությունների վերլուծությունը:
Այս վերլուծությունը իրականացվել է՝ փաստելու համար, թե ինչ է կատարվել

կանանց

հոգեբանությանն

առնչվող

գրականության

մեջ,

նաև

այդ

գրականության մեջ վերարտադրված ավանդական հոգեբանության մնացուկների
նույնականացման, ֆեմինիստական հոգեբանություն սերելու փորձերում առկա
հասկացական պարադոքսների դիտարկման ու ֆեմինիստական հոգեբանության
առավել լիարժեք իրականացման հեռանկարների դիտարկման համար:
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Ֆեմինիստական հոգեբանության` համատեքստային հավաստիությանը
հավատարիմ/կողմնակից լինելուց բխում են երեք, մանրամասն քննված պարադոքսներ՝ «առաջադիմական աճի (պրոգրեսիվ պրոգրեսի) կանխավարկած»,
ներքին պատճառների ազդեցությունը սոցիալական պայմանների վրա և անհատական փոփոխության ռազմավարությունների առաջխաղացում: Վերլուծությունը
եզրափակվում է ֆեմինիստական հոգեբանության համատեքստային հավաստիության ընդլայնման համար արված առաջարկներով:

«Իրոք, կանանց իրավունքների համար շարժումը կոտրեց շատ հին
շղթաներ, բայց նաև կռեց նորերը»:
Էմմա Գոլդման, 1911
«Կանանց ազատագրման (էմանսիպացիայի) ողբերգությունը»

Կցանկանայինք մանրամասն մեկնաբանությունների համար անկեղծորեն
երախտապարտ լինել գրախոսներ` Քերոլին Վուդ Շերիֆին և Բարբարա
Ստրադլեր Ուոլսթոնին, երկու անանուն գրախոսների և փոխխմբագիր Քեթլին
Գրեյդիին, ինչպես նաև մեր

երախտագիտությունը հայտնել Լինդա Բրոդքիին

համբերության, նյութերի խմբագրման

ու

դատողությունների համար, ինչպես

նաև շնորհակալություն հայտնել Դեյվիդ Սյուրիին՝ բնագրում նկարագրված վերլուծության ձևակերպմանն ու արտահայտմանը լայնորեն աջակցելու և Թերեզա
Սինգլթոնին՝ այս գործի բազմաթիվ հրատարակություններ մեքենագրելու համար:
Վերահրատարակման հայտերը անհրաժեշտ է ուղարկել Միշել Ֆայնին՝
հետևյալ հասցեով՝ Մարդու զարգացման միջառարկայական ուսումնասիրություններ, Կրթության հետավարտական դպրոց, Փենսիլվանիայի համալսարան,
3700 Ուոլնուտ փողոց, Ֆիլադելֆիա, PA 19104:
Հրատարակված է Քեմբրիջի համալսարանի կողմից:

Կանանց
ֆեմինիստական

հոգեբանություն
հոգեբանությունը

գրականությունը
որպես
221

արմատական

փաստագրում

է

քննադատություն

ավանդական հոգեբանության՝

ֆեմինիստական վերակառուցման միջոցով

(Chodorow, 1978; Giligan, 1982; Parlee, 1975; 1979; Sherif, 1979):
հոգեբանական

հարացույցի

ներքո

աշխատող

Ավանդական

հետազոտողները

նկարագրում են անհատի հոգեբանությունը այնպես,

հաճախ

«կարծես» այն կարող է

քննվել քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համատեքստներից անկախ:
Նրանք

նկարագրում

են

կանանց

հոգեբանությունները,

մասնավորապես

կենսաբանական հիմքով, մազոխիստական, անձնային խանգարումներ ներառող
կամ ենթադրաբար առաջադեմ շրջանակներում անձնային «ընտրություններից»
բխող հոգեբանությունները (հմմտ. Riegel, 1976; Sampson, 1981 ավանդական
հոգեբանության քննադատության վերաբերյալ):
Ֆեմինիստ հոգեբանները վիճարկում են վերոհիշյալ

ավանդույթները

«Կանանց հոգեբանություն» պարբերականում (ԿՀՊ) և այլուր՝ պայքարելով
այնպիսի հետազոտության համար, որը կապում է հոգեբանական դինամիկան
հենց

տնտեսական,

քաղաքական

և

սոցիալական

համատեքստին,

ինչը

ավանդական հոգեբանությունը հերքում է (Horney, 1932; Mitchell, 1975; Parlee,

1979; Sherif, 1979): Նրանք քարոզում են հոգեբանություն, որը համատեքստային
առումով հավաստի է: Ֆեմինիստ հոգեբանները ցույց են տվել, թե ինչպես է
ավանդական հոգեբանությունը, երբ ապակոնտեքստայնացված է (համատեքստից
դուրս է), աղավաղում գենդերի հոգեբանությունը:
Մեթոդոլոգիապես, միասեռ մտահաղացումները և միջսեռային վերահսկիչ
խմբերի բացակայությունը անհնար են դարձնում գենդերի վերլուծությունը (Parlee,

1981), մինչդեռ լաբորատոր հետազոտությունների վրա շեշտը դնելը խլացնում է
գենդերային տարբերությունները, որոնք առավել ցայտուն են արտահայտվում
իրական միջավայրում (Unger, 1981): Այն փաստը, որ կին լինելը հաճախ
նշանակում է պակաս իշխանության դիրքում լինել, մնում է ստվերում այն
ուսումնասիրություններում, որտեղ գենդերը քննվում է ավելի շատ որպես
բացատրող, ոչ թե որպես նկարագրող փոփոխական (Grady, 1981): Արդյունքների
մեկնաբանություններում տվյալների սխալ յուրացումը կանանց մասին՝ գերիշխող
գաղափարաբանությունները նյութականացնելու համար,
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նպաստում է միայն

գենդերային

անհավասարությունները

արդարացնելուն

(Hollingsworth, 1916;

Shields, 1975):
Ֆեմինիստ հոգեբանները, ավանդական հոգեբանության մեջ այսպիսի
նախապաշարմունքներ փաստելով, հիմնադրել են այլընտրանքային ուսումնասիրություն, որը ֆեմինիստական է և դիալեկտիկ։ Այն ձգտում է համատեքստային
հավաստիության: այդ ուսումնասիրությունը ֆեմինիստական է այն առումով, որ
գենդերը ու գենդերային անհավասարությունների սոցիալական կառուցվածքը
ձևավորում են տեսություն, հետազոտություն և վերլուծություն: Այն դիալեկտիկ է
այնքանով, որ առավելապես բախումներն ու անհամաձայնությունները են ավելի
շատ

կազմակերպում

հարցադրումներ,

քան

բարեհնչությունը (Flax. 1981; Riegel, 1976):

հետևողականությունն

ու

Այն համատեքստային առումով

հավաստի է այնքանով, որ հոգեբանական արդյունքները դիտվում են կանանց
իրական կյանքի պայմանների ներքո (Sherif, 1979):
Հոգեբանությունը սոցիալական համատեքստին միացնելով՝ ֆեմինիստ
հոգեբանները ի ցույց են դրել այն, թե ինչպես են գենդերի մասին

գերիշխող

գաղափարախոսությունները

փաստեր»

վերարտադրվում

որպես

«օբյեկտիվ

(Oakley, 1981; Shields, 1975; Wallston, 1981)։ Նրանք կիրառել են հոգեբանությունը
սոցիալական այն խնդիրների համար, որոնք երկարատև կրել են կանայք և երկար
մոռացության են մատնվել գիտության կողմից (օրինակ՝ բռնաբարություն,
ընտանեկան բռնություն. Parlee, 1975; Wallston & O’Leary, 1981), և ձևավորել են
սոցիալական փոփոխության մոդելներ, որոնք ներառում են կանանց անհատական
ու

խմբային

հոգեբանության

վրա

ազդող

քաղաքական,

տնտեսական

և

սոցիալական կառույցների վերլուծությունը (Chodorow, 1978; Gilligan, 1982; Riger &

Gilligan 1980):
Եթե

ԿՀՊ-ն՝

որպես

Ամերիկյան

հոգեբանական

ասոցիացիայի

35

բաժանմունքի պաշտոնական ամսագիր, արձանագրում է ֆեմինիստ հոգեբանների
կողմից գրանցած առաջընթացը համատեքստից անկախ հոգեբանության բացասական հետևանքները ճանաչելու առնչությամբ, նրա հոդվածները նաև վկայում են
կանանց հոգեբանության նկատմամբ ֆեմինիստական դիսկուրս պահպանելու
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դժվարությունը` հոգեբանությունից ժառանգված շատ ավանդույթների պայմաններում: Որպես ֆեմինիստ հոգեբաններ՝ մենք հայտնվել ենք արտասովոր (պարադոքսալ) իրավիճակում՝ անհրաժեշտություն ունենալով ստեղծել դիսկուրս, որը
կխոսի կանանց փորձառության մասին թե´ սոցիալական համատեքստում, թե´
ուսումնասիրության հոգեբանական ձևով: Այդ աշխատանքում ներկայացված
վերլուծությունը, որը քննադատորեն է դիտարկում է ԿՀՊ-ում 1978 - 1981 թվականներին հրատարակված հոդվածներում կիրառված մեթոդները և եզրակացությունները, հայտնաբերում է այս գրականությանը բնորոշ ավանդական հոգեբանության
մնացորդներ՝ անվանելով հասկացական ու արտասովոր այն երևույթները, որոնք
ի հայտ են գալիս ֆեմինիստական և համատեքստային հավաստի հոգեբանություն
ստեղծելու մեր փորձերում՝ փորձելով ձևավորել հեռանկարներ ֆեմինիստական
հոգեբանության առավել լիարժեք իրականացման համար (Տե´ս ԿՀՊ, Ամառ 1981,
ֆեմինիստական հոգեբանության գերազանց շարքը:)
Մինչ այդ վերլուծության բոլոր չափորոշիչները ներկայացնելը մեզ համար
կարևոր է նշել այս տեսակ քննադատական հետհայացքի բացառիկությունն ու
շատ առումներով անարդար առավելությունը: Այս ընթացքում մենք ականատես
ենք կանանց համար

սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական քայքայիչ

համատեքստի: Շատ հեշտ է առանձնացնել մինչև վեց տարի առաջ գրված և մինչև
չորս տարի առաջ հրատարակված հոդվածների

առանցքային խնդիրները:

Փորձելով ներհյուսել հոգեբանությունը 1978/1979 թվականների սոցիալական
հենքի մեջ կամ կապել հոգեբանական բացահայտումները նրան, ինչ խոսք, ըստ
երևույթին

պետք

է

լիներ

ERA-ի

(Equal

Rights

Amendment-

Հավասար

իրավունքների մասին լրացում) «անկասկած հաղթանակ», ինչը նշանակում է, որ
1978 թ․-ից մինչև 1981 թվականը կատարված հետազոտությունը 1985-ին հաճախ
թվում է հակապատմական կամ ժամանակավրեպ: Լիովին ճանաչելով այսպիսի
քննադատական

հետհայացքի

սահմանափակումները՝

ես,

միևնույնն

է,

անհրաժեշտ եմ գտնում ներկայացնել հենց այդպիսի վերլուծություն, որպեսզի
մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչպես է ֆեմինիստական հոգեբանությունը
արտացոլում կամ խախտում իր գիտակարգային ժառանգությունը:
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Այս վերլուծության մեջ օգտագործված չափանիշները վերաբերում են
հետազոտության չորս կետերի՝ ընտրանք, համատեքստներ, արդյունքներ և
եզրակացություններ:

Այս

չափանիշները,

վերցված

ֆեմինիստական

հոգեբանության նախկին մեթոդոլոգիական քննադատություններից1, հետևյալն են։
1. Ընտրանքի վերլուծություն: Կանանց հոգեբանության հետազոտությունը
պետք

է

ներառի

կանանց

բազմաբնույթ

խմբերի

Օգտագործված ընտրանքը պետք է ներկայացնի

փորձառությունները:

էթնիկական և ռասայական

տարբեր խմբերի, սեռական կողմնորոշումների և կյանքի ոճերի, ինչպես նաև
սոցիալական

դասերի

կանանց,

ընդ

որում՝

ոչ

թե

գերազանցապես

սպիտակամաշկ, միջին դասի ուսանողների:
2. Ուսումնասիրված համատեքստների վերլուծություն: Հետազոտության
թիրախը պետք է լինեն հարցվողների համար անձնապես նշանակություն ունեցող
համատեքստերը, այնպիսին ինչպիսին են աշխատավայրը, տունը, դպրոցը և
սոցիալական կամ սեռական հարաբերությունները: Հետազոտությունը պետք է
կենտրոնանա

հարցվողների

համար

ֆենոմենոլոգիապես

տեղին,

համապատասխան (ռելևանտ) փորձառությունների վրա, ոչ թե լինի սոցիալական
համատեքստից «պոկված» (Sherif, 1979):
3. Չափված արդյունքների վերլուծությունը: Հետազոտությունը պետք է
դիտարկի համատեքստները բազմաթիվ հարցվողների դիտանկյուններից նույն
չափանիշներով: Ուսումնասիրված արդյունքները

պետք է ներառեն անհատից

լայն վերլուծության միավորներ: Պետք է արձանագրվեն միմյանց ծանոթ
մարդկանց խմբերի, ինչպես նաև անծանոթների վերաբերյալ միջանձնային և
խմբային դինամիկաները, ինչպես նաև անհատական հատկանիշները:
4. Ստացված եզրակացությունների վերլուծությունը: Այս հոդվածներում
առաջարկվող

եզրակացությունները

պետք

է

տեղակայեն

հոգեբանական

արդյունքները գերիշխող համատեքստներում՝
1

Այս չափանիշները ստացվել են դիալեկտիկական հոգեբանության (Gergen, 1977; Mayo, 1977; May;
Riegel, 1976), ավանդական հոգեբանության ֆեմինիստական քննադատության (Grady, 1981; Parlee,
1975, 1979, 1981; Sherif, 1979; Unger, 1979, 1981; Wallston, 1981) և ֆեմինիստական հոգեբանության
հրապարակումներից (Gilligan, 1982; Kidder, 1982; Oakley, 1981; Rebbecca, Hefner & Oleshansky, 1976;
Riger & Galligan, 1980):
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ա) քննադատորեն վերլուծելով քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական
հանգամանքները, այսինքն՝ տեսնեն, թե ինչպես են նրանք ներգործում և
փոխազդում կանանց անհատական ու խմբային հոգեբանությունների վրա, ոչ թե
կենտրոնանան անհատական որակների վրա՝ որպես այդ հանգամանքներին
նախորդող,
բ)ցուցադրելով

կանանց

մասին

գաղափարախոսությունների

և

հակասությունները,

վերարտադրելով

ոչ

թե

կանանց

հավերժացված
իրական
այդ

սոցիալական

փորձառության

միջև

գաղափարաբանությունը

հետազոտության արդյունքներում,
գ)ապահովելով արդյունքների այնպիսի մեկնաբանություններ, որոնք
խթանում են ինչպես հասարակական, կառուցվածքային փոփոխությունները,
այնպես էլ թվացյալ «մասնավոր» անհատական փոփոխությունները՝ որպես
սոցիալական փոփոխության անհրաժեշտ պայմաններ, ոչ թե առաջարկելով
եզակի

անհատական

փոփոխության

ռազմավարություններ՝

գենդերային

անհավասարությունը փափկեցնելու համար:

ՄԵԹՈԴ

ԿՀՊ-ում 1978 թ․-ից [3(1)] մինչև 1981 թ․-ը [5(4)] հրատարակված հարյուր
վեց

հոդված

է

դիտարկվել:

Վերլուծությունը

ներառել

է

ընտրանքների,

համատեքստների և չափված արդյունքների հաշվարկում ու դասակարգում՝
համակցված

այդ

հոդվածներում

ստացված

եզրակացությունների

դիալեկտիկական քննադատությանը:

Ընտրանքների, համատեքստների և արդյունքների վերլուծություն: 76
էմպիրիկ հոդվածների մանրակրկիտ ընթերցումից հեղինակը դուրս է բերել
ընտրանքների, համատեքստների և արդյունքների հիմնական ցուցակ, որոնցից
ստացվել են ընտրանքների ութ, համատեքստների ութ և
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արդյունքների երեք

կատեգորիաներ2: Յուրաքանչյուր հոդվածը դասակարգվել է կրկին հեղինակի
կողմից՝ ըստ ա) հիմնական տիպի ընտրանքի՝ ազգային հարցում, ուսանողներ,
մասնագիտական զույգեր, կանայք, ովքեր մայր են, կանայք, ովքեր «անզավակ» են,
դպրոցականներ, երեխաներ և «այլն», բ) ուսումնասիրված կոնտեքստի տեսակի՝
աշխատանք, ընկերություն և
ակադեմիական

սոցիալական այլ հարաբերություններ, դպրոց և

փորձառություն,

ընտանեկան

փոխհարաբերություններ,

ծննդաբերության որոշումներ, գիտակցության զարգացման խմբեր, հոգեթերապիա
և անկոնտեքստ (օրինակ՝ անհատականության վերաբերյալ հարցում կամ անձի
ընկալման հետազոտություն հիպոթետիկ ստիմուլային նյութով),

գ) չափված

արդյունքների տեսակի՝ անհատական գծեր, միջանձնային հարաբերություններ
կամ խմբային գործընթացներ:

Եզրակացությունների

վերլուծություն:

Վերլուծվել

են

տեսական և ակնարկային հոդվածների եզրակացություններ՝

106

էմպիրիկ,

ուսումնասիրելու

համար, թե ինչպես են հոգեբանական տվյալները ներհյուսված գերիշխող
համատեքստին և պարզվելու խնդիրները, որոնք ի հայտ են եկել հոգեբանական
տվյալների նման կոնցեպտուալիզացիայի արդյունքում:
Եզրակացությունների այս վերլուծությունը դիալեկտիկական է այնքանով,
որքանով նպատակ է դրվել գտնել բախումներ (կոնֆլիկտներ) և հակասություններ:
Այդ անհամապատասխանությունները ցույց տալու համար ԿՀՊ-ի իրական
հոդվածներից վերցված մեջբերումները ներառվել են վերլուծության մեջ: Այդ
մեջբերումները

ավելացվել

են

տեքստին՝

ոչ

թե

հոդված(ներ)ում

առկա

բացթողումները ի ցույց դնելու համար, այլ տեսանելի դարձնելու այն խնդիրները,
որոնց ի հայտ են գալիս, երբ հոգեբանությունը մոտենում է համատեքստային
(կոնտեքստուալ) հավաստիությանը: Մեջբերված հատվածները ցույց են տալիս, թե
որքանով են ավանդական հոգեբանության մնացորդները վերարտադրվում այս
գրականության մեջ, և որքանով են նոր խնդիրներ առաջանում:

2

Այս հասկացությունները ձևակերպվել են հեղինակի կողմից սուբյեկտիվորեն այս գրականության
հետագա վերլուծության
համար: Այս հասկացությունները հիմնված են ընտրանքների,
համատեքստների և արդյունքների՝ ըստ նպատակի հավաստի խմբավորման վրա: Այլ հետազոտող
հեշտությամբ կարող էր մշակել այլ կազմ:
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Կիրառված ընտրանքների վերլուծություն

Այս հոդվածների հիսունմեկ տոկոսը հայտնում է, որ հարցումներին
մասնակցել են ուսանող կանայք: Չնայած այս խումբը կանանց պոպուլյացիայի
միայն նեղ հատվածն է։

Այս ցուցանիշը դեռ զգալի առաջընթաց է 1969 թ․-ի

տվյալների համեմատ, որտեղ հոգեբանական ուսումնասիրությունների 80%-ը
ներառում էր համալսարանի ուսանողներ (Schultz, 1969): Այս հոդվածներում
հարցված մնացած խմբերից 14%-ը հիմնականում մասնագիտական զույգեր են,
10% -ը՝ դպրոցականներ, 9%-ը՝ մայր կամ «անզավակ» կանայք, 6%-ը՝ ընտրանք՝
ըստ ազգության, 5%-ը՝ երեխաներ, և 4%-ը ՝ ուրիշներ (անորոշ է):
Կարելի է ենթադրել, որ այս ուսումնասիրությունների հարցվողների մեծ
մասը եվրոպոիդ են: Ուսումնասիրությունների 9%-ը

հիշատակում է ոչ

սպիտակամաշկ հարցվողներ (օրինակ՝ ազգային պատկանելությամբ կազմված
ընտրանքում), 15%-ը նկարագրում է

«բացառապես» կամ «մեծ մասամբ»

սպիտակամաշկ ընտրանքը, և 75%-ը չի տալիս ոչ մի տեղեկություն հարցվողների
պոպուլյացիայի ռասայական պատկանելության մասին (ԿՀՊ-ի 1982 թ․-ի [6(3)]
գարնանային համարը
խնդիրներին)։

անդրադառնում

Սոցիալական

խավի

էր սև կանանց կյանքում առկա

մասին

տեղեկությունը

սովորաբար

անհասանելի էր:
Կանանց տարբեր խմբերի փորձառությունները, մասնավորապես նրանց,
որոնց

կյանքն անտեսված է գերիշխող գաղափարաբանությունների կողմից և

հանրային տեսանելիությունից դուրս է, կարիք ունեն նվաճելու ճանաչում կանանց
հոգեբանության

մեջ: Այս գրականությունը
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ներկայումս վերարտադրում է

ավանդական հոգեբանությունը՝ ուսումնասիրելով սպիտակամորթ, միջին դասի,
հաճախ մասնագիտորեն կայացած կանանց:
Տղամարդ-կին հարաբերությունները ուսումնասիրվել են մեծ մասամբ
հետերոսեքսուալ, ամուսնացած մասնագետների ընտրանքների վրա՝ ստացված
մասնագետների ասոցիացիայի անդամակցության ցուցակների միջոցով:
«Կրկնակի կարիերայի զույգեր» ամսագիրը (1978-ի աշուն) մեծ մասամբ
հետազոտում

է

մասնագետ

զույգերի

կյանքը,

խնդիրները

և

կոպինգ-

մեխանիզմները: «Տխրահռչակ» հաջողության աստիճանի ներքևում գտնվող
կանանց փորձառությունն ու հարաբերությունները անտեսված են: Անկախ
նրանից, թե այս կանայք «ներքևում» են խտրականության (դիսկրիմինացիայի),
ռասսայի,

սոցիալական

խավի,

գենդերի,

անկարողության,

սեքսուալ

կողմնորոշման, թե նույնիսկ «առաջ գնալու» ցանկության պակասի պատճառով,
նրանց կյանքը և փորձառությունը պետք է ընդլայնեն մեր հոգեբանական
մտածողությունը և տվյալները (Fine, 1983b):

Ուսումնասիրված համատեքստների վերլուծություն
Sherif (1979), Parlee (1979), Wallston և

O’Leary (1981) ավանդական

հոգեբանությունը քննադատում են իրենց խոսքով՝

«համատեքստից պոկված»

լինելու համար՝ պնդելով, որ հոգեբանական դինամիկաները չեն կարող
ուսումնասիրվել «որպես»

համատեքստին չվերաբերող իրողություններ, որում

կանայք գոյատևում են: Դեկոնտեքստուալիզացված (համատեքստից դուրս)
հետազոտությունները

ծնում

են

աշխարհի
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իրականության

մասին

քիչ

բովանդակությամբ տեղեկատվություն և «քաղաքականը» որպես «անձնական»
ներկայացնող եզրակացություններ (Parlee, 1979):
Ի

տարբերություն

սրան՝

կանանց

հոգեբանության

ուսումնասիրությունները, դիտարկում են հարցվողների համար նշանակություն
ունեցող համատեքստները: ԿՀՊ-ի հոդվածների 65%-ը ուսումնասիրում է
հարցվողների

անմիջական

կյանքի

համատեքստները՝

աշխատանքի

փորձառությունը և դրա հանդեպ վերաբերմունքը (15%), տղամարդկանց և
կանանց միջև հարաբերությունները (13%), ակադեմիական փորձառությունը
(13%),

ընտանեկան

փոխհարաբերությունները

(10%),

մանկածնության

որոշումները (8%), գիտակցության զարգացման խմբերը (3%) և թերապևտիկ
հարաբերությունները (3%):
Ուսումնասիրությունների

35%-ը

հետազոտում

առանձնահատկությունները վերացականորեն

է

անձնային

(օրինակ՝ ուսումնասիրում է

անդրոգինությունը՝ որպես հիմնական գիծ) կամ փորձարկում պատկերացումների
հիպոթետիկ խթանումները: Փաստորեն՝ կանանց հոգեբանությունը բարեհաջող
ստեղծում է գրականություն, որը լուսաբանում է հոգեբանորեն համապատասխան
(ռելևանտ) համատեքստներում արտացոլված կանանց հոգեբանությունները:

Չափված արդյունքների վերլուծություն
Չնայած նրան, որ դրանք դիտարկում են նշանակալի համատեքստներ, այս
հոդվածները, այնուամենայնիվ, չեն հայտնում տվյալներ առանձին հարցվողներից
հավաքված

անհատական

ուսումնասիրությունների

71

առանձնահատկությունների
%-ը

գնահատում

է

մասին:

Այս

իդիոսինկրատիկ

ունակություններ, գծեր կամ վերաբերմունքներ (օրինակ՝ անդրոգինություն), 21%-ը
հետազոտում

է

միջանձնային

հարաբերություններ

(օրինակ՝

ամուսին-կին

աշխատանք փնտրելու ռազմավարություններ, ընտանեկան դերեր, սեռական
հարաբերություններ ունենալու և դրանցից խուսափելու ուղիներ), 7%-ը՝ խմբային
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գործընթացների դիտարկումներ (օրինակ՝ գիտակցության զարգացման խմբերում,
դպրոցական փոխհարաբերություններում), և մնացած 1% ներառում է գրքեր:
Հոդվածների երեք քառորդից ավելին հայտնում է տվյալներ առանձին
անհատների մասին, տվյալների 15%-ը զույգերից է հավաքվել (օրինակ՝ ընկերներ,
ամուսիններ կամ սիրեկաններ), 5%-ը՝ խմբային մակարդակի դիտարկումներից
(3%-ը այլ): Այս գրականությունը դեռևս չի ներմուծել միջանձնային կամ խմբային
մակարդակի

դինամիկաների

արդյունավետ

ուսումնասիրության

մեթոդոլոգիաներ:

Եզրակացությունների վերլուծություն
Մինչդեռ հեղինակը ի սկզբանե նախատեսում էր այս եզրակացությունների
քանակական վերլուծություն, դրա փոխարեն առաջացան եզրակացությունների
մասին

քննադատական

անդրադարձներ:

Եզրակացությունների

վերլուծությունները տարբերվում են ընտրանքների ու մեթոդների քանակական
դիտարկումից:
Եզրակացությունների

զննումը

բացահայտեց,

որ

մինչդեռ

կանանց

հոգեբանությունը մնում է հավատարիմ համատեքստային (կոնտեքստուալ)
հավաստիությանը,

ֆեմինիստ

հոգեբանները

հոգեբանությունը

ավելի

լայն

սոցիալական համատեքստների հետ կապելու գործընթացում ստեղծել են
խնդիրների առավել «առաջադիմական (պրոգրեսիվ)» բազմություն:
Մինչ ֆեմինիստ հոգեբանները փորձում են հոգեբանական տեսություններն
ու

արդյունքները

կիրառել

ավելի

լայն՝

սոցիալական

և

տնտեսական

համատեքստների շրջանակներում, երեք խնդիր է ի հայտ գալիս՝ «պրոգրեսիվ
պրոգրեսի» ենթադրություն, ներքին պատճառների ազդեցությունը սոցիալական
պայմանների

վրա

և

սոցիալական

փոփոխությանը
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նպաստելու

համար

անհատական

փոփոխությունների

քարոզումը:

Այս

խնդիրները

տարբեր

աստիճանով են ի հայտ գալիս այս գրականության մեջ և, իհարկե, ոչ բոլոր
հոդվածներում: Ավանդական հոգեբանության այս
վերակոնտեքստավորումից

և

գործում

են,

կողմերը, որոնք փրկվել են

որպեսզի

թուլացնեն

կանանց

հոգեբանությունը, քննարկվում են ստորև։
1.

«Առաջադիմական

խեղաթյուրում

է

աճի

դիտարկված

(պրոգրեսիվ

պրոգրեսի)

եզրակացություններից

առաջընթացի մասին լավատեսական

ենթադրությունը»

շատերը:

Կանանց

քննարկումները թե´ ամրապնդում են

սոցիալական գաղափարաբանություններն այն առումով, թե ինչ պետք է լինի, թե´
ստվեր են նետում կանանց հոգեբանական իրողությունների վրա: Ընթերցողներին
հաճախ քաջալերում են մտածել, թե սոցիալական պայմանները շարունակում են
առաջ

տանել

կանանց

անհավասարությունները:

հարցերը՝

վերափոխելով

Որպես

գենդերի

վրա

գիտություն

հիմնված

ներկայացված

հռետորաբանությունը, որը զբաղվում է կանանց պայմանների բարելավմամբ ,
սնվում

է

հաջողակ

կանանց

էլիտար

հատվածի

հետ

անցկացված

հետազոտություններով , որոնց համար պայմանները գուցե բարելավվում են
առաջադիմական (պրոգրեսիվ) օրենսդրության երաշխավորված հաջողությանն
արված հղումներից, ինչպես նաև այն առանձնահատկությունների հոգեբանական
ուսումնասիրություններից, որոնք իբրև տարբերակում են հավասարության
չհասած կամ հավասարության համար չպայքարող կանանց:
Շատ երիտասարդ կանայք այսօր համոզված են, որ կանայք ու տղամարդիկ
նվաճել են հավասարություն (հմմտ․ Bolotin, 1982): Որքանո՞վ է կանանց
հոգեբանության գրականությունը նպաստել այն գայթակղիչ պատկերացմանը, թե
«Մենք հաղթել ենք»:Այնպիսի օրենսդրական գործողություններով, ինչպիսին են
1994 թվականի Քաղաքացիական իրավունքների ակտի VII բաժինը… և ERA-ի
հավանական ընդունումը,

բարձրացել և շարունակում են

դրամատիկորեն

բարձրանալ կանանց համար իշխող դիրքեր զբաղեցնելու հնարավորությունները
(Field & Caldwell, PWQ, 1979, p. 398 )։
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Բարելավված մաթեմատիկական ունակությունները կարող են իրենց
հերթին խրախուսել կանանց` տանելով նրանց առավել բազմազան կարիերային
ընտրությունների, ավելի բարձր կարգավիճակի, ավելի մեծ իշխանության և ավելի
լայն ճկունության մեր արագ փոփոխվող հասարակությունում (Starr, PWQ, 1979, p.
219)։
Այս

և այլ հեղինակների լավատեսությունը գուցե համապատասխան էր

իրենց ժամանակին: Միայն մի քանի տարի անց, այնուամենայնիվ, մենք
գիտակցում ենք, որ ֆեմինիստական առաջընթացը չի կարելի համարել բնական,
կայուն

կամ

առաջադիմական

մոտավորապես 59 ցենտ՝

(պրոգրեսիվ):

Կանայք

վաստակում

են

տղամարդկանց վաստակած 1 դոլարի հետ

համեմատած։ Համեմատության համար ունենք հետևյալ տվյալները՝ 58 ցենտ 1939
թ․-ին և 59 ցենտ 1959 թ․-ին (U.S. Department of Labor, 1980; Vetter, 1981): Միջին
լրիվ դրույքով կլոր տարի աշխատող

դպրոցն ավարտած կինը վաստակում է

9769$, այսինքն՝ ավելի պակաս, քան միջին տարրական դպրոցից դուրս մնացած
լրիվ դրույքով աշխատող տղամարդն է վաստակում՝ 10474$ (U.S. Department of
Labor, 1980): 1969 թ․-ին կանայք էին պահում աղքատության շեմին մոտ ապրող
ընտանիքների մեկ երրորդը, 1979 թ․-ին այս ցուցանիշը հասավ 50%-ի:
Նույնիսկ

ենթադրյալ

փոփոխությունները

«հանրային»

ոլորտի

շրջանակներում չեն փոխակերպել տնային տնտեսությունների մեծ մասում
տարածված գենդերի վրա հիմնված աշխատանքի բաժանումը (Hunt & Hunt, 1982;
Rapp, Ross, & Bridenthal, 1979): Վճարովի աշխատող կանանց 50%-ը, ի
տարբերություն վճարովի աշխատող տղամարդկանց

13%-ի, անցկացնում են

օրական գոնե 3 ½ ժամ երեխաների հետ, աշխատող կինը միջինում շաբաթական
29 ժամ ծախսում է ընտանիքի խնամքի վրա՝ համեմատած շաբաթական
տղամարդու ծախսած 9 ժամին (Quinn & Stains, Currie, Dunn, & Fogarty, 1980):
Այս ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ մինչդեռ շատ փոփոխություններ են
տեղի ունեցել կանանց համար, կանանց և տղամարդկանց միջև նյութական ու
սոցիալական իշխանությունը իրականում շատ քիչ է փոխվել: Եվ այսօրվա
սոցիալական ու քաղաքական համատեքստներում նշմարվում է նույնիսկ ավելի
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վատ գրոհ կանանց վրա. ավելի ու ավելի համաձայնեցված Նոր իրավունքի
ռազմավարությունը նպատակ ունի քայքայել այն նվաճումները, որոնց կանայք
հասել են վերջին երկու տասնամյակներում: Այս ռազմավարությունը,

որն

ակնհայտորեն դրսևորվում է սոցիալական բյուջեների կրճատումների, հակաբեղմնավորման մասին ծնողների կողմից տեղեկացման պահանջի, Ընտանիքի
պաշտպանության ակտի վտանգների և աբորտի իրավունքի սահմանափակման,
լեսբիական ազատագրման և տղամարդկանց բռնության զոհ կանանց համար ծառայությունների մեջ, անբարենպաստ է ազդեցություն է ունենում կանանց նյութական պայմանների, սոցիալական առնչությունների, և անհատական ու խմբային
հոգեբանությունների վրա (Abramovitz, 1982; Petchefsky, 1981; Schafran, 1981):
Հոգեբանական եզրակացությունները, որոնք հիմնվում են

կանանց

առաջընթացի մասին ենթադրության վրա, այսպիսով՝ հակասում են շատ կանանց
ներկա փորձառությանը տանը, աշխատավայրում, դպրոցներում ու սոցիալական
ծառայությունների գործակալություններում: Կանանց հաջողությունները, որ եղել
են բավականին շատ, կարիք ունեն ուսումնասիրվելու որպես գործընթացի մի մաս
և ոչ երբեք որպես վերջնական նվաճում: Ֆեմինիստական հոգեբանությունը պետք
է կասկածամիտ (սկեպտիկ) լինի ցանկացած այդպիսի նվաճման ծավալի ու
հարատևության հանդեպ:

2. Սոցիալական պայմանների ներքին բացատրություններ: Ինչպես արդեն
նշեցինք, ավանդական հոգեբանական հարցումները հաճախ անուշադրության են
մատնում անհատական ու խմբային հոգեբանության վրա ազդող տնտեսական
պայմաններն ու սոցիալական առնչությունները (Pepitone, 1981): Այնպիսի
տարբերիչ հատկություններ, ինչպիսիք են անձնային գծերը, գենդերը, առաջ են
քաշվում որպես տնտեսական, սոցիալական և/կամ հոգեբանական պայմանների
բացատրություններ

(Grady,

1981;

Sampson,

1981):

Իհարկե,

այսպիսի

հոգեբանականացմամբ ծածկվում են այն կառուցվածքային ու նյութական ուժերը,
որոնք կառուցում են կանանց կյանքերը, և որոնց կանայք ընդդիմանում են:
Եթե կանանց պայմաններն ու խնդիրները անհատականացվում են,
փոփոխության ռազմավարությունները պետք է լինեն միայն անհատական, ոչ
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կառուցվածքային:

Հոգեբանությունը

քողարկում

է

այս

համատեքստային

հետևանքները շատ խելացի ճանապարհով: Այս գործընթացը լուսաբանելու
համար կարելի է քննել այն հարցը, թե ինչու են կանայք վաստակում զգալիորեն
ավելի քիչ, քան տղամարդիկ: Կանայք, որոնք մեծ մասամբ աշխատում են կանացի
մասնագիտական գետտոներում, առնչվում են շարժունակության սահմանափակ
հնարավորությունների, աշխատանքային խտրականության (դիսկրիմինացիայի) և
շրջանավարտների ցանցերից դուրս մնալու իրողություններին (Grune, 1980;

Hartmann, 1976): Ցանկացած ուսումնասիրություն, որը գնահատում է կանանց
հոգեբանական այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնք

քաջալերում են

կանանց «ընտրել» ավանդական աշխատանք կամ «մերժել» ոչ ավանդական
աշխատանքը, կարող է անցկացվել միայն կանանց տնտեսական ու սոցիալական
իրողությունները, այլընտրանքային աշխատանքային հնարավորությունները ու
աշխատանքի համար աջակցությունները հետազոտելուց հետո (Riger & Galligan,

1980): Կնոջ հոգեբանությունը կրում է իր կյանքի այդ առանձնահատկությունների
ազդեցությունը և ոչ թե կանխորոշում դրանք:
Չնայած կան կանանց հոգեբանության ուսումնասիրություններ, որոնք
համատեքստից առանձնացնում են հոգեբանական դինամիկաները, շատերը
տեղադրում են հոգեբանական բացահայտումները սոցիալական պայմանների
բազմության մեջ: Խնդրային է այն, որ այդ ուսումնասիրությունների մի մասը
այնուհետև առաջարկում է սոցիալական պայմանների հոգեբանական բացատրություններ: Բացահայտումների կոնտեքստուալիզացիայի այս ռազմավարությունը ամրապնդում է ավանդական հոգեբանության՝ սոցիալական խնդիրների
անհատականացման պահպանողական (կոնսերվատիվ) նախապաշարմունքը,
ինչպես այն ամրապնդում է կանանց՝ անհաջողության, անարդարության և
դժբախտության համար անձնական պատասխանատվություն ընդունող

թույլ

բնույթը (Deaux, 1976; Janoff-Bulman, 1979): Ուսումնասիրությունները, որոնք արհամարհում

կամ

թերագնահատում

են

համատեքստային

փոփոխականները,

հետագայում կանանց են դիտարկում որպես իրենց պայմանների համար մեծապես պատասխանատու։
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Չնայած որպես մարդ մենք ենթադրաբար պաշտպանում ենք կարիերային
կանանց

և

դուալ-կարիերային

ընտանիքների

ստեղծման

գաղափարը,

այնուամենայնիվ կա այնպիսի հզոր և ընդգրկուն ճնշում անհատների համար՝
ընդունելու սոցիալական դերերը, որտեղ

կինը մայր է, տանն է և ենթակա է

ամուսնուն, իսկ ամուսինը ապրուստ վաստակողն է և ընտանիքի գլխավոր
անդամը: Այն անհատները, որոնք կարողացել են դիմադրել լայն հասարակության
որոշ արժեքների յուրացմանը և անձնային ընտրությունների միջոցով միավորվել
են դուալ-կարիերային ամուսնություններին, կարելի է սպասել, որ ավելի ներքին-

կողմնորոշված և ճկուն են անձնային արժեքներ կիրառելու մեջ, քան նրանք, ում
ամուսնությունները հարմարեցված են «ավանդական» մոդելին [շեղ տառաձևը
ավելացված է] (Huser & Grant, 1978, p. 87 )։
Մեծահասակ

ժամանակ

ինքնուրույնությանն

ու

նվաճումներին

միտվածությունը անզավակ կանանց երկու տիպին էլ բնութագրում է: Ողջամիտ է
ենթադրել, որ կարծրատիպորեն ոչ կանացի երկու գծերը նպաստում են առավել
ընդարձակ

ազատության`

համապատասխան

է

ընտրել

անձնային

այնպիսի

կյանքի

պահանջմունքներին

ոճ,
և

որը

առավել

ցանկություններին

(Houseknecht, 1979, p. 95)։
Այս եզրակացությունները շատ կարևոր են: Անհատական բնութագրերը
նպաստում են կանանց պայմաններին, ազդում սոցիալական փորձառությունների
վրա և թույլ տալիս անհատներին դիմակայել համակարգային ուժերին: Բայց
ֆեմինիստական հոգեբանությունը պետք է տեսանելի դարձնի՝ ինչպես են կանանց
քաղաքականապես, տնտեսապես և սոցիալապես սահմանափակված պայմանները ազդում անձնային հոգեբանության վրա, ոչ թե մասնակցի կանանց՝ իրենց
կյանքի հանգամանքների համար անձնապես պատասխանատու համարելու
ավելի ընդհանուր գործընթացին: Ինչպես Ստյուարտն է հիշեցնում մեզ. «Կնոջ
կյանքի ձևը՝ որոշակիորեն կանխատեսելի ճանապարհով, գործառույթն է և´ իր
անձի, և´ այն իրավիճակի, որում նա ապրում է» (Stewart,1980, p. 205)։
Ֆեմինիստական հոգեբանությունը (Parlee, 1975, 1979) պետք է մերժի
հարացուցային այն մոլորությունը, որում կանանց պայմանները դիտարկվում են
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որպես բացառապես ներքին պատճառականություն ունեցող, իդիոսինկրատիկ և
ընտրված (Rubin, 1976; Ryan, 1981; Sherif, 1979; Unger, 1981; Wallston, 1981): Կյանքի
«ընտրությունները», ինչպիսին է «համաձայնության» գործոնը, պետք է դիտարկվեն
որպես

որոշումներ,

որոնք

սոցիալապես

են

կառուցված՝

անհավասար

իշխանության առնչությունների ներքո (Fine, 1983b; Miller, 1976; Petchefsky, 1981),
ինչպես և անձնական ոճի հետևանքները:
3. Անհատականացված փոփոխության ռազմավարությունների քարոզում:
Այս

հավաքածուի

շատ

հոդվածներ

առաջ

են

քաշում

փոփոխության

ռազմավարություններ, որոնք նպատակ ունեն լինել սոցիալապես օգտակար և
համատեքստայնորեն

(կոնտեքստուալ)

հավաստի:

Հաճախ

առաջարկված

փոփոխության ռազմավարությունները անհատական են: Միկոմակարդակային
փոփոխությունները խոստանում են «հավասարություն տղամարդկանց և կանանց
միջև», գծային երկփոփոխական կամ եռափոփոխական մոդելները առաջարկում
են բացատրություններ՝ համալիր, բազմապատճառ և բազմակի ուղղվածության
հարաբերությունների համար: Կառուցվածքային փոփոխությունները հազվադեպ
են սատարվում:
Մեր ծնող գիտակարգին բնորոշ ավանդույթով հոգեբանները, որոնք
ուսումնասիրում են կանանց, հաճախ ստեղծում են պարզ, գծային և բախում
չունեցող, անկոնֆլիկտ հոգեբանական մոդելներ (Gergen, 1973; McGuire, 1973):
«Ինչպե՞ս կարելի է հասնել կանանց և տղամարդկանց միջև հավասարությանը»
հարցը բազմիցս երևան է գալիս

այս գրականությունում դե յուրե: Ըստ

փորձարկված և առաջարկված լուծումների՝ այս հարցը թվում է հեշտությամբ
պատասխանելի,

իսկ

պատասխանը՝

ակնհայտորեն

հոգեբանական:

Այս

հոդվածներից շատերը պնդում են, որ անհրաժեշտ է ձևափոխել կարծրատիպերը,
սոցիալիզացիայի պրակտիկաները և միկրոմակարդակային կրթական կամ
սոցիալական պրակտիկաները: Քչերը, որոնք քարոզում են կառուցվածքային
փոփոխություններ,

դրան

հակառակ՝

ճանաչում

են

գենդերային

անհավասարությունները որպես ներհատուկ տրված սոցիալական և տնտեսական
իրողությանը (Օրինակ՝ Young, MacKenzie, & Sherif, 1980):
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Մի հաճախ հիշատակվող փոփոխության ռազմավարություն առաջարկում է
սեռային դերերի կարծրատիպերից ազատվել: Այս կարծրատիպերը նկարագրված
են այնպես, ասես դրանք ներկայացնում են անկախ փոփոխականներ, ըստ
էության՝ տարանջատված այն կառուցվածքներից և գաղափարաբանություններից,
որոնք հիմք են նրանց համար (այլընտրանքային տեսանկյունի համար տե´ս

Henley, 1977; Laws, 1975): Կարծրատիպերի վերացումը, ինչպես պնդվում է, կարող
էր նպաստել

դեպի գենդերային հավասարություն առաջխաղացմանը: Այն

փաստը, որ սեռային դերերի կարծրատիպերը ծառայում են աշխատանքային
ուժերի

գենդերային

աշխատանքի

գետոյիզացիային

բաժանմանը,

և

տանը

կապիտալիստական

գենդերի

վրա

տնտեսական

հիմնված
կարգերը,

հայրիշխանական սոցիալական կառույցները և «մայրության» մասին հանրային
գաղափարաբանությունները մնում է չհետազոտված (Hartmann, 1976; Hunt &

Hunt, 1982): Մինչդեռ դժվար է չհամաձայնել կարծրատիպացումը նվազեցնելու
ջանքերի

հետ,

պետք

չէ

ցանկանալ

կարծրատիպերի

ոչնչացում,

առանց

հասկանալու այն ուժերը, որոնք կայացնում և առաջխաղացնում են դրանք:
Նմանապես, մանկության սոցիալիզացիոն պրակտիկաները համարվում են
փոփոխության թիրախ: Չնայած սոցիալիզացիոն պրակտիկաները շահում են
քննադատական վերընթերցումից, նրանք նաև արտացոլում և փոխազդում են
սոցիալական և տնտեսական ավելի լայն կարգերի հետ և գոյություն չունեն այդ
լայն սոցիալական

համատեքստից անկախ: Այն ծնողները, որոնք փորձում են

մեծացնել երեխաներին «ոչ սեքսիստական» ձևով, վկայում են իրենց երեխաներին
գենդերային առնչության ուղերձներից զերծ պահելու

դժվարության մասին:

Սոցիալիզացիոն պրակտիկաները կարիք ունեն քննադատական վերլուծության
ֆեմինիստական

ուսումնասիրություններում,

և

նրանք

կարիք

ունեն

ուսումնասիրվել իրենց առնչության մեջ ավելի լայն սոցիալական պայմանների
հետ, ինչպես Նենսի Չոդորոուն է արել (1978).
Տղամարդկանց համար աշխատանքային ու ընտանեկան դերերի հետագա
ամբողջացումը,

ներգրավումը

(ինտեգրացիան),

ըստ

էության,

կախված

է

սոցիալիզացիոն փորձառությունից, որն էլ կնպաստի մի գաղափարաբանության
238

կամ հավատի, որը համահունչ կլինի տնային տնտեսության ու երեխայի խնամքի
պարտականությունները հավասարապես կատարելուն: (Perrucci, Potter, & Rhoads,

PWQ, 1978, p. 64 )
Քանի սեռային դերերի մասին պատկերացումները չեն օրինականացրել
տղամարդու կողմից կատարվող խնամքը և կանացի աշխատանքի տարբեր
տեսակները, քիչ հավանական է, որ զույգերը հավասարապես կզբաղվեն երեխայի
խնամքի պարտականություններով (Weingarten, PWQ, 1978, p. 51):

Այս հոդվածներում առաջարկված եզրակացություններից և ոչ մեկը
չհիմնավորված

չէ:

Իրոք,

դրանք

բոլորը

արտացոլում

են

սոցիալական

փոփոխության ֆեմինիստական տեսլականը: Բայց ֆեմինիստ հոգեբանները
խնդիրները ախտորոշելու և լուծելու գործում պետք է ճանաչեն անհատական և
խմբային հոգեբանությունների փոխհարաբերությունը տնտեսական, քաղաքական
և

սոցիալական

պայմանների

ռեկոնտեքստուալիզացիայի

մեջ

հետ:
է,

Մեր

որը

բացահայտումների

ճանաչում

է

ուժը

հոգեբանության

ու

համատեքստի միջև փոխազդեցությունը:
Սոցիալական

փոփոխությունների

մոդելներ

առաջարկելիս

որոշ

հետազոտողներ պնդում են, որ հոգեբանական փոփոխությունները (օրինակ`
սոցիալիզացիոն

պատտերնները)

կարող

են

առաջացնել

սոցիալական

փոփոխություններ (օրինակ` համածնողություն): Մյուսները առաջ են քաշում
միկրոմակարդակային սոցիալական փոփոխությունները՝ որպես կանխորոշիչ
հոգեբանական
դեպքում

էլ

փոփոխությունների
պարզ

համար:

դետերմինիզմը,

Երկու

առանց

ռազմավարությունների

դիալեկտիկ

ուշադրության

համակարգայնության, վնասում է փոփոխության պոտենցիալը:
Օրինակ՝ այն խորհուրդը, որ «[a] թերապևտը… աշխատում է կնոջ
միկրոշրջապատը փոփոխելու համար այնպես, որպեսզի նա այլևս չառնչվի
անհավասարությունների իր առօրյա կյանքում» (Gove, PWQ, 1980, p. 359), նպաստում է այն տպավորությանը, թե կանանց հանդիպած անհավասարությունները
կարելի է շրջանցել wu կանանց կարելի է օգնել իրենց կյանքը վերակառուցելու
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գործում, որպեսզի կարողանան այդպես անել (Chapman & Gates, 1978; Eisenstein,

1979): Ոչ մի թերապևտ չի կարող ջնջել այս անհավասարությունները: Կարելի է
հերքել կամ քողարկել դրանք, մեղադրել կնոջը դրանց համար կամ օգնել նրան՝
որոշելու ինչը կարող նա փոխել, և ինչն է ըստ կառուցվածքի արմատավորված իր
հանգամանքների մեջ (Cloward & Piven, 1979; Fine, 1983b):
Հավերժացնել

այն

առասպելը,

որ

անհատ կինը

կարող

է ապրել

անհավասարությունների պայմաններում, նշանակում է քողարկել այն, ինչը
բարդացնում է կանանց կյանքը՝

թուլացնելով

այդ պայմանները փոխելուն

ուղղված միասնական ռազմավարությունները:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կանանց հոգեբանության գրականության վերոհիշյալ վերլուծությունը նոր
ինսայթներ է բերում մեր աշխատանք: Իրականացված

ներդրումն

ֆեմի-

նիստական հոգեբանության դիսկուրսի մեջ ընգրկելու համար վերլուծությունը
ներկայացնում է գրականություն, որը առաջ է տանում ֆեմինիստական,
համատեքստային վալիդ հոգեբանություն: Միաժամանակ, այնուամենայնիվ,
գտնում

ենք

որոշ

նախապաշարմունքներ`

վերարտադրված

ավանդական

հոգեբանությունից, ինչպես նաև նոր առաջ եկած խնդիրներ` ածանցված
համատեքստային հավաստիության վերջին փորձերից:
Այս գրականության նշանակալի ներդրումը կանանց ֆեմինիստական
հասկացման մեջ ապացուցված է: Թեմաները, որոնք անտեսվել են ավանդական
հոգեբանության կողմից, քննված են մանրակրկիտ ու հավաստի կերպով: Փորձելով առաջ տանել համատեքստային հավաստիությունը, այնուամենայնիվ, կանանց
հոգեբանության հետազոտողները երբեմն գալիս են չափազանց լավատեսական
եզրահանգումների, հերքում են կանանց մասին սոցիալական գաղափարաբանությունները կանանց անձնային իրողություններով և քարոզում իդիոսինկրատիկ
կամ գերդետերմինացված սոցիալական փոփոխության մոդելներ: Անհրաժեշտ է
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ամրապնդել համատեքստային հավաստիության արժեքը, նույնիսկ երբ քննադատորեն ենք գնահատում այդ նպատակին հասնելու մեթոդները, և այս գրականությունում առկա թերացումների համար հիմնել ու պահպանել ինքնաքննման մեխանիզմ՝ առանց ինքնամեղադրանքի որևէ միտման տրվելու: Ինքնաքննումը կարող է
խթանել առավել համատեքստային հավաստի ֆեմինիստական հոգեբանություն:

Ֆեմինիստական (վերա)նայումներ
Ֆեմինիստական հոգեբանությունը առանցքային, ինչպես նաև մեթոդաբանական հղկումների կարիք ունի: Կանայք, որոնք ներկայացնում են ռասայական և
ազգային փոքրամասնություններ, աշխատավոր դասի և աղքատ կանանց,
հաշմանդամ կանանց, լեսբուհիները պետք է ընդգրկվեն այս հետազոտության մեջ:
Այս կանանց կյանքը պետք է ընդգրկվի (ինտեգրվի) այս գրականության մեջ, և
հոգեբանական տեսությունների ենթադրությունները, հիմնված սպիտակամաշկ,
միջին դասի փորձառությունների և պատկերացումների վրա, որ բոլոր մարդիկ
հետերոսեքսուալ են (պետք է լինեն) և ոչ հաշմանդամ, պետք է վիճարկվի:
Համատեքստային

հավաստիության

սահմանների

մոնիտորինգի

և

հաշվառման ռազմավարություններին դժվար է անդրադառնալ հոգեբանական
հարացույցների ներքո: Համատեքստային հավաստիությունը գնահատում է
«իրական աշխարհի» պարամետրերում փոփոխականների ու «իրական աշխարհի»
տրված սահմանափակումների միջև ոսումնասիրված փոխհարաբերությունները:
Ի՞նչ չափով է տեսական փոխհարաբերությունը պահպանվում, երբ փորձարկվում
է «իրական աշխարհի»

համատեքստներում: Հոգեբանության համընդհանուր

օրինաչափություններ գտնելու առասպելական որոնումներին հերետիկաբար
վերաբերվելով` համատեքստային հավաստիությունը խրախուսում է հետազոտողներին որոշակիացնել իրենց ստացված տվյալների սահմանները: Օրինակ՝
վերցնենք

այն

պարզ

ու

անվերապահ

պնդումը,

որ

անդրոգին

վարքը

հարաբերակցվում (կորելացվում) է դրական հոգեկան առողջության հետ, ինչը
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կարող է հեշտությամբ անցնել հավաստիության ավանդական ստուգումը (հմմտ.

Bem, 1975; Locksley, Borgida, Brekke, & Hepburn, 1980 կոմպետենտ բանավեճի
համար):

Այս

ենթադրյալ

դիմացկունությունը

փոխհարաբերության

փոփոխվում

է

Ամուսինները/սիրեկանները, որոնք

(Roy,

1977)

կամ

տղամարդ

ըստ

ուժը,

ճշգրտությունն

սոցիալական

ու

համատեքստերի:

բռնկվում են, երբ կինը ասերտիվ է վարվում

տնօրենները,

որոնք

չեն

ընդունում

կին

գործավարուհիների «հանդուգն» վարքը (Riger & Galligan, 1980), կարող են
խոչընդոտել ասերտիվ վարքին կամ նպաստել այնպիսի համատեքստի, որում
անդրոգինությունն

ու

հոգեկան

առողջությունը

հարաբերականացված (կորելացված) կանանց համար:
պաշտպանության

ակտը»

և

«Նոր

իրավունքի»

բացասական

են

Ինչպես «Ընտանիքի

հետադարձ

արդյունքները

խթանեցին հետընթաց (ռեգրեսիվ) դիրքորոշումներ և կրճատեցին կանանց
հնարավորությունները, անդրոգին թվացող վարքերը կարող են, անշուշտ, վատ
հետևանքներ

ունենալ:

Այսպիսին

է

համատեքստային

հավաստիության

կարևորությունը:
Համատեքստային հավաստիության ուժեղացման ռազմավարությունները
այս հոդվածում չեն կարող գնահատվել ըստ արժանվույն:

Այս գործընթացը

սկսելու համար արժե դիտարկել որոշ առաջարկներ.
1. Ոչ ֆորմալ կերպով քննել ստացված տվյալները` հարցնելով ինքդ քեզ և
այլ կանանց, մասնավորապես հարցվողներին, ումից տվյալները հավաքագրվել են։
Արդյո՞ք դա համապատասխանու՞մ: Արդյո՞ք ունի իմաստ (Diamond, 1972)։ Ու՞մ
դեպքում դա չի գործում (օրինակ, երբ հետազոտվում են կանայք և ինտիմությունը,
լեսբուհիները, բիսեքսուալ կանայք, և հետերոսեքսուալ կանայք ներառվա՞ծ են
արդյոք):
2. Երբ հնարավոր է դուրս բերել տարածված կարծիքները ուսումնասիրվող
թեմայի վերաբերյալ: Ո՞րն է գերիշխող գաղափարաբանությունը և ի՞նչ են
մտածում կանայք դրա մասին: (Օրինակ`ինչպե՞ս են կանայք արձագանքում
աշխատավայրում երեխայի խնամքի խրախուսմանը, որպեսզի նվազեցվեն
աշխատող կանանց խնդիրները)։ Ի՞նչ իրողություններ են խամրեցվում այս
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գաղափարաբանության

միջոցով,

և

ինչպե՞ս

են

կանայք

վերապրում

գաղափարաբանություն-իրականություն ճեղքվածքը (օրինակ` «Ես վա՞տ մայր եմ,
որ չեմ ուզում երեխաս ինձ հետ լինի աշխատավայրում» (Oakley, 1981):
3. Ֆորմալ քննել բացահայտումները կիրառված տարբեր համատեքստներում տարբեր դիրքեր զբաղեցնող կանանց համար (օրինակ`ինչպե՞ս են
հաշմանդամ կանայք, երկար ժամանակ «անտարբերության մատնված» ոչ
հաշմանդամ տղամարդկանց կողմից, արձագանքում ագրեսիային փողոցում՝ ի
տարբերություն ոչ հաշմանդամ կանանց (հմմտ. Eagly, 1978; Fine & Asch, 1981;

Mayo, 1977):
4. Փորձել հավաքել տեղեկություններ նույն համատեքստում գտնվող
բազմաթիվ անհատներից, այնպես որ անհատական հոգեբանության վրա ազդող
հոգեբանական

և

սոցիալական

դինամիկաները

հնարավոր

լինի

քննել

(օրինակ`հարցազրույց անցկացնել կնոջ և նրա երեխաների, ամուսնու/սիրեկանի,
մոր, ընկերների հետ՝ գնահատելու համար նրա` համալսարան վերադառնալու
կողմ և դեմ կարծիքները (Kidder, 1982):
5. Որոշել չափը, թե որքանով են էմպիրիկ բացահայտումները կրում
պատմական գործոնների, մշակութային սովորույթների, տնտեսական կարգերի և
կառուցվածքային պայմանների ազդեցությունը: Ֆեմինիստ պատմաբանները,
մարդաբանները, սոցիոլոգները, գրականագետները, տնտեսագետները և այլ հետազոտողներ աշխատում են նման թեմաների վրա, ինչ ֆեմինիստ հոգեբան/-ները:
Որպես հոգեբաններ՝ մենք ունենք եզակի հնարավորություն մոտենալու անձնային
փորձառության մասին տեղեկությանը, որը որոշում է կանանց կյանքը: Այս տեղեկությունը կարող են հարստացնել կառուցվածքային վերլուծությունները: Միջգիտակարգային համագործակցությունը պետք է քաջալերվի և աջակցություն գտնի:
6. Պարզել սոցիալական համատեքստներում այն գործոնները, որոնք
միջնորդավորում

են

ուսումնասիրված

փոխհարաբերությունը:

Ինչպիսի՞

փոփոխականներ պետք է մտցվեն, որպեսզի համակողմանիորեն նկարագրվի
վարքի այս մոդելը: Ո՞ր կառույցները պետք է փոփոխվեն, որպեսզի բարելավվի
հոգեբանական բարեկեցությունը: (օրինակ` ինչպե՞ս է բռնության ենթարկված
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կանանց

համար

նախատեսված կացարանի առկայությունը ձևափոխում

բռնության ենթարկված կանանց` արդարության ընկալումը (Fine, 1982, 1983b):
7.

Ստուգել

ինքդ

քեզ

անձնային

վերագրման

նախապաշարմունքի

վերաբերյալ, մինչդեռ հոգեբանական միտումը կարող է դիտել կանանց որպես
անձնապես պատասխանատու իրենց հանգամանքների համար «ընտրության»,
«ազատ կամքի» և «մեղավոր լինելու» միջոցով (Fine, 1982)։ Ավելի նոր քաղաքական
միտում է դետերմինիստական

մոտեցումը

կանանց՝ որպես

սոցիալական

անարդարությունների պասսիվ զոհերի հանդեպ: Երկու մոդելներն էլ աղավաղում
են կանանց` ճնշումը հաղթահարելու, դրան հարմարվելու կամ դիմադրելու
դիալեկտիկան`

կանանց

հոգեբանությունները

վերացարկելով

իրենց

համատեքստներից (Coates, Wortman, & Abbey, 1979)
8. Ավելի շուտ ձգտել դիալեկտիկական, հոգեբանական մոդելների, որոնք
փնտրում են բախումներ և հակասություններ կանանց կյանքում, քան այնպիսի
մոդելների,

որոնք

գերադասում

են

հոգեբանական

հետևողականության

բացարձակ, համընդհանուր կանոնների (օրինակ` Ռոսիի [1980] ճանաչելը, որ
կանայք, իրենց տարիքն առնելով, դառնում են պակաս կոմունալ և ավելի
առանձին, մինչդեռ տղամարդիկ հարաբերությունների և համայնքի զգացման
ավելի մեծ կարիք են զգում Հմմտ. Riegel, 1976):
9. Որպես ֆեմինիստ հոգեբաններ՝ պետք է փաստագրենք կանանց
փորձառությունների բազմազանությունը, ոչ թե նյութականացնենք գենդերի
մասին էսսենցիալիստական փաստարկը: Բավարար չէ վերլուծել գենդերը՝ առանց
քննելու կանանց փորձառությունները սոցիալական դասի և ռասայի տարբեր կատեգորիաներում: Առանց սոցիալական փորձառության այս նշանակալի կառույցներին ուշադրություն դարձնելու կանանց մասին հոգեբանական մտածողություն
քարոզելը վերահաստատում է կանանց մասին ավանդական պատկերացումները
որպես միաձույլ և հեշտությամբ բացատրվող, եթե ոչ կենսաբանորեն որոշված
երևույթներ:

Նույնիսկ

րություններում,

առավել

կանանց

«առաջադեմ»

մասին

ֆեմինիստական

ենթադրությունները՝

որպես

ուսումնասիհստակորեն

«հարաբերական», առանց պատմական և սոցիալական որոշակության մեջ
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արմատավորելու, սատարում են էսսենցիալիստական փաստարկին (Chodorow,

1978; Eisenstein, 1979; Fine, 1983a; Rapp et al., 1979):
Բոլոր կանանց կյանքը սոցիալապես կառուցված է և գաղափարաբանորեն
դիտարկվում է որպես իրարից չտարբերվող: Իրողությունն այն է, որ սոցիալական
դասը և ռասան զգալիորեն առնչվում են գենդերին (ինչպես և սեռական
նախընտրությունները, հաշմանդամությունը, կյանքի ոճը)՝ մեր մշակույթում
ազդելով

կանանց

միջև

տնտեսական,

սոցիալական

և

հոգեբանական

տարբերությունների վրա: Սոցիալիստ-ֆեմինիստական վերլուծությունը, որում
այս հարաբերությունները և հակասությունները բացահայտված են, պետք է
գնահատի գենդերի նշանակալի, բայց ոչ բացառիկ ազդեցությունը կանանց կողմից
ապրված փորձառությունների կանխորոշման վրա:
Կանանց ֆեմինիստական հոգեբանությունը չի ստեղծելու համընդհանուր
(ունիվերսալ) օրենքներ՝ չխոստանալով

փոփոխության պարզ մոդելներ և

առաջարկելով գենդերի վրա հիմնված տարբերությունների հաղթահարման հեշտ
ճանապարհներ: Ֆեմինիստական հոգեբանությունը կարող է առաջ տանել
հոգեբանական կոմպետենտ տվյալները, որոնք ճանաչում են կանանց խմբերի
միջև

նմանությունները

ու

տարբերությունները,

ընդգրկում

են

կանանց

հոգեբանությունների վրա համակարգային ու տնտեսական ազդեցությունների
հասկացում, մշակում են կանանց պայմանների համալիր, զոհին չմեղադրող
վերլուծություններ և տարբերակում են գաղափարաբանությունն ու իրողությունը
կանանց առանձին խմբերի համար՝ ըստ տարբեր իրավիճակների ու իշխանության
հարաբերությունների:

Վերջաբան
ԿՀՊ-ի ընտրված հոդվածների վերոհիշյալ վերլուծությունը ցուցադրում է
բազում հակասություններ, ավանդական հոգեբանության որոշ մնացուկներ և
հոգեբանական ուսումնասիրության

այլընտրանքային մի շարք տիրույթներ:

Կուզենայինք հույս հայտնել, որ ԿՀՊ-ն կշարունակի ծառայել որպես ֆեմինիստ
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հոգեբանների

միջև

մեր

աշխատանքի

զարգացման

վերաբերյալ

ինքնա-

քննադատական երկխոսության շարժիչ:
Այս

հոդվածի

վերջաբանում

կուզեինք

հավաստիության այս մարտահրավերը նշված

կիրառել

համատեքստային

հոդվածի վրա: Հաշվի առնելով

այսօրվա սոցիալական և քաղաքական համատեքստերի ազդեցությունը մեր
հետազոտությունների, հրապարակումների

և մեր ինքնաքննադատության

ունակության վրա, կարելի է ենթադրել, որ ֆեմինիստական հոգեբանությունը
կշարունակի հանդիպել ուղիղ և հետևողական ընդդիմության:
Այսօր կանանց հոգեբանությունը շատ մարտահրավերների և խոչընդոտների է հանդիպում: Ակադեմիական շրջանակներում, խոշոր սոցիալական
հաստատություններում, համայնքում և ոչ առևտրական (կոմերցիոն) կազմակերպություններում աշխատանքային շուկաների կրճատումը,

Նոր իրավունքի

ճնշումների, կրճատված բյուջեների և պահպանողական (կոնսերվատիվացված)
հետազոտության ու

քաղաքականության օրակարգերի հետ մեկտեղ մղում է

հոգեբանության

դուրս

մեջ

բերելու

ֆեմինիստական

այլընտրանքային

դիտանկյուն (հմմտ. Abramovitz, 1982; Schafran, 1981):
Ֆեմինիստական

հոգեբանությունը`

մեր

աշխատանքը

և

մեր

աշխատատեղերը, հարձակման տակ են: Մեր աշխատատեղերը պահպանելու և
մեզ գրոհից պաշտպանելու ցանկությունը կարող է գայթակղել մեզ՝ ազատվելու
մեր մտածողության արմատական (ռադիկալ) եզրից: Եթե մենք չդիմադրենք նրան,
ինչը մեր ենթադրությամբ

համաձայնեցված գործողություն է՝ մեր առաջխա-

ղացումը խաթարելու համար, ֆեմինիստական հոգեբանությունը կարող է
միահյուսվել

հոգեբանության հզոր ավանդույթներին։ ctions on a Feminist
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to save our jobs and protect ourselves from attack may tempt us to shave the radical
edge from our thinking. If we do not resistI assume will be a concerted effort to
undermivances, feminist psychology may assimilate to the powerful traditions of psychology.
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Stephanie A. Shields, Elaine C. Dicicco “The Social Psychology of Sex and
Gender: From Gender Differences to Doing Gender”, Psychology3 of Women
Quarterly 2011 35: 491 – 497

ՍԵՌԻ ԵՎ ԳԵՆԴԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:
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Գենդերային տարբերություններից դեպի գենդերի
վերարտադրում

(Stephanie A. Shields and Elaine C. Dicicco Psychology of Women Quarterly 2011
35: 491 - 497)

Ստեֆանի Ա. Շիելդս և Էլեն Կ. Դիկիչո

Գենդերի

սոցիալական

հոգեբանությունը

կարևորվում

է

որպես

ժամանակակից ֆեմինիստական հոգեբանության հաջողակ պատմություն: Տվյալ
դաշտի լայնություն ու մտավոր ուժն արտացոլված են գենդերի սոցիալական
հոգեբանության ոլորտում լայն տարածում գտած 6 մեկնաբանումներում, որոնք
պատվիրված էին 35-րդ տարեդարձի համար՝ «Կանանց` եռամսյակը մեկ լույս
տեսնող» ամսագրի հեղինակների մտորումները ցուցադրելու համար:
Ներածական բաժնում մեր նպատակն է տրամադրել տվյալ ոլորտի
զարգացման

ամփոփ

պատմությունը՝

տեղադրելով

հոդվածները,

որոնք

նկարագրված են մեկնաբանություններում, պատմական տվյալ համատեքստում:
Այս հատուկ բաժնում տեղ գտած 6 հոդվածները ներկայացնում են գենդերի
սոցիալական հոգեբանության մեջ կարևորագույն շրջադարձային կետերը: Մենք
կենտրոնանում ենք նրա վրա, թե ինչպես ընդամենը մի քանի

տարիների

ընթացքում հոգեբանության մեջ գենդերի ուսումնասիրությունը կրեց վիթխարի
փոփոխություններ:
Գենդերի սոցիալական հոգեբանությունը դարձել է ծաղկող, գիտականորեն
հետազոտվող թեմա, որն ընդգրկում է տարբեր թեմաներ ու
Պատմությունը,

թե

ինչպես

է

դա

տեղի

ունեցել,

պատմվել

հարցեր:
է

տարբեր

տեսանկյուններից (Crawford, Marecek, 1989; Deaux, 1999; Rutherford, Vaughn-Blount,

Ball, 2010; Unger, 1998): Այստեղ մենք կենտրոնանում ենք այն հարցի վրա, թե
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ինչպես 20-րդ դարի սկզբից՝ գենդերի հոգեբանության մթին խորքից, ֆրոյդյան
անձնային տեսությունից և նույնիսկ 19-րդ դարի գիտության մեջ տղամարդկանց
վրա կենտրոնացած հայրիշխանության խորքային արմատներից (Shields, 1975,

1982; Shields, Bhatia, 2009) ֆեմինստ հոգեբանները ստեղծել են սեռի, գենդերի
սահմանման, տեսության, ուսումնասիրության եղանակները:
20-րդ դարի երկրորդ կեսին ֆեմինիստ հոգեբանները մարտահրավեր
նետեցին հոգեբանության կողմից կանանց հավասարության դիրքի արատներին,
քիչ ուսումնասիրված լինելուն և գենդերի հոգեբանությանը՝ ցուցակագրելով ու
մատնանշելով սեռային տարբերությունները (Marecek, Kimmel, Crawford, Hare-

Mustin, 2003; Rutherford, Granek, 2010):
Մենք ներկայացնում ենք հետազոտության 3 միահյուսված հոսքեր, որոնցից
գենդերի ժամանակակից հոգեբանությունն աճել է․
ա. հետազոտություն, որը կենտրոնանում է գենդերային ինքնության՝ որպես
անձի առանձնահատկության վրա,
բ. վարքային սեռային տարբերությունների հետազոտություն,
գ.գենդերային

դերերի

ու

սոցիալական

համատեքստում

գենդերի

հետազոտություն:
Մենք դիտարկում ենք, թե որքանով են այս 6 հոդվածներն իրենց տեղը
գտնում այս բաժնում և ցույց տալիս պատմության մեջ շրջադարձային կետերը:
Այնուհետև նկարագրում ենք ցանցերի և խորհրդատուների քննադատական
կարևորությունն առ այն, որ հետազոտությունը ներկայացվի հոդվածներում: Մենք
եզրակացություն ենք անում՝ դիտարկելով գենդերի սոցիալական հոգեբանության
մեջ հետագա ուղղությունները:

Հետազոտության 3 հոսքերը։
Անձ և գենդերային ինքնություն

1909 թվականին Զիգմունդ Ֆրոյդի այցն ԱՄՆ բեկումնային պահ էր ինչպես
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ֆրոյդյան, այնպես էլ ամերիկյան հոգեբանության համար: Չնայած ամերիկյան
շատ

գիտնականներ

գաղափարներին,

արհամարհանքով

նա

գտավ

էին

անգիտակցական

վերաբերվում

Ֆրոյդի

մոտիվացիայի

և

անձի

կառուցվածքի մասին իր գաղափարներն ըմբռնելու ունակ մշակույթ, իր հերթին էլ
ԱՄՆ մշակույթը գտավ հոգեբանական տեսություն, որը ներառում էր ամերիկյան
զգայունակությունը (Fancher, 2000; Lepore, 2011):
Ֆրոյդի

տեսության

և

ԱՄՆ

մտավոր

մշակույթի

միջև

«սիրային

պատմության» արդյունքներից մեկը գենդերային տարբերությունների ներկայիս
քարտեզն է, որն առաջացավ այդ ընթացքում: Հիմնական գաղափարն այն էր, որ
տղամարդկային-կանացի

հոգեբանական

տարբերությունները

բնական

էին,

արմատացած, բխում էին խոր անձնական ու սոցիալական հետևանքներից: Այս
միտքը հեշտորեն կառուցվեց արդեն ընդունված անգլո-ամերիկյան հավատի վրա,
որը

«բնական»

գենդերային

«առաջադեմ»

ռասաներին

տարբերակող

գործոն:

տարբերությունները
ավելի

Բացի

դիտարկում

«նախնականներից,

այդ՝

կենսաբանական

է

որպես

հասարակներից»
սեռը,

գենդերային

ինքնությունը, գենդերային դերերին կապվածությունը և սեռական կողմնորոշումը
համարվում էին միաձույլ, որոնք ամբողջովին հաստատուն, կայուն են «նորմալ»
անհատի մոտ: Օրինակ առողջ ու նորմալ աղջիկը կամ կինը, ով իրեն
նույնականացնում է որպես իգական սեռի ներկայացուցիչ, ով որպես անձ
հարմարված է մշակութային ակնկալիքներին՝
վարվելաձև

ունենալու

համար,

համարվում

կանացի
էր

համապատասխան

հետերոսեքսուալ:

Այս

գաղափարները, իհարկե, կառուցվեցին արդեն գոյություն ունեցող համոզմունքների վրա և ունեցան երկարատև ազդեցություն նրա վրա, թե ինչպես գենդերն
ուսումնասիրվեց հոգեբանների կողմից:
Գենդերային հոգեբանության ֆրոյդյան տեսակետն իշխում էր մինչև 1960ական

թվականները։

մարտահրավեր

նետել

Դրանից
կանացի

հետո

ֆեմինիստ

էության

ձևակերպումներին (ավելի վաղ էլ

հոգեբանները

ակադեմիական

և

սկսեցին

կլինիկական

կարելի է մարտահրավերներ

գտնել

հոգեվերլուծության մեջ, մասնավորապես Կարեն Հորնիի և Կլառա Տոմպսոնի
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տեսկետներում, բայց նրանց տեսություններն այստեղ չենք քննարկելու):
Վարքաբանությունը, որն ԱՄՆ ակադեմիական հոգեբանության իշխող
հարացույց (պարադիգմա) էր հատկապես 20-րդ դարի առաջին կեսին, հաշվի չէր
առնում անհատական տարբերությունները (ինչպիսին գենդերային տարբերություններներն են), կամ անձը, որը հետագայում կանանց և գենդերի հոգեբանությանը մղեց հայտնվելու ֆրոյդյան անձրևանոցի տակ: Այդ ժամանակ
այլընտրանքային տեսակետները և ֆեմինիստ հոգեբանների աշխատանքները
գրված էին հոգեբանության պատմությունից դուրս:
Համակարգային հետազոտությունը, որը նվիրված էր գտնելու կայուն,
ժամանակի մեջ ձգվող գծեր, որոնք միանշանակորեն հոգեբանորեն տարբերակում
են մի սեռը մյուսից, նախաձեռնություն էր, որը սկսվեց 1930-ական թվականների
սկզբներին:
Մասկուլինության/ֆեմինինության առաջին սանդղակը զարգացվեց 1936
թվականին Թերմանի և Միլսի կողմից, ովքեր ճանաչված էին բարձր մտավոր
զարգացման ունակություններ ունեցող երեխաների հետ իրենց հետազոտություններով: Նրանց անցկացրած թեստը բաղկացած էր ավելի քան 450 կետերից,
որոնք վերաբերում էին գենդերային հետաքրքրություններին, կարծիքներին,
հուզական արձագանքներին, և

անցկացվեցին տարրական ու

բարձրագույն

դպրոցների աշակերտների / ուսանողների հետ:
Մասկուլինության (ֆեմինինության) սանդղակն ապացուցեց, որ անհնար է
վավերականացնել

արտաքին

չափանիշը,

քանի

որ

այն

ուներ

ցածր

հուսալիություն և վարքային չփոխկապակցվածություն այն մեծությունների հետ,
որոնք

նախատեսված

էին:

Այնուամենայնիվ,

հեղինակները

պնդեցին,

որ

սանդղակն ունի կիրառելիություն, քանի որ բացահայտել էր «մասկուլինության և
ֆեմինինության

պատճառականացված

մտավոր

տարբերություններ»: Իրենց

հետազոտության շարժիչ ուժը ցանկությունն էր՝ ստեղծելու գնահատման գործիք,
որը կարող էր հուսալիորեն դուրս բերել «սեռական շրջվածության», այդ
ժամանակների

հոգեբանության

լեզվով

ասած,

հակում,

որը

համասեռա-

կանությունն է: Համասեռական տղամարդը ենթադրվում էր լինել հոգեբանորեն
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կանացի, և Տերմանն ու Միլսը ցանկանում էին ցուցադրել, որ բարձր մտավոր
ունակություններ

ունեցող

տղաներն

ավելի

հավանական

է,

որ

լինեին

համասեռական, քան մյուս տղաները:
Մենք

նկարագրում

ենք

Տերմանի

և

Միլսի

ծրագիրը

որոշակի

մանրամասնությամբ՝ ելնելով 2 պատճառներից: Առաջին, այն ոգեշնչեց այլ
փորձեր իրականացնել՝ չափելու համար մասկուլինությունը / ֆեմինինությունը
գենդերային կարծրատիպերի մասին մասնակիցների հաստատման միջոցով՝
ենթադրելով, որ հոգեբանական գենդերն արմատացած է և խորապես նստած գիծ
էր, դժվարչափելի՝ առանց թեստի նպատակը քողարկելու (Lewin, 1984a, 1984b;

Morawski, 1987):
Երկրորդ,

այն

բացահայտում

է

ենթադրությունը,

որ

սեռական

կողմնորոշումն ի հայտ է գալիս գենդերային կարծրատիպերի հաստատման
միջոցով և մշակույթի կողմից կառուցված գենդերային դերերով, օրինակ,
Մինեսոտայի

բազմափուլային

անձնային

սանդղակը

նորմավորվել

է

13

համասեռական տղամարդկանց խմբի վրա (Lewin, 1984b):
1970-ական թվականներին տարածված

ենթադրությունը, որ մասկու-

լինություն/ֆեմինինությունը ներկայացնում են միևնույն տարածականության
հակադիր խարիսխներ, նաև երկբևեռությունը փոփոխության ենթարկվեցին ֆեմինիստ

հոգեբանների

նոր

սերնդի

կողմից:

Հոգեբանական

մասկուլինութ-

յան/ֆեմինինության դիտարկումը՝ որպես անձի միասնական գիծ, պահպանվեց,
բայց այժմ դրա տարրերը` ֆեմինինությունը և մասկուլինությունը վարկածի
ենթարկվեցին, ըստ որի՝ վիճակագրորեն անկախ են, յուրաքանչյուրն ինքն իրեն
արտահայտում է նաև

երկբևեռությունը բարձրացնելու եղանակը : Այսպիսով՝

անհատը կարող է նկարագրվել որպես ցածր կամ բարձր մասկուլինություն կամ
ֆեմինինություն ունեցող:
Մասկուլինության/ֆեմինինության

իրական

նպատակը

սեռական

շրջվածության բացահայտումն էր, որը մթագնվեց հոգեբանական առողջության
նոր մտահոգությամբ՝ անդրոգինություն, որը նշանակում է՝

որևէ մեկն ունի

դրական բարձր կարծրատիպեր մասկուլինության ու ֆեմինինության տարրերում:
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Չնայած մասկուլինության/ֆեմինինության սանդղակների ակնհայտ սեռային
կարծրատիպացած բովանդակությանը՝ շատերը ողջունեցին այս տեսակետն այն
առումով, որ այն չափը, որում անհատը ցանկություն ունի նկարագրելու իրեն
կարծրատիպերի սահմաններում, առողջ հոգեբանական գենդերի օրինական
ցուցիչն է : Ինչպես Տերմանն ու Միլսն էին բացահայտել, 40 տարի առաջ մասկուլինության/ֆեմինինության այս

նոր մակարդակները չծառայեցին որպես լավ

կանխատեսում ո´չ գենդերային վարքի,

ո´չ էլ գենդերի այլ մեծությունների

համար:
Ներկայիս բաժնում Սպենսիի հետազոտության տեսակետը նյութականացնում է անձնային մոտեցման վստահությունից դեպի գենդերի ավելի ամբողջական
կոնցեպտուալացում տեղաշարժը: Օրինակ՝ գենդերի մասին իրենց ավելի վաղ
աշխատանքներում Սպենսին և նրա գործընկերները գտան, որ մասկուլինության /
ֆեմինինության միավորները փոխկապակցված չէին, անկախ կառույցներ էին,
որոնք անպատշաճորեն ներկայացված էին որպես միակ շարունակականության
հակադիր կողմեր (Spence, Helmreich, Stapp, 1975):
Ավելի ուշ Սպենսին ցույց տվեց, որ մասկուլինության բարձր միավորները
կապված էին և´ տղամարդկանց, և´ կանանց մոտ բարձր ինքնագնահատականի
հետ, որն էր հոգեբանորեն առողջ լինելու համար

մասկուլինության ու

ֆեմինինության մակարդակներում (համարվում է լինել «անդրոգին») բարձր
միավորներ ունենալու գաղափարը (Spence, Helmreich, 1980):
Այս և սրան հաջորդող ուսումնասիրությունները բացահայտեցին գենդերի
բազմաչափությունը, այն, որ «գենդերն» ընդգրկում է տարբեր գործոններ, որոնք
չեն կարող օգտագործվել գենդերի հետ կապված վերաբերմունքները և վարքերը
կանխատեսելու կամ ընդհանրացում անելու համար (Spence, 1993):
Նախքան անդրադառնալը հետազոտության երկրորդ հոսանքին, որն իր
ներդրումն ունի գենդերի այսօրվա հոգեբանությունում, պետք է հավելենք երկու
կետ: Առաջին, Ջոն Մոնիսի՝ 1972 թվականի գենդերի զարգացման մինչծննդյան և
հետծննդյան հետազոտությունը նույնպես փոփոխության ենթարկեց գենդերի՝
որպես միասնական գծի դիտարկումը և առաջ քաշեց այն գաղափարը, որ սեռը
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պետք է լինի գենդերից տարբերակված (Muelenhard, Peterson, 2011):
Մոնին պնդեց, որ մինչծննդյան և հետծննդյան գենդերային տարբերակումն
ունի բազմաթիվ ազդեցություններ, դաստիարակությամբ պայմանավորված սեռ, ոչ
կենսաբանական, թելադրված հիմնային գենդերային ինքնություն (որը նա
անվանեց որպես որևէ մեկի` կանացի կամ տղամարդ զգալու զգացողություն),
սեռական կողմնորոշումը, և այն, ինչ նա անվանեց սեռով կոդավորված դեր
(գենդերային դեր), կազմում էին գենդերային տարբերակման անկախ գծերը:
Տարիներ անց Մոնին սխալ համարվեց Մոնիի՝ գենդերային ինքնության
վրա դաստիարակության բացառիկ ազդեցությունն ունենալու տեսակետը : Նրա
տպագրված

գրքերին

անդրադարձան

ֆեմինիստ

հոգեբանները,

ովքեր

հարցադրումներ իրականացրին կապված այն իրողության հետ, որ գենդերը
դիտարկվում էր որպես գեների ու

հորմոնների պարզ արդյունք, որոնք

տեսականացնում էին սոցիալականացման ուժը՝ գենդերային համոզմունքները,
արժեքները ու վարքը սահմանելու համար (Tavris, Offir, 1977):
Երկրորդ, գենդերի կոնցեպտուալացման պատմությունը՝

որպես անձի

յուրահատուկ գիծ, բացառիկորեն կամ սկզբնականորեն քողարկում է գենդերի
մասին համոզմունքների ուժը, որն ազդում են մարդկանց ընկալման վրա, և
ակնկալիքները, որոնք մարդիկ ունեն իրենց և ուրիշների վարքի մասին: Վերջին 40
և դրանից ավել տարիների ընթացքում հետազոտությունների տարափը ցույց
տվեց գենդերային կարծրատիպերի և ուրիշների ընկալումների վրա ազդելու
դրանց ուժի կառուցվածքային բարդությունը (Eagly, Kite, 1987 ; Kite, Deaux, Haines,

2008)՝ որոշ իրավիճակներում նույնիսկ հիշեցնելով

սեփական վարքի մասին

(Robinson, Johnson, Shields, 1998):
Կիտը և Դոքսը (1987), օրինակ, կարծում են, որ լեսբուհի ու համասեռական
տղամարդու մասին կարծրատիպերը լայնորեն արտացոլում են շրջվածության
մոդելը` լեսբուհիները՝ որպես մասկուլին, համասեռական տղամարդիկ՝ որպես
ֆեմինին, որը տասնամյակներ շարունակ տրամաբանական էր մասկուլինության /
ֆեմինինության հետազոտությունում (Kite, 2011):
Մերի Կիտը և Քեյ Դոքսը նաև բացահայտեցին, որ համասեռական
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տղամարդու կարծրատիպը պարզորեն համարժեք չէ հետերոսեքսուալ կնոջ կարծրատիպին, և ոչ էլ լեսբուհիների կարծրատիպն է համարժեք հետերոսեքսուալ
տղամարդու կարծրատիպին: Նրանց աշխատանքն ազդեցիկ էր, քանի որ դա
կարևոր վաղ բացահայտում էր, թե ինչպես համասեռական / հետերոսեքսուալ և
կանանց/տղամարդկանց հատման կետերը կարող են գրավել տարբեր ինքնության
դիրքեր ունեցող մարդկանց կարծրատիպերի կոնցեպտուալացման մեջ: Այսօր
նրանց քննությունը մնում է ամենաքիչ տպագրվածներից մեկը, որն ուսումնասիրում է լեսբուհիների և համասեռական տղամարդկանց կարծրատիպերը: Իր
մեկնաբանություններում Կիտին նաև հիշեցնում է, որ սեռական կողմնորոշման ու
ռասայական պատկանելիության հատման կետերը դեռ պետք է շարունակաբար
ուսումնասիրվեն հոգեբանների կողմից:

Վարքային սեռային տարբերություններ

Հոգեդինամիկ երանգավորման մեջ գենդերը՝ որպես անձ հոգեբանական
հետազոտությունն ԱՄՆ-ում, գենդերի էմպիրիկ հետազոտությունը համարյա
միշտ բացառապես կենտրոնացել են վարքային սեռային տարբերությունների վրա
(կար

նաև

հետազոտության

հոսք`

նվիրված

կանանց

հոգեբանական

խանգարումներին՝ հատկապես կապված դաշտանի (մենստրուացիայի) կամ
սեռականության հետ, բայց այս ամենը դուրս է այս հոդվածի քննարկման
շրջանակներից) :
Դիտարկելով 1960-ական թվականներին հրատարակված հոգեբանական
հետազոտական գրականությունը` կարող ենք նկատել գենդերի սոցիալական
հոգեբանության հետ առնչվող թեմաների անընդհատ աճ : Թեմաներից մեկը կնոջ
աշխատանքն է,

զբաղվածությունը` սկսած կանանց՝ որևէ աշխատանքին

համապատասխանելիությունից
հետևանքներն

իրենց

մինչև

երեխաների

աշխատող
վրա :

մայրերի

ազդեցության

Հիմնականում

այսպիսի

հետազոտություններն իրականացվում էին թերի տեսակետից, որոնք ենթադրում
էին, որ անհատ աշխատող կանայք պատասխանատու էին նրա համար, թե
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ինչպես պետք էր հավասարակշռել աշխատանքի պահանջները և ընտանեկան
պատասխանատվությունները :
Հերմանի և Գիլստրոմի (1977) միջդերային և ներդերային կոնֆլիկտի մասին
հոդվածը,

որը

հաշվի

առնվեց

նաև

Բրետտի

կողմից

(2011),

կարևոր

մարտահրավեր էր նրան, թե կանայք չեն կարող լինել լավ աշխատողներ, քանի որ
ունեն և´ խնամակալության, և´ ընտանեկան դերեր : Նրանք ցույց տվեցին, որ դա
գենդերը չէր, այլ ավելի շուտ տանը և աշխատանքում դերերի քանակը, որոնց հետ
մարդը պետք է ճարպիկ լինի, և որոնք պայմանավորում են ընկալվող միջդերային
բախումը (կոնֆլիկտը), այսինքն՝ տղամարդիկ և կանայք, ովքեր ունեն երեխաներ և
աշխատում են ամբողջական դրույքով, ցուցադրեցին դերային կոնֆլիկտի միևնույն
տվյալները : Նրանց նախնական հարցը, որը վերաբերում էր կանանց համար
աշխատանքի տուրքին և ընտանիքին, այն հարց է, որն արտացոլվում է նաև
այսօր :

Ներկայումս

մարտահրավերների

մայրերը

շարունակում

(Crosby,

Williams,

են

հանդիպել

Biernat,

2004),

ավելի

քան

շատ

հայրերն

աշխատավայրում, մայրերն ավելի քիչ հաճախականությամբ են աշխատանքի
վերցվում, ստանում են ցածր աշխատավարձեր, ավելի քիչ ցանկալի են
աշխատանքի ընդունման համար, քան հայրերը, քանի որ մայրերը դիտարկվում
են որպես իրենց աշխատանքին քիչ նվիրված, և նույնիսկ երիտասարդ չափահաս
կանայք շարունակում են ակնկալել ընտանեկան աշխատանքի ու երեխայի
խնամքի

անհամաչափ

աշխատանքներ՝

հարաբերությունների հաստատմանը

չնայած

նրանց

հավասար

(Correll, Benard, Paik, 2007) (Askari, Liss,

Erchull, Staebell, Axelson, 2010) :
1970-ական թվականներին կարևորվում էր ամերիկյան հոգեբանության
ավարտական ծրագրերում կարևոր կանանց ներկայությունը, քանի որ տեղի
ունեցան մի շարք օրինական փոփոխություններ, ինչպիսին է 1964 թվականի
«Քաղաքացիական իրավունքների ակտը» և գլուխ 9 (1972), որն արգելում էր
կառավարական ֆինանսավորում ստացող ցանկացած կրթական ծրագրում սեռի
վրա հիմնված խտրականությունը : Կին ուսանողներից շատերը դիտարկվեցին
որպես ֆեմինիստներ, և նրանք մատնանշեցին (ինչպես ֆեմինիստ հոգեբանների
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ավելի վաղ սերունդը), որ սոցիալականացումը ու սոցիալական ակնկալիքները և
ոչ թե միայն կենսաբանությունը, կարևոր էին՝ հասկանալու համար, թե ինչու և
ինչպես են գենդերային տարբերությունները ստեղծվում : Տվյալ թեմայի հիանալի
օրինակ է Էկկլսի աշխատանքը (1987, 1994), որը նշում է, թե ինչպես է տեսությունը
դառնում

ավելի

ուժեղ,

երբ

հարցը

տեղաշարժվում

է

գենդերային

տարբերությունների հեռանկարից դեպի նրան, որ գենդերն ուսումնասիրվի
սոցիալական կոնտեքստում (հեռանկար, որը կքննարկենք հաջորդ բաժնում):
Հարցնելու փոխարեն, թե ինչու կանայք չեն իրականացնում կարիերայի
միևնույն ընտրությունները, որ տղամարդիկ են իրականացնում, Էկկլսը (2011)
հարցրեց,

թե

ինչու

են

տղամարդիկ

և

կանայք

իրականացնում

այն

ընտրությունները, որոնք իրականացնում են : Նրա ակնկալիք արժեքային մոդելը

(Eccles, 1983) բարդացրեց այն գաղափարը, թե ձեռքբերմանն ուղղված որոշումների
պատճառները գտնվում են բացառիկորեն միայն անհատի մեջ: Նա ցույց տվեց, թե
ինչպես է սոցիալական միջավայրն ազդում անհատի հաջողության նկատմամբ
ունեցած ակնկալիքների, խնդրի կարևորության մասին գաղափարների, հասանելի
տարբերակների

ընկալման

վրա :

Նրա

մոդելն

անկասկածելիորեն

ազդեց

գենդերային տարբերությունների մասին ձեռքբերումներում սոցիալ հոգեբանների
մտածողության ձևերի վրա:
1970-ական թվականները նույնպես բնութագրվեցին պայքարով՝ ավելի լավ
սահմանելու համար, թե գենդերի ֆիմինիստական ուսումնասիրությունն ինչ է
ընդգրկում իր մեջ, և ինչպես է «գենդերի» մասին մտածողությունը

կապված

տարբեր սեռի հետ տարբերությունների ցանկի կուտակումից: Ֆեմինիստները
հավաքեցին գիտաժողովների հոդվածները և հրատարակված հետազոտություններն իմսատավորելու համար այն դաշտերը, որոնք ուսումնասիրել էին
գենդերն անձի շրջանակներում, ինչպես նաև գենդերը՝ որպես սոցիալական
համատեքստի գործառույթ (Baer, Sherif, 1974; Sherman, 1971): Մեկ այլ հարց է՝
ինչպես սահմանել գենդերի սահմանները:
1970-ական թվականների վերջերին ֆեմինիստ հոգեբանների համար
դարձավ համընդհանուր սեռի՝ որպես կատեգորիզացիա տարբերակումը, որը
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հիմնված էր անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի վրա, և գենդերը՝ որպես մշակութային
իմաստներ, որոնք կապված էին սեռի և սեռային տարբերություններին (Unger,

1979): Դրան զուգահեռ՝ ռասայական էթնիկ հոգեբանությունը մերժեց «ռասայի
հոգեբանության» անգլո-ամերիկյան հասկացողությունը, բայց սոցիալական այլ
ինքնություններ, ինչպիսին սոցիալական դասն է, առաջ եկան դրանից հետո:
Ինքնության վրա հիմնված հետազոտությունները զարգացան իրարից անկախ:
Հատկապես «գենդերն» ի սկզբանե սպիտակամորթ կնոջ ուսումնասիրությունն էր,
և «ռասան» հիմնականում աֆրո ամերիկյանների ուսումնասիրությունն էր, որն
առանձապես ուշադրություն չէր դարձնում գենդերին:
1980-ական թվականներին ավելի շատ քննարկում կար գենդերի այլ
սոցիալական ինքնությունների հետ փոխկախվածությունների մասին, բայց
փոխկախվածությունը՝

որպես

տեսական

հեռանկարների

արտացոլում,

հետազոտական պրակտիկայում եկել է հոգեբանության առաջնային գիծ միայն
վերջերս (Shields, 2008): Գենդերային տարբերությունների մասին բանավեճերը
շարունակվում են մինչ օրս (Kimball, 1995, 2001): Մի մակարդակում բանավեճեր են
ընթանում նրա շուրջ, թե արդյոք տարբերությունն ու նմանությունը պետք է
ընդգծվեն, թե ոչ: Օրինակ, համեմատելով կանանց և տղամարդկանց խաբուսիկ
տեսքը միջխմբային տարբերություններում, շեշտադրում են խմբերի միջև ըստ
նմանության

տարբերության

կարևորությունը,

և

նյութականացնում

են

կանանց/տղամարդկանց կատեգորիաները:
Հայդն առաջարկել է այլընտրանքային մոտեցում՝ նշելով, որ գենդերային
նմանությունները, ոչ թե տարբերությունները համապատասխանում են գիտական
ուսումնասիրությանը:

Մեկ

այլ

մակարդակում

տարբերության/նմանության

պնդումները թաքցնում են այն, ինչին կամ ում շատերը հավատում են, ներառյալ
ինքներս մեզ, հետևաբար ամենահրատապ խնդիրներն են: Տարբերությունների
հետազոտության

քննադատության

մեջ

Ֆայնն ու

Գորդոնը

պնդեցին,

որ

«հոգեբանության մեջ գենդերի՝ որպես տարբերության գործառույթի բացառիկ
կառույցը որպես քաղաքական և գիտական ոլորտ, հեռու է ուժի, սոցիալական
կոնտեքստի, իմաստի, հյուսված սուբյեկտիվությունների հարցերից: Փոխարենը
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գենդերը

տարբերություն հիմնական ձև է, որում գենդերը քննարկվում և

բացատրվում է մշակութային ոլորտում, որն իր հերթին կլանված է գիտական
ոլորտում» (Danziger, 1997; Richards, 2002; Shields, Bhatia, 2009): Վերջնական
արդյունքն այն է, որ գենդերային տարբերությունը՝ որպես բացատրություն,
ձևափոխվում է ավելի քիչ գոհացնող տարբերության:
Գենդերը՝
ճանաչումը,

որպես

ոստ

տարբերություն,

որի՝

գաղափարախոսություն

են`

գենդերային
ընդգրկված

պահանջում

է

առաջին

համոզմունքներն
լինելով

սոցիալ

ու

հերթին
վարքերը

կառուցվածքային

համակարգեր: Այն նաև պահանջում է ընդունել այն, ինչ էին ֆեմինիստ
հոգեբանները պնդում երկար ժամանակ «միշտ կա վարքի ուսումնասիրության
քաղաքական մեծություն, հատկապես երբ այդ վարքը բացահայտորեն կապված է
ուժի և կարգավիճակի հետ»:
Գենդերային

դերերից

դեպի

գենդերը

համատեքստում

Ֆեմինիստ

հոգեբանների առաջին սերունդը դիտարկել է սոցիալական ուսուցումը և
ակնկալիքները՝ վարքում գենդերային տարբերությունները հասկանալու համար :
Զարմանալի

չէ,

որ

1960-ական

թվականներին

ֆեմինիստ

հոգեբանների

վերածնունդի հետ մեկտեղ սոցիալական գործոնների կարևորությունը նորից
ընդգծվեց :
Հոգեբանության մեջ առաջին սերնդի ֆեմինիստների համար գենդերային
ուսուցումը սահմանված էր որպես վարքի, համոզմունքների և վերաբերմունքների
փորձ, որոնք կերտվել են մշակութային, գենդերային դերերում : Մեկ այլ նոր
զարգացում նկարագրում էր գենդերային դերերն ընդգրկված ուժի ավելի լայն
սոցիալ կառուցվածքային համակարգերում : Ավելի վաղ ֆեմինիստ հոգեբանները
կապել են կանանց դերերը և կանանց վարքի սոցիալականորեն սահմանված
սահմանափակումները հայրիշխանական ավելի լայն համակարգի հետ, բայց
նրանք

դադարեցին

տեսնել

գենդերային

ճնշումը

որպես

ճնշման

այլ

համակարգերին անխզելիորեն կապված իրողություն, ինչպես ռասայի ու դասի
դեպքում է։
1980-ական

թվականների

կեսերից
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սկսած՝

տեսնում

ենք

նախորդ

տասնամյակների ջանքերի արդյունքները, քանի որ ստեղծարար և ազդեցիկ
հրատարակումներն առաջ են մղում գենդերային տեսությունը, չափումները,
գենդերային հոգեբանների քննադատությունները : Օրինակ՝ 1987 թվականն աչքի
ընկավ գենդերի սոցիալ ֆեմինիստ հոգեբանության առաջխաղացմամբ, հրատարակվեցին մի շարք դասական գրքեր և հոդվածներ (Deaux, Major, 1987 ; Eagly,

1987 ; Eccles, 1987 ; West, Zimmerman, 1987): Այս ժամանակահատվածում տպագրված աշխատանքների շարքը և ազդեցությունը նույնիսկ ավելի մեծ

ուշադ-

րության են արժանի, քանի որ ուշ 1980-ական թվականների վերջը նաև կարևոր
բացասական

ռեակցիայի

շրջան

էին՝

ուղղված

ֆեմինիստների`

կանանց

հնարավորությունների և հավասարության առաջխացմանը, որը սկսվել էր դեռևս
1970-ական թվականներին:
Ինքնալռեցման կառույցը սոցիալական դերի մոտեցման լավ օրինակ է, որը
դերը դիտարկում է ճնշման համակարգերում : 1992 թվականին Ջեկը և Դիլլին
պնդեցին, որ կանանց վարքի ակնկալիքների հարումը հենց կանանց մոտ
կլինիկական ընկճվածության (դեպրեսիայի) էական գիծ է : Նրանց մոտեցումը
հակադրվում է դեպրեսիայի դիաթեզիս-սթրես մոդելին, որը կենտրոնանում է
անհատի վրա որպես խնդրի, իսկ

կանանց ինքնալռեցման հոգեվերլուծական

տեսակետը դիտարկում է որպես «խոսելու ձգտումների գերկախվածություն» :
Փոխարենը նրանք տեսնում են կանանց ընկճվածությունը՝ որպես պատասխան
«լավ կին» լինելու մշակութային սցենարներին և մանրամասն դիտարկում, թե
ինչպես է տվյալ սցենարներին հարումը բացասականորեն ազդում կանանց
հարաբերությունների / ինքնասխեմաների վրա, բացահայտումներ, որոնք տեղին
են նաև այսօր (Jack, 2011 ; Shouse, Nilsson, 2011):

Գենդերը՝
անհանգստացրին

որպես

անձնային

գենդերը

գիծ

մոդելի

համատեքստում

այլընտրանքները

դիտարկելու

կարծես

կարևորությանը:

Գենդերը համատեսքստում մոդելը (Deaux, Major, 1987) ընդգծեց, որ անհատական
գենդերային պաշարը ցանկացած սոցիալական իրավիճակում

միայն մեկ

բաղադրամաս էր: Այլ անհատները, որոնց հետ մարդը շփվում էր, ունեին իրենց
սեփական ակնկալիքները այլ մարդկանց վարքի մասին, ինչպես նաև գենդերի
260

հետ կապված վերաբերմունքների, համոզմունքների և վարքի իրենց սեփական
պաշարը : Իրավիճակը նույնպես կարող էր նկարագրվել որպես իրավիճակ, որը
տարբերակում է՝ ինչում է դա եղել «գենդերականացված», և ինչ ձևերով է եղել
«գենդերականացված»: Օրինակ՝ միայն մեկ կնոջ և հետերոսեքսուալի հետ
հանդիպման ժամանակ գենդերը տեսանելի էր, բայց հետազոտողներն ու
թիրախները յուրաքանչյուր իրավիճակի համար ունեին տարբեր գենդերի հետ
կապված ակնկալիքներ : Այն, թե ինչպես է գենդերի տիպի վարքը հետազոտվում,
կախված է անձի, հետազոտողի ու սոցիալական համատեքստի փոխազդեցությունից : Այս մոտեցումն օգնել է հետազոտողներին դուրս բերելու մասնակիցների գենդերի «հիմա տեսնում ես դա, իսկ հիմա չես տեսնում» բնույթը :
Գենդերը համատեքստում մոտեցման հարաբերականորեն ավելի վաղ
օրինակ է Բերմանի` սեփական և այլ հետազոտողների տեսակետը, որը առնչվում
է երեխաներին ուղղված պատասխան ռեակցիային: Կանանց և տղամարդկանց
պատասխանները երեխաներին տարբեր է` կախված իրավիճակի ֆիզիկական և
սոցիալական որակներից, պահանջվող պատասխանից ու

երիտասարդի հետ

հետազոտող-մասնակից հարաբերությունների դերից :
Կարևոր էր տեղաշարժը գենդերն ուղղակիորեն որպես անձնային գիծ կամ
դեր դիտարկելուց դեպի գենդերի մասին համոզմունքները չափելը, ներառյալ
գենդերային

կարծրատիպերի

հետազոտությունը,

սոցիալական

փոխազդեցությունների վրա դրանց համառությունն ու ազդեցությունները և
սեքսիստական

համոզմունքները,

որոնք

պահպանում

են

կարծրատիպերի

հուսալիությունը:
1997 թվականին Գլիկը և Ֆիսկեն մեզ դրեցին այն խնդրի առաջ, որն ընկած է
գենդերի սոցիալական հոգեբանության կենտրոնումԴա հայրիշխանության սոցիալ
կառուցվածքային համակարգերի հետ կապն էր, որը պահպանում և նպաստում էր
անհավասարության հիմնարկներն ու

պրակտիկաները : Նրանց հոդվածը

ներկայացնում է լայնորեն օգտագործվող «Հակասական սեքսիզմ սանդղակի»
(ՀՍՍ) զարգացումը և վավերացումը : Հեղինակներն սկսեցին այն տեսակետով,
ըստ որի՝ սեքսիզմը խմբից դուրս նախապաշարմունքի նման չէ, չնայած ունի նման
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հետևանքներ : Հատկապես կանայք և տղամարդիկ միջկախված են և չեն կարող
խուսափել իրարից : Այս կապվածությունը թույլ է տալիս կանանց դիտարկվել
ակնհայտորեն դրական ձևով (Glick, Fiske, 2011): Սպենսի և Հելմրեյխի ու
ուրիշների՝ սեքսիզմի չափման հատուկ գործիքների պես ՀՍՍ-ն կենտրոնանում է
այն հանգամանքի վրա, թե ինչն է սեքսիզմին դարձնում «առանձնահատուկ», դա
այն է, ինչը հնարավոր է դարձնում հաստատել հայրիշխանական համակարգը,
որն արժեզրկում է կանանց ու միաժամանակ թվում է, թե արժևորում է (Swim,

Cohen, 1997 ; Tougas, Brown, Beaton, Joly, 1995): Սա գենդերի տարբերակն է, որ
հաճախ կարելի է լսել․ «Ես նախապաշարմունքներ չունեմ, բայց...» :
Գենդերի սոցիալ կառուցվածքային մոտեցումը նմանապես ներկայացնում է
գենդերը

համատեքստում

դիրքը :

Կառուցվածքային

ընկալում է որպես գործընթաց, որը հաճախ

հեռանկարը

գենդերն

բնութագրվում է

որպես

«վերարտադրվող գենդեր» ։ Վերջինս միաժամանակ ստեղծում ու ամրացնում է
գենդերի

մշակութային

իմաստները

և

ուժի

ու

ճնշման

վրա

հիմնված

համակարգերը (Bohan, 1993 ; Shields, 2002 ; West, Zimmerman, 1987):
Գենդերն առաջանում է սոցիալական փոխազդեցությունների միջոցով՝ որպես ինքնության բանակցված պնդում, ինչն էլ վկայում է այն, որ գենդերը մարդը
ձեռք չի բերում զարգացման գործընթացում, այլ ավելի շուտ այն շարունակաբար
կիրառվում է ինչպես մեծ, այնպես էլ փոքր սոցիալական փոխազդեցություններում: Տեսնելով գենդերը որպես բայ և պրակտիկա` կարողանում ենք ըմբռնել, թե
ինչու է այդքան դժվար արմատահան անել կամ փոխել գենդերային համակարգերը:
Որպես սոցիոլոգ՝ Դան Վաննոյը (2001, էջ 511) նշում է՝ «յուրաքանչյուր պահ,
յուրաքանչյուր օր անհատները հնարավորություն ունեն ընտրելու տարբեր
վարվելակերպեր, դիմադրելու գենդերային ակնկալիքներին, որոնք կապված են
հսկողության ու հարգանքի հետ», սակայն մենք չենք անում այդպես : Փաստացի
նույնիսկ նրանց՝ անհավասարության գենդերային նորմերից դուրս գտնվողներին,
կարելի

է

տեսնել

որ «անտեսանելի

«վերարտադրելով
ակնկալիքներից

գենդեր»

դուրս
262

շրջանակներում

գործողությունը

այնպես,

սովորաբար

վերաստեղծում է տղամարդկանց և կանանց միջև անհավասարությունը, նույնիսկ
եթե գենդերը կապ չունի իրավիճակի հետ» :

Հնարավոր դարձնելով ֆեմինիստ հետազոտությունը։ Ցանցեր և
խորհրդատուներ

Մենք ուզում ենք նշել մեկ այլ ընդհանուր թեմա, որն ապշեցնում է մեզ, երբ
մենք կարդում ենք մեկնաբանությունները և հոդվածերը: 1960-ական թվականներին կանայք քիչ էին ներկայացված ավարտական ծրագրերում և հազվադեպ էին
առկա հետազոտական ուղղվածություն ունեցող համալսարաններում: 1960-ական
թվականների կեսերին Ջանեթ Սպենսն իր հոգեբանական ֆակուլտետում միակ
կին անդամն էր: Կին պրոֆեսորները` և´ սևամորթ, և´ սպիտակամորթ, առայժմ էլ
քիչ են ներկայացված բազմաթիվ հետազոտական, հատկապես վարկանիշ ունեցող
համալսարաններում:
1960-ական թվականների վերջերին գենդերի գործակիցները սկսեցին
փոխվել, համենայն դեպս ավարտական մակարդակներում : Այս փոփոխությունը
հնարավորություն տվեց մեզ ունենալու մեր առաջին մուտքը դեպի ֆեմինիստ
հոգեբանություն` համագործակցելով այլ ֆեմինիստների հետ, ինչպես Էլիզաբեթ
Էկկլսը համագործակցեց 4 այլ ֆեմինիստ շրջանավարտների հետ: Էկկլսը նաև
նշեց, թե ինչպես իր ակնկալած արժեքային մոդելը հասավ հաջողության, քանի որ
ներառված էին ուսանողներ, Էլիզաբեթ Դուվանի խորհուրդները

(Դուվանը

դարձավ «Կանանց հոգեբանության հասարակության» առաջին նախագահ էր 1973
թվականին):
Ջեան Հերմանը (Brett) և Կարեն Կուցինզկի Գիլստրոմն իրականացրին
նախաձեռնող ուսումնասիրություն` նվիրված աշխատանք-ընտանիքի ամբողջովին նոր դաշտին, քանի որ նրանք ընդհանուր հետաքրքրություն ունեին մի շարք
կարևոր հարցերում, որոնք այլ հոգեբաններ անտեսել էին: Այնուհետև Մերի Կիտը
և Դանա Ջեկն ունեցան հաջողակ ֆեմինիստ ֆակուլտետի խորհրդատուներ
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(հարգված Քեյ Դոքսը և Կառոլ Գիլիգանը), որոնք ոգեշնչեցին նրանց և
համագործակցեցին նրանց հետ : Եզրից կենտրոն շարժվելն էլ է պահանջում
մասնագիտական կարևոր ցանցերի առկայություն (Unger, Sheese, Main, 2010), և
մենք տեսնում ենք այդ ցանցերի, համագործակցության կարևորությունը:

Շրջադարձային կետերից դեպի հետագա ուղղություններ

Հայացք նետելով նրան, թե որտեղից է գենդերի սոցիալ հոգեբանությունը
եկել,

չենք կարող չանդրադառնալ այն իրողությանը, թե ուր կարող է տանել

գենդերի հոգեբանությունը: Սրա մասին ավելի հեշտ է խոսելը, քան անելը: Մեզնից
յուրաքանչյուրը

որոշակիորեն

տարբեր

տեսակետներում

է

գտնվում

մեր

մասնագիտական առաջխաղացման մեջ․ Էլենն ավարտել է իր առաջին տարին
ավարտական դպրոցում և սկսում է ստանալ երկակի աստիճան սոցիալական
հոգեբանությունում և կանանց ուսումնասիրություններում, Ստեֆանին հանձնեց
իր ավարտական աշխատանքը 1970-ական թվականի սկզբին, և այդ ողջ ընթացքում նա խորքայնորեն ներառվել

ֆեմինիստական հոգեբանությունում՝ իր

մասնագիտական կարիերայում : Չնայած այս տարբերություններին՝ մենք երկուսս
էլ հակված ենք լինելու լավատես, Էլենը ոգևորված ցանկանում է դառնալ
ֆեմինիստական հոգեբանության համայնքի մաս և ներդրում ունենալ դրա առաջխաղացման մեջ, Ստեֆանին պահպանել է հոգեբանական գիտության ռեսուրսների հանդեպ իր հավատը, որը միջոց է դրական սոցիալական փոփոխություններ
տարածելու համար: Ունենալով այդ նախազգուշացումը մտքում` տեսնում ենք
գենդերի սոցիալական հոգեբանության մեջ 3 կարևոր թեմաներ:

Հետազոտական մեթոդների ավելի լայն կիրառում

Նոր և բարելավված մեթոդներ են գալիս դեպի բեմ: Մենք խոսում ենք միայն
2 օրինակների մասին այստեղ, բայց մեր հիմնական գաղափարն այն է, որ մենք
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կարիք ունենք ավելի լայն մտածելու մեթոդների շարքի մասին, որոնք հանգեցնում
են գենդերի ֆեմինիստական հետազոտությանը Անկախ նրանից, որ մեթոդները
հեշտորեն համատեղելի են ֆեմինիստական հետազոտական արժեքների հետ կամ
ունեն ավելի քիչ ակնհայտ ռեսուրսներ, մենք պետք է: ուշադիր լինենք այն
հարցերին, որ մենք ենք բարձրացնում՝ կարևորելով

մասնակիցների հետ մեր

համագործակցությունը և մեր բացահայտումների մեր մեկնաբանությունները:
Առաջին, քանակական մեթոդների լայն շարքը և քանակական աշխատանքը
հաճախ հետազոտության իդեալական ֆեմինիստական մոտեցում է, որովհետև
այն տալիս է հնարավորություն հետազոտելու մասնակիցներին, և այն ունի
ռեսուրս՝

դիտարկելու

հետազոտողի

ու

մասնակցի

միջև

առկա

ուժային

հարաբերությունները: Քանակական ուսումնասիրությունների ու քանակական/
որակական միահյուսված մեթոդների կիրառման համար

ուսանողները, ինչևէ,

պետք է ծանոթանան հասանելի քանակական տեխնիկաների լայն շարքին և
ստանան համապատասխան ուսուցում, թե ինչպես դրանք կիրառել: Կարևոր ձևով
նաև քանակական և միահյուսված մեթոդների բացահայտումն օգնում է ֆեմինիստ
հետազոտողներին՝ պահպանելու առողջ թերահավատություն «չեզոք արժեք»
հետազոտության

վերաբերյալ

և

նպաստել

հետազոտական

գործընթացի

քաղաքականությունների իրազեկությանը (Cosgrove, McHugh, 2010 ; Gergen, 2001):
Երկրորդ, կարևոր են նաև նեյրոգիտական մեթոդները: Ֆեմինիստական
հետազոտության ներկայությունը նեյրոգիտության մեջ կարևոր է, քանի որ եթե ոչ
ոք չկա, որ ցույց տա տեխնիկանի սահմանափակող պայմանները կամ կեղծ
կիրառումները, մենք համարձակության ենք դիմում՝ ականատես լինելու 19-րդ
դարի գենդերի հոգեբանության վերածնունդին, որը սահմանում է կանանց սոցիալ
կառուցվածքային երկընտրանքը՝ որպես ոչ ավելի, քան

կանանց (նեյրո)

կենսաբանության դրսևորում (Fine, 2008) : Դրանք կարող են ներդրում ունենալ՝
կառուցելու համար երկար ժամանակ պահանջող փորձարկելի տեսությունները,
որոնք ներկայացնում են գենդերային վարքի կառուցման ու պահպանման
կենսաբանական, սոցիալական, հուզական և իմացական (կոգնիտիվ) տարրերի
բարդ փոխհարաբերությունը:
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Սոցիալական ինքնությունների փոխկախվածությունը

Երկար

տարիներ

ֆեմինիստ

հոգեբանները

պնդել

են,

որ

մեր

հետազոտությունը պետք է ուշադրություն դարձնի այն փաստին, որ սոցիալական
ինքնությունները չեն գործում իրարից անկախ: Վերջերս տեսնում ենք տեղաշարժ՝
լուրջ ընդունելու համար

կարիքը՝

ձևափոխելու հին հետազոտական պրա-

կտիկաները կամ ստեղծելու նորերը, որոնք հնարավորություն կտան իրականացնելու փոխկախվածության ուսումնասիրություն (Bowleg, 2008 ; Warner, 2008):
Բացի ապրված կենսափորձի ավելի ճշգրիտ ներկայացում լինելուց՝
փոխկախվածության հեռանկարն անհանգստություն է ներկայացնում կենսաբանական էսենցիալիզմին, որը հոսում է միատարածական խմբերի համեմատություններից: Արդեն նշել ենք, որ գենդերային տարբերությունների հետազոտության մոտեցման մեջ կան որոշ սահմանափակումներ: Նաև հասկանալի է,
որ եթե 2 խումբ համեմատվում են, ապա մեկն անխուսափելիորեն ծառայում է
որպես ստանդարտ խումբ մյուսի նկատմամբ: Կանանց և տղամարդկանց այսպիսի
տղամարդակենտրոն համեմատությունը, օրինակ, մեկնաբանում է միջխմբային
տարբերությունները, շեշտում խմբերի միջև տարբերության կարևորությունը ու
նյութականացնում

կանանց/տղամարդկանց

կատեգորիաները

(Hare-Mustin,

Marecek, 1988): Երբ խմբերը դիտվում են որպես «բնական» խմբեր (կանայք/
տղամարդիկ, սևամորթ/սպիտակամորթ և նույնիսկ հարուստ/աղքատ), նվազագույն դիմադրության բացատրման ուղին համարվում է բնական/կենսաբանական
/տոհմական պայմանների հատկությունը:

Գենդերը՝ որպես կարգավիճակի և ուժի հարաբերությունների
համակարգ
Դեռևս երկար ուղի կա գնալու և հասկանալու համար, թե ինչպես են
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գենդերը, կարգավիճակը ու ուժը գործում հատուկ սոցիալական համատեքստում:
Սոցիալական հոգեբանական հետազոտությունում ուժը հաճախ անհատների
կոնցեպտուալացված հատկություն է։ Մարդկանց կարգավիճակը նրանց տալիս է
դիրք և մյուսների վրա ազդելու ռեսուրսներ: Սոցիալական հոգեբանական շատ
հետազոտություններ առնչվում են ուժին, ինչն էլ միտում ունի կենտրոնանալու
ավելի քիչ ուժ ունեցողների և ուժ ունեցողների վրա, դիտարկելու ուժի
հետևանքները,

հետևաբար

ուսումնասիրված համատեքստները

նրանք են,

որոնցում կարգավիճակը և ուժը գործում են միասին:
Երբ մենք անդրադարձնում ենք ուժի հարցերը գենդերին, ինչևէ, դա կարող է
լինել կարևոր գործոն՝ առանձնացնելու համար երկու կառույցները, մասնավորապես, եթե մտքում ունենք փոխկախվածության գաղափարը: Փոխկախվածությունները ստեղծում են և´ ճնշում,´ և հնարավորություն (Baca Zinn, Thornton Dill,

1996), հետևաբար և կարգավիճակը և ուժը, որոնք կապված են տրված փոխկախված դիրքին, հարաբերվում են նրա հետ, թե էլ ով կա իրավիճակում և իրավիճակի
էությանը :
Դոքսը (2000) նշում է, որ եթե կարգավիճակը ու ուժը միավորված են, մենք
վտանգում ենք էականացնել գենդերի ու ուժի միջև կապը : Որպես օրինակ
վերցնելով առաջընթացում գտնվող մեր համագործակցային հետազոտությունը`
ստացվում է, որ մասնակիցների զայրույթի գործակիցները թիրախավորվում են
համաձայն տարբեր գործոնների` գենդերային/ռասայական պատկանելիության և
նաև համաձայն համատեքստի:
Զայրույթը հույզ է, որն արտահայտում է ոտնահարված իրավունքի
զգացողություն, և դրա նպատակն է վերականգնել կարգ ու կանոնը: Դա կարող է
լինել այն բարձրագույն կարգավիճակը, որոնց անհատները հավատում են՝
որոշակի իրերի մասին իրավունքի մեծ զգացողություն ունենալու համար։ Այդպես
նաև իմաստավորում են իրենց բարկացած պատասխանները: Մյուս կողմից
կարող է լինել, որ փոփոխություն իրականացնելու ընկալվող ուժը միայն կապված
լինի ընկալվող կարգավիճակի հետ, և զայրույթը այդ դեպքում տարբեր իմաստներ
կստանա, եթե արտահայտվում է այն պայմաններում, ուր կա որևէ փոփոխություն
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իրականացնելու քիչ հնարավորություն՝ համեմատած այն պայմանների հետ, ուր
կա փոփոխությունների ավելի շատ հնարավորություն : Հետևաբար մենք կարիք
ունենք հասկանալու, թե արդյոք ընկալվող զայրույթը տարբեր խմբերի համար
փոխկախված դիրքի կարգավիճակի, այդ իրավիճակում ոտնահարված իրավունքի
կենսափորձի նկատմամբ խմբի ունակության, համոզմունքների, իրենց իրավունքները հաստատելու պատրաստակամության տարբերությունների կամ դրա
հաստատման արդյունավետության մասին համոզմունքների արդյունք է:

Եզրափակիչ միտք
Այս հատուկ բաժնին նվիրված մեր համագործակցությունը հիշեցրեց մեզ
երկուսիս էլ, թե ինչու ենք մենք այդքան հետաքրքրված մեր հետազոտությամբ և
նվիրվել գենդերի հոգեբանության ուսումնասիրությանը: Մենք եկանք այս
համագործակցությանը մեր գործունեության ոլորտների երկու տարբեր կետերից:
Ստեֆանիի համար տվյալ պատմության վերադիտարկումը հիշեցում էր
նրա մասին, թե ինչքան է դաշտն առաջ շարժվել 20-րդ դարի սկզբի իր
դժվարություններից, որը դիտարկում էր կնոջը պաթոլոգիայի, հոգեդինամիկ
անձնային տեսության հետերոսեքսիստ տեսանկյունից : Էլենի համար դա
հիշեցում էր, թե ընդհանրապես նա որքան է շահել ֆեմինիստ շարժումից և
հոգեբանությունից: Երկուսիս համար էլ ամենաոգևորիչ կետը հիմա մեր
համագործակցության հետագա հնարավորություններն են։

Harvey Wallace, Cliff Roberson “Victimology: Legal, Psychological, and Social
Perspectives” / Third Edition, by Pearson Education, 2011 / Chapter 6 Females as Victims
(pp. 88 – 108)
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ԶՈՀԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ԳԼՈՒԽ 6: ԿԱՆԱՅՔ` ՈՐՊԵՍ ԶՈՀ
Գլխի ենթաբաժիններ

Սեռական հարձակում
Սահմանում
Սեռական բռնության նկարագրման տեսություններ
Բռնաբարության տիպաբանություն
Խնդրի տարածվածություն

Անծանոթ անձի կողմից բռնաբարություն
Սահմանում
Իրավական կողմեր
Զոհերի ընտրություն

Ծանոթ անձի կողմից բռնաբարություն
Ներածություն
Սահմանում

Ամուսնական բռնաբարություն
Պատմական ակնարկ
Ամուսնական բռնաբարությանը նպաստող

Հետապնդում
Սեռական ոտնձգություն
Ներածություն
Սահմանում
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Ամփոփում
Հիմնական հասկացություններ
Քննարկման հարցեր
Առաջարկվող գրականության ցանկ
Հղումներ

Ուսուցման նպատակները
Այս գլխի ընթերցանությունից հետո, Դուք կկարողանաք `


յուրացնել

սեռական

բռնությանը

վերաբերվող

տարբեր

տեսությունները,


տարբերակել բռնաբարության տիպաբանությունները,



բացատրել ծանոթ անձանց կողմից պատմական դիմադրությունը

ճանաչելու և ամուսնական բռնաբարությանների գոյության փաստը,


ճանաչել աշխատանքային ոչ հարազատ միջավայրը:

ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄ
Սահմանում

Իրականում ինչպե՞ս են սահմանվում այնպիսի հասկացությունները,
ինչպիսիք են բռնաբարությունը, ամուսնական բռնաբարությունը, ծանոթ անձի
կողմից բռնաբարությունը և սեռական բռնությունը: Արդյո՞ք մենք սեռական
բռնությունը պետք է դիտարկենք բացառապես իրավական, բժշկական և
հոգեբանական տեսակյուններից կամ էլ նշված տեսանկյունների միասնությամբ:
Յուրաքանչյուր մոտեցում ունի սեռական բռնությունն իր գիտակարգին բնորոշ
ձևով սահմանելու հիմնավոր պատճառներ:
Սեռական ոտնձգությունը կարող է պայմանավորված լինել մի շարք
հանգամանքներով`
հարկադրանքով,

ինտիմ

անծանոթ

զուգընկերոջ
անձի

հետ

կողմից

սեռական

կապ

բռնաբարության,

ունենալու

բարում

կնոջ

փաղաքշանքի կամ հարկադիր սեռական ակտի այն դեպքերում, երբ կինը
270

չափազանծ հարբած է համաձայնություն տալու կամ առարկելու համար:
Աղյուսակ 6.1.–ում ներկայացված են որոշ տվյալներ բռնության դրսևորման
գենդերային առանձնահատկությունների մասին:
Կնոջ հանդեպ ագրեսիվության և բռնության կիրառումը գոյություն է ունեցել
անհիշելի ժամանակներից: Ավանդույթի համաձայն` կանանց հանդեպ սեռական
բռնությունը դիտարկվել է որպես անծանոթ մարդու կողմից կատարված արարք:
Վերջին շրջանում սկսել

են առանձնացնել նաև սեռական բռնության այլ

տեսակներ: Կարծում ենք` կինը կարող է բռնաբարության ենթարկվել նաև ծանոթ
մարդու կողմից, և «ծանոթի կողմից իրականացված բռնաբարություն» հասկացությունը մեր բառարանի համընդհանուր կիրառություն ունեցող հասկացություններից մեկն է:
Գոյություն ունեն սեռական բռնության նաև այլ տեսակներ, որոնք ավելի
աննկատ են, սակայն ունեն նույնքան կործանարար և վնասակար նշանակություն:
Սեռական բռնության այդ տեսակներից են սեռական ոտնձգությունն ու սեռական
խտրականությունը:
Սեռական բռնությունը սահմանել վերոհիշյալ գործոններից որևէ մեկի
միջոցով, նշանակում է հաշվի չառնել այն մոտեցումը, ըստ

որի` կանայք

հավասարազոր են տղամարդկանց:
Սեռական բռնության իրավական սահմանումը հիմնված է այնպիսի վարքի
բնորոշման վրա, որն արգելված է և հստակորեն սահմանված: Սեռական
բռնության բժշկական սահմանումն այն դիտարկում է որպես երևույթ, որի
արդյունքում վնաս է հասցվում մարմնին: Հոգեբանական տեսանկյունից սեռական
բռնությունը բնորոշվում

է` ելնելով այն ազդեցություններից, որոնք վերջինս

թողնում է զոհի հոգեկան և հուզական կյանքում: Մոտեցումներից յուրաքանչյուրն
ունի իր ուրույն ուժեղ և թույլ կողմերը:
Սեռական բռնությունը կարող է կրել մեկանգամյա բնույթ, սակայն կարող է
և ունենալ նաև երկարատև տևողություն, ինչպես նաև կարող է լինել
տևականորեն կրկնվող միջադեպերի շարք: Այն կարող է նաև ներառել
ագրեսիվություն և (կամ) խտրականություն կանանց նկատմամբ:
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Սույն քննարկման շրջանակներում սեռական բռնությունը դիտարկվում է
որպես ցանկացած տեսակի կանխամտածված գործողություն է, որն ազդեցություն
է թողնում կնոջ ֆիզիկական, հուզական կամ ֆինանսական վիճակի վրա:
«Ֆինանսական

վնաս»

հասկացությունն

ընդգրկում

է

սեռական

ոտնձգությունը, երբ կինն իր աշխատատուի կողմից հեռացվում է աշխատանքից,
քանի որ հրաժարվել է սեռական հարաբերությունների մեջ մտնել իր ղեկավարի
հետ:

Սեռական

բռնությունն

իր

մեջ

չի

ներառում

միայն

ռոմանտիկ

հարաբերությունների դադարեցումը: ԱՄՆ-ում ժամադրության, ամուսնության
ծիսակարգերը

ցավի

և

հիասթափության

պատճառ

են

դառնում,

երբ

հարաբերությունները դադարեցվում են: Չնայած դրան` նշված հանգամանքը չի
կարող բարձրացնել սեռական բռնության դրսևորումենրի մակարդակը կամ էլ
նման իրողությունների պատճառ դառնալ: Այդպիսի սահմանումը կարող է
քննարկումների առիթ դառնալ, քանի որ կարող է թվալ` այն նեղացնում է կանանց
ցավ պատճառող գործողությունների շրջանակը:

Սեռական բռնության տեսությունները

Ինչպես բռնության այլ տեսակների, այնպես էլ ագրեսիվության այս տեսակի
դրսևորման պարագայում գոյություն ունեն մի շարք տեսություններ, բայց
սեռական բռնության իրական պատճառն անորոշ է: Ոչ մի առանձին գործոն չի
կարող մատնանշվել որպես բռնաբարության պատճառ: Կանանց հանդեպ
բռնության դրսևորման ինչքան տեսակներ կան, նույնքան էլ կանանց հանդեպ
սեռական ագրեսիայի դրսևորման պատճառի կամ պատճառների բացատրման
տեսություններ գոյություն ունեն: Բռնաբարության պատճառների բացատրման մի
շարք հայտնի տեսություններ ներառում են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են
սեռական
գործոնները,

մոտիվացիան,
հոգեբանական

սոցիալիզացիան,
ուժերը

և

բռնության մշակույթը:
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մաչոիզմը,

սրանցից

կենսաբանական

յուրաքանչյուրին

բնորոշ

Սեռական մոտիվացիա – Ժամանակակից հետազոտությունների մեծ մասը
մերժում է բռնաբարության սեռական մոտիվացիայի տեսությունը: Այս մոտեցման
շրջանակում բռնաբարությունը չի դիտարկվում ո՛չ որպես սեռական ակտ, ո՛չ
բռնություն կամ ագրեսիա, ո՛չ էլ տղամարդու կողմից իշխանության դրսևորում:
Սոցիալիզացիա

–

Սոցիալիզացիայի

տեսության

համաձայն`

մեր

հասարակությունում երիտասարդ տղաներին սովորեցնում են լինել ագրեսիվ,
բռնի, կոպիտ և հաղթող ցանկացած սպորտաձևում կամ այլ գործունեությունում:
Նման սոցիալիզացիան ստեղծում է ագրեսորների, և այն կարող է թափանցել նաև
սեռական ոլորտ, որտեղ տղամարդկանց սովորեցնում են նվաճել այնքան շատ
կանանց, որքան հնարավոր է: Նման ագրեսիվ վարքը խրախուսվում է, եթե այն չի
տալիս տղամարդուն բռնաբարության իրականացման հնարավորություն1 :
Մաչոիզմ – Մաչոիզմի տեսության համաձայն` տղամարդը, որը հավատում
է իր մաչոիզմին, կնոջ հանդեպ ավելի քիչ ագրեսիվ է: Մաչոիզմը համոզմունքների
հավաքածու է, որը կանանց դիտարկում է որպես օբյեկտներ, որոնք կարող են
ավելացվել անհամար սեռական նվաճումների շարքին: Այս նվաճումների շարքում
կարող են լինել նաև բռնաբարության դեպքեր2:
Կենսաբանական

գործոններ

–

Ըստ

կենսաբանական

գործոնների

տեսության` բռնաբարությունը տղամարդու ինստինկտիվ ռեակցիան է, որը
միտված է տեսակի հավերժացմանը: Սիմոնսը պնդում է, որ տղամարդուն մինչ
այժմ բնորոշ է գենետիկ միտումը, որը նրանց դրդում է սեքս ունենալ այնքան շատ
կանանց հետ, որքան հնարավոր է, և հեղինակը պնդում է, որ բռնաբարությունը
սերտորեն առնչվում է սեռականությանն ու և բռնությանը3:
Հոգեբանական գործոններ – Ըստ հոգեբանական գործոնների տեսության`
տղամարդիկ դիմում են բռնաբարության այն պատճառով, որ նրանք ունեն
որոշակի անձնային խանգարում կամ մտավոր հիվանդություն: Ուսումնասիրողները փորձել են որոշել սեռական բռնություն իրագործած հանցագործների
դինամիկան, և սահմանել, թե հատկապես որ տեսակի մարդիկ են իրականացնում
բռնաբարություն, և ինչ մտավոր նախադրյալներ են դրդրում վերջիններիս իրագործել բռնաբարություն: Մինչ օրս չկա բռնարարի անձի ամփոփիչ սահմանում:
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Բռնության մշակույթ – Բռնության մշակույթի տեսությունը վկայում է, որ մեր
հասարակությունը բռնի միջավայր է, և որոշ տղամարդկանց դրդում է բռնություն
կիրառել սեքս ստանալու համար: Բռնության և ագրեսիայի կիրառումը սպասելի է,
և այս անհատականությունները դիտարկում են կանանց որպես սեռական
ագրեսիվույթան լիգիտիմ թիրախ: Նման տղամարդիկ հավատում են, որ կինն
ուզում է լինել ագրեսիվ տղամարդու կողմից ենթարկվողի դերում:

Բռնաբարության տիպաբանությունը

Չնայած այն բանին, որ գոյություն ունեն բռնաբարության և սեռական
բռնության

իրականացման

բազմաթիվ

պատճառներ,

իրականացված

ուսումնասիրությունները հստակ չեն սահմանել կամ կանխատեսել, թե ով կարող
է լինել բռնարար: Երկարատև հետազոտությունների արդյունքում միայն վերջերս
հետազոտողները մշակել են բռնարարների տիպաբանությունը` տալով այդ
անձանց

բնութագիրը:

Հեղինակներից

մեկի

պնդմամ`

գոյություն

ունեն

բռնարարների ավելի քան հիսուն տարբեր դասակարգումներ5 :
Գրոսն

ու

իր

գործընկերները

Մասաչուսեթսում

իրականացրել

են

հետազոտություն 133 դատապարտյալ բռնարարների և 92 զոհերի մասնակցությամբ: Այս դասական հետազոտությունը` «Բռնաբարություն: Իշխանություն,

զայրույթ և սեռականություն», բացահայտել է, որ տարբեր տեսակի բռնաբարությունները հասկանալու համար կարևոր են «իշխանություն», «զայրույթ»

և

«սեռականություն» հասկացությունները: Բացի այդ` այս հետազոտությունը
բռնաբարությունը` որպես հանցավոր բռնություն և ոչ թե սեռական ակտ
դիտարկելու առաջին փորձերից էր6:
Գրոսն ու իր գործընկերները բռնաբարության տեսակները դասկարգում են
ըստ երկու հիմնական կատեգորիաների` իշխանություն և զայրույթ:

Իշխանության

հանգամանքով

պայմանավորված

բռնաբարություններ

կատարող անձինք ձգտում են իշխել և ղեկավարել իրենց զոհերին վախի կամ
սպառնալիքի

միջոցով:

Սեռական

բռնությունը
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դառնում

է

նվաճման

և

գերիշխանության վկայություն: Բռնարարը բռնության ակտը պլանավորում է և
պատկերացնում` հուսալով, որ զոհը կսկսի պատասխանել իր սիրատածումներին
որոշակի դիմադրություն ցուցաբերելուց հետո: Իշխանության հանգամանքով

պայմանավորված բռնաբարություններն էլ իրենց հերթին կարող են լինել
իշխանական - եռանդ կամ իշխանություն – հաստատակամ բռնաբարություններ:
Իշխանություն–եռանդ տեսակի բռնարարները բռնաբարությունը դիտարկում են որպես իրենց առնականության, վարպետության և դոմինանտության
դրսևորում: Իսկ իշխանություն–հաստատակամ տեսակի բռնարարները, բռնաբարությունն իրականացնում են, որոնք վերաբերում են իրենց առնականությանն ու
սեռական անհամապատասխանությանը վերաբերող կասկածները չեզոքացնելուն:

Զայրույթի

տարր

ունեցող

բռնաբարությունները

հատկանշվում

են

զայրույթի, մոլեգնության, արհամարանքի կամ զոհի հանդեպ ատելության
զգացումներով:

Այս

տեսակի

բռնաբարության

նպատակը

զոհի

հանդեպ

մոլեգնությանը ելք տալն է և անցյալում այլ կանանց կողմից մերժված լինելու և
սխալ հասկացված լինելու վրեժխնդրությունը: Այս տեսակի բռնաբարությունները
կարող

են

դասակարգվել

երկու

խմբի`

զայրույթի–փոխհատուցման

կամ

զայրույթի– գրգռվածության: Առաջին դեպքում բռնաբարությունը կնոջ հանդեպ
թշնամանքի և մոլեգնության դրսևորում է, երկրորդ դեպքում` բռնարարի հաճույք,
գեղգեղանք ստանալու ձգտման արդյունք, և զոհի տառապաքների հանդեպ
դիտարկվում է որպես երկրորդային գործոն:
Գրքի առաջին տպագրությունից երկու տարի անց Գրոսն ու Բիրբաուն
առաջարկեցին

նախնական

տիպաբանության

առավել

կատարելագործված

տարբերակը: «Տղամարդիկ, որոնք բռնաբարում են» աշխատությունում նրանք
ներկայացրին

բռնարարների

համապատասխան`

երեք

երեք

տեսակ

և

դասակարգում`

հանցավոր

զայրույթի

բռնաբարության

բռնաբարությններ,

իշխանության բռնաբարություններ և սադիստական բռնաբարություններ:
Իշխանության և զայրույթի բռնաբարությունների սահմանումները շատ
նման

են

այն

սահմանումներին,

ուսումնասիրություններում,

և

որոնք

սադիստական
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տրվել

էին

բռնարարը

ավելի

վաղ

բնորոշվում

է

բռնաբարության ժամանակ ծիսակարգերի կիրառմամբ: Նման բռնարարը կարող է
կապել, խոշտանգել իր զոհին կամ ստորացնել նրան, ինչպես նաև բռնարարը
կարող է ինտենսիվ գրգռվել ակտի ժամանակ: Բռնաբարության այս տեսակը շատ
տրավմատիկ է, և Գրոսը գտել է, որ այս տեսակի բռնաբարության զոհերը
երկարատև հոգեբուժական խորհրդատվության կարիք ունեն:
Սեռական բռնությունը շարունակաբար դեռ ուսումնասիրվելու է, և մի գուցե
մի օր հնարավոր լինի մի շարք թեստերի կամ միջոցառումների միջոցով
բացահայտել

բռնարարներին:

Ինչևէ,

մինչ

այդ

սեռական

բռնությունը

շարունակում է մնալ լրջագույն խնդիր, որը հարկավոր է մանրակրկիտ
ուսումնասիրել` առաջարկելով համապատասխան «բուժում»:

Խնդրի տարածվածությունը

Տարեկան քանի՞ կին է ենթարկվում բռնաբարության: Ի՞նչն է մտնում
բռնաբարության ակտի մեջ: Արդյո՞ք սեռական ոտնձգությունը նույն բանն է, ինչ
բռնաբարությունը: Արդյո՞ք մենք պետք է նշենք այն դեպքերը, երբ կինը կյանքի
ընթացքում մեկ անգամ բռնաբարվել է, թե ուղղակի պետք է փորձենք պարզել`
յուրաքանչյուր տարի բռնաբարության քանի դեպք է տեղի ունենում: Սրանք
տրամաբանական հարցեր են, որոնց բախվում են, երբ սկսում են սեռական
բռնությանն առնչվող ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ կատարել:
Սեռական բռնության ճշգրիտ ծավալների և սահմանների բացահատումը բարդ և
համակարգային գործընթաց է:
Կանանց և սեռական բռնության ուսումնասիրման գլխավոր խնդիրը
հետազոտողների, պրոֆեսիոնալների և գիտնականների միջև ուսումնասիրման
մեթոդաբանության և սահմանումների ընդհանուր համաձայնության բացակայությունն է: Կախված այն բանից, թե ինչ գիրք, հոդված կամ գիտական
աշխատանք է կարդում մարդը, բռնաբարության միջադեպի գնահատականը
կարող է շատ տարբեր լինել: Այնքան ժամանակ, որքան իրականացվում են
կանանց և սեռական բռնության ուսումնասիրություններ, նման անհամապա276

տասխանությունը մասնագիտական շրջաններում առաջացնում է խնդիրներ և
խառնաշփոթ: Ընտանեկան բռնության ոլորտում նման տարաբնույթ սահմանումների և գործոնների առկայության բազմաթիվ պատճառներ գոյություն ունեն:
Ստորև ներկայացվում է ամփոփումն այն հիմնական խնդիրների, որոնք ի հայտ են
գալիս նման երևույթի (ֆենոմենի) ուսումնասիրությունների ժամանակ:

Սահմանման խնդիրներ
Որոշ

գիտնականներ

կիրառում

են

«բռնաբարություն»

եզրույթը,

գիտնականների մի մասը` «սեռական ոտնձգություն», մյուս մասն էլ վերը
թվարկածները տարբեր պայմաններում տարբեր կերպ են սահմանում: Օրինակ`
մի գիտնական բռնաբարությունը կարող է սահմանել որպես վագինալ ակտ, որին
հասել են ուժի կամ վախի կիրառման միջոցով, մինչդեռ այլ գիտնականներ
բռնաբարությունը կարող են սահմանել որպես վագինալ, օրալ կամ անալ ակտ,
որին հասել են ուժի կամ վախի կիրառման միջոցով: Երկու հասկացությունների
յուրաքանչյուր

փոփոխություն

բերում

է

ցանկացած

ուսումնասիրության

փոփոխության:
Մասնագիտական խնդիրներ
Տարբեր մասնագետներ բռնաբարությունը դիտարկում են տարաբնույթ
տեսանկյուններից: Փաստաբանները բռնաբարությունը դիտարկում են իրավական
տեսանկյունից, բժիշկները այն համարում են բժշկական, իսկ հոգեբանները`
մտավոր առողջության խնդիր:
Տեղեկատվության հավաքագրում
Խնդիրներն առնչվում են ցուցադրման տեխնիկաներին, հարցերի ձևակերպմանը, հարցման կոնտեքստին, անանունությանը, որոնք ազդում են հետազոտողի
կողմից ստացվող պատասխանների և բուն հետազոտության վալիդության վրա8:
Կոսսն ամփոփել է բռնաբարության մի շարք ուսումնասիրություններ, և իր
աշխատանքում ներկայացրել է տարբեր մոտեցումներ, որոնք փորձեր կատարելիս
կիրառել են տարբեր հետազոտողներ `բնութագրելով Ամերկայում կանանց
հանդեպ սեռական բռնության դրսևորումների էությունը9:
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Աղյուսակ 6.1.–ում ներկայացվում է ԱՄՆ–ում տեղի ունեցած սեռական
բռնության տարբեր տեսակների և վերջիններիս տարածվածության միջև առկա
մեծ անհամապատասխանությունը:
Հետազոտություններից մեկը, որն իրականացվել է Զոհերի ազգային
կենտրոնի կողմից, կոչվում է «Բռնաբարությունը Ամերիկայում. ազգային զեկույց»,
մեծ աղմուկ առաջացրեց ողջ Ամերիկայում, երբ լույս տեսավ 1992 թվականի
ապրիլին10: Զոհերի

Ազգային

կենտրոնը

տեղեկատվության

հավաքագրման

ժամանակ հիմք է ընդունել ընդգրկուն մի հետազոտություն՝ «Կանանց ազգային
ուսումնասիրությունը» վերնագրով: Վերջինս հիմնված է ազգային ընտրանքի
վրա` 4008 կին, որոնց հետ իրականացվել է հարցազրույց` կապված նրանց
բռնաբարության դեպքերի հետ: Զեկույցում նշվում է, որ բռնաբարությունը տեղի է
ունեցել շատ ավելի բարձր մակարդակում, քան նախկինում ընդունված էր
համարել:
Սեռական բռնությունը ԱՄՆ-ում և ամբողջ աշխարհում համարվում է
լրջագույն և շարունակական բնույթ կրող խնդիր: Ինչպես վկայում է Կիլպատրիկի
զեկույցը, Ամերիկայում բռնաբարությունը ամենից շատ չհաշվառվող հանցանք է :
2002 թվականին սեռական ոտնձգությունների միայն 39 %-ի մասին է հաղորդվել
իրավապահ մարմիններին1:
Հաստատվել է, որ 1000 երեխայից երկուսը դարձել են սեռական ոտնձգության զոհ: Ավագ դպորցի աշակերտների մոտ 9 %-ը նշել են, որ դարձել են բռնաբարության զոհ: Ուսանողության շրջանում մոտ 25 % ուսանողներ նշել են, որ եղել
են հարձակման կամ բռանաբարության զոհ: Մոտ 300,000 կին և 90,000 տղամարդ
նշել են, որ եղել են բռնաբարված վերջին տարիների ընթացքում: Վեց կանանցից
մեկը նշել է, որ իր կյանքի ընթացքում ենթարկվել է հարձակման կամ ավարտուն
բռնաբարության ակտի մի քանի անգամ12:

Աղյուսակ 6.1. Սեռական բռնությունն ու կանայք

Հետազոտու
թյուն

Ընտրանք

Հետ.մեթոդ
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Չափվող
ֆենոմենն ու

տարածվածության
մակարդակը
Բյորտa

328

հարցազրույ
ց

300

հարցազրույ
ց

2,004

հեռախոսազ
անգ

693

հեռախոսազ
անգ

Ազգային
զոհերի կենտրոնe
Ռուսսելիf

4,008

հեռախոսազ
անգ
հարցազրույ
ց

Սորենսոն և
գործընկերներg

1,444

հարցազրույ
ց

Վինֆիլդ և
գործընկերներh
Վյատտi

1,157

հարցազրույ
ց
հարցազրույ
ց

Էսսոկ –
Վիտալե և
ՄքԳուիերb
Կիլպատրիկ
և գործընկերներc

Ռիգեր և
Գորդոնd

930

248

a

ավարտուն
բռնաբարություն –24
%
բռնաբարությ
ուն – 8 %` սկսած 18
տարեկանից
բռնի
բռնաբարություն`ն
երառյալ փորձեր –
8,8 %
բռնաբարությ
ուն կամ սեռական
ոտնձգություն
–
հեռախոսազանգային
ընտրանքի 2 %
բռնաբարությ
ուն - 2 %
ավարտուն
բռնաբարություն –14
%
սեռական
ոտնձգություն – 13,5
%
սեռական
ոտնձգություն – 5,9 %
ավարտուն
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% սևամորթ և 20 %
սպիտակամորթ
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Այս աղյուսակը ցույց է տալիս, որ Ամերիկայում բռնաբարության դեպքերն
ավելի բնորոշ են, քան նախկինում մտածում էին, և որ բռնաբարությունը սեռական
բռնության միայն մեկ ձևն է, որը իրագործվում է կանանց հանդեպ: Սեռական
բռնության զոհ կարող է դառնալ ցանկացած կին, ցանկացած վայրում և ցանկացած
ժամանակ: Ոչ ոք լիարժեք պաշտպանված չէ ոտնձգության այս տեսակից: Հաջորդ
բաժինները ներկայացնում են սեռական բռնության այս տեսակի տարբեր կողմերը:

ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՌՆԱԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դեռևս

գոյություն

ունեն

տարբեր

հանցավորության վերաբերյալ: Համաձայն այդ

առասպելներ

բռնաբարության

առասպելների` որոշ կանայք

իրենք են ցանկանում լինել բռնաբարված, որ վերջիններս սիրում են կոպիտ սեքսը,
և երբ նրանք գնում են առանց կրծքալների, նրանք սեքս են խնդրում: Այս
առասպելները կիրառելի են բռնաբարության դրսևորման տարբեր տեսակների
համար` անծանոթի կողմից, ամուսնու կողմից կամ ծանոթ անձի կողմից:

Սահմանումները

«Կնոջ սեռական հարաբերությունները» առաջին եզրույթներից մեկն էր, որը
կիրառվել է «սեռական բռնության» հասկացության

համար: Այն սահմանվել է

որպես առնանդամային - հեշտոցային ներթափանցում13: «Բլեք իրավաբանական
բառարանը» սեռական հարաբերությունները սահմանում է որպես սեռական ակտ,

280

զուգավորում, տղամարդու կնոջ հետ մարմնական սեռական հարաբերակցում,
սեռական շփում1:4:
Ավանդական քրեական օրենսգրքերն բռնաբարությանն անդրադառնում են
որպես հանցավոր երևույթի ընկալման կողմնակալության ու թյուրհասկացման:
Քրեական կոդեքսները ընդունվում են յուրաքանչյուր նահանգում, և դաշնային
կառավարությունը նախսատեսում է հանցավորության սահմանման չորս տարբեր
մոտեցումներ: Այդ ամենը բհանգեցնում է, որ նույն ակտի սահմանման խնդրում առաջանում է խառնաշփոթ: Փորձելով ստեղծել միասնականություն քրեական իրավունքի ոլորտում` հայտնի գիտնակնների և փաստաբանների խումբը տարիների
ընթացքում աշխատել է Տիպային քրեական կոդեքսի (ՏՔԿ) մշակման վրա: Այդ
կոդեքսի հիմնական նպատակն հնարավորինս փաստարկված շարադրել տարբեր
հանցանքեր` խրախուսելով նահանգներին ընդունել տարբեր տեսակի հանցանքների սահմանումներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի ստեղծել միասնականություն ողջ Միացյալ Նահանգներում: ՏՔԿ–ն բռնաբարությունը սահմանում է
հետևյալ կերպտղամարդը, որը կնոջ հետ, ով կինը չէ, ունենում է սեռական հարաբերություն, համարվում է մեղավոր` բռնաբարության կատարելու համար, եթե.
ա. նա կնոջը ստիպում է գնալ հաղորդակցման ուժի կիրառման մահվան
սպառնալիքի միջոցով, մարմնական լուրջ վնասվածքներ հասցնելով, ծայրահեղ
ցավ պատճառելով կամ առևանգման փորձով,
բ. տղամարդը դրսևորում է իր ուժը, որպեսզի գնահատի կամ վերահսկի
կնոջը`

ստիպելով

առանց

վերջինիս

իմացության

կիրառել

թմրանյութեր,

հարբեցնող նյութեր կամ այլ միջոցներ` նպատակ ունենալով կանխել կնոջ
դիմադրությունը,
գ. կինը անգիտակից է,
դ. իգական սեռի ներկայացուցիչը տասը տարեկանից փոքր է:
Բռնաբարությունը համարվում է երկրորդ կարգի հանցագործություն, երբ.
ա) սեռական ակտի ժամանակ ինչ-որ մեկին հասցվում են ծանր
մարմնական վնասվածքներ,

281

բ) հանցավորության մասնակից զոհը ինքնակամ չի հանդիսացել սոցիալական զուգընկեր, և նախկինում ոչ մի սեռական հարաբերություն չի ունեցել
վերջինիս հետ. այս դեպքում հանցանքը հանդիսանում է առաջին կարգի
հանցանք15:
ՏՔԿ կազմողները նպատակադրված չէին խտրականություն ցուցաբերել
կանանց նկատմամբ, սակայն որոշակի կողմնակալություն են դրսևորում: ՏՔԿ
ընթերցման

ժամանակ

բացահայտվում

են

մի

քանի

թերություններ.

կանոնադրությունը գենդերային տեսանկյունից չի պատժում ծանոթի կողմից
իրականացված բռնությունը նույնքան խստորեն, որքան անծանոթի կողմից
իրականացվածը, և չի ենթադրում պատիժ ամուսնական բռնաբարության համար:
ՏՔԿ – ն պարզապես արգելում է տղամարդկանց բռնաբարել կանանց: Այն կանանց
կողմից տղամարդկանց բռնաբարման վերաբերյալ ոչ մի դրույթ չի պարունակում:
Երկրորդ, չնայած նրան, որ օրենքը թույլ է տալիս բռնաբարություն ծանոթ անձի
կողմից, այս տեսակի բռնաբարությունն այնքան լուրջ չի համարվում, ինչպես
անծանոթի կողմից կատարված բռնաբարությունը, այդ իսկ պատճառով այն
խստորեն չի պատժվի: Եվ վերջապես, համաձայն այդ օրենքի, տղամարդու կողմից
բռնաբարությունը չի դիտվի հանցանք, եթե այն իրագործվել է իր կնոջ հանդեպ:
Ներկայումս շատ դրույթներ բռնաբարության հանցանքը սահմանում են որպես
անօրինական սեռական գործողության ակտ մի այլ անձի հետ այդ անձի կամքին
հակառակ` ուժի, վախի կամ հնարքի կիրառմամբ16:
Վերոնշյալ դրույթները գենդերային տեսանկյունից չեզոք են, քանի որ թե՛
կինը, թե՛ տղամարդը կարող են իրականացնել այդ հանցանքը: Երկրորդ,
սահմանումն ինքնին հնարավորություն է տալիս պատժելու ամուսնական
բռնաբարությունը: Եվ վերջապես, այդ դրույթների ներքո անձը կարող է պատժվել
նաև ծանոթ անձի բռնաբարության պարագայում: Միակ ոլորտը, որին չեն
անդրադառնում այդ դրույթները, ակտի, ժամանակ վագինա օբյեկտներ մտցնելն է:
Որոշ հեղինակներ բռնաբարությունը սահմանում են որպես անձի կողմից
ուժի կամ վախի կիրառմամբ առնանդամի կամ այլ օբյեկտի ներթափանցում
բերան, հեշտոց կամ այլ անալ բացվածք17:
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Տարբեր նահանգներում բռնաբարության նման ժամանակակից սահմանման ընդունման գործընթացում նկատվում է որոշակի շարժ: Լայն տարածում
ունեցող սահմանումների մի մասը բռնաբարությունը չի դիտարկում որպես սեռական հանցանք, ավելի շուտ այն բռնի հարձակում է զոհի վրա, և ցանկացած տեսակի հարկադրված ներթափանցում պետք է պատժվի: Նման սահմանումը մղում
է պատժելու սեռական հարձակման ցանկացած տեսակ: Որպես հավելում` այն
փորձում է ապահովել միասնականություն մի տարածքում, որտեղ յուրաքանչյուր
նահանգ որդեգրել է սեռական բռնությանը առնչվող տարբեր դրույթներ:
Այլ

հեղինակներ

առաջարկում

են

չկիրառել

«բռնաբարություն»

հասկացությունը, և փոխարենը գործածել «սեռական հարձակումը» կամ «սեռական

մարտկոցը», որն արգելում է ուժի կամ վախի կիրառմամբ օրալ, անալ կամ
վագինալ ներթափանցումը18:
Մի օր գուցե գտնվի սեռական բռնության առավել ընդգրկուն սահմանում,
բայց ներկայումս առկա դրույթների մեծ մասն այն սահմանում է այնպես, ինչպես
ներկայացված է նշված աշխատանքում: Նման սահմանումն իր հերթին համապատասխան իրադրություններում մասնագետներից պահանջում է որոշակի հաշվետվություններ: Հետևաբար, այն սահմանումը, որը ներկայացված է այստեղ,
կիրառվում է ըստ գոյություն ունեցող դրույթների: Չպետք է կարծել, որ մի շարք
նահանգներում բռնի անալ կամ օրալ սեռական ակտը չի համարվում հանցանք:
Համաձայն շատ դրույթների`

այն դիտարկվում են որպես բռնաբարությունից

անկախ հանցանք:

Իրավական կողմերը

Բռնաբարությունը հանգեցնում է որոշակի ֆիզիկական, մտավոր և իրավական հետևանքների: Շատ ժամանակ բռնարարը բռնաբարության ընթացքում
կարող է իրականացնել կամ փորձել իրականացնել մի շարք գործողություններ,
որոնք ներառում են վագինալ, օրալ և անալ սեքսը: Ինչպես նշվեց, այս
գործողություններից յուրաքանչյուրը համարվում է առանձին հանցագործություն:
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Բռնաբարության հանցանքը ենթադրում է առնանդամով ներթափանցում
հեշտոց: Հանցանքը համարվում է ավարտուն անգամ աննշան ներթափանցման
պարագայում, ուստի կինը հնարավոր է համարվի բռնաբարված և միևնույն
ժամանակ պահպանի կուսաթաղանթը: Չկա պահանջ, որ հանցագործի մոտ պետք
է սերմնազատում տեղի ունենա, որ գործողությունը համարվի հանցանք:
Ինչպես նշվեց, բռնաբարությունը կարող է ուղղորդվել ուժի, վախի կամ
հնարքների կիրառմամբ: Բռնի բռնաբարությունը ենթադրում է, որ բռնարարը
պետք է կիրառի բռնի ուժ` զոհի նկատմամբ գերակայության հասնելու
նպատակով: Նա կարող է օգտագործել իր բռունցքները, օտարածին այլ օբյեկտ
կամ օբյեկտներ, որոնցով կհարվածի զոհին մինչև բռնաբարությունը:
Հաջորդ իրավիճակն ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ բռնարարը
սպառնում է զոհին, և վերջինս ենթարկվում է բռնարարին իր անվտանգությանը
սպառնալիքի վախից: Նման բռնաբարությունը կարող է չունենալ ֆիզիկական
հետևանքներ, պատռված շորեր կամ ֆիզիկական բռնության այլ հետքեր:
Բռնաբարության երրորդ տեսակը տեղի է ունենում, երր բռնարարը խաբում
է զոհին: Սա լայն տարածում ունեցող տեսակ է, որը ներառում է սեքս` որոշակի
բաղադրիչներով, ինչպես նաև ալկոհոլի և թմրանյութերի օգտագործումը, որոնք
զոհին կբերեն այնպիսի հոգեվիճակի, որ նա չի կարողանա հակադրվել:
«Նյու Յորք թայմզը» իրականացրել է բռնաբարության զոհերի ճգնաժամային
կենտրոնների ոչ ֆորմալ հետազոտություն և եզրակացրել է, որ բռնարարների
մեծամասնությունը կիրառել է պահպանակներ19: Բռնարարները պահպանակ չեն
կիրառում` զոհերի մասին մտահոգությունից ելնելով. նրանք դրանք կիրառում են
զոհից ՄԻԱՎ–ով վարակվելու և քրեական հետապնդման կանխարգելման համար:
Պահպանակները բարդացնում են քննիչների աշխատանքը, քանի որ չկա հնարավորություն սերմնահյութի միջոցով բացահայտելու ԴՆԹ–ի առանձնահատկությունները: Բռնարարների կողմից պահպանակների կիրառումը ամրապնդում է այն
տեսությունը, որ հանցանքը հանդիսանում է բռնության պլանավորված, այլ ոչ թե
իմպուլսիվ ակտ:
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ՖՈԿՈՒՍ
Կինը համաձայնությո՞ւն է տալիս, երբ խնդրում է տղամարդուն պահպանակ
կրել:

Բռնաբարության դեպքերում միակ պաշտպանությունն այն է, որ զոհը
տալիս է իր համաձայնությունը: Սա առավել բնորոշ է վախի կամ հնարքի
կիրառմամբ բռնաբարության ժամանակ, երբ զոհը ստանում է որևէ արտաքին
մարմնական (ֆիզիկական) վնասվածք:
Վերջերս Տեխասում տեղի ունեցած բռնաբարության գործով դատավարությունը ազգի ուշադրության կենտրոնում էր: Զոհը դարձել էր մեկ անձ,
որը միայնակ էր ապրում: Մի օր երեկոյան, երբ նա վերադառնում էր
ընկերների տանը կազմակերպված խնջույքից, տեսել էր դանակը ձեռքին
ամբաստանյալին, որը մտել էր ապակե շարժական դռնից: Նա մոտեցել էր
կնոջը և սեքս պահանջել: Զոհը, վախենալով իր կյանքի անվտանգության
համար, համաձայնվել էր և խնդրել բռնարարին հագնել իր իսկ կողմից
առաջարկվող պահպանակը: Ամբաստանյալն ավելի ուշ ձերբակալվել էր և
մեղադրվել բռնաբարության հանցանք կատարելու մեջ: Ամբաստանյալը
պնդում էր, որ ակտը տեղի է ունեցել փոխադարձ համաձայնությամբ և որպես
պաշտպանության նշան` նշել, որ պահպանակը տրամադրվել էր զոհի կողմից:
Հանձնաժողովը չէր հավատացել ամբաստանյալի պատմությանը, և վերջինս
դատապարտվել էր բռնաբարության համար:
Երբ հանցանքն ավարտվում է, և եթե զոհը հայտնել է իշխանություններին
հանցանքի մասին, քրեական արդարադատության կողմից սկսվում է իրավախախտի դանդաղ և մեթոդաբանական հետապնդումը: Բռնաբարության զոհը
պետք է բացահայտ վկայություն տա միջադեպի մասին: Դեռևս 1960–ական
թվականների

սկզբին

բռնաբարության

զոհերը

սեռական

հանցանքներում

դիտարկվում էին որպես հանցագործ և իրավապաշտպաններին թույլատրվում էր
հարցեր տալ նրանց նախկին սեռական կյանքի փորձի վերաբերյալ: Գոյություն
ուներ տեսությունների բազմազանություն, որոնք թույլ էին տալիս նման
«ապացույցների» ընդունումը:
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Երկու, առավել ընդհանուր տեսություններ ընդգրկում էին զոհերի հեղինակությունը,
1) քանի որ նա սեռական շփում է ունեցել այլ անձանց հետ, այդ իսկ
պատճառով ամենայն հավանականությամբ համաձայնություն է տվել այդ ակտին,
2) քանի որ ապացուցված է, որ նա ազատ բարքերի տեր անձնավորություն
է, հետևաբար պատրաստ է սեռական հարաբերություններ ունենալ ցանկացած
մեկի հետ, այդ թվում` նաև այս մեղադրյալի հետ:
Այդ հնացած ու կողմնակալ կանոնները այլևս չեն ընդունվում ամերիկյան
դատական

համակաի կողմից: Բոլոր հիսուն նահանգներն ու դաշնային

կառավարությունը ընդունել են բռնաբարությունից պաշտպանող օրենքներ, որոնք
ներառում են այնպիսի դրույթներ, որոնք պաշտպանում են զոհին անբաստանյալի
կամ նրա պաշտպանի կողմից իր նախկին սեռական պատմության կամ իր
նախկին սեռական փորձառնության վերաբերյալ հարցադրումներից:

Զոհերի ընտրությունը

Ինչպես բռնության շատ այլ

կողմերի, այնպես էլ ընտրության հարցում,

մենք չգիտենք, թե ինչու է տվյալ բռնարարի կողմից ընտրվում տվյալ զոհը: Սա
նշված ոլորտի բազմաթիվ հարցադրումներից է, որկարիք ունի հետագա
ուսումնասիրությունների:
Հետազոտություններից մեկում փորձ է կատարվել սեռական հանցանք
կատարած դատապարտյալների հետ իրականացված հարցազրույցի հիման վրա
պատասխանելու նշված հարցին: Ստիվենսն իր հետազոտությունում օգտագործել
է վաթսունմեկ այլ դատապարտյալների, որոնք գտնվում էին առավելագույն
անվտանգություն ունեցող բանտում21 : Նա ուսումնասիրել է այդ առավելագույն
անվտանգություն ունեցող բանտում գտնվող բռնի հանցագործություն կատարած
տասներեք դատապարտյալի` որպես ուսանողական հարցազրուցավարների:
Նրանք

հարցազրույց

են

անկացրել

սեռական
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բռնություն

իրականացրած

դատապարտյալների հետ, որի արդյունքում ստացել են վաթսունմեկ վալիդ
հարցազրույցներ:
Հարցվողների միջին տարիքը երեսուներկու տարեկան էր, և հարցազրույցի
պահին նշված մարդիկ արդեն յոթ տարի է, ինչ գտնվում էին բանտում: Միջինում
բռնարարներն ունեին ութամյա կրթություն և մինչև ձերբակալվելն կատարում էին
սև աշխատանք: Ընտրանքի 56 %-ը կազմում էին սևամորթները, 42 %-ը`
սպիտակամորթներ, և 2 % -ը` իսպանախոս:
Ինչևէ, ստացված տվյալները որոշ հետաքրքիր արդյունքներ

են ցույց

տալիս: Ընտրված զոհերի համար առավել ընդհանրականն այն էր, որ զոհերն
ընկալվում էին որպես «հեշտ որս», ինչը վկայում է այն մասին, որ բռնարարը
մտածել է զոհի խոցելի լինելու մասին: Այլ կերպ ասած` բռնարարներն ընտրել էին
իրենց զոհերին այն մտքով, որ վերջիններս չեն ուզենա կամ կարողանա
հակառակվել հարձակմանը, կամ որ առիթն ինքն իրենով է հնարավորություն
ընձեռում հարձակում իրագործել զոհի վրա:
Որոշ հանցավոր անձինք դիտարկում են երիտասարդ կանանց` որպես
«հեշտ որս»: Հանցավոր անձանցից մեկն ասում էր, որ հարձակվել է ֆինանսական
շրջաններում

գտնվող

տասնվեց

կամ

տասնյոթ

զոհերի

վրա

և

զոհերը

հիմնականում միջին դասի աշխատավոր կանայք էին: Մինչդեռ այլ հանցավոր
անձինք գտնում են, որ կին գնորդներն առավել «հեշտ որս» են: Նման կանանց
բացահայտում են վերջիններիս վարքի միջոցով:
Մի հանցավոր անձ նշում է. «Եթե կինն ուշադրություն չի դարձնում այն
բանին, թե ինչ է տեղի ունենում իր շրջապատում, ապա նա չգիտի, թե ինչպես իրեն
պահի, կամ ինչպես կիրառի իրեն շրջապատող իրերը, որպեսզի վիրավորի կամ
բռնի ինձ»: Վերջապես, որոշ հանցավոր անձինք սպասում են այնպիսի իրավիճակային զարգացման, որում զոհը կլինի խոցելի իրադրությունում: Օրինակ` ինչ-որ
մի հանցավոր անձ հարձակում է գործում կնոջ վրա ավտոկայանատեղիում`
սպառնալով վնասել վերջինիս փոքր երեխային, եթե կինը հրաժարվի համագործակցել:
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Անծանոթ անձի կողմից բռնաբարությունը ֆիզիկական բռնի հարձակում է
կնոջ նկատմամբ: Ինչևէ, այն չի հանդիսանում սեռական հարձակման առավել
տարածված տեսակ: Վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կանայք
ավելի հաճախ բռնաբարվում են ծանոթ, այլ ոչ թե անծանոթ անձանց կողմից:
Հաջորդ բաժինն ուսումնասիրում է սեռական բռնության այդ տեսակը`
ծանոթ անձի կողմից իրագործվող բռնաբարությունը:

ԾԱՆՈԹ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՌՆԱԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ներածություն

Ինտիմ սեռական բռնությունն իր մեջ ներառում է ամուսնական և ծանոթ
անձի կողմից իրականացվող բռնաբարությունները: Այս տեսակի հարձակումներն
առանձին միջադեպեր չեն, որոնք կարող են պատահել միայն մի քանի կանանց
հետ: «Բռնաբարություններն Ամերիկայում» խորագիրը նշում է, որ բռնաբարված
կանանց միայն 22 %-ն է, որ ենթարկվում է սեռական հարձակման այնպիսի անձի
կողմից, որին նախկինում չի ճանաչել22:

ՖՈԿՈՒՍ
Ե՞րբ է խոսք գնում բռնաբարության մասին:
1. Ուսանողական մի զույգ որոշում է բաժանվել: Նրանք իրար հետ հանդիպում
էին արդեն երեք տարի, զբաղվում էին օրալ, անալ և վագինալ սեքսով:
Բաժանվելուց մեկ շաբաթ անց տղամարդը թմրանյութերի ազդեցության տակ
գալիս է կնոջ տուն և պնդում, որ սեքս ունենան: Կինը պնդում է, որ
հարաբերություններն ավարտվել են, այնուամենայնիվ, տղամարդը զայրանում
է, հարվածում պատին և սեքս պահանջում: Կինը գիտեր, որ տղամարդը չի
հարվածի իրեն և հետևաբար չէր վախենում իր անվտանգության համար, բայց
տեղի է տալիս, և նրանք զբաղվում են սեքսով:
2. Հանդիպումների երրորդ օր տղամարդը կրկնապատկեց իր կողմից
ժամադրության ժամանակ օգտագործվող ոգելից խմիչքները: Կինը փորձառու
խմող չէր, և շատ ժամանակ չանցած` սկսում են զբաղվել ակտիվ պետտինգով:
Տղամարդն անցում է կատարում կնոջ հետ սեռական ակտ ունենալուն:
3. Զույգը հանդիպում էր երեք շաբաթ: Նրանք երկուսն էլ հարբած էին և
գտնվում էին թմրանյութերի ազդեցության ներքո: Նրանք զբաղվում էին
պետտինգով, և կինը ֆիզիկապես արձագանքում էր, բայց ասում էր. «Սիրելի՛ս,
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խնդրում եմ, ոչ»: Տղամարդը շարունակում էր իր սեռական արկածները, և կինը
շարունակում էր ֆիզիկապես արձագանքել, բայց միևնույն ժամանակ
շարունակում էր ասել`ոչ: Վերջիվերջո նրանք ունեցան սեռական ակտ:
4.Արդյո՞ք վերոնշյալ դեպքերից որևէ մեկը ծանոթ անձի կողմից իրականացված
բռնաբարության օրինակ է: Ինչո՞ւ: Ո՞վ է պատասխանատու նման
իրադրությունների համար: Արդյո՞ք երկու կողմերն էլ սխալ են:
Բռնաբարվածների 9 % -ը ենթարկվել է բռնաբարության ամուսինների կամ
նախկին

ամուսինների

կողմից,

10

%-ը`

զուգընկերների

կամ

նախկին

զուգընկերների կողմից, 21 %-ը` ոչ ազգական անձանց, օրինակ` ընկերների կամ
հարևանների կողմից: Մնացած տոկոսային բաժինը կազմում են հայրերը կամ
խորթ հայրերը, այլ ազգականները, և 3 %-ը` անհասկանալի անձանց խումբը:
Համաձայն այդ հաշվետվության` 683,000 կին բռնաբարվել է մեկ տարվա ընթացքում: Համաձայն հաշվետվության տվյալների` մեկ տարում 61,470 կին բռնաբարվել է ամուսինների կամ նախկին ամուսինների կողմից, 68,300 –ը` զուգընկերոջ
կամ նախկին զուգընկերոջ, իսկ 143,430–ը` այլ ծանոթ անձանց կողմից:
Որոշ տղամարդիկ և փաստաբաններ կվիճարկեն, որ 1–3-րդ իրադրությունները բացառապես բռնաբարության դեպքեր չեն, և տղամարդը չպետք է
պատասխանատվություն կրի իր մտքի բովանդակության համար: Կախված այն
բանից, թե հետագայում ինչ հավելյալ նյութեր են կցվել, իրադրություն 1–ը կարող է
տեղի

ունենալ

ուժի

կիրառմամբ

և

համարվել

սեռական

հարձակում

և

բռնաբարություն: Իրադրություն 2–ը կարող է որակվել բռնաբարություն հնարքային իրադրությունների առակայության պարագայում, երբ զոհը ի վիճակի չէ
համաձայնություն

տալու:

Իրադրություն

3–ը

կարող

է

որակվել

որպես

բռնաբարություն, որովհետև շատ հեղինակներ վիճում են այն բանի շուրջ, որ երբ
կինն ասում է «ոչ», տղամարդու կողմից գործողությունները պետք է դադարեցվեն:
Ժամադրային հարաբերություններում տեղի ունեցող սեռական բռնությունը
նորույթ չէ սոցիոլոգների և այլ գիտականների համար: Դեռևս 1957 թվականներին
Կանին ուսումնասիրել է քոլեջի ուսանողների սեռական ագրեսիան: Նա գտել է, որ
քոլեջի կեսից ավելի կանայք (50–60 %) վկայում են սեռական ագրեսիայի զոհ
լինելու մասին, մինչդեռ քոլեջի միայն 20–30 % տղամարդիկ են նշում նման
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ագրեսիայի զոհ լինելու մասին23:

Սա վկայում է այն մասին, որ ուսանող

տղամարդկանց մոտ պակասում պատկերացումը, թե որն է համարվում ընդունելի
պահվածք: Մինչդեռ կանանց մեծ մասը տեղի ունեցող ակտերը համարում է
ագրեսիվ այն դեպքում, երբ տղամարդկանց միայն 20 – 30 %-ը նշված դեպքերը,
ըստ իրենց սահմանման, համարում է սեռական ագրեսիա: Այլ հետազոտություններ հաստատել են այս տոկոսային արդյունքները` հանգեցնելով այն
եզրակացությանը, որ

Ամերիկայում դեռ առկա են երկակի չափորոշիչները:

24

Նման վարքը պատճառ է դառնում այնպիսի իրադրությունների, որոնցում կարող է
ի հայտ գալ և տեղի ունենալ բռնաբարություն:
Բռնաբարության հակասական հետազոտություններից մեկն իրականացվել
է Կենի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Մերի Կոսսի կողմից: Կոսսը կապ է
ունենում «Տիկին» ամսագրի հետ և ազգային բռնաբարության հետազոտություն
անցկացնելու պատվեր է ստանում: Կոսսն ու իր գործընկերները համազգային
հարցազրույց են անցկացնում ավելի քան 3000 կանանց հետ: Նրանք գալիս են այն
եզրակացության, որ հարցվողների 15,4 %-ը եղել է բռնաբարված, 12,1 %-ը
համարվում է բռանաբարության փորձի զոհ, ընդհանուր հարցվողների 27,5 %-ը`
սեռական հարձակման զոհ: Այս տոկոսային արդյունքները բերում են «մեկը
չորսից» բռնաբարության զոհ կարգախոսին:
Կոսսի

կողմից

իրականացված

ուսումնասիրությունը

դարձել

է

բռնաբարության ոլորտում առավել հաճախ մեջբերվող հոդվածներից, միևնույն
ժամանակ այն համարվում է բռնաբարության թեմայով մինչ այժմ գրված առավել
հակասական հոդվածը25:
Ծանոթ

անձանց

կողմից

բռնաբարության

մասին

վերջին

շրջանում

կատարված ուսումնասիրությունը իրականացվել է Արդարադատության վիճակագրության բյուրոյի կողմից26: Հեղինակներն օգտագործել են «Ազգային քոլեջի
կանանց սեռական զոհայնացման» ուսումնասիրությունը, որի ընտրանքը 4,446
կանայք են, որոնք երկու կամ չորս տարվա քոլեջի կամ համալսարանի
ուսանողներ են: Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ընտրանքի 2,8 %-ն ունի
ավարտուն բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի փորձառություն: Այս
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ցուցանիշը հավասարազոր է ակադեմիական յուրաքանչյուր տարում ամեն 1,000
ուսանողի համար 27,7 բռնաբարության դեպքի: Այս վիճակագրությունը կարող է
տարածվել միայն երեսունվեց քոլեջների կանանց վրա: Ինչևէ, հեղինակները նշում
են, որ նման սահմանափակ ժամկետներում արված ուսումնասիրությունը կարող
է բերել այնպիսի եզրակացության, որ քոլեջների ուսանողների 5 % - ը կարող է
զոհայնանալ ցանկացած օրացույցային տարում (2.8+2.8=5.6), և քանի որ հիմնականում ուսուցումը տևում է հինգ տարի, քոլեջներում և համալսարաններում
բռնաբարությունները կամ բռնաբարության փորձերը կարող են լինել 20–25 %:
«Չորսից մեկը» մոտեցումը կրկին հանդես է գալիս որպես վիճակագրություն:
Չնայած նրան, որ հարաբերություններում սեռական ագրեսիան արդեն
երեսուն տարի է ուսումնասիրվում է, ամերիկացիները դեռևս խնդիր ունեն զոհին
ծանոթ անձի կողմից իրականացվածը բռնաբարություն համարելու հարցում:
Դեռևս կան անհատներ, որոնք ցանկանում են հավատալ, որ բռնաբարությունը
տեղի է ունենում ինչ -որ մութ անկյունում, ինչ-որ սադիստ հրեշի կողմից, և որ
միայն «բարի աղջիկները», որոնք դիմադրում են, և որոնց դիմադրությունը
հաղթահարվում է, կարող են բռնաբարվել:
Գնահատելով սեռական բռնության դրսևորումները ժամադրության կամ
մտերմության

ժամանակ`

Լիոյդը

բացատրում

է,

որ

ժամադրային

հարաբերություններում սեռական բռնությունը պարտադիր չէ, որ

հարա-

բերությունների խզման պատճառ դառնա27: Շատ զոհեր վկայում են, որ
բռնությունից հետո հարաբերությունները շարունակվում են որոշ ժամանակ:
Լիոյդը նաև բացատրում է այն, որ հարաբերություններում բռնությունը ի հայտ է
գալիս բռնարարի կողմից վերահսկման համատեքստում:
Տարիներ առաջ անծանոթ անձի կողմից իրականացված բռնաբարությունը
համարվում էր ամենատարածված սեռական բռնության տեսակը: Սակայն մենք
այժմ հասկանում ենք, որ ինտիմ բռնությունն ավելի հաճախակի տեղի ունեցող
երևույթ է, քան կարելի է ակնկալել: Մի հետազոտություն վկայում է, որ Միջին
Արևելքի ճամբարներից մեկում բռնարարների 100 % -ը ճանաչում էր իր զոհերին28:
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Սահմանումը

Ինչպես ամուսնական բռնաբարությունը, այնպես էլ ծանոթ անձի կողմից
բռնաբարությունը սահմանվում է այնպես, ինչպես ներկայացվել է նախորդ
բաժնում: Սակայն, նպատակ ունենալով բացատրել սեռական բռնության այս
յուրահատուկ տեսակը` ծանոթ անձի կողմից բռնաբարությունը սահմանվում է
որպես ուժի կամ վախի կիրառմամբ անօրինական սեռական հարաբերություն,
որն իրականացվել է անձին ծանոթ զոհի հանդեպ, ընդ որում` առանց վերջինիս
արյունակցական կամ ամուսնական կապերի առկայության:
Ստորև

ներկայացվող

փաստացի

դեպքերը29

վկայում

են

այն

շարունակական խնդիրների մասին, որոնց բախվում են ծանոթ անձանց
բռնաբարության զոհերը: Օրինակներ:


Երիտասարդ մի կին ոստիկանին պատմում է, որ նա առևանգվել և

բռնաբարվել է իր ֆորմալ զուգընկերոջ կողմից: Անցյալում զուգընկերը նրան ծեծել
է, որի հետևանքով վերջինս

գոնե մեկ անգամ ձերբակալվել է: Դատախազը

հապաղել է ներկայացնել բռնաբարության մեղադրանք, քանի որ զոհը նախկինում
կապ է ունեցել իր վրա հարձակողի հետ, և մեղադրանքի նվազեցման միտում
ունենալով` առաջարկել է տղամարդու արարքը դիտարկել որպես հարձակման
զանցանք`

նրան

տալով

վեցամսյա

ազատազրկում

և

տասնութ

ամիս

պայմանական ազատազրկում: Ավելի քիչ, քան մեկ տարի անց այդ տղամարդը
բռնաբարում և կյանքից զրկում է մի այլ կնոջ:


Երեկոյան տղամարդկանց մի խումբ բառում հանդիպում է մի կնոջ:

Նրանք մինչ կնոջ հետ բառից հեռանալը գաղտնի նրա բաժակի մեջ լցնում են
կիսասինթետիկ հոգեմետ միջոց (LSD): Երիտասարդ տղամարդկանցից մեկի տանը
նրանք կնոջը տալիս են կիսասինթետիկ հոգեմետ միջոցի ևս մեկ չափաբաժին: Այդ
ամենից հետո կինը բազմիցս բռնաբարվում է օբյեկտների կիրառմամբ, խինդով և
նկարահանումներով: Նկարները հետագայում ոչնչացվում են: Հարձակվողներից
մեկը կանգ է առնում, երբ ինչ-որ մեկն առաջարկում է բռնաբարել կնոջը Քրիստոսի
արձանով: Հարձակվողներից երեքին դատախազության կողմից տրվում է
իմունիտետ քրեական քննությանն աջակցության համար: Մեկ այլ ամբաստանյալ
մեղադրվում է վկայությունների խեղաթյուրման և անօրինական թմրանյութերի
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ներկրման համար` այդ ամենի համար ստանալով երեքամսյա բանտային և ութ
տարվա

պայմանական

ազատազրկում:

Ամբաստանյալներից

ոչ

մեկը

չի

դատապարտվում սեռական բռնության համար:


Մի կին խզում է իր նշանադրությունը տղամարդու հետ: Մի քանի

շաբաթ անց տղամարդը գնում է կնոջ տուն, և նրանք վեճի են բռնվում տղամարդու
մեքենայում: Կինը ոստիկանությանը հայտնում է, որ տղամարդը նրան քաշել է
հետևի նստատեղեր և բռնաբարել: Բռնաբարությունից հետո կինը գնացել է
հիվանդանոց և ներկայացրել ոստիկանական դիմում: Դատախազն ընդունել է
ամբաստանյալի խնդրանքը` դիտարկելով այն որպես «անօրինական խափանման
միջոց»` չորրորդ կարգի հանցանք` երկու տարի ազատազրկմամբ: Դատախազը
նաև ասել է. «Հնարավոր

չէ, որ կինը տղամարդու հետ նախկինում սեքս չի

ունեցել»: Հարձակվողը ստացավ վեց ամիս և մեկ օր ազատազրկում:

Ծանոթ անձի կողմից իրականացվող բռնաբարությունը Ամերիկայում
շարունակելու է մնալ խնդիր այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք սոցիալիզացնում
ենք տղամարդկանց կողմից կանանց դիտարկումը որպես հասարակության ոչ
լիարժեք անդամ, ով ցանկանում է, որ իրեն հետապնդեն, գրավեն տիրեն և
գերիշխեն: Մենք պետք է սովորենք տեսնել կնոջը ներանձնային, սոցիալ և
մասնագիտական որոլտներում որպես հավասարը հավասարի:

ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԲՌՆԱԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ամերիկյան բժշկական ասոցացիայի ամսագրի մի հոդվածում
քննարկվում են տարբեր տեսակի ընտանեկան բռնության դրսևորումներ`
իրենց հետագա խորհուրդներով այն մասին, որ Ամերիկյան բժշկական ասոցացիան պատրաստվում է արշավ կատարել` իր անդամներին ամուսնական
բռնաբարության մասին տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով30: Այդ
խորհուրդը

ներառում է թրեյնինգներ և արձանագրությունների տարածում,

որոնք ուղղված են ամուսնական զոհերի բացահայտմանն ու աջակցմանը:
Ինչպես նշվում է, բժշկական հասարակությունը կամաց – կամաց սկսում է գի293

տակցել ինտիմ սեռական բռնության դեպքերին արձագանքելու անհրաժեշտությունը: Այսօր ծանոթ անձնաց կողմից իրականացվող և ամուսնական
բռնաբարությունների մասին իրազեկվածությունն ավելի շատ է հիմնականում
այն պատճառով, որ մեդիան, շատ մարդիկ, ներառյալ իրավական դաշտի մասնագետները, դժվարությամբ են համաձայնում, որ որ տղամարդը կարող է մեղադրվել և դատապարտվել իր կնոջը բռնաբարելու համար, կամ որ տղամարդը
նախորդ օրը կարող է ժամադրվել, իսկ հաջորդ օրը կարող է իրականացնել
բռնաբարություն: Չնայած նրան, որ ընկալումը աստիճանաբար փոխվում է,
դեռևս շարունակում են լինել այնպիսինները, որոնց համար ամուսնական կամ
այլ ինտիմ հարաբերություններում սեքսը համարվում է իրավական հարց:
Յելլոն մեջբերում է ամուսնական բռնաբարությունների տարածման մի
քանի միտումներ31: Նա նշում է, որ վերջին հետազոտությունների արդյունքները
վկայում են, որ կանանց 10–14 % -ը հարկադրված են իրենց կամքին հակառակ
ամուսինների հետ սեքս ունենալ: Նա նկարագրում է, որ ելնելով ամուսնության
սեռական բնույթից` ամուսնական բռնաբարությունը չի դիտարկվում որպես
լուրջ հարձակում: Վերջապես Յելլոյի կարծիքով՝ բռնության շատ ճգնաժամային ու ծեծված կանանց կացարանները, որտեղ կատարվում էին ամուսնական բռնաբարությունները,

հաճախ գտնվում էին այլ ընկերությունների

պատասխանատվության ներքո:
Այլ

ուսումնասիրություններ

վկայում

են,

որ

ամուսնական

բռնաբարությունը կազմում է բոլոր բռնաբարությունների մոտավորապես 25%ը: Ծեծված կանանց հետ իրականացված ուսումնասիրությունները վկայում են,
որ նրանց 1/3-ը և ½-ը առնվազն մեկ անգամ ենթարկվում են բռնաբարության
իրենց

զուգընկերոջ

կողմից:

Համաձայն

մի

ուսումնասիրության`

այն

ժամանակ, երբ տարբեր տարիքի կանայք ենթարկվում են բռնաբարության
իրենց

զուգընկերոջ

կողմից,

գրեթե

երկու

երրորդն

առաջին

անգամ

բռնաբարվում են իրենց ամուսնու կողմից` դեռևս 25 տարեկանը չլրացած:
Վերջապես, կանայք, որոնք բռնաբարվում են իրենց ամուսինների կողմից,
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ամենայն հավանակնությամբ կարող են բազմիցս բռնաբարվել ամուսնության
կամ հարաբերությունների ընթացքում հաճախ քսան և ավելի անգամ32:

Պատմական ակնարկ

Դարերի ընթացքում մեր հասարակությունը հավատում էր, որ
տղամարդն իր կնոջ հետ սեքս ունենալու իրավունք ունի իր: 18-րդ դարում
Անգլիայում տղամարդը չէր կարող մեղադրվել կամ դատապարտվել իր կնոջը
բռնաբարելու համար: Կանայք համարվում էին ամուսինների շարժական կարողությունը և գտնվում էին վերջիններիս ենթակայության ներքո33 : Հայրերը
սեփականության իրավունք կամ հետաքրքրություն ունեին իրենց դուստրերի
կուսության հանդեպ և տղամարդիկ իրենց կանանց հավատարմության նկատմամբ: Չամուսնացած կնոջ բռնաբարությունը զրկում էր վերջինիս համապատասխան հարսնացու կամ սեռական զուգընկեր լինելու հավանականությունից: Ամուսնացած կնոջ բռնաբարությունը ոտնձգություն էր սեփականության իրավունքի նկատմամբ, և վերջինիս ամուսնու խայտառակություն էր
համարվում:
Ընտանեկան բռնությունից ազատման դեպքը կարելի է կապել Մեթյու
Հեյլի` 17-րդ դարի անգլիացի իրավաբանի անվան հետ: Հեյլը 1671 – 1675 թվականներին եղել է թագավորական նստավայրի գլխավոր դատավոր: Նրա
գրությունների հիման վրա գրված գիրքը տպագրվել է 193634 թվականին`
վերջինիս մահից հետո:
Գեյսն իր վաղ անգլիական միասնական օրենքի դիտարկման մեջ նշել է,
որ

Մեթյու Հեյլի հայտարարությունը դարձել է նախադեպ «ամուսնական

բռնաբարության

անձեռնամխելիություն» հասկացության ի հայտ գալու

համար: Հեյլի կարծիքով` «ամուսինը չի կարող ճանաչվել մեղավոր, եթե նա
բռնաբարում

է

իր

կնոջը,

քանի

որ

համաձայն

իրենց

ամուսնական

պայմանագրի և համաձայնության` կինը հանձնվել է տղամարդուն» 35:
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Բլեյքսթոնը` անգլիացի մեծագույն իրավական գիտակը, օգնել է
հավերժացնել վերը նշված հիմնավորումը: Նա պնդում էր, որ կնոջ իրավական
գոյությունը կասեցվում է ամուսնության ընթացքում կամ միավորվում է իր
ամուսնու իրավական գոյությանը:
1970 թվականի ֆեմինիստական շարժումը ձգտում էր օրենքում մտցնել
փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն կընձեռեին պատասխանատվության ենթարկելու ամուսնուն, որը բռնաբարել է իր կնոջը: Դա հեշտ հաղթանակ
չէր: Նահանգային և Կոնգրեսի կողմից ընտրված պետական այրերը, ի
պատասխան այդ շարժման, արել էին հետևյալ մեկնաբանությունները. «Բայց
եթե դու չես կարող բռնաբարել քո կնոջը, ու՞մ դու կարող ես բռնաբարել», և
«Աստվածաշունչը թույլ չի տալիս պետությանը լինել քո ննջարանում…»38 :
Այժմ կարող է անհավանական թվալ, որ այն ժամանակ գոյություն ունեին
օրենսդրական գրքերում ամուսնական բռնաբարության համար անձեռնմխելիություն սահմանելուն և կնոջ բռնաբարության միջոցով «վերալիցքավորման»
հասնելուն

բազմաթիվ դիմադրություն ցույց տվողներ: Մի շարք առանձին

խմբերի և անձանց ջանքերի շնորհիվ տեղի ունեցան օրենսդրական որոշակի
փոփոխություններ, որոնց համաձայն` ամուսնական բռնաբարությունը սկսեց
դիտարկվել որպես կոնկրետ հանցավորություն:
Ինչպես նշվեց, բռնաբարությանն առնչվող քրեական շատ կանոնակարգեր հնարավորություն են տալիս դատական պատասխանատվության ենթարկելու այն ամուսնուն, ով բռնաբարում է իր կնոջը: Ուստի գոյություն չունի ամուսնական բռնաբարության առանձին սահմանում: Այնուամենայնիվ, որպեսզի հնարավոր լինի տարանջատել բռնության դրսևորման այս տեսակն
անծանոթ անձի կողմից իրականացված բռնաբարությունից, ամուսնական
բռնաբարությունը սահմանվում է որպես «անցանկալի սեռական հարաբերություն կնոջ կամ նախկին կնոջ հետ, վերջինիս կամքին հակառակ` վախի և
ուժի կիրառմամբ»:
Ֆինկելհորն ու Իլլոնն իրականացրել են հետազոտություն ամուսնական
բռնաբարության ոլորտում և ամուսնական բռնաբարությունը դասակարգել են
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երեք տեսակի` միայն ուժային բռնաբարություն, բռնաբարություն` ծեծով
ուղեկցվող և օբսեսիվ բռնաբարություն:
Միայն ուժային բռնաբարությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ
տղամարդը

ամուսնական

կյանքի

ընթացքում

փորձում

է

վերահսկում

սահմանել սեռական ակտիվության տեսակի և հաճախականության վրա:
Ֆինկելհորն ու Իլլոնն բռնաբարության այս տեսակը համեմատում են Գրոսի և
Բիրնբաուսի հիշատակած իշխանության համար բռնաբարության հետ:
Ծեծով ուղեկցվող բռնաբարությունը ենթադրում է տղամարդու կողմից
իր կնոջ այլասերում և ստորացում: Այս տեսակը հեղինակները համեմատում
են Գրոսի և Բիրնբաուսի առաջ քաշած զայրույթի բռնաբարության հետ:
Ամուսնական

բռնաբարության

վերջին

տեսակն

օբսեսիվ

բռնաբարությունն է, որն իր մեջ ներառում է սեռական սադիզմը, ֆետիշիզմը և
բռնի անալ հարաբերությունները: Բռնության այս տեսակը նման է Գրոսի և
Բիրնբաուսի հիշատակած սադիստական բռնաբարությանը:

Ամուսնական բռնաբարությանը նպաստող գործոնները
Որքան շատ են այն տեսությունները, որոնք փորձում են բացատրել, թե
ինչու են տեղի ունենում ամուսնական կամ անծանոթ անձանց կողմից
իրականացվող

բռնաբարությունները,

նույնքան

էլ

շատ

են

ամուսնական

բռնաբարությունը խթանող կամ խրախուսող գործոնները: Նախորդ գլուխներում
քննարկվել են այն գործոնները, որոնք բարձրացնում են ընտանեկան բռնության
հավանականությունը, այդ թվում` երեխայի ֆիզիկական և սեռական բռնությունը,
ամուսնական բռնությունը, զուգընկերոջ կողմից իրականացվող բռնությունը:
Ներկայիս քննարկումը կենտրոնանում է այն գործոնների վրա, որոնք առկա են
մեր հասարակությունում, և այս կամ այն ձևով նպաստում կամ խթանում են
ամուսնական բռնաբարությունը: Այդ գործոնները ներառում են ընտանիքի
նկատմամբ մեր պատմական հեռանկարը, ամուսնական անձեռնմխելիությունը,
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տնտեսական

վիճակը

և

մեր

մշակութային

մտահոգությունը

բռնության

վերաբերյալ:
Ընտանիքի նկատմամբ պատմական հեռանկար

Սերունդների համար ընտանիքը դիտարկվում էր որպես բացարձակ
գաղտնապահության վերջին հենակետ: Բոլորը հավատում էին, որ այն ինչ տեղի է
ունենում ամուսնական անկողնում ոչ մեկի իմացության բանը չէ: Ընտանեկան
նման գաղտնապահության հայեցակարգն առաջ է բերում դժվարություններ ու
խնդիրներ

այնպիսի

հիմնահարցերի

ուսումնասիրությունների

ժամանակ,

ինչպիսին է ամուսնական բռնաբարությունը: Որպես լրացում այս ամենին`
կանայք մեծանում էին այն հավատքով, որ կինը պետք է ենթարկվի իր ամուսնու
սեռական ոտնձգություններին: Եվ միայն վերջերս են փորձեր կատարվում ՝
իրականացնելու ուսումնասիրություններ ամուսնական ննջարանում, և շատ
կանայք այժմ հասկանում են, որ պարտավոր չեն իրենց կամքին հակառակ
բավարարել տղամարդու սեռական ցանկությունները:
Ամուսնական անձեռնմխելիություն

Ինչպես նշվել է, տղամարդը չի կարող պատասխանատվության
ենթարկվել

իր

կնոջը

բռնաբարելու

համար:

Անծանոթ

անձի

կողմից

բռնաբարությունը դիտարկվում է որպես բռնություն, սակայն ամուսնու կողմից
կնոջ բռնաբարությունը մնում է չճանաչված: Ենթադրվում է, որ կինը ամուսնու մի
մասն է, և այդ իսկ պատճառով նա անձեռնմխելի է իր կնոջ հանդեպ բռնություն
կիրառելիս: Միայն վերջերս է հնարավոր է դարձել պատասխանատվության
ենթարկել այն ամուսիններին, որոնք բռնաբարում են իրենց կանանց:
Տնտեսական վիճակ

Ընտանեկան բռնության այլ պատճառների նման, տնտեսական վիճակն
ու

ֆինանսկան

կախումն

բռնաբարություններում:

իրենց
Որոշ

դերն

են

ունենում

ամուսնությունների

ամուսնական
պարագայում

ամուսիններից երկուսն էլ տեղյակ են կնոջ տնտեսական կախվածության
մասին:
Որոշ տղամարդիկ համոզում են, որ իրենք են ընտանիքի նյութական
մատակարարը, ուստի կինը պետք է հոգ տանի ընտանեկան բարօրության
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համար: Նման «ընտանեկան բարօրության համար» հոգ տանելը տղամարդկանց մտքում սեքսի պահանջի` սեքսի ցանկացած տեսակի բավարարումն է:

Բռնության հետ կապված մտահոգություն

Ընտանիքում բռնության դրսևորումն ու վերջինիս ազդեցություններն
արդեն քննարկվել են այս գրքի նախագլուխներում: Քանի որ որոշ ֆիլմեր,
գրքեր

և

հեռուստատեսային

հաղորդումներ

արժեզրկում

են

կանանց,

տղամարդկանց համար ավելի է հեշտանում իրագործել բռնություն` որպես
սեռականության դրսևորման ընդունելի ձև:

ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ

Հետապնդումը կարող է սահմանվել որպես կոնկրետ մարդուն ուղղված,
գիտակցված վարքի ձև, ընդ որում` այդ վարքը գիտակից մարդու մոտ կարող է
այնպիսի զգացողություն առաջ բերել, որից պարզ կլինի վարքային դրսևորումն
այն մարդու կամ ընտանիքի այն անդամի, որը գտնվում է ֆիզիկական վնասվածք
ստանալու ճանապարհին կամ մահվան վտանգի մեջ40 : Հետապնդման զոհ կարող
է դառնալ ծանոթ անձնավորությունը, բացարձակապես անծանոթ անձը կամ
անհատը, ով ամուսնական կամ այլ տեսակի բարեկամական, առօրեական կապի
մեջ է հետապնդողի հետ: Հետապնդում կարող է իրականացվել ինչպես
հետապնդողի հետ հարաբերություններում գտնվող անձի հանդեպ, այնպես էլ
անձանց, որոնց հետապնդողը գտել է համացանցի կամ այլ էլեկտրոնային կամ
տպագիր մեդիայի միջոցով:
Կիբերհետապնդումն ընդգրկում է էլեկտրոնային նամակների ուղարկումը,
էլփոստերի կամ այլ անձնական հաշիվների հակինգը` իրականացնելով զոհերի
հետապնդում համացանցում:
Կիբերհետապնդումը ձեռք է բերում առավել մեծ տարածում, քանի որ մեր
հասարակությունը

ավելի

է

հակվում

համակարգիչների

և

համացանցի

կիրառմանը: Շատ դեպքերում կիբերհետապնդումն ու անձնական տվյալների
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գողությունը

քսանմեկերորդ

դարի նոր

հանցագործությունների

շարքն են

դասվում: Որոշ կիբերհանցագործներ կարող են համացանցի միջոցով ձեռք բերել
զոհի անձնական տվյալները`

վնաս հասցնելով վերջիններիս կրեդիտային

պատմությանը կամ այլ տեսակի վնաս պատճառելով: Օրինակ` Վեստ Կոստի
համալսարանում ուսանողուհիներից մեկի նախկին ընկերը մուտք գործելով
համալսարանական կայքի գրանցման բաժին, առանց ընկերուհու իմացության
կամ տեղյակ պահելու, ջնջում է նրա անունը վերջինիս կողմից գրանցված բոլոր
դասերից: Սա նախկին ընկերուհուն վնասելու կամ ցավեցնելու բացահայտ փորձ
է:
Հետապնդումը բաղկացած է վեց բաղադրիչներից, որոնք պետք է ակտից
առաջ կամ հետո լինեն, որպեսզի վերջինս համարվի հետապնդում: Այդ
բաղադրիչներն են.
1.

հետապնդողը պետք է գիտակցի` այն գործողությունները, որն ինքն

իրականացնում է կարող է վախի զգացում առաջացնել զոհի մոտ,
2.

ակտը պետք է իրականացվի գիտակցված կամ նպատակային ոճով,

որի արդյունքում զոհի մոտ կառաջանա վախի զգացում,
3.

հանցագործը պետք է ներգրավված լինի մեկից ավելի ակտերի մեջ,

որպեսզի համարվի որպես հետապնդող,
4.

հետապնդման հանցանքը դատապարտվում է հիմնվելով ոչ թե նրա

վրա, ինչ զգում է զոհը, այլ առաջնորդվելով նրանով, ինչ զգում է բանական մարդը:
Այլ խոսքերով` դատապարտվում է ելնելով այն բանից, թե ինչ կզգար կամ կապրեր
բանական մարդը, եթե լիներ զոհի փոխարեն,
5.

այն,

ինչ իրականացնում է հանցագործը, պետք է պարունակի

այնպիսի ակտեր, որոնք կարող են զոհի մոտ առաջ բերել վնասվածքներ ստանալու
կամ մահվան վախ` որպես հանցագործի գործունեության արդյունք,
6.

հանցագործի գործողությունները պետք է ուղղված լինեն զոհի կամ

նրա անմիջական ընտանիքի անդամների, երեխաների կամ ծնողների դեմ: Շատ
հարձակվողներ

կարող

են

վնասել

նաև

զոհի

ընտանի

կենդանիներին`

դիտարկելով նրանց որպես զոհին վախեցնելու կամ մոտենալու միջոց:
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ՖՈԿՈՒՍ
Հետապնդման վիճակագրություն
 Տասներկու կանանցից մեկը և քառասունհինգ տղամարդկանցից մեկը կյանքի
ընթացքում պարտադիր կենթարկվի հետապնդման:
 Կին զոհերի 77 %-ը, իսկ տղամարդ զոհերի 64 %-ը ճանաչում էր իրեն
հետապնդողին:
 Հետապնդողների 87 % -ը տղամարդիկ են:
 Համալսարանական կանանց 13 %-ը ենթարկվել է հետապնդման:
 Համալսարանական տասը կանանցից երեքը նշել է, որ հետապնդման
արդյունքում ստացել են հուզական կամ հոգեբանական վնասվածքներ:
 Ֆեմիսիդ զոհերի 76 %-ը հետապնդվել է այնպիսի անձանց կողմից, որոնք էլ
սպանել են վերջինիս (ֆեմիսիդը կնոջ սպանությունն է):
*Աղբյուրներ` Bonnie Fisher, Francis Cullen, & Michael Turner, Sexual Victimization of College Women,
National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, Washington, D.C. (2000); Patricia Tjaden & Nancy Thoennes
“Stalking in American: Findings from the National Violence Against Women Survey”, National Institute of Justice, U.S.
Department of Justice, Washington, D.C. (1998); and Judith McFarlane et al., “Stalking and Intimate Partner Femicide”,
4 Homicide Studies 3(4), Sage Publications (1999).

Հետապնդման հիմնական չորս տեսակներն են` (1) էրոտոմանիա, (2)
սիրամոլուցք, (3) ուղղակի մոլուցք, (4) կեղծ զոհայնացման ախտանիշ 41 :

Էրոտոման հետապնդողին բնորոշ են ցնորային խանգարումները: Հաճախ
զոհը հասարակական գործիչ է կամ հայտնի մարդ, ով չի ճանաչում հետապնդողին: Հետապնդողը հավատում է, որը զոհն իր հանդեպ փոխադարձ սիրո
դրսևորումներ պետք է ունենա: Նման անհատները չեն ընդունում ոչ մի ընդդիմադիր ապացույցներ կամ առաջարկություններ և երկար ժամանակահատված մնում
են ցնորային վիճակում:

Սիրային մոլուցքով հետապնդողների բնութագրիչները նման են էրոտոման
հետապնդողներին: Այս երկու տեսակների միջև հիմնական տարբերությունն այն
է,

որ

սիրային

խանգարումներ:

մոլուցքով
Նման

հետապնողներն

մարդիկ

հաճախ

ունեն

առաջնային

ներգրավվում

են

հոգեկան
այնպիսի

ակտիվություններում, ինչպիսիք են գրագրությունը, հեռախոսային զրույցը, կամ
այլ տեսակի ակտիվություններ, որոնք հնարավորություն կտան զոհի հետ
հարաբերությունների մեջ մտնելու , ընդ որում` այնպես, որ զոհը գիտակցի
հետապնդողի առկայությունը:

Ուղղակի մոլուցքային հետապնդողները հիմնականում նախկինում կապ են
ունեցել իրենց զոհերի հետ: Կարող են լինել այսպիսի հարաբերություններ,
օրինակ,

նախկին

ամուսիններ,
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համաբնակիչ,

ընկեր/ընկերուհի,

գործատու/աշխատող կամ հարևաններ: Նման հետապնդումը տեղի է ունենում
այն ժամանակ, երբ հարաբերություններն ավարտվում են, կամ երբ հետապնդողը
հասկանում է, որ զոհն իրեն վատ է վերաբերվում: Նման հետապնդողը
հետապնդման մեջ է տեսնում հարցի լուծումը:

Կեղծ զոհայնացման ախտանիշը հետապնդման չորրորդ տեսակն է: Այն ի
հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ զոհը հավատում է, որ իրեն հետապնդում են այն
ժամանակ, երբ իրականում հետապնդում չկա: Այն հետապնդման հազվադեպ
հանդիպող տեսակ է: Չնայած այն իրական հետապնդում չէ, այնուամենայնիվ,
դիտարկվում է որպես հետապնդման գործընթացի համեմատման և ընկալման
միջոց:
Հետապնդմանն արձագանքելու ձևերը տարբեր են, սակայան առավել
տարածված արձագանքման ձևը պաշտպանիչ միջոցների կիրառումն է կամ
դատական արգելող հրամանները, որոնք հանդիսանում են դատական որոշումներ
և ստիպում են հանցագործին հեռու մնալ, ոչ մի առնչություն չունենալ զոհի հետ:
«Ազգային հետապնդում» և «Ընտանեկան բռնության նվազեցման օրենքը»
Հանցագործությունների ազգային տեղեկատվական կենտրոնում ստեղծել են
հետապնդումների զսպման բազային տվյալներ` փորձելով կիրառել մեկ նահանգի
կողմից մշակված զսպման կարգերն այլ նահանգում: Դեռևս շարունակվում են
նման զսպման ծրագրերի արդյունավետության քննարկումները42:

ՍԵՌԱԿԱՆ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆ

Այս

ենթամասի

անվանումն

ընտրվել

է

միտումնավոր:

Սեռական

ոտնձգությունը ընդհանուր «հովանոց» է, որի ներքո տեղի են ունենում սեռական
բռնության յուրահատուկ տեսակներ: Թեև տղամարդիկ

հանդիսանում են

սեռական ոտնձգության թիրախ, զոհերի մեծամասնությունը կանայք են: Քանի որ
սեռական ոտնձգությունը կանանց հանդեպ բռնության տեսակ է, այն ներառվել է
այս գլխում որպես ընտանիքում և աշխատավայրում բռնության դրսևորումների
համեմատության միջոց: Միայն ամբողջովին հասկանալով սեռական բռնության
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էությունը` մենք կարող ենք համապատասխան կերպով հակազդել վերջինիս
տարածմանը:
Նահանգներում բախվում ենք խտրականությանն այն ժամանակներից, երբ
հայտնաբերվեց Ամերիկան: Լինկոլնը սկսեց պայքարել խտրականության դեմ, երբ
ազատագրեց ստրուկներին, և տասնամյակներ շարունակ ամերիկացի դատավորները գտնում էին, որ մի քաղաքացին չպետք է խտրականություն ցուցաբերի մի այլ
քաղաքացու հանդեպ` ելնելով նրա մաշկի գույնից: Այնուամենայնիվ, խտրականության դեմ պայքարը դեռ շարունակվում է, քանի որ սրճարաններում հրաժարվում են սպասարկել սևամորթներին, բանկերը հրաժարվում են հիպոտեկային
վարկեր տրամադրել որոշակի վայրերում բնակվող անձանց, սպասարկման հետ
կապված որոշ բիզնեսներ, օրինակ, մեքենաներ վերավաճառողները (դիլերները),
պարզապես անտեսում են տարբեր ռասայական պատկանելիության տեր մարդկանց:
Կանանց հանդեպ խտրականությունը, որի հիմքում նրանց սեռային
պատկանելիությունն է, կողմնակալություններից մեկն է, որը ևս համարվում է մեր
հավաքական գիտակցության ձեռքբերում: Նման խտրականության դրսևորման մի
տեսակ է հենց սեռական ոտնձգությունը: Աշխատանաքի վայրում սեռական
ոտնձգությունը հակամարդկային է, և այն հանգեցնում է նրան, որ գործատուն իր
ուշադրությունը

աշխատակցի

պատկանելիությանը:

Բացի

աշխատանքից
դրանից`

նա

շեղում

է

նրա

նվաստացնում

սեռային
է

կնոջը`

աշխատավայրում մշտապես ենթակայի դեր շնորհելով: Ստորև ներկայացվող
ենթաբաժինները հակիրճ կներկայցնեն սեռական ոտնձգության էությունը:

Ներածություն
Սեռական ոտնձգությունը լայն տարածում ունեցող երևույթ է: Աշխատանքի
հետ կապված առաջին հետազոտություններից մեկում 9000 կանանց մեջ տասից
իննը նշել են սեռական ոտնձգության ենթարկվելու փաստի մասին43: Հավանաբար,
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սեռական ոտնձգության ամենաընդգրկուն հետազտությունն իրականացվել է 1980
թվականին Ամերիկյան արժեքային համակարգերի պահպանման խորհրդի
կողմից: Խորհուրդն ուսումնասիրել է 23000 դաշնային աշխատակցի և եկել այն
եզրակացության, որ կանանց 44 %-ը ենթարկվել է սեռական ոտնձգության որևէ մի
դրսևորման44:
Աշխատանքային

պայմանների

բարելավման

դիմաց

սեռական

ծառայություններ պահանջելն արդեն երկար ժամանակ է` համարվում է
աշխատավայրում անձնական իշխանության չարաշահում: Գործարանի նկուղում
պատահական հպումը, պատճենահանման սենյակում «գողացված» համբույրը
կամ սեքսի վերաբերյալ անվայել առաջարկը Ամերիկյան ձեռնարկությունների
համար տարիներ շարունակ համարվում են սովորական երևույթ: Մինչև վերջերս
նման սեռական բռնության զոհն ուներ երկու ընտրություն` կա՛մ հարմարվել և
իրականացնել պահանջը, կա՛մ կորցնել աշխատանքը: Բացի դրանից` կնոջը
համոզում են հավատալ, որ այդ գործողությունները, որոնք վերջինս համարում է
վիրավորական, աշխատանքային միջավայորւմ տարածված երևույթներ են: Մինչև
1980–ական թվականներին սեռական ոտնձգության զոհերը չունեին իրավական
պաշտպանություն:
1964

թվականին

հեղինակները

սկսեցին

խտրականության

բոլոր

օրենքներով արգելվող ձևերի սահմանումը: Կոնգրեսը 1964 թվականին ընդունեց
քաղաքացիական իրավունքի ակտի VII խորագիրը, համաձայն որի` արգելվում է
աշխատանքային խտրականությունը` կախված սեռի, մաշկի գույնի, կրոնական
պատկանելիության, ազգային պատկանելիության, հղիության կամ ռասայի հետ 45:
Համաձայն այդ խորագրի` գործատուի համար հակաօրինական աշխատանքային
պրակտիկա կլինի՝
1.

ձախողել

կամ

հրաժարվել

ընդունել

կամ

լիազորություններ

տրամադրել ցանկացած անհատի կամ այլ կերպ դրսևորել խտրականություն
ցանկացած անհատի նկատմամբ` կապված փոխհատուցման, պայմանների,
ժամկետների հետ կամ արտոնություններ տրամադրել աշխատողին` ելնելով
այնպիսի բնորոշ առանձնահատկություններից, ինչպիսիք են ռասան, մաշկի
գույնը կամ ազգային պատկանելիությունը, կամ`
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2.

աշխատակիցների կամ աշխատանքի ընդունման թեկնածուների թվի

սահմանափակումը,
կսահամանազատեն

առանձնացնելը
կամ

կփորձեն

կամ

դասակարգելը,

սահմանազատել

ցանկացած

որոնք
անհատի

աշխատանքային հնարավորությունները կամ այլ կերպ կազդեն նրա` որպես
աշխատակցի,

կարգավիճակի

վրա`

ելնելով

անհատի

ռասայական

պատկանելիությունից, մաշկի գույնից, ազգային պատկանելիությունից, կրոնական
դավանանքից, սեռից46:

Կանայք շարունակում են ենթարկվել խտրականության, եթե նրանք հղի են
կամ կարող են ապագայում հղիանալ: Նման շարունակական խտրականության
երևույթը

1978

թվականին

ստիպեց

Կոնգրեսին

ընդունել

Հղիության

խտրականության ակտը, համաձայն որի` արգելվում էր այն խտրականությունը,
որը պայմանավորված էր հղիության հանգամանքով, երեխայի ծնվելու կամ
նմանատիպ այլ բժշկական պատճառներով47:
Շատ հետազոտողներ հավատում են, որ 1964 թվականին ընդունված
Քաղաքացիական իրավունքների ակտը կարող էր հիմք դառնալ ներկայիս
սեռական խտրականության դեմ պայքարի համար: Այնուամենայնիվ, երբ
Կոնգրեսն ընդունում էր այդ ակտը, հաշվի չէր առնում վերջինիս հետագա կիրառելիությունը: Փաստացի, «սեքսը» ներառվել է որպես արգելվող դասակարգում
վերջին պահին:8: Ավելի շուտ, դատարանները և վարչական մարմինները
օգտագործել են Քաղաքացիական իրավունքների ակտը որպես հիմք, որի վրա
պետք է կառուցվեին իրենց սեռական ոտնձգության վերաբերյալ որոշումները49:

Սահմանումներ
Գոյություն

ունեն

սեռական

ոտնձգության

սահմանման

բազմաթիվ

մոտեցումներ: Ժամանակակից մոտեցման համաձայն` սեռական ոտնձգությունը
պահանջ է աշխատողի, սովորաբար կին աշխատակցի հանդեպ` մատուցելու
սեռական ծառայություններ, որպեսզի նա հնարավորություն ունենա պահպանելու
աշխատանքային կարգավիճակը50:
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Համաձայն

մեկ

այլ,

առավել

ընդգրկուն

սահմանման`

սեռական

ոտնձգությունը սահմանվում է որպես ցանկացած անձի աշխատանքային
անցանկալի պայմանների ստեղծում` ելնելով վերջինիս սեռից: Այս սահմանման
ներքո ոտնձգությունը ներառում է կատակները, ուղիղ ծաղրանքը, աշխատանքի
խզումը, վանդալիզմը կամ գույքի ոչնչացմումը 51 և ֆիզիկական հարձակումները51 :
Սեռական ոտնձգությունն ունի վ դրսևորման բազմաթի ձևեր, այդ թվում`
բռնաբարությունը, ճնշումը` սեռական ծառայություններ մատուցելու նպատակով,
սեռական հպումները, ակնարկող հայացքը կամ ժեստերը, սեռական կատակներն
կամ գրգռումը և անցանկալի սեռական նյութերի ցուցադրումը:
Սեռական

ոտնձգությունը

կարող

է

տեղի

ունենալ

երկու

ձևով`

ոտնձգությունը՝ որպես ծառայության դիմաց ծառայություն կամ միջավայրի
կողմից իրագործվող թշնամական ոտնձգություն: Ընդ որում` այս երկուսն
իրարամերժ իրավիճակներ չեն: Շատ դեպքերում վերջիններս համընկնում են, և
երկուսն էլ կարող են տեղի ունենալ աշխատավայրում:
Ծառայության դիմաց ծառայություն ոտնձգությունը տեղի է ունենում այն
ժամանակ, երբ գործատուի գործակալը կամ ղեկավարը շահարկում են իրենց
պաշտոնը,

որպեսզի

դրդեն

կին

աշխատակցին

վերջիններիս

սեռական

ծառայություններ մատուցել: Աշխատանքի պահպանման կամ աշխատանքային
բոնուսների

ստացման

նման

սեռական

փոխանակումը

առաջ

է

բերել

ոտնձգության նման անվանում` ծառայության դիմաց ծառայություն: Նման
պարագայում զոհը պետք է ընտրի` կա՛մ կրել ֆինանսական կորուստներ, կա՛մ
ենթարկվել տևական սեռական փոխատվությունների52:
Միջավայրի կողմից իրագործվող թշնամական ոտնձգությունը ի հայտ է
գալիս այն ժամանակ, երբ սեռական բնույթի անցանկալի վարքագիծը ստեղծում է
աշխատանքային թշնամական միջավայր: Նման վարքագիծը կրկնվում է մի քանի
անգամ: Նման Աշխատանքային թշնամական

նման միջավարի պատճառով

անհատը ստիպված է լինում աշխատել մի միջավայրում, որը չի առաջացնում
ուղղակի ֆինանսական վնասներ, սակայն պատճառում է հոգեբանական,
հուզական վնաս կամ նվաստացում:
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1980 թվականին Հավասարազոր աշխատանքային իրավունքների կոմիտեն
(EEOC) ընդունել է կարգավորիչ դրույթներ, որոնց համաձայն` արգելվում են
սեռական

հիմքով

պայմանավորված

խտրականությունները:

Ըստ

այդ

կարգավորիչ նորմերի` ցանկացած անձ կարող է հրաժարվել անցանկալի սեռական հարաբերություններից, որոնք կարող են առաջանալ աշխատավայրում54:
Մինչև

1986

թվականը

աշխատավայրում

սեռական

ոտնձգության

դրսևորումների հետ կապված կտրուկ որոշումներ չէին կայացվում: Մարիտոր
Սեյվինգս բանկում տեղի ունեցած միջադեպից հետո ԱՄՆ Գերագույն դատարանը
որոշում կայացրեց, համաձայն որի` աշխատանքային այն միջավայրը, որը
վտանգավոր է կնոջ համար, կարող է խախտել Քաղաքացիական իրավունքների
ակտի VII գլուխը` նույնիսկ առանց որևէ տնտեսական վնասի հասցմամբ:
Մերիտորում զոհը բանկում ընդունվել էր աշխատանքի որպես գանձապահ, որից
հետո ստացել էր առաջխաղացում` որպես մասնաճյուղի մենեջերի օգնական:
Կինը վկայում էր, որ ավելի քան չորս տարի ղեկավարի կողմից ենթարկվել է
սեռական

ոտնձգության:

հարաբերությունները,

Այդ

ղեկավարի

ոտնձգությունն
կողմից

ընդգրկում

կնոջ

էր

հանդեպ

սեռական

փաղաքշական

դրսևորումներ այլ աշխատակիցների ներկայությամբ, ղեկավարի կողմից կնոջն
իրեն ենթարկեցնելը և անգամ ղեկավարի կողմից կնոջ հետապնդումը կանացի
զուգարանում:

Գերագույն

դատարանը

բավարարել

էր

զոհի

սեռական

ոտնձգության ենթարկվելու հայցն այն հիմքով, որ ագրեսորի գործողությունները
ստեղծել էին աշխատանքային թշնամական միջավայր:
Նմանատիպ որոշում Գերագույն դատարանի կողմից կայացվել է նաև 1993
թվականին` կապված Հարրիսն ընդդեմ Ֆորկլիֆտ համակարգի գործընթացի
ժամանակ56:
Տանգրին, Բուրտն ու Զոնսոնն ստեղծել են սեռական ոտնձգության երեք
մոդել կամ տեսակ` բնական/կենսաբանական մոդել, կազմակերպչական մոդել,
սոցիալ–մշակութային մոդել57: Օգտագործելով 1980

թվականին

«Արժեքների

համակարգի պաշտպանության» կազմակերպության կողմից իրականացված
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հետազոտության նախնական տվյալները` հեղինակները թեստավորել են իրենց
մոդելները:
Համաձայն
ցուցաբերումը

բնական/կենսաբանական

աշխատանքային

միջավայրում

մոդելի`

սեռական

մարդկային

վարքի

սեռականության

ընդլայնման արդյունք է: Համաձայն այդ մոդել` կանանց և տղամարդականց միջև
առկա է ամուր սեռական ձգողականություն, սակայն տղամարդը, որի սեռական
մղումն ավելի ուժգին է, երբեմն կրում է ագրեսորի դեր: Այդ տեսակետի համաձայն` սեռական ոտնձգությունն իրականում չի համարվում խտրականության
արդյունք, ուղղակի երկու անձանց միջև բնական սեռական ձգողություն է:
Նշված մոդելը ենթադրում է, որ բոլոր սեռական հարաբերություններն
իրենց բնույթով նույնն են և սիրատածման կամ ամուսնական հարաբերությունների մաս են կազմում: Բայց մենք այժմ հասկանում ենք, որ ոչ բոլոր
սեռական հարաբերությունները կարող են իրենց բնույթով դիտարկվել որպես
սիրատածում, և այդ իսկ պատճառով այս մոդելը չի կարող սպառիչ բացատրել
այնպիսի մի երևույթ, ինչպիսին է սեռական ոտնձգությունը:

Կազմակերպչական մոդելը աշխատանքային միջավայրի արդյունք է, ընդ
որում` վերջինս ստեղծում է պայմաններ սեռական ագրեսիայի դրսևորման
համար: Այս տեսանկյունից սեռական ոտնձգությունը դառնում է իշխանության և
ոչ թե սեքսի հիմնահարց, իսկ այդ իշխանությունը արդյունք է կազմակերպչական
համատեքստում առկա ֆորմալ դերերի բաշխման: Համաձայն այս մոդելի`
սեռական ոտնձգության թիրախ կարող են դառնալ միայն այն կանայք, որոնք
ստորակարգային (հիերարխիկ) իշխանության կառուցվածքում զբաղեցնում են
առավելագույն ցածր օղակները:
Կանանց հանդեպ ոտնձգություն կատարվել է տարբեր պաշտոններում,
դրանց մի մասն իրագործվել է անգամ բարձրագույն պաշտոններում: Այդ իսկ
պատճառով այս մոդելը ևս չի կարող համապատասխան բացատրություն տալ
սեռական ոտնձգության երևույթին:

Սոցիալ – մշակութային մոդելի տեսանկյունից սեռական ոտնձգությունը
դիտարկվում է որպես մեր հասարակությունում տղամարդկանց` որպես տնտե308

սական և քաղաքական իշխանության գերակայության դրսևորում: Համաձայն այս
մոդելի` սեռական ոտնձգությունը մեր հասարակությունում առկա նահապետական իշխանության համակարգում տղամարդկանց գերակայության արդյունք է:
Այդ մոդելի տեսանկյունից սեռական ոտնձգությունը հիմնվում է գենդերային
անհատական իշխանության վրա, որում գերիշխում են տղամարդիկ: Ըստ այս մոդելի` սեռական ոտնձգությունում կարևորագույն դերը պատկանում է իշխանությանը: Տղամարդ ագրեսորը կարող է վերահսկել աշխատանքային առաջխաղացումը, բենեֆիսներն ու անգամ աշխատանքի շարունակական լինել կամ չլինելը:
Սեռական ոտնձգություն տեղի չի ունենում միայն աշխատավայրում: Այն
համալսարանական ուսանողական բանավանի առավել լավ պահված գաղտնիք է,
և որոշ ֆեմինիստների մտահոգություն է պատճառում, որ որոշ դասախոսներ,
շահարկելով իրենց դիրքը ուսանողներից ստանում են սեռական բնույթի օգուտ:
Ձիեչն ու Վեյներն առաջադրել են մի ցանկ, որն ընդգրկում է այն բոլոր
անընդունելի վարքային ձևերը, որոնք հանդիպում են դասախոսների մոտ:


Սեթևեթանքը: Նման վարքը կարող է լինել ակնհայտ կամ գաղտնի:

Դասախոսները, ելնելով իրենց բնական զբաղվածությունից, պետք է նայեն և (կամ)
ուսումնասիրեն ուսանողներին, չպետք է անցնեն թույլատրելիի սահմանները:


Ուսանողների անհատական տեսքի հաճախակի մեկնաբանությունը:

– Ակադեմիական միջավայրում դասախոսները պետք է խուսափեն ուսանողների
արտաքին տեսքի և ֆիզիկական առանձնահատկությունների վերաբերյալ քննարկումներից:


Համատեքստից դուրս հպումները: Ուսանողներին հպումները պետք

է սահմանափակվեն և լինեն միայն շատ անհրաժեշտության դեպքում, երբ կարիք
կա ինչ-որ հրահանգ կատարելու:


Ուսանողներին չափազանց գովաբանելն ու հաճոյանալը: Վարքային

այս դրսևորումը վերը թվարկած այլ վարքային դրսևորումներին զուգահեռ շատ
գայթակղիչ է ուսանողների, մասնավորապես ցածր ինքնագնահատական կամ
բարձր ակնկալիքներ ունեցողների համար: Համոզելով ուսանողին նրանում, որ
վերջինս բացառիկ է, դասախոսը ձեռք է բերում հոգեբանական հասանելիություն
դեպի նա:
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Ուսանողների հետ «Տղամա՞րդ, թե՞ կին» թեմատիկայի քննարկումը:

Նման մոտեցումը նվաստացուցիչ կարող է լինել կանանց վերջիններիս կարողությունների համար, որը ազդանշան է կամ հիմք որոշ դասախոսների կողմից
կանանց բացասական ընկալման:


Բոլոր համատեքստերում սեռականության համառ ընդգծումը:Սեքսի

համատարած շեշտադրումը լսարանում կամ դրանից դուրս անպատշաճ է58:

Այս քննարկումը չպետք է հիմք հանդիսանա, որ բոլոր դասախոսները
պիտակավորվեն

որպես

սեռական

ոտնձգություն

իրականացնողներ:

Այնուամենայնիվ, անգամ ակադեմիական միջավայրում ուսանող–դասախոս
փոխհարաբերությունները շարունակում են մնալ վիճաբանության առարկա: 1993
թվականի ապրիլին Վիրջինիայի համալսարանի ֆակուլտետային սենատը
կայացրել է որոշում, համաձայն որի` ֆակուլտետի անդամներին արգելվում է
ժամադրել

ուսանողներին:

Բազմաթիվ

համալսարաններ

ունեն

սեռական

ոտնձգության դեմ պայքարի օրենքներ, և որոշ ուսանողներ սկսում են ուսանող–
դասախոս ժամադրություններն արգելող քաղաքականություն վարել:
Ուսանողների և դասախոսների միջև հարաբերությունները իշխանության
դրսևորման ոլոտներից մեկն են: Եվ երբ դասախոսը շահարկում է իր դիրքն ու
իշխանությունը ուսանողից սեռական ծառայություններ ստանալու համար, դա
դառնում է սեռական ոտնձգության` ծառայություն ծառայության դիմաց տեսակի
վառ արտահայտում:
Պարզապես դատարաններ և գործակալություններ ունենալը բավական չէ
սեռական ոտնձգությունը վերացնելու համար: Պետք է փոխվի կանանց նկատմամբ
ընկալումը, և նրանք պետք է դիտարկվեն որպես տղամարդկանց հավասար, այլ ոչ
թե սեքսի օբյեկտ: Միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի դադարեցնել սեռական
ոտնձգության դրսևորումները, երբ կանայք դիտարկվեն որպես զուգընկեր և
հավասար:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սեռական բռնությունը համակարգային և լայն սահմաններ ունեցող թեմա է,
որի ուսումնասիրությունը եղել և շարունակում է մնալ որոշակի արգելքներով լի:
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Ընդ որում` այդ արգելքները հիմնականում պայմանավորված են տարբեր մասնագետների կողմից կիրառվող տերմիններով և հետազոտական մեթոդաբանությամբ:
Բոլոր մասնագետները համաձայն են այն կարծիքին, ըստ որի` Միացյալ
Նահանգներում սեռական բռնությունը շարունակում է մնալ լուրջ խնդիր: Վերջին
հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կանայք առավել հակված են զոհ
դառանալ իրենց ծանոթ անձանց կողմից իրականացվող հանցանքների պատճառով: Բացի այդ` ցանկացած տեսակի սեռական բռնության հետևանքները ծանր
են և շատ դեպքերում երկարաժամկետ: Մենք իրապես, որպես լրացում «պատերազմ ընդդեմ թմրանյութերի», պետք է սկսենք մտածել «բռնության դեմ պատերազմի» մասին:
Մենք երկար ժամանակ փորձում էին ըմբռնել «բռնություն» հասկացությունը: Միայն «լավ» աղջիկները չէ որ կարող են բռնաբարվել: Մենք ընդունում
ենք, որ բռնաբարությունը բռնի ֆիզիկական հարձակում է, որը շատ քիչ ընդհանուր բան ունի սեռական հաճույքի հետ: Մեր օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներն ընդունել են բռնաբարության դեմ պաշտպանման օրենքներ, որոնք
որոշակի աջակցություն են տալիս բռնաբարության զոհերին: Այդ օրենքները
առաջադրում են որոշակի հարցեր, որոնք հնարավորություն են ընձեռում
բացահայտելու զոհի և բռնարարի նախկինում ունեցած հարաբերությունների
բնույթը: Քանի դեռ տղամարդիկ բռնաբարում են կանանց, իրավապաշտպանները
կբարձրաձայնեն իրենց համաձայնությունը` որպես պաշտպանության նշան:
Սեռական ոտնձգությունը Միացյալ Նահանգներում շարունակում է մնալ
որպես սեռական բռնության դրսևորման տեսակ և կշարունակի մնալ այնքան
ժամանակ, քանի դեռ տղամարդը կնոջը դիտարկում է որպես «նվեր» կամ «խաղի
միջոց», այլ ոչ թե հավասարը հավասարին: Միայն շարունակելով մեր հասարակության կրթումը` մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ կարող ենք վերջ դնել
բռնության այս տեսակին:

ԲԱՆԱԼԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Սեռական

բռնությունը

-ցանկացած

կանխամտածված

ակտ

կամ

անփութություն է, որը ֆիզիկական, հուզական կամ ֆինանսական վնաս է
հասցնում կնոջը:
Բռնաբարությունը – անօրինական սեռական գործողություն այլ անձի դեմ
այդ անձի կամքին հակառակ` ուժի, վախի կամ հնարքի կիրառմամբ:
Բռնաբարությունից
արգելում

են

պաշտպանող

անբաստանյալին

կամ

օրենքները
նրա

–կանոններ

փաստաբանին

են,

հարցեր

որոնք
տալ

բռնաբարության զոհին` կապված վերջինիս նախկին սեռական պատմության կամ
նախկինում տեղի ունեցած ինչ-որ սեռական իրողության վերաբերյալ:
Ծանոթ

անձի

կողմից

բռնաբարությունը

–

անօրինական

սեռական

գործողություն է զոհին ծանոթ անձի կողմից` զուգորդված վախի կամ ուժի
կիրառմամբ (ընդ որում` բռնարարն ազգակցական կամ ամուսնական կապ չունի
զոհի հետ):
Ամուսնական բռնաբարությունը –
անօրինական սեռական գործողություն է կնոջ կամ նախկին կնոջ հանդեպ`
վերջինիս կամքին հակառակ և վախի կամ ուժի կիրառմամբ:
Սեռական ոտնձգությունը –ցանկացած աշխատակցի համար անցանկալի
աշխատանքային պայմանների ստեղծումն է` ելնելով վերջինիս սեռից:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1.

Ինչո՞ւ է այդքան դժվար սեռական բռնության սահմանումը:

2.

Ձեր

կարծիքով`

ո՞րն

է

սեռական

բռնության

պատճառների

բացահայտման առավել ընդունելի տեսությունը: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:
3.

Արդյո՞ք պետք է` բռնաբարության սահմանումնընդգրկի ոչ միայն

սեռական ակտը: Ինչու՞: Ինչու՞ ոչ:
4.

Արդյո՞ք զոհերի ընտրությունը կարևոր է սեռական բռնության

ուսումնասիրության

համար:

Արդյո՞ք

ներկայացվող մեղադրանք:
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դա

չի

դիտարկվի

որպես

զոհին

5.

Արդյո՞ք մենք կարող ենք ծանոթ անձանց միջև տեղի ունեցող

բռնաբարությունն անվանել «acquaintance rape»: Արդյո՞ք նման սահմանումը չի
նվազեցնում հանցանքի չափը: Արդյո՞ք անհրաժեշտ է, որ լինեն ամուսնական
բռնաբարության զոհերին աջակցության համար ներկայացվող պահանջներ:
Ինչու՞: Ինչու՞ ոչ:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
D.J. Graney & B.A. Arrigo, The Power Serial Rapist: A Criminological –
Victimilogy Typology of Female Victim Selestion (Charles C Thomas Publisher Ltd.,
Springfield, Ill.) 2004.
A.P. Giardina, E. Datner, J. Asher, B.W. Giradin, D.K. Faugno & M.J. Spencer,
Sexual Assault Victimization Across the Life Span: A Comprehensive Clinical Guide and
Control Atlas for Professionals Who Deal with Sexual Assault (G.W. Medical Publishing,
St. Louis, Mo.) 2003.
L.F. Alarid & P. Cromwell, eds., In Her Own Word: Women Offender’s Views on
Crime and Victimization (Roxbury Publishing, Los Angeles) 2005.
T.K. Logan, R. Walker, C.E. Jordan & C.G. Leukefeld, Women and Victimization:
Contributing Factors, Interventions and Implications (APA, Washington, D.C.) 2005.
Enforcement of Protective Orders (U.S. Department of Justice, Office for Victims
of Crime, Washington, D.C.) 2002.
P. Phillips, Marx and Engels on Law and Laws (Barnes and Nobel, Totowa, N.J.)
1980.
K. Millett, Sexual Politics (Abacus, London) 1972.
S. Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (Penguin Books, New
York) 1975.
L. Kelly, Survivng Sexual Violence (University of Minnesota Press, Minneapolis)
1988.
313

D.E.H Russell, Sexual Explotation (Sage, Beverly Hills, Calif.) 1884.
D. Russell, The Politics of Rape (Stein and Day, New York) 1975.
D. Symons, The Evolution of Human Sexuality (Oxford University Press, Oxford)
1979.
C. McCaghy, Deviant Behavior: Crime, Conflict, and Interest Groups (Macmillian,
New York) 1979.
A.N. Groth & J. Birnbaum, Men Who Rape (Plenum Press, New York) 1979.
H. Wallace & C. Roberson, Principles of Criminal Law, 4th ed. (Pearson, Columbus,
Ohio) 2007.
R.E. Martin, The Life of Lady Randolph Churchill (New York American Library,
New York) 1969.
D. Finkelhor & K. Yllo, License to Rape (Holt, Rinehart & Winston, New York)
1985.
B. Lindemann & D.D. Kadue, Sexual Harassment in Employement Law (Bureau of
National Affairs, Washington, D.C.) 1992.
A.M. Jaggar & P.S. Rothenberg, eds., Feminist Frameworkers, 3rd ed. (McGrawHill, New York) 1993.

Leah E. Daigle “Victimology: A Text/Reader” / 2012, by SAGE Publications /

Section 9 Victimization at School and Work (pp. 400 - 418)
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Պոլլի

անունով

երիտասարդ

մի

կին

երեկոյան

բարից

տուն

էր

վերադառնում, երբ նրան կանգնեցրին երկու տղամարդ: Տղամարդկանցից մեկը
հրել էր կնոջը` վերցնելով նրա պայուսակն ու վերջինիս պարունակությունը: Այս
միջադեպը ծանր հետևանքներ էր ունեցել Պոլլիի համար․ նա ստացել էր գլխի
տասը հարված: Երկար

ժամանակ փորձում էր հաղթահարել իր հետ տեղի

ունեցածը։ Նա հաճախ չէր կարողանում ուժեր գտնել, անգամ վեր կենալ անկողնուց և գնալ դասի: Այս ամենն իր ազդեցությունը թողեց վերջինիս դպրոցական
առաջադիմության ու կիսամյակը հաջող ավարտելու հանգամանքի վրա:
Դուք կարող եք հարց տալ՝ ինչու ենք այս դեպքը դիտարկում որպես
դպրոցական զոհայնացման օրինակ այն դեպքում, երբ աղջիկը զոհայնացման
պահին դպրոցում չէր եղել։ Արդյո՞ք պարտադիր է, որ զոհայնացումը տեղի ունենա
դպրոցի տարածքում, որպեսզի այն դասավի դպրոցական զոհայնացումների թվին:
Ինչպե՞ս պետք է վարվի դպրոցը, եթե նման զոհյանացումը դիտարկվի որպես
դպրոցական զոհայնացում: Ստորև կքննարկվեն այս բոլոր հարցադրումները,
ինչպես

նաև

զոհայնացման

աշխատավայրում կամ

մեկ

այլ

տեսակը,

աշխատանքային որոշակի

որը

տեղի

է

ունենում

պարտականություններ

կատարելիս:

Զոհայնացումը դպրոցում

Մենք շատ հաճախ դպրոցն ընկալում ենք որպես ապահով վայր:
Դպրոցները
ուսուցանելու,

նախատեսված
զարգացնելու

են

երիտասարդներին

համար։

Դպրոց

համախմբելու,

հաճախելը

նրանց

կամավորական

գործընթաց չէ, հակառակը, երեխաներին պարտադիր պետք է դպրոց գնան, ընդ
որում՝ դպրոցն այն վայրն է, որտեղ նրանք իրենց կյանքի մեծ մասն են անց
կացնում: Ծնողները միշտ կարծում են, որ երբ ուղարկում են իրենց երեխաներին
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դպրոց, վերջիններս սիրով են հաճախում դպրոց և անգամ, երբ երեխաները չեն
սիրում դպրոց հաճախել, ծնողներին մխիթարում է այն հանգամանքը, որ
վերջիններս գոնե ապահով պայմաններում են: Նման մոտեցումը հիմնականում
ճիշտ է,

սակայն ոչ բոլոր դպրոցականների համար է դպրոցը հանդիսանում

ապահով վայր: Որոշ դպրոցականներ ենթարկվում են զոհայնացման: Դպրոցի
շենքում, դպրոցական դահլիճներում, դպրոցական ավտոբուսում, կամ երբ նրանք
մասնակցում են դպրոցական միջոցառումների կամ այդ միջոցառումների
ժամանակ ուղղակի հանդես են գալիս որպես հանդիսատես

և այդ ժամանակ

ենթարկվում զոհայնացման։ Վերջինս սահմանվում է որպես դպրոցական
զոհայնացում: Զոհայնացման այս տեսակը կարող է դրսևորվել զոհայնացման
ցանկացած տեսակի միջոցով` գողություն, հափշտակում, բռնաբարություն, ինչու
չէ, նաև սպանություն: Այն կարող է ներառել նաև բուլլինգը և ոտնձգությունները:

Զոհայնացումը դպրոցում: «K» – 12 –րդ դասարանցիներ
Երբ խոսում ենք դպրոցում տեղի ունեցող զոհայնացման դեպքերի մասին,
առաջինը

դիտարկում

ենք

հրաձգությունների

արդյունքում

առաջացած

զոհայանացումը: Երբ տեղի է ունենում դպրոցական հրաձգություն, ինչպես տեղի է
ունեցել 1999 թ․–ին Կոլումբիանայի դպրոցներից մեկում, անհնար է, որ նման
դեպքերը չհատնվեն լրատվամիջոցներում: Ավելին, մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչները մեծ ուշադրություն են դարձնում նման երևույթներին:
Շնորհիվ այն հետազոտությունների, որոնք իրականացվում են դպրոցում
զոհայնացման դեպքերի բացահայտման համար, հնարավոր է եղել դուրս բերել
զոհայնացման այն հիմնական տեսակները, որոնք առավել հաճախ են

տեղի

ունենում մարդկանց կյանքում դպրոցական տարիներին: Առավել հաճախ
զոհայնացման դեպքերը տեղի ունենում մինչ 12 տարեկանը: Երեխաները առավել
հաճախ

ենթարկվում

են

գողության,

ավելի

հազվադեպ`

բռնության

դրսևորումների (Robers et al., 2010)։ Որոշ հետազոտություններ վկայում են, որ
զոհայնացման պատճառ կարող են հադիսանալ կռիվները, որոշ դեպքերում
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կարող

են

լինել

նաև

հրաձգության

արդյունքում

ստացված

ֆիզիկական

հետևանքներ (Centers for Diseas Control and Prevention, 2010)։ Ոչ շատ հաճախ, բայց
կարող են նաև լինել մահվան դեպքեր: Ընդ որում՝ մահը կարող է լինել ինչպես
հրաձգության, կռվի, այնպես էլ ինքնասպանության հետևանք:

Ո՞վ է ենթարկվում զոհայնացման

Ինչպես զոհայնացման այլ դրսևորումներում, այս դեպքում էլ նկատվում են
գենդերային տարբերություններ: Տղաները շատ ավելի հաճախ են ենթարկվում
դպրոցական

զոհայնացման,

քան

աղջիկները,

բացառությամբ

ոտնձգության և բռնաբարության դեպքերի: 9-12–րդ դասարաններում

սեռական
սովորող

տղաների 10%-ը նշել է, որ վերջին տարում ենթարկվել է զոհայնացման
դպրոցական տարածքում այն դեպքում, երբ այդ նույն ժամանակահատվածում
աղջիկների միայն 5 % է ենթարկվել զոհայնացման (Centers for Diseas Control and

Prevention, 2010)։ Առավել հաճախ զոհայնացման ենթարկվում են տղամարդիկ,
ընդ որում՝ զոհայնացման նախադրյալ կարող են հադիսանալ բռնության
դրսևորման բոլոր հնարավոր տարբերակները (Robers et al., 2010)։ Բացի սեռից՝
որպես զոհայնացման հետ որոշակի կորելոցիոն կապ ունեցող գործոն կարող է
լինել տարիքը:
Բռնության արդյունքում զոհայնացման առավել հաճախ ենթարկվում են
ցածր դասարանների, քան ավագ դասարանների աշակերտները: Ուսում-նասիրությունները ցույց են տվել, որ առավել հաճախ զոհայնացման դեպքեր տեղի են
ունենում 12- 14 տարեկանում: Զոհայնացման հետ կորելացվող մի այլ գործոն է
ռասան/էթնիկական պատկանելիությունը:
Պետք է նշել, որ զոհայնացման դեպքերի կեսից ավելին տեղի է ունենում
սպիտակամորթ երիտասարդների հետ, սակայն գողության ևու բռնության
արդյունքում զոհայնացումն առավել բնորոշ է սևամորթ ու իսպանալեզու
երիտասարդներին (Robers et al., 2010)։ Վերջին գործոնը, որը զգալի կորելացիոն
317

կապ ունի զոհայնացման հետ, դա աշակերտի ընտանիքի եկամուտի չափն է:
Գողությունների պարագայում զգալի տարբերություններ չեն նկատվում, սակայն
բռնության արդյունքում զոհայնացման ուսումնասիրությունները վկայում են, որ
նման

զոհայնացման

առավել

հակված

են

այն

երիտասարդները,

որոնց

ընտանեկան եկամուտը ցածր է (Robers et al., 2010)։
Ոչ միայն աշակերտներն են ենթարկվում դպրոցական զոհայնացման:
Վերջինիս զոհ կարող են դառնալ նաև ուսուցիչները, ադմինիստրատիվ աշխատակիցները,

ինչպես

նաև

դպրոցի

անձնակազմը:

Տեխնիկապես

նման

զոհայնացումը կարող է դասակարգվել որպես աշխատանքային, բայց քանի որ այն
տեղի է ունենում դպրոցում, մենք այն կդիտարկենք որպես դպրոցական զոհայնացում: Բարեբախտաբար, վերը նշված մարդիկ շատ ավելի քիչ հավանականություն ունեն ենթարկվելու զոհայնացման, քան այն մարդիկ, որոնց կանդրադառնանք աշխատանքային զոհայնացման երևույթն ուսումնասիրելիս: Ընդ որում՝
հարկավոր է նշել, որ հատուկ կրթական հաստատությունների ուսուցիչներն
ավելի մեծ հավանականություն ունեն զոհայնացվելու, քան այլ դպրոցների
ուսուցիչները: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տարրական դասարանների ուսուցիչներն առավել հաճախ զոհ են դառնում ֆիզիկական հարձակումների, իսկ ավելի բարձր դասարանների ուսուցիչներն ավելի հաճախ հայտնում են վնասվածքների ստանալու մասին (Robers et al., 2010)։
Զոհայնացման ռիսկայնությունը կախված է նաև դպրոցի գտնվելու վայրից:
Ուսուցիչները, որոնք աշխատում են պետական դպրոցներում կամ քաղաքային
դպրոցներում, առավել մեծ հավանակնություն ունեն վնասվածքներ ստանալու
կամ ֆիզիկական հարձակման ենթարկվելու, քան այն ուսուցիչները, որոնք
աշխատում են մասնավոր , ինչպես նաև քաղաքի, քաղաքամերձ կամ գյուղական
դպրոցներում (Robers

et al., 2010)։ Ինչպես աշակերտների պարագայում,

ուսուցիչները ևս գերազանցապես դառնում են գողությունների, այլ ոչ թե
բռնության դրսևորումների զոհ (Robers et al., 2010)։

Դպրոցական զոհայնացման ռիսկային գործոնները
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Ինչպես

զոհայնացման

այլ

տեսակների

պարագայում,

դպրոցական

զոհայնացման դեպքում են զոհաբաններն ու այլ գիտակարգերի ներկայացուցիչներ փորձեր են կատարել՝ դուրս բերելու այն գործոնները, որոնք նպաստում
են դպրոցական զոհայնացմանը: Ինչպե՞ս է պատահում, որ որոշ աշակերտներ
ենթարկվում են զոհայնացման, իսկ որոշ աշակերտներ` ոչ: Ինչո՞ւ են որոշ
դպրոցներ ապահով, իսկ որոշ դպրոցներ լի՝ հանցավոր իրողություններով:
Շատ դժվար է դուրս բերել դպրոցական զոհայնացման միանշանակ
պատճառները, բայց մի բան միանշանակ է, որ այն կառուցվածքային և
անհատական գործոնների համադրության արդյունք է: Օրինակ՝ ուսումնասիրությունների ժամանակ մեծ ուշադրության է արժանացել այն հանգամանքը, թե
որտեղ է գտնվում դպրոցը, և ինչ հաճախականությամբ են այնտեղ ի հայտ գալիս
զոհային իրադրություններ: Ինչպես կարելի է ակնկալել, այն դպրոցները, որոնք
գտնվում են հանցավորության դրսևորումներով լի միջավայրում, առավել հաճախ
են ունենում բռնության, ինչպես նաև զոհայնացման այլ տեսակների դրսևորման
բարձր մակարդակ (Laub & Lauritsen, 1998)։ Բայց միևնույն ժամանակ նման
հանացավոր միջավայրերում կարող են հանդիպել բարձր ապահովության
մակարդակ ունեցող դպրոցներ: Այստեղից կարող ենք անել հետևություն, որ միայն
«վատ» միջավայրում տեղակայված լինելը բավական հանգամանք չէ, որպեսզի
դպրոցը որակվի որպես անապահով: Նման հանգամանքը վկայում է այն մասին,
որ, բացի արտաքին անբարենպաստ պայմաններից, զոհայնացմանը նպաստում
են ներքին անբարենպաստ պայամանները, օրինակ՝ ցածր վերահսկումը, գիտակ
ու կարող հոգաբարձուների բացակայությունը, շեղվող (դևիանտ) կամ դելիկվենտ
աշակերտների առկայությունը: Այս ամենից բացի, ինչպես բոլորս գիտենք,
դեռահասությունը կենսաբանական փոփոխություններով լինի շրջան է, քանի որ
տեղի են ունենում հորմոնալ ու ֆիզիկական կառուցվածքի փոփոխութուններ,
որոնք ևս կարող են նման իրողությունների համար խթանիչ գործոն հանդիսանալ:
Ե´վ տղաները,

և´

աղջիկները

ապրում են

անցումային

շրջան,

ինչպես

ֆիզիկական, այնպես էլ զգայական, հուզական (էմոցիոնալ), և նրանք անցում են
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կատարում սոցիալական նոր իրավիճակներ: Այս ժամանակահատվածը կարող է
լինել ճնշող ու լարված (սթրեսային), որն էլ կարող է բերել ագրեսիայի,
պոռթկումների,

բուլլինգի,

ինչպես

նաև

ցածր

հարմարվողականություն

(ադապտիվություն) ունեցող վարքային դրսևորումների:

Հետևանքները

Մենք առաջարկում ենք երիտասարդներին հաճախել դպրոց, ուստի մենք
պարտավոր ենք ստեղծել ապահով, ուսուցման համար արդյունավետ միջավայր:
Երբ նման պայմաններ չեն ապահովվում, և աշակերտները ենթարկվում են
զոհայնացման, կարող են ի հայտ գալ բազմաթիվ բացասական հետևանքներ:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նա, ով ենթարկվել է զոհայնացման,
ունենում է ավելի բարձր վախի մակարդակ, քան նրա, ով չի ենթարկվել
զոհայնացման: Զոհերը հաճախ կարող են բաց թողնել դասերը կամ հրաժարվել
դպրոց հաճախել (Deveo, Bauer, & Hill, 2010)։
Համաձայն մի այլ ուսումնասիրության՝ այն աշակերտները, որոնք ենթարկվել են զոհայնացման, դպրոցում իրենց անպաշտպան են զգում և հրաժարվում են
դպրոց հաճախել: Զոհայնացման ենթարկված աշակերտները նաև նշում են, որ
իրենք խուսափում են մասնակցել դպրոցական ակտիվ միջոցառումներին

և

գտնվել այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են դպրոցից դուրս գտնվող տարածքները,
դպրոցի մուտքերն ու ելքերը, ճաշարանը, սանհանգույցները: Նման վախեր չեն
նկատվում այն աշակետների մոտ, որոնք չեն ենթարկվել զոհայնացման (Deveo et

al., 2010)։

Բուլլինգ

Դպրոցական զոհայնացման մի յուրահատուկ և առավել շատ հանդիպող
տեսակ է հանդիսանում բուլլինգը: Բուլլինգը սահմանվում է հետևյալ կեպ. այն մի
մարդուն որոշակի երկարատև ժամանակահատվածում անընդհատ կանխամտածված վնաս պատճառելն է կամ նրա համար անհարմար իրավիճակ (դիսկոմֆորտ)
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ստեղծելը (կամ դա անելու փորձը), ընդ որում՝ այնպիսի պայմաններում, երբ զոհի
ու հանցավոր անձի միջև առկա է իշխանության անհավասարակշռություն

(Olweus, 2007)։
Բուլլինգը կարող է լինել ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղակի: Ուղղակի
բուլլինգը ներառում է զոհ հանդիսացող անձի հանդեպ ֆիզիկական և խոսքային
(վերբալ) իրականացվող գործողությունները: Ֆիզիկական բուլլինգն իր մեջ կարող
է ընդգրկել հարվածելը, հրմշտելը, այլ մարդու տակից աթոռը քաշելը, և
ֆիզիկական այլ տեսակի

գործառույթներ: Վերբալ բուլլինգը ներառում է նաև

սպառնալիքի գործոնը:
Անուղղակի բուլլինգը կարող է ավելի նուրբ լինել և ավելի դժվար
բացահայտելի: Այն ավելի շատ նույնականացվում է սոցիալական բուլլինգի հետ՝
ընդգրկելով

այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են, օրինակ, անհատների

մեկուսացումը, ակտիվ գործողություններից զերծ պահելը, անպարկեշտ ժեստեր
ցուցադրելը, զեղծարարությունները (մանիպուլյացիաները): Եթե անգամ շատ
հաճախ ասում են, որ «երեխաները երեխաներ են», և որ բուլլինգը երեխաների
բնականոն շփման մաս է, մասնագետները նշում են, որ այն կարող է ունենալ
տարաբնույթ հետևանքներ, և դպրոցական բուլլինգի անտեսումը կարող է ունենալ
վտանգավոր հետևանքներ:
Մինչ անցնելը բուլլինգի հետևանքների քննարկմանը, հարկավոր է
հասկանալ այն գործոնները, նախադրյալները, որոնք նպաստում են դպրոցում
բուլլինգի դրսևորմանը: Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ աշակերտների
մեկ երրորդն իր դպրոցական կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ ենթարկվել է
բուլլինգի (Devoe et al., 2010)։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ աշակերտների մեծամասնությունը (21%) առավել հաճախ ենթարկվում է ծաղրի, ավելի
հազվադեպ (11%), որ իրենց հրել են, մտածված իրենց քաշել կամ թքել են իրենց
վրա, իսկ որոշ աշակերտներ (6%) նշում են, որ իրենց ցած հրել են, որի
արդյունքում իրենք վնասվածք են ստացել (Robers et al., 2010)։
Դպրոցական զոհայնացման նման բուլլինգը զոհ դառնում են որոշակի
կատեգորիայի աշակերտներ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ
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սևամորթ աշակերտներն ավելի քիչ հավանականություն ունեն բուլլինգի ենթարկվելու, քան սպիտակամորթ կամ իսպանախոս աշակերտները: (Nansel et al., 2001)։
Տղամարդիկ ավելի մեծ հավանականություն ունեն բուլլինգի ենթարկվելու, քան
կանայք (Nansel et al., 2001): Վերջին ուսումնասիրությունները վկայում են, որ
որոշակի խմբավորումներ ավելի մեծ հավանականություն ունեն բուլլինգի
ենթարկվելու, քան այլ խմբեր: Այն աշակերտները, որոնք ունեն տարաբնույթ
խանգարումներ, լինի դա մտավոր, ֆիզիկական, թե հոգեբանական, ավելի մեծ
հավանականություն ունեն բուլլինգի զոհ դառնալու, քան այլ աշակերտները

(Miller & Miller, 2010)։
Վերջին շրջանում մեծ ուշադրություն են դարձնում այն հանգամանքի վրա,
որ համասեռամոլ երիտասարդներն առավել մեծ հավանականություն ունեն
բուլլինգի զոհ դառնալու, քան մնացած երիտասարդները, և որ նման բուլլինգը
կրում է առօրեական բնույթ (Miller & Miller, 2010)։
Զոհերի խմբերի մեծ մասը թույլ կամ աննկատ մարդիկ են՝ հիմնականում
միջին

կամ

թույլ

առաջադիմությամբ,

և

գերազանցապես

դրսևորում

են

սոցիալական պասսիվություն (Olweus, 1993): Բայց սա բնավ չի նշանակում, որ
բուլլինգի բոլոր զոհերն իրար նման են: Որոշ զոհեր կարող են իրենց ագրեսիվ
պահել, ունենալ զայրույթի պոռթկումներ և այլն (Pellegrini, 1998): Բուլլինգի զոհերի
երկու խմբերն էլ չեն հանդիսանում դպրոցական «հայտնի» խմբերի անդամ:
Ինչպես այլ հետազոտություններում, այստեղ ևս երբեմն հաշվի չի առնվում
այն փաստը, որ որոշ անհատներ, որոնք ենթարկում են բուլլինգի այլ անձանց, իրենք ոչ վաղ անցյալում այլ անձանց կողմից ենթարկվել են բուլլինգի (Haynei et al.,

2001) ։

Բուլլինգի արդյունքում զոհայնացման սոցիալ – հոգեբանական
հետևանքները

Ինչպես արդեն նշվեց, բուլլինգը երբեն ընկալվում է որպես երեխաների
«նորմալ» վարք, սակայն, անկախ այն բանից, թե բուլլինգն ինչպես է ընկալվում,
վերջինիս հետևանքները կարող են շատ լուրջ լինել: Նման զոհայնացումը բերում է
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սոցիալ–հոգեբանական ցածր հարմարման: Աշակերտների մոտ, ովքեր ենթարկվել
են բուլլինգի, առավել հաճախ է դրսևորվում տխրություն (Arseneault et al., 2006),
ցածր ինքավերահսկում (Egan & Perry, 1998)։ Դեռահասության տարիքում բուլլինգի ենթարկվելը բերում է այնպիսի հետևանքների, ինչպիսիք են ընկճվածությունը (դեպրեսիան) և տագնապայնությունը, որոնք կարող են ի հայտ գալ
ինչպես անմիջապես, այնպես էլ կյանքի ավելի ուշ շրջաններում (Bond, Carlin,

Thomas, Ruin, & Patton, 2001; Olweus, 1993)։ Երեխաների մոտ բուլլինգից հետք
կարող են նկատվել նաև առողջական խնդիրներ՝ անքնություն, գիշերամիզություն,
անսպասելի գլխացավ, ինչպես նաև փորացավ (Williams, Chambers, Logan, &

Robinson, 1996)։ Նշվածից բացի՝ բուլլինգի ենթարկված լինելն իր բացասական
ազդեցությունն է ներգործում դպրոցական առաջադիմության և դպրոց հաճախելու
գործընթացների վրա: Բուլլինգի ենթարկված երիտասարդներն առավել հաճախ
են ասում, որ իրենք չեն հավանում դպրոցը, քան բուլլինգի չենթարկված
երիտասարդները (Kochenderfer & Ladd, 1996; Rigby & Slee, 1993): Բուլլինգի
ենթարկված երիտասարդներն ավելի շատ են բացակայում դասերից (Rigby, 1997;

Zubrick et al., 1997), և այս դեպքում արձանագրվում է դպրոցից խույս տալու ավելի
բարձր մակարդակ (Kochenderfer & Ladd, 1996)։

Բուլլինգի արդյունքում զոհայնացման բռնի ազդեցությունները

Բուլլինգի

ենթարկվելիս

ամենատարածված

հակադիր

ռեակցիան

պատասխան տալն է, ընդ որում՝ զոհերն առավելապես դրսևորում են բռնի վարք:
Դպրոցում հրաձգություն իրականացնող երիտասարդների մեծամասնությունն
այդ քայլին դիմում է բուլլինգի ենթարկվելուց հետո (Espelage & Swearer, 2003)։
Նշված մոտեցումից ելնելով՝ մենք կարող ենք ենթադրել, որ հենց բուլլինգն է
պատճառ դառնում դպրոցական հրաձգության, սակայն մենք չենք կարող այն
դիտարկել որպես միակ ու հիմնական պատճառ:
Վերջին շրջանում, համացանցի ու բջջային հեռախոսների մասսայական
օգտագործման հետ կապված, լայն տարածում է ստացել բուլլինգի այնպիսի մի
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տեսակ, որն անվանում են կիբերբուլլինգ: Կիբերբուլլինգը իրականացվում է բջջային հեռախոսների, համացանցի կամ թվային տեխնոլոգիաների միջոցով: Այն կարող է ընդգրկել հեռախոսի միջոցով սպառնալիքների կամ ոտնձգությունների տարածումը, վատաբանող կամ նվաստացնող հաղորդագրությունների տարածումը
սոցիալական կայքերում, ինչպես նաև գռեհիկ ու անպարկեշտ կարճ հաղորդագրությունների ուղարկումը: Կիբերբուլլինգը կարող է իրականացվել անանուն
ձևով: Եթե դպրոցական բուլլինգի պարագայում երիտասարդը ենթարկվում է բուլլիգի և գնում է տուն, ապա կիբերբուլլինգի պարագայում դա կարող է տեղի ունենալ և´ դպրոցում, և´ տանը, և´ տատիկի տանը, ամենուր, որտեղ մարդն ունի
թվային տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորություն (Nies, James, & Netter,

2010)։
Ստորև ներկայացվում է մի երիտասարդի սրտաճմլիկ պատմություն, ով
կիբերբուլլինգի ենթարկվելուց հետո ինքնասպանություն է գործել:

Ֆոեբոյի պատմությունը
Ֆոեբոն՝ իռլանդական մի էմիգրանտ երիտասարդ աղջնակ, ինքն իրեն կախել
էր 2010 թ․–ի հունվարի 14 այն բանից հետո, երբ երեք ամիս շարունակ

կարճ

հաղորդագրությունների և ֆեյսբուքի միջոցով դպրոցականների կողմից ենթարկվել էր
բուլլինգի: Ոստիկանները համոզված էին, որ նա դարձել է կիբերբուլլինգի զոհ (Kotz,

2010)։
Նման դեպքերը կանխելու համար ԱՄՆ–ում քառասունչորս նահանգ ընդունել
է հակաբուլլինգային օրենքներ, իսկ Մասսաչուսետում, ուր առավել խիստ մոտեցում է
ցուցաբերվում

այդ

հիմնահարցին

դպրոցներում

հակաբուլլինգաին

ծրագրերի

ներդրմամբ (Bennett, 2010)։

Արձագանք դպրոցական զոհայնացմանը

Շատ դպրոցներ, ի պատասխան զոհայնացմանն ու բուլլինգի, ձեռնարկել
սեն անվտանգության միջոցներ: Գերազանցապես այդ միջոցներն են իրավաբա324

նական ծառայության ներդրումը, մետաղական դետեկտորների և

անվտան-

գության տեսախցիկների տեղադրումը, մուտքերի ու ելքերի վերահսկումը, հերթապահությունների սահմանումը (Devoe et al., 2010)։ Ինչպես նաև վերջին շրջանում
լայն տարածում է գտել դպրոցում նույնականացման քարտերի կրումը, որը հնարավորություն

է

տալիս

վերահսկելու

աշակերտներին:

Այս

ամենի

հետ

պատժամիջոցներ են սահմանվում այն աշակերտների համար, որոնք հրազեն են
բերում դպրոց, կամ բռնի վարք ցուցաբերում: Այսպիսով՝ փորձ է կատարվում
նվազեցնելու դպրոցական զոհայնացումն ու բուլլինգի դրսևորումները:
Նման կանխարգելիչ ծրագրերն առավել արդյունավետ են, երբ վերջիններիս
մեջ ներգրավվում են նաև ծնողները, աշակերտներն ու համայնքը (Ricketts, 2010)։
Նման ծրագրի օրինակ է հասակակիցների միջնորդությունը: Այս ծրագրերով որոշ
աշակերտների խումբ այլ աշակերտների սովորեցնում է հաղորդակցման,
հարաբերակցման, խնդիրների լուծման հմտություններ, որպեսզի վերջիններս
կարողանան ուսուցանել իրենց հասկակակիցներին լուծել անհարթություններն
առանց բռնության կիրառման, հնարավորինս խաղաղ ճանապարհներով (Ricketts,

2010)։ Այս ծրագրի արդյունավետության ուսումնասիրությունները վկայում են, որ
վերջինս կարող է ազդեցություն թողնել

դպրոցական ողջ մթնոլորտի վրա

(Ricketts, 2010)։ Բուլլինգը նվազեցնելու նպատակ ունենալով՝ որոշ դպրոցներ
մշակում ու կիրառում են բուլլինգի կանխարգելման հատուկ ծրագրեր: Նման
ծրագրերի

շարքում

առավել

մեծ

տարածում

ունի

Օլվեուսի

Բուլլինգի

կանխարգելման ծրագիրը, որը զգալիորեն նվազեցնում է բուլլինգի դրսևորումներն
ու երկրորդական զոհայնացման հավանականությունը (Olweus, 1991)։

Զոհայանցումը դպրոցում, քոլեջում

Հարց է առաջանում՝ արդյոք քոլեջ հաճախող աշակերտները նույնքան
հավանականություն

ունեն

զոհայնացման

ենթարկվելու,

որքան

դպրոց

հաճախողները: Շատ ծնողներ իրենց երեխաներին ուղարկում են քոլեջ՝
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հավատալով, որ վերջիններս այնտեղ առավել ապահով են, բայց միևնույն
ժամանակ քոլեջի աշակերտները նշում են, որ առավել ապահով են դպրոցում:
Արդյո՞ք այս զգացումներն արդարացված են:

Ո՞վ է զոհայնացվում

Շատ

հետաքրքիր

է

այն

հանգամանքը,

որ

համաձայն

ուսումնա-

սիրությունների՝ քոլեջի աշակերտները զոհայնացման նույն հավանակնությունն
ունեն, ինչը որ ունեն իրենց ոչ աշակերտ հասակակիցները (Baum & Klaus, 2005)։
Երբ քոլեջի աշակերտները ենթարկվում են զոհայնացման, նրանք առավելապես
զոհ են դառնում ոչ բռնի վարքային դրսևորումների, մասնավորապես գողության:
Նա, ով ենթարկվում է բռնի զոհայնացման, առավելապես զոհ է դառնում պարզ
հարձակման հետևանքով (Baum & Klaus, 2005)։

Բռնի զոհայնացման իրավի-

ճակները գերազանցապես հրահրվում են երեկոյան ժամերին անծանոթ անձանց
կողմից

առանց որևէ հրազենի և տեղի են ունենում գերազանցապես քոլեջի

տարածքից դուրս (Baum & Klaus, 2005)։ Նման զոհայնացումները հիմնականում
զոհի համար չեն ունենում ֆիզիկական հետևանքներ (Baum & Klaus, 2005)։
Այս ամենից բացի՝ քոլեջում զոհայնացման ենթարկվող աշակերտներն
ունեն

ընդհանուր

առանձնահատկություններ:

Քոլեջի

սպիտակամորթ

աշակերտները բռնի զոհայնացման ենթարկվելու առավել մեծ հավանականություն ունեն, քան մնացած այլ ռասաների ներկայացուցիչները (Baum & Klaus,

2005)։ Ընդ որում՝ սպիտակամորթ աշակերտներն ու այլ ռասաների պատկանող
աշակերտներն ունեն բռնի զոհայնացման ավելի ցածր հավանականություն, քան
անձինք, որոնք չեն հանդիսանում աշակերտ, մինչդեռ իսպանալեզու աշակերտներն ու ոչ իսպանախոս աշակերտներն ունեն բռի զոհայնացման նույն հավանականությունը (Baum & Klaus, 2005)։ Քոլեջում բռնի զոհայնացման առավելապես
ենթարկվում են տղամարդիկ (Baum & Klaus, 2005)։

Քոլեջում զոհայնացման ռիսկային գործոնները
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Չնայած նրան, որ քոլեջի աշակերտները,

ոչ աշակերտների հետ

համեմատած, զոհայնացման ցածր հավանականություն ունեն, այնուամենայնիվ
նրանք էլ ենթարկվում են զոհայնացման: Հարց է առաջանում, թե ինչն է դրդում, որ
ձևավորվեն զոհային իրավիճակներ:

Ամենօրյա ապրելակերպը՝ որպես զոհայնացման ռիսկային գործոն

Նշված մոտեցումը հիմնվում է զոհայնացման ապրելակերպի տեսության
վրա: Համաձայն այս տեսության՝ անհատի վարքն ու ամենօրյա կենսագործունեությունը ստեղծում են պայմաններ, որոնք ռիսկային են և նպաստում են անձի
զոհայնացմանը: Ռիսկային նման գործողությունները, զոհային իրադրությունը,
անվտանգության բացակայությունը

հանգեցնում են նրան, որ անձը դառնում է

զոհ: Ստորև կներկայացնենք ռիսկային այն իրադրություններն ու կենսակերպի
դրսևումները, որոնք կարող են բերել քոլեջի աշակերտների զոհայնացմանը:
Հավանական հանցավոր անձի հետ ժամանակ անցկացնելը կարող է
բարձրացնել զոհայնացման հավանականությունը: Քոլեջում սովոր աշակերտների
համար շատ բնորոշ է, որ նման հանցավոր անձի դերում կարող է հանդես գալ մեկ
այլ աշակերտ (Fisher et al., 1998)։ Երիտասարդները, որոնք շատ ժամանակ են
երեկոյան անցկացնում տանից դուրս, ավելի մեծ հավանականություն ունեն
զոհայնացվելու (Mustaine & Tewksbury, 2007)։
Քոլեջում սովորող կին աշակերտների համար ռիսկային է գտնվել այնպիսի
վայերում, որտեղ գերազանցապես տղամարդիկ են, քանի որ այդ հանգամանքը
բարձրացնում է վերջիններիս, մասնավորապես սեռական

զոհայնացման

հավանականությունը (Fisher et al., 1998)։ Եղբայրական տներում կանայք, որոնք
շատ ժամանակ են անցկացնում, ավելի մեծ հավանականություն ունեն սեռական
զոհայնացման ենթարկվելու, քան այլ կանայք (Stombler, 1994)։
Եղբայրության կամ օրիորդաց սոցիալական խմբավորումների անդամ
լինելը ևս կարող է նպաստել կանանց զոհայնացմանը (Johnson & Kercher, 2009)։ Մի
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այլ խթանիչ գործոն է քոլեջի աշակերտների կողմից զոհային վարքի դրսևորումներում ներգրավվելը: Նման անձինք առավել մեծ հավանականություն ունեն
զոհայնացման, քան ուրիշները (Tewksbury & Mustaine, 2000)։
Անձի զոհայնացան համար «համապատասխան» լինելը ևս խթանիչ գործոն
է: «Համապատասխան» կարող է լինել՝ տարբեր պատճառներից ելնելով: Մարդը
կարող է ունենալ իրեր, որոնք արժեքավոր են, և որոնք գողանալը հեշտ է, և եթե
նրանք հասարակության մեջ իրենց վրա կրում են այդ իրերը, ավելի ռիսկային են
դառնում, քան այլ անձիք (Johnson & Kercher, 2009)։ Կարող է այնպես պատահել, որ
մարդը միայնակ քայլելիս լինի՝ հնարավորություն չունենալով ինքն իրեն պաշտպանելու, կամ մարդը կարող է լինել քիմիական տարերի ազդեցության ներքո, ինչն
էլ կնվազեցնի անհատի պաշտպանվելու հնարավորությունը: Այս հիմնահարցին
մենք առավել մանրամասն կանդրադառնանք հաջորդ ենթագլխում:
Մեկ այլ գործոն կարող է հանդիսանալ համապատասխան անվտանգության
բացակայությունը: Այն աշակերտները, որոնք ամեն տարի տեղափոխվում են մի
տնից մի այլ տուն և փոխում իրենց հարևաններին, ավելի մեծ հավանականություն
ունեն զոհայնացման, քան այն աշակերտները, որոնք բնակվում են տներում կամ
հանրակացարաններում (Mustaine & Tweksbury, 2007)։ Անվտանգությունը կարող է
ապահովվել նաև հրազենի առկայությամբ, որոշակի պղպեղային պարունակությամբ սպրեյների կիրառմամբ, հատուկ կանխարգելիչ կամ տեղեկացվածության բարձրացման սեմինարների մասնակցությամբ: Նման սեմինարների
մասնակցությունը զգալի նվազեցնում է աշակերտների զոհայնացման հավանականությունը

(Fisher

et

al.,

1998)։

Բայց

միևնույն

ժամանակ

որոշ

ուսումնասիրություններ վկայում են, որ աշակերտների՝ հրազեն կրելու հանգամանքը նպաստում է զոհայնացման աճին, բայց սա իր հերթին կարող է լինել այն
բանի հետևանք, որ մարդիկ գնում և կրում են հրազեն, երբ արդեն մեկ անգամ
ենթարկվել են զոհայնացման (Fisher, Daigele, & Cullen, 2010)։

Ալկոհոլը՝ որպես զոհայնացման ռիսկային գործոն
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Բացի առօրյա կենսակերպի հետ կապված գործոններից՝ առկա են նաև այլ
գործոններ, որոնք բարձրացնում են զոհայնացման հավանականությունը: Առաջին
ռիսկային վարքը, որը պետք է դիտարկվի, ալկոհոլի և թմրանյութերի օգտագործումն է: Ինչպես հայտնի է, ալկոհոլի օգտագործումը լայն տարածում ունի քոլեջի
աշակերտների շրջանում: Քոլեջի աշակերտների շրջանում ալկոհոլի կիրառման
ուսումնասիրությունները վկայում են, որ աշակերտների 75–96 %-ը ալկոհոլ է
օգտագործում
օգտագործման

(National

Institute

հիմնական

on

Drug

հետևանքը

Abuse,

հանցավոր

1995,

1998)։

զոհայնացումն

Ալկոհոլի
է:

Այն

աշակերտները, որոնք «չարաշահում են ալկոհոլը, կարող են հանդես գալ և´
որպես հանցագործ, և´ որպես զոհ» (Tewksbury & Pedro, 2003, p. 32)։
Ալկոհոլը ինչպե՞ս կարող է նպաստել անձի զոհայնացմանը: Ինչպես
հայտնի է, ալկոհոլն ազդում է իմացական գործընթացների վրա և նվազեցնում է
անձի հնարավորությունը՝ գիտակցելու իրավիճակի ռիսկայնությունը: Անգամ եթե
մարդն ի վիճակի է հասկանալ, որ իրավիճակը վտանգավոր է, վերջինս
ֆիզիկապես ի վիճակի չի լինում պատասխան տալուհարձակվողին: Նման
դեպքերում անձը կարող է նաև ասել կամ անել այնպիսի բան, որը սովորական
պայմաններում չի ասում կամ չի անում: Եվ այդ ամենը կարող է բարկացնել
շրջապատի անձանց և վեճի առաջացման պատճառ դառնալ։ Եվ այդ ամենը կարող
է առաջացնել մի շարք իրադարձություններ, որոնք նպաստեն զոհայանացմանը:

Հակազդումներ՝ ուղղված համալսարանական կամ դպրոցական
տարածքում տեղի ունեցող զոհայնացմանը
Օրինականացում

Զոհայնացման բազմաթիվ

դեպքեր տեղի են ունենում միայն այն

պատճառով, որ քոլեջի ադմինիստրացիան անհրաժեշտ տեղեկատվություն չի
տրամադրում

հանրակացարաններում

բնակվող

աշակերտներին՝

կապված

անվտանգության և հանցավորության հետ (Clery & Clery, 2008)։ Ընդունված բոլոր
ակտերը, որոնք միտված են նվազեցնելու զոհայնացման դեպքերը, ունեն երեք
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հիմնական պահանջ: Առաջին պահանջի համաձայն՝

ուսումնական յուրա-

քանչյուր հաստատություն անվտանգության գծով պետք է պատրաստի տարեկան
հաշվետվություն, որում պետք է ներառվեն հանցավորության վերաբերյալ վիճակագրություն, ձեռնարկված քայլերի մասին տեղեկատվություն, ինչպես նաև թե ուր
պետք է դիմեն այն մարդիկ, որոնք ենթարկվել են զոհայնացման: Ընդ որում՝ այս
անվտանգության հաշվետվությունը պետք է հասանելի լինի բոլոր աշակերտների
ու աշխատակիցների համար: Հաշվետվության մեջ պետք է ներառվեն հետևյալ
հանցանքները` սպանություն, սեռական ոտնձգություն, գողություն, տեղաշարժման տանրասպորտի գողություն, հրդեհում: Ինչպես նաև պետք է նշվի, թե որտեղ
է տեղի ունեցել հանցանքը, և ինչ պատիժ է կրել հանցանք իրականացնող անձը:
Երկրորդ,

հանցանքը

պետք է արձանագրվի հանցագործությունների

տեղեկամատյանում, որը գտնվում է քոլեջի անվտանգության աշխատակիցների
կամ տեղական ոստիկանության աշխատակիցների մոտ: Պետք է հստակ նշվեն
իրականացված հանցանքի տեսակը, իրականացման օրն ու ժամը, հանցանքի
իրականացման վայրը: Այս նշումը պետք է տեսանելի լինի հանրության համար և
պետք է այդպես մնա հանցանքի իրականացումից հետո 60 օրերի ընթացքում:
Բացի տեղեկագրում նշում կատարելուց՝ հարկավոր է իրականացնել պատժիչ
գործողություններ:
Երրորդ, թե´ հանցանքն իրականացնողը, թե´ զոհը պաշտպանի իրավունք
ունեն: Ընդ որում՝ բոլոր լսումները բաց են հասարակության համար (Fisher et al.,

2007)։

Ուսանողական թաղամասի (կամպուսի) ոստիկանությունն ու
անվտանգության միջոցները

Աշակերտական և ուսանողական

բոլոր կառույցներն ունեն իրենց

անվտանգությունն ապահովող մարմինները․ ունեն ինչպես ոստիկանական
համակարգի աշխատակիցներից կազմված անվտանգության մարմիններ, այնպես
էլ տեղական անվտանգության մարմիններ: Նման անձանց քանակը յուրաքանչյուր
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հաստատություն ինքն է որոշում: Ինչպես և կարելի է պատկերացնել, այն
համալսարանները, որոնք ունեն ուսանողության մեծ թվակաքանակ և մեծ տարածք, ունեն ոստիկանության ու անվտանգության բազմաթիվ աշխատակիցներ,
ինչը

չի

կարելի

է

ասել

ավելի

փոքր

ու

քաղաքամերձ

ուսումնական

հաստատությունների մասին (Reaves, 2008)։
Գրեթե բոլոր քոլեջներն ունեն թեժ գծի երեք նշանի հեռախոսահամար, որով
կարող են զանգահարել ու օգնություն խնդրել, երբ տեղի է ունենում այս կամ այն
տեսակի հանցավորություն (Reaves, 2008)։ Նրանք, ովքեր գտնվում են թաղամասի
(կամպուսի) տարածքում և կարիք ունեն օգնության, կարող են օգտվել կամպուսի
տարածքում գործող կապույտ լույս արձակող հեռախոսներից, որն ուղիղ միացում
ունի կամպուսի անվտանգության մարմինների ներկայացուցիչների հետ (Reaves,

2008)։ Բացի այս ամենից՝ քոլեջների մեծամասնությունն ունի տեռորիստական
ակտերի, հանցավորության դեմ պայքարի մշակված ռազմավարություններ, որոնք
կանխարգելիչ դասընթացների ժամանակ տրամադրվում են ուսանողներին

(Reaves, 2008)։

Զոհայանացումը աշխատավայրում

Մինչ այժմ մենք քննարկում էին զոհայնացումը, որը տեղի է ունենում այն
ժամանակ, երբ անձը հաճախում է դպրոց, չնայած այն համոզմանը, որը դպրոցը
մի վայր է, որտեղ անձը պաշտպանված և ապահով է, կան բոլոր պայմաններն
ակտիվ ուսուցման համար: Դուք կարող եք մտածել, որ աշխատավայրը դպրոցի
պես պետք է ապահով վայր լինի, սակայն միշտ չէ, որ հաջողվում է զերծ մնալ
զոհայնացումից, երբ փորձում ես ապրուստի համար գումար վաստակել: Հարց
կարող է առաջանալ, թե որքան հաճախ են մարդիկ զոհայնացման ենթարկվում
աշխատավայրում: Ինչո՞ւ է նման բան տեղի ունենում, և ինչպե՞ս կարելի է այն
կանխարգելել: Այս հարցերը կքննարկվեն առաջիկա ենթագլուխներում:

«Զոհայնացում աշխատավայրում» հասկացության սահմանում
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Եթե մարդը զոհայնացման է ենթարկվում այն ժամանակ, երբ ֆիզիկապես
գտնվում է իր աշխատավայրում, այն համարվում է զոհայնացում աշխատավայրում: Բայց ի՞նչ անել այն դեպքում, երբ մարդը զոհայնացման է ենթարկվում
աշխատավայրի կայանատեղիում: Կարող է սա ևս համարվել զոհայնացում
աշխատավայրում: Իսկ ի՞նչ տեսակի զոհայնացման մասին է խոսքը գնում, երբ
մարդը զոհ է դառնում այն ժամանակ, երբ գործուղղման է մեկնել, կամ երբ
առաքում է իրականացնում: Եթե փորձենք հակիրճ պատասխանել այս բոլոր
հարցերին, ապա պատասխանը կլինի այսպիսին` անձը համարվում է աշխատանքային զոհայնացման զոհ, եթե այն տեղի է ունեցել, երբ անձը աշխատում էր կամ
իրականացնում

աշխատանքային

պարտականություններ:

Զոհայնացումն

աշխատավայրում կարող է լինել ինչպես ուղղակի` սկսած բռնությունից ընդհուպ
մինչև սպանություն, և անուղակի, օրինակ, գողություն:
Առավել շատ ուսումնասիրվել են աշխատավայրում զոհայնացման բռնի
ձևերը: Կարող է զարմանալի թվալ, բայց աշխատավայրում դրսևորվող բռնության
հետ կապված հետազոտություններն ունեն տարիների պատմություն: Առաջին
նման ուսումնասիրությունն իրականացվել է դեռևս 1892 թ․–ին (Jenkins, 2010)։
Սակայն մինչ 70 – 90-ական թվականները այդ տվյալները չեն հավաքագրվել, և
ուսումնասիրությունները հետևողական չեն եղել (Jenkins, 2010), սակայն դեռևս
այն ժամանակ արդեն իսկ մեծ ուշադրություն էր դարձվում աշխատավայրում
դրսևորվող բռնության դեպքերին: Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում
ձևավորվել է մի գործիք` աշխատավայրում բնության դասակարգումը, որը
հնարավարություն է տալիս ավելի լավ հասկանալու աշխատավայրում տեղի
ունեցող բռնությունը (Jenkins, 2010)։
Առաջին տեսակը քրեական մտադրությամբ միջադեպն է, որն ընդգրկում է
այն միջադեպերը, երբ հանցավոր անձը չունի անմիջական կապ այն բիզնեսի հետ,
որում տեղի է ունենում հանցանքը:
Երկրորդ տեսակը հաճախորդ/պատվիրատու միջադեպն է, երբ հացագործը
բիզնեսի հետ ունի օրինական կապ ու բռնություն է ցուցաբերում, երբ ստանում է
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ծառայություններ տվյալ բիզնեսից: Որպես օրինակ կարող է ծառայել այն, որ
այցելուն բժիշկի սենյակում սկսում է հրմշտել բժիշկին:
Երրորդ տեսակը աշխատակից –աշխատակից միջադեպն է, երբ բախվում են
նախկին կամ ներկայիս աշխատակիցները: Վերջին տեսակը անձնական հարաբերությունների հետ կապված միջադեպն է: Այս պարագայում հանցագործն անմիջական փոխհարաբերությունների մեջ է ենթադրյալ զոհի հետ, որը թիրախային է
դառնում աշխատավայրում: Որպես օրինակ կարող է լինել ընտանեկան
բռնությունը, երբ նախկին ամուսինը գալիս է իր նախկին կնոջ աշխատավայր,
հրազենով սպանում վերջինիս: Սրանք այն դեպքերն են, որոնք կարող են
բերելանգեցնել աշխատավայրում զոհայնացման:

Ո՞վ է աշխատավայրում ենթարկվում զոհայնացման։
Զոհերի դեմոգրաֆիական բնութագրիչները

Ինչպես

արդեն

կարող

էինք

գուշակել,

տղամարդիկ

ավելի

մեծ

հավանականություն ունեն աշխատավայրում զոհայնացման ենթարկվելու, քան
կանայք՝ բացառությամբ բռնաբարության և սեռական ոտնձգության հետևանքով
զոհայնացման ենթարկվելու դեպքերում (Duhart, 2001)։ Չկան

վիճակագրական

հստակ տվյալներ, սակայն ակնհայտ է, որ թե´ կանայք, թե´ տղամարդիկ նույն
հավանականությամբ կարող են գողության զոհ դառնալ, երբ գտնվում են
աշխատավայրում (Bachman, 1994)։ Եթե ուսումնասիրությունների արդյունքում
հնարավոր է եղել բացահայտել զոհայնացման գենդերային առանձնահատկությունները, այն, որ տղամարդիկ ավելի հաճախ են զոհ դառնում, քան կանայք,
նույն բանը հնարավոր չի եղել անել՝ ռասայական առանձնահատկություններից
ելնելով: Սակայն որոշ ուսումնասիրություններ վկայում են, որ սպիտակամորթ
աշխատակիցներն ավելի մեծ հավանականություն ունեն զոհայնացման (Duhart,

2001)։ Ինչ վերաբերում է սևամորթ և իսպանալեզու աշխատակիցներին, նրանք
ունեն զոհայնացման նույն հավանականությունը (Duhart, 2001)։
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Զոհերին բնորոշ մյուս ժողովրդագրական (դեմոգրաֆիական) առանձնահատկությունները տարիքն ու ամուսնական կարգավիճակն են: Զոհայնացման
առավել մեծ հավանականություն ունեն 20 – 34 տարեկան անձինք: Մարդիկ, որոնք
ամուսնացած

են

կամ

այրիացած,

ավելի

քիչ

հավանականություն

ունեն

զոհայնացման, քան նրանք, ովքեր երբեք չեն ամուսնացել, ամուսնալուծված են
կամ միայնակ են ապրում: Թվարկված վերջին երեք խմբերին պատկանող մարդիկ
ունեն զոհայնացման նույն հավանականությունը (Duhart, 2001)։

Զբաղվածությունը՝ որպես մեծագույն ռիսկային գործոն

Իրավացիորեն

կարելի

է

մտածել,

որ

որոշ

աշխատանքներ

անխուսափելիորեն նպաստում են անձի զոհայնացմանը: Աշխատանքն այնպիսի
ոլոտներում, ինչպիսին են ոստիկանությունը, ուղղիչ հիմնարկները, մասնավոր
անվտանգության գործակալությունները առավել բարձրացնում են զոհայնացման
հավանականությունը (Duhart, 2001)։ Քոլեջների ու համալսարանների դասախոսներն ունեն զոհայնացման շատ ցածր հավանականություն: Ռիսկայնության
մակարդակով

հաջորդ

առողջության

ոլորտի

սպասարկման

ոլորտների

աշխատակիցները,

աշխատակիցները,

մասնագիտություններն

շարքում

են,

որոնք

առանձնանում

ուսուցիչները,

բժշկական
խթանում

մտավոր

տրանսպորտային

անձնակազմը:
են

են

Սրանք

աշխատավայրում

այն
բռնի

զոհայնացման հավանականությունը (Duhart, 2001)։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գողությունների զոհ առավել
հաճախ դառնում են մանրածախ առևտրի ոլոտում ներգրավված անձինք, մինչդեռ
իրավապահ մարմինների
առավել

մեծ

ներկայացուցիչները

հավանականություն

աշխատակիցները

ևս

ունեն

ունեն

հարձակման

զոհ

դառնալու

(Duhart, 2001)։ Կառավարության

աշխատավայրում

զոհայնացման

հավանա-

կանություն:

Հատուկ դեպք` ճակատագրական զոհայնացում աշխատավայրում
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Իհարկե, զոհայնացման ամենալուրջ հետևանքը մահն է: Որքան էլ որ
ցավալի լինի, նման դեպքեր երբեմն տեղի են ունենում նաև աշխատավայրում
զոհայնացման

արդյունքում:

Տարեկան

բազմաթիվ

մարդիկ

մահանում

են

աշխատավայրում կամ աշխատանքային պարտականություններ կատարելիս

(Jenkins, 2010)։ Աշխատավայրում զոհայնացման արդյունքում մահացածների մի
մասի մահվան պատճառը ն է մյուս մասինը` սառը զենվի կիրառումը: Երբեմն
մահվան պատճառ կարող է հադիսանալ գողության ժամանակ տեղի ունեցած
վեճը,

հրմշտոցը:

Աշխատավայրում

զոհայնացման

արդյունքում

մահվան

պատճառ կարող է լինել սեռական ոտնձգությունը:

Զոհերի ժողովրդագրական (դեմոգրաֆիական) առանձնահատկությունները

Աշխատավայրում զոհայնացման արդյունքում տղամարդիկ ավելի հաճախ
են մահանում, քան կանայք: Գենդերային առանձնահատկությունները գերազանցապես պայմանավորված են այն հանգամանքով, թե հանցագործ անձը որ սեռի
ներկայացուցիչ է: Ե´վ տղամարդիկ, և՛ կանայք նույն հավանականությամբ կարող
են մահանալ աշխատավայրում տեղի ունեցող գողության ընթացքում: Պետք է
նշել, որ փոքրամասնությունները ևս կարող են զոհայնացման արդյունքում
մահանալ (Sygnature & Toscano, 2000): Առավել հաճախ աշխատավայրում մահվան
ելքով զոհայնացման ենթարկվում են 25 – 44 տարեկան անձիք, մինչդեռ 18
տարեկանից փոքրերն ունեն հավանականության ցածր մակարդակ (Sygnature &
Toscano, 2000):

Աշխատավայրում զոհայնացման ռիսկային գործոնները

Ժամանակն

է

քննարկելու,

թե

ինչու

են

որոշ

աշխատանքներ

և

աշխատավայրեր այդքան վտանգավոր: Որոշակի գործոններ նման աշխատավայրերում մեծացնում են անձի զոհայնացման հավանականությունը: Որպես
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զոհայնացմանը նպաստող պայման կարող են համարվել, օրինակ, աշխատանքը,
որը կապված է դրամի փոխանակման հետ, քիչ մարդկանց հետ կապված կամ
միայնակ աշխատանքը,
աշխատանքը,

ուշ երեկոյան կամ վաղ առավոտյան իրականացվող

բարձր հանցավորություն ունեցող վայրերում կատարվող

աշխատանքը, համայնքային աշխատանքը, օրինակ, ոստիկանությունում աշխատելը կամ տաքսու լինելը, առաքման ոլորտում իրականացվող աշխատանքը,
սեփականության կամ արժեքավոր բաների պաշտպանությունը:

Աշխատավայրում զոհայնացման հետևանքները

Հետևանքներից մեկը կարող է լինել այն, որ զոհն այլևս չի կարողանում գնալ
աշխատավայր:

Նրանք

կարող

են

մարմնական

վնասվածքներ

ստանալ,

բժշկական միջամտության կարիք ունենալ և որպես հետևանք՝ որոշ ժամանակով
բացակայել աշխատավայրից: Նրանք կարող են վախենալ կամ սարսափել
աշխատանքի
աշխատանքից

վերադառնալու
նման

ֆինանսական մեծ

մտքից

պատճառով

տույժեր են

(Bachman, 1994)։ Պետք է նշել, որ
կատարվող

բացակայությունները

սպառնում գործատուների համար (Bachman,

1994)։

Հակազդություն աշխատավայրում զոհայնացմանը

Մենք արդեն գիտենք, թե առավելապես աշխատանքի որ վայրերում է տեղի
ունենում զոհայնացում, որոնք են առավել ռիսկային գործոնները, որոնք կարող են
աշխատավայրում զոհայնացման առաջացման պատճառ դառնալ: Բայց հարց է
առաջանում, թե ինչ են անում գործատուները, կառավարությունը, օրինապահ
մարմինները, որպեսզի կանխարգելեն զոհայնացումն աշխատավայրում։

Կանխարգելման ռազմավարություններ
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Կանխարգելման ռազմավարությունների արդյունավետության համար այդ
ռազմավարությունները պետք է ուղղված լինեն ռիսկային գործոններին: Կանխարգելումը արդյունավետության համար այն պետք է իրականացվի երեք հիմնական
ոլոտներում: Նախևառաջ այն պետք է ուղված լինի թիրախային միջավայրի
նախագծմանը: Այս գործողությունները պետք է ուղղված լինեն այն բանին, որ
աշխատավայրը դարձնեն ավելի ապահով ու ավելի քիչ գրավիչ, օրինակ՝ տեղադրել ավելի լավ լուսավորություն, անվտանգության տեսախցիկներ, կառուցել
ապահով պարիսպներ, աշխատակիցներին վերահսկող ոստիկաններ և այլն:
Կանխարգելման երկրորդ ռազմավարությունը պետք է ուղղված լինի
կազմակերպչական ու ադմինիստրատիվ վերահսկմանը, օրինակ՝ կազմակերպել
անվտանգ աշխատավայր՝ ապահովելու հմտությունների ձևավորման դասընթացներ և այլն:
Ի վերջո, կանխարգելման երրորդ ռազմավարությունը կրում է վարքային
բնույթ: Վարքային ռազմավարությունները այնպիսի գործողություններ են, որոնք
աշխատակիցները կարող են իրականացնել, որպեսզի խուսափեն զոհայնացումից,
օրինակ՝

ոչ բռնի արձագանքման ու

խաղաղ ճանապարհով կոնֆլիկտների

հաղթահարման թրեյնինգների կազմակերպում, թրեյնինգներ, որոնք նպատակաուղղված են՝ սովորեցնելու

ինչպես արձագանքել պոտենցիալ բռնությանը,

կամ ուսուցանելու, թե ինչպես մարդը պահի իրեն գողության ժամանակ և այլն:
Գործատուները ևս իրենց զգոնությամբ և ուշադիր լինելու շնորհիվ կարող
են կանխարգելել իրենց զոհյանացման գործընթացը: Գործատուները պետք է
հստակորեն տեղեկացնեն իրենց աշխատակիցներին այն ամենի մասին, ինչը
նրանց անհրաժեշտ է՝ ապահով աշխատանքային միջավայր ստեղծելու համար

(Morgan, 2010)։ Գործատուները մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն այն անձանց,
որոնց աշխատանքի են ընդունում, քանի որ կարող են պատահել և այնպիսինները,
որոնք պոտենցիալ բռնություն դրսևորողներ են (Morgan, 2010)։
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ


Տղամարդիկ

առավել

հաճախ

են

ենթարկվում

զոհայնացման

դպրոցին:

Նման

վիճակագրություն նկատվում է նաև այլ հանցանքների պարագայում:


Դպրոցական զոհայնացման առավել տարածված պատճառը գողությունն է:



Զոհայնացման առավել շատ դեպքեր արձանագրվում են ցածր դասարաններում:



Անհատը,

դպրոցը

և

կառուցվածքային

ուժերն

ունեն իրենց

դերը

դպրոցական

զոհայնացման գործընթացում:


Երբ դիտարկում ենք դպրոցական զոհայնացումը, պետք է հաշվի առնենք նաև այն

հանգամանքը, որ երբեմն

ուսուցիչները

ևս

կարող են զոհ

դառնալ

զոհային

նման

իրադրությունների:


Չնայած այն բանին, որ բուլլինգը կարող է ունենալ հոգեբանական լուրջ հետևանքներ,

որոշ դեպքերում աշակերտների սոցիալիզացիայի գործընթացում այն ընկալվում է որպես վարքային
նորմալ դրսևորում:


Բուլլինգը կարող է լինել ուղղակի կամ անուղղակի, ինչպես նաև կարող է լինել

սոցիալական,

ֆիզիկական

կամ

խոսքային

(վերբալ):

Կիբերբուլլինգը

վերջին

շրջանում

լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է:


Քոլեջում զոհայնացման առավել տարածված պատճառը գողությունն է:



Քոլեջի

ուսանողները,

որոնք

ենթարկվում

են

զոհայնացման,

զոհ

են

դառնում

առավելապես իրենց կենսակերպի կամ առօրյա գործունեության արդյունքում:


Երեխաներն

ու

երիտասարդները

առավել

քիչ

հավանականություն

ունեն

աշխատավայրում զոհայնացվելու: Առավել խոցելի են 25 – 44 տարեկան անձինք:


Երկու դեպքերում էլ իրականացվում են կանխարգելիչ ծրագրեր` փորձ կատարելով

նվազեցնել զոհայնացման ռիսկայնությունը:

ՀԱՐՑԵՐ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
 Դուք, լինելով ուսանող, մեծ հավանականություն ունեք զոհայանացման: Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ ոչ:
Ինչպե՞ս Դուք կնվազեցնեիք Ձեր ռիսկայնությունը:
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 Հիմնվելով այն ամենի վրա, ինչ կարդացիք աշխատավայրում զոհայնացման վերաբերյալ,

ԲԱՆԱԼԻ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ
գնահատեք ներկայիս կամ անցյալ աշխատավայրում Ձեր զոհայնացվելու հավանականությունը:
Արդյո՞ք Ձեր աշխատանքն ունի բռնության դրսևորման ռիսկայնություն: Եթե այո, ապա ինչո՞ւ:
Ինչպե՞ս կարող է ձեր գործատուն նվազեցնել զոհայնացման ռիսկայնությունը:
 Ի՞նչ եք կարծում՝ ինչու տղամարդիկ ու փոքրամասնություններն ունեն աշխատավայրում
զոհայնացման ավելի բարձր ռիսկայնություն, քան կանայք:
 Ինչպե՞ս Դուք ինքներդ կապահովեք ձեր անվտանգությունն աշխատավայրում` իմանալով, որ զոհայնացման առավել տարածված պատճառներից մեկը գողությունն է: Ձեր գործողությունները ինչպե՞ս

կարող են նպաստել կամ

աշխատավայրում ձեր զոհայնացմանը կամ կան-

խարգելել այն։

Դպրոցական զոհայնացում, բուլլինգ, ուղղակի բուլլինգ, ֆիզիկական բուլլինգ, վերբալ

ւլլլինգ,

անուղղակի բուլլինգ, կիբերբուլլինգ, զոհայնացում աշխատավայրում, հանցավոր

իջադեպեր, հաճախորդ/պատվիրատու միջադեպեր, աշխատանքային միջադեպեր, անձնային

ոխհարաբերությունների

միջադեպեր,

միջավայրի

նախագծում,

դմինիստրատիվ վերահսկում, վարքային ռազմավարություններ:
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կազմակերպչական

և

Mary C. Burke
“Human Trafficking: Interdisciplinary perspectives”, 2013, Taylor & Francis //

Chapter 5 Fear, Fraud and Frank Complexities: The Influence of Gender on
Human Trafficking (pp. 88 – 108);
Chapter 6 Making money out of the Misery: Trafficking for Labor Exploitation (pp.
109 – 132);
Chapter 7Common Forms: Sex Trafficking (pp. 133 – 148);

ԳԼՈՒԽ 5
ՎԱԽ, ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
ԳԵՆԴԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ
ՎՐԱ
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Լիզա Ս. Ռուչտի

«Գենդեր, աշխատանք և գլոբալիզացիա» առարկայի սահմաններում ցույց
եմ տալիս մի ֆիլմ, որը օգնում է սովորեցնել, թե ինչպես է թրաֆիքինգի
արդյունաբերությունը

(ինդուստրիան)

մնում

անտեսանելի

գլոբալիզացիայի

համատեքստում: Ինձ այդ ֆիլմը խորհուրդ էր տվել իմ գործընկերներից մեկը։ Իմ
պատկերացմամբ՝ դա մի ֆիլմ է, որը ցուցադրվում է աշխարհով մեկ` «Կանանց և
գենդերային հետազոտությունների» դասընթացների ժամանակ: «Վաճառվող

կանայք» (Trading Women, Slotar and Feingold, 2002) գեղարվեստական ֆիլմը
Թաիլանդի սեքս- ինդուստրիայի և թաիլանդական գյուղատնտեսական աշխարհի
քանդման մասին է՝ արևմտյան կապիտալի ու վերջինիս հետ կապված գաղափարախոսության տարածման հետ կապված:
Անջելինա Ջոլին տխուր ձայնով պատմում է մի պատմություն թաիլանդական բլուրներից մեկում բնակվող գյուղական ցեղի մասին, որտեղ կանայք ու
աղջիկները

խոցելի

են

սեռական

թրաֆիքինգի

առումով,

քանի

որ

քաղաքացիություն չունեն և աղքատեն: Ֆիլմի հիմնական գործողությունները
կապված են երկու տեղացի տղամարդկանց հետ, որոնք, առևանգելով նման
կանանց, վաճառում են նրանց միջազգային ստրկության: Նման կանանց մի քանի
ընտանիքներ մասնակցել են հարցազրույցի ու հարցման ժամանակ արտահայտել
տարատեսակ հույզեր` զայրույթից մինչև շփոթմունք: Ֆիլմում նաև ցույց է տրվում
այն կապը, որն առկա է Միացյալ Նահանգների և Թաիլանդի միջև օպիումի
վաճառքի շուկայում, սեքս- իդուստրիայում, չնայած որ ֆիլմի անվանումից կարելի
է եզրակացնել, որ այս ֆիլմը միայն կանանց թրաֆիքինգի մասին է:
Ֆիլմը, որին ես պարբերաբար կանդրադառնամ այս գլխում ներկայացվող
նյութի ժամանակ, պարզաբանում է, որ կանայք ու աղջիկները գերազանցապես
դառնում են մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ տնտեսական ու սոցիալական
գործոնների ազդեցության ներքո: Որո՞նք են թրաֆիքինգի պատճառներն ու
նախադրյալները:

Արդյո՞ք անհրաժեշտ է
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փրկել զոհերին, և եթե այո, ապա

ինչպե՞ս։ Արդյո՞ք թրաֆիքինգը աշխատանքային շահագործման ձև է, թե՞ կանանց
հանդեպ բռնության ձև։ Սրանք հարցեր են, որոնք ծագում են մարդկանց
թրաֆիքինգի և վերջինիս՝ կանանց վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ
թեմաններ շոշափելիս: Թրաֆիքինգը գենդերացված է:

ԳԼԽԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ


Հասկանալ գենդերի, աշխատանքի և մարդկանց թրաֆիքինգի միջև

փոխհարաբերությունները։


Հասկանալ ֆեմինիստական տեսությունը, և ինչպե՞ս կարող է

վերջինս իրազեկել իրավապահ

մարմիններին, աջակցություն տրամադրող

մարմիններին։


Հասկանալ կանանց հետ կապված կարևոր ուսումնասիրությունները

և սոցիալական մոտեցումերը, որոնք վերաբերում են մարդկանց թրաֆիքինգին։

Պատմականորեն գենդերային հետազոտություններ իրականացնողները
բացատրում էին գենդերի ու թրաֆիքինգի կապը երկու ձևով` որպես պատճառ ու
որպես ազդեցություն: Որպես պատճառ՝ թրաֆիքինգը գենդերային անհավասարության արդյունք է, ինչն էլ ստեղծում է բուն խոցելիությունը: Մենք այս
մոտեցման ապացույցը կարող ենք տեսնել այն ուսումնասիրություններում, որոնք
վկայում են բազմաթիվ կանանց թրաֆիքինգի զոհ դառնալու մասին: Որպես ազդեցություն՝ կանայք անհամեմատ շատ ավելի հաճախ են դառնում թրաֆիքինգի զոհ,
քան տղամարդիկ, քանի որ կանայք ավելի խոցելի են շահագործման առումով,
քան տղամարդիկ: Բայց հարց է առաջանում, թե ինչու են այդքան շատ կանայք
ենթարկվում թրաֆիքինգի։ Ի տարբերություն շուկայական այլ հարաբերությունների՝ թրաֆիքինգի պարագայում չեն մտածում վաճառվող «ապրանքի» լավ ու
առողջ լինելու մասին: Չկա սեփականություն, չկա ներդրում, չկա հաշվառում:
Ժամանակակից մարդկանց թրաֆինքինգ իրականացնողները զոհ են ընտրում
խոցելի

անհատներին

և

վերջիններիս

օգտագործման ապրանքների:
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վերաբերվում

որպես

մեկանգամյա

Այս գլխի հիմնական նպատակն է բացատրել, թե ինչու են թրաֆիքինգի
զոհերի մեծ մասը կանայք:
Մերի Բուրկեն իր հետազոտությունների ժամանակ բացահայտել է, որ
կանայք դառնում են թրաֆիքինգի զոհ, քանի որ վերջիններս հավաքագրվում են
սեռական շահագործման նպատակով: Սակայն ժամանակակից թրաֆիքինգն ունի
նաև ստրկության այլ տեսակներ, մասնավորապես աշխատանքային ստրկությունը: Պետտի Սատալիայի հետ հարցազրույցի ժամանակ Մերի Բուրկեն
բացատրում էր. «Մենք մշտապես լսում ենք, որ ստրկության մեջ ներգրավված

անձանց ութսուն տոկոսը կանայք են և երեխաներ: Սակայն, մենք նաև ավելի
հաճախ լսում ենք սեռական թրաֆիքինգի մասին, որն ավելի շատ ընդգրկում է
կանանց և երեխաներին: Ես կարծում եմ, որ այդ ութսուն տոկոսը կարող է մի
փոքր ուռճացված լինել: Եթե մենք սկսենք առավել խորությամբ ուսումնասիրել
աշխատանքային թրաֆիքինգը, որն առավելապես ներգրավում է տղամարդկանց,
ապա այդ ութսուն տոկոսը կնվազի»:
(Satalai, 2010)
Չնայած թրաֆիքինգը՝ որպես ժամանակակից ստրկության դրսևորում,
ընդգրկում է հարկադիր աշխատանքի բոլոր տեսակները, ոչ միայն սեքսաշխատանքը․ այն չի կարող երաշխավորել թրաֆիքինգի ենթարկված կանանց
թվի նվազեցում: Ժամանակակից ստրկությունը չի տարբերակում սեռական
թրաֆիքինգը աշխատանքային թրաֆիքինգից, քանի որ սեռական թրաֆիքինգը
ստիպում է զոհերին աշխատել: Լինում են դեպքեր, երբ կանայք ու այլ անհատներ
չեն համարվում թրաֆիքինգի զոհ, անգամ եթե վերջիններս սեքս-ծառայություններ
են մատուցում: Խոսքը գնում է մարմնավաճառների, մերսման սրահների աշխատակիցների, էկզոտիկ պարուհիների մասին: Սեռական թրաֆիքինգի և սեքսաշխատանքի միջև տարբերությունը պայմանավորված է գումարի առկայությամբ
կամ բացակայությամբ, աշխատանքային պայմանների որակով, սակայն միշտ
պետք է մտապահել այն, որ ոչ ոք չի կարող միանշանակ վստահ լինել, որ
օրինական սեքս -աշխատանքը կարող է լինել լիարժեք վարձատրելի և
իրականացվել բարեկեցիկ աշխատանքային պայմաններում:
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1980–ական թվականներից նկատվում էր կանանց աշխատելու հանգամանքով պայմանավորված միգրացիայի կայուն աճ: Կանայք, որոնք պետք է լքեին
իրենց հայրենի տունը և մեկնեին այլ երկրներ՝ աշխատելու, փնտրում էին
ցանկացած տեսակի աշխատանք, սակայն աշխատանքների մեծ մասը պարունակում էր ավանդական ֆեմինին առաջադրանքներ սպասարկման և խնամքի
ոլորտներում: Հետևաբար, կանայք մեկնում էին կատարելու տնային աշխատանք,
սպասարկման աշխատանք, խնամքի աշխատանք և սեքս-աշխատանք. ընդ որում՝
բոլոր նշված աշխատանքային տեսակներում նրանք ունեին թրաֆիքինգի
ենթարկվելու ռիսկային հավանականություն: Իրականումցանկացած աշխատանք
կարող է ծուղակ հանդիսանալ՝ հետագայում թրաֆիքինգի ենթարկվելու համար
(Hodge and Lietz, 2007)։ Այս ամենից հետևում է, որ շատ կանայք կշարունակեն
դառնալ թրաֆիքինգի՝ որպես ժամանակակից ստրկության զոհ, քանի դեռ առկա
են երկու հիմնական գործոններ` տնտեսական պահանջը, որը մղում է կանանց
միգրացիայի` իրենց ընտանիքների կարիքները հոգալու համար, ինչպես նաև՝ այլ
երկրներում ցածր վարձատրվող կանացի աշխատանքների առկայությունը:
Այս գլխում ես կներկայացնեմ երեք տեսակի գործառույթներ, որոնք
հանգեցնում են նրան, որ գենդերն ազդում է մարդկանց թրաֆիքինգի վրա: Կանանց հանդեպ բռնությունը, շուկայական հարաբերությունները և ներգաղթի ֆեմինիզացումը օգնում են բացատրել, թե ինչու են կանայք հանդիսանում թիրախային
գործոն մարդկանց թրաֆիքինգի համար, և ինչու են վերջիններս առավել ռիսկային, քան տղամարդիկ:
Արդեն բազմիցս բացահայտվել է, որ կանայք կարող են և իրականացնում են
բռնություն տղամարդկանց և այլ կանանց հանդեպ: Միջազգային հանրությունում,
այնուամենայնիվ, կանանց հանդեպ բռնությունը սովորաբար սահմանվում է
որպես տղամարդկանց՝ կանանց նկատմամբ գերակայության դրսևորում:
Երկրորդ գործոնը կախված է աշխատանքի տեսակից, որը ենթադրում է
շուկայական հարաբերությունների փոխանակում հաճախորդի ու աշխատակցի
միջև:
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Երրորդ գործոնը ներգաղթի ֆեմինիզացումն է, որը ներկայացնում է այն
կանանց, որոնք արտագաղթում են աղքատ ու զարգացող երկրներից հարուստ
երկրներ, որոնք իրենց հնարավորություն կտան հոգալու իրենց սեփական ու
ընտանիքի կարիքները: Այս ամենը ներկայացնելուց հետո ես կբացատրեմ և
կիրառելով անդրազգային ֆեմինիստական տեսությունը` կքննարկեմ, թե ինչպես
կարող ենք բռնության, ներգաղթի ու աշխատանքի համատեքստում արձագանքել
ժամանակակից կանանց ստրկությանը:
Ինչպես արդեն նշվել է, այս գլխի հիմնական նպատակներն են` 1․
սահմանել այն փոխհարաբերությունները, որոնք առկա են գենդերի, աշխատանքի
և մարդկանց թրաֆիքինգի միջև, 2․ցույց տալ ֆեմինիստական տեսության
կիրառելիությունը մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելման գործընթացում: Եվ,
վերջապես, ընթերցողը կսովորի հետևյալ հասկացությունների իմաստները`
«հալածանք», «սոցիալական կառույց», «գենդերային գաղափարախոսություն»,
«գենդերային ինստիտուտ», «գենդերային փոխհարաբերություններ», «կանանց

հանդեպ

բռնություն»,

«շուկայական

հարաբերություններ»,

«ներգաղթի

ֆեմինիզացում», «անդրազգային ֆեմինիստական տեսություն»:

Ճնշում (հալածանք) և ինքնություն

Մարդկանց թրաֆիքինգը պարզապես անմարդկային երևույթ է: Այն նման է
արագ գործող աղետի․ վրա է հասնում ամենից խոցելի և կարիքավոր մարդկանց
շրջանում: Խոցելիությունն ու կարիքավորությունը ո´չ պատահական են, ո´չ էլ
պետք է անընդհատ առկա լինեն: Աշխարհով մեկ կանայք ավելի խոցելի են
բռնության հանդեպ, քան տղամարդիկ, կանայք սեռականորեն առավել խոցելի են,
քան տղամարդիկ ինչպես վիրտուալ, այնպես էլ իրական կյանքում, և ավելի շատ
կանայք, քան տղամարդիկ ապրում են չքավորության պայմաններում:
Ֆիլմում՝ «Կանանց առևտուր» անվանումով,

մի մերսման սրահի սեփա-

կանատեր ասում է. «[Իմ աշխատակիցները] գալիս են այստեղ աշխատելու՝
տարբեր պատճառներից դրդված, բայց աշխատելու հիմնական պատճառը գու345

մար վաստակելու կարիքն է: Սա է հիմնական պատճառը: Եթե իրենք ունեն
բավականաչափ ռեսուրսներ՝ իրենց կարիքները հոգալու երկրի ներսում, դա լավ է:
Իսկ եթե նրանք չունեն բավականաչափ ռեսուրս, նրանք գալիս են այստեղ»: Մեկ
այլ մերսման սրահի սեփականատեր ասում է․ «Հյուսիսից եկած աղջիկներն
ամենալավն են, քանի որ նրանք սպիտակամաշկ են: Նրանք լավագույն աշխատակիցներն են, քանի որ նրանց համար կարելի է պահանջել բարձր վճարումներ»:
Առօրյա կյանքում մեր սեռը, ռասան, սեռական և ազգային ինքնությունը
թվում են անձնային և բնական: Սա նշանակում է, որ մեզանից շատերը կարծում
են, որ մեր ինքնագիտակցումը անձնային է ու մեր մի մասն է և ազդեցություն չի
ունենում այն բանի վրա, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում քաղաքական այս կամ
այն երևույթին: Մենք հակված ենք մտածելու, որ մեր ինքնությունն անհատական է
ու անկրկնելի: Չնայած այս ամենին՝ սոցիալական նույնականացումները պարբերաբար նպաստում կամ խանգարում են հաջողակ, առողջ կյանք վարելու մեր
հնարավորություններին:
Ֆրայը սահմանում է ճնշումը՝ որպես համակարգված գործողություն, որը
նախատեսված է որոշակի մարդկանց թիրախային խմբի համար: Ճնշման
համակարգված բնույթը այն գործոնն է, որով հնարավոր է ճնշումը տարբերել
մարդկային տառապաքներից (Frye, 1983)։ Այլ կերպ ասած՝ նույնականությունը
սահմանվում է ստորակարգության միջոցով ու մեկը մյուսին հակադրության
համատեքստում: Հռչակավոր ֆեմինիստ պոետ ու ականագիր Աուդրե Լորդեն
գրում է. «Ռասիզմն այն բանի հավատքն է, որ մեկ ռասային բնորոշ է
գերազանցությունը մնացած այլ ռասաների նկատմամբ, և որ հենց այդ
գերազանցությունն է տալիս գերիշխանության (դոմինանտության) իրավունքը:
Սեքսիզմն

մեկ սեռին բնորոշ, մնացած այլ սեռերի նկատմամբ ունեցած

գերազանցության հավատքն է, և որ հենց այդ գերազանցությունն է տալիս
գերիշխանության իրավունքը (Ageism. Heterosexism. Elitism. Classism)։

(Lorde, 1984)
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Մենք ուշադրություն դարձնենք, թե ոչ, մեր ինքնությունը կախված է մեր
փորձից, որը մենք ձեռք ենք բերում աշխարհի հետ փոխհարաբերվելիս: Այդ փորձն
ներառում է այն, թե ինչպես ենք մենք ընդունում հնարավորություններն ու
ռեսուրսները, և ինչպես ենք մենք վերաբերվում ճնշմանն ու խտրականությանը:
Գենդերային գաղափարախոսությունը արժեքների, համոզմունքների և
գաղափարների

ամբողջություն

է,

որը

ամրապնդում

է

մեր

գենդերային

սոցիալականացման փորձը: Համաձայն գենդերային գաղափարախոսության՝
մասկուլին բնութագրիչները բնական են տղամարդկանց, իսկ ֆեմինին բնութագրիչները՝ կանանց համար: Գենդերային գաղափարախոսությունը ամրապնդում է
այն համոզմունքը, որ կանայք ու տղամարդիկ բնությունից տարբեր են, և որ այս
տարբերությունները

պայմանավորում

(գերիշխանությունը) կնոջ նկատմամբ:

են

տղամարդու

դոմինանտությունը

«Կանանց առևտուր» ֆիլմում, օրինակ,

գենդերային գաղափարախոսությունը դրսևորվում է այն համոզմունքում, որ տղամարդը կենսաբանորեն կարիք ունի սեքսի, երբ նա ցանկություն է զգում: Այս
հավատքը թույլ է տալիս արդարացնել սեքսի համար կանանց ժամանակակից
վաճառքը:
Համաձայն

ներկայացված

ֆիլմի՝

գենդերային

փոխազդեցությունը

ներկայացվում է որպես մի երևույթ, թե ինչպես են տղամարդիկ գնում կանանց ու
վաճառում այլ տղամարդկանց, գերազանցապես սեքս -թրաֆիքինգի նպատակով:
Մի խումբը (տղամարդիկ) գնում է մեկ այլ խմբի (կանանց): Սա հանդիսանում է
գնման ակտ, որը հենց փոխազդեցությունն է:
Սոցիալական ինստիտուտը մի խումբ է, կազմակերպություն կամ հասկացություն,

որը

ստեղծում

ու

ապահովում

է

սոցիալական

օրենքներն

ու

գաղափարները: Գենդերային ինստիտուտը (հաստատությունը) մերսման սրահն է,
որի սեփականատերը տղամարդ է: Վերջինս, բացի մերսման ծառայություններ
մատուցելուց, գնում ու վաճառում է կանանց: Երկու բան է տեղի ունենում, երբ
մենք սոցիալական ինքնությունը կոչում ենք «սոցիալական կառույց». նախ այն
տարբերակում է սոցիալական նույնականացումը այն նույնականացումից, որն
անհատն է զգում, երկրորդ, այն մատնանշում է, որ հասարակության անդամները,
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անհատներն ու խմբերը մասնակցում են սոցիալական նույնականության իմաստի
կառուցմանը:
Այդ իմաստները ամրագրված չեն, քանի որ վերջիններս հիմնվում են
անհատների ու խմբերի ակնկալիքների և փորձի վրա: Սոցիալական փորձն ու
գաղափարները փոփոխվում են ժամանակի հետ, և այս փոփոխությունները ազդում են իրադարձությունների իմաստային փոփոխության վրա: Այլ կերպ ասած՝
երբեմն դուք գիտեք, որ սոցիալական, մշակութային, քաղաքական կամ տնտեսական գաղափարը ձևավորվել է սոցիումի կողմից, քանի որ այն փոփոխվում է
ժամանակի ընթացքում և մեկ տարածաշրջանից անցնում է մեկ այլ տարածաշրջան: Գենդերային հետազոտությունների շրջանակում ուսումնասիրվում է,
թե ինչպես են ռասային, գենդերին, սեռականությանը և ազգությանը վերաբերող
սոցիալական հայացքները փոփոխվում ժամանակի ընթացքում, ինչպես նաև
պայմանավորված են այն հանգամանքով, թե որտեղ ենք մենք ապրում:
Հասարակության անդամները շարունակում են սոցիալապես ձևավորել
նույնականության իմաստները` ստեղծելով փոխհարաբերություններ նույնականության ու հատուկ արժեքների, հավատքների միջև: Մարդիկ վերափոխում են
այդ իմաստները՝ կիրառելով դրանք սոցիալական փոխհարաբերություններում և
ղեկավարում են դրանք սոցիալական ինստիտուտների միջոցով: Այլ կերպ ասած՝
մենք ստեղծում ենք սոցիալական կառույցներ, փորձարկում,
ընկալում

ներկայացնում և

ենք դրանք՝ նույնականացնելով իրար հետ: Ժամանակի ընթացքում

մարդիկ փորձարկում են սոցիալապես կառուցված նույնականությունները՝ որպես
բնական և նորմալ երևույթներ: Հենց սա է նպաստում սոցիալական կառույցների
տեսանելի անփոփոխությանը: Միևնույն ժամանակ, երբ մենք վերլուծում ենք
բնական փորձը սոցիալական իրադրություններում

և ժամանակային տարբեր

հատվածներում, մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպես են փոփոխվում սոցիալական
կառույցների իմաստները: Սա փաստերի վերլուծությունը է, որը մենք համարում
ենք ինքնըստինքյան տեղի ունեցող իրողություն: Նման գաղափար է, օրինակ, որ
կանայք միշտ խոցելի են ու ենթակա տղամարդկանց, կամ որ առավել մեծ
տարածում ունեցող մարդկային թրաֆիքնիգի տեսակը սեքս -թրաֆիքինգն է:
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Մենք դուրս ենք բերել երեք գործոն, որոնք նպաստում են կանանց՝
մարդկանց թրաֆիքինգում ներգրավվելուն: Դրանքն են՝ բռնությունը կանանց

հանդեպ, կանանց մարմինների առքն ու վաճառքը, ներգաղթման ֆեմինիզացիան:
Այս հասկացությունների յուրացումը կօգնի ընթերցողին հասկանալ մի շարք
տնտեսական ու սոցիալական խնդրային իրադրություններ, որոնք նպաստում են
այն հանգամանքին, որ ժամանակակից պայմաններում ստրկության զոհ դառնում
են ավելի հաճախ կանայք, քան տղամարդիկ։

Կանանց հանդեպ բռնությունը

Մարդկանց թրաֆիքինգը իրավաբանորեն սահմանվում է որպես կանանց
հանդեպ բռնություն, որն էլ իր հերթին մարդկանց իրավունքների խախտում է: Այս
սահմանումը կենտրոնանում է բռնաբարության վրա, որն ունի իտիմ բնույթ՝
սահմանելով տղամարդկանց որպես բռնարար, իսկ կանանց՝ որպես զոհ:
Սահմանել թրաֆիքինգը՝ որպես կանանց հանդեպ բռնություն, նշանակում է այդ
վարքը բնութագրել բռնիության, դրա հետևանքով մարմնական ու հոգեբանական
վնասներ պատճառելու հատկանիշներով:
«Կանանց առևտուր» ֆիլմի մի դրվագում ներկայացվում է մի հասարակաց
տան վրա ոստիկանական հարձակում ու մոտավորապես քսան աղջիկների
ձերբակալություն ոստիկանների կողմից: Թաիլանդում գործում է կացարան,
որտեղ նման աղջիկներին

ապրելու, կրթվելու և թրեյնինգների մասնակցելու

հնարավորություն է ընձեռվում:
1995

թվականին

Կանանց

չորրորդ

համաշխարհային

գիտաժողովի

ժամանակ սեռական թրաֆիքինգը բնութագրվել է որպես մարդկանց իրավունքների միջազգային ոտնահարում` դիտարկելով այն որպես կանանց հանդեպ
բռնության դրսևորման ձև: Որպես մարդու իրավունքների ոտնահարում` կանանց
հանդեպ բռնությունը վախ ու անապահովություն է բերում նրանց կյանք և
խոչընդոտ հանդիսանում հավասարության, զարգացման ու

խաղաղության

հասնելու ճանապարհին: Երբ թրաֆիքինգը դիտարկվում է կանանց հանդեպ
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բռնության տեսանկյունից, այն ընկալվում է որպես բռնի վարքի արդյունք և
ուղղակիորեն կապվում է մարմնական ու հոգեբանական վնասի հետ:
Հռետորական տեսանկյունից կանանց հանդեպ բռնությունը սահմանվում է
որպես գենդերացված. մասկուլին մարմինները վնասում են ֆեմինին մարմիններին: Սա միջոց է, որի շնորհիվ բռնարարները ցույց են տալիս տղամարդկանց
գերակայությունը, ուժը և վերահսկումը կանանց նկատմամբ: Այնպիսի վարքային
դրսևորումները, որոնք պարունակում են ֆիզիկական, սեռական և հոգեբանական
բռնություն, և ի հայտ են գալիս ընտանիքում` ծեծ, աղջիկ երեխայի սեռական
բռնաբարություն ընտանիքում, ամուսնական բռնաբարություն, կանացի գենիտալային խեղաթյուրում և կանանց վնաս հասցնող, ինչպես նաև արտաամուսնական և ամուսնական բռնության այլ դրսևորումները, հավասարազոր են չարաշահմանը: Վարքային դրսևորումները նաև ներառում են ֆիզիկական, սեռական և
հոգեբանական բռնությունը, որը տեղի է ունենում ողջ համայնքում, ներառյալ
բռնաբարություն, սեռական չարաշահում, սեռական ոտնձգություն, ինտիմ վարքի
դրսևորումներ

աշխատավայրում,

ուսումնական

հաստատությունում

և

այլ

վայրերում, կանանց թրաֆիքինգ և հարկադիր մարմնավաճառություն1:
2010 թվականի մարտին աշխարհի բազմաթիվ երկրների կառավարության
անդամները հանդիպել էին՝ տոնելու Կանանց համաշխարհային չորրորդ
համաժողովի տասնհինգամյակը՝ ներկայացնելով բուն ժողովի ժամանակ արված
առաջարկները կարգավիճակի վերաբերյալ: Զեկույցներից մեկում, որը ներկայացվել էր Ասիայի և խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական ու սոցիալական հանձնաժողովի Միացյալ ազգերի տնտեսական և սոցիալական հարցերով քարտուղարի
կողմից, հստակորեն մատնանշվում էր այն դիրքորոշումը, համաձայն որի՝
թրաֆիքինգը համարվում է կանանց հանդեպ բռնություն: Զեկույցում ասվում էր.
«Շատ երկրներ, այդ թվում՝ Ադրբեջանը, Կամբոջիան, Վրաստանը, Հնդկաստան,
Ինդոնեզիան, Ճապոնիան, Ղրղստանը, Նեպալը, Ֆիլիպինները, Կորեայի Հանրապետությունը, Թաիլանդը և Ուզբեկստանը, վերջին հինգ տարիների ընթացքում
ներկայացրել են հակաթրաֆիքինգային օրինականացումներ: Ավելի է մեծացել
իրավական կենտրոնացումը պաշտպանության ու զոհերի աջակցության ոլորտ350

ներում՝ ի տարբերություն ավելի վաղ մոտեցումների, որոնք սովորաբար հակված
էին դիտարկել զոհին որպես հանցագործ՝ միևնույն ժամանակ քիչ ուշադրություն
դարձնելով թրաֆիքինգ իրականացնող անձանց վրա»:
Թաիլանդը և այլ երկիրներ սկսեցին կենտրոնանալ հակաթրաֆիքինգային
օրենքների ու

զոհերին աջակցություն ցուցաբերելու հիմնահարցերի վրա 2000

թվականի Միացյալ Նահանգներում թրաֆիքինգի զոհերի ու բռնության կանխման
մասին որոշման ընդունումից հետո: Որոշումը պարունակում է դրույթներ, որոնք
պաշտպանում են թրաֆիքինգի զոհերին քրեական մեղադրանքներից, նաև
ուժեղացնում է թրաֆիքինգի դեմ պայքարի տեղական օրենքները՝

թրաֆիկ-

յորներին դիտարկելով որպես բռնարար: Որոշումը նաև ներկայացնում է միջազգային չափորոշիչներր, որոնց պետք է հետևեն կառավարության ներկայացուցիչները,

որպեսզի

հնարավորություն

ունենան

Միացյալ

Նահանգներից

ստանալու ոչ հումանիտար աջակցություն: Պետությունները դասակարգվում են
ըստ տեղերի: Առաջին մակարդակի պետություններն ունեն լրիվ համապատասխանություն օրենքի հետ: Երկրորդ մակարդակի պետությունները ջանքեր են
գործադրում, բայց դեռ կարիք ունեն բարելավման: Երրորդ մակարդակի պետությունները այնպիսի պետություններ են, որոնք չունեն համապատասխանություն:

Առևտրականացված ինտիմ հարաբերություններ

«Կանանց վաճառք» ֆիլմը և մի շարք այլ դրվագներ ցույց են տալիս, թե
որքան են ասիական կանայք և աղջիկները գերսեքսուալ կինոյում և այլ մեդիա
դրսևորումներում: Մի դրվագում ֆիլմը դիտողը տեսնում է, թե ինչպես է գեներալ
Վիլլիամ Վեստմորլելանդը բացատրում Թաիլանդում առկա թրաֆիքինգը՝ ասելով.
«Արևելքի բնակիչը կյանքի համար չի սահմանում այն նույն գումարը, ինչ որ
արևմտյան մարդը: Այնտեղ կյանքը լիուլի է: Արևելքում կյանքն էժան է»: «Էժան»
կարող է նշանակել «մեկանգամյա օգտագործման» կամ կարող է նշանակել «ոչ
թանկ»: իրողությունը դիտարկենք Սաիսուրե Չուտիկույի տեսանկյունից. «Ես չեմ
կարող հասկանալ այն բանը, որ աղջիկներին համարակալում են և տեղադրում
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ապակե սենյակում՝ ասելով, որ ես ուզում եմ, օրինակ, համար երեսուն երկուսը.
ինձ համար այդ ամենը մի տեսակ կենդանական է. ես չեմ կարող դա ընդունել»:
Դնելով աղջիկներին ապակե պատուհանների մոտ՝ նշանակում է դիտարկել
վերջիններիս որպես առարկա, օբյեկտ, որոնց ընտրում են, վճարում և օգտագործում:
Այս մասում ես կսահմանեմ առևտրականացված ինտիմ հարաբերությունը և
կքննարկեմ կին աշխատողների ու խնամքի, սիրո՝ որպես գլոբալ ապրանքի միջև
առկա փոխհարաբերությունները (Ehrenreich and Hochschild, 2002): Առևտրականացված

ինտիմ

հարաբերությունում

մարմինները

կամ

մարմնի

մասերը

համարվում են ապրանք, և որպեսզի ինչ-որ մեկին դարձնեն ապրանք,
նախևառաջ պետք է լինեն հակամարդկային, կամ, ինչպես նշում է Սաիսուրե
Չուտիկույին, մարդ պետք է լինի «կենդանու պես», որպեսզի նման բան կատարի:
Փոխհարաբերությունները գումարի ու ինտիմ հարաբերությունների միջև կպարզաբանեն, թե ինչպես և ինչու են միգրանտ կանայք ժամանակակից ստրկության
ենթարկվելիս ավելի ռիսկային, քան տղամարդիկ, քանի որ ինտիմ հարաբերությունները հաճախ տեղի են ունենում կանանց մարմինների հաշվին:
Առևտրականացված ինտիմ հարաբերության ուսումնասիրությունը ցույց է
տալիս, թե ինչպես են հույզերը, սերը, սեքսը ու խնամքը գնվում և վաճառվում
շուկայում որպես ապրանք կամ մթերք (Zelizer, 2005): Աշխատանքը, ստրկությունը
կամ վարձատրվող, առևտրականացված ինտիմ հարաբերությունները աճող
ապրանքափոխանակության մաս են, որոնց թափանցում և աջակցում են գլոբալ
կապիտալիզիմին (Parrenas, 2005): Սա վկայում է այն մասին, որ քանի որ մեր
հասարակությունը տնտեսապես, մշակութորեն և տեխնիկապես զարգանում է,
ինտիմությունն ու կապիտալը դառնում են առավել սերտորեն կապված (Boris and

Parrenas, 2010)։ Հուզական, խնամքի ու ծառայողական աշխատանքը բավարարում
է մարդկանց ցանկություններն ու պահանջները և հասանելի է տարբեր ձևերով:
Բոլոր այս տեսակների մեջ առևտրականացված ինտիմ հարաբերությունը
փաթեթավորված է որպես գլոբալ արտադրանք և ներմուծվում ու արտահանվում է
ազգային սահմաններով: Սեքս-աշխատանքն ու խնամքի աշխատանքը, որոնք
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կարող են տեղի ունենալ մարդկանց թրաֆիքինգի տեսքով, հանդիսանում են
գնորդի պահանջների բավարարման ուղի: Գեղեցկությանը վերաբերող աշխատանքները, օրինակ՝ մատնահարդարում, մերսում, տալիս են հանգստություն,
սփոփանք ու

ռելաքսացիա, ինչպես նաև մտերմիկության ու

ուշադրության

զգացում:
Առևտրականացված ինտիմ հարաբերությունում հույզը միակ ապրանքը չէ:
Մարդկանց թրաֆիքինգի պարագայում ապրանքը հանդիսանում է մարմինը և ոչ
միայն աշխատանքը, որն իրականացվում է փոխանակման արդյունքում: Բրիդջիտ
Անդերսոնն

իր

գլոբալ

ընտանեկան

աշխատանքի

քննարկման

ժամանակ

տարբերակում է երկու հասկացությունները` մարմինը՝ որպես անհատականության մաս, և մարմինը՝ որպես սեփականություն (Anderson, 2000)։
Երբ մարմինը հանդես է գալիս որպես սեփականություն, տեղի է ունենում
երկու բան: Նախ սեփականություն հանդիսացող մարմինը հակամարդկայանացվում է, և երկրորդ, գործատուն իրեն իրավասու է զգում այդ մարմնի համար:
Քանի որ այն հակամարդկայանացվել է, և քանի որ վճարվում է դրա համար,
գործատուն կարող է անհամաչափ մատչելիության զգացում ունենալ խնամք
իրականացնող աշխատողի մարմնի նկատմամբ: Ինտիմ ոլորտի աշխատանքներում սրվում են բռնությունների դրսևորումները, քանի որ գործատուները չեն
ենթարկվում մոնիթորինգի: Նման

դեպքերում աշխատանքից ակնկալիքի

համեմատ վնասը դառնում է աննկատ: Խնամքի աշխատանքները հաճախ սեքսուալականացվում են, քանի որ դրանցից շատերը ներառում են ինտիմ փոխհարաբերություններ, բախվում ֆիզիկական և հուզական պահանջներին: Երբեմն
գործատուի տեսանկյունից խնամքի աշխատանքը պարուրված է սեռական
ակնկալիքներով:

Այս

ամենը

դարձել

է

այնքան

բնական,

որ

սեռական

ոտնձգությունն ու բռնությունը շարունակում են աճել. «Ընկերներիցս մեկը գնացել
էր աշխատանքի համար, և դուռը բացել էր ամբողջովին մերկ մի տղամարդ: Կինը
չէր ցանկացել ցույց տալ, թե ինչ է այդ պահին զգում և ասել էր․«Դուք ուզում եք՝ ես
մաքրե՞մ ձեր տունը, թե՞ նայեմ ձեր մարմնին»: Տղամարդը պատասխանել էր. «Ի՞նչ
խնդիր կա․ սա շատ բնական է»։
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Փարիզյան մի աշխատող պատմել է մի տղամարդ գործատուի մասին, ով
սիրում էր մերկ հետևել, թե ինչպես է կին աշխատողը մաքրություն կատարում:
Երբ կինը ավարտել էր իր աշխատանքը, կնոջ ընկերուհին նրան պատմել էր, որ
երկար տարիներ այդ տղամարդու համար աշխատել է այդ նույն պայմաններում:
(Anderson, 2000, p. 135)
Կանացի մարմինները որոշակիորեն առարկայացված և ապրանքայնացված
են աշխատանքի կամ ներկայացման միջոցով: Վերադառնալով «Կանանց վաճառք»
ֆիլմի մի հատվածին, որում մերսման սրահի տերն ասում է. «Հյուսիսի կանայք
լավագույնն են, քանի որ նրանք սպիտակամորթ են: Նրանք գեղեցիկ են: Նրանք
լավագույն աշխատողներն են, քանի որ նրանք կարող են փոխել բարձր
տոկոսադրույքները»: Միայն մերսումը կամ սեքսը չէ, որ կարող են գնվել, միայն
կանանց մարմինը չէ, որ վաճառվում և գնվում է, դա նրա մաշկի գույնն է, որը հենց
շուկայացվում է: Սոցիոլոգ Էվելին Նականո Գլեննը բացատրում է, թե ինչպես է
բաց մաշկը ծառայում որպես սիմվոլիկ կապիտալ այն կանանց համար, որոնք
չունեն իրենց մատչելի որևիցե այլ ուժ (2008)։ Սոցիոլոգի պնդմամբ՝ բաց մաշկի
գույնը ներառված է անդրազգային կապիտալի, ապրանքների, մարդկանց և
մշակութային հոսքերի մեջ: Այն ընդգրկված է և´ ֆորմալ գլոբալ տնտեսությունում,
և´ տարբեր, ոչ ֆորմալ տնտեսություններում: Այն ինտեգրվել է ապրանքների և´
իրավական, և´ էքստրաիրավական անդրազգային օղակներում:
(Glenn, 2008, p. 283)
Ինչպես

այլ

բնագավառներում,

այդպես

էլ մարդկանց թրաֆիքինգի

պարագայում արժևորվում է մաշկի բաց գույնը: Բաց գույնը գաղափարապես
ավելի լավ է և այն է, ինչ որ ամենից շատ է վաճառվում: Անկախ այն բանից՝ որպես
ապրանք է վաճառվում, թե որպես մարմին, առևրականացված ինտիմը հիմնվում է
սեռական ու ռասայական գաղափարների վրա` կարևորելով կանացի մարմինն ու
նախապատվությունը տալով սպիտակ մաշկի գույնին: Այս գաղափարային
միտումներն են, որ առավել սրում են կանանց թրաֆիքինգի երևույթը:
Չնայած այն բանին, որ արվում են աշխատանքային բարեփոխումներ,
միգրանտ կին աշխատողների պահանջը շարունակում է մնալ արդիական,
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մասնավորապես այնպիսի աշխատանքների կատարման համար, ինչպիսիք են
խնամքին առնչվող աշխատանքները (Ehrenreich and Hochshild, 2002)։ Այս ամենի
պատճառն այն

է, որ ընտանիքներում մեծահասակների մեծամասնությունը

աշխատում է տանից դուրս, և չկա մեկը, որը հոգ կտանի տան կամ երեխաների
մասին: Կանանց հիմնական աշխատանքը կապված է տան մաքրության ու
խնամքի, և այնպիսի աշխատանքների իրականացման հետ, ինչպիսիք են
ծառայությունը, դայակությունը, ինչ-որ մեկի պահանջմունքների բավարարումը:
Կանանց աշխատանքն ընդգրկում է ֆեմինինության դրսևորումը կամ այնպիսի
աշխատանքի իրականացումը, որը վկայում է իրենց կանացիության մասին (Banet

– Weiser and Portwood – Stacer, 2006; Dworkin and Wachs, 2004; Ferreday, 2008)։
Երբ գեներալ Վեստմորելանդն ասում է՝ «Արևելքում կյանքն էժան է», իրականում նա նկատի ունի, որ կանանց, մասնավորապես մուգ մաշկ ունեցող
կանանց մարմինները էժան են: Ինտիմության առևտրականացումը բացահայտում
է միկրոմակարդակի փոխազդեցույթունների, ինչպիսիք են թրաֆիկյորների,
սպառողների, ստրուկների և մակրո մակարդակի գործընթացների միջև առկա
կապը: Այս ամենը ցույց է տալիս ինտիմության, բռնության ու վաճառքի միջև
առկա կապերը:

Միգրացիայի ֆեմինիզացիա

20-րդ դարից սկսած մինչ 21-րդ դարը՝ կանայք գոյատևման նպատակով
միջազգային միգրացիայի էին դիմում` իրականացնելով տարբեր տեսակի
տնային, խնամքին առնչվող և սեռական բնույթի աշխատանքներ (Chang, 2000;

Choy, 2003; Ehrenreich and Hochshild, 2002; Sharpe, 2001)։ «Կանանց վաճառք»
ֆիլմում երեք երիտասարդ կին` երկուսը Բուրմայից և մեկը Լաոսից, պատմում են,
թե ինչպես են իրենք ներգրավվել սեքս -թրաֆիքինգի մեջ: Այստեղ նրանք հանդես
են գալիս որպես օրինակներ, թե ինչու են կանայք աշխատանք գտնելու համար
տնտեսական ճգնաժամի միակ լուծման ուղի համարում միգրացիան:
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«Ես Հիլլ Թրիբեսից եմ: Մենք չունենք գումար․ դրա համար ես ստիպված եմ

գումար ուղարկել իմ ծնողներին: Իմ բարեկամն ինձանից ավելի վաղ էր եկել, և ես
հետևեցի նրա օրինակին: Մի կին եկավ՝ մեր տանը ինձ տեսնելու և հարցրեց, թե
արդյոք չեմ ուզենա գնալ Թաիլանդ: Ես պատասխանեցի, որ չեմ ուզում: Մի օր ես
ասացի, որ ես պետք է գնամ …։ Մի օր նա վերադարձավ: Իմ մայրը չէր ցանկանում, որ ես մեկնեի …։ Սեփականատերը հարցրեց ինձ՝ կուզենամ մնալ իր հետ և
իր մոտ աշխատել որպես մատուցուղուհի: Ես համաձայնեցի: Նա ինձ տվեց իր
հեռախոսահամարը: Ավելի ուշ ես զանգահարեցի իրեն, որ դիմեմ աշխատանքի
համար …։ Իմ մայրը չգիտեր, թե ինչ կարգի աշխատանք եմ ես անում: Եթե իմ
մայրն իմանար, թե ինչ տեսակի աշխատանք եմ ես արել, նա երբեք ինձ թույլ չէր
տա վերադառնալ տուն»:
Վերոհիշյալ օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարիքը կարող է դրդել
կնոջը միգրացիայի, ինչպես նաև այն ռիսկերը, երբ նրանք դիմում են միգրացիայի:
Կանայք, որոնք դիմում եմ միգրացիայի, անում են դա այն պատճառով, որ նրանք
շատ

աղքատ

են:

Դեպքերի

մեծամասնության

պարագայում

կանանց

աղքատությունն անմիջականորեն կապված է վերջիններիս բնակության երկրի
տնտեսության և վերջինիս՝ միջազգային տնտեսության հետ ունեցած փոխհարաբերությունների հետ: Այս հատվածում ես կներկայացնեմ, թե ինչպեսի ռիսկային
գործոններ կան սևամորթ միգրանտ կանանց կյանքում, ինչպիսի մեխանիզմներ են
կիրառվում թրաֆիկյորների կողմից, և ինչ խոցելի աշխատանքային պայմաններում են աշխատում կանայք։
Աշխարհով մեկ միգրացիայի դիմած մարդկանց կեսը այսօր կանայք են: Այս
երկրների շարքում առանձնանում են Միացյալ Նահանգները և զարգացած այլ
երկրներ (ներառված են նաև զարգացող երկրները): Գերազանցապես դիտարկվում
է միգրացիա ավելի աղքատ երկրներից դեպի ավելի հարուստները: Հարուստ
երկրները շարունակում են մնալ հարուստ, աղքատները` աղքատ մասամբ այն
պատճառով,

որ

աղքատ

երկրները

պարտք

են

միջազգային

այնպիսի

կազմակերպություններին, ինչպիսին են Համաշխարհային բանկը և Միջազգային
արտարժույթի հիմնադրամը, որոնք ղեկավարվում են հարուստ երկրների կողմից:
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Որպես փոխառանությունների հետևանք՝ կին միգրանտների համար իրենց
երկրում աշխատանքային շուկան սահմանափակ է: Գործազրկությունը նման
զարգացող ու չզարգացած երկրներում

ճնշում է քաղաքացիներին, ինչն էլ

հանգեցնում է նրան, որ տղամարդիկ կորցնում են իրենց աշխատանքը, իսկ
կառավարությունը նվազեցնում է սոցիալական աջակցությունը:
Կանայք, ավելի հաճախ քան տղամարդիկ, ստիպված են լինում դիմել
միգրացիայի, քանի որ արտասահմանում առկա աշխատանքները կարծես ավելի
համապասխան են կանանց համար: Սոցիալական կառուցվածքով գենդերային
գաղափարներն

ու

զարգացած

երկրներում

սիստեմատիկ

խնամքի

անհրաժեշտությունը ավելի շուտ ստեղծում են աշխատանքային հնարավորություններ կանանց, քան տղամարդկանց համար:
Գաղափարապես սևամորթ կանայք առավել համապատասխանում են՝
խնամքին վերաբերող աշխատանք իրականացնելու համար (Chang, 2000; Collins,

2000; Hondagneu – Sotelo, 2001)։ Սոցիոլոգ Պիերետտե Հոնդագնեու – Սոտելոն
ուսումնասիրել է, թե ինչպես են Միացյալ Նահանգների տնային աշխատանք
իրականացնող, լատինական ծագման էմիգրանտների գործատուները վերաբերվում իրենց աշխատակիցներին (2001)։ Իր հետազոտությունում գործատուներն
իրենց

աշխատողների

մասին

գերազանցապես

ունեն

պատկերացում,

որ

վերջիններս ջերմ են, սիրալիր և հարգալից: Այլ կերպ ասած՝ նման աշխատակիցների աշխատանքն այնքան բնական է, որ նաև թվում է հեշտ:
Այս գաղափարախոսությունը, որը սևամորթ կնոջն ասոցացնում է սիրո,
խնամքի ցուցադրության կարողություն ունեցողի հետ, նոր երևույթ չէ: Սոցիոլոգ
Բոննիե Տորնտոն Դիլլի՝ 21-րդ դարում տնային խնամքի ոլորտում աշխատող
սևամորթ կանանց դասական հետազոտությունը ստրկությունը հիմնավորող
մնացորդային գաղափարախոսության ուղղակի արդյունք է:
Հենց

որ

միգրանտ

աշխատակիցները

հանդիսացող

երկիր,

նրանց

անհատական

տներ,

խնամքի

տեղավորվում
տներ,

ժամանում
են

են

նշանակետ

տարաբնույթ

հասարակաց

տներ:

տներում`

Նրանք

չեն

պաշտպանվում սոցիալապես կամ աշխատանքային օրենսդրությամբ, և նրանք
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չունեն իրավական ռեսուրսներ, որպեսզի իրենք իրենց պաշտպանեն: Նրանք
ենթարկվում են հետապնդման, շահագործման, սեռական շահագործման, ռասայական խտրականության, աշխատում են աշխատանքային վտանգավոր, առողջության համար ոչ բարենպաստ պայմաններում, ինչպես նաև ենթարկվում են
սեռական բռնության տարաբնույթ դրսևորումների: Վերջիններիս վերահսկման
համար գործատուն իր մոտ է պահում զոհերի անձնագրերը կամ վիզաները:
Գործատուն ու թրաֆիկյորները ստիպում են կանանց աշխատել ոչ
բարենպաստ պայմաններում: Թրաֆիքինգի ենթարկված մարդկանց մեծամասնությունը չի ենթարկվում առևանգման, այլ հավաքագրվում են ծանոթ անձանց`
ընկերների, ընտանիքի անդամների կամ գործակալությունների կողմից, որոնք
զոհերին խոստանում են լավ աշխատանք հեռանկարային երկրներում: Թրաֆիկյորները հաճախ համոզում են ընտանիքներին տալ իրենց աղջիկներին և երիտասարդ կանանց` խոստանալով վերջիններիս համար առավել «արժանավայել
կյանք» ապահովել: Ավելի հաճախ արտաքինից իրավական հանդիսացող
կազմակերպությունները հավաքագրում են կանանց կեղծ պայմանների միջոցով:
Նման պայման կարող է հանդիսանալ ամուսնությունը, աշխատանքը և մոդելային
գործունեությունը (Anderson, 2000; Ehrenreich and Hochschild, 2002; Parrenas, 2006)։
Թրաֆիկյորներն ու գործատուները զոհերին վերահսկելու համար կիրառում
են գրեթե նույն մեթոդները: Այն ներառում է ֆիզիկական և սեռական բռնության
կիրառումը, անձնագրերի ու այլ փաստաթղթերի թաքցնելը, հոգեբանական
ճնշումը, որ կհայտնեն վերջիններիս մասին էմիգրացիոն մարմիններին: Կանայք
այլ երկներում իրականացնում են տնային աշխատանքներ, խնամքի հետ կապված
աշխատանքներ և սեռական ծառայություններ մատուցում ոչ թե այն բանի համար,
որ ապահովեն իրենց կամ իրենց ընտանիքիների բարեկեցությունը, այլ որ
հնարավորություն տան իրենց ընտանիքներին գոյատևելու: Շատ հաճախ մի
ամբողջ ընտանիք գտնվում է նման էմիգրանտ աշխատակցի հույսին:
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Անդրազգային ֆեմինիստական տեսություն: Առաջարկություններ
ուսումնասիրությունների համար

Ակնհայտ է, որ կանայք ավելի հաճախ են թրաֆիքինգի ենթարկվում, քան
տղամարդիկ: Միակ բանը, որ հասկանալի չէ, թե որն է կանանց՝ թրաֆիքինգի հաճախ ենթարկվելու պատճառն է: Պատճառաբանություններից մեկն այն է, որովհետև կին են և կարիք ունեն տղամարդկանցից պաշտպանվելու: Կարող է կարծիք
ստեղծվել, թե կանայք ենթարկվում են թրաֆիքինգի, քանի որ ավելի թույլ են, քան
տղամարդիկ: Եթե ասենք, որ կանայք տղամարդկանցից թույլ են, կնշանակի, որ
կանայք ժառանգաբար զիջում են տղամարդկանց: Իրականում մենք գիտենք, որ
այս ամենը ճշմարիտ չէ: Դարեր շարունակ անդրազգային ֆեմինիստական
հետազոտողներն ու ակտիվիստները ցույց են տվել, որ կանայք ֆիզիկապես,
հուզապես և հոգեպես նույքան ուժեղ են, որքան տղամարդիկ: Սխալ է կարծել, որ
կանայք ավելի հաճախ են ենթարկվում թրաֆիքինգի, քանի որ ավելի թույլ են, քան
տղամարդիկ:
Այս գլխում մենք սովորեցինք, որ գենդերը սոցիալական կառուցվածք ունի:
Ո՞վ և ո՞ւմ է վաճառվում․ ճիշտ է սա ունի գենդերային կախվածություն, բայց
պայմանավորված է նաև անհատի ազգային, ռասայական Նշանակում է՝ որքան
դու ավելի աղքատ ես, և որքան դու ավելի ֆեմինին ես, այնքան ավելի մեծանում է
թրաֆիքինգի ենթարկվելու հավանականությունը: Մենք չենք կարող վերլուծել
թրաֆիքինգ երևույթը՝ առանց հաշվի առնելու բազմաթիվ սոցիալական գործոններ
և դրանց սոցիալական ու տնտեսական ազդեցությունները:
Ինչպես արդեն նշվեց մի շարք անդրազգային ֆեմինիստական տեսության
ներկայացուցիչներ կարևորում են այն խնդիրը, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում
գենդերային խնդիրներին մարդկանց թրաֆիքինգի համատեքստում: Նախևառաջ
հարկ է նշել, որ

սոցիալական այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են ռասան ու

գենդերը, հստակ ամրագրված չեն: Վերջիններս հանդես են գալիս տարբեր
ձևերով՝ կապված տարածաշրջանից, տնտեսական իրադրությունից, քաղաքական
ռազմավարությունից, կրոնական պատկանելիությունից և այլն (Collins, 2000):
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Երկրորդ,

քանի

որ

կանանց

հանդեպ

բռնությունը

յուրահատուկ

գործունեության տեսակ է, որին ենթարկվում են կանայք՝ անկախ բնակության
վայրից, մենք չենք կարող կենտրոնանալ ու դիտարկել կանանց հանդեպ բռնության դրսևորումը միայն որպես գենդերային հիմնախնդիր: Հարկավոր է նշել, որ
բացարձակպես կապ չունի կինը ենթարկվում է թրաֆիքինգի, թե վճարվում է իր
աշխատանքի համար, երեք հիմնական հասկացությունները` «ռասա», «գենդեր» ու
«ազգություն» միշտ հանդես են գալիս միաձուլված (Crenshaw, 1991, 1992; Ehren-

reich and Hochschild, 2002; Kang, 2010; Ruchti, 2012)։ Եվ, վերջապես, էմիգրացիայի
ֆեմինիզացիան փոխում է հարաբերակցությունները ռասայի, սեռի, ազգային
պատկանելիության, տարածաշրջանի ու դասային պատկանելիության միջև:
Գոյություն ունեն թրաֆիքինգի դրսևորման բազմաթիվ տեսակներ (Parrenas,

2006)։ Երբ կանայք տեղափոխվում են աշխատանքի պատճառով, վերջիններս
ենթարկվում են թրաֆիքինգի ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս (Boxill and Richardson, 2007; Tambe, 2005)։ Այստեղ կարևոր են ազգությունն ու քաղաքացիությունը, քանի որ վերջիններս կապված են ռասայի, գենդերի և
նույնականացման այլ տարրերի հետ, որոնք կառուցում են անձի փորձը:
Մեր օրերում, երբ ուսումնասիրում ենք մարդկանց թրաֆիքինգ երևույթը,
մենք չենք կարող իրարից առանձնացնել

սոցիալական

այնպիսի կառույցներ,

ինչպիսիք են ռասան, գենդերը, սեռականությունն ու ազգությունը, քանի որ
անհատներն իրենց կենսագործունեության ընթացքում կապում են

այդ բոլոր

կառույցներն իրար հետ:

Քննարկման հարցեր
1. Ինչպե՞ս են ստորև ներկայացված մոտեցումները բացատրում մարդկանց
թրաֆիքինգը`

գենդերային

գաղափարախոսություն,

գենդերային

փոխներ-

գործություն (ինտերակցիա) և գենդերային ինստիտուտ:
2. Արդյո՞ք բոլոր կանայք ենթակա են թրաֆիքինգի զոհայնացման: Ինչո՞ւ
այո, ինչո՞ւ ոչ:
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3. Ի՞նչ ընդհանրություն կա մարդկանց թրաֆիքինֆի ու կանանց միգրացիայի միջև: Ինչո՞վ են վերջիններս տարբերվում:
4. Ինչպե՞ս է սահմանվում շուկայական ինտիմությունը:
5. Ինչո՞վ է մարդկային թշվառությունը տարբերվում ճնշվածություննից:
6. Ինչպե՞ս է էմիգրացիոն գործընթացը ֆեմինիզացված:
7. Նշե´ք անդրազգային ֆեմինիստական տեսության մեկ հատկանիշ:

Նշումներ

1. UN Division for the Advancement of Women Beijing Update. Available at:
www.un.org/womenwatch/daw/followup/beijing+5.htm (December 9, 2003).
2. UN Division for the Advancement of Women Beijing Update. Available at:
www. unescap.org/esid/GAD/Events/HLM-2009/download/BPA09_2E.pdf (May 11,
2011).

361

ԳԼՈՒԽ 6:
ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԵՂԾԵԼ «ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ»։
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳ։
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ
Ջուն Կանե
Այս գլխում ներկայացվում են այն փոխհարաբերությունները, որոնք առկա
են մարդկանց թրաֆիքինգի և այն երևույթի միջև, որը մենք անվանում ենք
աշխատանքի աշխարհ: Այս գլխի նպատակն է օգնել ընթերցողին՝ հասկանալու, որ
թրաֆիքինգի յուրաքանչյուր դրսևորում իր էության մեջ կրում է աշխատանքային
շահագործման

տարր,

և

որ

շատ

դեպքերում

մարդկանց

թրաֆիքինգը

հանդիսանում է աշխատանքային միգրացիայի կոռումպացված դրսևորում:
Գլխի սկզբում սահմանվում են «աշխատանք» ու «աշխատանքային միգրա-

ցիայի» հասկացությունները: Շեշտադրվում է այն միտքը, որ մարդիկ, որոնք ունեն
սահմանափակում՝ տեղափոխվելու մեկ վայրից մեկ այլ վայր աշխատելու
նպատակով, կամ այլ նպատակի իրականացման համար, նրանք դիմում են
արտագաղթի այլընտրանքային տարբերակներին, ինչն էլ վերջիններիս առավել
ռիսկային իրադրությունների մեջ է դնում և դարձնում առավել խոցելի թրաֆիկյորների համար: Թրաֆիքինգի միջազգային սահմանումն ընդգրկում

է երեք

հիմնական մասեր՝ հավաքագրում, տեղափոխություն, շահագործում:
Այս գլխում սահմանվում է հարկադիր աշխատանքի ու աշխատանքային
շահագործման նպատակով թրաֆիքինգի միջև հիմնարար տարբերությունները:
Սահմանվում է, թե ինչպես է սեռական թրաֆիքինգը առնչվում աշխատանքային
թրաֆիքինգին, ինչպիսի աջակցության կարիք ու պահանջներ ունեն զոհերը:

ԳԼԽԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Այս գլխի ուսումնասիրության ավարտին ուսանողները պետք է.


բացահայտեն, թե ինչպես են կապված մարդկանց թրաֆիքինգն ու

աշխատանքային միգրացիան և աշխատանքային «նորմալ» գործունեությունը,
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իմանան միջազգային աշխատանքային կոնվենցիաները, մասնավորապես

թե ինչպես են վերջիններս ինչ կապ ունեն մարդկանց թրաֆիքինգի հետ,


հասկանան երեխաների թրաֆինքինգի յուրահատկությունն ու փոխհա-

րաբերությունները թրաֆիքնգի ու երեխաների աշխատանքի միջև,


տարբերակեն տարբերությունները, որոնք առկա են աշխատանքային շա-

հագործման նպատակով թրաֆիքինգի ու հարկադիր աշխատանքի միգրացիայի միջև,


հասկանան աշխատանքային շահագործման նպատակով թրաֆիքինգի

երեք հիմնական գործոնները՝ հավաքագրում, տեղափոխում, շահագործում, և թե ինչպես
են մեկը մյուսի հետ կապված,


ձեռք բերեն սեքս-թրաֆիքինգի՝ որպես աշխատանքային շահագործման

նպատակով թրաֆիքինգի տեսակի վերաբերյալ պատկերացում,


գնահատեն այն դերը, որ «աշխատանքային դերասանները» կարող են

խաղալ մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործընթացում:

Մոտեցումները

մարդկանց

թրաֆիքինգի

ընկալմանը:

Աշխատանքի

աշխարհը

Մարդկանց թրաֆիքինգը տարբեր խմբերի ու անհատների կողմից, որոնք
փորձում են վերջ դնել այդ երևույթին, այն դիտարկվում է տարբեր ձևով: Նրանք,
ովքեր աշխատում են իրավաբանության ոլորտում, այն դիտարկում են որպես
քրեական խնդիր (ինչպես երկերի ներսում, այնպես էլ վերջինիս սահմաններից
դուրս), որն իրականացվում է ինչպես հանցավոր խմբավորումների, այնպես էլ
անհատների կամ հստակ կառուցվածք և սահմանված փոխհարաբերություններ
չունեցող փոքր խմբերի կողմից։
Այն մասնագետները, որոնց գործունեությունը ներառում է զոհերին և այն
անձանց, որոնք գտնվում են առավել ռիսկային խմբերում, դիտարկում են
մարդկանց թրաֆիքինգը՝ որպես մարդու իրավունքների խնդիր, մի բան որ զրկում
է մարդուն շահագործումից ազատ, առողջ պայամաններում, իր ընտանիքի հետ
ապրելու իրավունքից: Որոշ մասնագետներ էլ կարող են որպես լրացում այն
դիտարկել

առողջության

տեսանկյունից՝
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կենտրոնանալով

ֆիզիկական

և

հոգեբանական այն ազդեցությունների վրա, որոնց ենթարկվում են զոհերի ու
նրանց ընտանիքները թրաֆիքինգի արդյունքում:
Կանանց իրավունքների ու գենդերային հավասարության համար պայքարող փաստաբանները մոտենում են մարդկանց թրաֆիքինգին՝ որպես կանանց
հանդեպ բռնության դրսևորման ձևի՝ ընդգծելով գենդերային անհավասարության
դերը ընտանիքում ու ընդհանրապես հասարակությունում: Ոմանք էլ թրաֆիքինգը
դիտարկում են որպես երեխաների իրավունքների սարսափելի ոտնահարում,
հատկապես այնպիսի իրավունքների, ինչպիսին են սովորելու ու աշխատանքային
շահագործումից ազատ մանկություն ունենալու իրավունքները:
Կառավարությունները դիտարկում են մարդկանց թրաֆիքինգը որպես
ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ, հատկապես, երբ վերջինս
ներառնում է մարդկանց տեղաշարժ մի սահմանից մեկ այլ սահման, երբ այն
փոխկապակցված է մեկ այլ կազմակերպված հանցավորության, օրինակ՝ փողերի
լվացման, թմրանյութերի վաճառքի ու մաքասանենգության հետ:
Այսպիսով՝ հարց է առաջանում, թե այս մոտեցումներից որն է ճիշտ:
Պատասխանը մեկն է. բոլորն էլ ճիշտ են: Մարդկանց թրաֆիքինգը համապատասխանում է բոլոր այդ թվարկված չափանիշներին, և այն հանգամանքը, որ
այդ տարբեր սահմանումները տրվում են տարբեր բնագավառների ներկայացուցիչների կողմից հանդիսանում է դրական մոտեցում: Քանի որ մարդկանց
թրաֆիքինգը համակարգային գործընթաց է, այն մի կողմից պահանջում է
բազմակողմանի մոտեցում, բացի դրանից՝ վերջինիս լուծման համար անհրաժեշտ
են բազմակողմանի մոտեցումներ:
Այն անհատներն ու կազմակերպությունները, որոնք մասնագիտացած են
այն ուսումնասիրությունների մեջ, որոնք հաճախ կոչվում են «աշխատանքի
աշխարհ», շատ դեպքերում մարդկանց թրաֆիքինգը դիտարկում են որպես
աշխատանքային խնդիր, որը խորապես արմատացած է աշխատանքային
շուկայում և ճնշում է մարդկանց գումար վաստակելու կարգն ու ցանկությունը:

Արժանապատիվ աշխատանքի իրավունք
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Բոլոր մարդիկ, որոնք հասել են այն տարիքին, որը հնարավորություն է
տալիս օրինական աշխատանք կատարելու, իրավունք ունեն աշխատելու առանց
հարկադրանքի, արժանապատիվ պայմաններում, անաչառ վարձատրությամբ,
ինչն ապահովում է վերջիններիս և նրանց ընտանիքների բարեկեցությունը:
Մարդկանց թրաֆիքինգին վերաբերող միջազգային և ազգային օրենքների հետ
միասին գոյություն ունեն մի շարք օրենսդիր մարմիններ, որոնք ստեղծված են
աշխատաշուկայի վերահսկման ու մարդկանց աշխատանքային իրավունքների
պաշտպանվածության համար։ Այն ընդգրկում է, օրինակ, ապահով պայմաններում աշխատելու իրավունքը, վնաս չպատճառող աշխատանքային պայմանները, հստակ սահմանված աշխատանքային ժամեր և արձակուրդ, ապահովագրություն ունենալը, ինչն էլ կբավարարի այն աշխատակցի պահանջները, որը չի
կարողանա աշխատել, քանի որ հիվանդ է կամ վիրավորվել է, կստեղծի
նվազագույն երաշխիքներ , որ արտաժամյա կամ աշխատանքային նորմայից ավել
աշխատանքը կվարձատրվի, աշխատավոր կանանց իրավունքները պաշտպանող
օրենքների առկայություն, աշխատանքի համար մինիմալ տարրը սահմանող
օրենքների առկայություն, որպեսզի երեխաները կարողանան ավարտել իրենց
ուսումը և ձեռք բերեն այնպիսի հմտություններ, որոնք կպատրաստեն վերջիններիս ոչ միայն աշխատանքին, այլև կյանքին: Միասին վերցված այս բաղադրիչները հաճախ անվանում են «արժանապատիվ աշխատանք» և ընդգրկված են
աշխատանքային օրենսգրքում:
Աշխատանքային օրենքներն առկա են և´ միջազգային, և´ ազգային
մակարդակներում: Միջազգային իրավական գործիքները գերազանցապես ներմուծվում ու ադապտացվում են Միջազգային աշխատանքային կազմակերպության, Միացյալ ազգերի կազմակերպությունների միջոցով, որոնք կապ ունեն
աշխատանքային աշխարհի բոլոր ոլորտների հետ: Այս կազմակերպությունների
անդամները հանդիպում են տարեկան գիտաժողովներին, ներմուծում նոր
գործիքներ և վերանայում հները:
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Երբ են մարդիկ դուրս մնում աշխատաշուկայից

Ի լրացում այն օրենքների, որոնք ընդունում է կառավարությունը՝ կապված
աշխատանքային պայմանների հետ, մարդիկ ունեն նաև իրավունք տեղափոխվելու մեկ այլ վայր՝ աշխատելու համար, եթե նրանք ունեն նման ցանկություն կամ
կարիք: Ընդունված են մի շարք կոնվենցիաներ, որոնք սահմանում են նման
տեղափոխությունների ապահովությունը։ Աշխատանքի համար միգրացիայի
կոնվենցիան (1949, No. 97), նպատակ ունի կարգավորելու այն պայմանները,
որոնցում գտնվում են միգրանտ աշխատակիցներն ու նրանց ընտանիքի
անդամները,

միգրանտ

աշխատակիցների

համար

Լրացուցիչ

դրույթների

կոնվենցիան (1975, No. 143), պարունակում է յուրահատուկ չափանիշներ, որոնք
պայքարում են թրաֆիքինգին նպաստող գործոնների դեմ:
Նահանգներն

ունեն

միգրացիայի

ուղիղ

վերահսկման

իրավունք:

Վերահսկել միգարացիան չի նշանակում կանխարգելել միգրացիան: Վերահսկել
միգրացիան նշանակում է ստեղծել պայմաններ ապահով և վերահսկելի
միգրացիայի համար, որպեսզի մարդիկ կարողանան օգտվել միգրացիայի դիմելու
իրենց

իրավունքից,

եթե

նրանք

ունեն

նման

կարիք

կամ

ցանկություն:

Փաստացիորեն մարդիկ միգրացիայի են դիմում մի շարք պատճառներից դրդված։
Դիտարկենք օրինակներ․


Զարգացող շատ երկրներում երկրներում անաշխատունակությունը

գերազանցապես կապված է ցածր գրագիտության մակարդակի հետ: Մարդիկ
անգամ

տարրական

հմտություններ

չունեն,

որոնք

վերջիններիս

կօգնեն

աշխատանքում, ինչը պարտադիր չէ այսպես կոչված «սև շուկայում», որտեղ
աշխատողները չունեն պայմանագիր, աշխատանքային ապահովություն, քիչ են
վարձատրվում, ունեն

աշխատանքային վատ պայմաններ, բանակցություններ

վարելու ուժի բացակայություն:


Փորձառու աշխատողները կարող են մնալ անաշխատանք, եթե

վերջիններիս ունակությունները չեն համապատասխանում այն հմտությունների
պահանջներին, որոնք առկա են աշխատաշուկայում: Նման բան կարող է տեղի
ունենալ պատահականորեն, երբ որոշակի արդյունաբերություն տեղափոխվում է:
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Անաշխատունակությունը կարող է լինել հետևանք նաև այն բանի, որ շուկաներում
տեղի են ունենում ճգնաժամեր, բնական կամ մարդկային աղետներ, կոնֆլիկտներ
կամ ուղղակի ազգային ռազմավարության փոփոխություն, որի հետևանքով փոփոխություններ են տեղի ունենում երկրի կամ տարածաշրջանի աշխատանքային
«աշխարհագրությունում»:


Երբեմն մարդիկ ձգտում են տեղափոխվել այլ աշխատանքի միայն

այն պատճառով, որ ցանկանում են նոր աշխատանք ունենալ: Սովորաբար մարդիկ կարծում են, որ այլ վայրում կյանքն ավելի լավ է, և առկա են ավելի լավ
պայմաններ: Սա մասնավորապես տարածված է երիտասարդների պարագայում,
որոնք

առավել

խոցելի

են

աշխատաշուկայում

և

առավել

մոբիլ

տեղա-

փոխություններում: Պատճառ կարող է հանդիսանալ նաև այն, որ առկա են
աշխարհագրական,

սոցիալական

կամ

տնտեսական

գործոններ,

որոնք

խոչընդոտում են աշխատողի հնարավորությունները մի վայրում և նպաստում են
մեկ այլ վայրում: Օրինակ՝ սեզոնային գյուղատնտեսության պարագայում մի
տարածաշրջանում սեզոնի ավարտից հետո մարդիկ աշխատանք են որոնում
այնպիսի վայրում, որտեղ սեզոնը նոր է սկսվում: Նման տեղափոխությունը կարող
է տեղի ունենալ ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ վերջինիս սահմաններից դուրս,
և

հայտնի

են

այնպիսի

տարածաշրջաններ,

որտեղ

դարեր

շարունակ

տեղափոխվում են մարդիկ սեզոնային աշխատանք կատարելու ու իրենց
գոյությունը պահպանելու համար: Սովորաբար դա արվում է օրինական ճանապարհով, սակայն երբեմն աշխատողները սողոսկում են այն սահմանները, որոնք
վատ են պահպանվում ոստիկանության կողմից: Կանայք կարող են դուրս մնալ
աշխատաշուկայից այն պատճառով, որ տեղական նորմերը խտրականություն են
ցուցաբերում կանանց հանդեպ, կամ տեղական շուկայի ներկայացուցիչները չեն
կարողանում ապահովել անհրաժեշտ աշխատատեղեր թե´ կանանց, թե´ տղամարդկանց համար:

Եթե

փորձենք

պատճառներ,

լինի

ամփոփել
դա

վերը

անձնային,

նշվածը,

գոյություն

կառուցվածքային,

ունեն

տարբեր

տնտեսական,

աշխարհագրական, սոցիալական և անգամ պատմական, որոնք աշխատանք
գտնելու նպատակով կարող են նպաստել մարդկանց վերատեղաբնակեցմանը՝
մշտական կամ ժամանակավոր։
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Գոյություն ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք բխում են վերը թվարկված
պատճառներից, կարիք ունեն ուսումնասիրության և որոշակի լուծումների
առաջադրման:

Հավաքագրում և մուտքի կետեր

Ցանկացած մարդու թրաֆիքինգ սկսվում է զոհին թրաֆիքինգի հանգեցնելու
գործընթացից։ Օրինակ՝ նրանք, ովքեր ցանկանում են աշխատանք գտնել մեկ այլ
վայրում և

ոչ մի այն մեկ այլ երկրում, բայց և իրենց երկրի այլ անկյունում,

սովորաբար դիմում են գործակալական ծառայության, որպեսզի իրենց օգնեն
աշխատանք գտնել: Այն մարդկանց համար, որոնք ապրում են գյուղերում կամ
փոքր քաղաքներում, նման ծառայության մատուցող կարող է լինել համայնքից
ինչ-որ մեկը, որը ճանաչված է իր կապերով ու հնարավորություններով՝ այդ
տեղափոխությունը կազմակերպելու համար: Արդյունաբերական քաղաքներում
հավաքագրումը կարող է իրականացվել ինչ-որ մի գործակալության, ամսագրում
տեղակայված հայտարարության կամ այլ մեդիա ռեսուրսի միջոցով:
Կախված թրաֆիքինգի տեսակից՝ թրաֆիկյորները մշակում են զուգահեռ
մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են գործատուին անհրաժեշտ թղթաբանությամբ, տրանսպորտային կամ խորհրդատվական աջակցություն են ապահովում,
որոշ դեպքերում տրամադրում են տվյալներ, որոնք կարող են օգտակար լինել
կացարանի որոնման գործընթացում: Բոլոր այս ծառայությունները կարող են
իրականացվել ինչպես օրինական գրանցում ունեցող կազմակերպությունների
միջոցով, այնպես էլ հանցավոր խմբավորումների հետ համագործակցության
միջոցով:
Այս պարագայում շատ արդիական է անդրադարձ կատարել Միացյալ
Ազգերի՝

Պալերմոյի

արձանագրությունում

առկա

մարդկանց

թրաֆիքինգի

սահմանմանը. «Մարդկանց սպառնալիքով կամ ուժի, հարկադրանքի այլ ձևերով`
առևանգելով, խաբեությամբ, խորամանկությամբ, իշխանության չարաշահմամբ,
խոցելիության հանգամանքից օգտվելով հավաքագրելը տրանսֆերով, թաքցնելով
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կամ փոխանցելով տեղափոխելը,

վերջիններիս շահագործման ենթարկելու

նպատակ է հետապնդում»։
Սահմանումից

երևում

է,

որ

թրաֆիքինգ

երևույթը

սկսվում

է

հավաքագրումից, ապա իրականացվում է տեղաշարժ, որը ներկայացված է որպես
տրանսպորտացիայ կամ տրանսֆեր, և ավարտվում է շահագործումով: Այս
գործընթացի պես էլ տեղի է ունենում աշխատանքային միգրացիան, սակայն
վերջինս, ի տարբերություն թրաֆիքինգի, որն ավարտվում է շահագործմամբ,
ավարտվում է օրինական աշխատանքով:
Կանոնավոր աշխատանքային միգրացիայի և մարդկանց թրաֆիքինգի միջև
տարբերությունը պայմանավորված է մարդկանց տարբեր գործընթացներում
առկա հանցավոր բաղադրիչների առկայությամբ և գերազանցապես շահագործման բնույթով, որն ընդգրկում է հարկադիր աշխատանքը, պարտքային կախվածությունը կամ շահագործման բնույթ կրող աշխատանքի իրականացումը կեղտոտ,
վտանգավոր, ինքնասիրությունը ոտնահարող, երբեմն ստրկատիրական պայմաններում:
Շատ կարևոր է հիշել, որ որպեսզի խոսք գնա թրաֆիքինգի մասին,
հարկավոր է հավաքագրումն և տրանսպորտացիան։ ներառեն սպառնալիք կամ
ուժի կամ հարկադրանքի հետևյալ ձևերի դրսևորումները` առևանգում, խաբեություն, խորամանկություն, իշխանության չարաշահմում:
Այլ խոսքերով ասած՝ հարկավոր է

շահագորման ոչ էմպիրիկ մտադ-

րության առկայություն: Բնորոշ են նաև խաբեությունն ու մոլորությունը: Լավ
աշխատանքի, բարձր վարձատրության խոստումները միջոց են

մարդկանց

թրաֆիկյորների ձեռքը գցելու համար:
Այս ամենի վառ օրինակ է մի կնոջ պատմությունը, որը բնակվում էր մի
փոքր քաղաքում և չէր կարողանում աշխատանք գտնել ու լսել էր համայնքի այլ
կանանց մասին, որոնք տեղափոխվել էին «մեծ քաղաք» և լավ վարձատրվող
աշխատանքի անցել ռեստորաններում և հյուրանոցներում: Գործակալության
աշխատակիցը ներկայացնում է կնոջը հիմնական պայմաններն ու գումարային
ծախսերը և ասում, որ անգամ արտաժամյա աշխատանքը լավ վճարվելու է:
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Գործակալը կնոջն ասում է, որ վերջինս աշխատելու է իր քաղաքից եկած մեկ այլ
կնոջ հետ, և որ գործակալը կփորձի կնոջ համար նույն շենքում տուն գտնել: Երբ
գործակալն այդ ամենը ներկայացնում է և նշում այն գումարը, որը կինը պետք է
վճարի ծառայությունների համար, պարզվում է, որ կինն այդքան գումար չունի:
Այդ ժամանակ գործակալը նշում է, որ կինը կարող է այդ գումարը հետ վճարել իր
իսկ աշխատած գումարներից: Դրանից ոչ շատ անց կինը տեղափոխվում է քաղաք՝
լի հույսերով և ակնկալիքներով, որ կկարողանա շատ կարճ ժամանակ անց
վճարել իր պարտքը և հնարավորություն կունենա գումարն ուղարկելու իր
ընտանիքին:
Երբ նա հասնում է քաղաք, գիտակցում է, որ ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես
իրեն ներկայացրել էին: Նրան սենյակ էր հատկացվել մի տան մեջ, որտեղ նաև
ապրում էին այլ կանայք, որոնց ինքը չէր ճանաչում: «Մորաքույրը», որը նրանց
վերահսկում էր, փակում էր տան դուռը երեկոյան և բաց էր անում միայն այն
ժամանակ, երբ ինչ -որ մեկը գալիս էր կանանց աշխատանքի տանելու: Աշխատավայրը ռեստորանը չէր, ինչպես խոստացել էր գործակալը, այլ գիշերային ակումբ,
որտեղ մատուցողները պետք է հաճախորդներին սեռական ծառայություններ
մատուցեին: Պատմության հերոսուհին ցանկանում էր հետ գնալ իր հայրենի
քաղաք, բայց նրան սպառնում էին իր ունեցած պարտքով, անգամ սպառնում էին
բռնություն կիրառել ոչ միայն կնոջ հանդեպ, այլև վերջինիս ընտանիքի:
Բացարձակ զարմանալի չէ, որ նման իրավիճակներում, ինչպիսին է վերը
նկարագրվածը, որոշ երիտասարդ կանայք սկսում են թմրանյութ օգտագործել:
Սակայն, այնուամենայնիվ, զարմանալի է այն երևույթը, որ որոշ կին զոհեր,
հնարավորություն ունենալով վերադառնալ իրենց հայրենի տուն, ներգրավվում են
թրաֆիքինգի

համակարգ՝

որպես

հավաքագրողներ:

Նման

երևույթի

բացատրություններից մեկը կարող է լինել այն, որ տուն վերադառնալով՝ կանանց
կյանքում բան չի փոխվում: Նրանք շարունակում են մնալ գործազուրկ, գրեթե
գումար չեն ունենում, և, որ ամենից կարևորն է, ձեռք են բերում թրաֆիքինգի
գոյատևման փորձ, որի հիման վրա ձևավորում են մոտեցում, որ եթե իրենք
կարողացել են հաղթահարել, ուրիշ կանայք ևս կկարողանան, ուստի «այդքան մեծ
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վնաս» չեն պատճառի, եթե գումար վաստակեն որպես հավաքագրող: Մյուս
կողմից, շատ կանայք չեն կարողանում փրկվել թրաֆիքինգի փորձից կամ ձեռք են
բերում ֆիզիկական և հոգեբանական երկարատև խնդիրներ:
Թրաֆիքինգի

զոհերը՝

կանայք,

տղամարդիկ,

երեխաները,

հաճախ

ենթարկվում են ֆիզիկական բռնության թրաֆիկյորների կողմից: Կանայք ու
աղջիկները կարող են բռնաբարվել: Առկա է նաև հոգեբանական տրավման, քանի
որ զոհերը մեկուսացվում են, ծեծի ենթարկվում, անօգնականության զգացում
ունենում,

ենթարկվում

վերբալ

բռնության:

Թրաֆիքինգն

ըստ

էության

կործանարար երևույթ է, քանի որ ընդգրկում է զոհի տարհանումն իր համար
հարազատ միջավայրից, վերջինիս՝ որոշակի օրինապահ

և սոցիալական

ծառայություններին պաշտպանության դիմելու իրավունքից զրկումը: Երբ մարդիկ
թրաֆիգինքի են ենթարկվում այլ երկրներում, այդ ամենին ավելանում է նաև
տվյալ երկրի հաղորդակցական լեզվին չտիրապետելու խնդիրը, որն էլ անհնարին
է դարձնում զոհերի փախուստը կամ բացատրելու իրենց վիճակի իսկությունը և
աջակցության

դիմելու

հնարավորությունը:

Զոհերին

ավելի

անհուսալի

իրադրության մեջ է դնում այն փաստը, որ զոհերին անընդհատ ասվում է, որ
վերջիններիս փաստաթղթերը օրինական չեն, կամ որ շահագործողներն իրենց
մոտ են պահում վերջիններիս փաստաթղթերը։
Աշխատանքային շահագործման նպատակով թրաֆիքինգի հեգնանքային
բնույթը պայմանավորված է նրանով, որ թրաֆիքինգի զոհերի մեծամասնությունը
երբեք չեն վաստակում այն գումարը, որն իրենց խոստացել էին, և որը հենց
հանդիսանում էր մեկ այլ վայր տեղափոխվելու ցանկության առաջնային
դրդապատճառ:

Տեղափոխում: Մարդկանց թրաֆիքինգի և հարկադիր
աշխատանքի տարբերությունները

Վերը ներկայացված օրինակից պարզ երևում է, որ թրաֆիքինգի հիմնական
գործընթացը

«տեղափոխումն

է»,

քանի
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որ

այն

միջոց

է,

որի

շնորհիվ

թրաֆիկյորները զոհերին մեկուսացնում են այն միջավայրից, որում իրենք
ապահով են, որտեղ կարող են օգնության դիմել:
Տեղափոխման

համար

չկա

հստակ

սահմանում,

հիմնականը

զոհի

տեղափոխման գործոնն է: Թրաֆիկյորները կարող են զոհին տեղափոխել երկրի
ներսում՝ գյուղական տեղանքից քաղաք, քաղաքից դեպի հանգստյան գոտի և այլն:
Երբ թրաֆիքինգը չի հատում պետական սահմանները, այն անվանում են «տեղական» թրաֆիքինգ, և չնայած այն բանին, թե հաճախ առողջ բանականությունը ինչ է
պատկերացնում, շատ լավ հայտնի է այն փաստը, որ աշխարհում թրաֆիքինգի
առավել տարածված տեսակը հենց տեղական թրաֆիքինգն է:
Թրաֆիկյորները, որոնք իրենց զոհերին տեղափոխում են այլ երկիր,
մեղավոր են ճանաչվում միջսահմանային թրաֆիքինգ իրականացնելու համար:
Նրանք կարող են մարդկանց տեղափոխել ոտքով, գնացքով, ծովով և օդով: Հաճախ
նման ճանապարհորդությունները վտանգավոր են, քանի որ

կատարվում են

վտանգավոր ճանապարհներով, ծակ նավերով կամ տրանսպորտային ձևափոխված միջոցներով, որոնցում թաքցվում են զոհերը: Երբեմն մարդիկ տեղափոխվում են ավանդական փոխադրամիջոցով՝ ամենօրյա թռիչքներով, ավտոբուսներով կամ տաքսիներով: Նման դեպքերում թրաֆիկյորները կարող են
սահմանների աշխատակիցներին տրամադրել կեղծ փաստաթղթեր, կամ սահմաններում աշխատող միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչները կարող են
համագործակցության մեջ գտնվել թրաֆիկյորների հետ:
Մեխանիզմների այս համակարգից ելնելով՝ կարելի է ենթադրել, որ
թրաֆիքինգը հազիվ թե ունի առավելություն, որպեսզի մարդը ներգրավվի նման
հանցավոր գործունեության մեջ՝ գումար վաստակելու նպատակով: Հաճախ
թրաֆիկյորներն արդեն իսկ ներգրավված են լինում ապօրինի ապրանքների
(թմրանյութերի,

զենք-զինամթերքի,

գողացված

տրասպորտային

միջոցների,

կոնտրաբանդայի) տեղափոխության մեջ: Այս ամենին գումարած՝ շատ տխուր
հանգամանք է նաև այն, որ մարդկանց թրաֆիքինգը ցածր արժողությամբ և ցածր
ռիսկայնությամբ հանցավոր ակտիվություն է․ եթե վերջիններս բացահայտվում են
իրենց գործունեության մեջ, համեմատաբար շատ ավելի հեշտ է թրաֆիքինգի
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զոհին փոխարինել մեկ այլ զոհով, քան թմրանյութերի խմբաքանակը կամ
կոնտրաբանդան: Ավելին, ելնելով մարդկանց թրաֆիքինգի շղթայի

բնույթից,

անգամ եթե ոստիկանության կամ էմիգրացիոն աշխատակցի կողմից բացահայտվում է վերջինիս ինչ-որ մի հանգույց, դա դեռ պարտադիր չէ, որ
բացահայտվի ամբողջական շղթան:
Հենց նման զանազան էլեմենտներն էլ պայմանավորում են թրաֆիքինգի
շղթայի բնույթը, որ տարբերակում են մարդկանց թրաֆիքինգն ու աշխատանքային
շահագործումը:

Աշխատանքային

շահագործումը

մարդկանց

թրաֆիքինգի

արդյունք է: Աշխատանքային շահագործման զոհերը, օրինակ, կարող են տեղափոխվել իրենց կամքով և առանց օգնության (օրինական կամ ոչ օրինական
ճանապարհով), որից հետո նոր հայտնվել շահագործման մեջ: Նրանք կարող են և
ոչ մի տեղ չտեղափոխվել՝ ենթարկվելով շահագործման հենց այնտեղ, որտեղ
բնակվում են: Աշխատանքային շահագործման նպատակով էմիգրացիայի և
աշխատանքային շահագործման նպատակով մարդկանց թրաֆիքինգի միջև էական տարբերությունն այն է, որ թրաֆիքինգի պարագայում գործընթացների
ամենասկզբում ներառված է նաև երրորդ անձը, որն անմիջական դեր ունի զոհի
շահագործման շղթա ներթափանցելու գործընթացում:

Շահագործման հետևանքները

Այն,

ինչ

հաճախ

անվանում

են

թրաֆիքինգի

«աշխատանքային

շահագործման հետևանք», կարող է ի հայտ գալ աշխատանքային տարբեր
ոլորտներում: Առանձնացվել են աշխատանքային մի շարք ոլորտներ, որոնք
թրաֆիքինգի զոհերի համար հանդիսանում են առավել բարենպաստ՝ գյուղատնտեսություն, մթերքների արտադրություն, շինարարություն, մանածագործական
և կարի ձեռնարկությունները, մանրածախ առևտուրը, հանքագործունեությունը,
ռեստորանային ցանցը, տնային աշխատանքը և ժամանցի վայրերը, և մի շարք
ոլոտներ, որտեղ կարող է ի հայտ գալ թրաֆիքինգը: Այս շարքին կարող է
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ավելանալ նաև մուրացկանությունը և կոմերցիոն սեքսի ոլորտը, որոնց վրա ավելի
քիչ վերահսկում կա:
Ամբողջ աշխարհում թրաֆիքինգի զոհերի մեծամասնությունը շահագործման է ենթարկվում գյուղատնտեսության ոլորտում, ընդ որում՝ ոչ միայն
դաշտավայրային աշխատանքում, այլև ձկնորսությունում, ծաղիկների աճեցման
գործընթացում և աշխատանքային նմանատիպ այլ ոլոտներում: Ելնելով գյուղատնտեսական աշխատանքի սեզոնային բնույթից՝ թրաֆիքինգի զոհերը հաճախ
տեղափոխվում են մի վայրից այլ վայր, քանի որ թրաֆիկյորները նվազեցնում են
հիմնական աշխատողների վարձատրությունը և այդ գումարը տրամադրում են
թրաֆիքինգի զոհ հանդիսացող աշխատուժին, երբեմն ամբողջական ընտանիքին՝
որպես էժան աշխատուժի: Այս ճանապարհով երեխաները ևս ներգրավվում են
թրաֆիքինգի մեջ և դառնում աշխատանքային շահագործման զոհ:
Գոյություն ունեն բազմաթիվ բանավեճեր՝ կապված այն բանի հետ, թե
որտեղից է ծնվում նման էժան աշխատուժի «պահանջարկը»: Անկախ մոտեցման
բնույթից՝ բոլորն էլ նշում են ողջ շղթան` սկսած խանութների տերերից ընդհուպ
մինչև սպառողների դերն ու նշանակությունը:
Տարածվածությամբ հարջորդ ոլորտը, որում առավել հաճախ են մարդիկ
ենթարկվում թրաֆիքինգի, սպասարկման ոլոտն է: Այն ընդգրկում է աշխատանքը՝
սկսած բարձրակարգ հյուրանոցներից և ընդհուպ մինչև փողոցային առևտուրը:
Թրաֆիքինգի ենթարկված անձինք օրինական աշխատող մարդկանց հետ
միասին կարող են աշխատել հյուրանոցների խոհանոցներում որպես սպասուհիներ, հավաքարարներ և այլն: Նրանք կարող են փողոցում իրեր վաճառել,
օրինակ՝ ծաղիկներ, ամսագրեր, ծխախոտ, քաղցրավենիք կամ կոշկաքուղեր:
Աշխարհի որոշ մասերում նման փողոցային աշխատանքը կարող է գտնվել
որոշակի անձանց վերահսկողության տակ: Նման անձանց հիմնական խնդիրն այն
է, որ նրանք հսկեն թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց, որպեսզի վերջիններս
չփախչեն, և որպեսզի նրանք այնքան գումար վաստակեն, որ բավարարեն իրենց՝
շահագործողի պահանջները: Եթե նրանք թերանում են, հաճախ ծեծի են
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ենթարկվում կամ ծխախոտային այրվածքներ ստանում: Հաճախ փողոցային նման
ակտիվիությունների մաս դառնալը մանր հանցանք է համարվում:
Շատ մարդիկ, մասնավորապես կանայք, խոցելի են տնային թրաֆիքինգի
ենթարկվելու համար: Այս տեսակն առավել տեսանելի դարձավ 2011 թ․–ի
հունիսից, երբ ընդունվեց «Տնային աշխատողների հուշագիրը» (No. 189): Մինչ այդ
հուշագրի

ընդունումը

անհատական

տունը

չէր

դիտարկվում

որպես

«աշխատավայր», և աշխատանքային օրենքներն ու ոստիկանության միջամտությունը անտեսվում էին: Աշխատելով փակ դռներից այն կողմ՝ տնային աշխատողը
հեռու է պահվում աշխատանքային տեսուչներից և այլ տեսակի ստուգումներից՝
ենթարկվելով դաժան շահագործման: Տղաներն ու տղամարդիկ ևս կարող են
ենթարկվել տնային թրաֆիքինգի, սակայն զոհերի մեծամասնությունը կանայք են
և աղջիկներ: Սովորաբար նրանք պետք է վաղ արթնանան, նախաճաշ պատրաստեն, երեխաներին պատրաստեն դպրոց գնալու համար և տանեն դպրոց: Տան
աշխատողները

մաքրություն

են

անում

հաճախ

քիմիական

տոքսինների

կիրառմամբ, ճաշ են պատրաստում երբեմն ծայրաստիճան շոգ պայմաններում
կամ կիրառելով իրենց տարիքին չհամապատասխանող սարքավորումներ, ըստ
անհրաժեշտության իրականացնում են այլ տեսակի տնային աշխատանքներ, և
որոշ բացառիկ դեպքերում կարող է՝ նրանք ստիպված լինեն տան տղամարդ
տիրոջը նաև սեռական ծառայություններ մատուցել: Նման աշխատակիցները
կարող են ծեծի ենթարկվել, եթե սխալ թույլ տան կամ չլսեն, կարող է փոխվել
վերջիններիս անունը, կարող են զրկվել սնունդից և ստիպված լինել քնել
խոհանոցում կամ տանից դուրս:
Երբ շատ մարդիկ մտածում են հարկադիր աշխատանքի կամ մարդկանց
թրաֆիքինգի մասին, վերջիններիս պատկերացման մեջ առաջ է գալիս զոհերի
շարք, գերազանցապես կին զոհերի, որոնք գլուխները կախ նստած են կարի կամ
այլ տեսակի մեքենաների առջև, կամ աշխատանք են կատարում պահեստի չափ
մեծ գործարանում: Փաստացիորեն «արդյունաբերությունը»՝ որպես սեկտոր,
հանդիսանում է ամենամեծ թրաֆիքինգի զոհեր ստացող: Տղամարդիկ, կանայք և
երեխաները թրաֆիքինգի են ենթարկվում արդյունաբերական արտադրություն375

ներում աշխատանք կատարելու համար, ընդ որում՝ այն կարող է լինել մեծ
արտադրամասից մինչև մասնավոր, սեփական տուն կամ որոշակի առանձնացված սենյակ:
Վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգների և այլ խոշոր ներմուծող
երկրների կառավարություններ ներմուծվող ապրանքների ուսումնասիրություն են
կատարել և սև ցուցակ են գցել այն բոլոր ապրանքները, որոնք գալիս են այնպիսի
երկրներից, որտեղ արդյունաբերության ոլորտում թրաֆիքինգի զոհերին որպես
աշխատուժի օգտագործման հնարավորություն կա: ԱՄՆ շուկաներից սպորտային
կոշիկների, կաշվե իրերի, զարդերի, ռաթթանից ու շաքարեղեգից պատրաստված
կահույքի և մի շարք այլ իրերի ներմուծումը պարբերաբար բացառվում է` հիմնվելով այն հաշվետվությունների վրա, որ արտադրության վայրում շահագործման են
ենթարկվում հարկադիր աշխատանքի կամ թրաֆիքինգի զոհերը:
Տղամարդիկ

գերազանցապես

թրաֆիքինգի

են

ենթարկվում

ծանր

արդյունաբերության ոլորտում, ներառյալ շինարարությունն ու հանքարդյունաբերությունը: Որքան էլ զարմանալի լինի, երեխաները ևս թրաֆիքինգի են
ենթարկվում

հանքարդյունաբերությունում

աշխատանք

իրականացնելու

նպատակով, մասնավորապես փոքր մասշտաբների գործողություններ կատարելու համար, քանի որ պատահում են նեղ թունելներ, որտեղ աշխատանքներ
իրականացնել միայն հնարավոր կլինի երեխաների շահագործման միջոցով: Նման
ընդհատակյա աշխատանքը, մասնավորապես այնպիսի պայմաններում, երբ
անվտանգությունը

հազվադեպ

է

համարվում

առաջնային,

երեխաների

աշխատանքի ամենավատ ձևն է:
Երեխաները թրաֆիքինգի են ենթարկվում նաև մուրացկանություն կատարելու համար: Կանայք, ավելի հազվադեպ տղամարդիկ ևս թրաֆիքինգի են
ենթարկվում, որպեսզի շահագործվեն որպես մուրացկան: Ինչպես փողոցային
առևտրի պարագայում, այս դեպքում էլ թրաֆիկյորը պարտավորվում է որոշակի
ապահով

տարածությունից

վերահսկել

մուրցականություն

իրականացնող

զոհերին: Մուրացկանություն կատարելու նպատակով թրաֆիքինգի իրականացման տարբեր ձևեր գոյություն ունեն: Թաիլանդում, օրինակ, կառավարությունը
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փորձեր է կատարում մարդկանց հեռու պահել փողոցում մուրացկանություն անող
կանանցից, որոնք այդ գործընթացում ներգրավում են նաև իրենց երեխաներին:
Նման կանայք շատ հաճախ հանդիսանում են կամբոջիացիներ, որոնք հատուկ
վճարում են ընտանիքներին և նրանց երեխաներին տեղափոխում Թաիլանդ
շահագործման համար: Այդ կանայք հանդիսանում են թրաֆիկյորներ:
Մուրացկանությունն այդքան էլ չի համարվում աշխատանքային ձև․ այն
միջոց է գումար վաստակելու համար, և թրաֆիկյորները, որոնք ստիպում են
իրենց զոհերին մուրացկանություն անել, շահույթ են ստանում ՝շահագործելով
վերջիններիս ժամանակն ու ջանքերը:

Սեռական ոլորտը՝ որպես առանձնահատուկ դեպք

Ինչպես մուրացկանության պարագայում, այնպես էլ այս դեպքում որոշ
հետազոտողներ գտնում են, որ սեռական շահագործումը չի համարվում
աշխատանքային խնդիր: Այս մոտեցումը գերազանցապես հիմնվում է այն
իրողության վրա, որ ոչ բոլոր երկրներում մարմնավաճառաությունը կամ այլ
տեսակի սեռական ծառայությունների մատուցումը հանդիսանում հակաօրինական: Շատ երկրներում մարմնավաճառությունը համարվում է օրինական և
որոշակի ձևով վերահսկվում է: Այնտեղ, որտեղ մարմնավաճառությունը օրինական է, կնոջ իրավունքն է՝ օգտվելու բոլոր այն պաշտպանության միջոցներից,
որոնք առաջարկվում են աշխատանքային օրենսգրքի կողմից, այդ թվում՝ պահանջել պայմանագիր, առնվազն նվազագույն վարձատրություն, համապատասխան
աշխատանքային պայմաններ, հիվանդության ժամանակ վարձատրություն, առողջության ապահովագրություն, արձակուրդային և ոչ աշխատանքային օրեր կամ
ժամեր: Նաև կարևորվում են տեսուչների կողմից իրականացվող ստուգումները:
Մի կողմ դնելով մարմնավաճառության բարոյական կամ ոչ բարոյական
լինելու

բնույը՝

օրինականացված

հարկ
է,

է

նկատել,

որ

այն

երկրներում,

որտեղ

մարմնավաճառությունը

համարվում

է

վերջինս

արդյունավետ

աշխատանքային ոլորտ: Թրաֆիքինգի զոհեր ընդգրկող այլ ոլորտների պես այս
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ոլորտը ևս, բացի իրենց կամքով ընդգրկված անձանցից, ունենում է նաև
թրաֆիքինգի ենթարկված կանանց ներգրավվածություն: Շատ հաճախ, իհարկե,
կանայք

և

աղջիկները

սեռական

թրաֆիքինգի են

ենթարկվում

այնպիսի

երկներում, որտեղ մարմնավաճառությունն անօրինական է: Նման երկներում այդ
կանայք աշխատում են բորդելներում, մերսման սրահներում, հյուրանոցներում
կամ փողոցում: Հաճախ կանանց, որոնք ենթարկվում են սեռական թրաֆիքինգի, ի
սկզբանե այլ տեսակի աշխատանք են խոստանում և միայն հասնելով աշխատանքի վայր հանդիսացող երկիր՝ նրանք իմանում են, որ պետք է աշխատեն
որպես մարմնավաճառ: Նրանց համար բնորոշ են բռնության դրսևորումները,
անապահով սեքսը, ծեծը, ընտանիքի անդամներին բռնության ենթարկելու վախը,
թմրանյութերի օգտագործումը, ստրկություն հիշեցնող պայմանները: Քանի որ
կանայք խաբեությամբ են ներգրավվում այդ աշխատանքի մեջ, նրանք ևս
հանդիսանում են թրաֆիքինգի զոհեր:
Աշխարհի այն երկրներում, որտեղ մարմնավաճառության նպատակով
թրաֆիքինգը դառնում է խնդիր, պետական և ոչ պետական կազմակերպությունները արշավներ են կազմակերպում՝ ուղղված այդ երևույթի «հաճախորդների»,
բորդելների և այլ վայրերի դեմ, որտեղ այդ երևույթը կարող է դրսևորվել:
Այնուամենայնիվ, Եվրոպայում իրականացված հետազոտությունը վկայում է, որ
տղամարդկանց մեծամասնությունը մտահոգված է նրանով, որ իրենց սեռական
ծառայություններ տրամադրող կինը դա անում է հարկադրված կամ շահագործվում է թրաֆիքինգի արդյունքում: Ընդհակառակը, նրանք նշում են, որ իրենց
համար կարևոր է, որ կինը, որի մարմինն իրենք գնում են, վաճառի այն իր կամքով:
Հարց է առաջանում, թե որտեղից է առաջանում «պահանջը»: Սա այնպիսի
մի հարց է, որը չունի հեշտ պատասխան, քանի որ հարցվող տղամարդկանց
մեծամասնությունը նշել է, որ նրանք նախընտրում են գնել ծառայություններ
օտարերկրյա կանանցից: Այս երևույթը դիտարկվում է տղամարդկանց կողմից
միտում՝ իրենց կանանցից, մայրերից, ընկերուհիներից, քույրերից տարանջատելու
այն

մարդուն,

որը

վաճառում է իր մարմինը:
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Իրականում

անմիջական

պահանջարկի աղբյուր հանդիսանում են միջնորդները, իսկ հաճախորդները
երկրորդային պահանջարկի աղբյուր են:

Անչափահասների աշխատանքի և երեխաների թրաֆիքինգի միջև կապը

Երեխաները ևս թրաֆիքիգի են ենթարկվում սեռական շահագործման
նպատակով: Սա բավականաչափ հուզական թեմա է որը շատ հաճախ անտեսվում
է:
Շատ մարդիկ այն համոզմունք ունեն, որ նրանք, ովքեր թրաֆիքինգի մեջ են
ներգրավում երեխաներին սեռական շահագործման նպատակով, հանդիսանում
են պեդոֆիլներ, այսպես կոչված,

«պեդոֆիլներ»ցանցի ներկայացուցիչներ:

Իրականում նման թրաֆիքինգի ենթարկվում են անչափահաս աղջկիներն ու
տղաները և շահագործման են ենթարկվում բորդելներում և այլ վայրերում, որտեղ
սեքս ծառայություններ են մատուցվում: Հայտնի է, որ սեռական ծառայության
շուկայի համար են

ներգրավվում նաև անչափահասները: Փաստացիորեն

սեռական ծառայություններից օգտվող անձինք շատ հաճախ նախապատվությունը
տալիս են հենց անչափահասներին: Նման տղամարդիկ հաճախ պնդում են, որ
չնայած այն բանին, որ իրենք նախընտրում են երիտասարդ աղջիկների, նրանք
կարծում են, որ վերջիններս արդեն այնքան հասուն են, որ կարող են օրինական
աշխատանք կատարել: Իհարկե, կան դեպքեր, որ տղամարդիկ ոչ միայն գիտեն, որ
զոհերն անչափահաս են, այլև ձգտում են շահագործման ենթարկել հենց
անչափահասներին: Նման շահագործումը հանդիսանում է յուրահատուկ շուկայի
պահանջների բավարարման միջոց, և կան բազմաթիվ միջնորդներ, որոնք գումար
են վաստակում անչափահասներ մատակարարելու միջոցով: Տղամարդը, որը
սեքս է գնում երեխաներից, համարվում է երեխայի հադեպ սեռական բռնություն
դրսևորող անձնավորություն:
Պարտադիր չէ, որ բոլոր նման տղամարդիկ պեդոֆիլ լինեն, նրանց մեջ
պատահում են և այնպիսինները, ովքեր հարաբերությունների մեջ են հասուն
կանանց հետ, ինչպես նաև կարող են ամուսնացած լինել: Մյուս կողմից,
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պեդոֆիլիան հանդիսանում է սեռական դևիացիա, որը առավել բնորոշ է
տղամարդկանց, որոշ բացառիկ դեպքերում՝ նաև երեխաների հետ սեռական
հարաբերություններ ունենալու ցանկություն ունեցող կանանց։ Խոսքն այն
անչափահասների մասին է, որոնք դեռ չեն հասել պուբերտատային տարիքին,
մասնավորապես նախապատվությունը տրվում է մինչև տասներկու տարեկան
երեխաներին: Այս սեռական դևիացիան ունի շատ յուրահատուկ բնութագրիչներ,
օրինակ, նման մարդկանց համար շատ դժվար է նորմալ հարաբերություններ
կառուցել հասուն կանանց հետ, նրանք սիրում են հավաքել երեխաների
տարաբնույթ նկարներ` ապահովելով այն, որ վերջիններս չեն մեծանալու, նրանք
միմյանց հետ փոխանակում են որոշակի նկարներ: Նման կապերն էլ հենց
ստեղծում են «պեդոֆիլների ցանց» հասկացությունը: Ժամանակակից առաջընթացների հետ մեկտեղ նման ցանցերն էլ ևս զարգացում են ապրել, և ամեն
տեսակի փոխանակությունները տեղի են ունենում օնլայն տարբերակով, ինչն էլ
իր հերթին հանգեցնում է երեխաների պոռնոգրաֆիայի շուկայի աճին:
Երեխաների սեռական շահագործման կոմերցիոն զարգացումը բերում է
վերջիններիս ՝ որպես սեռական թրաֆիքինգի զոհերի զոհայնացմանը, նրանց
միջոցով էլ բավարարվում են վերը թվարկված անձանց պահանջմունքները:
Երեխաների աշխատանքային շահագործումը սահմանվում է մի շարք
միջազգային փաստաթղթերով, սակայն, ըստ էության, ինչպես այլ մարդկանց
պարգայում, այս պարագայում ևս երեխաների շահագործումը համարվում է
գումար վաստակելու միջոց:

Թրաֆիքինգի և երեխաների աշխատանքի միջև կապերը

ՄԱԿ – ի (1989) «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիան սահմանում
է, որ երեխաներն ունեն իրավունք պաշտպանված լինելու տնստեսական
շահագործումից և զերծ մնալու ցանկացած տեսակի աշխատանք կատարելուց,
որն ամենայն հավանականությամբ կարող է վերջիններիս համար վնասակար
լինել կամ միջամտել երեխայի կրթական գործընթացին, վնասակար լինել
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երեխայի առողջության կամ մտավոր, ֆիզիկական, հոգևոր, բարոյական ու
սոցիալական զարգացման համար (Article 32)։
Սակայն,

գոյություն

ունեն

երկու

միջազգային

աշխատանքային

համաժողովներ, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս առավել մանրամասն
հասկանալու, թե ինչ է ասել երեխայի աշխատանք: «Նվազագույն տարիքը»
կոնվենցիան 1973 (No. 138) սահմանում է նվազագույն իրավական տարիքը, երբ
երեխաները կարող են մուտք գործել աշխատանքային շուկա և կոչ է անում
ապահովել պետական վավերացումներ, որպեսզի վերջինս ամրագրված լինի
ազգային օրենսդրությամբ: Տարիքը սահմանվել է 15- ը կամ 14-ը, եթե պահանջում
է երկրի տնտեսական վիճակը և միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա
անհրաժեշտությունը

կա,

որից

հետո

այն

կարող

է

բարձրացվել

15-ի:

Կոնվենցիայում ասվում է նաև, որ նվազագույն աշխատանքային տարիքին
հասնելուց երկու

տարի

առաջ

երեխաները

կարող են

կատարել

«թեթև

աշխատանք», ընդ որում՝ շաբաթական որոշակի սահմանափակ ժամաքանակ (14
ժամ կամ օրեկան 2 ժամ), և այն ոչ մի կերպ չպետք է խանգարի վերջիններիս
կրթական գործընթացին: Բացի այդ՝ ոչ մի երեխա մինչև 18 տարեկանը լրանալը չի
կարող ներգրավվել այնպիսի աշխատանքի մեջ, որը համարվում է «երեխայի
աշխատանքի վտանգավոր ձև»։
Վերջիններս հստակորեն սահմանված են 1999 թվականին «ԱՄԿ - Երեխայի
աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին» կոնվենցիայում (No.182): Համաձայն
այդ կոնվենցիայի՝ երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերն են.
1․

ստրկության

բոլոր

ձևերը

և

ստրկությանը

նմանվող

բոլոր

դրսևորումները, ինչպիսիք են՝ վաճառքը ու երեխաների թրաֆիքինգը, պարտքի
դիմաց

գերությունն

ու

ստրկությունը,

հարկադիր

կամ

ստիպողական

աշխատանքը, ներառյալ երեխաների հարկադիր կամ պարտադիր օգտագործումը
զինված հակամարտությունում,
2․ մարմնավաճառության նպատակով երեխաների օգտագործումը, պոռնոգրաֆիայի ստեղծման համար կամ պոռնոգրաֆիկ ներկայացումների բեմականացման համար երեխաների օգտագործումը, 3․ երեխաների օգտագործումը
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ապօրինի գործունեություններում, մասնավորապես թմրանյութերի արտադրությունում և առք ու վաճառաքում,
4․աշխատանք, որն իր բնույթով կամ իրականացման հանգամանքներից
ելնելով ամենայն հավանականությամբ կարող է վնասել երեխայի առողջությանը,
անվտանգությանը և բարոյականությանը:
Վերը թվարկված երեք կետերը համարվում են «անվերապահ», քանի որ
վերջիններս չեն կարող բանակցությունների առարկա հանդիսանալ: Նշվածներց
չորրորդ կետը համարվում է «պայմանական» և կարող է ենթարկվել եռակողմ
բանակցությունների:
Նշենք, որ առաջին կետում ներառված երեխաների թրաֆիքինգը հանդես է
գալիս որպես երեխայի աշխատանքի ամենավատ ձև: Սա էլ իր հերթին
նշանակում է, որ, ի լրումն աշխատանքային օրենսդրության և թրաֆիքինգին
նվիրված օրենքների, որոնք կարող են կիրառվել ընդեմ թրաֆիկյորների,
իշխանությունները կարող են ունենալ իրենց տրամադրության տակ օրենքներ,
որոնք կլինեն ընդդեմ երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի, ինչն էլ
հնարավոր կլինի կիրառել այն ժամանակ, երբ թրաֆիքինգի զոհերը 18 տարեկանից փոքր են: Գործողությունների ազգային ծրագրերը նպատակաուղղված են
վերացնել երեխայի աշխատանքի ամենավատ ձևերը, ինչպես նաև իրականացնել
գործողություններ, որոնք կկանխեն երեխաների թրաֆիքինգի շատ դեպքեր:

Աշխատանքային աշխարհի մոբիլիզացիա

Այն փաստը, որ մարդկանց թրաֆիքինգը բազմակողմանի և բարդ երևույթ է,
վերջինիս դեմ պայքարը ևս պետք է լինի բազմակողմանի և ներառնի տարբեր
ոլորտներում իրականացվող գործառույթներ: Կառավարությունները, իրավապահ
մարմինները (ոչ միայն ոստիկանության, այլ նաև միգրացիոն աշխատակիցները և
աշխատանքի տեսուչները), հասարակական կազմակերպությունները (ՀԿ-ներ),
հետազոտողները և գիտնականները այս հարցում որոշակի դերակատարություն
ունեն:
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Գործողությունները, որոնք ուղղված են մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ
պայքարին, հաճախ դասակարգվում են որպես «կանխարգելիչ պաշտպանություն
և

հետապնդում»

(կան

նաև

մասնագիտացված

մոտեցումներ,

որոնք

պայմանավորված են զոհերի աջակցությամբ), և աշխատանքային տեսուչները
կարող են և արդեն իսկ նպաստում են այդ գործընթանցերի իրականացմանը:
Գործատուները և գործատուների միությունները, օրինակ, որոշակի հնարավորություններ ունեն, և հնարավորություն են տալիս հասկանալու աշխատանքային շուկայի դինամիկան ու իմանալու, թե որտեղ կարող է լինել «գորշ շուկայի»
գործունեության դրսևորում, ինչպես նաև անբարեխիղճ գործատուների գործելավայրերը, գաղտնի աշխատատեղերի կամ աշխատանքի թրաֆիքինգի աշխատաշուկան:
Աշխատողների

կազմակերպությունները

(արհմիությունները)

լավ

պատկերացնում են, թե ինչ է տեղի ունենում «գետնի վրա»: Նրանք ուշադիր
վերահսկում են այն պայմանները, որոնցում աշխատողները աշխատում են, և
հաճախ իմանում են այն իրավիճակների մասին, որոնցում ոտնահարվում են
աշխատողների

իրավունքները:

Այդ

բացահայտումից

հետո

վերջիններս

իրավասու են ուսումնասիրելու ստեղծված իրավիճակը` նպատակ ունենալով
բացահայտել պայմանագրային խախտումները կամ անկանոն իրավիճակները:
Երկուսն էլ՝ աշխատողների և գործատուների միությունները, իրենց
տարածքային մարմիններում ընդգրկված են կրթության ու իրազեկության
բարձրացման գործընթացներում: Թրաֆիքինգի և վերջինիս իրականացման
մեխանիզմների մասին պատկերացումների բարձրացումը նշանակում է, որ ավելի
շատ աշխատողներ և գործատուներ կկարողանան պատկերացնել, թե ինչ բան է
թրաֆիքինգը և ինչպես խուսափել դրանից:
Եվ, վերջապես, աշխատողների ու գործատուների միությունները կարող են
կարճատև և երկարատև աջակցություն ցուցաբերել թրաֆիքինգի զոհերին, երբ
վերջիններս հայտնաբերվում են: Գործատուները կարող են երաշխավորել, որ
կընդունեն կանոնավոր աշխատանքի, եթե զոհերը նման ցանկություն են
հայտնում կամ կարճաժամկետ զբաղվածության մեջ կներգրավվեն, քանի դեռ
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զոհը սպասում է տուն վերադառնալուն: Աշխատողների խմբերը կարող են
խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել կամ տրամադրել աջակցություն,
կացարան կամ ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել:
Երեխաների

թրաֆիքինգի

պարագայում

գործատուների

համագոր-

ծակցության կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, որ վերջիններս
ապահովում են ամբողջ շղթայի ազատագրումը երեխայի աշխատանքից, որը
պոտենցիալ կապ կարող է ունենալ թրաֆիքինգի հետ:
Աշխատողների

և

գործատուների

մոբիլիզացիան

կարևոր

դեր

և

նշանակություն ունի հակաթրաֆիքինգային գործընթացներում, և այն մեկ անգամ
ևս նշում է, որ թրաֆիքինգն իր բնույթով հանդիսանում է աշխատանքային
հիմնախնդիր: Ի սկզբանե տեղափոխվելու և արժանապատիվ աշխատանք գտնելու
ցանկությունը ավարտվում է աշխատանքային շահագործմամբ, ինչպես հաճախ
ասվում է, ժամանակակից ստրկությամբ:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1.

Քննարկեք

մարդկանց

թրաֆիքինգի

սահմանման

տարբեր

մոտեցումները․ ինչպե՞ս են մեկը մյուսին լրացնում և ինչպե՞ս կարող է մեկը
մյուսին խանգարել: Քննարկեք դերերն ու պարտականությունները, որոնք առկա
են այդ համակարգում, և ինչպե՞ս կարող են վերջիններիս միջև բաշխվել
ռեսուրսներն առավել լավ արդյունքի հասնելու համար:
2.

Քննարկեք մարդկանց թրաֆիքինգի, օրինական և անօրինական

միգրացիայի, մաքսանենգության միջև առկա տարբերությունները: Արդյո՞ք
մարդկանց

մեծամասնությունը

կարող

է

ընկալել

դրանց

միջև

առկա

տարբերությունները:
3.

Ի՞նչ եք կարծում սպառողները կցանկանան ավելի շատ վճարել, եթե

գիտակցեն, որ դա հնարավորություն կընձեռի փրկելու մարդկանց թրաֆիքինգի
բիզնեսը:
4.

Դիտարկեք մարդկանց թրաֆիքինգի մասին մեդիա զեկույցները:

Քանի՞սն են դրանցից վերաբերում սեռական թրաֆիքինգին, քանի՞սը՝ թրաֆիքինգի
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այլ տեսակներին: Ո՞ր ոլորտներն են նշված զեկույցներում: Որտե՞ղ է տեղի
ունենում թրաֆիքինգը` երկրի ներսո՞ւմ, թե՞ արտասահմանում: Ի՞նչ եք կարծում
արդյոք մեդիա ոլորտը լավ և հուսալի տեղեկացվում է թրաֆիքինգի մասին:
5.

Քննարկեք՝ ինչ գիտեք երեխաների աշխատանքի մասին, այդ թվում՝

նաև աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին:
6.

Փնտրե´ք

և

փորձե´ք

գտնել

կազմակերպություններ,

որոնք

ներգրավված են թրաֆիքնգի դեմ պայքարում:

ՆՇՈՒՄՆԵՐ
1.

The ILO Domestic Workers’ Convention, 2011 (No.189) is seen as a

major break- through, since domestic work has long been a subject of dissension,
with some states insisting that it is not “real work” and should not be regulated,
and others arguing that it is a major sector of labor, especially for women, that is
so often open to abuse. Accepting that domestic work is “legitimate” work and that
those performing domestic duties have a right to the protections that labor law
provide, is a vital step in ensuring workers’ rights and women’s rights.
2.

These cover freedom of association and the right to collective

bargaining (Conventions 87 and 98); the elimination of forced and compulsory
labor (Conventions 29 and 105); the abolition of child labor (Conventions 138 and
182); and the elimination of discrimination in employment and occupation
(Conventions 100 and 111).
3.

This description is taken from: ILO: Trafficking in Human Beings:

New Approaches to Combating the Problem, ILO SAP-FL, May 2003, p. 7.
4.

This chapter does not look at illegal (irregular) migration, where the

would-be migrant knowingly contravenes labor laws and migrates without proper
documentation; or people smuggling, where would-be migrants (often asylum
seekers hoping to gain refugee status on arrival) pay for illegal transport.
Trafficking is differentiated from these by the victim status of the person who is
caught in the traps laid by traffickers.
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5.

It should be snoted that the US definition of human trafficking

differs from the Palermo Protocol definition in that it does not require there to
have been “movement.” This can be problematic because it effectively looks only
at the end result of trafficking: exploitation. It is important to differentiate
trafficking victims from victims of “simple” exploitation because they may need
specific services (for example, they may be in a country without legal documents).
It is also vital to identify cases of trafficking in order to trace the whole trafficking
chain and investigate all those involved from beginning to end, not only at the
point of destination.
6.

These conditions do not apply to people below the age of 18,

considered to be children.
7.

ILO: Fighting Human Trafficking: The Forced Labour Dimensions,

background paper for the Vienna Forum on Human Trafficking, February 2008.
8.

In fact, ILO Convention No.182 on the Worst Forms of Child

Labour defines any form of child exploitation that also involves trafficking as an
“unconditional worst form of child labour” from which children must be
withdrawn immediately and that must be eliminated as a priority.
9.

Reading the classic Dickens novel Oliver Twist gives a good insight

into street gangs and their handlers and also into child labor. Although a
masterpiece of fiction, the novel contributed to social awareness of these issues
and to legislative change.
10.

It is important to remember that, as laid out in the Recommended

Principles and Guidelines on Human Trafficking developed by the Office of the
UN High Commissioner for Human Rights, trafficked people should not be held
responsible for crimes committed in the course of their being trafficked, or at least
their victim status should be taken into account as a mitigating circumstance.
11.

For more on child domestic labor, see J. Kane: Helping Hands or

Shackled Lives? Understanding Child Domestic Labor and Responses to It, ILOIPEC, Geneva 2004.
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12.

J. O’Connell Davidson, Review of Evidence and Debates on the

Demand Side of Trafficking, unpublished manuscript supplied to the author,
London 2002.
13.

For

an

overview

of

good

practices

involving

employers’

organizations, see: Human Trafficking and Business: Good Practices to Prevent

and Combat Human Trafficking, UN.GIFT, Vienna 2010.
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ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՁԵՎԵՐ։
ՍԵՌԱԿԱՆ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳ
Կիմբերլի Ա. Մքքաբե

Տարբեր երկներում ու տարբեր մշակույթներում մարդկանց թրաֆինքինգն
ընկալվում է նույնպես որպես քրեական հանցագործություն: Թրաֆիքինգի զոհ
կարող են դառնալ և´ տղամարդիկ, և´ կանայք, և´ երեխաները: Զոհերը ծեծի են
ենթարկվում, շահագործովում, բռնաբարվում, և այդ ամենը միայն մեկ նպատակի
համար՝ օգուտ ստանալու: Այս գլխում կներկայացվեն ափոփ, թե ինչ է մարդկանց
թրաֆիքինգը, որոնք են պատճառները, ովքեր են դառնում զոհ, ովքեր են սեռական
թրաֆիքինգ

իրականացնողները,

և

փորձ

կկատարվի՝

բացատրելու

այն

պատճառները, որոնց շնորհիվ մարդկանց թրաֆիքինգը մինչ օրս առկա է: Այս
գլխի միջոցով ընթերցողն ավելի տեղեկացված կլինի այդ խնդրի

և այդ

հիմնադրույթների մասին, որոնք կապված են սեռական թրաֆիքինգի հետ:

ԳԼԽԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Այս գլխի ուսուցման նպատակներն են.
o

հասկանալ

այն

պատճառները,

որոնք

բերում

են

մարդկանց

թրաֆիկացմանը,
o

իմանալ Միացյալ Նահանգներում առկա մարդկանց թրաֆիքինգն արգելող

երկու հիմնական ակտերը,
o

հասականալ հետևյալ արտահայտությունը՝ «մարդկանց թրաֆիքինգի ծանր

տեսակները», թե ինչպես է «Հրեկ – Քաշել միգրացիայի տեսությունը» օգնում բացատրելու
մարդկանց թրաֆիքինգ կոչված երևույթը:

Մարդկանց թրաֆիքինգի սահմանումը
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Համաձայն ՄԱԿ – ի սահմանման՝ մարդկանց թրաֆիքինգը ուժի կիրառման
կամ վերջինիս կիրառման սպառնալիքով անձանց հավաքագրումն է, տեղափոխումը, պահումը կամ ստացումը: Ավելի ուշ Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ
պայքարի ԱՄՆ
սահմանվեցին

պետդեպարտամենտի
մարդկանց

թրաֆիքինգի

կողմից ընդունված
ծանր

տեսակները՝

ակտում
1)

(2000)

սեռական

թրաֆիքինգը, որում շուկայանացված սեռական ակտն իրագործվում է վախի,
սպառնալիքի կամ պարտադրանքի միջոցով, կամ սեռական ակտ, որում
ներգրավված անձի 18 տարեկանը դեռ չի լրացել, 2) ուժի կիրառման կամ վերջինիս
կիրառման սպառնալիքով անձանց հավաքագրումն է, տեղափոխումը, պահումը
կամ ստացումը աշխատանքային շահագործման նպատակով կամ այլ ծառայությունների մատուցման համար: Ինչևէ, ինչպիսին էլ լինի սահմանումը, այն միայն
առաջին քայլն է հանցանքի կանխման գործընթացում:
Անհատները սովորաբար թրաֆիքինգի են ենթարկվում երկու հիմնական
նպատակների համար` աշխատանք կամ սեքս ծառայություններ: Այս գլուխը
կենտրոնացած է սեռական ծառայությունների նպատակով, կամ, ինչպես ընդունված է ասել, սեռական թրաֆիքինգի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը: Այնուամենայնիվ, հայտնի

է, որ անհատները,

հաճախ նաև

երեխաները, թրաֆիքինգի են ենթարկվում ոչ միայն սեռական ծառայությունների
մատուցման ու աշխատանքային շահագործման համար: Թրաֆիքինգի նպատակ
կարող են հետապնդել, օրինակ, անօրինական որդեգրումը, զինված ուժերում
ծառայությունը, ամուսնությունը կամ ներքին օրգանների վաճառքի նպատակ:
Հաճախ մարդկանց թրաֆիքինգի երևույթը համարվում է չբացահայտված
հանցանք: Շատ դեպքերում այն սխալմամբ նույնականացվում է մարդկանց
կոնտրաբանդայի հետ: Անկախ այն բանից, որ առկա է նման նույնականացում,
երբեմն մարդկանց կոնտրաբանդան կարող է հիմք հանդիսանալ թրաֆիքինգի
իրականացման համար (McCabe, 2008)։
Մարդկանց թրաֆիքինգ կազմակերպող խմբերը սովորաբար ընդգրկում են
մեկից մինչ հինգ հոգի: Այս անհատներն ընդգրկված են զոհերի հավաքագրման,
տեղափոխման, թաքցման և զոհայնացման գործընթացներում: Այնուամենայնիվ,
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կան խմբեր, որոնք բաղկացած են հիսուն և դրանից ավելի անձանցից, որոնք
զբաղվում են «մարդկային արտադրանքի»առաքմամբ (Raymond and Hoghes, 2001)։
Սովորաբար նշում են, որ մարդկանց թրաֆիքինգը երրորդ ամենաեկամտաբեր
բիզնեսն է թմրանյութերի և զենք – զինամթերքի թրաֆիքինգից հետո:
Անհատները կարող են թրաֆիքինգի ենթարկվել տարբեր նպատակների
սեռական ծառայություններ մատուցելու համար: Մեդիա ոլորտը, ինչպես նաև
լրատվամիջոցները, տարաբնույթ փաստաթղթերը, անգամ գեղարվեստական որոշ
ֆիլմեր, վկայում են այն մասին, որ սեռական թրաֆիքինգը առկա է ողջ աշխարհով
մեկ, և որ մարդկանց ներգրավվումը թրաֆիքինգի այդ տեսակի մեջ ակտիվորեն
շարունակվում է: Աշխարհի մի շարք երկրների համար նման պնդումը իրապես
արդարացի է: Թե ինչպես են անհատները ներգրավվում սեռական թրաֆիքինգի
մեջ, կարելի է բացատրել և´ անհատական տեսանկյունից, և´ միջավայրի
տեսանկյունից:
Սեռական

թրաֆիքինգի

պարագայում

անհատների

զոհայնացումը

հետևանք է սեքս արդյունաբերությունում հարկադիր մասնակցության: Սեռական
թրաֆիքինգ ասելով՝ չենք հասկանում միայն պոռնոգրաֆիա կամ միայն մարմնավաճառություն:

Այն

իր

մեջ

ներառում

է

թրաֆիկյորներին,

զոհերին

և

հաճախորդներին: Պարզության համար ՄԱԿ–ի սահմանման շնորհիվ հստակ
տարանջատում է դրված սեռական թրաֆիքինգի և մարմնավաճառության միջև.
նախևառաջ

տարբերությունը

նրանում

է,

որ

թրաֆիքինգի

պարագայում

գումարային կամ այլ տեսակի պարգևները ստանում է երրորդ անձը, ինչպես նաև
թրաֆիքինգի պարագայում առկա է թրաֆիկյորը, որը նշանակալի դեր ունի
թրաֆիքինգի իրականացման գործընթացում (McGinnis, 2004)։
Սեռական թրաֆֆիգինգի իրականացման գործընթացում թրաֆիկյորը
վերահսկում է ինչպես իր աշխատակցի սեռական շահագործման գործընթացը,
այնպես էլ իր աշխատակցի
աշխատակցի

աշխատանքային

աշխատելու կամ չաշխատելու որոշումը և իր
տեղայնացման

հարցը:

Պետք

է

նշել,

որ

թրաֆիկյորները կարող են լինել ինչես տղամարդիկ, այնպես էլ կանայք,
նամանավանդ երբ խոսքը գնում է երեխաների թրաֆիքինգի մասին: Ամերիկայի
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Միացյալ

Նահանգների

կառավարության

կողմից

տրամադրված

տեղեկա-

տվության, զոհերի հիսուն տոկոսը կանայք են, և նրանց մեծամասնությունը
անչափահասներ են: Ինչն էլ վկայում է այն մասին, որ բազմաթիվ երեխաներ
ներգրավված են սեռական թրաֆիքինգի մեջ, և հետազոտությունները վկայում են,
որ մեկ թրաֆիքինգի ենթարկված երեխան կարող է իր թրաֆիկյորին բերել 30. 000
$ եկամուտ (Kangaspunta, 2006):
Սեռական թրաֆիքինգը չի հանգեցվում միայն մարմնավաճառության:
Սեռական թրաֆիքինգի զոհերը սեռական շահագործման են ենթարկվում
բազմաթիվ ոլոտներում, այդ թվում՝ մարմնավաճառություն, պոռնոգրաֆիա,
նորահարսի թրաֆիքինգ, սեքս տուրիզմ: Այս բոլոր դեպքերում հիմնական
նմանությունն այն է, որ զոհերը վերահսկվում են թրաֆիկյորի կողմից, և այդ
ամենն իրականացվում է հարկադրաբար: Հաճախ սեռական թրաֆիքինգի զոհերը
բռնաբարության

են

ենթարկվում

ոչ

միայն

իրենց

հաճախորդների,

այլև

թրաֆիկյորների կողմից: Այս ամենի արդյունքնում սեռական թրաֆիքինգի զոհերը
բախվում են զոհայնացման բազամաթիվ իրադրությունների հետ, ընդ որում՝ այդ
բոլոր իրադրությունները միտված են այլ մարդկանց հաճույք պատճառլուն կամ
շահույթ բերելուն: Սեռական թրաֆիքինգի զոհերը հաճախ ենթարկվում են
ֆիզիկական, հուզական, սեռական բռնության, վտանգում իրենց առողջությունը

(McCabe, 2008)։ Սեռական թրաֆիքինգի զոհերը հազվադեպ են ստանում
անհրաժեշտ քանակությամբ սննդամթերք, համապատասխան կացարան կամ
բժշկական ծառայություններ: Նրանք հաճախ կախվածություն են ձեռք բերում
թմրանյութերից և/կամ ալկոհոլից, որը մատակարարվում է թրաֆիկյորի կողմից`
զոհերին ավելի հեշտ վերահսկելու նպատակով: բացի դրանից՝ սեռական թրաֆիքինգի զոհերի ընտանիքի անդամներին կարող են սպառնալ, վախեցնել կամ
սպանել, եթե զոհերը չիրականացնեն իրենց պարտականությունները: Սեռական
թրաֆիքինգի զոհերի համար բռնությունը կարծես անվերջ երևույթ լինի, քանի դեռ
նրանց համար ձեռք չեն բերել ազատություն կամ նրանք չեն մահացել:
Ինչպես արդեն նշվեց, սեռական թրաֆիքինգը նույնքան եկամտաբեր է,
որքան թմրանյութերի թրաֆիքինգը: Վաղ շրջանում սեռական թրաֆիքինգը
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ընդունված էր համարել «սպիտակ ստրկություն», երբ կանանց, անկախ իրենց
կամքից, տեղափոխում էին մի քաղաքից մեկ այլ քաղաք` ենթարկելով սեռական
շահագործման (McCabe, 2010)։ Իհարկե, այսօր արդեն սեռական թրաֆիքինգի զոհ
դառնում են ոչ միայն սպիտակամորթները. այն անկախ է ազգային պատկանելիությունից, ռասայից, կրոնից:

Զոհերը

Շատ դժվար է ասել, թե սեռական թրաֆիքինգը երբ է առաջին անգամ ի
հայտ եկել: Այնուամենայնիվ, 1980–ական թվականների գլոբալիզացիան և
տեխնոլոգիական զարգացումը իրենց դերն ունեցան անհատների սահմանների
հատման գործընթացում, իսկ սեքս թրաֆիքինգի զոհերին աջակցություն ցույց
տվող հասարակական կազմակեպությունները արդեն երեք տասնամյակ է՝ ինչ
գործում են (Guinn and Steglich, 2003)։
Սեռական թրաֆիքինգի զոհերի հիմնական բնութագրիչները, իհարկե, այն
են, որ վերջիններս երիտասարդ են և իգական սեռի ներկայացուցիչ (McCabe, 2008)։
Քանի որ սեռական թրաֆիքինգի հիմնական նպատակը սեռական
շահագործումն է, որքան որ գրավիչ լինի «արտադրանքը», այնքան ավելի բարձր
կլինի վաճառքի գինը: Ինչպես նաև սահմանվել է որոշակի տարիքային սանդղակ,
համաձայն որի՝ Միացյալ Նահանգներում զոհերի միջին տարիքը քսան տարեկանն է, իսկ Նահանգների սահմաններից դուրս միջին տարիքը տասներկուսն է

(McCabe, 2008)։ Սեռական թրաֆիքինգի զոհերի մի այլ ընդհանրությունը նրանում
է, որ զոհերի մեծամասնությունը չի տիրապետում տվյալ երկրի լեզվին:
Երեխաների

թրաֆիքինգի

դեպքերի

ուսումնասիրությունների

տվյալների

համաձայն՝ սեքս թրաֆիքինգի զոհ դառնում են այն երեխաները, որոնց
ընտանիքում կա չորս և ավելի երեխա, խոսքն այնպիսի ընտանիքների մասին է,
որոնք ունեն ցածր եկամտի աղբյուրներ, և որոնք ապրում են ծայրահեղ աղքատ
երկրներում (Kangaspunta, 2006)։
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Սովորաբար զոհերը սեռական թրաֆիքինգի մեջ են ներգրավվում երկու
հիմնական ճանապարհներով: Առաջին ուղին վախի, սպառնալիքի կամ ուժի
կիրառմամբ ներգրավվումն է, երկրորդ ուղին, երբ անհատը զբաղվում է
մարմնավաճառությամբ, բայց գալիս է մի պահ, երբ նա դա սկսում է անել ոչ թե
ինքնակամորեն,

այլ

հարկադրաբար,

ինչ-որ

մեկի

պարտադրանքով

և

անմարդկային պայմաններում (Tiefenbrun, 2002)։ Առաջին խմբի զոհերը, որոնք
հարկադրաբար ենթարկվում են սեռական շահագործման, երբեմն առևանգվում են
իրենց հայրենիքում և կեղծ փաստաթղթերի միջոցով տեղափոխվում են մեկ այլ
երկիր, ապա հարկադրաբար ներգրավվում սեռական շահագործման մեջ:
Մնացած բոլոր դեպքերում նման զոհերը վաճառվում են ստրկության ընտանիքի
անդամների կամ ծանոթների կողմից:
Այն դեպքում, երբ զոհերը համաձայնում են մարմնավաճառության, որից
հետո նոր թրաֆիքինգի են ենթարկվում, բավականաչափ դժվար է լինում
օգնություն ստանալ իրավական մարմիններից: Զոհերը կամովի համաձայնություն
են տալիս անօրինական գործունեության` մարմնավաճառության մեջ ներգրավվելուև շատ հաճախ հնարավորություն չեն ունենում բարձրաձայնելու իրենց
զոհայնացման փաստի վերաբերյալ, քանի որ վախենում են՝ ձերբակալվեն
ոստիկանության կողմից։
2009 թ․–ի ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ զեկույցը հաստատում է այն փաստը, որ երկրի
այնպիսի

բնութագրիչներ,

ինչպիսիք են

աղքատությունը,

աշխատանքային

հնարավորությունները սահմանափակությունը, պետական ցածր միջամտությունը, շարունակում են նպաստել սեռական թրաֆիքինգի դրսևորմանը:
Սեքս թրաֆիքինգի զոհերի համար նշանակակետ են հանդիսանում
այնպիսի քաղաքները, որոնք ունեն առևտրային մեծ կենտրոններ կամ զինվորական մեծ ճամբարներ, որտեղ անցկացվելու են մեծ, գլոբալ սպորտային աշխարհի
իրադարձություններ, օրինակ՝ Օլիմպիական խաղեր, Աշխարհի գավաթ և այլն:
Հենց նման բազմաշատ մարդկանց միջավայրերում են սեռական թրաֆիքինգի
զոհերն ու թրաֆիկյորները հնարավորություն ունենում միախառնվելու ամբոխն և
աննկատ իրականացնելու իրենց գործունեությունը:
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Բալեսը (2004) նշում է, որ 21–րդ դարի շեմին ողջ աշխարհում 200.000
միլիոնից ավելի մարդիկ վաճառվել են մարմնավաճառության նպատակով: ԱՄՆ
Նահանգային դեպարտամենտի տվյալների համաձայն՝ թրաֆիքինգի զոհերի մոտ
50.000–ը գտնվում են երկրի ներսում: Այն հետազոտողները, որոնք զբաղվում են
սեքս թրաֆիքինգի ուսումնասիրություններով, կարծում են, որ նման զոհերի
տեղաշարժը կարող է իրականացվել անհատապես և փոքր խմբերով: Նման տեղաշարժերը կախած է այն հարաբերություններից, որոնք առկա են հասարակաց տան
տերերի ու թրաֆիկյորների միջև, թրաֆիկյորների ցանցի մեծությունից, ինչպես
նաև որոշակի տեսակի զոհերի պահանջարկի քանակից, օրինակ՝ Կենտրոնական
Ասիայում մեծ պահանջարկ ունեն շիկահեր շվեդուհիները:
Բացի հաճախորդների նախասիրություններից՝ զոհերի տեղաշարժման
պատճառ

կարող

է

լինել

այն,

որ

վերջիններս

չկարողանան

ստեղծել

հարաբերություններ կամ խոցելի դարձնեն իրենց թրաֆիկյորների տեղայնացման
վայրը (McCabe, 2008)։ Այն հարաբերությունները, որոնք կարող են առաջանալ
զոհի և հաճախորդի միջև, կարող են բացասական հետևանքներ ունենալ
թրաֆիկյորի համար: Տեղափոխելով զոհերին մի վայրից մի այլ վայր՝ հնարավոր է
լինում

խուսափել

նման

հարաբերությունների

առաջացումից:

Սեռական

թրաֆիքինգի զոհի աշխատանքն անվերջանալի է, կոպիտ, երբեմն ավարտվում է
մահվան ելքով: Հաճախ նշում են, որ սեռական շահագործման նպատակով
թրաֆիքինգն ավելի վտանգավոր է, քան աշխատանքային

շահագործման

նպատակով թրաֆիքինգը: Սեռական թրաֆիքինգի զոհերը ենթարկվում են
ֆիզիկական, սեռական բռնության, ձեռք են բերում սեռավարակներ և հաճախ
բանտարկվում են: Սեքս թրաֆիքինգի զոհերի մահացության մակարդակը
ազգային մահացության միջին մակարդակից 40 անգամ ավելի բարձր է

(Sulaimanova, 2006)։ Իհարկե, երբ մի զոհ մահանում է, այն հեշտությամբ
փոխարինվում է այլ զոհով:

«Սեռական թրաֆիքինգ» երևույթի բացատրությունը
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Փորձ կատարելով բացատրել, թե ինչպես է սեռական թրաֆիքինգը տեղի
ունենում, հարկ է անդրադառնալ Լիի (1966) կողմից առաջադրված Միգրացիայի
«Հրել-ձգել» տեսությանը: Մի դեպքում պետությունը հրում է անհատին, մյուս
դեպում` ընդունում: Սեռական թրաֆիքինգի նպատակով զոհերի հավաքագրման
առավել տարածում ունեցող մեթոդը տեղական ամսագրերում աշխատանքի`
դայակի կամ մատուցողի հայտարարության տեղադրում է: Երբ կանայք
հավաքագրվում են, նրանք տեղափոխվում են նշանակակետ հադիսացող երկիր:
Նշանակակետ երկիր հասնելուն պես նրանց փաստաթղթերն առգրավվում են,
վերահսկման տակ ընկնում իրենց թրաֆիկյորների կողմից և հարկադրվում են
հետ վճարելու այն պարտքերը, որոնք անհրաժեշտ են եղել վերջիններիս
տեղափոխման, սննդի, հագուստի և կացարանի ապահովման համար:
Մարդկանց թրաֆիքինգի երկրորդ բացատրությունը երկրում զինվորական
ճամբարների առկայությունն է: Ֆարրը (2004) նշում է, որ այն վայրերում, որտեղ
առկա է զինվորական ճամբար, կանայք հաճախ ներգրավվում են մարմնավաճառության մեջ, ընդ որում՝ այդ կանանց մեջ կարող են լինել նաև թրաֆիքինգի
զոհեր: Երբ զինվորական ճամբարը լքում է տվյալ տեղամասը, մարմնավաճառության պահանջարկ այլևս չի լինում, և այդ տեղամասի կանայք մնում են
առանց աշխատանքի: Հենց այս կանայք են, որ դառնում են թիրախ այն թրաֆիկյորների համար, որոնք զոհեր են հավաքագրում սեռական թրաֆիքինգի համար:
Հետազոտությունները, որոնք կողմն են այս մոտեցմանը, վկայում են, որ հենց
նման

նախկին

մարմնավաճառներն

են

հետագայում

դառնում

սեռական

թրաֆիքինգի զոհ (Raymond and Hughes, 2001)։
«Սեռական

թրաֆիքինգ»

երևույթը

բացատրող

երրորդ

մոտեցման

համաձայն՝ մարդկանց թրաֆիքինգը ծաղկում է ծայրահեղ աղքատության
շնորհիվ: Սա իրապես ճշմարտացի է զոհերի անհավասարության դեպքում

(McCabe, 2010)։ Բազմաթիվ երկրներում կանայք ու երեխաները ընկալվում են
որպես գույք և միանգամյա օգտագործման առարկա: Հենց նման մարդիկ են
հավաքագրվում մարդկանց թրաֆիքինգի համար: Շատ դեպքերում կանայք, որոնք
իրենց կամքով ներգրավվել են մարմնավաճառության մեջ, կարող են իրենց
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կամքին հակառակ դառնալ սեքս թրաֆիքինի զոհ: Այդ իսկ պատճառով շատ
դժվար է գծել այն սահմանը, որը բաժանում է մարմնավաճառությունը սեռական
թրաֆիքինգից: Եվ քանի որ գնալով ավելի է տարածում ստանում զոհերի
տեղաշարժը մեկ վայրից մեկ այլ վայր, ավելի են ամրանում մարմնավաճառության
և սեռական թրաֆիքինգի միջև առկա կապերը:
Մարդկանց թրաֆիքինգի չորրորդ, ավելի քիչ դիտարկվող բացատրությունը
շեշտը դնում է ընտանիքի ներգրավվածության վրա: Ինչպես հաճախ ընտանիքի
անդամներից մեկը պատասխանատու է երեխայի հանդեպ բռնության ցուցաբերման համար, այնպես էլ հաճախ ընտանիքի անդամն է պատասխանատվություն
կրում կնոջ և երեխաների սեռական թրաֆիքինգում ներգրավվելու գործընթացի
համար: Ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը գումարի կամ անգամ հեռուստացույցի դիմաց կարող է սեռական թրաֆիքինգի նպատակով վաճառել իր ընտանիքի անդամին (Farr, 2004)։ Քանի որ ընտանիքի անդամը ստանում է որոշակի
գումար կամ ինչ- որ մի այլ բան, սեռական թրաֆիքինգի զոհը հետագայում
վախենում է վերադառնալ իր ընտանիք, քանի որ կարող է պատժվել թրաֆիկյորի
կողմից կամ հենց նույն ընտանիքի այն անդամից, որը վաճառել է իրեն:
Սեռական թրաֆիքինգի բացատրման հինգերորդ մոտեցումը նման է
մարմնավաճառության միջոցով սեռական թրաֆիքինգի ընկլամանը և հիմքում
ունի «փոստով պատվիրված հարսնացու» երևույթը: Կուլլեն (2002) նշում է, որ
հաճախ նման հարսնացուները ընկնում են ստրկության և մարմնավաճառության
թակարդը: Կինը, որը փորձում է փախչել աղքատությունից և ընկճվածությունից
(դեպրեսիայից), որն առկա է իր երկրում, նախընտրում է դառնալ «փոստի միջոցով
պատվիրված հարսնացու» մի տղամարդու համար, որը բնակվում է «ավելի լավ»
երկրում: Իհարկե, նման կանայք կարծում են, որ նման որոշումն իրենց կբերի
ապահովություն ու բարեկեցություն, և միգուցե իրենք անգամ հանդիպեն իրենց
սիրուն: Սակայն սա լոկ պատկերացում է (McCabe, 2010)։ Ընդհակառակը, նման
կանայք, ինչպես ցանկացած այլ գնում, ընկալվում են որպես փոխանակման
ենթակա կամ անգամ միանգամյա օգտագործման «ապրանք»:
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Եվ, վերջապես, սեռական թրաֆիքիգի իրացման նոր շուկա է համացանցը:
Վերջինս նոր միջավայր է նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված է սեռական
թրաֆիքինգով: Այն կարող է կիրառվել սեքս թրաֆիքինգի զոհերի մասնակցությամբ պոռնոգրաֆիայի տարածման համար կամ որպես սեռական հադիպումների կազմակերպման միջոց: Ինչպես ցանկացած օնլայն պատվեր, թրաֆիկյորներն համացանցի միջոցով իրացնում են իրենց զոհերին: Եվ այս պարագայում
առավել դժվար է իրականացնել վերահսկում ու կանխել նման երևույթները:
Հարկավոր է նշել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սեռական
թրաֆիքինգի համար նշանակակետ երկիր է, քանի որ կա խորը համոզմունք, ըստ
որի՝ այն մի պետություն է, որն ունի բազում հնրավորություններ աղքատ
երկրների ներկայացուցիչների համար:

Հանցագործներ (իրավախախտներ)

Սեռական թրաֆիքինգի հանցագործներին բացահայտելու ամենահեշտ
ուղիներից մեկը շրջապատում առկա հանցավոր խմբավորումների բացահայտումն է: Չնայած այն բանին, որ հանցավոր խմբավորումներն ունեն իրենց տեղայնացումը, նրանք շատ հաճախ նույնքան քողարկված են, որքան իրենց զոհերը:
Երբ

փորձ

ենք

կատարում

բացահայտել

սեռական

թրաֆիքինգի

հանցագործներին, հարկավոր է հաշվի առնել հանցավոր ակտիվության բազմաթիվ կողմերը: Բացի այն անձանցից, որոնք ներգրավված են սեռական թրաֆիքինգի մեջ, հարկավոր է հանցագործների շարքին դասել նաև զոհերի հաճախորդներին: Սակայն հարկ է նշել, որ այս ոլորտում հետազոտություններ շատ քիչ
են արվել, և առկա տեղեկատվությունը շատ սակավ է (Raymond, 2004)։ Քանի որ
շատ հանցավոր խմբավորումներ այդպես էլ մնում են չբացահայտված և գաղտնի,
սեռական թրաֆիքինգի դրևորումները ևս մնում են չբացահայտված: Ինչպես նշում
է Կանգասպուտան (2006), սեռական թրաֆիքինգ իրականացվում է համեմատաբար փոքր ու աննկատ հանցավոր խմբավորումների միջոցով, սակայն վերջիններս
իրենց հերթին ավելի մեծ հանցավոր խմբավորումների մաս են կազմում:
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Անհատի՝

սեռական թրաֆիքինգի մեջ ներգրավման ուղին հասկանալու

համար հարկավոր է բացահայտել այն մարդուն, որը զոհին ներկայացրել է
հանացավոր խմբավորմանը: Ինչպես արդեն նշվեց, անհատի դերում, որն առաջին
օղակի ներկայացուցիչ է, հաճախ հանդիսանում է զոհի ընտանիքի որևէ մի
անդամը,

ընտանիքի

մտերիմ

բարեկամը

կամ

զուգընկերը:

Երեխաների

զոհայնացման պարագայում նման անձի դերում առավել հաճախ հանդես են
գալիս ընտանիքի անդամները կամ բարեկամները, որոնք նպաստում են
երեխաների ներգրավվմանը սեռական թրաֆիքինգի մեջ:
Ինչպես ավելի վաղ նշվեց, շատ ընտանիքիների անդամներ հավատում են,
որ այդ քայլին գնալով՝ իրենք իրենց երեխային հնարավորություն են տալիս ավելի
բարեկեցիկ կյանք ունենալու, ընդ որում՝ երեխայի դիմաց ընտանիքի անդամը
կարող է ստանալ գումար կամ այլ ապրանք, օրինակ՝ հեռուստացույց: Շատ դժվար
է առանձնացնել նման ընտանիքների ժողովրդագրական բնութագրիչները: Որոշ
հետազոտողներ նշում են, որ նման ընտանիքի անդամները հաճախ տղամարդիկ
են, քանի որ ընտանիքի ղեկավարող օղակը հենց տղամարդն է: Որոշ
հետազոտողներ նշում են, որ նման ընտանիքի անդամի դերում կարող է լինել
մայրը, ով հավատացած է, որ նման քայլի գնալով՝ ապահովում է իր երեխայի
բարեկեցիկ ապագան (McCabe, 2008)։
Սեռական թրաֆիքինգի մեջ կանանց ներգրավվող մյուս օղակը վերջիններս
են։ Նման զուգընկերը կավատի նման սկսում է մոլորեցնել կնոջը սիրո ու
անվտանգության խոստումներով, երբ իրականում նա

սեռական թրաֆիքինգ

իրականացնող կազմակերպության հավաքագրող է, որը որոշ ժամանակ անց այդ
նույնը կնոջը վաճառելու է սեռական թրաֆիքինգի հանցավոր աշխարհ: Բացի այս՝
երբեմն հավաքագրողների դերում հանդես են գալիս կանայք, որոնք ոչ վաղ
անցյալում իրենք էլ էին ենթարկվել զոհայնացման (McCabe, 2008)։Նման զոհերը,
որպեսզի իրենց թրաֆիկյորների շրջանում որոշակի կարգավիճակ ձեռք բերեն,
սեռական թրաֆիքինգի աշխարհ են ներգրավում այլ կանանց:
Սեռական թրաֆիգինգի հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավված են
նաև

այսպես կոչվող

«միջին

մարդիկ»:
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Դրանք

այն

մարդիկ

են,

որոնք

պատրաստում

են

ճանապարհորդության

համար

անհրաժեշտ

կեղծ

կամ

օրինական փաստաթղթերը, մարդիկ, որոնք ուղեկցում են զոհին մի երկրից մյուս
երկիր ճանապարհորդելիս, ինչպես նաև մաքսային պաշտոնյաները, որոնք
հնարավորություն են տալիս «կասկածելի» մարդկանց մուտք գործելու նշանակետ
հանդիսացող երկիր:
Ինչպես այլ հանցավոր խմբավորումների պարագայում, այս դեպքում էլ
միջին օղակի նման մարդիկ կապեր ունեն կառավարության ներկայացուցիչների
ու հանցավոր խմբավորումների անդամների հետ: Այն մարդիկ, որոնք պատրաստում են օրինական փաստաթղթեր, ևս իրենց գործի գիտակն են, ունեն կապեր
իրավապահ մարմիններում, տեղեկացված են օրենքների մասին և այլն: Այն
մարդիկ, որոնք ճանապարհորդում են կին զոհերի հետ, հաճախ արական սեռի
ներկայացուցիչներ են և հանդես են գալիս որպես զոհի ընտանիքի անդամ: Ինչևէ,
ինչպես արդեն նշվել է, երեխաների թրաֆիքինգի պարագայում բնական է, որ
ուղեցող անձնավորությունը լինի իգական սեռի

ներկայացուցիչ և հանդես գա

որպես երեխայի խնամակալ (McCabe, 2008)։ Երեխայի սեռական թրաֆիքինգի որոշ
բացառիկ դեպքերում նման կանայք խնամում են շատ փոքր երեխաներին այնքան
ժամանակ, մինչ հնարավոր է լինում վերջիններիս ներգրավումը հանցավոր
գործունեության մեջ:
Ինչպես նշում է Կանգասպոնտան (2006), թրաֆիկյորի համար հիմնական
դրդապատճառը շահն է, իսկ հաճախորդի համար` հաճույքը: Սեռական
թրաֆիքինգը հանցավոր խմբավորմանը կարող է բերել հազարավոր դոլարների
եկամուտ: Ինչպես արդեն նշվել է, սեռական թրաֆիքինգը ներկայումս

ամեն

եկամտաբեր բիզնեսներից մեկն է: Այս ամենի հետ մեկտեղ սեռական թրաֆիքինգի
հաճախորդները շահագրգռված չեն ֆինանսական շահ ստանալու մեջ:
Ինչպես այլ հետազոտողներ, Ռայմոնդն ու Հուգեսը (2001) նշում են, որ սեքս
թրաֆիքինգ

իրականացնող

հանցավոր

անձինք

հիմնականում

ցանկացած

տարիքի, սոցիալ–տնտեսական տարբեր կարգավիճակներ ունեցող տղամարդիկ
են: Իսկ սեռական թրաֆիքինգի ծառայություններից օգտվող հաճախորդները
գերազանցապես

մտածում

են

իրենց
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սեռական

պահանջմունքների

և

ցանկությունների բավարարման մասին և շատ հաճախ անտեսում են այն, որ զոհը
չի ցանկանում իր հետ ունենալ հարաբերություններ: Նման բան գերազանցապես
դրսևորվում է երեխաների սեռական թրաֆիքինգի պարագայում, երբ հաճախորդը
պատրաստ է վճարել հարյուրավոր, անգամ հազարավոր դոլարներ երեխայի հետ
սեքս ունենալու նպատակով:

Խնդրի հրահրում

Ինչպես ցանկացած հանցավոր դրսևորում, այնպես էլ այս դեպքում
գոյություն

ունեն

վերջինիս

հաջողության

բազմաթիվ

բացատրություններ:

Սեռական թրաֆիքինգը մուլտիբիլիոնանոց արդյունաբերության (ինդուստրիայի)
աղբյուր է, որն ունի զոհերի անվերջանալի մատակարարման հնարավորություն

(Farr, 2004)։ Միշտ էլ կլինեն աղքատ երկրներ, որոնցում կանանց համար քիչ
հնարավորություններ կլինեն: Միշտ կլինեն անհատներ, որոնք սեփական շահի
համար կշահագործեն այլ անհատների, և քանի դեռ չկան կանխարգելիչ
գործառույթներ, սեռական թրաֆիքինգը կշարունակի զարգանալ:
Այս խնդրի լուծմանը նպաստում են այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են
քողարկվածությունը, տեղեկատվածության պակասը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ սեռական թրաֆիքինգի իրականացման համար անհատը կրում է տասը
տարվա պատիժ, մինչդեռ տասը կիլոգրամ հերոինի կամ գողացված զենք –
զինամթերքի ներմուծման համար պատժվում են ցմահ ազատազրկմամբ (McCabe,

2010)։ Կրկին պետք է նշել, որ առանց զոհերի բացահայտման ու

առանց

օրենսդրական պատիժների կիրառման սեռական թրաֆիքինգը կշարունակվի:
Սեռական թրաֆիքինգի զոհերի մասին քիչ տեղեկացվածությունը կարող է
վերջինիս շարունակական բնույթի պատճառ լինել: Ինչպես արդեն նշվել է, զոհերի
մեծամասնությունը զոհայնացվում է իրենց հայրենիքից դուրս, այլ երկներում:
Բռնաբարության

մասին

տեղեկացնելու

հիմնական

խոչընդոտը

լեզվական

արգելքն է: Այս ամենից բացի՝ զոհերի մեծամասնությունը ներգաղթում է
նշանակետ հանդիսացող երկիր անօրինական փաստաթղթերով, կամ նրանց
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փաստաթղթերն առգրավվում են թրաֆիկյորների կողմից: Նման զոհերի մեծ մասն
այնպիսի երկրներից են, որտեղ չկա վստահություն իրավապահ մարմինների
հանդեպ, չգիտեն իրենց իրավունքները, և այդ իսկ պատճառով անգամ վախենում
են բարձրաձայնել իրենց զոհայնացման փաստը: Նրանք, ովքեր հավատում են
իրավապահ մարմինների արդարությանը, չեն բարձրաձայնում իրենց զոհ լինելու
մասին, քանի որ չեն ցանկանում վերադառնալ իրենց հայրենիք: Եթե զոհերը
չխոսեն և չբարձրաձայնեն բռնության զոհ դառնալու փաստը, վերջինիս դեմ
պայքարն անհնար

է: Եվ, վերջապես, անհնար է բացառել համացանցի

ազդեցությունը անձանց սեռական շահագործման նպատակով թրաֆիքինգի
ենթարկման գործընթացում (McGinnis, 2004)։

Օրենսդրական քաղաքականությունը սեռական թրաֆիքինգի ոլոտում

Չնայած որ սեռական թրաֆիքինգի դեպքերի մասին գիտեն տարիներ
շարունակ, և արդեն տարիներ շարունակ գործում են հասարակական կազմակերպություններ, որոնք աջակցություն են ցուցաբերում սեռական թրաֆիքինգի
զոհերին, երբ հարց են տալիս սեռական թրաֆիքինգի մասին, մարդկանց
մեծամասնությունը չունի պատկերացում, որ դա ևս հանցավոր գոծունեության
դրսևորում է: Համաձայն մարդկանց ընկալման՝ ստրկությունը մնացել է
անցյալում, և որ այն մեր օրերում արդիական երևույթ չէ:
Այս քսան դարերի ընթացքում գոյություն չի ունեցել գոնե մեկ բաժին, որը
պատասխանատու կլիներ բոլոր թրաֆիքինգի դեպքերի գրանցման համար

(McCabe,

2010)։

Այնուամենայնիվ,

2004

թ․–ին

ԱՄՆ

արդարադատության

նախարարությունը նշել է, որ տարեկան մոտ 45, 000 մարդու համար ԱՄՆ
հանդիսացել է թրաֆիքինգի նշանակետ երկիր:
2000 թվականին, հաշվի առնելով այն փաստը, որ տարեկան ողջ
աշխարհում մոտ 700. 000 մարդ ենթարկվում է թրաֆիքինգի, Միացյալ
Նահանգների

Կոնգրեսն

ընդունեց

Թրաֆիքինգի
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զոհերի

ու

բռնությունից

պաշտպանության ակտը: Համաձայն այդ ակտի՝ պետությունները բաժանվեցին
երեք խմբի` ծագման երկիր, տարանցիկ երկիր և նշանակետ երկիր: Ոչ միայն
գրանցվում էր նման երկրների կարգավիճակը, այլև ամրագրվում էր վերջիններիս
տեղը սանդղակում (McCabe, 2010)։
Պետությունները դասակարգվում էին երեք խմբերում: Առաջին երկու
մակարդակներում դասակարգվում են այն երկրները, որոնք այս կամ այն չափով
պայքարում են մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ, իրականացնում որոշակի կանխարգելիչ ծրագրեր, իսկ երրորդ խմբում գտնվում են այն խմբերը, որոնք ոչ մի բան չեն
ձեռնարկում այդ արատավոր և հանցավոր երևույթի դեմ պայքարի գործընթացում:
Այս

ակտի

ընդունումից հետո տարբեր

երկրներում

ձեռնարկվեցին

հակաթրաֆիքինգային տարբեր ծրագրեր: 2003 թ․–ին նախագահ Զորջ Բուշն
ստորագրեց փաստաթուղթ, որով Թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանության ակտը
երկարացվեց: Ի լրացում այս ամենի՝ ամեն տարի ներկայացվում է մարդկանց
թրաֆիքինգի վերաբերյալ զեկույց: Որոշ երկրներ ևս ներկայացնում են զեկույցներ
և

տեղեկատվություն

տրամադրում

իրենց

մոտ

տեղի

ունեցող

սեռական

թրաֆիքինգի դեպքերի վերաբերյալ:

ՍԵՌԱԿԱՆ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳ: Բնորոշ իրադրություն
2010 թ․–ին երկու եվրոպացի կին համացանցի միջոցով ամառային առաձակուրդների
համար աշխատանք էին որոնում ԱՄՆ –ում: Քրեյգի աշխատանքային առաջարկների ցանկի
միջոցով նրանք աշխատանք գտան Փենսիլվանիայում: Վիզաներ ստանալուց հետո նրանց
ճանապարհ ընկան: Նրանք մտադրված էին աշխատել ողջ շաբաթվա ընդացքում, իսկ շաբաթ –
կիրակի օրերին ճամփորդել Նահանգներով և փորձել տեսնել այնքան, որքան հնարավոր կլինի
այդ ժամանակահատվածում: Երիտասարդ կանանց պլաները անէացան, երբ նրանք հասան
ԱՄՆ, և գործատուն, հանդիպելով նրանց օդանավակայում, տեղափոխեց նրանց մի տուն,
որտեղ ապրում էին այլ կանայք և սեռական ծառայություններ մատուցում գումարի դիմաց,
գումար, որը կանայք երբևիցե չէին տեսնում: Մի քանի ամիս շարունակ զոհայնացված լինելու
հետո կանայք անհետացան: Կանանց աջակցություն էր ցուցաբերվել տեղական ՀԴԲ մարմնի
աշխատակիցների ու Հարավարևմտյան Փենսիլվանիայի Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ
պայքարի կոալիցիայի կողմից: Եվ այժմ կանայք գտնվում են իրենց երկրում, իրենց
ընտանիքիների հետ:
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ՀԱՐՑԵՐ:


Ի՞նչն է այս պատմությանը տալիս ոչ սովորական բնույթ:



Ի՞նչ եք կարծում՝ ինչպիսի ծառայություններ պետք է մատուցի

Կոալիցիան զոհերի համար:

Ամփոփում
Համաձայն ՄԱԿ – ի սահմանման՝ մարդկանց թրաֆիքինգը ուժի կիրառման
կամ

վերջինիս

կիրառման

սպառնալիքով

անձանց

հավաքագրումն

է,

տեղափոխումը, պահումը կամ ստացումը: Ավելի ուշ Մարդկանց թրաֆիքինգի
դեմ պայքարի՝ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կողմից ընդունված ակտում (2000)
սահմանվեցին

մարդկանց

թրաֆիքինգի

ծանր

տեսակները՝

1)

սեռական

թրաֆիքինգը, որում շուկայանացված սեռական ակտն իրագործվում է վախի,
սպառնալիքի կամ պարտադրանքի միջոցով, կամ սեռական ակտ, որում
ներգրավված անձի 18 տարեկանը դեռ չի լրացել, 2) ուժի կիրառման կամ վերջինիս
կիրառման սպառնալիքով անձանց հավաքագրումն է, տեղափոխումը, պահումը
կամ ստացումը աշխատաքային շահագործման նպատակով կամ այլ ծառայությունների մատուցման համար: Ինչևէ, ինչպիսին էլ լինի սահմանումը, այն միայն
առաջին քայլն է հանցանքի կանխման գործընթացում: Այս գլուխը կենտրոնացած
էր սեքսի կամ սեռական թրաֆիքինգի նպատակով մարդկանց զոհայնացման
հիմնահարցերի վրա:
Սեռական թրաֆիքինգի զոհերը ներգրավվում են սեռական թրաֆիքինգի
մեջ խարդախության կամ սպառնալիքի ազդեցության ներքո: Թրաֆիքինգի զոհերի
մեծամասնության համար նշանակակետ են հանդիսանում այնպիսի երկրները,
որոնք ունեն զվարճանքի կենտրոններով առևտրային կենտրոններ կամ մեծ
զինվորական ճամբարներով տարածաշրջաններ: Հենց նման վայրերում են, որ
թրաֆիկյորներն ու իրենց զոհերը կարողանում են հեշտությամբ միախառնվել և
գործել:
Գլխում ներկայացվում են նաև

վիճակագրական որոշակի տվյալներ՝

կապված այն բանի հետ, թե տարեկան որքան մարդ է դառնում սեքս թրաֆիքինգի
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զոհ: Ներկայացվում են նաև այն ակտերն ու նորմավորող փաստաթղթերը, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում պայքարելու թրաֆիքինգի երևույթի դեմ:
Անկախ ամեն ինչից՝ սեռական թրաֆիքնգը մինչ օրս մնում է քողարկված և
շատ դեպքերում չբացահայտված, որն էլ հանգեցնում է նրան, որ այն՝ որպես
երևույթ, շարունակում է անընդհատ տեղի ունենալ: Միայն ուսումնասիրությունների և նման գրքերի (ինչպիսին այս գիրքն է) միջոցով հնարավոր կլինի
վերջապես հասկանալ թե ինչ է սեռական թրաֆիքինգը, սահմանել այն և,
վերջապես, վերացնել այն:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Եթե մարդկանց թրաֆիքինգը բոլոր երկրների համար խնդիր է, ինչո՞ւ են
այդքան սակավ իրավական միջամտությունները:
2. Ինչո՞ւ են մարդկանց թրաֆիքինգի դեպքում տարիքով մեծ զոհերն
արժանանում սակավ ուշադրության:
3. Արդյո՞ք արդարացի է, որ ծնողը վաճառում է ստրկության երեխաներից
մեկին, որպեսզի սնունդ մատակարարի մյուս երեխաներին:
4. Ի՞նչ եք կարծում՝ ինչու է սեռական թրաֆիքինգը շարունակում զարգանալ
և ամեն տարի առավել լայն մասշտաբներ ընդգրկել։
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Michelle L. Meloy, Susan L. Miller
“The Victimization of Women: Law, Policies, and Politics” / 2011, OXFORD
University Press
Chapter 3: The Violent Victimization of Women: An Overview of Legal,
Empirical, and Measurement Issues (Written by LeeAnn Lovanni) (pp. 37 - 67)

ԳԼՈՒԽ 3: ԿԱՆԱՆՑ ԲՌՆԻ ԶՈՀԱՅՆԱՑՈՒՄԸ:
ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՉԱՓՄԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Չորս տարի շարունակ կինը հանդիսացել է ընտանեկան բռնության
սուբյեկտ: Երբ բռնությունն առավել սրվել էր, նա զանգահարել էր 911:
Ոստիկանության աշխատակիցը պատասխանել էր զանգին, սակայն ընթացք չէր
տվել և չէր ձերբակալել բռնարարին: Երբ բռնարարը սկսել էր բռնության ենթարկել
կնոջ երեխաներին, վերջինս օգտվել էր իր իրավունքից, համաձայն որի՝
բռնարարը պետք է լքեր տունը: Բռնարարը լքել էր տունը, սակայն չորս շաբաթ
շարունակ հետապնդում էր կնոջը: Մի անգամ հեռախոսով խոսելիս տղամարդը
կնոջն ասել էր. «Ես փողոցի մյուս կողմից նայում եմ քեզ, և ես պատրաստվում եմ
քեզ սպանել»: Ոչ մի անգամ կինն այլևս ոստիկանություն չէր զանգահարել:
Մի օր, երբ նա վերադառնում էր աշխատանքից տուն, մի մեքենա կտրեց
նրա ճանապարհը: Նա կանգ էր առել և փորձում էր հասկանալ, թե ինչ է տեղի
ունենում, իսկ այդ ժամանակ բռնարարը դուրս էր եկել, հարձակվել կնոջ վրա և
սպանել: Բռնարարը ցմահ դատապարտվել էր (People v. Poynton, Ct. L.A. County

[2001])։
Վերը ներկայացված իրավիճակը տեղի էր ունեցել 2001 թվականին
Կալիֆորնիայում, սակայն, դժբախտաբար, այն չի հանդիսանում անոմալիա1։
Նման մահաբեր (լետալ) իրավիճակների մեդիա լուսաբանումը մասնավոր
ոլորտում բարձրացրել է իրազեկվածությունը բռնության վերաբերյալ, և վերջին
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տասնամյակներում ծաղկում է ապրում կանանց բռնի զոհայնացան գիտական
ուսումնասիրությունը2: Սակայն մինչ օրս ամուսնական կամ զուգընկերոջ կողմից
իրագործվող բռնությունը շատ կանանց համար շարունակում է մնալ արդիական:
Փոխհարաբերություններում տեղ գտնող ոչ բոլոր բռնության դեպքերն են
ավարտվում մահվան ելքով, ինչպես դա տեղի է ունեցել վերը ներկայացված
իրադրությունում, բայց, այնուամենայնիվ, սպանված կանանց 33 %-ը սպանվել է
իրենց ամուսինների կամ զուգընկերների կողմից3 : Որպես համեմատություն՝
նշենք, որ սպանված տղամարդկանց միայն 3 %-ն է զոհ դարձել իրենց կանանց
կամ զուգընկերների կողմից4։ Ավելին, բոլոր այն դեպքերում, երբ սպանությունը
համարվել է զուգընկերոջ կողմից իրականացված, յուրաքանչյուր չորս զոհից
երեքը կին էին5: Այս ամենը պահանջում է միջամտության իրականացում: Սակայն
ներկայիս քաղաքակրթությունն ու պրակտիկ դաշտը, որը պայքարում է կանանց
հանդեպ բռնության դեմ, շատ հեռու է իդեալական լինելուց, և մեր գիտելիքները
կանանց զոհայնացման մասին շատ հեռու են կատարյալ լինելուց:
Այս գլխում անդրադարձ կկատարվի կանանց զոհայնացման հիմնախնդրին,
հիմնական պատճառներին, իրավական դաշտի խնդիրներին և բացերին:

Քրեական

արդարադատության

պատասխանը

կանանց

հանդեպ

տղամարդկանց բռնությանը: Պատմական ակնարկ

Ինտիմ զուգընկերոջ կողմից իրականացվող բռնություն
Ինտիմ

հարաբերություններում

ծեծի

առկայությունը

նորություն

չէ:

Սոցիոլոգներն ու անտրոպոլոգները գտնում են, որ մեր օրերում առկա
ամուսնության տեսակը արտաքսում է կնոջը` դիտարկելով վերջինիս որպես
երկրորդ դասի ներկայացուցիչի6: Մոնոգամ ամուսնությունները կանանց տվել են
պաշտպանություն, իսկ տղամարդկանց` հայր իրավունք լինելու

և իրենց

ինքնության երաշխավորություն: Կանայք գնվում և վաճառվում էին որպես
տղամարդկանց սեփականություն և կանայք իրավունք չունեին ունենալու իրենց
սեփականույթյունը, և այդպիսով վերջիններս ձեռք էին բերում սոցիալապես,
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իրավապես և տնտեսապես կախում իրենց ամուսիններից կամ հայրերից7: Այս
պատմասոցիալական

պատկերը

արմատապես

պայմանավորում

հարաբերություններում բռնության առկայությունը: Ընդ որում՝

է

ինտիմ

սոցիալական

նման հարաբերությունների համակարգն առկա է նաև մեր օրերում8: Իհարկե,
առկա են նաև

տեսական այլ մոտեցումներ, որոնք փորձում են սահմանել

բռնության պատճառները, որոնց թվում կարելի է առանձնացնել սոցիալական
ուսուցման տեսությունը:
Չնայած այն բանին, որ ծեծը դարեր շարունակ հանդիսացել է կանանց
հանդեպ բռնության դրսևորում, հասարակության՝ այն որպես սոցիալական խնդիր
դիտարկելու սահմանումը հանդիսանում է նոր երևույթ: Որպես կանոն՝ նորմալ է
համարվել այն երևույթը, երբ տղամարդը օգտագործում է կնոջ և երեխաների
հանդեպ իր իրավունքը՝ վերահսկելու և կարգ ու կարգապահություն սահմանելու9:
Եվրոոպայից մինչ Ասիա, Հին Հունաստանից և միջին դարերից պատմությունը լի է
եղել օրինակներով, երբ կինը ենթարկվել է է վաճառքի, ծեծի, ծաղրի, մատնվել է
օրենքի կողմից անուշադրության10 :

Ինտիմ զուգընկերոջ կողմից իրականացվող ոտնձգություններին ուղղված
ժամանակակից բարեփոխումները

Մինչ 70 –80–ական թվականները համարվում էր, որ եթե տղամարդը ծեծում
է իր կնոջը կամ երեխային, ապա դա անձնական խնդիր է, և որ ոստիկանությունը
չպետք է խառնվի ընտանեկան խնդիրներին, և կարող տղամարդու ձերբակալության մասին խոսք անգամ չլինել: Հիմնական գործառույթը, որն իրականացնում էին ոստիկանության աշխատակիցները, մի որոշ ժամանակով հեռու էին
պահում տղամարդուն՝ հնարավորություն տալով վերջինիս մի փոքր սթափվել:
Ոստիկանության աշխատակիցները հաճախ նման զանգերն արհամարհում էին,
ընդունում տղամարդկանց կողմը և ներգրավվում զոհերի մեղադրանքների
ներկայացման մեջ22: Նրանք չունեին որոշակի հմտություններ նման զանգերի
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դեպքերում՝ որոշակի քայլեր ձեռնարկելու համար: Ինչպես նաև կարծում էին, որ
նման զանգերը կարող են իրենց համար էլ վտանգ պարունակել, և որ չկա նման
դեպքերին արձագանքելու անհրաժեշտություն23: Ֆրուստրացվելով ոստիկանների
նման արձագանքից՝ ամուսինների կողմից բռնության ենթարկվող կանայք ձևավորում էին խմբավորումներ և գալիս ոստիկանական բաժանմունքների դիմաց
բողոքի ցույցերի:
Արդեն 80-ական թվականների կեսերին ԱՄՆ–ում մի շարք նահանգներ
ընդունել էին օրենքներ, որոնք թույլ էին տալիս պայքարել «ընտանեկան բռնության» դեմ: Չնայած այդ ամենին՝

ոստիկանության բազմաթիվ աշխատակիցներ

մինչ այժմ էլ հրաժարվում են ձերբակալել բռնարարին, եթե հանցանքը չի
կատարվել ոստիկանության աշխատակցի անմիջական ներկայության պայմաններում29: Համաձայն օրենքի՝ ոստիկանության աշխատակիցն իրավունք չունի
չձերբակալել բռնարարին, անգամ այն դեպքում, երբ ինքը՝ զոհը, չի գիտակզում իր
զոհայնացման հանգամանքը: Որոշ դեպքերում հենց զոհերն իրենք են վախենում
բռնարարի ձեռբակալման հանգամանքից, քանի որ վերջինիս հետևանքները
կարող են նաև անդարձելի լինել31,32: Ձեռնարկվում են հստակ մշակված
գործողություններ,

որոնք

հնարավորություն

կընձեռեն

առանց

զոհին

հարցաքննության ենթարկելու բերման ենթարկել նրան: Այս հանգամանքից
ելնելով՝ զոհերը ևս պետք է տեղեկացված լինեն, հնարավորություն ունենան
կացարաններ

կամ

հիվանդանոց

տեղափոխվելու,

եթե

կա

վերջինիս

անհրաժեշտությունը:
Ոստիկանության
չձեռնարկման

կողմից

հավանական

այս

կամ

պատճառները

այն

քայլի

ձեռնարկման

պայմանավորված

են

կամ

այնպիսի

գործոններով, ինչպիսիք են ծեծի ենթարկված կանանց «անխելքությունը», որի
հետևանքով նրանք կա´մ շարունակում են մնալ իրենց ծեծի ենթարկող
անձնավորության հետ, կա´մ որոշ ժամանակ անց նորից վերադառնում են
վերջինիս մոտ, կամ այն հավատքը, որ բռնության ենթարկվում են այնպիսի
կանայք, որոնց ընտանիքներն ունենց ցածր սոցիալ– տնտեսական բնութագրիչներ,
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նման կանայք համարվում են էթնիկական/ռասայական փոքրամասնության
ներկայացուցիչներ33:
Կան նաև այլ բազմաթիվ գործոններ՝ իրավական կամ այլ բնույթի, որոնք
որոշակի ազդեցություն են ունենում այն գործողությունների իրականացման վրա,
որոնք ձեռնարկվում են, երբ ոստիկանությունը ժամանում է դեպքի վայր34։ Երբ
բռնության արդյունքում զոհը ստանում է ծանր վնասվածքներ, կամ բռնության
ժամանակ կիրառվում է ատրճանակ, զոհը գերադասում է դիմել ոստիկանություն,
որպեսզի բռնարարին ձեռբակալեն: Էական ազդեցություն է ունենում ոստիկանության որոշման կայացման վրա զոհի կերպարն ու վարքը: Նման ազդեցություն է
ունենում նաև բռնարարի անձն ու վարքը: Եթե բռնարարն իրեն ագրեսիվ է
դրսևորում ոստիկանության աշխատակցի հանդեպ, դրանով իսկ մեծացնում իր
ձերբակալված լինելու հավանականությունը: Ձերբակալմանը կարող է նաև
նպաստել այն, որ բռնարարի հետ կապված նախկինում ևս եղել են զանգեր, կամ
նա ունի բռնի անցյալ: Ձերբակալմանը նպաստող մեկ այլ գործոն կարող է
հանդիսանալ բռնարարի աղքատ լինելը, կամ այն, որ նա սևամորթ է կամ
իսպանալեզու: Այս ամենից պարզ երևում է, որ ոստիկանների կողմից ձերբակալության որոշում կայացնելու վրա կարող են ազդել ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ
սուբյեկտիվ գործոններ35:
Ոստիկանների որոշումը նաև որոշակի կախվածություն ունի զոհերի և
վերջիններիս վերաբերմունքի հետ, վերաբերմունք, որը պայմանավորված է տեղի
ունեցող իրադարձություններով: Նման իրադրություններում կանանց վարքի
դրդապատճառները կարող են տարբեր լինել: Որոշ կանայք անհարմար են զգում,
որ շրջապատի մարդիկ հանկարծ

կարող է իմանան, որ իրենք բռնության են

ենթարկվում իրենց իսկ ամուսնու կողմից, և այդ հանգամանքը կարող է
դրդապատճառ հանդիսանալ բռնությունը քողարկելու համար: Եթե որոշակի
ժամանակ անց բռնության դրսևորումները դադարում են, և նրանց մոտ
արմատավորվում է այն հավատը, որ բռնարարը կփոխվի, որոշ կանայք ներում են
իրենց բռնարարներին: Աղքատ կանայք կարող են խուսափել դիմել իրավապահ
մարմինների օգնությանը, քանի որ տնտեսապես կախվածության մեջ են գտնվում
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իրենց

բռնարար

զուգընկերներից:

Բռնարարների

կողմից

դրսևորվող

վրեժխնդրությունը կարող է տարբեր կերպ դրսևորվել՝ սկսած ֆիզիկական
բռնությունից

ընդհուպ

մինչ

երեխաների

առևանգում,

զոհերի

հանդեպ

տարաբնույթ դիվերսիաների դրսևորում: Այս իրավիճակն ավելի է բարդանում, երբ
կանայք բնակվում են հասարակական բնակավայրերում կամ օգնություն են
ստանում:
Այն կանայք, որոնք դիմում են արդարադատության մարմիններին, որպեսզի
ստանան աջակցություն, որոշակի պատժամիջոցների կիրառում բռնարարների
հանդեպ կամ աջակցություն իրենց երեխաների համար, այդ ամենին հասնելուց
հետո այլևս չեն զգում իրավապահ մարմինների վերահսկողության ներքո
գտնվելու կարիք:36
Վերը թվարկվածները միջամտության միակ ձևերը չեն. դրանք բազմաթիվ
են և բազմազան:

Սեռական ոտնձգություն և բռնաբարություն

Երբ դարեր շարունակ կանայք և աղջիկները դիտարկվում էին որպես
տղամարդկանց սեփականություն, նշանակում էր, որ վերջիններիս հանդեպ
բռնությունը չի դիտարկվում որպես զոհայնացման միջոց: Բռնաբարությունը
համարվում

էր

հանցանք,

որը

վնասում

է

ամուսնու

կամ

հոր

հետաքրքրությունները, և զոհը համարվում էր «կոտրված իր», այլ ոչ թե մեկը, ով
ունենում է հուզական և ֆիզիկական վնասվածքներ49: Պատմական զարգացման
ընթացքում բռնաբարության դեմ պայքարող օրենքների հիմնական նպատակը
հարուստ ընտանիքներում կույս աղջիկների պաշտպանությունն էր50: Ավանդույթի
համաձայն տղամարդը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել՝ իր իսկ
կնոջը բռնաբարելու համար: Նման մոտեցումը բխում է այն հանգամանքից, որ
կինը որոշակի պարտականություններով կապված է ամուսնու հետ, և իր
պարտականությունների մեջ մտնում է նաև ամուսնու սեռական պահանջմունքների բավարարումը51։ Սակայն որոշակի զարգացումների արդյունքում
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օրենքի ներկայացուցիչները եկան այն համոզման, որ ամուսնության արդյունքում
կինն ու տղամարդը դառնում են մեկ ամբողջություն, և կանայք կորցնում են իրենց
նույնականությունն ու դառնում տղամարդկանց սեփականությունը52,53: Բազմաթիվ
օրենքներ, որոնք ընդունվել են ինչպես Բրիտանիայում, այնպես էլ Միացյալ
Նահանգներում, հնարավորություն են տալիս կանանց պահպանելու իրենց
ինքնությունը, ինչպես նաև իրավունք են տալիս աշխատել տան սահմաններից
դուրս, ղեկավարել իրենց եկամուտները և այլն: Սակայն նման փոփոխությունները
շատ փոքր վերահսկում ունեն ընտանեկան բռնության դրսևորումներում54,55:
Բռանաբարություն իրականացնող անձանց հանդեպ որոշակի գործողությունների իրականացումը գերազանցապես կախված է զոհի ու բռնարարի սոցիալական կարգավիճակից: Աստվածաշնչյան ժամանակաշրջանում տղամարդը, որը
բռնաբարել էր կույս աղջկա, կարող էր ենթարկվել մահապատժի: Մյուս կողմից,
ամուսնացած կինը, ով ենթարկվել էր բռնաբարության, կարող էր համարվել
արժանի հանդիմանությանը և ևս ենթարկվեր մահապատժի: Ֆեոդալական
ժամանակաշրջանում գյուղական ծագում ունեցող կանանց բռնաբարությունը
համարվում էր ընդունելի երևույթ, բայց միևնույն ժամանակ ազնվական ծագում
ունեցող կանանց բռնաբարությունը համարվում էր պատժելի արարք56:
«Իրական» բռնաբարության մասին կարող է խոսք գնալ այն դեպքում, երբ
բռնարարն ու զոհը բացարձակապես օտար անձինք են, երբ բռնարարը զինված է և
անակնկալի է բերում զոհին:57,58

Իրական բռնաբարության պարագայում զոհն

ավելի երիտասարդ է լինում, քան բռնարարը, զոհն անփորձ է և ներգրավված է
այնպիսի ակտիվություններում, որոնք բացառում են վերջինիս հնարավորությունները զերծ մնալու զոհայնացումից: Սովորաբար նման իրավիճակներում
զոհերը փորձում են խույս տալ, պայքարել և ստանում են տարաբնույթ
վնասվածքներ: Վերջապես, որոշ դեպքերում զոհերը վազում են ոստիկանություն,
հայտնում իրողությունը և ակնկալում, որ բռնարարը կկրի արժանի պատիժ:
Բռնաբարությունների մեծ մասը չի համապատասխանում վերոնշյալ բնութագրիչներին: Բռնարարը մի մարդ է, որը քաջ ծանոթ է զոհին, կամ ավելին՝ նրանք
որոշակի հարաբերություններում են` ամուսնական կամ ինտիմ: Բռնաբարության
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ժամանակ չի կիրառվում որևիցե մի հրազեն, չեն հասցվում ֆիզիկական լուրջ
վնասվածքներ, և չեն լինում ականատեսներ: Զոհն անմիջապես չի դիմում
օգնության, այլ սպասում է որոշակի ժամանակահատված, որն էլ իր հերթին
պատճառ է դառնում հանցանքի բացահայտման գործընթացի բարդացման: Այն
դեպքերում, երբ բռնաբարությունից անմիջապես հետո չեն դիմում իրավապահ
մարմինների օգնությանը, շատ դժվար է լինում սահմանել տեղի ունեցածի
իսկությունը, շատ ավելի մեծանում է հավանականությունը, որ բռնարարը պատիժ
չկրի, իսկ զոհը համարվի մեղավոր այն ամենում, ինչ որ տեղի է ունեցել վերջինիս
հետ: Եվ նման պարագայում տեղի ունեցածը կարող է համարվել «տարաձայնության» հետևանք59: Երբեմն զոհերը խուսափում են հայտնել այն մասին, որ
իրենք ենթարկվել են զոհայնացման այն պատճառով, որ կա որոշակի ռիսկայնություն երկրորդական զոհայնացման արդեն իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից60: Զոհերը պետք է միշտ պատրաստ լինեն մեծ ջանքեր
գործադրել, որպեսզի կարողանան ապացուցել իրենց զոհայնացման փաստն ու
իրենց՝ տվյալ զոհային իրադրությունում դերակատարության բացակայությունը:
Ցավոք, բռանաբարության երևույթը մինչ օրս էլ վերջնականապես չի
ստացել հստակ սահմանում և մեկնաբանվում է սեքսիստական կարծրատիպերի
տեսանկյունից: Համաձայն ավանդական մոտեցման՝ կինը, որը կարող ենթարկվել
բռնաբարության իր կամքից անկախ, քանի որ եթե ինքը չի ցանկանում ենթարկվել
բռնաբարության, ունի բոլոր հնարավորությունները հաջող պաշտպանության:
Ինչպես նաև առկա է խորին համոզմունք, որ բռնաբարությունների դեպքերի
մեծամասնությունը կեղծ է61: Ֆիմինիստներն ու այլ գիտակարգերի ներկայացուցիչներ երկար տարիներ աշխատում են, որպեսզի կարողանան վերացնել նման
առասպելները, ինչպես նաև որպեսզի ամրապնդեն այն գաղափարը, որ
բռնաբարույթունը սեռական ցանկությունը բացասական ձևով բավարարելու
միջոց է62: Որոշ գիտակարգեր «իրական» բռնաբարություն են համարում այն
դեպքերը, որոնք տեղի են ունենում տարբեր ռասայական պատկանելիություն
ունեցող անձանց միջև: Բռնարարի դերում հիմնականում հանդես են գալիս
սպիտակամորթ տղամարդիկ, իսկ զոհերի դերում` սևամորթ կանայք: Սակայն
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բռնաբարությունների

մեծ

մասի

պարագայում

և´

զոհը,

և´

բռնարարը

ռասայական նույն պատկանելիությունն ունեն63:
Բռանաբարության

հետ

առնչվող

ավանդական

իրավական

ակտերը

կենտրոնանում են զոհի բնույթի ու վերջինիս վարքի վրա, մասնավորապես, թե
վերջինս ինչ էր անում կամ կրում իր վրա այն ժամանակ, երբ տեղի էր ունենում
սեռական ոտնձգությունը, և ավելի քիչ ուշադրության են արժանանում բռնարարի
կողմից

ցուցաբերվող

վարքային

դրսևորումները64,65,66,67:

Ստրկատիրական

ժամանակներից ի վեր սև տղամարդու կողմից սպիտակ կնոջ բռնաբարությունը
դիտարկվում էր շատ ավելի դաժան, քան բռնության այլ դրսևորումներ69: Պատմականորեն, սևամորթ ստրուկ կինը իրավական տեսանկյունից չպետք է բռնության
ենթարկվեր իր տիրոջ կողմից, և անգամ մեր օրերում սևամորթ կնոջ բռնաբարությունը չի պատժվում նույնքան խիստ, որքան սպիտակամորթ կնոջ բռնաբարությունը: Սակայն այս հանգամանքն էլ կախված է այն բանից, թե բռնարարն
ռասայական ինչ պատկանելիություն ունի70 ։
Իրավական համակարգն արտացոլում է կարծրատիպային և սեռական այն
մոտեցումները, որոնք առկա են տվյալ հասարակությունում71 : Սակայն միշտ եղել
է և շարունակում է մնալ որոշակի անհավասարություն, որը պայմանավորված է
զոհերի ու բռնարարների ռասայական պատկանելիությամբ72: Սևամորթ կանայք
առավել շատ և հաճախ են ենթարկվում բռնաբարության, քան սպիտակամորթ
կանայք73 :

Սեռական

ոտնձգություններին

և

բռանաբարությունների

դրսևորմանն

ուղղված ժամանակակից բարեփոխումները

1970–ական թվականներին ֆեմինիստական ակտիվիստները հաջողությունների հասան բռնաբարությունների զարգացման և զոհերի տրավմաների
մասին տեղեկացվածության մակարդակի բարձացման գործընթացներում: Վերջին
երեսունհինգ

տարիների

ընթացքում

իրավապահ
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մարմինների

ներկայա-

ցուցիչներն ու հասարակական այլ մարմիններ սահմանել են իրավական ակտեր,
որոնք ուղղված են բռնաբարության զոհերի աջակցությանը: Իրավական այս
նորմերը գերազանցապես կենտրոնացած են բռնարարի վարքային դրսևորումների
կարևորման վրա, որն էլ զերծ է պահում զոհին այն բանից, որ վերջինս ապացուցի
իր անմեղությունը տեղի ունեցածում:
Հարկավոր է նշել, որ թե´ իրավական, թե´ սոցիալական ակտերը, որոնք
ընդունվել են տարբեր նահանգներում շատ տեղային են, և հնարավորություն չեն
ընձեռում դրանք կիրառելու այլ վայրերում: Ընդ որում՝ բոլորին բնորոշ է այն, որ
շատ դեպքերում, օրինակ, ընտանեկան բռնությունը չի դիտարկվում որպես
հակահասարակական երևույթ, որում անհրաժեշտ է ոստիկանության կամ
իրավապահ այլ մարմինների միջամտություն:

Հետապնդում

Հետապնդումը՝ որպես սոցիալական խնդիր, սկսել է դիտարկվել 1989
թվականին, երբ հայտնի դերասանուհի Ռեբեկկա Շայեֆֆերը երկրպագուի կողմից
հետապնդվելիս սպանվել էր: Սակայն մեր օրերում հետապնդումը՝ որպես
բացասական սոցիալական երևույթ, ավելի շատ համարվում է բռնաբարության,
մասնավորապես ինտիմ զուգընկերոջ կողմից իրագործվող բռնության մի մաս:
Կանայք առավել հաճախ են ենթարկվում հետապնդման: Հետապնդողի դերում
կարող է հանդես գալ նախկին ամուսինը կամ զուգընկերը: Սակայն պետք է նշել,
որ հետապնդման կարող են ենթարկվել նաև տղամարդիկ: Ինչպես նաև հետապնդում կարող է իրականացվել նույն սեռի ներկայացուցչի կողմից: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ամեն տարի ահռելի քանակությամբ
մեծահասակներ ենթարկվում են հետապնդման89:
ընդգրկել,

օրինակ,

անցանկալի

Հետապնդումը կարող է

հեռախոսազանգեր,

անցանկալի

կամ

սոցիալապես անընդունելի նամակներ կամ կարճ հաղորդագրություններ, զոհերին
անհարմար իրավիճակերի մեջ գցելը, անցանկալի նվերները, ինչպես նաև զոհի
մասին կեղծ կամ վատաբանող տեղեկատվության տարածում համացանցում կամ
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հասարակական այլ վայրերում, ինչպես նաև այդ տեղեկատվության՝ մարդուց
մարդ

փոխանցում:

Մենք

կարող

ենք

խոսել

հետապնդման

մասին

այն

պարագայում, երբ զոհը հայտնվում է վերը թվարկված իրավիճակներից որևէ
մեկում և մեկից ավելի անգամ91:
Հետապնդումն ներառում է նաև այնպիսի գործողությունների իրականացումը, ինչպիսիք են, օրինակ, գործողությունները, որոնք իրականացվում են
առանց զոհի թույլտվության, զոհին

պատկանող

սեփականությանը

վնաս

հասցնելը, զոհին, նրա ընտանիքի անդամներին ծաղրի ենթարկելը, համացանցի
միջոցով ոտնձգությունների դրսևորումը, որը հաճախ դասվում է կիբերբուլլինգի
շարքը, անձնական տեղեկատվության հրապարակավ տարածումը` առանց նախնական թույլտվության: Կանանց հանդեպ դրսևորվող բռնության այլ տեսակների
հետ համեմատած՝ հետապնդումը գերազանցապես տեղի է ունենում ռասայական
նույն

պատկանելիություն

ունեցող

անձանց

միջև92:

Համաձայն

ուսում-

նասիրությունների վերջին շրջանում մեծահասակների զոհայնացման հիմնական
պատճառը հենց հետապնդումն է: Կանայք առավել մեծ հավանականություն ունեն
հետապնդման ենթարկվելու, քան տղամարդիկ: Եվ հետապնդման արդյունքում
զոհայնացված անձանց գրեթե կեսը միշտ նշում է այն մասին, որ ենթարկվել են
կիբերհետապնդման որևիցե մի ձևին93:

Հետապնդմանն ուղղված ժամանակակից բարեփոխումները

Հայտնի անձանց հետապնդումը կամ վերջիններիս սպանությունն իրենց
երկրպագուների կողմից առաջին անգամ ուշադրության արժանացավ 1990
թվականին Կալիֆորնիայում: Բոլոր նահանգները, այդ թվում՝ նաև Կալիֆորնիայի
նահանգն ունեն հակահետապնդմանն ուղղված օրինականացումներ94: Այդ
օրինականացումները տարբեր նահանգներում ունեն բովանդակային տարբերություններ, որոնք վերաբերում են հետևյալ ոլորտներին` թե կոնկրետ ինչպիսի՞
վարքային դրսևորումը կարող է համարվել հետապնդում, արդյո՞ք հարկավոր է
հակահասարակական վարքի բազմակի կրկնություն, որպեսզի այն համարվի
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որպես հետապնդում, ինչպիսի՞ վարք է ցուցաբերել զոհը հետապնդման պահին,
ի՞նչն է ստիպել անձին հետապնդում իրականացնել95 : Հետապնդումը կարող է
իրականացվել ինչպես մեկ անձի, այնպես էլ անձանց կողմից: Ինչպես նաև
հետապնդումը կարող է կրել մեկանգամյա բնույթ կամ հարատև լինել: Ուստի, երբ
հակահասարակական գործողությունը սահմանվում է որպես հետապնդում, պետք
է հաշվի առնվեն բազմաթիվ գործոններ96: Չնայած նրան, որ իրականացվել են
բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ու չափումներ, մինչ օրս էլ դեռ առկա են
բազմաթիվ հարցեր, որոնք չունեն միանշանակ պատասխաններ97,98: Ուստի նրանք,
ովքեր մշակում են հակահետապնդմանն ուղղված միջոցառումներ, պետք է
գիտակցեն, որ հետապնդումն ավելի հաճախակի տեղի ունեցող երևույթ է, քան
կարող է թվալ առաջին հայացքից, այն ավելի վտանագավոր երևույթ է, քան
ընդունված է համարել, և որ հետապնդման դեպքերի բացահայտման և
վերջիններիս

հետագա

կանխարգելման

համար

անհրաժեշտ

են

հատուկ

հմտություններ և կարողություններ99: Ոստիկանության աշխատակիցների համար
էլ կարևորվում է այս երևույթի հստակ սահմանումը100,101:

Կանանց հանդեպ բռնության դրսևորումների բնույթն ու աստիճանը

Իրավական բոլոր ակտերը, որոնք ուղղված են այս կամ չափով օգնելու և
կանխարգելելու

կանանց

հանդեպ

բռնության

դեպքերի

դրսևորումները,

երևակարատև տարիների ուսումնասիրությունների և մղված պայքարների
արդյունք են: Այս ուսումնասիրությունների շնորհիվ բռնությունը դուրս բերվեց
փակ

դռների

հետևից,

կոտրվեցին

բազմաթիվ

կարծրատիպեր:

Ծեծի

ու

բռնաբարության ենթարկված կանանց հետ իրականացված հարցազրույցները
լույս

սփռեցին

զոհերի

տրավմատիկ

փորձի

վրա:

Սոցիալական

ու

առողջապահական ոլորտի գիտնականների շնորհիվ հնարավոր եղավ դուրս
բերել այս երևույթի քանակական ու որակական բնութագրիչները: Այս ենթագլխում գերազանացապես ներկայացվում է այն ամենը, ինչ մենք գիտենք կանանց
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հանդեպ բռնի դրսևորումների

և այն դժվարությունների մասին, որոնք հետ

բախվում են հետազոտողները:
Քրեաբաններն ու զոհաբանները միշտ էլ գիտեն, որ չպետք է հիմնվել
իրավապահ մարմինների կողմից ներկայացվող վիճակագրական տվյալների վրա,
քանի որ շատ զոհեր չեն դիմում և չեն հայտնում այն մասին, որ իրենց դարձել են
այս կամ այն բռնի իրողության զոհ: Սա առավելապես վերաբերում է կանանց
հանդեպ

բռնության

դրսևորման

դեպքերին:

Գոյություն

ունեն

բազմաթիվ

արգելքներ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս իրավապահ մարմիններում
խոսել ընտանիքում ծեծի կամ բռնաբարության ենթարկվելու մասին: Ընդ որում՝
նման պատկերը պայմանավորված չէ միայն այն բանով, որ զոհերն իրենց հետ
տեղի ունեցողը չեն համարում հանցանք, քանի որ հանացագործն իրենց ծանոթ
անձ է: Պատճառ կարող է հանդիսանալ, օրինակ, այն, որ կանայք, որոնք
ռասայական կամ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ են, չեն հավատում
կամ վախենում են իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներից102:
Տարբեր երկրներում գոյություն ունեն տարաբնույթ կազմակերպությունները
տեղեկատվություն են տրամադրում այն մասին, թե ինչպիսի կապ է առկա զոհի ու
հանցագործի միջև, ինչպես նաև այն մասին, թե վարքային ինչպիսի դրսևորուներ է
ունեցել զոհը զոհային իրավիճում103 :
Զոհայանցման ուսումնասիրությունների մեթոդն առավել մեծ տարածում
ունեցող մեթոդն է, որը հնարավորություն է տալիս հավաքագրելու հնարավորինս
ստույգ տեղեկատվություն: Այն ծառայում է որպես տեղեկատվության աղբյուր
մասնավորապես, թե ինչ տեսակի բռնություն է կիրառվում կանանց հանդեպ,
որքան կին է դառնում բռնության զոհ, որքան հաճախ է տեղի ունենում կանանց
զոհայնացում, և ում կողմից

է իրականացվում բռնությունը: Այս գիտելիքներն

անհրաժեշտ են այն բանի համար, որ հնարավոր լինի հասկանալ կանանց
հանդեպ դրսևորվող բռնությունը, որպեսզի հնարավոր լինի մշակել իրավական
ակտեր, որոնք հիմնվում են իրական պատկերների վրա, և որպեսզի հնարավոր
լինի մշակել ու

իրականացնել կանխարգելիչ աշխատանքներ: Մենք այժմ

կուսումնասիրենք գիտելիքների ձեռք բերման առավել տարածում ունեցող
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աղբյուրները: Դրանք մի քանիսն են և ստորև կանդրադառնանք դրանցից
յուրաքանչյուրին առանձին – առանձին:

Ընտանեկան բռնության ազգային ուսումնասիրություն

Նման ուսումնասիրություն իրականացվել է Նոր Համպշերի համալսարանի
Ընտանեկան

ուսումնասիրությունների

լաբորատորիայի

աշխատակիցների`

Մուրրեյ Ստրաուսի և Ռիչարդ Գելլսի կողմից: Ուսումնասիրության են ենթարկվել
ամուսնական զույգեր կամ զույգեր, որոնք բնակվում են իրար հետ: Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն առաջացած խնդիրների դուրս բերման ուղիները
գտնելն էր: Չնայած այն բանին, որ շատ հաճախ «ընտանեկան բռնություն»
երևույթը չի դիտարկվում որպես հանցանք, ուսումնասիրության հիմնական
նպատակն էր նաև ուսումնասիրել բռնության այն դրսևումների դեպքերը, որոնք
տեղի են ունենում

երեխա – ծնող փոխհարաբերություններում, ամուսինների,

քույրերի ու եղբայների միջև: Սակայն առավել մեծ ուշադրության է արժանանում
զույգերի

միջև

արդյունքները

տեղ

գտնող

հետագայում

բռնությունը:
ունենում

են

Նման
մեծ

ուսումնասիրությունների
տարածում,

և

տարբեր

գիտնականներ անում են հղում107:
Առաջին ուսումնասիրությունն իրականացվել է 2,143 հոգու հետ անձնական
հարցազրույցի միջոցով108: Հետագա երկու ուսումնասիրություններն իրականացվել են հեռախոսային հարցազրույցի միջոցով, որոնց մասնակցել են 6,002 և
1,970 մարդ109: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բռնության հիմնական
տեսակը, որը դրսևորվում է առավել հաճախ, ֆիզիկական բռնությունն է, սեռական
ոտնձգությունը:

Ուսումնասիրության

հրաժարվում էր խոսել այն մասին՝

ենթարկվողների

զգալի

զանգված

իրենց հարաբերություններում բռնության

դրսևորումներ տեղի ունենում են, թե ոչ: Որոշ մարդիկ չէին կարողանում
մասնակցել ուսումնասիրությանը միայն այն պատճառով որ իրենց տներում չկար
հեռախոս: Համաձայն ստացված տվյալների՝ այն տներում որոնցում չկային
հեռախոսներ, առավել աղքատ էին ապրում, քան այն ընտանիքները, որոնցում
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առկա էր հեռախոս: Այս հանգամանքը կարևոր է այնքանով, որ բռնության
դրսևորումներն առավել բնոորոշ են սոցիալական ցածր մակարդակ ունեցող
ընտանիքներին: Այս ուսումնասիրությունները նաև փորձ էին սևամորթ և
սպիտակամորթ

կանանց

շրջանում

դրսևորվող

բռնության

տեսակների

համեմատական ուսումնասիրության: Առաջին ուսումնասիրության ժամանակ
սևամորթ կանայք չորս անգամ ավելի շատ էին նշում այն մասին, որ իրենք
ենթարկվել են դաժան բռնության դրսևորումների, քան սպիտակամորթ կանայք:
Նույնը նկատվել է նաև երկրորդ ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծության
արդյունքում: Սևամորթ կանայք երկու անգամ ավելի են ենթարկվել դաժան
բռնության, քան սպիտակամորթ կանայք110-114:
Ուսումնասիրության ժամանակ նրանք հակված էին չափելու նաև, թե
ընտանեկան ծագած խնդիրների լուծման ժամանակ որքան հաճախ են կիրառվում
բռնի ու ոչ բռնի միջոցները: Այդ չափումներն իրականանցելու համար նրանց
կողմից մշակվել է Կոնֆլիկտային տակտիկնարի չափման հարցարանը: Ի
սկզբանե այն բաղկացած էր 14 հարցերից, իսկ վերանայված տարբերակը` 39
հարցից: Այն նաև հարցեր է պարունակում կապված անցանկալի սեռական
հարաբերությունների, խոսքային (վերբալ)` հոգեբանական բռնության հետ
կապված, ինչպես նաև հարցրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս պարզելու, թե
որքանով է զոհը կարողանում տարբերակել իրադրության լրջությունը115-116:
Չնայած այն բանին, որ այս հարցարանը լայն տարածում ուներ, այն
շարունակաբար ենթարկվում էր քննադատության, քանի որ այն անդրադառնում
էր միայն բռնի իրադարձություններին՝ առանց անդրադարձ կատարելու այն
համատեքստին, որում տեղի է ունենում բռնությունը, կամ այն դրդապատճառներին, որոնք հանգեցնում են բռնության դրսևորմանը: Այդ չափման «սարքը»
հնարավորություն չէր տալիս առանձնացնելու բռնության տարբեր տեսակները117:
Այն նաև չէր բացահայտում պատճառները, ինչպես նաև այն հետևանքները, որոնք
առաջ են գալիս բռնության արդյունքում118:

Այս բոլոր գործոնների չափումը

կարևորվում է նրանով, որ միայն դրա հիման վրա է հնարավոր դուրս բերել
քանակական տվյալներ: Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ թե տղամարդիկ, թե
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կանայք ունեն բռնության ենթարկվելու նույն հավանականությունը119: Սակայն
մինչ օրս էլ այս գործիքը հանդիսանում է առավել լայն տարածում ունեցող
քանակական տվյալներ տրամադրող միջոց, որը կիրառություն ունի ընտանեկան
կամ

ինտիմ

հարաբերություններում

սիրությունների ժամանակ120:

բռնության

դրսևորումների

ուսումնա-

Առավել մանրամասն ուսումնասիրությունները

ներկայացված են այս գրքի 6–րդ գլխում:

Ազգային հետազոտություններ

Կանանց

հանդեպ

բռնության

դրսևորման

մասին

գիտելիքների

ձեռքբերման մի այլ աղբյուր է հանդիսանում Հանցավոր զոհայնության ազգային
հետազոտությունը, որն իրականացվել է ԱՄՆ Արդարադատության բյուրոյի
կողմից: Ուսումնասիրության մասնակիցներին հարցրել են քրեական զոհայնացման տարբեր տեսակների, այդ թվում՝ նաև ծեծի վերաբերյալ: Ուսումնասիրությանը մասնակցել են 45,000 հարցաքննվող (ռեսպոնդենտ): Բոլոր մասնակիցները 12 տարեկանից մեծ էին և երեք տարիների ընթացքում ամեն վեց ամիսը
մեկ մասնակցել էին հարցազրույցի, որոշ մասնակիցներ՝ անձնական հանդիպումների միջոցով, որոշ մասնակիցներ էլ՝ հեռախոսային հարցազրույցով:
Հիմնական մեթոդը, որը կիրառվել է ուսումնասիրության ժամանակ,
հարցարանային մեթոդն է121: Ուսումնասիրության արդյունքերը վկայում են այն
մասին, որ բռնի զոհայնացման առավել հաճախ ենթարկվում են կանայք:
Հիմնականում զոհայնացման նախադրյալ է բռնաբարությունը, գողությունը,
ոտնձգությունը: Ընդ որում՝ այդ գործողությունները գերազանցապես իրականացվում են ծանոթ անձանց կողմից: Նման մարդկանց դերում հանդես էին եկել
ինտիմ զուգընկերները` ամուսին, զուգընկեր, նախկին ամուսին, նախկին զուգընկեր, ընկերը, բարեկամը կամ այս կամ այն կերպ ծանոթ անձնավորությունը:
Վերջին

ուսումնասիրությունները

կենտրոնացած

էին

ինտիմ

հարա-

բերություններում դրսևորվող բռնության դեպքերի հետազոտմանը: Ընդ որում՝
նշանակալի է այն, որ վերջին շրջանում առավել տարածում ունեն սևամորթ
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կանանց, ինչպես նաև սպիտակամորթ տղամարդկանց հանդեպ բռնության
դրսևորումները122:
Կալլիե Մարիե Ռեննիսոնի և Սառա Վելխանեսսի կողմից իրականացված
հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ սևամորթ կանայք ավելի
հաճախ են դառնում ինտիմ զուգընկերոջ կողմից դրսևորվող բռնության զոհ, քան
սպիտակամորթ, ինչպես նաև այլ ռասայական պատկանելիություն ունեցող
կանայք123: Միայն սևամորթ լինելը՝ որպես ռիսկային գործոն, չի պայմանավորում
բռնության դրսևորման զոհ դառնալու նման բարձր հավանականությունը: Զոհայնացման այսպիսի բարձր մակարդակը պայմանավորված է նաև մի շարք գործոններով՝ ամուսնական կարգավիճակը` ամուսնալուծված կամ միայնակ բնակվող,
արվարձանային ծագումը, սոցիալ–տնտեսական ցածր կարգավիճակը:124 Ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտվել են տղամարդկանց հանդեպ
բռնության դրսևորման դեպքեր, որոնց վերլուծությունն առավել մանրամասն
ներկայացված է գրքի 6–րդ գլխում:
Ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տվել, որ հետազոտվողների մեծ
մասն իր կյանքի որոշակի փուլում ենթարկվել է սեռական բռնաբարության: Եվ
զոհայնացման նման փորձը ամենևին էլ կապված չէ ազգային կամ ռասայական
պատկանելիության

հետ,

քանի

որ

չեն

գրանցվել

նշանակալի

տարբե-

րություններ125,132: Ուսումնասիրությունները բացահայտում են նաև այն, որ առավել
հաճախ բռնություն կիրառողը ամուսինն է կամ ինտիմ զուգընկերը, շատ ավելի
հազվադեպ՝ անծանոթ մարդիկ և այլ կարգի ազգականները133-136: Ուսումնասիրության արդյունքները նաև վկայում են այն մասին, որ բռնության
իրագործումն առավելապես տեղի ունենում տղամարդկանց ձեռքերով: Համաձայն
ուսումնասիրության արդյունքների՝ բռնության արդյունքում զոհայանացված
կանանց մեծ մասը բռնության պատճառով ստանում է տարաբնույթ հետևանքներ,
այդ թվում՝ հոգեբանական և ֆիզիկական:
Բոլոր այս ուսումնասիրությունների նպատակն է եղել համեմատել նաև
կանանց ու տղամարդկանց զոհայնացման համահարաբերակցությունը: Այս բոլոր
ուսումնասիրությունների ընդհանրությունն այն է, որ կանայք, տղամարդկանց
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հետ համեմատած, ընդհանուր առմամբ ավելի քիչ հավանականություն ունեն
բռնության բոլոր դրսևորումների զոհ դառնալու, սակայն միևնույն ժամանակ
կանայք, տղամարդկանց հետ համեմատած, ավելի մեծ հավանակնություն ունեն
բռնության ենթարկվելու ծանոթ անձի կամ ինտիմ զուգընկերոջ կողմից137:
Վիճակագրական տվյալները ներկայացված են գրական տարբեր հանդեսներում138,139,140:
Ուսումնասիրությունների ժամանակ նաև անդրադարձ է կատարվել
կանանց բռնաբարության ուսումնասիրությանը, որը գերազանցապես տեղի է
ունենում քոլլեջների և համալսարանների հանրակացարանային տարածքներում:
Նման պայմաններում բնակվող կանայք շատ ավելի խոցելի են, այսպես կոչված,
«ժամադրային

բռնաբարությունների»

զոհ

դառնալու

նկատմամբ:

Նման

սահմանումը վկայում է այն մասին, որ հանցագործն ու զոհը գտնվում են որոշակի
ռոմանտիկ հարաբերություններում, անգամ եթե այդ հարաբերությունները կրում
են ակնթարթային բնույթ, այլ ոչ թե ամուսնական կամ երկարատև: Զոհայնացումը
կարող է տեղի ունենալ հենց ժամադրության առաջին իսկ օրը կամ հարաբերությունների առաջին տարվա ընթացքում141: Ուսումնասիրության արդյունքների
համաձայն՝ հանրակացարաններում բնակվող կանանց մեծ մասը ենթարկվել է
սեռական բռանաբարության, ընդ որում՝ նման բռնաբարությունների կեսը տեղի է
ունեցել ժամադրության ընթացքում142,143:
Համաձայն ուսումնասիրության արդյունքների բռնաբարության փորձի կամ
ավարտուն

բռնաբարության

են

ենթարկվել

նաև

որոշ

տղամարդիկ:

Այս

ուսումնաիրության արդյունքները ևս վկայում են, որ կանանց մեծամասնությունը
ճանաչում էր իրեն բռնաբարողին կամ գտնվում է բռնարարի հետ որոշակի ինտիմ
հարաբերությունների մեջ144-146:
Մի այլ ուսումնասիրության ժամանակ ուսանողուհիներին հարց են տվել,
թե ինչ բնույթ է կրել իրենց բռնաբարությունը` բռնաբարության փորձ, անավարտ
բռնաբարություն, բռնաբարություն որոշակի հետևանքներով, օրալ, անալ, թե
վագինալ կամ սեռական այլ բնույթի ոտնձգություն: Համաձայն ստացված
արդյունքների՝ հարցվողների գրեթե կեսը ենթարկվել է ավարտուն բռնաբա422

րության: Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների՝ կարելի էր եզրակացնել, որ
ուսանողուհիների մեծ մասը հակված է ենթարկվելու բռնաբարության իր
ուսումնառության տարիներին: Ինչպես վերը ներկայացված այլ ուսումնասիրություններում, այստեղ ևս բացահայտվել է, որ բռնարարը սովորաբար մեկ անձ է, և
գերազանացապես ծանոթ անձնավորություն` լինի դա համակուրսեցի, ընկեր,
ինտիմ զուգընկեր, թե նախկին զուգընկեր147,148,149:
Ուսումնասիրություններ են իրականացվել նաև հետապնդման արդյունքում
զոհայնացման վերաբերյալ: Ինչպես կարելի էր ակնկալել, կանայք առավել շատ են
հակված դառնալ հետապնդման զոհ, քան տղամարդիկ, միևնույն ժամանակ
տղամարդիկ ավելի հաճախ են հանդես գալիս հետապնդողների դերում, քան
կանայք150 :
Ուսումնասիրությունն

իրականացվել

է

հարցարանի

միջոցով,

որի

հիմնական նպատակն էր բացահայտել հետապնդման ենթարկվելու փորձը,
ինչպես նաև հետապնդման տեսակն ու բնութագրիչները: Համաձայն ստացված
տվյալների՝ հետապնդման առավել հաճախ ենթարկվում են կանայք, այլ ոչ թե
տղամարդիկ151: Եվ եթե աստղերի և ճանաչված մարդկանց հետապնդման
ժամանակ վերջիններս չեն ճանաչում իրենց հետապնդողին, ապա այս դեպքում
հետապնդում իրականացնողը ծանոթ անձնավորություն է: Շատ հազվադեպ է
պատահում, որ հետապնդման ենթարկվող կանայք կամ տղամարդիկ նշեն, որ
նախկինում չեն ճանաչել իրենց հետապնդող անձնավորությանը152: Կանայք ավելի
մեծ հավանականություն ունեն հետապնդման ենթարկվելու ինտիմ զուգընկերոջ
կողմից, քան տղամարդիկ: Հետապնդողի դերում կարող է լինել ներկայիս կամ
նախկին ամուսինը, նա, ում հետ համատեղ բնակվում է, ընկերը կամ ընկերուհին:
Քանի որ առկա է կարծրատիպ, որ հետապնդումը տեղի է ունենում այն
ժամանակ, երբ կինը լքում է իր հանդեպ բռնություն կիրառող տղամարդուն,
ուսումնասիրությունն իրականացվել այն կանանց և տղամարդկանց շրջանակում,
որոնք տվյալ պահին գտնվում էին ինտիմ հարաբերություններում: Արդյունքները
ցույց են տվել, որ հետապնդումը գերազանցապես սկսում է այն պահից, երբ
հարաբերությունները

սկսում

են

խզվել:
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Այդ

նույն

ուսումնասիրության

արդյունքները թույլ են տվել՝ տեսնելու այն կապը, որն առկա է հետապնդման ու
բռնության միջև153 : Արդյունքների վերլուծությունները ցույց են տվել, որ կանայք,
որոնք հետապնդման են ենթարկվել ներկայից կամ նախկին ամուսինների կամ
զուգընկերների կողմից, նաև զուգահեռաբար ենթարկվել են ֆիզիկական կամ
սեռական բռնության նույն այն անձի կողմից, որն իրականացրել է հետապնդում:154
Ինչպես մնացած բոլոր ներկայացված դեպքերում, հետապնդման պարագայում ևս
զոհը ճանաչում էր իրեն հետապնդողին: Հետապնդողի դերում հիմնականում
հանդես էին գալիս ներկայիս կամ նախկին ինտիմ զուգընկերները, որոշ
դեպքերում համակուրսեցիները, ընկերները կամ հարևանները155: Հետապնդման
արդյունքում զոհերը հիմնականում ստացել էին ֆիզիկական կամ հուզական
տրավմաներ (վնասվածքներ) 156 :

Համայնքային

ուսումնասիրություններ

և

հարցազրույցի

միջոցով

որակական ուսումնասիրություն

Փոքր, համայնքային ընտրանքի հիման վրա իրականացված ուսումնասիրությունները համալրում են ծեծի ու բռնաբարության մասին մեր գիտելիքները:
Ավելին, մենք հաճախ իմանում ենք ինտիմ հարաբերություններում տեղի ունեցող
բռնության մասին հենց փոքր, որակական ուսումնասիրությունների արդյունքում:
Նման ընտրանք հնարավոր է լինում ձևավորել արդարադատության մարմինների
միջոցով

կամ այն կանանցից, որոնք գտնվում են ժամանակավոր կացարան-

ներում: Քանակական ու որակական արդյունքները հնարավորություն են տալիս
առավել ընդհանրական գիտելիքներ ձեռք բերելու, ինչպես նաև արտացոլում են
տալիս բռնի երևույթների դրսևորման զարգացումը (դինամիկան), թե ինչպես են
վերապրվում բռնությունը կամ այլ տեսակի վնաս հասնող գործողությունները
կնոջ կողմից157: Այժմ մենք կանդրադառնանք օրինակներին:
Ռեբեկկա Էմերսոն Դոբաշն ու Ռուսսելլ Դոբաշը (1984) հարցազրույցի
մեթոդի կիրառմամբ ուսումնասիրել են կացարանում բնակվող ամուսնացած կամ
ինտիմ զուգընկերոջ հետ բնակվող ծեծի ենթարկված 109 կնոջ158: Կանանց հարցեր
424

էին տվել իրենց առաջին, վերջին և ամենադաժան բռնության ենթարկվելու փորձի
վերաբերյալ, այն դեպքերի մասին, որոնցում բռնությունը դիտարկվել է որպես
ֆիզիկական սպառնալիք՝ հրազենի կիրառությամբ կամ վերջինիս բացակայությամբ: Չնայած այն բանին, որ բոլոր բռնի իրադրություններն ունեցել են
որոշակի նախադրյալներ, դրանք բոլորը բնորոշվում են մեկնարկով ու ավարտով:
Ավելին, համաձայն իրենց ուսումնասիրության՝ բռնությունը հանդիսանում է
փոխհարաբերությունների մի մաս, կոնֆլիկտի նախադրյալները, որոնք ծնում են
բռնություն, անընդհատ կարող են հայտնվել: Ի տարբերություն տղամարդկանց՝
կանայք ավելի քիչ են հակված կիրառելու ֆիզիկական բռնություն, ծեծ․ նրանք
կոնֆլիկտները առավելապես փորձում են հարթել վերբալ միջոցների կիրառմամբ159: Պետք է նշել, որ նման ֆիզիկական բռնության, ծեծի կիրառման
հետևանքները կարող են լինել տարբեր տեսակի:
Անժելա Բռոունը (1987) 15 նահանգներում ուսումնասիել է 42 կանանց,
որոնք սպանել կամ սպանության փորձ են կատարել իրենց հանդեպ բռնություն
կիրառող անձի նկատմամբ160: Ֆիզիկական բռնությունն այստեղ սահմանվում էր
որպես մի գործողություն, որն իրականացվում է երկրորդ անձի կամքին
հակառակ, որի հետևանքով այդ անձը կարող է ունենալ կամ չունենալ ֆիզիկական վնասվածքներ161: Հետազոտությանը մասնակցած կանայք նշում են, որ
բռնության դրսևորումները գերազանցապես սկսվել են ամուսնությունից հետո,
քանի որ մինչ այդ հարաբերությունները կրում էին ռոմանտիկ, սիրային բնույթ:
Վերբալ մակարդակում դրսևորվող անհամաձայնությունները որոշակի
ժամանակ անց ստանում են ֆիզիկական բռնության տեսք: Երբեմն տեղի ունեցող
ֆիզիկական բռնության դրսևորումները ժամանակի ընթացքում սկսում են
անընդհատ բնույթ կրել, շատ դեպքերում վերածվել սեռական բռնության: Նման
ընտանիքներում

ամուսինների

կողմից

ալկոհոլի

կամ

այլ

թմրանյութերի

չարաշահումը բնական երևույթ է: Երեխաները ևս կարող են դառնալ բռնության
թիրախ: Ըստ Բռոունի՝ կանանց կողմից տանից փախուստը բնական ռեակցիա է,
որը դրսևորվում է բռնության ենթարկվող կանանց կողմից: Նման վարքը
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համարվում

է

միակ

ելքը

նման

իրադրությունում:

Շատ

հաճախ

նման

իրադրությունն անվանում են «ինտիմ տերորիստական ակտ» 162:
Համաձայն Բռոունի ուսումնասիրության արդյունքում ստացված տվյալների
վերլուծության՝ ինտիմ հարաբերություններում առավել հաճախ հանդիպող
բռնության տեսակներն են՝ ֆիզիկական բռնությունը,

սեռական ոտնձգութ-

յունները կամ բռնաբարությունը: Ծեծի ենթարկված կանանց ուսումնասիրությունը
վկայում է, որ ամուսնական կյանքում դրսևորվող սեռական բռնությունը հաճախ
հետևանք է ֆիզիկական բռնության դրսևորումների, որոնք առկա էին մինչամուսնական հարաբերություններում163: Մի այլ ուսումնասիրությունում, որին մասնակցել էին ինչպես ծեծի ենթարկված, այնպես էլ չենթարկված կանայք, վերջիններիս հարց էին տվել՝ արդյոք երբևէ բռնաբարվել են իրենց ամուսինների կողմից,
և համաձայն արդյունքների՝ ծեծի ենթարկված կանանց մեծամասնությունը
ենթարկվել էր բռնաբարության, մինչդեռ ծեծի չենթարկված կանանց միայն մեկ
տոկոսն էր նշել, որ ենթարկվել է բռնաբարության ամուսնու կողմից164,165:
Այս

նույն

ժամանակահատվածում

նմանատիպ

ուսումնասիրություն

իրականացրել է նաև Միլդրեդ Պագելովը: Վերջինիս ուսումնասիրության
արդյունքները ևս վկայում են այն մասին, որ ընտանիքում ամուսնու կողմից ծեծի
ենթարկվող կանայք գերազանցապես ենթարկվում են նաև սեռական բռնության:
Որոշ կանայք անգամ նշել էին, որ սեռական հարաբերությունները հիմնականում
կրում են ստիպողական բնույթ, որն իրենց համար հավասարազոր է բռնաբարությանը166,167,168:
1998 թվականին իրականացված ուսումնասիրությունները գերազանցապես
ուղղված էին նրան, որ բացահայտեն, թե ինչ հարաբերակցությամբ են դրսևորվում
ֆիզիկական և սեռական բռնություններն ամուսնական հարաբերություններում:
Ուսումնասիրությունների ժամանակ կիրառվում էին որակական` հարցազրույց,
և քանակական` ստանդարտիզացված մեթոդիկաներ169: Ուսումնասիրությունների
արդյունքները ցույց են տվել, որ կանայք, որոնք այցելում էին ընտանեկան թերապիայի, շատ ավելի հաճախ էին հարաբերություններում ենթարկվում ֆիզիկական
բռնության, քան կանայք, որոնք փոքր համայնքների ներկայացուցիչներ էին170:
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Արդյունքները նաև ցույց են տվել, որ կանայք, որոնք հաճախակի էին ամուսնու
կողմից ենթարկվում ֆիզիկական բռնության դրսևորումների, ունեին մեծ հավանականություն կյանքի ընթացքում ենթարկվելու սեռական բռնության կամ
պարբերաբար ունենալու հարկադիր սեռական հարաբերություններ171 :
Եվ, վերջապես, համայնքային ուսումնասիրությունների ժամանակ ուշադրության է արժանացել ամուսնական հարաբերություններում բռնաբարություն
երևույթի առկայության հետազոտումը: Դիանա Ռուսսելիի ուսումնասիրությանը
մասնակցած կանանց հարց էր տրվել այն մասին, թե ում կողմից են իրենք ենթարկվել սեռական բռնության` անծանոթի՞, ընտանիքի անդամի՞, թե՞ ամուսնու172:
Ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն՝ մասնակցած 930 կանանց 14 %-ը
ենթարկվել է սեռական բռնության իրենց ամուսինների կամ նախկին ամուսինների կողմից, 10 %-ը նշել է ինչպես սեռական բռնաբարության, այնպես էլ այլ
տեսակի ոտնձգությունների դրսևորումների մասին: Միայն 4 %-ն է
ենթարկվել

է

միայն

սեռական

բռնության,

միայն

12

%-ը՝

նշել, որ

տարաբնույթ

ոտնձգությունների, որոնց շարքում սեռական բռնությունը բացակայում էր:
Նմանատիպ արդյունքներ են ստացել նաև Դեվիդ Ֆինկելհորն ու Կերստի Իլլոն173 :
Ուսումնասիրություն իրականացնողները նաև նշում են, որ որոշ տղամարդիկ և´ ծեծում, և´ բռնաբարում են իրենց կանանց, մինչդեռ կարող են լինել
նաև ամուսիններ, որոնք իրագործում են այս նշված բռնության դրսևորումներից
միայն մեկը174: Գրեթե բոլոր այն կանայք, որոնք ենթարկվում են սեռական բռնության իրենց ամուսինների կողմից,

նշում են, որ սեռական բռնությունից առաջ,

ընթացքում կամ վերջում անպայմանորեն ենթարկվում են նաև ծեծի175:

Ուսումնասիրությունների ամփոփում

Վերը թվարկված ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ կանայք
իրենց ինտիմ զուգընկերների կողմից ավելի շատ հակված են ենթարկվելու
ֆիզիկական ու սեռական բռնության, քան

անծանոթ անձանց կամ իրենց քիչ թե

շատ ծանոթ անձանց կողմից: Կանայք, տղամարդկանց հետ համեմատած, ավելի
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մեծ հավանակնություն ունեն հետապնդման ենթարկվելու: Ընդ որում՝ հետապնդողի դերում հիմնականում հանդես են գալիս ինտիմ զուգընկերները կամ նախկին ինտիմ զուգընկերները:
Հետագա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ կանանց մեծամասնությունը

բռնության

ընթացքում

ստանում

է

ֆիզիկական

վնասվածքներ:

Համաձայն ուսումնասիրությունների արդյունքների՝ սևամորթ ու բնիկ ամերիկացի կանայք ավելի մեծ հավանականություն ունեն բռնության ենթարկվելու, քան
սպիտակամորթ կանայք: Նման հանգամանքը ամենայն հավանականությամբ
պայմանավորված է սևամորթ ու բնիկ ամերիկուհիների շրջանում տարածում
ունեցող աղքատությամբ և սոցիալ-տնտեսական ցածր մակարդակով: Չնայած այն
նրան, որ ուսումնասիրությունների մեթոդաբանությունը, հարցադրումները կարող են տարբեր լինել, բոլորի արդյունքները վկայում են այն մասին, որ ծեծի,
բռնության, հետապնդման ցուցանիշները ծայրահեղ բարձր են, և այդ խնդիրները
կրում են ազգային բնույթ:
Չնայած

հետազոտական

տարբերություններին՝

բոլոր

ուսումնա-

սիրությունները վկայում են այն մասին, որ կանայք գերազանցապես ծեծի են
ենթարկվում իրենց ամուսինների կամ զուգընկերների կողմից: Այլ համայնքային
հետազոտությունների համաձայն՝ ամուսնական բռնաբարություններն ունեն
դրսևորման բարձր մակարդակ, և չնայած նրան,

որ ամուսնական բռնաբա-

րությունը երբեմն հանդես է գալիս որպես անջատ երևույթ, այն հաճախ
ուղեկցվում է ֆիզիկական բռնության այլ տեսակներով:

Հետազոտական մարտահրավերներ

Բռնությունը, որն ապրում են կանայք` ծեծ, բռնաբարություն, սեռական
ոտնձգություն, հետապնդում, տեղի է ունենում ինտիմ հարաբերությունների
համատեքստում, որն էլ իր հերթին բարդացնում է ուսումնասիրությունները:
Գոյություն ունեցող ուսումնասիրություններն ու գիտական հրապարակումները
պարունակում են բազմաթիվ անհամաձայնություններ, թե ինչպես պետք է բռնութ428

յունը ի մի բերվի, ինչպիսի վարքի մասին պետք է հարցնեն հետազոտվող կանանց,
ինչպես պետք է մեկնաբանվեն ստացված տվյալները, և ինչպես պետք է այդ ամենը
զեկուցվի ռազմավարություններ մշակողներին176: Որոշակի դժվարություններ է առաջացնում նաև այն հանգամանքը, որ նման երևույթները դրսևորվում են դասակարգային տարբեր խմբերում, որն էլ դժվարեցնում է ընդհանրական վերլուծություն իրականացնելու հնարավորությունը: Չնայած նրան, որ նման ուսումնասիրությունները շատ կարևոր և անհրաժեշտ են, հետազոտողները միշտ պետք է
մտածեն զոհերի անվտանգության և բարեկեցության մասին:

Բռնության սահմանումը

Առաջնային

ու

հիմնական

խնդիրներից

մեկը,

որին

բախվում

են

հետազոտողները, այն է, թե ինչն է հարկավոր ներառել բռնության սահմանման
մեջ177: Հիմնական հարցադրումներն առաջանում են այն բանի շուրջ, թե արդյոք
հետազոտողները պետք է կենտրոնանան միայն ֆիզիկական և սեռական բռնությունների ուսումնասիրությունների վրա, թե անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել
նաև հոգեբանական և հուզական բռնություններին: Զոհերի տեսանկյունից բռնությունն ունենում է ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական հետևանքներ, որոնք
ֆիզիկական հետևանքների մաս են կազմում: Զոհերի կողմից որպես բռնության
հոգեբանական հետևանք՝ առանձնացվում են ընկճախտը, հետվնասվածքային
լարվածությունը (սթրեսը), ինչպես նաև ազդեցություն է ունենում առօրյա այնպիսի գործողությունների վրա, ինչպիսիք են աշխատանքի գնալը, ծնողավարությունը, հարաբերությունները ընտանիքի անդամների և ընկերների հետ178 :
Ազգային ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կանայք, որոնք
ենթարկվում են դաժան բռնության, ծեծի, բնորոշվում են բարձր ընկճախտի և
լարվածության ախտանիշներով, նրանց բնորոշ են հոգեսոմատիկ խանգարումները, ինչպես նաև տարբեր գործողությունների թուլացումը179:
Որոշ հետազոտությունների արդյունքների համաձայն՝ ծեծի ենթարկվող
կանայք առնվազն մեկ անգամ շաբաթվա մեջ ենթարկվում են հուզական բռնութ429

յան180: Որոշ կանայք նշում են, որ իրենց համար շատ ավելի բարդ և դժվար է
վերապրել

հուզական

բռնությունը,

քան

ֆիզիկական

կամ

այլ

տեսակի

բռնությունները181: Սեռական ոտնձգությունները ևս ունենում են հոգեբանական
հետևանքներ: Համաձայն հետազոտական տվյալների՝ բռնաբարության զոհերի
շարքում առավել հաճախ հանդիպող հոգեբանական հետևանքը հետվնասվածքային լարվածության ախտանիշներն են:182
Անգամ եթե հետազոտողները համաձայնության են գալիս բռնության
սահմանման հարցում, խնդրահարույց է շարունակում մնալ այն հարցը, թե որ
բաղադրիչները պետք է ներառվեն` ֆիզիկակա՞ն, սեռակա՞ն, վերբա՞լ, թե՞
հուզական

բռնությունը,

ֆիզիկական

ուժի

կիրառո՞ւմը,

ֆիզիկական

վնասվածքնե՞րը, հոգեբանական հասկացություննե՞րը, քանի որ մոտեցումն այս
բոլոր բաղադրիչներին տարբեր է տարբեր հետազոտողների մոտ183 :
Տարբերություններ են նկատվում նաև այն հարաբերությունների ընտրությունում, որն առկա է զոհ–հանցագործ համակարգում` միայն ամուսիններ,
ցանկացած անձ, ում հետ գտնվում են որոշակի ինտիմ հարաբերություններում,
նույն սեռի պատկանող զուգընկերներ կամ ցանկացած այլ հանցագործ:
Խնդրահարույց է նաև այն, թե հետազոտողները ում վարքի վրա պետք է
կենտրոնանան` հանցագործի՞, թե՞ զոհի: Այս բոլոր գործոնները կարող են ազդել
հետազոտության ընթացքի ու արդյունքների մեկնաբանության վրա: Եվ այս
ամենն էլ իր հերթին կարող է ազդել այն տեսությունների վրա, որոնց միջոցով
մենք փորձում ենք բացատրել սեռական ոտնձգությունն ու բռնաբարությունը, ծեծն
ու հետապնդումը, և թե ինչպես ենք մենք այդ ամենը ձևակերպում, որպեսզի
ներկայացնենք իրավապահ մարմիններին:

Խնդիրների մասին զեկուցում

Հետազոտական խնդիրներից է նաև այն, որ զոհերը շատ հաճախ չեն
խոսում այն ամենի միասին՝ ինչ տեղի է ունենում իրենց հետ: Նման լռությունը
կարող է պայմանավորված լինել ինչպես սուբյեկտիվ գործոններով, այնպես էլ
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օբյեկտիվ: Օբյեկտիվ պատճառներից է այն, որ զոհն ի վիճակի չի լինում հիշել և
պատմել այն ամենը, ինչ իր հետ տեղի է ունեցել: Իսկ որպես սուբյեկտիվ
պատճառ՝ կարող է հանդես գալ այն, որ զոհերի որոշ մասը չի գիտակցում և
ընկալում իրենց հետ տեղի ունեցող իրողությունը որպես բռնություն, անգամ եթե
դա տեղի է ունենում ընտանիքից դուրս, հանցավոր պայմաններում184: Նման ձևով
որոշ

կանայք

չեն

ցանկանում

սեռական

զոհայնացումը

որակել

որպես

բռնաբարություն, նախ, որովհետև այն իրականացվում է իրենց ամուսնու կամ
ինտիմ զուգընկերոջ կողմից, մյուս կողմից, նրանց համար բարդ է ընդունել այն
հանգամանքը, որ իրենց քաջ ծանոթ անձնավորությունը կարող է դիտարկվել
որպես բռնարար185: Հետազոտություններ իրականացնող անձիք փորձեր են կատարել վերացնել այս բոլոր խնդիրները: Օրինակ՝ որոշ մեթոդիկաներ պարունակում են հարցեր՝ կապված այն բանի հետ, թե հետազոտողն ինչպես է հասկանում բռնությունը, զոհայնացումը, ապա նոր հարցեր, որոնք ուղղված են այն
ամենին, ինչը որ իրապես տեղի է ունենում վերջիններիս կյանքում:
Այլ խնդիր է այն, որ զոհերը շատ հաճախ լռում են, քանի որ վախենում են
այն հետևանքներից, որոնք կարող են ի հայտ գալ խնդիրների մասին խոսելուց
հետո186:

Ինչպես նաև զոհերը հաճախ այնքան երկար ժամանակ են գտնվում

բռնության մեջ, որ իրենք են իրենց համար պաշտպանիչ մեխանիզմներ մշակում,՝
առանց ինչ -որ այլ անձնաց ներգրավվելու187:
Հետազոտական աշխատանքները նաև շատ բարդ է իրականացնել
համացանցի կամ հեռախոսային հարցազրույցների միջոցով: Քանի որ շատ հաճախ նամակները կարող են մնալ անպատասխան, անգամ եթե անընդհատ հիշեցումներ ուղարկվեն: Իսկ հեռախոսային հարցազրույցի հիմնական դժվարություններից մեկն այն է, որ սոցիալ-տնտեսական ցածր մարկարդակ ունեցող ընտանիքներում կարող է նույնիսկ չլինել հեռախոս188: Ինչպես նաև շատ երիտասարդներ կարող են ունենալ միայն բջջային հեռախոսներ և չպատասխանել տնային
հեռախոսներին: Նման խնդիրները հնարավոր է հաղթահարել միայն անձնական
հարցազրույցներ իրականացնելով: Ընդ որում՝ այդ հարցազրույցները պետք է
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անցկանցել ինչպես զոհերի, այնպես էլ բռնարարների հետ: Շատ կարևոր և
օգտակար են լինում հատկապես որակական տվյալները189:

«Գունավոր» կանայք

Բավական դժվար է իրականացնել հետազոտություններ, երբ էթնիկական
տարբերությունների դուրս բերման անհրաժեշտություն կա: Ուսումնասիրությունների ժամանակ շատ կարևոր և հիմնարար է հաշվի առնել նաև ազգային և ռասայական

այն առանձնահատկությունները, որոնք բնորոշ են հետազոտության

ընտրանքի կանանց: Ինչպես նաև չպետք է աչքաթող արվեն հասարակության
փոքրամասնություն հադիսացող անձանց խմբերը190: Հարցադրումները պետք է
բնորոշ լինեն մշակութային այն առանձնահատկություններին, որոնցում բնակվում են կանայք, քանի որ հարցերի ընկալումը կարող է տարբերվել մեկ խմբից
մյուս խումբ: Յուրաքանչյուր մշակույթ ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք
անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետազոտություններն իրականացնելիս191 :
Պետք է նշել, որ էթնիկական փոքրամասնությունների համար նույնքան
դժվար է խոսել իրենց հետ տեղի ունեցած իրողության մասին, ինչպես նաև դիմել
ոստիկանությանը` ակնկալելով ստանալ աջակցություն: Լռության պատճառները
տարբեր են տարբեր խմբերում: Օրինակ՝ նման լռության պատճառ կարող է հանդիսանալ այն, որ այդ էթնիկական խմբում ամենից վեր համարվում է «ընտանիքի
պատիվը», իսկ նման երևույթների մասին բարձրաձայնելը կարող է խաթարել
ընտանեկան պատիվը192, 193: էթնիկական որոշ խմբերում անընդունելի է համարվում այն, որ խմբի ներսում տեղի ունեցող երևույթները դառնում են այլ անձանց
քննարկման առարկա194: Նման գործոններ առկա են նաև փոքրամասնությունների
շրջանակում195,196:
Այս ամենը կարող է նաև դրսևորվել էմիգրանտ կանանց շրջանում:
Վերջիններիս ուսումնասիրությունը դժավարացնում են նաև այն գործոնները, որ
նման կանայք մեկուսացված են և հանդիսանում են մեծ տարածում ունեցող
բնակչության ներկայացուցիչներ: Ինչպես ավելի վաղ արդեն նշվել է, էմիգրատ
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կանայք

որոշակի տնտեսական կախվածության մեջ են իրենց ամուսիններից,

ինչպես նաև նրանք խորը վախ ունեն, որ կարող են ենթարկվել արտաքսման,
քանի որ կարող են գտնվել կեղծ ամուսնությունում կամ այլ ոչ օրինական կապերի
մեջ197:
Բոլոր այն գիտելիքները, որ մենք ունենք նմանատիպ խմբերի մասին,
հիմնված են փոքր ընտրանքի շրջանակում իրականացված որակական հետազոտությունների վրա: Անհրաժեշտ են ավելի մեծ և ընդգրկուն ուսումնասիրություններ, որպեսզի հնարավորություն լինի կանխարգելիչ ծրագրեր մշակելու198: Անգամ եթե նման հետազոտություններ իրականացնելը հնարավոր լինի,
հարցադրումների և մեթոդների ընտրության ժամին միշտ պետք է հաշվի առնել
այն առանձնահատկությունները, որոնք բնորոշ են այս խմբին:

Էթիկական խնդիրներ

Նմանատիպ ուսումնասիրությունները կարևորվում են և ուղղված են
զոհերին աջակցություն ցույց տալուն, ինչպես նաև հետագա կանխարգելիչ
միջոցառումների իրականացմանը: Սակայն հետազոտողները միշտ պետք է
հիշեն, որ չնայած զոհերը հանդիսանում են ուսումնասիրության սուբյեկտ, նրանք
չեն դադարում լինել անհատ199: Բացի սրանից՝ նրանք, ովքեր իրականացնում են
հարցազրույց, պետք է նախապես պատրաստվեն տալ այնպիսի հարցեր, որոնք
չեն վնասի և նոր տրավմաներ չեն հասցնի զոհերին200:
Կանայք, որոնք ենթարկվել կամ շարունակում են ենթարկվել ծեծի,
բռնաբարության կամ հետապնդման, խոցելի են դառնում նաև այլ ոլորտներում:
Նրանց զոհային կարգավիճակը կարող է ձևավորել որոշակի սոցիալական ստիգմաներ, նրանց ֆիզիակական և հոգեբանական բարօրությունը կարող է խարխլվել,
ինչպես նաև նրանք կարող են ունենալ արդարադատության մարմինների հետ
համագործակցության փորձ, որը հաճախ կարող է բացասական ազդեցություններ
ունենալ վերջիններիս համար: Շատ զոհերի համար իրենց փոքրամասնություն
կազմող խմբերի պատկանելիությունը կարող է էլ ավելի մեծացնել խոցելիությու433

նը: Յուրաքանչյուր հետազոտող միշտ պետք է հիշի, որ, իհարկե, շատ լավ է ստանալ մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն, բայց և պետք է միշտ հիշել, որ այդ
գործողությունները կարող են վնաս հասցնել ուսումնասիրման սուբյեկտներին201:

Ամփոփում և առաջարկություններ

Կանանց

հանդեպ

բռնության

դեմ պայքարը

շարունակում

է մնալ

արդիական հիմնախնդիր: Այս գլխում մենք փորձեցինք ներկայացնել կանանց
հանդեպ դրսևորվող բռնությունների հիմնական տեսակները, հետևանքները, և թե
ինչպիսի

գործողություններ

են

ձեռնարկվում վերջիններիս դեմ պայքարի

նպատակով: Սակայն դեռևս պայքարի գործընթացում առկա են որոշակի բացթողումներ ինչպես հետազոտողների, այնպես էլ իրավապահ մարմինների կողմից:
Արդարադատության մարմինների կողմից կին զոհերի ճանաչումը նորույթ է, և
անգամ մեր օրերում դժվարություններ են առաջանում, երբ խոսքը գնում է
ամուսնու կամ ինտիմ զուգընկերոջ կողմից բռնության ենթարկված զոհերի մասին:
Չնայած տեղի ունեցող փոփոխություններին,այնուամենայնիվ, կարծրատիպերը,
ազգային և ռասայական սկզբունքները դեռևս խանգարում են զոհերի լիարժեք
բացահայտմանն ու աջակմանը: Առավել մանրամասն այս հիմնախնդիրները
ներկայացված են այս գրքի 5–րդ և 6 –րդ գլուխներում:
Շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում այն մեթոդներին ու մոտեցումներին,
որոնք կիրառվում են բռնության հետևանքով զոհ դարձած կանանց հետ
աշխատանքում202, 203, 204: Հետազոտության ժամանակ արդյունավետորեն կարող են
կիրառվել հեռախոսային ու անձնական հարցազրույցները, հիվանդանոցներում
աշխատող հոգեբանների կողմից տրվող տեղեկատվությունը, քանակական և որակական տվյալները: Հետազոտական աշխատանքի կազմակերպման ժամանակ
պետք է հաշվի առնվեն բազմաթիվ գործոններ, այդ թվում, թե ինչպես է սահմանվում բռությունը, ինչպիսի առանձնահատկություններ են բնորոշ տվյալ խմբին և
այլն: Երբևէ չպետք է անտեսվի մշակութային գործոնը:

434

Միայն

ակտիվիստների

և

գիտնականների

շարունակական

աշխա-

տանքների միջոցով հնարավոր կլինի ստանալ անհրաժեշտ քանակությամբ
տեղեկատվություն,

որն

անհրաժեշտ

է

կանխարգելիչ աշխատանքների համար:
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հետագա

վերականգնողական

ու

Seifert Kathryn “Youth Violence: Theory, Prevention and Intervention” / 2012,
Springer Publishing Company LLC /

Chapter 3 Classification of Youth Violence (pp. 35 - 44);
Chapter 4 Theoretical Perspectives on Youth Violence (pp. 47 - 63);
Chapter 10 Youth Violence Prevention Program (pp. 183 - 197);
Chapter 11 Interventions (pp. 201 - 213)

Սեյֆերտ Կատերին

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏԱՐԻՔԻ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ։ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ ԵՎ ՄԻՋԱՄՏՈՒՄ

ԳԼՈՒԽ 3

Երիտասարդ տարիքին բնորոշ բռնության դասակարգումը

Բռնությունը կարող է դասակարգվել ըստ նպատակի, ըստ մեխանիզմի կամ
ըստ թիրախի: Երբ դասակարգումն իրականացվում է ըստ նպատակի, այն կարող
է լինել գործիքային, իրադրային կամ թալանչիական:
Գործիքային բռնությունը սովորաբար պլանավորված է և իրականացվում է
այնպիսի նպատակների իրագործման համար, ինչպիսին են գումարը, իշխանությունը կամ այլ ռեսուրսները (օրինակ՝ կարող է լինել բռնություն, որը տեղի է
ունենում կողոպուտի ընթացքում):
Իրադրային բռնությունը տեղի է ունենում ավելի ինքնաբուխ, երբ հույզերը
դուրս են գալիս վերահսկումից: Աղքատիկ կոպինգ հմտություններով երիտասարդները

կարող

են

ճնշվել,

երբ
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հայտնվեն

անգամ

ամենաաննկատ

լարվածության

(սթրեսային)

իրավիճակներում:

Ինքնակարգավորման

այլ

մեխանիզմների առկայության բացակայության պարագայում նրանք կարող են
ագրեսիա կիրառել՝ հույզերը բաց թողնելու համար: Իրավիճակային բռնությունը
հազվադեպ է ի հայտ գալիս առանց ռիսկային այլ գործոնների առկայության:
Թալանչիական կամ փսիխոպաթիկ բռնության նպատակը հաճախ մի այլ
անձի վնասելն է: Հիմնականում նրանք, ովքեր կիրառում են այս բռնության ձևը,
նպատակ ունեն գերիշխելու և ղեկավարելու` առաջացնելով ցավ և տառապանք:
Այս տեսակն առավել մանրամասն քննարկվում է 4–րդ գլխում:
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, հիմնվելով
թիրախի

վրա,

բռնությունը

(Առողջապահության

բաժանում

համաշխարհային

է

երեք

հիմնական

կազմակերպություն,

տեսակների

2002)`

անձնա-

կենտրոն, միջանձնային և խմբակային:
Անձնակենտրոն բռնությունն ընդգրկում է սուիցիդալ վարքը (այն առավել
մանրամասն քննարկվում է գրքի ութերորդ գլխում): Միջանձնային բռնությունը
ուղղված է ընդդեմ այլ անհատի և կարող է տեղի ունենալ ընտանիքում կամ
համայնքում: Խմբակային բռնությունը մարդկանց խմբերում դրսևորվող բռնությունն է: Այս գլխում քննվում են

միջանձնային և խմբակային բռնության

տեսակները:

ՄԻԶԱՆՁՆԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Միջանձնային բռնությունը կարող է լինել և՛ գործիքային, և՛ իրադրային, և՛
փսիխոպաթիկ, բայց միշտ տեղի է ունենում ընտանեկան, ընկերական, ինտիմ կամ
բիզնես հարաբերությունների համատեքստում: Դեռահասների շրջանում ամենա
տարածված տեսակը հարաբերությունների համատեքստում դրսևորվող բռնությունն է (Lipsey, 2010; Spencer & Bryant, 2000):
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Այս ենթագլխում մենք կուսումնասիրենք ժամադրությունների ժամանակ
դրսևորվող բռնությունը, ընտանեկան բռնությունը, դպրոցական բռնությունը, և
այն երիտասարդներին, որոնք իրականացնում են մարդասպանություն:

Ժամադրային բռնություն

Համաձայն Հաննայի (2006)՝ դեռահասների մոտ մեկ երրորդը դառնում է
ժամադրության բռնության զոհ:
16–24 տարեկան աղջիկները հանդիսանում են նման բռնության առավել
ռիսկային խմբի ներկայացուցիչներ (Hanna, 2006): Բռնության դեպքերի վիճակագրությունն ամբողջ աշխարհում նույնն է: Մոտ 10–20 % դեռահաս աղջիկներ
ռոմանտիկ հարաբերություններում ենթարկվում են ֆիզիկական բռնության,
ինչպես նաև 25 – 30 %-ը նշում է վերբալ բռնության ենթարկվելու մասին: Սակայն,
թե´ տղաները և թե´ աղջիկները, կարող են ենթարկվել բռնության իրենց ժամադրային հարաբերություններում:
Որոշ հետազոտություններ ենթադրում են, որ ժամադրային հարաբերություններում սեքս ունենալը զգալի մեծացնում է ժամադրային բռնության
ենթարկվելու հավանականությունը: Դինամիկան վկայում է, որ սեքսից հետո
հարաբերություններն ավելի են սերտանում, որը թե´ աղջիկների, թե´ տղաների
շրջանում բարձրացնում է հարաբերությունների վերահսկման անհրաժեշտությունը: Աղջիկները, որոնց բնորոշ է ակտիվ սեռականությունը, ավելի մեծ հավանականությամբ կընդգրկվեն անչափահասների արդարադատության համակարգում:
Հետաքրքրական է, որ աղջիկների սեռական անատոմիան կարող է լինել ֆենոմենի պատճառ (Hanna, 2006): Հաննը (2006) նշում է, որ անհրաժեշտություն կա
տղաների և աղջիկների արդյունավետ սեռական ուսուցման:

Ընտանեկան բռնություն
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Ընտանեկան բռնությունը ներառում է երեխաներին ու դեռահասներին,
որոնք ագրեսիա են դրսևորել ծնողների, խնամակալների, պապերի ու տատերի,
կամ եղբայների և քույրերի հանդեպ: Այս տեսակի բռնություն կարող է հանդիպել
այն տներում, որտեղ ընտանիքի մեծահասակ անդամները սովորաբար կիրառում
են բռնություն ընտանիքի այլ անդամների վարքի վերահսկման համար: Այս
ֆենոմենը

կարող

է

բացատրվել

սոցիալական

ուսուցման

տեսության

ու

սերունդների միջև բռնության ցիկլի միջոցով, որոնք առավել մանրամասն
կքննարկվեն 4-րդ գլխում: Նման ընտանիքներում մեծացող երեխաներն ու
դեռահասները ուժ են կիրառում՝ ընտանիքի այլ անդամներին վախեցնելու
համար, որպեսզի հարթեն իրենց ճանապարհը կամ ստանան այն, ինչ ուզում են:
Առավել ծայրահեղական են այն դեռահասները, որոնք սպանել են իրենց
մորը (մայրասպան) կամ հորը (հայրասպան): Նման իրավիճակները սովորաբար
պայմանավորված են բռնություններով և տեղի են ունենում երեխայի բռնաբարության դեպքում կամ արհամարանքի, թմրադեղեր կամ ալկոհոլ չարաշահող
ծնողների երեխաների ընտանիքների հետ և ընտանիքում էական սթրեսային
գործոնների առկայության պայմաններում (Heide & Frei, 2009):
Հեյդն ու Ֆրեյն (2009) առանձնացրել են հայրասպանների երեք տեսակ`
դաժանորեն բռնաբարված երեխա, վտանգավոր հակահասարակական երեխա և
ծանր հոգեկան վիճակի երեխա: Հայրասպան կամ խնամակալասպան դեռահասների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդ դեռահասների ընտանիքում առկա է բռնաբարություն, ընտանեկան բռնություն, թմրանյութերի կամ ալկոհոլի օգտագործում կամ հոգեկան հիվանդություն (Heide, 1999a):

Դպրոցական բռնություն

Համաձայն

կրթական

վիճակագրության

ազգային

կենտրոնի

(2010)՝

դպրոցական հանցանքի և անվտանգության ինդիկատորն են.


2008 – 2009 ուսումնական տարում եղել է դպրոցի հետ կապված 38

բռնի մահվան դեպք (24 սպանություն, 14 ինքնասպանություն),
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2008 թվականին 12 – 18 տարեկանների շրջանում գրանցվել է մոտ

629,800 բռնի հանցանք,


2009

դպրոցի

տարածքում

ատրճանակով

սպառնալիքի

կամ

վնասվածքների զոհ դառնալու մասին է հայտնել աշակերտների 8 % - ը,


պետական դպրոցների 75 % -ը 2007–2008 ուսումնական տարում

գրանցել է մեկ կամ մեկից ավելի բռնության կիրառմամբ հանցանքի դեպք,


պետական դպրոցների 25 % -ը 2007–2008 ուսումնական տարում

գրանցել է, որ աշակերտների միջև բուլլինգը տեղի էր ունենում օրվա կամ
շաբաթվա կտրվածքով,


պետական դպրոցների 20 % -ը 2007–2008 ուսումնական տարում

գրանցել է, որ տեղի է ունեցել ավազակախմբային միավորում:

Դպրոցական միջավայրում առկա են գործոններ, որոնք կարող են նպաստել
դպրոցական բռնությանը:
Լենհարդտը, Ֆարրելը և Գրահամը (2010) դպրոցական բռնության 13
միջադեպերի ուսումնասիրության արդյունքում մեջբերում են դպրոցական միջավայրի գործոնը: Ուսումնասիրությանը մասնակցած դպրոցներից շատերը չունեին
աշակերտների թվի համեմատ բավարար թվով խորհրդականներ և օժանդակ
ծառայությունների ներկայացուցիչներ: Դպրոցները մեծ էին և չէին նպաստում
աշակերտների, ուսուցիչների և աշխատակիցների միջև ամուր ու ամբողջական
կապերի ձևավորմանը: 73 % -ի մոտ բուլլինգի և մարգինալացման դեպքերը չէին էլ
դիտարկվել: Հեղինակները եզրակացրել էին, որ դպրոցական միջավայրը պետք է
լինի այնպիսին, որ աշակերտների համար ողջունելի լինի և օգտակար, ամբողջականության ուժեղ զգացումով և իրականացնի քայլեր դպրոցի ներսում անվստահության և կոպիտ վերաբերմունքի վերացման ուղղությամբ:
Ինչպես Էրիկ Հարրիսն ու Դիլան Կլեբորդը մեջբերում են Կոլումբիայի և
Սեունգ–Հուին Վիրջինիայի տեխնիկակական դպրոցի աշակերտների օրինակը,
դպրոցական բռնության առավել երկյուղալի և ծայրահեղ դրսևորումը դպրոցական
հրաձգության երևույթն է: Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հետազոտություն է անցկացրել դպրոցական հրաձիգների շրջանում` փորձելով որոշել՝ արդյոք
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բոլորին են բնորոշ նույն բնութագրիչները, թե ոչ (O’Toole, 2011): Չնայած որ չկա
ամբողջական պատկերը, նկատվում են որոշ ընդհանրություններ: Օրինակ՝
 նրանք գերազանցապես արական սեռի ներկայացուցիչներ են և կովկասցիներ,
 նրանք ենթարկվել են բուլլինգի և մերժվել հասակակիցների կողմից,
 շատերը երեխա ժամանակ տանը բռնաբարվել կամ անտեսվել են,
 նրանց տներում կարգապահությունը շատ խիստ էր, շատ մեղմ

կամ

անհամատեղելի,
 նրանց

ընտանիքներում

ջերմությունը

քիչ

էր,

և

առկա

էր

բարձր

կոնֆլիկտայնություն կամ ընտանեկան բռնություն,
 նրանք ունեին ցածր կոպինգի, զայրույթի սոցիալական կարգավորում և խնդիրներ
լուծելու հմտությունների ցածր զարգացվածություն,
 շատերը

խնդիրներ

ունեին

իրենց

ծնողների

և

հասակակիցների

հետ

հարաբերություններում,
 նրանք իրենց զգում էին հասակակիցներից օտարված, մեկուսացված, նրանք
«տարբերվում էին» և չէին համապատասխանում հասակակիցների մշակույթին,
 նրանք հակված էին լինել կոպիտ ու ինքնավստահ,
 նրանք հակված էին ռասայական կամ կրոնական ինտոլերանտության,
 նրանք ունեին

վարքային այլ խնդիրներ, բռնության հակում, ցանկություն էին

հայտնում վնաս հասցնող ֆիլմեր, տեսանյութեր դիտել, ընթերցել նամակներ կամ
համացանց կամ վնաս հասցնել ընկերներին,
 նրանք պլանավորում էին իրենց հարձակումը (հաճախ շատ մասսայական),
 նրանք հնարավորություն ունեին հրազեններ ձեռք բերելու և երկար ժամանակ
հավաքում էին ատրճանակներ, մինչև որ դրանք բերում էին դպրոց,
 նրանք պատասխանատվություն չէին կրում իրենց արարքների համար և իրենց
սխալների ու չարագործությունների համար մեղադրում էին այլ անձանց,
 նրանք կարող էին պատասխանատվություն, մտահոգվածություն զգալ միայն
իրենց սեփական պահանջների համար և քիչ կարեկցել այլ անձանց հանդեպ։
Նրանք կարող են մտածել, որ իրենք ավելի լավն են, քան մյուսները:

Նման կերպարի վառ օրինակ են Էրի Հարրիսն ու Դիլան Կլեբոլդը: Նրանք
Կոլումբինայի ավագ դպրոցում սպանել էին 12 աշակերտի, մեկ ուսուցչի և
վիրավորել 23 հոգու, որից հետո ինքնասպան եղել։ Երկուսն էլ զգում էին, որ
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բուլլինգի են ենթարկվել և մերժված են մյուս աշակերտների կողմից, երկուսն էլ
հիացած էին բռնություն պարունակող տեսախաղերով և ֆիլմերով: Դեռևս 1997
թվականին Հարրիսն իր վեբկայքում դրել էր մահվան սպառնալիքներ: Կլեբոլդն
ուներ թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահման խնդիրներ, և նրանք երկուսն էլ
բռնվել էին գողության համար: Ամեն ինչ վկայում էր այն մասին, որ վերջիններս
էական օգնության կարիք ունեին, և ակնհայտ էր, որ նրանք դա չէին ստացել:
Սեունգ–Հուին Չոն Վիրջինիայի տեխնիկակական դպրոցի աշակերտ էր: Նա
հրաձգություն էր կազմակերպել 2007 թվականի ապրիլի 16–ին և սպանել 32
մարդու: Նրա ընտանիքը և իր հաճախած դպրոցներից մեկի անձնակազմը նշել
էին, որ Չոն վաղ տարիքից խնդրային անձնավորություն էր, բայց օգնություն չէր
ստացել: Խնդիրները գնալով ավելացել էին նրա մեծանալու հետ մեկտեղ: Նա 2005
թվականին հայտնվել է հոգեբուժարանում և գրել բռնության դրվագներով
պատմվածքներ, որոնք անգլերենի ուսուցիչը ներկայացրել էր իշխանություններին:
Դժբախտաբար, իշխանությունները չունեին համընդհանուր պատրաստվածություն ճանաչելու և արձագանքելու սպառնալիքին:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ընդգծում է, որ ոչ ոք չի կարող նշել
բնութագրիչներ, որոնք կվկայեն այն մասին, որ դեռահասը կդառնա դպրոցական
հրաձիգ: Այն պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով և ենթադրում է մասնագիտական բարդ գնահատում: Գործոնները, որոնք պայմանավորում են դեռահասի ապագա բռնի քայլերի բովանդակությունը, ընդգրկում են մանկական տրավմաների պատմությունը, դպրոցական պահվածքի խնդիրները, խնդրահարույց
հարաբերությունները հակահասարակական հասակակիցների հետ, ագրեսիայի
դրսևորման պատմությունը, շեղվող վարքագիծը, թմրանյութերի կամ ալկոհոլի
չարաշահումը, ծնողական համապատասխան կարգուկանոնի պակասը, ընտանիքում ջերմության պակասն ու բարձր կոնֆլիկտայնությունը և վարքային այլ
խնդիրներ, մասնավորապես այնպիսինները, որոնք ի հայտ են գալիս 13 տարեկանից հետո:
Որքան ավելի շատ է ռիսկային գործոնների քանակը, այնքան ավելի շուտ
են սկսվում խնդիրները, և որքան ավելի քիչ են երեխայի ճկունության գործոնները,
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այնքան ավելի մեծ է ռիսկը միջանձնային խնդիրների, ինչպիսին է, օրինակ,
բռնությունը (Lahey, Moffit, & Caspi, 2003; Seifert, 2006): Անհատական և շրջակա
միջավայրի ռիսկային գործոններն առավել մանրամասն կքննարկվեն գրքի 5-րդ և
6-րդ գլուխներում:

Սպանություն կատարած երիտասարդներ

Որոշակի ընդհանրություններ ի հայտ են գալիս այն ժամանակ, երբ
ուսումնասիրում են երիտասարդներին, որոնք սպանություն են կատարել, ունեն
ընտանեկան բռնության պատմություն, ենթարկվել են բռնաբարության, արժանացել արհամարհանքի, ձեռք բերել հոգեկան հիվանդություններ կամ նյարդաբանական դեֆիցիտներ, հակահասարակական վարք կամ չարաշահել են
թմրանյութերի կամ ալկոհոլի կիրառումը։
Մայերսը, Սկոտտը և Բուրգեսսը (1995) գտել են, որ 25 անձանց սպանած
երիտասարդներից բաղկացած ընտրանքի մեծ մասը դիսֆունկցիոնալ էր,
էմոցիոնալ վիրավորական և բռնարար: Բուշը, Զագարը, Հուղեսը, Առբիտը և Բուսսելը (1990) բացահայտել են, որ բռնարար երիտասարդների մեծամասնությունը
սերվում է բռնարար ընտանիքիներից: Սեյֆերտի ուսումնասիրությունում (2006)
երիտասարդների 84 %-ը (71) ծանր վիրավորել կամ սպանել էր այլ անձի և ուներ
բռնարար ընտանեկան պատմություն (ոչ բռնարար երիտասարդների կեսը ևս
ուներ բռնարար ընտանեկան պատմություն): Նույն ուսումնասիրությունում դաժան բռնություն իրականացրած երիտասարդների ընտանիքների 75 %-ն (63) ուներ
հոգեբուժական խնդիրներ ունեցող, թմրանյութեր կամ ալկոհոլի չարաշահող կամ
քրեական անցյալով անդամներ:
Հեյդը (1999b) վերանայել է սպանություն իրականացրած երիտասարդների
վերաբերյալ գրականությունը և բացահայտել է, որ վերջիններս կյանքի վաղ
շրջանում մեկուսացման (դեպրիվացայի) և վատ վերաբերմունքի էին արժանացել:
Կինգը (1975) նշում է, որ իր ուսումնասիրած ինը սպանություն իրագործած
երիտասարդներ ենթարկվել էին բռնության: Սենդին (1975) ևս ստացել էր նման
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արդյունքներ: Լևիսի ու մյուսների կողմից իրականացված ուսումնասիրությունում
(1985) քննության ենթարկված ինը երիտասարդներից յոթը ենթարկվել էին դաժան
բռնության: Այսպիսով՝ մենք կարող ենք եզրակացնել, որ բռնարար և հայհոյանք
կիրառող ընտանիքները տարբերակում են բռնարար երիտասարդներին ոչ
բռնարար երիտասարդներից:
Մքնիգթը (1966) բացահայտել է, որ իրենց ուսումնասիրած մարդասպանների 77 %-ն ուներ հոգեբուժական ախտորոշում։ Սակայն այս ընտրանքը
բաղկացած էր հոսպիտալացված անձանցից: Լևիսի և մյուսների կողմից իրականացված այն ինը երիտասարդների ուսումնասիրությունում, որոնք հետագայում
սպանություն էին իրագործել (1985), ութն ունեին պարանոիկ մտքեր, բոլորն
ունեին հոգեբուժական ախտանիշներ և հոգեբանական խանգարումներով առաջին
կարգի բարեկամ: Հոգեկան ախտանիշներն էականորեն տարբերակում էին սպանություն իրագործած տղաների խումբը իրավախախտ ստուգիչ խմբից (P < .05):
Վոլֆգանգը (1967) գտել է, որ Ֆիլադելֆիայում մարդասպանների միայն 3 %
-ն է տառապում հոգեկան հիվանդությամբ: Գիլլիեսի (1976) կարծիքով՝ շոտլանդական մարդասպանների ընտրանքի 10 % - ն ուներ հոգեբուժական ախտորոշում:
Իհարկե, տարբեր տոկոսայնություններ տասնամյակների ընթացքում չեն արտացոլի հոգեբուժության ոլորտի ու ախտորոշիչ միտումների փոփոխությունները:
Սեյֆերտը (2006) ուսումնասիրել է տարբեր պայմաններում, այդ թվում՝
մտավոր հիվանդների ամբուլատոր կլինիկայում, հիվանդանոցում, տնամերձ
բուժման կենտրոնում և կալանավայրում գտնվող 1031 երիտասարդներից բաղկացած ընտրանքը: Երիտասարդների 82 %–ը վիրավորել կամ սպանել էր զոհին, ուներ հոգեբուժական խանգարում, 51 %-ն ուներ թմրանյութային կամ ալկոհոլային
կախվածության խնդիրներ, 46 %-ը ցուցաբերել էր փսիխոզների նշաններ: Որպես
համեմատություն՝ 400 ոչ ագրեսիվ երիտասարդներից միայն 23 %-ն ուներ
փսիխոզի ախտանիշներ: Խիստ ագրեսիվ երիտասարդության նման ընտրանքի ոչ
ագրեսիվ երիտասարդների 82 %-ն ուներ հոգեբուժական այլ ախտանիշներ:
Մի շարք ուսումնասիրություններ կատարողներ, ինչպես օրինակ՝ Բայլեինը
(1996), նշել են, որ երիտասարդները, որոնք իրականացրել են սպանություն, ունեն
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նյարդաբանական դեֆիցիտներ: Լևիսի և մյուսների կողմից իրականացված ուսումնասիրությունում (1985) իննից յոթն ուներ աննորմալ նյարդաբանական նշաններ, երկուսը՝ գիտակցության կորստով գլխուղեղի վնասվածքի պատմություն:
Մարդասպան երիտասարդների մտավոր ունակությունների ուսումնասիրությունները խառն են (Heide, 1999a), սակայն նրանք միտում ունեն ակադեմիական պայքարի: Մայերսի ու համահեղինակների (1995) ուսումնասիրություններում
մարդասպան դեռահասների 70 %-ը չէր տեղափոխվել հաջորդ դասարան և ուներ
ուսուցման հետ կապված արատներ: Սեյֆերտի (2006) ուսումնասիրությունում 63
%-ը զոհին վիրավորած կամ սպանած երիտասարդներ էին, որոնք ունեին
ուսուցման հետ կապված խնդիրներ: Ոչ ագրեսիվ երիտասարդների միայն 43 % -ը
ուներ ուսուցման հետ խնդիրներ:
Զայրույթի վերահսկման ու իմպուլսների ղեկավարման հմտությունները ևս
խնդրային են: Սեյվերտի (2006) տարբեր պայմաններում գտնվող 1031 երիտասարդների ինը տարվա հետազոտությունում 99 %-ը զոհին վիրավորած կամ
սպանած երիտասարդներ էին, իսկ 67 % ոչ ագրեսիվ երիտասարդներն ունեին
զայրույթի վերահսկման խնդիրներ:
Մարդասպան երիտասարդների մեծամասնությունը նախկինում ձերբակալվել

էր՝

ցուցադրելով

հակասոցիալական

վարք:

Հայտնաբերվել

է

նաև

խմբավորմանը մասնակցության մեծ թվով դեպքեր (Heide, 1999a): Բուշն ու
համահեղինակները (1990) նույնպես գտել են, որ իրենց ուսումնասիրած երիտասարդների զգալի մասը խմբավորումների անդամներ էին: Մայերսն ու համահեղինակները (1995) նշում են, որ 25 երիտասարդ մարդասպանների ընտրանքի 18-ը
(75 %) ուներ նախկին ձերբակալությունների, բռնությունների և ավերիչ վարքի
պատմություն: Սեյֆերտի (2006) խիստ ագրեսիվ երիտասարդների ընտրանքի 79
%-ը օրինազանցներ էր, մինչդեռ ոչ ագրեսիվ երիտասարդների հազիվ թե 20 %-ն
էր օրինազանց: Ուստի մենք եզրակացնում ենք, որ նախկին օրինազանցությունը,
հարձակումը, ավերիչ վարքը տարբերում են խիստ ագրեսիվ մարդասպան
երիտասարդներին ոչ ագրեսիվ երիտասարդներից:
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Երիտասարդ մարդասպանների շրջանում թմրանյութերի կամ ալկոհոլի
չարաշահման

տոկոսային

հարաբերակցությունը

տատանվում

է

հետա-

զոտությունից հետազոտություն` 25%-90% (Heide, 1999a): Բուշը և համահեղինակները (1990) կարծում են, որ մարդասպանների մեծամասնությունը չարաշահում է
ալկոհոլը:

Սեյֆերտը (2006) գտել է ալկոհոլի կամ թմրանյութի չարաշահում

նրանց շրջանում (մոտ 51 %), ովքեր այնքան դաժան բռնություն են կիրառել զոհերի
հանդեպ, որ ծանր վնասել կամ սպանել է նրանց, մինչդեռ ոչ ագրեսիվ
երիտասարդների 15 %-ն է ալկոհոլ չարաշահող: Սեյֆերտի ընտրանքում
բռնարար երեխաները երեք անգամ ավելի շատեն չարաշահում թմրանյութերը
կամ ալկոհոլը, քան վերջիններիս ոչ ագրեսիվ հասակակիցները:

ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Այս բաժնում մենք հակիրճ կուսումնասիրենք խմբակային բռնության որոշ
տեսակներ` ավազակախմբային բռնություն, ատելության հիմքով հանցագործություններ և բռնություն, որն իրագործում են երիտասարդները, որոնք ոչ
ինքնակամ ներքաշված են ռազմական գործողությունների մեջ:

Ավազակախմբային բռնություն

2002 –2008 թվականների ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում
շատացել են ավազակները, ավազակախմբերն ու ավազակային ակտիվությունները (Mahoney, 2010): 2008 թ․–ին Ամերիկայում ավազակախմբային անդամների քանակը միջինում 774,000 է 27,900 ավազակախմբերում (Egley, Howell, &

Moore, 2010): 1996 – 2001 թվականներին նկատվել է ավազակային խնդիրների
անկում, սակայն այն 28 %-ն ավելացել է 2002 – 2008 թվականներին: Երիտասարդ
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ավազակների ազգային ուսումնասիրության տվյալների համաձայն՝ մասնակիցների 41 %-ը նշել է, որ ավազակային քրեական ակտիվությունն աճել է:
Ավազակային ակտիվության առավել աճ նկատվում է այն քաղաքներում, որտեղ
բնակչությունը ավելին քան 250,000 մարդ է:
Ավազակները գերազանցապես տղամարդիկ են, բայց կան նաև կին
ավազակներ,

ինչպես

նաև

տղամարդկանց

ավազակային

խմբերում

կին

անդամներ: Անդամների տարիքը տատանվում է 12 – 24 տարեկան. միջինում
տարիքային սանդղակը 17 – 18 տարեկանն է: Որքան ավելի համակարգված է
բանդան, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ այն կընդգրկվի քրեական
ավազակային ակտիվությունների մեջ. ինչպես օրինակ թմրանյութերի վաճառքն է

(Duffy & Gillig, 2004):
Մահոնեյը

(2010)

ենթադրում

է,

որ

բռնությունը

գոյատևման

ռազմավարություն է, որը չի կարող «բուժվել» միայն անչափահասների արդարադատության համակարգի միջոցով: Կանխարգելումն ու ուսուցումը շատ ավելի
արդյունավետ են, քան ուղղակի բանդային միջամտությունը (Mahoney, 2010):
Բանդաների ակտիվացումները նկատվում են տնտեսական դժվարությունների ժամանակ և այն երիտասարդների շրջանում, որոնք մեկուսացված են,
դուրս են մնացել դպրոցից, մերժվել են սոցիալապես ընդունելի հասկակիցների
կողմից և չեն տեսել հաջողության հնարավորություն: Նման երիտասարդներն
ավելի

են հակված ներգրավվելու կամ ներքաշվելու բանդաներ: Ընտանեկան

առանձնահատկությունները կարող են հանդիսանալ կա´մ ռիսկային, կա´մ
պաշտպանիչ գործոն բանդաների անդամակցության համար: Եթե առկա են
դրական դերային մոդելներ, կազմակերպվածություն և թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահման բացակայություն, երիտասարդներն ավելի քիչ հավանականություն ունեն անդամակցելու բանդաների:
Շնեյդերը (in Duffy & Gilling, 2004) ենթադրում է, որ բանդաները

աղքատ

հասարակությունների մերժված երիտասարդների կողմից միավորում և ընդունում գտնելու փորձի արդյունք են (Duffy & Gillig, 2004): Ընդհանուր առմամբ բանդաներն ավելի քիչ համակարգված և նախաձեռնող են, քանի որ որոշ դեպքերում
447

ներառում են տարիքային լայն շրջան (դիապազոն), և ձերբակալված անդամները
վերադառնում են հասարակություն,
ընդհանուր առմամբ նման

ինչպես բանդա: Տիպիկ բանդայի կազմը

չէ կորպորացիայինին, բայց շատ ավելի պարզ է

կազմակերպչական կառուցվածքով (Coughlin & Venkatesh, 2003):

Ատելության հիմքով հանցագործություններ

Ատելության հանցագործությունները կամ կանխակալ–դրդապատճառված
բռնությունների

հանդիպում

ենք

այնպիսի

իրադրությունների

դեպքերում,

որոնցում մարդը կամ մարդիկ դառնում են բռնության թիրախ ռասայի, սեռական
կողմնորոշման, կրոնական, դասային պատկանելիության, ազգության, տարիքի,
սեռի կամ հաշմանդամության պատճառով: Հետաքննությունների դաշնային
բյուրոյի հաղորդագրության համաձայն՝ 2007 թվականին տեղի է ունեցել ավելի
քան 9,000 ատելության հիմքով հանցագործություն, որոնցից 32 %-ը
բռնություններ էր,

պարզ

21 %-ը՝ ծանր բռնություն (FBI, 2007): Ատելության հիմքով

հանցագործություններ իրականացնողների 63 %-ը սպիտակամորթ էր և 21 %-ը`
սևամորթ:
Միացյալ Նահանգներում կան հակաֆաշիստներ և ռասիստ սկինհեդներ,
ներառյալ այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Արյան եղբայրությունը, որոնցից որոշ
խմբեր հայտնի են որպես փոքրամասնությունների հանդեպ ծայրահեղ բռնություն
ցուցաբերողներ (FBI, 2008a): 2007 թվականին կար ռասիստ սկինհեդերի 90 գլուխ,
որը 50 %-ով ավելացում էր 2004 թվականի համեմատությամբ: Համաձայն
Հետաքննությունների
պատասխանատու

դաշնային

էին

2007

բյուրոյի

հունվարի

հաղորդագրության՝
1–2008

սեպտեմբեր

վերջիններս
30–ն

ընկած

ժամանակահատվածում «Սպիտակ նացիոնալիստ էքստրիմիստների շարժում»
կարգախոսով այլ անձանց հանդեպ ցուցաբերված բռնության 38–ից 24 դեպքերի,
այդ թվում՝ 7 սպանություններից 5-ի համար:
Սկինհեդների ռասիստական խմբերը հաճախ հարձակում են
խմբերով

և

ընկճում

իրենց

զոհերին,
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որոնք

հաճախ

ազգային

գործում
փոքրա-

մասնութունների ներկայացուցիչներ են կամ հոմոսեքսուալներ, բայց և կարող են
լինել ինչպես իրենց, այնպես էլ այլ սկինհեդական խմբավորման անդամ:
Մոտտը (2009) դուրս է բերել կորելացիաներ երիտասարդների բուլլինգի և
կապված ատելության ու կողմնակալության բռնության միջև: Երիտասարդական
կողմնակալ ագրեսիան կարող է կապված լինել նաև հավելյալ խնդիրների հետ:
Նման

իրադրությունների

նվազեցմանը

կարող

են

նպաստել

զոհերի

ու

բռնարարների (որոնք սովորաբար ծագում են հենց նման բռնի ընտանիքներից)
համար նախատեսված թերապիան:

Երեխաների օգտագործումը զորքերում

«Կանգնեցնել երեխա զինովորներին» կոալիցիան նշում է, որ երեխաների
օգտագործումը կոնֆլիկտների ժամանակ տարածված բնույթ է կրում աշխարհի
տարբեր մասերում: Ժնևյան կոնվենցիայի պրոտոկոլ 1 սկզբունքների համաձայն՝
երեխաները, որոնք 15 տարեկանից փոքր են, չեն կարող ծառայել զորքերում, բայց
դեռահասները` 15 – 18 տարեկան, կարող են որպես կամավոր ծառայել զորքերում:
Մինչդեռ համաձայն Մարդու իրավունքների դիտման գնահատականի (Human

Rights Watch, 2007)՝ 200,000 – 300,000 երեխա աշխարհով մեկ ծառայում է
բանակում: Երեխաների օգտագործումը զորքերում սովորաբար լինում է երեք ձևի`
որպես զինվորներ, որպես աջակցողներ և որպես սեռական ստրուկներ (Human

Rights Watch, 2007):
Օրինակ՝ շատ տիպային է Շրի Լանկայում 25 տարի տևած պատերազմին
երեխաների

հավաքագրումը,

հատկապես

Թամիլ

Էլամի

Ազատագրական

վագրերի և Կարունայի կողմից: Հազարավոր երեխաներ բռնի հավաքագրվել էին
ռազմական գործողությունների համար, ենթարկվել կոպիտ վերաբերմունքի, որից
հետո ուղարկվել պատերազմ (http://hrw.org/news2007/05/10.sri-lanka-un-security-

council-directs-tamil-tigers-karuna-end-use-child-soldiers): Դեռևս 2010 փետրվարին
հաղորդվում էր որոշ դեպքերի մասին: Չնայած 2006 թվականին Շրի Լանկայում
երեխաների՝ որպես զինվոր հավաքագրումը
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քրեականացվել է, ներկայումս

հայտնի են կառավարության կամ զինված ուժերի կողմից երեխաների հավաքագրման քննության կամ հետապնդման դեպքեր: Երեխա զինվորների հասարակությանը վերաինտեգրման ծրագրերը սկսվել են, այնուամենայնիվ, միշտ չէ որ
վերջիններս համապատասխանում են աշխարհի չափորոշիչներին (Coalition to

Stop Child Soldiers, 2010):
«Բռնի

տարհանված

անձանց»

կազմակերպությունը

հայտնում

էր

երեխաների սեռական բռնության և վատ խնամքի մասին, ինչպես նաև Շրի
Լանկայի կառավարության և Թամիլ Էլամի Ազատագրական վագրերի միջև
պատերազմի ավարտի մասին: Հայտնի է, որ պաղեստինյան խմբավորումները
օգտագործում էին այն երեխաներին, որոնք ծառայում էին որպես մահապարտ
«կամավորներ»: Յասիր Արաֆաթը երեխա զինվոր էր, ով բանակի համար
հավաքագրում էր այլ երեխաների (Coalition to Stop Child Soldiers, 2010): Վստահաբար կարելի է նշել, Չեչենական Հանրապետության ոստիկանական ստորաբաժանումները մինչ օրս օգտագործում են երեխաներին կռիվների համար և որպես
մահապարտ (Coalition to Stop Child Soldiers, 2010): Վստահաբար կարելի է ասել, որ
Բոլիվիայի բանակի մեկ քառորդը կազմված է 16 տարեկանից երիտասարդ
անձանցից (Coalition to Stop Child Soldiers, 2010):
Ազատվելով բանակից և վերադառնալով համայնքային վերաինտեգրման
կենտրոններ` երեխաները հաճախ կռվում են միմյանց հետ և հրաժարվում դպրոց
այցելել: Խորհուրդ է տրվում (Coalition to Stop Child Soldiers, 2010), որ վերաինտեգրման ծրագրերը նվազագույնը տևեն երեք տարի, և որ վերջիններս շեշտադրեն
կրթությունը: Շատ դատարաններ ներկայումս պայքարում են, թե ինչ պատիժ
սահմանել երեխա զինվորների մասնակցությամբ պատերազմական հանցագործությունների համար: Միացյալ Նահանգներում 17 տարեկան երիտասարդները
կարող են զինվորագրվել բանակ, բայց վերջիններիս չեն կարող ուղարկել Միացյալ
Նահանգների սահմանից դուրս կամ մարտի: 2003 և 2004 թթվականներին մոտ
վաթսուն 17 տարեկան երիտասարդներ ուղարկվել էին Իրաք և Աֆղանստան՝
պատերազմի:

2004

թվականին

երեք

աղվան

երեխա

հավաքագրվել

Գուանտանամոյից: Նրանք հավաքագրման պահին 13 – 15 տարեկան էին:
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էին

ԳԼՈՒԽ 4

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Գոյություն

ունեն

բազմաթիվ

տեսություններ

հոգեբանության,

քրեաբանության և սոցիոլոգիայի ոլորտներում, որոնք փորձում են բացատրել
բռնության

արմատական

պատճառները:

Նախկին

շատ

տեսություններ

ուսումնասիրել են միայն մեկ անձի, բռնության շրջակա միջավայրի կամ
կառուցվածքային նախադրյալները որոշակի մասնակի բնակչության շրջանում:
Հետազոտողներն ու պրակտիկները եկան այն համոզման, որ հարկավոր է մեկ
միասնական

համընդհանուր

մի

տեսություն,

որը

կմիավորի

տարբեր

մոտեցումները, ոչ միայն անհատական գործոնները, այլ նաև հասարակական,
սոցիալական և քաղաքական դինամիկան: Շատ տեսություններ վկայում են, որ
անհատական առանձնահատկությունների, զարգացման և շրջապատի գործոնների համակցությունը ազդում է վարքի վրա:
Այս գլխում հակիրճ կներկայացվեն այն տեսությունները, որոնք փորձ են
կատարում բացատրելու բռնության արմատական պատճառները: Դուք կարդալու
ընթացքում կնկատեք, որ որոշ տեսություններ հիմվում են հոգեբանական
գործոնների վրա` փսիխոպաթիաներ, որոշ տեսություններ հիմք են ընդունում
նյարդաբանական

մոտեցումը`

գենետիկական

տեսություն,

և

դեռևս

կան

այնպիսինները, որոնք դիտարկում են սոցիալական գործոնները` սոցիալ
կառուցվածքային

տեսություն,

ֆեմինիստական

տեսություն:

Վերջում

մենք

կփորձենք ուսումնասիրել տեսություններ, որոնք փորձ են կատարում միավորելու
այս բոլոր տեսությունները:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
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Ուսուցումը կլիներ չափազանց աշխատատար, եթե ոչ վտանգավոր, եթե
մարդիկ ստիպված լինեին ինչ-որ բան անելուց հիմնվել բացառապես միայն իրենց
արարքների

հետևանքների

վրա:

Բարեբախտաբար,

մարդկային

վարքը

հիմնականում ձևավորվում է դիտումների ժամանակ մոդելավորման արդյունքում
այլ մարդկանց դիտելիս, մեկ գաղափարից ծնելով մեկ այլ վարքային ձև, և ավելի
ուշ նման կոդավորված տեղեկատվությունը

ծառայում է որպես ուղեցույց

գործողությունների համար:
Bandura, 1977, p.22
Ինչպես առաջարկվում է հոգեբան Ալբերտ Բանդուրայի «Սոցիալական
ուսուցման տեսություն» (O’Leary, 1988) աշխատանքում, բռնությունը ուսուցանված
վարքագիծ է: Համաձայն սոցիալական ուսուցման տեսության՝ մարդիկ սովորում
են, թե ինչպես վարվել վարքային մոդելների միջոցով, այսինքն՝ նայելով և
կրկնօրինակելով այլ մարդկանց վարքերը: Այսպիսով դիմելով բռնի վարքի
տեսությանը` ենթադրվում է, որ անհատը, որը ենթարկվում կամ վկա է լինում
բռնության դրսևորման ակտերի հայրական տանը, համայնքում կամ մեդիայի
միջոցով, կսովորի, որ դա ընդունելի վարք է, և հավանականությունը շատ ավելի
մեծ կլինի, որ մեծանալուն պես վերջինս կկիրառի բռնություն (Kaufman & Zigler,

1987; Pagelow, 1981; Straus, Gelles & Steinmetz, 1980):
Բանդուրայի կողմից 1960–ական թվականներին մշակված նորարարական
փորձերում երեխաները, որոնք նայում էին, թե ինչպես է մեծահասակը ծեծում
«Բոբո» տիկնիկին, շատ ավելի մեծ հավանականություն ունեին հետագայում
իրենք էլ ծեծելու տիկնիկին («Բոբո» տիկնիկի բազմաթիվ փորձերի տեսանյութեր

հասանելի

են

YouTube–ում,

օրինակ՝

http://www.youtoube.com/watch?v=

hHHdovKHDNU ): Հետագայում իրականացվել են այս փորձի տարբեր տեսակներ,
որոնք ևս վերաճեցին այնպիսի հետազոտությունների, որոնք մեկ անգամ ևս
հաստատեցին երեխաների՝ հեռուստատեսությամբ բռնության դեպքեր դիտել թույլ
տալու պոտենցիալ վնասակարությունը: Սա մի բանավեճ է, որը մինչև այսօր
առկա է:
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Ուսուցման տեսության քննադատություններից մեկն այն է, որ այն
ամբողջովին անտեսում է անհատի կամայական առանձնահատկությունները`
ԴՆԹ, ուղեղի զարգացում, ուսուցման տարբերություններ, որոնք կարող են ազդել
անձի կարողության կամ ցանկության վրա կրկնելու սովորած վարքը: Իհարկե,
կան այս մոդելը ընդունողներ և չընդունողներ:

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՏԵՍՈԻԹՅՈՒՆ

Մեկ ընդհանուր թելով են կապվում իրար բռնի վերաբերմունքը, պատժիչ
դաստիարակչական մոտեցումը և ծնողների կոնֆլիկտային հարաբերությունների
ազդեցությունը, հարաբերությունները դաստիարակների հետ: Նման խանգարումները առաջ են բերում հուզական կարգավորման դեֆիցիտ, սոցիալական
տեղեկատվության սխալ մշակմում, հարաբերությունների հանդեպ թշնամական
վերաբերմունք: Նման դեֆիցիտները՝ որպես արդյունք, կարող են նպաստել
մանկության տարիքում, նաև կյանքի ողջ ընթացքում ագրեսիվ վարքի դրսևորման
հավանականության աճին:
Ehrensaft et al., 2003, p. 742

Սոցիալական ուսուցման տեսության նման բռնության ինտեգրացիոն
փոխանցման տեսության հիմնական դրույթն այն է, որ երեխաները բռնի վարքի
մոդելները սովորում են կա´մ իրենց վաղ ընտանեկան շրջապատից, կա´մ ներկա
լինելով իրենց մեծահասակ խնամակալների միջև բռնության դրսևորմանը, կա´մ
երբ հենց իրենք են ենթարկվում ֆիզիկական պատժի, կա´մ այս բոլորի
համակցությունը միասին վերցրած, որից հետո սկսում են իրենց հարաբերություններում կիրառել բռնի վարք: Այսպիսով՝ բռնի վարքի մոդելները կարող են
կրկնվել հետագա սերունդներում (DeKeserdy, 2006):
Բազմաթիվ

ուսումնասիրություններ

հաստատել

են

այս

մոտեցումը:

«Տվյալները պարզ են, երեխաները, որոնք ենթարկվում են բռնության, ունեն
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որոշակի ռիսկայնություն, որ իրենք էլ հետագայում կկիրառեն բռնություն`
դառնալով հանցավոր, ցուցաբերելով

դպրոցական վատ առաջադիմություն և

վարքային խնդիրներ, ունենալով բարդ և մինչև կյանքի վերջ տևվող հոգեկան
առողջության խնդիրներ, ներառյալ ընկճախտ, տագնապայնություն, հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների սիմպտոմատիկա» (Walker, 2009, p. 241): Մի
ուսումնասիրությունում, որում ներառված էր 500 երեխա, որոնք ուսումնասիրվել
էին քսան տարի շարունակ, բացահայտվել էր, որ մանկությունում բռնության ենթարկվելը կապված է հետագա կյանքում ինտիմ զուգընկերոջը կամ բռնության
ենթարկման կամ զոհայնացման հետ (Ehrensaft et al., 2003): Մի այլ ուսումնասիրության (Դոումաս, Մարգոլին և Զոն, 1994) արդյունքում գտել են, որ տղամարդկանց կողմից բռնության դրսևորումը տարածվում է երեք սերունդների միջև:
Երեխաները, որոնք բռնություն են ապրում իրենց վաղ տարիքում, համարվում են կանխարգելիչ ծրագրի թեկնածուներ, որպեսզի սովորեն բռնությանը
փոխարինող վարքի այլընտրանքային մեթոդներ, որպեսզի մեծանալով չկրկնեն
բռնության

շղթան:

«Էլիզաբեթը վաղ մանկության տարիներին ընտանիքի

անդամների կողմից հաճախակի սեռական բռնության է ենթարկվել: Իր տատիկն
ու պապիկը, որոնց հետ նա հաճախ մնում էր, ունեին ընտանեկան բռնությամբ
հագեցած հարաբերություններ: Նա հաճախ փակվում էր իր սենյակում, որպեսզի
հեռու լիներ ընտանիքի անդամներից, որտեղ էլ նա սկսում էր ալկոհոլ խմել և
թմրանյութեր կիրառել: Նա տասնհինգ տարեկան էր, երբ առաջին անգամ
բռնության է ենթարկել այլ անձի: Նրա հուզական և բռնարար վերաբերմունքը
երեխաների հանդեպ սրանում էր այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա վերջապես
չձերբակալվեց բռնության կիրառման մեղադրանքով»:

ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

«Նախևառաջ մենք մտածում էինք, որ այն ոչ ադեկվատ է «քրեական
ուսումնասիրությանը»` անձի քրեածին միտումներին: Որքան հետաքրքիր է
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ուսումնասիրել, թե ինչպիսին կարող են լինել մարդիկ, նույնքան էլ հետաքրքիր է
ուսումնասիրել, թե ինչ են անում նրանք: Այս գիրքը կենտրոնանում է քրեական
ակտիվության վրա. ո՞վ, ի՞նչ, ե՞րբ, որտե՞ղ և ինչպե՞ս է տեղի ունենում, ի՞նչ կարելի
է անել այդ պայմաններում, և ինչպե՞ս կանխարգելել այն՝ օգնելու համար»:
Felson and Boba, 2010, p. xi
Ընթացիկ ակտիվության տեսությունը (Felson & Boba, 2010) առաջարկում է
վարկած, համաձայն որի՝ հանցանքի արմատական պատճառը ոչ այլ ինչ է, քան
միևնույն վայրում ու միևնույն ժամանակահատվածում մոտիվացված հանցագործի, համապատասխան թիրախի ու համապատասխան խնամակալի բացակայության շաղկապ: Այլ խոսքերով ասած՝ հանցանքը հնարավորություն է: Այս տեսության համաձայն՝ հանցագործությունների մեծ մասը համարվում է մանր
հանցանք` գողություն, վանդալիզմ և այլն, որոնք կարելի է հեշտությամբ
բացատրել: Չնայած նրան, որ այս տեսությունն ունի գործնական նշանակություն,
ինչպիսին համապատասխան միջավայրի վերափոխման օգտագործումն է շրջապատում հանցավորության մակարդակի իջեցման համար (National Institue of

Justice, 2002), այն նաև ևս մեկ անգամ ընդգծում է բռնի հանցանքների
առկայությունը, և թե ինչպես են ձևավորվում բռնարարները, սակայն այն չի
ուսումնասիրում հանցանքի առաջացման սոցիալական պատճառները:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտանեկան

բռնության

փոխանակման/սոցիալական

վերահսկման

տեսության հիմնական, գուցե և շատ պարզեցված դրույթն այն է, որ մարդիկ իրար
ծեծում և բռնություն են կիրառում ընտանիքի այլ անդամների հանդեպ այն պատճառով, որ նրանք դա կարող են իրականացնել: Ելնելով փոխանակման տեսության
ընդհանուր դրույթից՝ կարող ենք ենթադրել, որ մարդիկ ընտանիքում կկիրառեն
բռնություն, եթե բռնության ընթացքում ծախսերը չգերակշռեն արդյունքներին:
Gelles, 1983, p. 157
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Սոցիալական փոխանակման տեսությունը, որի արմատները գտնվում են
հոգեբանությունում, սոցիոլոգիայում և տնտեսագիտությունում, առաջարկում է
այն գաղափարը, որ բոլոր հարաբերությունները հիմնված են հաշվարկված
փոփոխությունների վրա. մարդիկ կախված են այնպիսի հարաբերական գործոններից, որոնցից են ժամանակը, գումարը, էներգիան, հարաբերություններում
ակնկալվող, սպասվող պարգևները, ինչպիսիք են գումարը, սոցիալական
կարգավիճակը, հուզական հարմարավետությունը: Մարդիկ նաև ենթադրում են,
որ հարաբերությունների ընթացքում կլինի պարգևների փոխադարձ փոխանակություն: Ինչպես վկայում է մի հատված Գելլի աշխատանքից, մարդիկ կկիրառեն
բռնություն, եթե մտածեն, որ վերջինս իրենց կբերի ավելի մեծ պարգև, քան այն
իրականացնելու արժեքն է:
Սոցիալական

փոխանակման

տեսության

քննադատների

պնդմամբ՝

ենթադրվում է, որ մարդիկ ցուցաբերում են զուտ ռացիոնալ մոտեցում հուզական
որոշումներին, ինչն էլ չի կարող հիմք հանդիսանալ այնպիսի տեսության, որը
հնարավոր կլինի համեմատել բարձր իռացիոնալություն ունեցող բռնության
ակտերի հետ:
Մի փոքր այս տեսությանը նման, ռեսուրսային տեսության համաձայն՝

(Blood & Wolfe, 1960) ընտանիքում առավել շատ ռեսուրսներ ունեցողն ի վիճակի է
տիրապետել ուժի ու վերահսկել ընտանիքը, որը բնորոշ է բռնարար վարքին (Blood

& Wolfe, 1960): Կախյալ անդամները կարող են ի վիճակի չլինել խուսափել կամ
փոխել նման վարքը:

ՓՍԻԽՈՊԱԹԻԱ

Կիելի առավել հիշարժան փսիխոպաթիկ հիվանդը բանտարկյալ էր: Ես
նրան կկոչեմ Զորջ …։ Զորջը ներկայացնում է իր հանցավոր անցյալը ողջ
մանրամասնությամբ: Նա սկսել է իրականացնել մանր հանցագործություններ դեռ
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մանկուց և տասնյոթ տարեկանում դատապարտվել է՝ դիտավորյալ հանցանք
կատարելու համար: Տասնինը տարեկանում, երբ արդեն տասնութ ամիս անց էր
կացրել բանտում կոտրելու և ներխուժելու համար, նա վերադառնում է իր
մայրական տուն:
Մի օր երկու հոգի կռվում էին, և տղայի մայրը վերցնում է հեռախոսը, որ
զանգահարի ոստիկաններին …։ Տղան հեռախոսի լարը փաթաթում է մոր վզին և
խեղդամահ անում վերջինիս: «Այդ անելուց հետո ես նրան ցած գլորեցի աստիճաններից, բայց ես վստահ չէի, որ նա մահացել է, այդ իսկ պատճառով ես վերցրի
խոհանոցային դանակը և դանակահարեցի նրան, և նրա մարմնից տարօրինակ
ձայն էր գալիս, ես կարծում եմ, որ գազերն էին դուրս գալիս, բայց ես վստահ չէի,
այդ իսկ պատճառով ես վերցրի մեկ հատ պրոպանով թիթեղ և ուժեղ հարվածեցի
նրա գլխուղեղին»: Այդ ամենից հետո նա գնացել էր դուրս ու երեք օր տոնել …։ Երբ
նրան դատապարտեցին ցմահ բանտարկության ոչ դիտավորյալ սպանության
համար, Զորջն ուղղակի ժպտաց․․․:
Seabrook, 2008

Ավելի քան երկու հարյուր տարի հետազոտողներն ու հոգեբանները
պայքարում էին նրա համար, որ հստակորեն սահմանեն և բուժեն հիվանդների մի
ենթաբազմության, որոնք բռնարար էին, իմպուլսիվ, կեղծավոր և անվստահելի,
չէին ցուցաբերում ոչ մի տեսակի էմպատիա իրենց զոհերի նկատմամբ,

չէին

զղջում իրենց արարքների համար: Նման հիվանդների մոտ զգացվում էին խելագարության նշաններ կամ փսիխոզներ, և, որպես կանոն, նրանք հրապուրիչ էին և
ինտելիգենտ, գործոններ, որոնք ավելի էին բարդացնում վերջիններիս վարքի
ընկալումը:
Ռոբերտ Հարը՝ փսիխոպաթիաների ուսումնասիրություններում մասնագիտացող հոգեբանը, իր գործունեության ընթացքում ունեցել է մի ուղղություն, որի
հիմքում ընկած է եղել որոշակի գործիքների ստեղծումը։ Այդ գործիքները
հնարավորություն կտան ախտորոշելու փսիխոպաթիան։ Դրանցից առավել
հայտնին Փսիխոպաթիայի ստուգաթերթն է (PCL –R; Hare, 1991):
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Հարը (1991)

դիտարկում է փսիխոպաթիան որպես մի երևույթ, որը բաղկացած է երկու
բաղադրիչներից․ առաջին գործոնը անհատական հատկություններն են, իսկ
երկրորդը` հակահասարակական վարքային դրսևորումները:
Հեմֆիլը, Հարը և Վոնգը (1998) առաջ քաշեցին այն մոտեցումը, համաձայն
որի՝ փսիխոպաթիան կարող է լինել զարգացման խանգարում, որը սկսվում է մանուկ տարիքում: Առավել մեծ տարիքում փսիխոպաթիան կապվում է բռնության,
ռեցիդիվիզմի բարձր դրսևորումների հետ (Hare, 1999; Lahey, Moffit & Caspi, 2003)։
Փսիխոպաթիայի ժամանակակից ուսումնասիրությունները փորձեր են
կատարում վերջինս կապել նյարդաբանական խանգարման հետ: Այս և բռնության
հետ կապի վերաբերյալ առավել մանրամասն քննարկում կներկայացվի այս գլխի
հաջորդ ենթավերնագրերում (Mizen & Morris, 2007)։

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՆՅԱՐԴԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Երբ փորձում ենք դուրս բերել ագրեսիայի և նյարդակենսաբանական
գործոնների միջև կորելյացիան, միշտ պետք է մտքում պահենք այն, որ վարքը
կենսաբանական, հոգեբանական, և սոցիալական նախադրյալների հարաբերակցության արդյունք է: Տարբերակում կարելի է մտցնել, այսպես կոչված,
իմպուլսիվ–ռեակտիվ և գործիքային, նպատակաուղղված ագրեսիայի դրսևորումների միջև … Այստեղ առկա է գենետիկական տարրը …, որը ցույց է տալիս, որ թե´
իմպուլսիվ, թե´ գործիքային ագրեսիան բնորոշ է բռնարարներից շատերին, ընդ
որում ՝ ռիսկայնությունը պայմանավորված է գենետիկական փոփոխականով:
Meyer-Lindenberg et al., 2006, p. 6271

Նյարդաբանության ոլորտում առաջընթացը թույլ է տալիս մեզ ներթափանցել մարդկային գլխուղեղի կառուցվածքի մեջ, ինչպես նաև ուսումնասիրել
մարդկային խոսքը, մտածողության գործընթացները, հուզական վերահսկումը և
այլն: Այս հետազոտության արդյունքում մենք բացահայտեցինք, որ վաղ
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մանկական տարիքի տրավման բացասական է ազդում նյարդաբանական
կարգավորման, ուղեղի կառուցվածքի և զարգացման վրա (Thompson, 1998), և որ
այս հետևանքները կարող են զգալի ազդեցություն ունենալ երեխայի, ինչպես նաև
նրա հետագա վարքային, այդ թվում՝ նաև բռնի դրսևորումների վրա:
Նյարդային մեդիատորները, որոնք բաղկացած են քիմիական նյութից,
տեղափոխում են տեղեկատվությունը մեր ողջ մարմնով, ընդ որում՝ դա տեղի է
ունենում շնորհիվ այն բանի, որ տեղեկատվությունը մեկ նեյրոնից գնում է մեկ այլ
նեյրոն՝ ամբողջ սինապսով մեկ: Օրինակների շարքում կարելի է առանձնացնել
ադրենալինը, նորադրենալինը, դոֆամինը, սերոտոնինը, ամինոթթուները, և
նեյրոակտիվ պեպտիդները: Մեր նյարդային համակարգն օգտագործում է վերը
նշված նյարդաքիմիական տարրերը շրջակա՝ միջավայրին արձագանքելու և
վերհասկելու համար: Օրինակ՝ սիմպաթիկ նյարդային համակարգն օգնում է մեզ
արձագանքելու շրջապատի սթրեսային իրավիճակներին. հնարավոր ռեակցիաներից կարող են լինել դիսոցիացիան, պայքարը և թռիչքը (Brodal, 2004)։
Լարվածության

(սթրեսի)

դեմ

պայքարի

ժամանակ

մարմնական

որոշ

գործառույթներ, ինչպիսիք է արյան հոսքը դեպի մկաններ, դանդաղում են, որն էլ
օգնում են մեզ կայացնելու արագ, բնազդային որոշում: Երբ վտանգն այլևս չի
սպառնում, պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի նյարդային ուղիներն
օգնում են մեզ վերականգնել, այսպես կոչված, հոմեոստազը` հանգիստ վիճակը:
Վաղ

մանկությունում

ծանր

խրոնիկական

սթրեսորները

կարող

են

պատճառ հանդիսանալ սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ համակարգերում նոր
«սահմանված

միավորների»

ձևավորմանը,

որոնք

հեշտացնում

են

գրգռողականությունը և բարդացնում հոմեոստատիկ վիճակին վերադառնալը:
Հետևաբար այն երիտասարդները, որոնք մեծանում են անընդհատ քաոտիկ,
բռնությամբ լի կամ վտանգավոր ընտանիքներում, կարող են ունենալ բարձր
մակարդակում գտնվող «ակտիվացման կետ», որը կպայմանավորի վերջինիս
վտանգի մեջ ընկնելու բարձր հավանականությունը (Van der Kolk, et al., 1996)։
Առօրյա բազմաթիվ գործողություններ կամ իրադարձություններ տրավմայի
ենթարկված երեխաների և դեռահասների կողմից կարող են ընկալվել որպես
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վտանգավոր անգամ այն պարագայում, երբ դրանք այդպիսին չեն, ինչպես նաև
նման արձագանքը կարող է դառնալ հարմարավետ վարքային դրսևորում:
Երեխաները, որոնք անընդհատ ենթարկվում են տրավմաների, կարող են երբեք
այլևս չզգալ պաշտպանվածություն, հանգստություն, կոմպետենտություն և
վստահություն: Դրա փոխարեն նրանք ապրում են մշտական անհանգստության,
զայրույթի, գերզգուշավորության և վախի զգացումով: Նման դրսևորումները
հակադրվում են բնականոն զարգացմանը (Van der Kolk, 2005)։ Այս ամենը կարող է
հանգեցնել զարգացման վնասվածքային խանգարման, որը կքննարկվի ստորև:
Մեր վարքի ղեկավարման գործընթացում ներգրավված են նաև ուղեղի այլ
հանգույցներ: Օրինակ՝ ամիգդալան օգնում է մեզ վերահսկել մեր հուզական
ռեակցիաները: Ուղեղի պատկերային ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ
երեխաներն ու մեծահասակները, որոնք տրավմայի են ենթարկվել, ունեն ավելի
փոքր ամիգդալա, քան ստուգիչ, տրավմայի չենթարկված, խմբի ներկայացուցիչները: Նաև կա ենթադրություն, որ նման փոքր ամիգդալան գործում է ավելի քիչ
արդյունավետությամբ, քան այն, որը տեղակայված է տրավմայի չենթարկված
ուղեղում (Weinger, Lange, Sachsse, & Irle, 2009)։
Գենետիկայի ոլորտում արված հետազոտությունները թույլ են տալիս մեզ
գենին կամ գենային խմբին վերագրել որոշակի հատկություններ կամ վարքային
դրսևորումներ: Որոշ հետազոտողներ գտնում են, որ որոշ մարդիկ կարող են
գենետիկորեն նախատրամադրված լինել բռնության ենթարկվելու: Ներկայիս
ուսումնասիրությունները կենտրոնացած են X – քրոմոսոմային մոնոամինային A
գենի (X-linked monoamine oxidase A: MAO – A) ուսումնասիրության վրա: Այս գենի
«L» փոփոխությունը կենդանիների և մարդկանց մոտ զուգորդվում է իմպուլսիվ
ագրեսիվ վարքի հետ:
Մի հետազոտության ժամանակ (Meyer – Lindenber, et al., 2006), որի
ընտրանքի մի մասը բաղկացած է եղել L – MAO գենային վարիացիայից, մյուս
մասը՝ առանց այդ վարիացիայի, հետազոտվողներին ցույց են տվել տագնապային
այնպիսի պատկերներ, ինչպիսիք են զայրացած շունը կամ ատրճանակը:– MAO
գենային

վարիացիա

ունեցողները

ցույց
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են

տվել

ամիգդալայի

բարձր

ակտիվություն և ցածր ակտիվություն գոտկային կեղևում` բաժին, որը, ըստ
վարկածի, պատասխանատու է ագրեսիայի վերահսկման համար: Ուղեղի այս
հանգույցները կապված են իմպուլսիվ բռնության հետ:
Ուղեղի կառուցվածքի, գենետիկայի և բռնության միջև առկա կապի
ուսումնասիրություններն առավել մանրամասն ներկայացված են գրքի 5–րդ
գլխում: Այնուամենայնիվ, շատ պարզեցված կլինի, եթե բռնության բոլոր
դրսևորումները կապվեն գենետիկայի հետ: Գենետիկական նախադրյաները միշտ
չէ, որ ունեն բռնության բնույթ, շատ դեպքերում հենց գենետիկական նախադրյալներն են նպաստում միջավայրին հարմարվելուն: Ժամանանակակից գիտական

մոտեցումները

վկայում

են,

որ

մարդկային

բոլոր

հատկանիշները

հանդիսանում են գեն – միջավայր համահարաբերակցության արդյունք:

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԿ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

«Զարգացման տրավմատիկ խանգարումը» հիմնվում է այն իրողության
վրա, որ անընդհատ կրկնվող միջանձնային այնպիսի տրավմաներ, ինչպիսիք են՝
մերժումը, դավաճանությունը, սեռական կամ ֆիզիկական կամ ընտանեկան
բռնությունը, ունենում են այնպիսի հետևողական ու կանխատեսելի հետևանքներ,
որոնք էլ իրենց հերթին ազդում են գործունեության բազմաթիվ ոլորտների վրա:
Նման ապրումներն առաջացնում են՝ 1)ինտենսիվ ապրումներ, ինչպիսիք են՝
զայրույթը, դավաճանությունը, վախը, մերժումը, պարտությունը և ամոթը, 2)
ջանքերը, որոնք ուղղված են կանխելու նման զգացմունքների կրկնությունը,
ինչպես նաև խուսափումն այնպիսի փորձից, որը կարող է բերել ռիսկային վարքի
դրսևորման …։ Նման երեխաները սովորաբար նման տրավմաները վերապրում են
այլ երեխաների հանդեպ այնպիսի վարքային դրսևորումներով, ինչպիսին է
հանցավոր վարքը` ագրեսիվ կամ սեռական, կամ ցուցաբերում են սառեցված
խուսափողական վարք …։ Նրանք կանխատեսում են, որ տրավման կկրկնվի, և
պատասխանում են վերջինիս հիպերակտիվ, ագրեսիվ, կամ պարտվող վարքային
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դրսևորումներով կամ կարծես թե «սառեցնում են» իրենց արձագանքը նման
իրավիճակներին: Այս բոլոր խնդիրներն առաջացնում են հակագործառույթներ
(դիսֆունկցիաներ)

գործունեության

տարբեր

ոլորտներում`

կրթական,

ընտանեկան, գործընկերական հարաբերություններում, իրավական համակարգի
հետ հարաբերություններում, աշխատանքի պահպանման ոլորտում:
Van der Kolk, 2005, p. 377

Ինչպես նշվեց նախորդ ենթագլխում, հետազոտությունները վկայում են, որ
վաղ մանկությունում տեղի ունեցած տրավմատիզացիան իր հետևանքներն ու
դրսևորումն է ունենում ավելի ուշ տարիքում: Երեխաները, որոնք ենթարկվում են
բազաթիվ կամ երկարատև միջանձնային տրավմաների, ունենում են իրենց
հույզերը ղեկավարելու խնդիրներ և տառապում են մեկուսացումից, ունենում են
բարձր ագրեսիվություն, իմպուլսիվ վերահսկողության պակաս, թույլ ինքնակարգավորում և այլ ախտանշաններ:

Փինոսն ու գործընկերները (2008) Տրավմայի ենթարկված երեխաների
ազգային ուսումնասիրության բազայից, որը բաղկացած է 9,336 երեխայից, դուրս
են բերել որոշակի օրինաչափություններ: Այդ երեխաների ավելի քան 70 % - ը
ենթարկվել է տրավմայի և ձախորդությունների տարբեր դրսևորումների
ազդեցությանը, 48 %-ը ընտանիքում կամ հասարակությունում ցուցաբերել է
կլինիկական վարքային խնդիրներ, 41 % -ին բնորոշ

են եղել ակադեմիական

խնդիրները, և 11 % - ն ունեցել է սուիցիդալ վարք:
Van der Kolk et al., 2009

Վան դեռ Կոլկմը և ուրիշներ (2009) պնդում են, որ զարգացման տրավմատիկ
խանգարումը տարբերվում է հետտրավմատիկ վնասվածքային սթրեսային
խանգարումից,

և

պետք

է

դիտարկվի

որպես

առանձին

խանգարում:

Այնուամենայնիվ, զարգացման տրավմատիկ խանգարումը ընդգրկված չէ DSM –
IV-ում, և պարզ չէ ՝արդյո՞ք այն երբևէ կընդգրկվի, թե՞ ոչ:
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Զարնելլը հիասքանչ, վարակիչ ծիծաղ է ունենում, երբ ձեզանից ինչ -որ բան
է ուզում: Նրա մայրը, չնայած երեխայի հանդեպ սիրուն, թմրամոլ էր, Զարնելլի
եղբայրները ներգրավված էին հանցավոր խմբավորումներում, իսկ նրա հայրը
բանտում էր: Զարնելլը 7 տարեկանից հանցավոր խմբում առնչվում էր
թմրանյութերին և 9 տարեկանում սկսել էր ծխել ու խմել: Նրա եղբայրներն իրենց
սովորեցրել էին, թե փողոցներում ինչպես իրեն պահի ու պաշտպանի: Վերջիվերջո
նրան հեռացրել էին դպրոցից, քանի որ նա հաճախ էր դասերից բացակայում և
հրաժարվում կատարել որևէ տնային առաջադրանք:
10-տարեկան հասակում Զարնելլին իր տնից տեղափոխեցին վերահսկվող
գաղտնի մի կենտրոն: Նա շարունակում էր մնալ բռնարար: Նա փախել էր
հաստատությունից` գողանալով աշխատակազմի աշխատակիցներից մեկի բանալին և մեքենան, որն էլ վթարի էր ենթարկել: Մեկ անգամ ձերբակալվելուց հետո
նրան ուղարկել էին մի այլ հաստատություն, որտեղ նա վնաս էր հասցրել մի այլ
աշակերտի: Ազատվելուց հետո նա հարբեցողությամբ էր զբաղվել իրենից մեծ
ընկերների հետ, նորից ձերբակալվել գողության համար և դատապարտվել որպես
չափահաս:
Զարնելլը վերապրել էր մանկական տրավմա, որը սահմանափակել էր
վերջինիս գործառությունը: Երբ թեստավորել են նրա

ֆունկցիոնալ տարբեր

ունակությունները, օրինակ, միջանձնային, հաղորդակցական, ադապտատիվ
հմտությունները, բացահայտվել է, որ վերջիններս իրենց զարգացվածությամբ
համապատասխանում են մանկապարտեզային տարիքին: Կիրառելով վարքային
հմտությունների ուսումնասիրման մեթոդիկան (BOS – Behavior objective sequence)՝
վերջիններս զարգացել էին մինչև միջին դպրոցական մակարդակ: Առաջին անգամ
նա հաջողություն ունեցավ կառուցվածքային գործառության մեջ: Այնուամենայնիվ, նա դեռ ի վիճակի չէր հասարակությունում ինքնակարգավորելու իր
վարքը, հատկապես երբ ընտանիքի այլ անդամները խնդիրներ էին ունենում և
լարում էին առաջացնում ընտանեկան հարաբերություններում:
Վերջիվերջո, Զարնելլը նորից ձերբակալվեց, բայց նա լավ կարողացավ
վերահսկել իրեն բանտում, ինչպես դա կարողանում էին անել շատ ու շատ
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կալանավորներ: Երբ նա նորից հայտնվեց հասարակությունում, հիմնական
նպատակն էր հմտությունները բերել, հասցնել ավագ դպրոցական տարիքին
բնորոշ մակարդակի, որպեսզի նա կարողանա իր ընտանիքից, լարվածության
գործոններից ավելի անկախ գործել՝ պահպանելով սոցիալական կյանքի նորմերը:

________________________________________________________________________
ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Ինչպես մարդու վարքային բոլոր դրսևորումները, այնպես էլ սպանությունն
ու բռնի հարձակվողական հանցանքները պետք է դիտարկվեն այն մշակույթի
տեսանկյունից, որում վերջիններս ի հայտ են գալիս:
Wolfgang and Ferracuti, 1967, p. 150

Բռնության տեսության սուբմշակույթը (Wolfgang and Ferracuti, 1967) առաջ
է եկել

հայտնի քրեաբան Մարվին Է. Վոլֆգանգի աշխատությունից : Վերջինս

ուսումնասիրել է հանցավորությունը Ֆիլադելֆիայի ներքին քաղաքներում:
Տեսության համաձայն՝ մեծ հասարակություններում, սուբխմբերում կարող են
զարգանալ արժեքներ ու վարքային դսևորումներ, որոնք խրախուսում են
հանցագործությունն ու բռնությունը: Վոլֆգանգի աշխատությունը կենտրոնացած
էր սևամորթ սուբմշակույթի ուսամնասիրության վրա, սակայն ներկայումս այս
տեսությունը կիրառվում է տարբեր սուբմշակույթների` ցածր դաս, ատրճանակիրներ, փողոցային երիտասարդություն և այլն, բացատրության համար: Այն ունի
որոշակի

հետևանքներ

երիտասարդների

համար,

քանի

որ,

համաձայն

տեսության, եթե դելիկվենտ վարքի պատկերները կարող են հասկացվել, ապա
հնարավոր

է

կանխարգելել

վերջինիս

հետագա

դրսևորումը`

կանխել

անչափահասի վերածումը հանցագործ մեծահասակի: Տեսության քննադատները
պնդում են, որ լավագույն դեպքում այն կարող է լինել բռնության ոչ լիարժեք
տեսություն, իսկ վատագույն դեպքում՝ որպես ռասիզմ:
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Դարնելլի մայրը շատ էր աշխատում, որպեսզի ապահովի վերջինիս համար
բարեկեցիկ կյանք: Մինչ նա աշխատում էր, տղայի մասին հոգ էր տանում նրա
տատիկը: Լինելով սիրալիր և բարի՝ նա տարիքով էր և ի վիճակի չէր գնալ
Դարնելլի հետ գնդակ խաղալու, եկեղեցի գնալու և ակտիվություն պահանջող այլ
գործողություններ կատարելու: Դարնելլը 9 տարեկանից ներգրավվել էր տեղական
հանցավոր խմբում: Լինելով հանցավոր խմբի մաս՝ նա գումար էր վաստակում՝
թմրանյութեր

տեղափոխելով:

Նա

նաև

ներգրավվում

էր

բռնությունների

իրագործման մեջ, որն իրականացնում էր հանցավոր խմբավորումը: 11
տարեկանում նա ներգրավվել էր այնպիսի խմբավորման մեջ, որը նրան
հնարավորություն էր տալիս առանց վախի զգացումի զբաղվելու թմրանյութի
առևտրով: 14 տարեկանում Դարնելլը ձերբակալվել էր գողության և սպանության
մեղադրանքով:

ՖԵՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Ինտիմ զուգընկերոջ հանդեպ բռնությունը (կանանց ծեծելը, կամ ինտիմ
հարաբերություններում բռնության այլ դրսևորումները) դեռևս համարվում է
ձեռքբերովի

վարքային

դրսևորում,

որը

գերազանցապես

կիրառվում

է

տղամարդկանց կողմից կանանց հանդեպ իշխանության և վերահսկողության
սահմանման նպատակով:
Walker, 2009, p. 5

Ֆեմինիզմն աշխարհով մեկ սփռված շարժում է, որի հիմնական նպատակն
է կանանց համար քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական հավասար
իրավունքների ստեղծումը: Ֆեմինիստական տեսությունը ուսումնասիրում է
կանանց ու տղամարդկանց գենդերային և սոցիումի կողմից կառուցված դերերը,
ինչպես նաև ուսումնասիրում է սոցիալական խնդիրների մեծ շրջանակ, այդ
թվում՝ նաև բռնությունը, մասնավորապես, կանանց և տղամարդկանց միջև
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բռնությունը: Շատ ֆեմինիստ տեսաբաններ պնդում են, որ տղամարդկանց կողմից
կանանց

հանդեպ

բռնությունը

դրսևորում

է

տղամարդկանց

ուժի

ու

վերահսկողության սահմանման նպատակ:

Գենդերային հիմքով բռնության սոցիալ–կենսաբանական տեսությունը
ուսումնասիրում է շրջակա միջավայրի ու գենդերային դերերի միջև կապի
նշանակությունը բռնության իրականացման գործընթացում: Մեզերշմիտը (1999)
պնդում է, որ գենդերի և գենդերային դերի փոփոխությունների, դրդապատճառների,

դպրոցում,

փոխներգործությունները

փողոցում

ու

ընտանիքում

(ինտերակցիաները)

որոշում

հնարավորությունների
են

բռնի–ոչ

բռնի

ռազմավարությունների զարգացումը, որոնք ամուր կապի մեջ են շրջակա
միջավայրի հետ:
Այս տեսության քննադատները նշում են, որ վերջիններս հաշվի չեն առնում
բռնության այն դրսևորումները, որոնք իրագործվում են կանանց կողմից, ինչպես
նաև հաշվի չեն առնում բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնք կարող են հիմք
հանդիսանալ բռնության դրսևորման համար: Ինչպես նաև այժմ հետազոտողները
գիտակցում են, որ գենդերն ու սեռային դերերը համակարգային կառույցներ են :

Սեռը՝ որպես կենսաբանական երևույթ, սեռական կողմնորոշում,

գենդերային

կողմնորոշում հասկացությունները երեք տարբեր դասակարգումներ են, որոնք
հարկավոր է հաշվի առնել բռնությունը ուսումնասիրելիս:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հանցավոր բռնության բարձր ցուցանիշները կարող են լինել ռասայական և
էթնիկական

անհավասարությունների

հետևանք:

Հասարակությունում,

որը

հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ բոլոր տղամարդիկ ստեղծված են հավասար,
արմատացած են տնտեսական անհավասարությունները, որոնք խաթարում են
դեմոկրատական ոգին, և հավանական է, որ ծնվեն օտարման, հուսահատությանն
և հակամարտության միտումներ:
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Blau and Blau, 1982, p. 126

Սոցիալական

կառուցվածքի

տեսություններն

ուսումնասիրում

են

հասարակություն տարբեր խմբերի միջև առկա հարաբերությունները և նշում, որ
ցանկացած խումբ ունի իր սեփական դերը կամ գործառույթը: Ընտանիքները,
կրոնական խմբավորումները, տնտեսական խմբերը և այլ տեսակի խմբեր
սոցիալական կառույցներ են, որոնք ունեն իրենց սուբխմբերը: Երբ այս տեսության
շրջանակներում խոսքը գնում է բռնության մասին (Balu & Balu, 1982), ապա որպես
վերջինիս արմատային պատճառ դիտարկում են այն դժգոհությունները, որոնք
խաթարում են անհատի արդարության զգացումը: Մահացության դեպքերն
ուղղակիորեն կախված են խմբերի միջև առկա սոցիալական և տնտեսական
տարբերություններից. որքան ավելի մեծ է տարբերությունը, այնքան ավելի մեծ է
բռնության հավանականությունը: Օրինակ, եթե փոքրամասնություն կազմող
խումբը հավատում է, որ մեծամասնություն կազմող խումբը սահմանափակում է
վերջիններիս

հասկացված

լինելու

հնավորությունները,

փոքրամասնություն

կազմող խումբը կարող է այդ նպատակին հասնել բռնության կիրառման միջոցով

(National Institute of Justice, 2002): Այն համայնքները, որոնք ունեն կոնֆլիկտային
բարձր

ռիսկայնություն,

կարող

են

շատ

հեշտությամբ

հայտնաբերվել

և

հնարավորինս նվազեցնել այն անջրպետը, որն առկա է «ունեցող և չունեցող»
կառույցների միջև: Հասարակությունը կարող է օգնել կառույցներին առավել
արդյունավետ գոյատևել սոցիալական միջավայրում կամ կարող է վերահսկում,
պատիժ սահմանել հասարակական կարգը խանգարող խմբերի համար, օրինակ՝
նման վերահսկման միջոցներ են բանտարկումը, պայմանական ազատազրկումը,
պրոբացիան:
Բռնությունը կլինի արդի խնդիր, քանի դեռ առկա են սոցիալական
տարբերություները:

«ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ» ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Ներկայացված են լարվածության երեք աղբյուրներ` լարվածությունը՝
որպես

դրական արդյունքների հասնելու իրական կամ ակնկալվող անհա-

ջողություն, լարվածությունը՝ որպես դրական արժեք ունեցող դրդապատճառի
իրական կամ ակնկալվող հեռացում, լարվածությունը՝ որպես բացասական
դրդապատճառի արդիական կամ ակնկալվող ներկայացում…։ Այսպես, որպես
օրինակ,

ուսուցչի

կողմից

վիրավորանքները

կարող

են

ապրվել

որպես

բացասական երևույթ, քանի որ վերջիններս կարող են՝ 1) խոչընդոտել դեռահասի
ակադեմիական հաջողություններին, 2) հանգեցնել արդարության կանոնների
(ինչպիսին է հասարակությունը) բաշխման խախտման, 3) պայմանավորել
բացասական խթաններ …։ Լարվածության յուրաքանչյուր տեսակ մեծացնում է
անհատների՝ մեկ կամ մեկից ավելի բացասական հույզեր զգալու հավանականությունը։ Բացասական աֆֆեկտի փորձը, հատկապես զայրույթի, սովորաբար
ցանկություն է ստեղծում ուղղիչ քայլերի ձեռնարկման:
Agnew, 1992, p. 60

Սոցիալական կառույցների տեսության պես, առավել վաղ լարվածության
տեսությունների համաձայն, լարվածությունը կարող է ի հայտ գալ այն ժամանակ,
երբ

սոցիալական

կառույցները

չեն

համապատասխանում

անհատի

պահանջներին: Առավել ժամանակակից մոտեցումների համաձայն (Agnew, 1992)՝
նույնպես շեշտադրվում է այն մոտեցումը, որ լարումը հետևանք է անհատների
միջև առկա տարաձայնությունների: Նման մոտեցումը նվազեցնոմ է սոցիալական
կառույցների դերը, ինչպես դա արվում էր նախորդ տեսությունում, և առավել
շեշտադրվում է անհատների միջև փոխհարաբերությունների դերը: Եթե փորձենք
պարզեցնել, համաձայն այս տեսության, նպատակին չհասնելու ձախողումը,
կյանքում դրական գործոնների բացակայությունը կամ բացասական գործոնների
անտիցիպացիան կարող են պատճառ հանդիսանալ լարվածության առաջացման
համար: Եթե լարվածությունը բավականաչափ ուժեղ է լինում, անհատի մոտ
կարող է հանցավոր խմբավորումում ներգրավվելու ցանկություն առաջանալ:
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Համաձայն այս տեսության՝ առավել արդյունավետ կարող են հանդիսանալ այն
կանխարգելիչ աշխատանքները, որոնք կսովորեցնեն անհատին ճիշտ ձևով
իրացնել ստեղծված լարվածությունը: Արդյունավետ կոպինգ մեխանիզմները
կարող

են

վերահսկել

լարվածության

ծնած

բացասական

հետևանքները:

Լարվածությունը կարող է նվազեցնել նաև անհատի համար հաջողության
հասնելու պայմանների բարելավումը:

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության քանակը, որը բնորոշ է մարդուն, ուղիղ համեմատական
է այն վերահսկողության քանակին, որը նրանք կարող են իրագործել, վերջինս
զգալիորեն ազդում է անհատների կողմից ոչ նորմատիվ արարքների իրագործման
հավանականության վրա, ինչպես նաև այն հավանականության, որ նրանք կարող
են իրագործել որոշակի վարքային շեղումներ:
Tittle, 1995, p. 42

Հավասարակշռության

վերահսկման

տեսությունը

(Tittle,

1995)

առաջարկում է, որ երբ ի հայտ է գալիս ցանկացած տեսակի անհավասարակշռություն անհատի և միջավայրի միջև, կարող են դրսևորվել դևիացիաներ,
ինչպիսին է բռնությունը: Նման բան կարող տեղի ունենալ կամ այն պատճառով,
որ մարդիկ ավելի շատ վերահսկվում են, քան վերահսկում (չունեն իշխանություն),
կամ երբ նրանք ավելի շատ վերահսկվում են, քան վերահսկում են (նրանք ունեն
չափազանց շատ իշխանություն):

ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
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Ինչպես վկայում է տեսության անվանումը, այն վերլուծում է կոմպլեքս
համակարգերի դերը: Այն կարող է կիրառվել տարբեր գիտական ճյուղերի կողմից:
Հոգեբանության

տեսանկյունից

համակարգային

տեսությունը

միտված

է

բացատրելու մարդկային վարքն ու փորձը տարբեր իրար հետ խաչվող
համակարգերում: Ընտանեկան համակարգի տեսությունը, օրինակ, առաջարկում
է այն գաղափարը, որ յուրաքանչյուր անդամ ունի իր դերն այդ համակարգում, և
ցանակացած դևիացիա կարող է առաջ բերել հավասարակշռության խախտման, և
հարակավոր է այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որ վերականգնվի համակարգի
նախկին հավասարակշռությունը կամ վերջինս հասնի նոր հավասարակշռության:
Համակարգային
համակարգերում,

տեսությունը

որոնցում

կարող

է

մասնակցություն

դիտարկվել
է

ունենում

բոլոր

այն

անհատը`

կենսաբանական համակարգ, ընտանիք, հասակակիցներ, դպրոց, համայնք,
ռասայական և էթնիկ խմբեր, սոցիալ – տնտեսական դաս և մշակույթ: Բոլոր այս
համակարգերը փոխազդում են մեկը մյուսի վրա, ինչպես նաև անհատի վրա:
Անհատական առանձնահատկությունները, փոխազդեցության մեջ մտնելով
արտաքին միջավայրի հետ՝ազդում են անհատի զարգացման վրա: Յուրաքանչյուր
համակարգային գործոնի ազդեցություն կարող է տարբեր կերպ անդրադառնալ
անհատի գործունեության վրա: Անհատը կարող է բախվել ռեսուրսների, ինչպիսիք
են աջակցող ուսուցիչը, դպրոցական միջավայրը կամ սթրեսորները, ինչպիսին
աղքատ կյանքն է: Յուրաքանչյուր բաղադրիչ նպաստում է կամ խանգարում
անհատի առողջ զարգացման գործընթացին: Ռեսուրսների ու սթրեսորների միջև
համահարաբերակցությամբ է պայմանավորվում՝ արդյոք անհատի վարքը կլինի
հարմարվող,

թե

ոչ

հարմարվող

շրջակա

միջավայրի

փոփոխությունների

նկատմամբ որոշակի կոնկրետ ժամանակահատվածում:
Այսպիսով՝ համակարգային տեսությունն օգնում է մեզ հիշել, որ բռնի վարքը
պայմանավորվում է ոչ թե միայն մեկ կոնկրետ գործոնով, այլ մի շարք
գործոններով, որոնք փոխազդում են մեկը մյուսի վրա: Նման գործոններ կարող են
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համարվել

ընտանիքում

կոնֆլիկտայնության

բարձր

մակարդակը,

հասարակությունում և մշակույթում առկա նորմերը, որոնք կարող են հանգեցնել
բռնության դրսևորման, ռասայական կամ սեռական նորմերը, որոնք կարող են
անհատին խանգարել լիարժեք մասնակից լինել հասարակական կյանքին:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անհրաժեշտ է հիշել, որ կենսակերպն ու հանցավոր վարքն ունեն
գաղափարային տարբերություններ, և որ վերջիններիս ուսումնասիրությունը
պետք է կրի երկայնական բնույթ, ընդ որում՝ հարկավոր է միշտ մտքում ունենալ
այն գաղափարը, որ հանցավոր վարքի դրսևորումները տարբեր են տարբեր
անձանց մոտ: Հանցավոր վարքի ընկալումն առավել մատչելի է լինում, եթե այն
դիտարկվում

է

անձի

ողջ

կյանքի

ու

զարգացման

համատեքստում:

Կենսակերպային հեռանկարները նաև շատ փոխկապակցված են պատմական
զարգացման ու մակրոսոցիալական գործոնների հետ, որոնք նաև իրենց
ազդեցությունն են ունենում հանցավոր վարքի, ինչպես նաև անհատական
կենսակերպի ձևավորման գործընթացում:
Benson, 2001, p. 12

Կենսակերպի տեսությունները իրար են միավորում կենսաբանության,
հոգեբանության,

շրջակա

միջավայրի,

ժամանակային

փոփոխությունների

դինամիկ և ինտերակտիվ կողմերը: Վերջիններս, որպես կանոն, թափանցում են
անհատի

կյանքի

հետագիծ

խոշոր

իրադարձությունների,

օրինակ՝

վաղ

մանկության, դպրոցական, ինչպես նաև ուսանողական կյանքի, աշխատանքային,
ամուսնական կյանքի, զավակներ ունենալու, թոշակի գնալու և ծերունական
տարիքի միջոցով: Ցանկացած դրական կամ բացասական ներգործություն, որը
կարող է լինել նշված ոլորտներից որևէ մեկում, կարող է փոխել անհատի
հետագիծը:
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Ավելին

կենսակերպի

տեսությունները

դիտարկում

են

հետագծեր

գործառության տարբեր ոլորտների համար` կենսաբանական, անձի ֆիզիկական
աճի գործընթացի, հոգեբանական, հուզական հասունության աճի և սոցիալական,
այդպես մեր կարողություններն ու վերաբերմունքը դրսևորելով մեզ շրջապատողի
նկատմամբ: Կյանքի բոլոր այս ոլորտներն ունեն իրենց յուրահատկությունները և
շատ հաճախ ներազդում են մեկը մյուսի վրա: Դեռահասությունը, օրինակ, մեր
կենսաբանական

զարգացման

գլխավոր

շրջաններից

է,

և

այն

նաև

իր

ազդեցությունն է ունենում մեր հոգեբանական ու սոցիալական զարգացման վրա:
Կապված բռնության հետ՝ այս տեսություններն օգնում են մեզ հասկանալ,
թե

ինչպես

են

կյանքի

տարբեր

ժամանակաշրջանների

այս

կամ

այն

իրադարձություններն ու երևույթներն ազդել հանցագործ անձի կամ զոհային
վարքի ձևավորման վրա: Բռնության ինտեգրացիոնալ տեսությունում, որը
ներկայացվել էր ավելի վաղ, նշվում է, որ երեխաները, որոնք տեսել են բռնություն
վաղ մանկությունում, շարունակում են կիրառել բռնություն իրենց հարաբերություններում,

ընդհուպ

մինչև

հասուն

տարիք:

Առավել

ուշագրավ

ուսումնասիրության են ենթարկվում տարիքային առանձնահատկությունները,
կենսակերպը, իրադարձությունների հերթականությունը, ժամանակահատվածը,
որում առկա է եղել բռնության դրսևորումը (Benson, 2001)։
Հետազոտությունների մեծ մասը հաստատում է, որ վաղ մանկությունում
առկա ռիսկային գործոնները բերում են ավելի մեծ տարիքում բռնության դրսևորման, օրինակ՝ Ռոբբինսը (1966) բացահայտել է, որ մեծահասակները, որոնց մոտ
ախտորոշվել է անձի հակահասարակական ախտանիշ հաճախ, ունեցել են նույն
ախտորոշումը երիտասարդ տարիքում, և Լեոբերը (1982) բացահայտել է, որ երեխաները, որոնց մոտ նկատվել են վարքային շեղումներ 7- ից 11 տարեկանում, շարունակում են բռնարար վարքի դրսևորումները նաև մեծահասակ տարիքում:
Վայտն ու գործընկերները (1990) նշում են, որ այն երեխաները, որոնք ագրեսիվ
վարք են ցուցաբերել 3 տարեկան հասակում, շատ ավելի են հակված խանգարումներ ունենալու միջին մանկական տարիքում և ձերբակալվելու վաղ դեռահասության տարիքում:
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Թերրի
իրականացրել

Մոֆֆիթը
երկար

(2001)

երկարատև

ժամանակահատվածում

ուսումնասիրություններ
հակահասարակական

է

վարք

ցուցաբերող անձանց և այն մարդկանց շրջանում, որոնք հակահասարակական
վարք դրսևորել են մինչև դեռահասություն: Նա առաջ է քաշել այն վարկածը,
համաձայն որի՝ երբեմն երեխաների հրահրող վարքը ստեղծում է բացասական
շղթա` երեխայի վարք, ծնողների կամ ուսուցիչների բացասական արձագանք, որն
էլ ուղեկցվում է երեխայի բացասական ռեկացիայով, ինչն էլ հիմք է հանդիսանում
ներանձնային բացասական փոխներգործությունների (ինտերակցիաների) համար:
Ժամանակ անց երեխաները կարող են վարվել նույն կերպ հասակակիցների հետ,
ինչպես նաև մեծահասակ տարիքում:
Կենսակերպի տարիքային գնահատման տեսությունը (Sampson, 2001)
մատնանշում է, որ գոյություն ունեն կարևոր իրադարձություններ և սոցիալ
միջավայրային պայմաններ, որոնք մղում կամ հետ են պահում երիտասարդներին
հակահասարակական կենսակերպից: Սոցիալական պայմանները, ինչպիսիք են՝
աղքատությունը, հնարավորությունների բացակայությունը և ռասիզմը, կարող են
ետ պահել երիտասարդներին հասարակության պրոսոցիալ էլեմենտների հետ
նույնականացումից: Մյուս կողմից, կյանքի, միջավայրի և իրադարձությունների
բացասական ազդեցությունների «կումուլատիվ կասկադը» կարող են երիտասարդներին դրդել շարունակել վարել հակահասարակական կենսակերպ: Նրանք
այս գործընթացը դիտարկում են որպես դինամիկ և ինտերակտիվ:

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Բռնության փոխադարձ տեսության համաձայն (Barak, 2003)՝ գոյություն
ունեն բռնության հատկություններ, որոնք պարունակում են բացասական
հուզական վիճակներ, ինչպիսիք են, օրինակ, օտարացումը, ամոթը, ժխտումը և
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նվաստացումը: Կարող են նաև լինել մի շարք դրական հուզական վիճակներ,
ինչպիսիք են, օրինակ, ապրումակցումն ու կարեկցանքը: Այս մոդելն առաջարկում
է բռնության դրսևորման ինը կառուցվածքային ճանապարհ և ինը կառուցվածքային ճանապարհ՝ ոչ բռնի վարքի դրսևորման համար: Այս երկու կառուցվածքների միջև լարվածությունը կարող է առաջանալ անհատների, ընտանիքների,
համայնքների, նահանգների կամ հասարակարգերի համատեքստում: Անհատի,
ընտանիքի, համայնքի, նահանգի և հասարակարգի դրական ու բացասական
հույզերի փոխներգործություններով (ինտերակցիաներով) է պայմանավորված
բռնության կամ ոչ բռնության ուղին:
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ԳԼՈՒԽ 10

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Երիտասարդ տարիքի բռնության դրսևորման կանխարգելումը պետք է լինի
ընտանիքների, դպրոցների, երեխայի և ընտանիքի խնամքի կազմակերպությունների, համայնքների և կառավարության բոլոր մակարդակների նպատակը:
Կանխարգելումն այս դեպքում սահմանվում է որպես գործընթաց, որն ուղղված է
օգնելու երիտասարդներին խուսափել դևիացիաներից և բռնի վարքի դրսևորումներից։ Կանխարգելման այս տեսակը կոչվում է առաջնային:
Երկրորդային

կանխարգելումն

ուղղված

է

բռնության

հետևանքների

վերացմանը և կրում է առավել երկարատև բնույթ: Նման կանխարգելման տեսակ
կարող են համարվել թերապիան և ռեաբիլիտացիան: Երկրորդային և երրորդային
կանխարգելիչ ծրագրերն այս գլխում չեն քննարկվի: Հիմնական քննարկման
առարկան առաջնային կանխարգելումն է:
Որո՞նք են հանդիսանում երիտասարդական բռնության արդյունավետ
կանխարգելման բաղադրիչներ: Բնականաբար, ծրագիրը պետք է ունենա
նկարագրություն երիտասարդ տարիքի բռնության հետևանքների ու երիտասարդ
տարիքի բռնության դրսևորման հիմնական գործոնների վերաբերյալ (Youth

Violence: A Report of the Surgeon General, Stacher, 2001)։ Սակայն միշտ չէ , որ
կանխարգելիչ ծրագրերն այնքան արդյունավետ են լինում, որքան պետք է լինեին:
Շատ դեպքերում անգամ դժվար է լինում համեմատել ծրագրերը և հասկանալ, թե
որն է առավել արդյունավետ աշխատում տվյալ խմբի համար:
«The Office of Surgeon General (2001)»–ը բնութագրում է այն բոլոր
անհրաժեշտ տարրերը, որոնք կբացահայտեն, թե

որքանով է արդյունավետ

կազմված կանխարգելիչ ծրագիրը: Այդ տարրերի շարքում առանձնացնում են.


ծրագրի հենց սկզբում զգալի վիճակագրական նվազեցումներ, բռնի

կամ հանցածին վարքի տարածվածության նվազեցում,
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հանցագործությունների և քրեական լուրջ արարքների նվազեցում,

քանի որ սրանք առավել խիստ են կորելացվում բռնի վարքին: Այն ծրագրերը,
որոնք ցույց են տալիս բռնի վարքի նվազեցում, առավելապես նախընտրելի են,


բռնության ռիսկային գործոնների նվազեցումը առավել նշանակալի

է այն ծրագրերի համար, որոնք նախատեսված են երեխաների համար, քանի որ
բռնության առավել սուր դրսևորումները տեղի են ունենում դեռահասության
տարիքում,


երկարաժամկետ ազդեցություններ,



ծրագիր, որը կարող է կիրառվել ազգային մակարդակով և

հնարավոր կլինի անցկացնել տարբեր խմբերում ու հասարակարգերում:

Կիզիելն ու գործընկերները (2006) առաջարկում են չորս գործոնների ցանկ,
որոնք պետք է լինեն ցանկացած կանխարգելիչ ծրագրում.
o

երիտասարդների

շրջանակում

տեղեկացվածության

և

գիտելիքի բարձրացում,
o

հմտությունների ձևավորում, որոնք հնարավորություն կտան

ղեկավարելու հույզերն ու վարքը,
o

հմտությունների

վարժեցման

բազմաթիվ

հնարավորություններ ու հետադարձ կապ,
o

դրական փոփոխությունների սոցիալական աջակցություն:

Բացի այդ՝ շատ փորձագետներ համաձայն են, որ արդյունավետ ծրագրին
անհրաժեշտ

է

շարունակական

արդյունավետ

կանխարգելիչ

խնամք

ու

միջամտություն (Lipsy, Howell, Kelly, Chapman & Carver, 2010)։ Կանխարգելիչ
ծրագրերը կարող են և պետք է լինեն արդյունավետ նաև գնային տեսանկյունից:
Օրինակ՝ մեկ ուսումնասիրություն ցույց է տվել (Webster-Stratton, 2001), որ ՔԿՀ
նոր մարտկոցներ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է 100.000 ԱՄՆ դոլար, ի
հակադրություն դրան՝ նշվում է, որ երեխաների շրջանում մեկ կանխարգելիչ
ծրագրի իրականացումը, որն ուղղված է դևիանտ վարքի կանխարգելմանը, արժե
5.200 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուր խմբում:
Ինչպես արդեն նշվել է, բռնի վարքի ձևավորման վրա ազդող գործոնները
բազմաթիվ են, նույնքան էլ բազմաթիվ գործոնների պետք է ուղղված լինի
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կանխարգելումը: Անհրաժեշտ են ծառայություններ տնային պայմաններում,
դպրոցում, համայնքում:
Ելնելով այս ամենից՝ ստորև կներկայացվեն հետևյալ ծրագրերը` տան,
դպրոցի և համայնքի վրա հիմնված:
Չնայած այն բանին, որ այս գլխում ներկայացված են մի քանի տեսակի
կանխարգելիչ ծրագրեր, հարկավոր է հաշվի առնել, որ դրանք շատ ավելի շատ են:
Այն լրացուցիչ նյութերը, որոնք ներկայացված են գլխի վերջում, կօգնեն
ընթերցողներին ուսումնասիրել լրացուցիչ ծրագրեր:

ԸՆՏԱՆԻՔԻ (ՏԱՆ) ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ
ԾՐԱԳՐԵՐ

Բոլոր ծնողները գիտեն, որ երեխա մեծացնելը դժվար գործընթաց է և կարող
է առաջացնել ֆինանսական ու հոգեբանական սթրեսներ: Այն ծնողները, որոնք
չունեն ծնողավարության լավ մոդելներ կամ բռնության ու անուշադրության են
ենթարկվել մանկությունում, հաճախ կարիք ունեն

լրացուցիչ

այնպիսի

աջակցության, թրեյնիգների և օգնության, որոնք կօգնեն վերջիններիս խուսափել
այդ նույն սխալներից, որոնք արվել են իրենց հանդեպ իրենց ծնողների կողմից:
Իմիջայլոց, շատ կանխարգելիչ ծրագրեր նպատակ ունեն ռիսկային խմբում
գտնվող ծնողներին սովորեցնել արդյունավետ ծնողավարության ռազմավարություններ` հույս ունենալով, որ վերջիններս կամրապնդեն ծնող–երեխա
փոխհարաբերությունները, կնպաստեն ընտանեկան անդորրին, հնարավորություն
կտան խուսափելու բռնությունից և անուշադրության մատնվելուց, և այս բոլորն
իրար հետ կնպաստեն հետագա բռնության դրսևորումների կանխարգելմանը:
Հաճախ նման ծրագրերը տեղի են ունենում տանը, քանի որ դա առավել
հեշտ տարբերակ է կապ հաստատելու ռիսկային խմբերի ընտանիքների հետ:
Նման ծրագրերը հաճախ սկսում են հղիության շրջանից, որպեսզի մայրը
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հնարավորություն ունենա ձեռք բերելու ադապտատիվ վարքային ձևեր, որոնք
դրական ազդեցություն կունենան ինչպես ծնողների, այնպես էլ իրենց դեռ չծնված
երեխայի համար:
Այս ենթաբաժնում կներկայացվեն ծնողավարության ուսուցման մի քանի
ծրագրեր, որոնք առավել արդյունավետ կարող են լինել երեխաների հանդեպ
բռնության ու անուշադրության նվազեցման գործընթացում: Ընդ որում, ինչպես
գիտենք, հենց այդ երկու գործոններն են առավել հաճախ հանդիսանում
նախադրյալ երեխայի մոտ հետագայում բռնի վարքի ձևավորման համար:

Բուժքույր – ընտանիք փոխհարաբերություններ

Բուժքույր – ընտանիք փոխհարաբերություններ (NFP) հասկացությունը
ծագել է բժիշկ Դավիդ Օլդսի և Բալտիմորի քաղաքներից մեկում գտնվող դժվար
երեխաների խնամքի՝ նրա կենտրոնում իրականացված վաղ հետազոտական
աշխատանքների արդյունքում (Olds, 2002)։ Ֆրուստրացված լինելով այն վնասից,
որը հասցվել է երեխաներին, Օլդսն աստիճանաբար հասկացավ, որ առավել
արդյունավետ և լավ կլինի նախևառաջ կանխարգելել վերջիններիս բռնաբարությունն ու ծնողների կողմից անտեսումը: Ժամանակի ընթացքում նա մշակեց
մոդել, որի համաձայն՝ ռիսկային խմբում գտնվող մայրերին իրենց տներում պետք
է այցելեին մասնագիտացված բուժքույրեր, որոնք պետք է մայրերին ուսուցանեին
վարքային առողջ ձևեր և ծնողավարության հմտություններ: Բուժքույրի այցելությունները պետք է լինեին հղիությունից սկսած մինչև երեխայի երկու տարեկան
դառնալը (Goodman, 2006)։
Ծրագիրը բավական հաջող էր, երբ այն առաջին անգամ թեստավորվել էր
Նյու Յորքի Էլմիրա քաղաքի աղքատ, գյուղացի սպիտակակամորթ ընտանիքում:
Արդյունքները նույնն էին նաև Դենվերում աֆրիկա-ամերիկյան` իսպանական և
մեմֆիսական ծագումով ընտանիքներում (Goodman, 2006)։ Այսօր այս ծրագիրն
իրականցվում է 32 նահանգներում` ավելի քան 22.000 ընտանիքներում 1.152
բուժքույրերի աջակցությամբ (NFP, 2011)։
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Այսքան դրական արդյունքների շարքում ծրագիրն իր դրական նշանակությունն է արձանագրում երեխաների բռնաբարության ու ծնողների կողմից
անտեսման, ինչպես նաև հետագա բռնի վարքագծի ձևավորման և դրսևորման
կանխարգելման գործընթացում: Էլմիրայում իրականացված փորձում (ընդ որում՝
այստեղ ընտանիքներն ամենից երկար են ուսումնասիրվել) առկա էին երեխաների
բռնաբարության և ծնողների կողմից անտեսման առավել երկարատև նվազեցումներ` 48 %: Նաև բավականին նվազել էին դեպքերը, երբ երեխաները մինչ
իրենց կյանքի երկրորդ տարին հայտնվել էին հիվանդանոցում վնասվածքներով և
կոտրվածքներով` 56 % նվազում: Նմանատիպ դրական փոփոխություններ էին
նաև արձանագրվել Մեֆիսում իրականացված փորձերում:
Այս ծրագիրն իր արդյունավետության և ադապտատիվության շնորհիվ
«Բլյուպրինթս

բռնության

կանխարգելման»

կազմակերպության,

Բռնության

ուսումնասիրման և կանխարգելման կենտրոնի (CSPV) (2006) և Բոուդլերում
գտնվող Կոլորադոյի համալսարանի կողմից ճանաչվել էր մոդելային ծրագիր։
Նման ծրագրի իրականացումը մեկ ընտանիքում մեկ տարվա ընթացքում
պահանջում է մոտավորապես 4.500 $ ֆինանսավորում: Առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար հարկավոր է այցելել www.nursefamily
partnership.org կայքը:

«Ամերիկայի առողջ ընտանիքներ»

«Ամերիկայի առողջ ընտանիքներ» (HFA) ծրագրի թիրախային խումբը
կազմում են ռիսկային ընտանիքները, հատկապես այնպիսինները, որոնք ունեն
տրավմատիզացիայի, ամուսնական զույգի կողմից բռնության ենթարկվելու պատմություն կամ մտավոր առողջության կամ թմրադեղերի, ալկոհոլի չարաշահման
խնդիրներ: Այս ծրագրի ծառայությունները կարող են տևել այնքան երկար, որքան
կցանկանան ընտանիքները, անգամ երեխայի ծնունդից հետո 3-5 տարի:
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Ծառայությունը մատուցվում է պարապրոֆեսորների կողմից: Այն իրականացվում
է մոտ 35 նահանգներում:
Ծրագրի գնահատումները վկայում են, որ այն արդյունավետ է հետևյալ
իրադրություններում (HFA, 2011)՝


երեխաների հանդեպ հարգալից վերաբերմունքի բացակայության

պայմաններում,


երբ ավելանում է նախածննդյան օգնությունը և նվազում են

վաղաժամ, թերքաշ երեխաների ծնելիությունները,


երբ հարկ կա բարելավելու ծնող – երեխա փոխհարաբերություններն

ու դպրոցական պատրաստակամությունը,


նվազեցնել

կախվածությունը

բարեկեցության

և

սոցիալական

օգնության ծառայություններից,


ավելացնել բժշկության առաջնային խնամքի ծառայությունների

հասանելիությունը,


մեծացնել իմունիզացիայի մակարդակը:

Հիմնվելով արդյունքների վրա՝ այս ծրագիրը ՌԱՆԴ (RAND) կորպորացիայի
(անվանակոչվել է «ապացուցված ծրագիր» և ՕԶԶԴՊ – ի (OJJDP) կողմից համարվել
է արդյունավետ: Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք
www.healthyfamiliesamerica.org կայքը:

«Ծնող – երեխա» տնային ծրագիր

Այս գրքի 5–րդ գլխում ներկայացված էր իմացական և լեզվական
հմտությունների
սոցիալական,

նշանակությունը

կրթական

երեխայի

հաջողությունների

զարգացման

և

գործընթացում:

նրա

հետագա

«Ծնող–երեխա»

տնային ծրագիրը օգնում է մոդելավորված ընթերցանության, խաղերի և
քննարկումների միջոցով խթանել փոխհարաբերությունները ծնողների ու նրանց
երիտասարդ երեխաների միջև: Նման ակտիվությունները կարող են նպաստել և´
երեխաների

իմացական

ոլորտի
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զարգացմանը,

և´

ծնող–երեխա

փոխհարաբերությունների
այցելություններ

ռիսկային

ամրապնդմանը:
ընտանիքների

Ծրագիրը
տներ`

նախատեսում

աղքատ

է

ընտանիքներ,

կրթվածության ցածր մակարդակով ընտանիքներ, լեզվական և գրագիտության
խոչընդոտներով ընտանիքներ, որոնք ունեն 2–ից 4 տարեկան երեխաներ:
Փենսիլվանիայում իրականացված երկու իրարից անկախ դիտարկումներ վկայում
են, որ այս ծրագիրն իր դրական ազդեցություններն է ունենում ծնող – երեխա
հարաբերություններում, ինչպես նաև երեխաների զարգացման գործընթացում:
Երեխաների կեսը, որոնք նախքան ծրագիրը համարվում էին «ռիսկային», ծրագրի
ավարտին արդեն չէին համարվում այդպիսին: Ծնող–երեխա փոխահարաբերություններում

դրական

տեղաշարժերը

զգալի

ավելացել

էին

ծրագրին

մասնակցելու արդյունքում: Ծնողներն ավելի ջերմ ու հոգատար էին, որոշակի
ուղղություն էին ցույց տալիս իրենց երեխաներին և այլն:
Parent – Child Program, 2011
Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելե՛ք www.parentchild.org կայքը:

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԾՐԱԳՐԵՐ

Նման ծրագրերի հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ հարկավոր է
երեխաներին համապատասխան սոցիալ ընդունելի վարքային ձևեր և ուսուցման
արդյունավետ ռազմավարություններ ուսուցանել: «Դպրոցներում ստեղծված են
երեխայի վարքի և զարգացման վրա ազդելու անթերի պայմաններ: Տարիների
ընթացքում երեխաների մեծ մասն իրենց զարգացման որոշակի շրջան անցնում են
դպրոց հաճախելով» (Task Force on Community Prevention Services, 2007)։
Դպրոցական ծրագրերը, որոնք ուղղված են երեխաների և դեռահասների
բռնության նվազեցմանը, կարող են լինել տարբեր տեսակի․ նրանք կարող են
ուղղված լինել անմիջապես բռնության նվազեցմանը կամ կարող են օգնել
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աշակերտներին ձևավորել իմացական հմտություններ, սոցիալապես ընդունելի
վարքային

ձևեր

և

զարգացնել

ինքնագնահատականը:

Նման

ծրագրերի

արդյունավետության վերաբերյալ հաշվետվությունում, որը ներկայացվել է «The
Task Force on Community Prevention Services»-ի կողմից (Hahn et al., 2007), նշվում է․
«Նման

ծրագրերը

տեղեկատվություն

են

տրամադրում

բռնության

խնդրի

առկայության մասին և առաջարկում մեխանիզմներ՝ դրանից խուսափելու համար…։ Այլ ծրագրեր ենթադրում են, որ ինքնաընդունումն ու ինքնագնահատականը ծագում են դրական գործողությունների արդյունքում, և եթե հնարավոր
լինի դարձնել երեխաների վարքն ավելի դրական և սոցիալապես ընդունելի,
նրանք կկարողանան ձևավորել առավել լավ վերաբերմունք իրենց անձի հանդեպ
և կշարունակեն իրականացնել դրական ընտրություններ …։ Այլ ծրագրեր
հիմնվում են տեսության վրա, համաձայն որի՝ ծրագրերն ավելի արդյունավետ
կլինեն, եթե կարողանան առավել լայնորեն փոփոխել երեխային շրջապատող
միջավայրը»:
Հահն ու գործընկերները (2007) առաջարկով՝ նման ծրագրերը պետք է
պարունակեն

ռազմավարություններ,

որոնք

հնարավորություն

կտան

հմտությունների կառուցման, ուսուցանման, քննարկման, հետադարձ կապի
ապահովման և համալրման համար: Ծրագիրը ներառում է ․


այլընտրանքային

մտածողության

ռազմավարությունների

խթանումը (Greenberg, Kusche & Mihalic, 1998). սոցիալական և հուզական
հմտությունների կառուցման ծրագիր, որը կօգտագործվի դասարանում,


խաղաղասիրության կառուցումը (Vazsonyi, Belliston & Flannery,

2004). ծրագիր, որում երիտասարդները, ծնողները, դպրոցը և համայնքը
ներառված են այնպիսի գործընթացի մեջ, որի նպատակն է մարդկանց
գովաբանության, ճիշտ – սխալ տարանջատման վարքագծի դրական կանոնների
յուրացումը,


երկրորդ քայլերը (Grossman et al., 1997). ծրագիր, որն ուսուցանում է

քննարկումների և դերային խաղերի միջոցով,
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Սիեթլի

սոցիալ

զարգացման

նախագիծը

(Hawkins,

Catalano,

Kosterman, Abbott, & Hill, 1999). ծրագիր, որի հիմնական թիրախային խումբն
առավել քրեածին տարածաշրջանների տարրական դպրոցներն են,


դրական և խաղաղ ձևով արձագանքելու ուղիների ուսուցանում

(Meyer, Farrell, Northup, Kung, & Plybon, 2000). ծրագիրը հիմնված է 4–րդ գլուխ
ներկայացված սոցիալական ուսուցման տեսության վրա,


աշակերտները խաղաղության համար (Kelder et al., 1996).մեկ այլ

ծրագիր է, որը ևս հիմնված է սոցիալական ուսուցման վրա:

Նման կանխարգելիչ ծրագրերը խորհուրդ են տրվում, քանի որ վերջիններս
դրական արդյունքներ են ունենում դպրոցական տարբեր մակարդակներում,
ինչպես նաև ամբողջ բնակչության շրջանակում բռնության կանխարգելման
գործընթացում: Ուսումնասիրություններն ու հարակից նյութերը կարող եք գտնել
http://www.thecommunityguide.org/violence/school.html կայքում:
Ստորև
տարբերակներ,
նվազեցմանը`

հակիրճ
որոնք

կներկայացվեն
ուղղված

դիմակայելով

են

ծրագրերի
բռնության

ագրեսիվության

մի

քանի

տարբեր

դրսևորմանը,

հաջողակ

դրսևորումների
նվազեցնելով

բուլլինգը, բարելավելով աշակերտների ինքնաներկայացումը և նվազեցնելով
թմրադեղերի կամ ալկոհոլի չարաշահումը:

Հակաագրեսիվային ծրագրեր

«Ագրեսորներ,

զոհեր

և

պաշտպաններ:

Բռնության

կանխարգելման

վերաբերյալ մտորումներ և գործողությունների իրականացում»

Այս ծրագիրը ստեղծված է՝ կանխարգելելու բռնությունն ու հնարավոր
ագրեսիվ դրսևորումները միջին դպորցական տարիքի երեխաների շրջանում,
որոնք բնակվում են այնպիսի մի միջավայրում, որտեղ բռնության ռիսկայնությունը
բարձր է: Նման ծրագրի հիմնական առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ
այն առաջարկում է կոնֆլիկտների հաղթահարման ճանապարհին «նախևառաջ
մտածել» մոդելը, որն օգնում է աշակերտներին կոնֆլիկտներին արձագանքելիս
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գտնել բռնությունը շրջանցող ուղիներ: Այն առաջին անգամ տպագրվել է 1994
թվականին, ներմուծվել է ավելի քան 49 նահանգների 1.500 դպրոցներում և
անցկացվել է շուրջ 275.000 աշակերտների շրջանում: Գնահատումը ցույց է տալիս,
որ աշակերտները, որոնք մասնակցել են ծրագրին, ունեն հստակ մոտեցում, որ
ագրեսիան կոնֆլիկտին արձագանքելու տրամաբանական մոտեցում չէ, և վերջիններիս մոտ նվազում է ագրեսիա օգտագործելու մտադրությունը (NREPP, 2011):
Առավել մանրամասն տեղեկատվության

համար այցելեք http://www.thtm.org/

կայքը:

«Անհավանական տարիները»

Այս

ծրագրի

(IYS)

հիմնական

թիրախը

վարքի

խնդրահարույց

դրսևորումներն են: Նման վարքի դրսևորումներ են ագրեսիվությունը, զայրույթի
պոռթկումները և վատ պահվածքը, որոնք դրսևորվում են երեխաների մոտ
ծննդյան պահից մինչ 12 տարեկան միջակայքում: Այն սովորեցնում է երեխաներին
ինչպես ղեկավարել իրենց հույզերը, այնպես էլ բարելավել իրենց սոցիալական
հմտությունները: Առկա են դպրոցի վրա հիմնված նախագծեր ուսուցիչների
համար, ինչպես նաև նյութեր, որոնք ծնողները կարող են օգտագործել տանը: Այն
կարող է նաև կիրառվել այնպիսի երեխաների հետ, որոնց մոտ ախտորոշված են
ընդդիմադիր

արհամարական

խանգարում/վարքային

խանգարում

և

ուշադրության պակասի ախտանիշ, որն ուղեկցվում է հիպերակտիվությամբ:
Այս ծրագիրն իր արդյունավետության համար ստացել է բազմաթիվ
մրցանակներ: Այն ամերիկյան ՕԶԶԴՊ կազմակերպության կողմից ճանաչվել է
որպես «օրինակելի» գործնական ծրագիր և որպես «Բլյուպրինթս» ծրագիր, ինչպես
նաև ճանաչվել է «մոդելային» ծրագիր Թմրադեղերի կամ ալկոհոլի չարաշահման
կանխարգելման

կենտրոնի

կողմից

(IYS,

2011):

Առավել

տեղեկատվության համար այցելե՛ք www.incredibleyears.com կայքը:

Բուլլինգի (ահաբեկման) կանխարգելման ծրագրեր
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մանրամասն

Ինչպես արդեն նշվել է գրքի 7–րդ գլխում բուլլինգը յուրահատուկ
սոցիալական խնդիր է, որը կարող է ունենալ դաժան, երբեմն ողբերգական
հետևանքներ: Վերջերս տեղի ունեցած որոշ դեպքերում նկատվում է ուսուցիչների,
դպրոցական անձնակազմի և ադմինիստրացիայի կողմից նման երևույթների
հստակ պատկերացման ու ներկայացման պակաս: Շատ դեպքերում վերջիններս ի
վիճակի չեն կամ չեն ցանկանում բացահայտել բուլլինգը և դրա դեմ արդյունավետ
պայքար մղել:
Դպրոցական

բուլլինգի

կանխարգելման

ծրագրերի

վերջին

ուսումնասիրությունների արդյունքում Ֆարրինգտոնն ու Տտոֆին (2009, p.8) գրում
են. «Քանի որ բուլլինգը ունենում է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ
հետևանքներ, զարմանալի չէ, թե ինչու է դպրոցական բուլլինգը դառնում
հասարակական ուշադրության և հետազոտությունների թեմա (Ttofi & Farringron,

2008a)։ Դպրոցական բուլլինգի հետազոտություններ իրականացվել են աշխարհով
մեկ (Smith, Morita, Junger – Tas, Olweus, Catalano & Slee, 1999) տարբեր
միջամտության տարբեր ծրագրերի ներդմամբ (Smith, Pepler, & Rigby, 2004a), և
որոշ

երկրներում

օրենքը

պահանջում

է,

որպեսզի

դպրոցներում

լինեն

հակաբուլլինգային քաղաքականության ծրագրեր (Ananiadou & Smith, 2002):
Դպրոցում զոհայնացման քանակը շատ զգալի է

(Hawerk & Boulton, 2000) և

դպրոցներում առավել քան զգացվում է բուլլինգի դեմ պայքարի առավել
արդյունավետ մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը (Smith, Ananiadou,

& Cowie, 2003):

Բուլլինգի կանխարգելման՝ Օլվեուսի ծրագիրը

Այս ծրագիրը հիմնված է հոգեբան, հետազոտող նորվեգացի պրոֆեսոր Դան
Օլվեուսի աշխատանքի վրա, ով սկսել է բուլլինգի ուսումնասիրությունները 1970 –
ական

թվականներից

և

շատ

հաճախ
485

համարվում

է

բուլլինգ

երևույթի

ուսումնասիրման

«նախակարապետ»:

Օլվեուսի՝

բուլլինգի

կանխարգելման

ծրագիրը ստեղծվել և ներդվել է Նորվեգիայում 1983 թվականին այն բանից հետո,
երբ երեք նորվեգացի դեռահասաներ ինքնասպան են եղել, որը հանդիսացել է
դաժան բուլլինգի հետևանք: Ծրագիրը հաջողությամբ ներդրվել է նաև այլ
երկրներում: Այսօր հարյուրավոր դպրոցներ գրեթե յուրաքանչյուր նահանգում
կիրառում են այս ծրագիրը (Olweus, 1999, 2011): Այն պարունակում է բուլլինգի
հարցարան, դպրոցական բուլլինգի կանխարգելման ծրագրի լայն ուղեցույց,
ուսուցիչների համար նախատեսված բուլլինգի կանխարգելման ծրագրի ուղեցույց,
նյութեր

դասարանում

կատարելու

համար,

ինչպես

նաև

անհատական

անցկացման նյութեր և այլն:
Ծրագրի իրականացումը ամերիկյան բարձրագույն տարբեր դպրոցներում
վկայում է, որ այն զգալիորեն նվազեցնում է բուլլինգի ենթարկվելու հավանականությունը, այլ մարդկանց բուլլինգի ենթարկելու միտումը, ինչպես նաև
նպաստում է այն բանին, որ մեծահասակներն ակտիվորեն աշխատում են իրենց
վրա, որպեսզի դպրոցից դուրս էլ խուսափեն բուլլինգի ենթարկվելուց (Olweus,

1999, 2011): Օլվեուսը համարվել է մոդելային ծրագիր՝ բռնության կանխարգելման
Բլյուպրինց կազմակերպության կողմից և Բոուդլերի Կոլորադոյի համալսարանի
ՍիԷսՊիՎի – ի (CSPV) ծրագիր: Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար
այցելե՛ք www.olweus.org կայքը:

«Վերացրո´ւ բուլլինգը քո դպրոցում»

Այս ծրագիրը համարվում է ազգային դպրոցի անվտանգության ծրագիր, որը
սկիզբ է առել 1992 թվականից:

Հետաքրքրական է, որ ծրագրի թիրախ են

համարվում երեխաները, որոնք ո´չ զոհ են, ո´չ էլ ենթարկվել են բուլլինգի: Այն
աշխատում է ստեղծել աշակերտների «խնամող մեծամասնություն», որը հակված
է ստեղծելու և պահպանելու ապահով ու հոգատար դպրոցական համայնք:
Ծրագիրը կենտրոնացած է զոհայանացումից խուսափելու ռազմավարությունների
ուսուցման ու բուլլինգից ազատ դպրոցական միջավայր ստեղծելու միջոցով
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«լռակյաց մեծամասնությանը» «խնամող մեծամասնության» վերափոխելու վրա:
Այն դպրոցներում, որոնցում ներդրվել է այս ծրագիրը, բուլլինգ պարունակող
վարքային դրսևորումները նվազել են, և աշակերտների շրջանում մեծացել է
անվտանգության զգացողությունը:
The Partnership for Families and Children, 2011

Առավել մանրամաս տեղեկատվության համար այցելե՛ք http://www.pffa.org
/index.php?s=120 կայքը:

Աշակերտների ակադեմիական արդյունքների բարելավում

Բազմաթիվ

ծրագրեր

կենտրոնացած

են

դպրոցում

աշակերտների

ակադեմիական և սոցիալական հաջողությունների և իրագործման զգացմունքի
վրա` ենթադրելով, որ վերջիններիս չբավարարման արդյունքում առաջացած
ֆրուստրացիան կարող է պատճառ հանիդսանալ հետագայում աշակերտների
կողմից բռնության դրսևորման համար:

«Դրական վարքային միջամտություններ և աջակցություններ»

Այս ծրագիրը (PBIS) ներմուծվել է ամերիկյան Կրթության դեպարտամենտի
Հատուկ

կրթական

ծրագրերի

գրասենյակի

կողմից:

Այն

շեշտադրում

է

շարունակական խնամքի դերը, որը հիմնված պետք է լինի երիտասարդների
պահանջների վրա, և այս ծրագիրը պետք է օգնի բացահայտել խնդրային վարքի
դրսևորումները, վերջիններիս վաղ կանխմանը, իրականացնել շարունակական
ծրագրեր: Այս ծրագիրն ապահովում է առավել նպաստավոր ու արդյունավետ
միջավայր ուսուցման համար (PBIS, 2011):
Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելե՛ք www.pbis.org
կայքը:
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«Այլընտրանքային մտածողության ռազմավարություններին աջակցման
ծրագիրը»

Այս ծրագիրն օգնում է աշակերտներին, այդ թվում՝ նաև ռիսկային խմբում
գտնվող և հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողներին, սովորել իրենց հույզերի,
փոխհարաբերությունների ու իրենց աշխատանքի կառավարման միջոցով ավելի
լավ վերահսկել իրենց դասարանային վարքը: Ծրագիրն ուսուցանում է հուզական
գրագիտություն, ինքնավերահսկում, սոցիալական կոմպետենտություն, դրական
հարաբերություններ հասակակիցների հետ, ներանձնային խնդիրների լուծում:
Ծրագիրը տևում է երեք շաբաթ, յուրաքանչյուր հանդիպումը 30 րոպե է:
Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այս ծրագիրը.


32 %-ով նվազեցնում է ուսուցիչների զեկույցները՝ կապված ագրեսիվ

վարքի ցուցաբերման հետ,


36 %-ով ավելացնում է ինքնավերահսկման դրսևորումները,



68 %-ով հարստացնում է աշակերտների հուզական բառարանը,



20 %-ով ավելացնում է իմացական հմտությունների թեստավորման

միավորները,

պետելու

զգալիորեն բարելավում է աշակերտների կարողությունը տիրաֆրուստրացիան,

դրա

հետ

մեկտեղ

կոնֆլիկտի

հաղթահարման

արդյունավետ ռազմավարություններ կիրառելու վերջիններիս կարողությունն ու
ցանկությունը,


նվազեցնում է

այնպիսի վարքային խնդիրներ, ինչպիսիք են

դպրոցական ագրեսիան,


զգալիորեն նվազեցնում է վարքային խնդիրներն ու սոցիալական

խնդիրների լուծման ագրեսիվ/բռնի լուծումները,


նվազեցնոմ է դեպրեսիան և տխրությունը հատուկ կարիքավոր

երեխաների մոտ,


զգալիորեն ավելացնում է ուսուցիչների զեկույցները դասարանում

աշակերտների բարելավման վերաբերյալ,
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զգալիորեն ավելացնում է ուսուցիչների զեկույցները ակադեմիական

առաջընթացի վերաբերյալ,


զգալիորեն

ավելացնում

է

աշակերտների

զեկույցները

տղա

աշակերտների կողմից ագրեսիվ վարքի ցուցաբերման նվազեցման վերաբերյալ:
PATHS Program, 2011

Այս ծրագիրը համարվել է մոդելային ծրագիր բռնության կանխարգելման
«Բլյուպրինց» կազմակերպության կողմից, Բոուդլերի Կոլորադոյի համալսարանի
«ՍիԷսՊիՎի» – ի (CSPV) ծրագիր:
Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար այցելե՛ք www.channingbete.com/prevention-programs/paths/paths.html կայքը:

Թմրադեղերի կամ ալկոհոլի չարաշահման կանխարգելում

Քանի որ թմրադեղերի կամ ալկոհոլի կիրառումն ու չարաշահումը
ռիսկային գործոն են բռնության դրսևորման համար, ծրագրերը, որոնք միտված են
լինում

նվազեցնելու

թմրադեղերի

կամ

ալկոհոլի

չարաշահումը,

հաճախ

հաջողությամբ նվազեցնում են նաև բռնության դրսևորումը:

« Բոթվինի՝ կենսական հմտությունների թրեյնինգի ծրագիր»

Այս ծրագիրը համարվում է թմրադեղերի կամ ալկոհոլի չարաշահման
կանխարգելման ծրագիր, որը մշակվել է բժիշկ Գիլբերտ Զ. Բոտվինի կողմից
(1998),

և

ուղղված

չարաշահումը

և

է

նվազեցնելու

բռնության

ալկոհոլի,

դրսևորումը`

ծխախոտի,

թիրախային

թմրանյութրի

համարելով

այն

գործոնները, որոնք բերում են նման կախվածությունների ձևավորմանն ու
ռիսկային այլ վարքերի դրսևորման նվազեցմանը: Այս ծրագրի հիմնական
նպատակն

է

դեռահասների

ու

երիտասարդների
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մոտ

ձևավորել

բարձր

ինքնավերահսկում,

ինքնատիրապետում

և

զարգացնել

հասակակիցների

ճնշումները դիմակայելու կարողություններ:
Այն

համարվել

է

մոդելային

ծրագիր

բռնության

կանխարգելման

«Բլյուպրինց» կազմակերպության կողմից, Բոուդլերի Կոլորադոյի համալսարանի
«ՍիԷսՊիՎի» – ի (CSPV) ծրագիր:
Առավել

մանրամասն

տեղեկությունների

համար

այցելե՛ք

www.lifeskillstraining.com կայքը:

«Ընդդեմ թմրանյութերի չարաշահման նախագիծ» (Project TND)

Այս

ծրագրի

թիրախային

խումբ

են

համարվում

ավագ

դպրոցի

աշակերտները: Այն ստեղծվել է Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի Կեկ
բժշկական

դպրոցի

կանխարգելման

Առողջության

հետազոտական

խթանման

ինստիտուտի

ու

հիվանդությունների

գիտությունների

թեկնածու,

պրոֆեսոր Սթիվ Սուսսմանի և մի շարք այլ գիտաշխատողների կողմից (Sussman,

2004): Ծրագիրը ենթադրում է ծխախոտի, մարիխուանայի և ծանր թմրանյութերի
օգտագործման նվազեցում:
Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելե՛ք http://tnd.usc.edu
կայքը:

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Գլխավոր սկիզբ» (Head Start)

1965

թվականից

այս

ծրագիրն

առաջարկում

է

տարբեր

տեսակի

ծառայություններ` կրթության, բժշկական և մտավոր առողջության խնամքի,
սննդակարգի և երեխայի զարգացման, ռիսկային խմբում գտնվող երեխաների և
իրենց ընտանիքիների համար: Այն բաղկացած է երկու ծրագրերից` ծրագիր
նախատեսված նախադպրոցական տարիքի երեխաների և նրանց ընտանիքների
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համար («HS–Head Start»), և վաղ ծրագիր, որը նախատեսված է դեռ չծնված
երեխաների և մինչև երեք տարեկան երեխաների, հղի կանանց և նրանց
ընտանիքիների համար («EHS – Early Head Start»): Սա մեծ ծրագիր է: 2009 – 2010
թվականներին 1.117.687 երեխա և հղի կին սպասարկվել են այս ծրագրի
շրջանակներում (983.809 HS և 133.878 EHS) (HS, 2011) :
Առողջության և մարդկային ծառայությունների դեպարտամենտի 2010
թվականի

հունվարյան

հաշվետվությունը

վկայում

է,

որ

այս

ծրագրին

մասնակցությունն ունենում է էական, բայց կարճաժամկետ ազդեցություն: Նրանք
նշում են. «Այո´, ծրագրի մեկ մակարդակից մյուս մակարդակ անցնելիս զգալի
տարբերություններ

են

նկատվում

ծրագրին

մասնակից

և

ստուգիչ

խմբի

անդամների միջև»:
Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելե՛ք www.nhsa.org
կայքը:

«Երիտասարդական բռնությունն ամենուր նվազեցնելու ձգտում»

Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի կողմից
առաջարկված

այս

ծրագիրը

օնլայն

ռեսուրս

է,

որն

օգտագործում

է

համագործակցության մոտեցումը երիտասարդների, ընտանիքների, համայնքների
և հասարակության շրջանում անվտանգության ու դիմացկունության ստեղծման
համար (CDC, 2010)։
Առավել

մանրամասն

տեղեկատվության

համար

այցելե՛ք

www.safeyouth.gov/Pages/Home.aspx կայքը:

«Միջինարևմտյան կանխարգելիչ նախագծեր»

Այս ծրագիրն ուղղված է թմրամոլության կամ ալկոհոլի չարաշահման
կանխարգելմանը,

որն

այդ

նպատակին

հասնելու

համար

կիրառում

է

համայնքային ռազմավարություններ, որոնք կօգնեն երեխաներին շրջանցել
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թմրանյութերի կիրառման ու չարաշահման ճնշումը: Այս ծրագիրն ներառում է
մասս-մեդիա ծրագրեր, դպրոցական ծրագիր և շարունակական դպրոցական
միջամտություններ, ծնողների կրթում ու կազմակերպությունների ծրագիր,
համայնքի

կազմակերպում

և

թրեյնինգ,

ծխախոտին,

ալկոհոլին

և

այլ

թմրանյութերին առնչվող տեղական քաղաքականության փոփոխություն (Pentz,

Mihalic, & Grotpeter, 1998): Այն համարվել է մոդելային ծրագիր բռնության
կանխարգելման «Բլյուպրինց» կազմակերպության կողմից:
Առավել

մանրամասն

տեղեկատվության

համար

այցելե՛ք

www.colorado.edu/cspv/blueprints /modelprograms/MPP.html կայքը:

«Ամերիկայի մեծ եղբայրներն ու մեծ քույրերը»

Այս ծրագիրը սկսել է 1994 թվականին, երբ Նյու
դատարանի

ծառայողը

հասկացավ,

որ

բազմաթիվ

Յորք քաղաքում

խնդրահարույց

տղա

դեռահասներ, որոնք գալիս են դատարանի դահլիճ, հոգատար մեծահասակաների
կարիք ունեն (McGill, 1998)։
1994 և 1995 թվականներին «Ամերիկայի մեծ եղբայրներ մեծ քույրեր»
կազմակերպության ութ գրասենյակների կողմից երկրով մեկ իրականացրած 950
տղաների և աղջիկների ուսումնասիրությունը բացահայտել է, որ ծրագրում 18
ամիս գտնվելուց հետո ընդգրկվածների՝


46 %-ն ավելի փոքր հավանականությամբ կսկսեր օգտագործել

անօրինական թմրանյութեր,


27 %-ն ավելի փոքր հավանականությամբ կսկսեր օգտագործել

ալկոհոլ,


52 % -ն ավելի փոքր հավանականությամբ կբացակայեր դպրոցից,



37 % -ն ավելի փոքր հավանականությամբ կբացակայեր դասերից,



33 % -ն ավելի փոքր հավանականությամբ կհարվածեր ինչ-որ մեկին:
Big Brothers Bis Sisters, 2011
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Առավել

մանրամասն

տեղեկատվության

համար

այցելե՛ք

www.bbbs.org կայքը:

«Դեռահասների անցումային ծրագիր»

Ծնողավարության
երեխաների

ու

ծրագրերը

դեռահասների

կարող

ագրեսիվ

են

ու

շատ

արդյունավետ

հակասոցիալական

լինել

վարքային

դրսևորումների նվազեցման գործընթացում: Ծնող–երեխա համագործակցության
թրեյնինգն ու Դեռահասների անցումային ծրագիրը համարվում են արդյունավետ

(Dishion, University of Oregon,http://www.strengtheningfamilies. org/html/programs_
1999/08_ATP.html):

Այն

ուսուցանում

է

ծնողավարության

հմտություններ,

ինչպիսիք են՝ չեզոք հարցումներ անցկացնելը, ձևավորել օրենքներ, արդյունավետ
հետևություններ անել, վերահսկել երիտասարդների վարքը, ակտիվ լսելու
ունակություն ձևավորել, պարգևատրել դրական վարքային դրսևորումները:

«Նոր քաղաքագիտություն»

Նոր

քաղաքագիտությունը

ծագում

է

1960–ական

թվականներից

և

առաջարկում է քաղաքի նոր պլանավորում: Այս ծրագրի հիմնական նպատակն
այն է, որ ստեղծվեն այնպիսի վայրեր, որտեղ հնարավոր կլինեն շփումն ու
ժամանցը, ընդ որում՝ լինեն այնպիսի վայրեր, որոնք հասանելի կլինեն բոլորի
համար, և աղքատներն ու անպահովները չեն առանձնացվի:
Այս ծրագիրը նպաստում է այնպիսի համայնքների և հարևանությունների
ձևավորմանը, որոնք ինքնակառավարվող են, և որտեղ քիչ է հավանականությունը, որ կձևավորվեն հանցավոր խմբավորումներ (NewUrbanism.org, 2011)։

«Վախենալու ուղի» (Scared Straight)
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Արդեն ավելի քան քսան հինգ տարի է՝ այս ծրագիրն իրագործվում է:
Ծրագրի էությունն այն է, որ ռիսկային խմբերի ներկայացուցիչ դեռահասներին
վտանգավոր բանտերում երես առ երես կանգնեցնում են բռնարար հանցագործների հետ: Բանտարկյալները նկարագրում են իրենց կյանքը առնական և
վախեցնող ոճով` հույս ունենալով ներազդել դեռահասների վրա, որպեսզի նրանք
ընտրեն ուրիշ ապագա: Չնայած գրանցված բոլոր հաջողություններին, այնուամենայնիվ,

վերջին

վերլուծությունները

վկայում

են,

որ

այն

այդքան

էլ

արդյունավետ չի գործում և կարող է լինել նաև վտանգավոր (Schembri, n.d.)։

ՀԵՏԱԳԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ



http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/



http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/youthviolence/prev

ention.html


www.cdc.gov/volenceprevention/pub/YV_bestpractices.html

(Thornton, 2000)


http://nrepp.samhsa.gov/



http://www.surgeongeneral.gov/library/youthviolence/chapte

r5/secl.html/
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ԳԼՈՒԽ 11

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նախորդ գլխում ներկայացվեցին մի քանի բավական արդյունավետ գործող
կանխարգելիչ ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս երեխաներին և
դեռահասներին զերծ մնալու ագրեսիվ կամ բռնի վարքային դրսևորումներից
նույնիսկ այն դեպքում, երբ դրանք դեռ չեն սկսել ձևավորվել: Այս գլխում մենք
կուսումնասիրենք մի քանի այնպիսի ծրագրեր, որոնք նախատեսված են
երեխաների և դեռահասների համար, որոնք արդեն իսկ ցուցաբերել են ագրեսիվ
կամ բռնի վարք, այդ թվում՝ նաև նրանք, ովքեր գտնվում են իրավական
համակարգի վերրահսկողության տակ: Միջամտության ծրագրերի մետավերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վերջիններս շատ ավելի արդյունավետ են գործում
որպես կանխարգելիչ և դաստիարակչական մեթոդ, քան պատիժը, օրինակ՝
Լիպսեյը (2009) գտել է այնպիսի միջամտության ծրագրեր, որոնք կրում են
փիլիսոփայական գաղափար, օրինակ՝ խորհրդատվությունն ու հմտությունների
թրեյնինգը, որոնք շատ ավելի արդյունավետ են, քան այնպիսի ծրագրերը, որոնք
հիմնված են վերահսկման կամ շտկման վրա, օրինակ՝ խիստ կարգապահությունը,
հսկողությունն ու զսպումը:
Այս գլխում կներկայացվեն միջամտության մի քանի ծրագրեր` հմտությունների կառուցում, անհատական թերապիա, ընտանեկան թերապիա, մուլտիմոդալ բուժում և սոցիալական հիմքով մտավոր առողջության միջամտություններ:
Գլխի վերջում կներկայացվեն միջամտության այնպիսի ծրագրեր, որոնք
կարող են կիրառվել անչափահաս իրավախախտ երիտասարդների վրա, այդ
թվում՝ նաև նրանց, ովքեր ցուցաբերել են դաժան բռնի վարք:

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
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Շատ երիտասարդներ, որոնք ունեն խնդիրներ բռնության հետ, կարիք ունեն
յուրացնելու այնպիսի հմտություններ, որոնք կօգնեն վերահսկել իրենց ագրեսիվ
վարքը կամ առավել արդյունավետ գործել շրջակա միջավայրում: «Խորհրդատուները, ուսուցիչները և այլ մարդիկ, որոնք գործ ունեն ագրեսիվ կամ հանցավոր
դելիկվենտ երիտասարդների հետ հասկանում են, որ նման երիտասարդներն
առավել հակված են հակահասարակակն վարքի ցուցաբերման, քան ուրիշները:
Նման երեխաներից շատերը հմտացած են այնպիսի երևույթներում, ինչպիսիք են
ծեծը, բուլլինգը, այլ մարդկանց մանիպուլյացիան, հետապնդումը, վախեցնելը և
այլն»: Ընդ որում՝ նրանց բնորոշ չեն և խորթ են սոցիալական ընդունելի վարքային
դրսևորումները (Goldstein & Glick, 1994)։
Նման վարքային դեֆիցիտների լրացման համար հմտությունների կառուցման ծրագրերը սովորաբար ներառում են մենեջմենթի ծրագրեր, իմացական
(կոգնիտիվ) – վարքային թերապիա, սոցիալական հմտությունների թրեյնինգ,
«փոփոխության»ծրագրեր`

«անապատային»

թերապիա,

ակադեմիական

և

աշխատանքային հմտությունների թրեյնինգ (Lipsey, 2009)։ Նման հմտություններից
շատերի ուսուցանումը ենթադրում է երկարատև գործընթաց, վերջիններիս պետք
է ներկայացվեն հասկանալի ու զարգացմանը բնորոշ ոճով, ամեն օր պետք է
գործնական ոճով ամրապնդվեն: Նաև կարևոր է, որպեսզի բոլոր նրանք` ծնողներ,
ուսուցիչներ, գործակալությունների աշխատակազմ և ուրիշներ, ովքեր որոշակի
ձևով ընդգրկված են երիտասարդի կյանքում, լինեն տեղեկացված ու կարողանան
ստեղծել հնարավորություններ նոր հմտությունների վարժեցման համար:
Լիպսեյի

(2009)

կողմից

իրականացված

մետավերլուծությունները

բացահայտել են, որ կոգնիտիվ վարքային մոտեցումներն ամենից արդյունավետ
միջոցներն են վարքային փոփոխություններում (22%), ռեցիդիվիզմի նվազեցման
(26 %), սոցիալական հմտությունների կառուցման (13%), խնդիրների նվազեցման
(10 %) և աշխատանքային հմտությունների բարելավման գործընթացներում (6 %):

«Բոտվինի՝ կենսական հմտությունների թրեյնինգ »
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«Բոտվինի՝ կենսական
straining.com),

որը

քննարկվել

հմտությունների
էր

նախորդ

թրեյնինգը»
գլխում,

(www.lifeskill

հաջողություններ

է

արձագանքել ծխախոտի, թմրանյութի օգտագործման ու ագրեսիայի նվազեցման
գործընթացներում: Այն ունի ծրագրեր, որոնք կարելի է կիրառել տներում,
դպրոցներում ու համայնքներում: Այն հաստատվել է ԱՄՆ Կրթության դեպարտամենտի, Թմրադեղերի կամ ալկոհոլի չարաշահման կանխարգելման կենտրոնի,
Թմրանյութերի բռնության ազգային ինստիտուտի, ԱՄՆ Արդարադատության
դեպարտամենտի, Ամերիկյան բժշկական ասոցացիայի, Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի և այլ հայտնի կազմակերպությունների կողմից:

«Ագրեսիայի փոխարինման թրեյնինգ»

«Ագրեսիայի փոխարինման թրեյնինգը» (Goldstein & Glick, 1994) 10 շաբաթյա
30 ժամից բաղկացած ծրագիր է, որը կենտրոնանում է երեք հիմնական բաղադրիչների վրա` հմտությունների ձևավորում, զայրույթի ղեկավարման թրեյնինգ և
բարոյական կրթում: Հմտությունների ձևավորումն ուղղված է 50 սոցիալական
ընդունելի վարքային դրսևորումների ուսուցմանը, այդ թվում՝ սոցիալական
հմտությունների,

ապրումների

վերահսկման

հմտությունների,

ագրեսայի

այլընտրանքների, սթրեսի հաղթահարման հմտությունների և պլանավորման
ունակությունների ձևավորմանը:
«Ագրեսիայի

փոխարինման

թրեյնինգը»

ներառում

է

ագրեսայի

պատճառների ու նախադրյալների դուրս բերումը, և ագրեսիան ծնող գործոնների
ազդեցության նվազեցումն ու վերջիններիս արձագանքելու մեխանիզմների
ձևավորումը: Ծրագրի ավարտին իրականացվող բարոյական կրթման ընթացքում
երեխաներին օգնում են մտածել այնպիսի հիմնախնդիրների մասին, ինչպիսիք են
արդարությունն ու օրենքը:
Հետազոտություններից մեկը հնարավորություն է տվել բացահայտելու, որ,
այլ ծրագրերի հետ համեմատած, այս ծրագիրը 7 %-ով ավելի մեծ հնարա497

վորություններ է տալիս հետագա ռեցիդիվների նվազեցման գործընթացում:
Ծրագրի միջին արժեքը կազմում է 11.66 ԱՄՆ դոլար (Justice Policy Institute, 2009)։

«Վարքի նպատակային հաջորդականություն»

Այս

ծրագիրը

(Braaten,

1998)

բաղկացած

է

իրար

հաջորդող

վեց

հմտությունների զարգացման փուլերից`


ադապտացիոն,



անձնային,



խնդրային,



միջանձնային,



ինքնաղեկավարման,



հաղորդակցական:

Բոլոր թվարկված ոլոտներում ի հայտ եկող բացթողումները հնարավոր է
լինում լրացնել սկսած այն պահից, երբ դրանք բացահայտվում են` կիրառելով
որոշակի հմտություններ և ռազմավարություններ:
Այս ծրագրի տարբեր իրականացման ձևեր կան: Օրինակ՝ Սեյվերտի կողմից
կիրառվող ծրագիրը ենթադրում է երկու տարբեր հմտությունների ընտրություն,
որոնք առանձնացվում են յուրաքանչյուր շաբաթվա համար: Որոշ հմտություններ
հասնում են իրական մակարդակի, և երեխան կարողանում է դրանք ինքնուրույն և
անհրաժեշտ պահին կիրառել, իսկ որոշ հմտություններ շարունակում են հետագա
զարգացման կարիք ունենալ: Թերապևտները, ընտանիքը և այլ մասնագետներ
հետադարձ դրական արձագանք են տալիս երեխայի այն հմտություններին, որոնք
հասել են իրենց զարգացման վերջնակետին, և որոնցում վերջինս հմտացել է:
Բոլոր վերը նշված անձինք երեխայի հետ միասին մասնակցում են ծրագրի
ողջ

ընթացքին,

տալիս

իրենց

հետադարձ

բացթողումները:
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արձագանքը,

օգնում

շտկելու

«ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ»

Որոշ երեխաների համար, մասնավորապես նրանց, ովքեր ապրել են
որոշակի

տրավմա

կամ

ունեն

հոգեկան

խանգարումներ,

միայն

հմտությունների կառուցումը կարող է բավարար չլինել. նրանք կարող է
լրացուցիչ թերապիայի կարիք ունենալ:
Ինչպես արդեն քննարկվել է գրքի 4-րդ գլխում, այն երեխաները,
որոնք վաղ մանկությունում փորձ են ունեցել բախվելու տրավմատիկ
իրադրության հետ, ունեն որոշակի հատկանիշների հետ աշխատանքի և
վերջիններիս

բացասական

դրսևորումների

նվազեցման

առավել

մեծ

պահանջարկ: Տրավմատիկ փորձի վրա հիմնված թերապիան ներառում է երեխաների և դեռահասների մոտ տրավմայի հետևանքով առաջացած բացասական հույզերի և զարգացման վրա ունեցող բացասական ազդեցության նվազեցումը: Այն կարող է կիրառել այնպիսի տեխնիկաներ, ինչպիսիք են՝ ճառագայթային թերապիան կամ որոշակի ազդակներին հուզական արձագանքման
նվազեցմանը նպաստող հմտությունների ձևավորումը (Cohen, Mannario, &

Deblinger, 1996), հմտությունների կառուցումը կամ այլ տեխնիկաներ:
Հույզերի վերահսկման տեխնիկան ենթադրում է «ապահով վայրի»
մտային ստեղծում, ուր անձը կարող է տեղափոխվել տհաճ կամ տրավմատիկ
իրադրություններում: Պատկերավոր առարկաների հետ աշխատանքը կարող է
շատ արդյունավետ լինել նման թերապիայի ընթացքում: Տրավմատիկ իրադրությունը դիտարկվում է որոշակի պատմության համատեքստում, որի մասին
կարելի է բարձրաձայն խոսել, գրել կամ բեմականացնել, ցանկացած դեպքում
թերապիայի հիմնական նպատակն է ստեղծել իրավիճակ, որում երեխան
պատմության հերոսը կամ հերոսուհին է, ընդ որում՝ նման դերը նրան
հնարավորություն է տալիս լուծելու կամ վերապրելու այդ իրադրությունը:
Տրավմայի հետ աշխատանքը կարող է նաև ներառել վստահությանն և կապվածության ձևավորման աշխատանքներ: Նման առողջ պատկերների ստեղծումը
հաճախ բարդ և երկարատև աշխատանք կարող է պահանջել և ներառել բոլոր
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վերը թվարկված գործառույթների համակարգային իրականացում (Shapiro,

2010)։

«ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ »

Երբեմն շատ կարևոր և հիմնարար է լինում երիտասարների միջամտության
ծրագրերում ներառել նաև վերջիններիս ընտանիքները: Համաձայն Լիպսեյի՝
(2000) ծրագրերը, որոնք կիրառում են ընտանեկան թերապիան, հետագա
բռնության դրսևորման նվազեցման գործընթացում ունեն արդյունավետության
առավել մեծ գործակից (60): Ծրագրերը, որոնք ներառում են նաև այլ յուրահատուկ
թերապևտիկ ծրագրեր, «Ընտանեկան ֆունկցիոնալ թերապիա» և «Բազմահամակարգային թերապիա» ռեցեդիվների նվազեցման գործընթացում ունեն արդյունավետության 1 –2 գործակից:
«Ընտանեկան

ֆունկցիոնալ

թերապիան»

(www.fftinc.com)

օգնում

է

ընտանիքներին գտնել առավել արդյունավետ ուղիներ վերջիններիս պահանջների
բավարարման համար, փոփոխել սպասումները, կիրառել առավել դրական
միջոցներ երեխաների հետ փոխհարաբերակցվելիս (Kashani, Jones, Bumby, &

Thomas, 1999)։ Այն տևում է 8 –12 շաբաթ: Վերջինիս արժեքը յուրաքանչյուր
ընտանիքի հետ 90 օր աշխատանքի համար կազմում է 1.350 - 3.750 ԱՄՆ դոլար:
Այլ ծրագրերի հետ համեմատած՝ վերջինիս արդյունավետությունը ռեցիդիվների
նվազեցման գործընթացում կազմում է 16 % (Justice Policy Institute, 2009)։
Ծնողների թրեյնինգի մոդելները սովորեցնում են հաղորդակցման բազմազան հմտություններ, ուսուցման, մոդելավորման և խմբակային քննարկումների
միջոցով խնդիրների լուծման ու արդյունավետ ծնողավարության տեխնիկաներ:
Չնայած բազմաթիվ երիտասարդների շրջանակում իր արդյունավետությանը՝
ծրագիրն արդեն երկար ժամանակ է արդյունավետության ցուցանիշներ դեռ չի
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ցուցաբերում բռնի ու դաժան վարք ցուցաբերող երիտասարդների շրջանակում

(Kashani, Jones, Bumby, & Thomas, 1999)։

«ԲԱԶՄԱՄՈԴԱԼ ԹԵՐԱՊԻԱ»

Ինչպես վկայում է անվանումը, բազմամոդալ թերապիան ներառում է
մոտեցումների բազմազանություն՝ ներառելով երիտասարդների հետ թերապիա,
հնարավորության

դեպքում՝

նաև

ընտանիքի,

հմտությունների

կառուցման

գործընթացը, կոնկրետ դեպքի վերահսկման հմտությունների ձևավորում և այլ
անհրաժեշտ թերապևտիկ միջամտություններ: Նման թերապիայի շնորհիվ
պրակտիկ աշխատակիցն ունենում է երիտասարդի հետ թերապիայի լիարժեք
համակարգ և միջամտությանը ենթակա պահանջների պատկեր: Թերապևտը
կարող

է

ստեղծել

վերջիններիս

իրար

ընտանիքներ,

հետ

համագործակցող

ուսուցիչներ,

թիմ`

սոցիալական

երիտասարդներ,
աշխատողներ,

գործակալության անձնակազմ: Վերջիններս միասին ստեղծում են շրջակա
միջավայրի սթրեսածին գործոնների նվազեցման և անհատական ու ընտանեկան
հմտությունների ձևավորման բարձրացման համատեղ պլան: Այս պարագայում
թիմը կարող է վերահսկել գործընթացը և առավել արդյունավետ գործել:

«Բազմահամակարգային թերապիա»

Այն ընտանիքի և համայնքի վրա հիմնված թերապևտիկ ծրագիր է, որը
կենտրոնանում է հանցավոր երիտասարդների ու նրանց տների և ընտանիքների,
դպրոցների և ուսուցիչների, բարեկամների և ընկերների վրա (MST Services Web

Site, 2011)։ Նման միջամտության նպատակն է․


բարձրացնել խնամք պարունակող ծնողավարության ձևերը,



երիտասարդներին մտերմացնել այնպիսի ընկերների հետ,

որոնք ներառված չեն քրեածին վարքային դրևորումներով խմբերում,
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օգնել

երիտասարդին

լավացնել

դպրոցական

առաջադիմությունը կամ սկսել մասնագիտության ընտրությունը,


օգնել

դեռահասներին

մասնակից

լինել

դրական

ակտիվության տեսակներին, ինչպիսիք են սպորտը կամ դպրոցական
խմբակները,


ստեղծել

ընտանիքի,

հարևանների

և

ընկերների

աջակցության ցանց, որը կօգնի հասնելու փոփոխությունների (MST Web
Site, 2001)։

Համաձայն մի այլ հետազոտության՝ այլ ծրագրերի հետ համեմատած՝
նշված ծրագիրը նվազեցնում է ռեցիդիները 10.5 % -ով: Որոշ ծրագրեր ցույց
են տվել 25 % - 70 % արդյունավետություն (Justice Policy Institute, 2009)։
Այնուամենայնիվ, դեռ կարիք է զգացվում այս ծրագրի վալիդության
ուսումնասիրություն:

«CARE2 – ի կիրառմամբ բազմամոդալ թերապիա»

Լիպսին

(2000)

առաջարկում

է

այն

միտքը,

որ

մաքսիմալ

արդյունավետության հասնելու համար հարկավոր է, որ միջամտության ծրագրերը
հիմնված լինեն երիտասարդների և ընտանիքների որոշակի պահանջների վրա:
Այս ծրագիրն առավել մանրամասն քննարկվում է գրքի 9–րդ գլխում (Seifert, 2007)։
Այն պարունակում է 44 ռիսկային գործոն, և յուրաքանչյուր գործոն միավորված է
համապատասխան միջամտության ձևի հետ:

«Բազմաչափ խնամքի թերապիա»

Այն համարվում է այլընտրանքային ծրագիր, որը դիտարկվում է որպես
հոգեբանական

խորը

խանգարումներ

ունեցող

անչափահասների

հետ

աշխատանքային միջոց: Այն հիմնականում տևում է 9-12 ամիս, իրականացվում է
ինչպես երեխաների, այնպես էլ վերջիններիս ընտանիքների ու խնամակալների,
աջակցություն ցույց տվող անձնակազմի հետ: Ընտանիքների ու աջակցության
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կենտրոնների աշխատակիցների մասնակցությունը կարևորվում է նրանով, որ
վերջիններս առավելագույն ազդեցություն ու նշանակություն են ունենում երեխայի
զարգացման և ձևավորման գործընթացում: Այս ծրագիրը ևս ներառում է
թերապևտիկ աշխատանքներ (MTFC Web site, 2011)։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի
համար ամեն ամսվա ծրագրի արժեքը կազմում է 2.691 ԱՄՆ դոլար (Heggeler,

1998/2006)։ Այլ ծրագրերի հետ համեմատած՝ այս ծրագիրն ունի 22 %
հավանականություն՝ կանխելու հետագա ռեցիդիվները (Justice Policy Institute,

2009)։

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂԶՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համաձայն Կրթության ազգային կենտրոնի վիճակագրության (2010)՝

բռնության

2008–2009

ուսումնական

արդյունքում

մահացության

տարում
38

գրանցվել

դեպք

(24

է

դպրոցական

սպանություն

և

14

ինքնասպանություն),


2008 թվականին գրանցվել է 629.800 բռնի վարքային դրսևորում 12 –

18 տարեկանների շրջանակում,


2009

թվականին

աշակերտների

8

%-ը

հայտնել

է

դպրոցի

տարածքում ատրճանակով վախեցած լինելու մասին;

%-ը

2007 – 2008 ուսումնական տարում հասարակական դպրոցների 75

տեղեկություն է հայտնել հանցանքների ժամանակ բռնի դրսևորումների

վերաբերյալ,


2007 – 2008 ուսումնական տարում հասարակական դպրոցների 25

%-ը տեղեկություն է հայտնել դպրոցում բուլլինգի շաբաթական կամ օրեկան
դրսևորումների վերաբերյալ,

%-ը

2007 – 2008 ուսումնական տարում հասարակական դպրոցների 20

տեղեկություն

է

հայտնել

դպրոցում

առկայության վերաբերյալ:
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հանցավոր

խմբավորումների

Հիմնվելով նման վիճակագրության վրա՝ շատ ու շատ դպրոցներ են սկսում
իրականացնել հոգեկան առողջության պահպանման ծառայություններ, որոնք
ուղղված են դպրոցում աշակերտների հոգեկան ու վարքային խնդիրների
շտկմանը: Նման ծրագրի որակը պայմանավորվում է հետևյալ սկզբունքներից
ելնելով`
1.

պետք է ստեղծվի մեկ միասնական համակարգ` դպրոց –

ընտանիք – համայնք,
2.

պետք է գիտակցել, որ ծրագիրը հիմնված է աշակերտների,

դպրոցների և համայնքների պահանջների վրա,
3.

պետք է կենտրոնանալ այն խոչընդոտների վրա, որոնք առկա

են աշակերտների կյանքում,
4.
որ,

պետք է ստեղծվի համապատասխան աշխատանքային թիմ,

անցած

լինի

դասընթացներ,

համապատասխան

որպեսզի

թրեյնինգներ,

հնարավորություն

ուսուցողական

ունենա

մատուցելու

արդյունավետ ծառայություն,
5.

պետք

է

հաշվի

առնվեն

բոլոր

մասնակիցների

առանձնահատկությունները,
6.

պետք

է

կառուցվեն

միջառարկայական

թիմեր

և

կոորդինացման մեխանիզմներ,
7.

պետք է ստեղծվեն կապեր ծրագրի և դպրոցի , ինչպես նաև

այլ համայնքների միջև (Andis et. al., 2002; Weist & Murray, 2007; Weist,
Paternite, & Adelsheim, 2005)։

«Ապահով դպրոցներ»/«Առողջ աշակերտներ» նախաձեռնություն

Այն հանդիսանում է դաշնային աջակցության ծրագիր և պետք է ուղղված
լինի աշակերտների աջակցությանը, մասնավորապես (Schmidt, 2009)․
o

բռնության նվազեցմանը,

o

ոգելից խմիչքների և այլ թմրանյութերի օգտագործման

կանխարգելմանը,
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o

աշակերտների վարքային, սոցիալ և հուզական խնդիրների

կարգավորմանն ու աջակցությանը,
o

հոգեկան առողջության խնդիրների լուծմանը,

o

վաղ

մանկությունում

սոցիալական

և

հուզական

ուսուցողական ծրագրերի մատուցմանը։

Շատ սահմանափակ քանակությամբ տպագրություններ են առկա այս
ծրագրի,

վերջինիս

իրականացման

և

արդյունքների

արդյունավետության

վերաբերյալ (Pollack & Sundermann, 2001)։ Երեքամյա մի ուսումնասիրությունում,
որն իրականացվել էր միայն մեկ դպրոցում (Schmidt, 2009), բացահայտվել էր, որ
առկա են էական տարբերություններ այն աշակերտների, որոնք ցանկություն էին
հայտնել մասնակցել ծրագրին, և նրանց միջև, ովքեր հրաժարվել էին ծրագրին
մասնակցելուց: Մասնավորապես տարբերությունները նկատվում էին այնպիսի
ոլոտներում, ինչպիսիք են դպրոցական հաճախելիությունը, կարգապահական
առանձնահատկությունները

և

սուսպենսիազիան:

Բոլոր

այս

առանձնա-

հատկությունները ծրագրի մասնակիցների մոտ բարելավվել էին:

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂԶՈՒԹՅԱՆ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ
ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱՆԵՐ

Պրակտիկ աշխատողները միշտ պետք է պատրաստ լինեն նրան, որ
երեխաները, որոնց մոտ առկա են տարաբնույթ հոգեկան խանգարումներ, կարող
են ներգրավված լինել նաև այնպիսի ակտիվություններում, որոնք հետևանք են
բռնության, սեռական վարքի խնդիրների, դելիկվենտության, հանցանքի ու
նմանատիպ այլ դրսևորումների: Հնարավոր չէ աջակցել և/կամ օգնություն
ցուցաբերել հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձին՝ առանց հաշվի առնելու և
գիտակցելու դատական այն հետևանքները, որոնց կարող են հանգեցնել նման
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խանգարումների: Երեխաներն ու դեռահասաները, որոնք ունեն այնպիսի
հոգեկան խանգարումներ, ինչպիսիք են երկբևեռ խանգարումը, դեպրեսիան,
հետվնասվածքային

սթրեսային

խանգարումները,

կարող

են

խանգարումները
տարբեր

կամ

տեսակի

տագնապային

միջամտությունների

անհրաժեշտություն ստեղծել, այդ թվում՝դեղորայքային բուժում և թերապիա,
ինչպես նաև հմտությունների զարգացման թրեյնինգը, որն ավելի վաղ արդեն
քննարկվել է այս գլխում:

ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նման

միջամտության

փոխհարաբերությունները,

ծրագրերը

որոնք

առկա

պետք
են

է

հաշվի

հանցավոր

առնեն

այն

խմբավորումների,

հանցավոր խմբավորումների և համայնքների, հանցավոր խմբավորումների ու
վերջիններիս անդամների, հանցավոր խմբավորումների ու կազմակերպված
հանցագործության, ինչպես նաև հանցավոր խմբավորումների ու վերջիններիս
անդամների ընտանիքիների միջև (Duffy & Gillig, 2004)։ Ընկալումը, թե ինչպիսի
ազդեցություն է թողնում վաղ մանկության բռնությունը հետագա վարքային
դրսևորումների վրա, կարևոր է հետագա կանխարգելիչ ծրագրերի ստեղծման
համար: Այս ծրագրերը հիմնականում ուղղված են նրան, որ առավել մտերմացնեն
հանցավոր խմբավորումների անդամներին իրենց ընտանիքի անդամների, այն
անձանց

հետ,

որոնք

առավել

քիչ

առնչություն

ունեն

բռնի

վարքային

դրսևորումների հետ:
Գոյություն ունեն միջամտության մի քանի ծրագրեր, որոնց իրականացման
մեջ ընգրկված են նաև հանցավոր խմբավորումների նախկին անդամներ:
Լրացուցիչ

տեղեկատվության

http://www.homeboy-industries.org,

համար

այցելեք

հետևյալ

կայքերը`

http://www.urbanyouth.org/ourmission.htm,
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http://www.calwellness.org/leadership_recognition/sabbatical_program/2007/biographies.
htm:

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Հետազոտությունները ցույց են տվել աշխատանքում որոշ ծրագրերի
արդյունավետությունը այնպիսի երիտասարդների հետ, որոնք գտնվում են
արդարադատության համակարգի վերահսկողության ներքո: Նման ծրագրերը
ենթադրում են երիտասարդների ու նրանց ընտանիքների բոլոր տեսակի և
մակարդակի պահանջների բավարարում և խնամք (Lipsy, Wilson, & Cothern, 2000):
Այն

ներառում

տեղեկատվություն

է

ռիսկերի
է

տալիս

և

պահանջմունքների

առավել

արդյունավետ

գնահատում,
ելքեր

որը

ստանալու

միջամտության ծրագրի տեսակի և մակարդակի ընտրություն կատարելու մասին:
Համակարգը պետք է հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերի, երբ տեղի են
ունենում վարքային զգալի փոփոխություններ: Հետազոտությունը, ինչպիսին են
Լիպսեյի հետազոտությունը (Lipsey, 2009), ցույց է տալիս, որ միջամտությունը, որն
օգնում է կառուցել հմտություններ, նվազեցնում է հետագա ռեցիդիվները, այն
դեպքերում, երբ բացակայում է պատժի դրսևորումը:
Գրականությունում կատարվել է երեք կարևոր բացահայտում (Chambers,

2010).
1.
խմբերը

արդարադատության
և

ուղղիչ

համակարգի

սարքավորումներն

սուպերվայզորները,

ունեն

առավելագույն

տնային
դրական

ներազդեցություն հետագա ռեցիդիվներից խուսափելու գործընթացում,
2.

զսպման ծրագրերը, որոնք հիմնված են կարգապահության կամ

պատժի սպառնալիքի վրա, չեն գործում (առավել մանրամասն՝ 10-րդ գլխում),
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3.

գոյություն ունեն թերապևտիկ ծրագրեր, որոնց նպատակն է

փոփոխել վարքը այնպիսի վարքային ձևերով, որոնք առավել արդյունավետ կլինեն
ռեցիդիվների նվազեցման գործընթացում:

Այս բացահայտումները հնարավորություն են տվել կատարել հետևյալ
եզրակացությունները (Chambers, 2010).
1.

քիչ

ռիսկայնություն ունեցող

հանցագործները

պետք

է

վերահասցեավորվեն արդարադատության համակարգ,
2.
անձանց,

վերահսկել բարձր ռիսկայնություն ներկայացնող հանցավոր
ինչպես

նաև

մատուցել

արդյունավետ

միջամտության

տեխնիկաներ,
3.

հաճախ պատիժը կարող է ռեցիդիվների ավելացման խթան

հանդիսանալ:

Գոյություն ունի նման ծրագրերի արդյունքների գնահատման երեք
մոտեցում: Առաջինը, անդմինիստրատորները կարող են վերլուծել ակնկալիքներն
ու արդյունքները, նկատելով որոշակի անարդյունավետություններ՝ կարող են այն
փոփոխել կամ գնահատել արդյունավետություն – անարդյունավետություն
հարաբերակցությունը: Այս մոտեցումը ենթադրում է մի քանի ծրագրերի
արդյունքների վերլուծություն և համեմատություն:
Երկրորդ, կարող են մշակվել մոդելային ծրագրեր, որոնք հետ էլ
կիրականացվի համեմատությունը: Նման մոտեցումը հաճախ ծախսատար է և
բարդ: Եվ, վերջապես, կարող են ներմուծվել վարքային իմացական (կոգնիտիվ) և
ընտանեկան թերապիաներ, որպեսզի ծրագիրը լինի առավել արդյունավետ

(Lipsey, 2000)։
Լիպսեյը (2000) գտել է ծրագրերի միջև որոշակի ընդհանրություններ, որոնք
ապահովում են վերջիններիս արդյունավետությունը: Ռեցիդիվների նվազեցումը
10

–

13

%-ով

ապահովում

վերականգնողական

են

այն

ծրագրերը,

արդարադատություն,

որոնք

հմտությունների

կիրառում

են

կառուցում,

խորհրդատվություն և այլ բազմապիսի ծառայություններ: Ծրագրերը, որոնք
կիրառում են կարգապահության և զսպման մեթոդներ, առավելապես նպաստում
են ռեցիդիվների առաջացմանը, այլ ոչ թե նվազեցնում (արդյունավետությունը
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կազմում

է

6

%):

արդարադատության

Ուսումնասիրության

իրավունքի

հեղինակն

համակարգում

առաջարկում

միջամտության

է

ծրագրերի

հետևյալ ուղեցույցը.


համայնքային

նշանակության

կանխարգելում

բոլոր

աշակերտների համար,


կենտրոնանալ երկրորդական կանխարգելման վրա, սակայն

չհեռանալ արդարադատության իրավունքից,


ծրագրերն

ու

նպատակները

բխեցնել

երիտասարդիև

վերջինիս ընտանիքի պահանջներից,


առավել

ուշադրություն

դարձնել

պոտենցիալ

ռիսկային

խմբում գտնվող երիտասարդների վրա,


առավել հանգամանալից, բազմազան ու ինտենսիվ ծրագրեր

իրականացնել արդեն իսկ հանցանք կատարած երիտասարդների հետ,


կիրառել

հնարավորություն

զարգացման

հեռանկարային

կտան միջամտության

ծրագրեր,

մանկությունում

որոնք

և հասուն

տարիքում:

Լիպսեյը (2000) նաև գտել է, որ միջանձնային հմտությունների ձևավորման
ու երկարատև ծրագրերն առավել մեծ արդյունավետության են հասնում, քան այլ
ծրագրեր: Ընդ որում՝ կարևորում է աշխատանքը ընտանիքում, դպրոցում և
համայնքում:

Rhoda K. Unger “Resisting Gender: Twenty – Five Years of Feminist Psychology” /
1998, SAGE Publications Ltd. / Chapter 2 Feminism and empiricism in psychology (pp. 25

-42); Chapter 6 Thinking it over (pp. 187 - 209)

ԳԼՈՒԽ 2: ՖԵՄԻՆԻԶՄՆ ՈՒ ԷՄՊԻՐԻՑԻԶՄԸ
Քաղաքականը դառնում է մասնագիտական
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Քաղաքական

ակտիվություններում

կանանց

հանդեպ

դրսևորվող

նախապաշարմունքների ու խտրականության ուսումնասիրությունները կարևոր
են ինչպես ինձ համար, այնպես էլ՝ մյուսների: Երբ ես առաջին անգամ սկսեցի իմ
հետազոտություններն այս ոլորտում, ես հետաքրքրված էի նրանով, որ ցույց տայի՝
կանանց հանդեպ խտրականությունների դրսևորումը հնարավոր է գործնական
ճանապարհով

ստուգել:

մեթոդոդաբանությունը՝

Ես
ցույց

ցանկանում
տալու

էի

համար

կիրառել
կանանց

հոգեբանության
հանդեպ

նախապաշարմունքները և խտրականությունները, ինչպես նաև

առկա

վարքային այդ

դրսևորումների՝ իրականում բավարար հիմքեր չունենալու հանգամանքը: Ես մինչ
այժմ էլ այն համոզման եմ, որ լավ գիտությունը կարող է գտնել այն
ճշմարտությունը, որը որ կազատի մեզ բոլորիս: Չնայած իմ այս համոզմունքը մեր
օրերի ֆեմինիստ քննադատների կողմից ընկալվում է որպես անհույս և միամիտ
մոտեցում: Այնուամենայնիվ, ինձ համար հետազոտումը առկա չափորոշիչների
դեմ պայքարի հռետորական գործիք է (Unger, 1996)։
Հոգեբանական հետազոտությունների երկրորդ ալիքի ներկայացուցիչները
ևս

սկսեցին

ուշադրություն

խտրականություններին:

դարձնել

Առաջին

կանանց

էմպիրիկ

հանդեպ

հետազոտությունը,

դրսևորվող
որը

ես

իրականացրել եմ սոցալական հոգեբանության սահամններում նվիրված էր ոչ թե
կանանց

կամ

գենդերային

հիմնախնդիրներին,

այլ

խտրականության

և

նախապաշարմունքի ուսումնասիրություններին:
1966 թ․–ին ես ամուսնացա, և մի ամառային երեկո ամուսնուս ու
կնքահորոս հետ գնացինք թատրոն, որը գտնվում էր Նյու

Յորքում: Քանի որ

ամառային պայծառ օր էր, բազմաթիվ մարդիկ, իրենց վրա կրելով գույնզգույն
զգեստներ և ունենալով հետաքրքիր սանրվածքներ, նստած էին իրենց տների առջև
կամ քայլում էին, կամ էլ զբաղվում իրենց հիմնական գործերով: Երբ մենք հասանք
թատրոն, իմ կնքահայրն ասաց․ «Այս հիպիներն այնպիսի տեսք ունեն, կարծես
վեներական հիվանդություններ ունեն»: Ես մտածեցի, որ նա ինչ- որ բան գիտի,
եթե նման արտահայտություններ է անում, և ես նրանց հարցրի, թե որտեղից նման
ենթադրություն արեց, և ի պատասխան իմ այդ հարցին՝ նա ասաց. «Ես միայն
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կարող եմ դա ասել»: Իմ վաղամեռիկ կնքահայրը անկիրթ մարդ չէր, նա ուներ
մագիստրոսի կոչում և սովորել էր Նյու Յորք քաղաքի կրթական համակարգում:
Նրա ենթադրությունը հիմնված էր այդ շրջանում հայտնի ռադիկալ սոցիալական
ակտիվիստ Աբիե Հոֆֆմանի այն տեսակետի վրա, որ հիպիները ժամանակակից
սևամորթներ են: Մտածելով, որ կնքահորս հետ վիճաբանությունը ոչ մի արդյունք
չի տա, ես որոշեցի ուսումնասիրել այն նախապաշարմունքները, որոնք առկա են
հիպիների

հետ

կապված,

և

ինչպես

են

դրանք

համահարաբերակցվում

ռասայական նախապաշարմունքների հետ: Ես մտածում էի, որ եթե ես
կարողանամ

նրան

ցույց

տալ,

թե

որքան

անիրական

են

վերջինիս

կարծրատիպերը, նա կփոխի դրանք: Այս ամենը խթան հանդիսացավ մեր առաջին
ուսումնասիրությունների համար, որը մենք անվանեցինք «Հագուստը հաճախ
պիտակավորում է մարդուն»: Ուսումնասիրություններն իրականացրել ենք շեղվող
(դևիանտ) ու նորմալ վարք ունեցող երիտասարդների հետ (Raymond and Unger,

1972)։
Իհարկե, մենք չենք պատմում այդ պատմությունը, հակառակը մենք նշում
ենք, որ այս ուսումնասիրութունը ներկայացնում է, որ մենք փորձ ենք կատարել
սոցիալական դևիացիան ներկայացնել որպես փորձարարական փոփոխական:
Ուսումնասիրության հիմնական խնդիրներն էին՝
ա. հասարակությունը ինչպիսի՞ վերաբերմունք է ցուցաբերում հիպիական
հանդերձանքով մարդկանց և սևամորթ անձանց ենթախմբերի նկատմամբ, և
ինչպիսին է այդ նույն մարդկանց վերաբերմունքը հասարակ սպիտակամորթ և
սևամորթ անձնանց նկատմամբ,
բ. որքանով են հետազոտվողի ու հետազոտողի նմանությունները ազդում
պատասխանների վրա,
գ.

չափել

ուսումնասիրության

փոփոխականները

սոցիալական

իրականությունում, որպեսզի սուբյեկտների վրա չլինեն լաբորատոր պայմանների
արհետսական ազդեցությունները (Raymond and Unger, 1972, p. 75)։
Հետազոտական նման ներածությունը այն ժամանակավա հոգեբանական
տպագրությունների պայմաններից էր: Մենք ոչ մի նշում չենք արել անձնական
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հետաքրքրվածության հետ կապված, դրանով իսկ ամբողջովին առանձնացրել ենք
մեր անձը հետազոտվող երևույթից: Հետազոտութունը գրվել է սահմանված լեզվով
և օրինաչափություններով: Ինչպես նշում են ֆեմինիստ փիլիսոփաները (Payer,

1977), անձնային նման գործոնից զուրկ ուսումնասիրությունը և վերջինիս
նեկայացումը

այն

դարձնում

են

ավելի

հավաստի

ու

դժվար

հերքելի:

Ենթադրաբար, մենք փորձում էինք բացահայտել իրականությունը: Անդրադարձ
կատարելով մեթոդաբանությանը՝ պետք է նշել, որ ուսումնասիրություններն
իրականացվել են բնական պայմաններում․ տարբեր հանրախանութներում,
ընտրվել են տարբեր կատեգորայի ներկայացուցիչներ: Ընտրանքն այնպես է
ձևավորվել, որ վերջինիս անդամները տեղյակ չլինեն իրենց՝ հետազոտությանը
մասնակցելու մասին Հետազոտական նպատակից ելնելով՝ ընտանիքի մեջ
ներառվել են նրանք, ովքեր տարբերվում են իրենց սանրվածքով և հագուստով: Այս
գործոնները պետք է հնարավորություն տային անձին դասելու դևիանտ խմբին:
Մասնավորապես նաև արվել էր ենթադրություն, որ նրանք, ովքեր ունեն դևիանտ
հագուստ, շատ ավելի քիչ հակված կլինեն համագործակցության, քան նրանց
սովորական

անալոգները:

Համագործակցությունը

սահմանվում

էր

որպես

փոփոխությունների ենթարկվելու ցանկություն : Բացի այդ՝ Բրաունը ցույց է տվել,
որ հիպիներն ու սևամորթները նկատում էին որոշակի նմանություններ իրենց
խմբերի միջև: Սակայն, բավական խնդրահարույց է այն հարցը, թե արդյոք
մեծամասնությունը այս երկու խմբերը համարում է դևիանտ` անկախ այն բանից,
որ հիպիները կարող են լինել սպիտակամորթ (Raymond and Unger, 1972)։
Նմանատիպ

ուսումնասիրություններ

կատարվել

են

նաև

կանանց

շրջանում: Բոլոր այդ հետազտություններն իրենց ընթացքով, մեթոդաբանությամբ
և արդյունքների վերլուծություններով առավել մանրամասն ներկայացված են իմ
ավելի վաղ աշխատություններում: Այստեղ ես ուզում եմ կենտրոնանալ և
ներկայացնել մի շարք այլ հիմնահարցեր:

Սեքսիզմի վաղ ուսումնասիրությունները
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Ինչպես կարելի է նկատել գրական աղբյուրների վերլուծություններից, մենք
առաջիններից չենք, ով որոշում է կայացրել ուսումնասիրել այն, ինչ մեր օրերում
կոչվում է սեքսիզմ: Օրինակ՝ Ֆիլիպ Գելդբերի (1968) կողմից իրականացված
ուսումնասիրության համաձայն՝ կանայք ավելի հակված են համաձայնելու այն
մտքերն, որոնք գրվել են կանանց կողմից, և ավելի քիչ այն մտքերին, որոնք գրվել
են

տղամարդկանց

կողմից:

Այս

ոլորտում

իրականացված

բոլոր

ուսումնասիրությունները միտված էին ցույց տալու, որ կանանց հանդեպ
խտրականությունները

առկա

են

ինչպես

փոքրամասնություն,

այնպես

էլ

մեծամասնություն կազմող կանանց խմբերում:
Հելեն Աստինը, (1969) ուսումնասիրություններ կատարելով ակադեմիական
աստիճան ունեցող կանանց շրջանում, ցույց է տվել, որ կանայք, ունենալով
ակադեմիական այնպիսի աստիճաններ, ինչպիսին ունեն նույն համակարգում
աշխատող տղամարդիկ, շատ ավելի դանդաղ են ունենում առաջխաղացում ու
զբաղեցնում են շատ ավելի ցածր պաշտոններ, քան նույն իրենց գիտական
կարգավիճակն ունեցող տղամարդիկ:
Լինդա

Ֆիդդելը

(1970)

նման

դրամատիկ

փորձ

է

իրականացրել

հոգեբանության ոլոտում: Ընտրելով նույն ակադեմիական որակավորում ունեցող
տղամարդկանց և կանանց ինքնակենսագրականներ՝ ուղարկել է հոգեբանության
տարբեր ֆակուլտետների դեկաններին` նպատակ ունենալով բացահայտել, թե ինչ
սկզբունքից ելնելով՝ վերջիններս կարող են աշխատանք ստանալ և ինչպիսի
աշխատավարձ կարող են ստանալ: Նրա ուսումնասիրությունները ցույց են տվել,
որ տղամարդիկ ավելի մեծ հավանականություն ունեն աշխատանք ստանալու,
քան կանայք, չնայած որ երկուսն էլ ունեն նույն ունակություններն ու
առավելությունները:
Ֆիդդելի

կողմից

իրականացված

ուսումնասիրությունն

այդ

ժամանակաշրջանի համար համարվում էր շատ կարևոր և անգամ տպագրվել է
Ամերիկյան

հոգեբանների

ասոցացիայի

կողմից

տպագրվող

ամսագրում:

Վերջինիս կողմից իրականացված ուսումնասիրությունը էմպիրիկ ապացույց էր
այն բանի, ինչ տեղի էր ունենում աշխատաշուկայում:
513

Վաղ դասագրքերն ու վերջիններիս բովանդակությունը

Առաջին երկու տպագրությունները, որոնք վերաբերում էին կանանց
հոգեբանությանը, լույս են տեսել այն ժամանակ, երբ իրականացվում էին վերը
ներկայացված ուսումնասիրությունները: Դա տեղի է ունեցել 1971 թ․– ին: Այդ
տպագրություններն

այնքանով

էին

կարևոր,

որ

վերջիններս

հենց

հիմք

հանդիսացան կանանց հոգեբանության հետագա զարգացման համար: Ես
կարծում եմ, որ այդ երկու աշխատություններն արժանի են մանրամասն
ուսումնասիրության, քանի որ դրանք էականորեն տարբերվում են հետագայում
լույս

տեսած

բոլոր

տարբերություններն

տպագրություններից:
ըստ

երևույթին

հետաքրքրություններով,

չնայած

հոգեբաններ

այդ

էին,

և

որ

Այդ

երկու

աշխատությունների

պայմանավորված
երկու

նյութերը

էին

հեղինակներն

նրանց

համար

էլ

հեղինակների
կլինիկական

հասանելի

էին՝

ուսումնասիրություն կատարելու համար: Չնայած այդ տարբերություններին՝
նրանց

աշխատանքները

ժամանակների

արտացոլում

կարգավիճակը:

Հենց

էին
այդ

կանանց

հոգեբանության՝

ժամանակ

էր,

որ

այդ

կանանց

հոգեբանությունը՝ որպես հոգեբանության մի մաս, սկիզբ էր առնում:
Զուդիտ Բարդվիկի գրքում քննարկվում են այնպիսի հիմնահարցեր,
ինչպիսիք են՝ հոգեվերլուծական տեսություը, սեքսուալությունը և կանացի
մարմինը,

այդ

թվում՝

հոգեսոմատիկ

խանգարումները,

մասնավորապես

վերարատադրողական ոլորտում, ինչպես նաև այն տարբերությունները, որոնք
առկա

են

կանանց

և

տղամարդկանց

գլխուղեղների

միջև:

Աշխատանքը

պարունակում է գլուխներ՝ կապված նույնականության, ինքնագիտակցման,
մղումների, կյանքի տարբեր մակարդակներում տեղի ունեցող դրդապատճառային
համակարգի

փոփոխությունների

վերաբերյալ:

Գրքի

գլուխներից

մեկի

վերնագրված է «Կախվածություն, պասսիվություն և ագրեսիվություն»:
Այս գիրքը բաղակած է 218 էջից և իրենից ներկայացնում է նկարազարդ
հոգեբանական մի աշխատություն, որն իր ուրույն դերն է ունեցել կանանց
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հոգեբանության՝ որպես գիտակարգի կայացման գործընթացում (Kahn and Yoder,

1989)։

Գրքում

տեղ

են

գտնում

նաև

այն

տարբերությունների

ուսումնասիրությունները, որոնք առկա են սեռերի միջև, ինչպես նաև վարքային
դրսևորումներով: Ուշադրության է արժանանում և ընդգծվում սթրեսային,
բացասական կորելյացիան, որն առկա է կանանց վերարտադրողական այնպիսի
գործընթացներում, ինչպիսիք են դաշտանը, հղիությունը և մենոպաուզան:
Բարդվիկը ոչ միանշանակ է վերաբերվում «ֆեմինիզմ» հասկացությանը:
Այդ առավել ակնհայտորեն երևում է ստորև ներկայացվող մեջբերումից․
«Ֆեմինիզմը չի հանդիսանում և երբեք որպես այդպիսին լայն տարածոմ չի
ունեցել

ամերիկուհիների

շրջանում:

Կանանց

հիմնական

արժեքներն

ու

նպատակները, որոնք բնորոշ են կանանց մեծամասնությանը, գերազանցապես
իրենց բավարարումն են գտնում կանացի ավանդական գործունեությունների
միջոցով:

Հաշվի

առնելով

այն

հանգամանքը,

որ

հասարակությունում

տղամարդկանց գործունեությանը տալիս են ավելի մեծ նախապատվություն,
հարկավոր է փորձել պատասխանել այն հարցին, թե ինչու է դա այդպես, ինչու է
այդքան ցածր կանանց մասնագիտական գործունեություն կատարելու ։ Կանանց
մեծամասնությունը, անգամ փոքր և դեռահաս տարիքում իրենց առջև չեն դնում
բարձր նպատակներ, նրանք սովորաբար վախենում են անհաջողություններից,
քանի

որ

նրանց

վախեցնում

են

մրցակցությունը

և

դրա

արդյունքում

հասարակական ձախողումը, ինչպես նաև այն, որ որոշակի գործունեությունում
հաջողությունը կարող է ազդել վերջիններիս կանացիության վրա» (Bardwick, 1971,

p. 145)։
Հեղինակի գրքի վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս ենթադրելու, որ
այդ ժամանակների կանանց հոգեբանության ուսումնասիրությունների սուբյեկտ
հանդես էին գալիս սպիտակամորթ, միջին դասին պատկանող, հետորոսեքսուալ
աղջիկներն ու կանայք: «Մենք բավականաչափ ճարտախոս ենք հանդես գալիս,
երբ

ենթադրում

քաղաքացիներ:

ենք,
Քանի

որ

աղջիկները

դեռ

աղջիկը

հանդիսանում
չի

են

ամուսնացել

երկրորդ
և

չի

կարգի
կրում

պատասխանավություն ինչպես տան, այնպես էլ երեխաների համար, նա իր բոլոր
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գործողություններն

իրականացնում

է

իր

շահերն

ու

քմահաճույքները

բավարարելու նպատակով: Եվ իսկապես, եթե նա երջանիկ է որպես կին, նա
նույնքան ջերմ և հոգատար է իր ընտանիքի և երեխաների հանդեպ»:
Բրադվիգն նշում է, որ ինքն իր գրքում փորձել է շրջանցել ֆեմինիստական
պայքարի հիմնահարցերը, քանի որ կարծում է, որ բոլոր այն փոփոխությունները,
որոնք տեղի են ունենում կանանց կյանքում, հանգեցնում են որոշակի վերելքների:
Բայց միևնույն ժամանակ հեղինակը կարծում էր, որ հարցին առավել կրքոտ
մոտեցումը կարող է շատ ավելի լուսավորչական լինել (Bardwick, 1971, p. 195)։
Հեղինակը այս ամենից հետո անդրադարձ է կատարում դեռևս Սանդրա և
Դարլի Բեմերից (1970) եկող մեջբերմանը` «Կրթի´ր կնոջը, որպեսզի իմանաս նրա
տեղը»: Այս հատվածն առավել կարևոր մասերից մեկն է ֆեմինիստական
հոգեբանության զարգացման գործընթացում, և շատ կարևոր է, որ այն ընդգծվել է
Բրադվիգի կողմից:

Այնուամենայնիվ, հեղինակն ավելի ուշ նշում է, որ Բեմն

այնպես է արել, որպեսզի Բեթթի Վրիդանը հանդես գա որպես ջատագով։
Գրքի ուսումնասիրությունից հետո պարզ է դառնում, թե ինչու է այն
գերազանացապես կրում կլինիկական բնույթ: Գրքում առկա է 183 գիտական
հոդված, որոնց հղում է կատարում հեղինակը: Ընդ որում՝ այդ հոդվածներից
քսաներկուսը հոգեբուժության գրականությունից էին, ինը՝ հոգեվերլուծական
ժողովածուներից, յոթը՝ կլինիկական խորհրդատվության այլ ժողովածուներից,
երեսունյոթը` բժշկական ժողովածուներից: Ի տարբերություն այդ ամենի՝ միայն
տասնհինգ հղումներ էին արված սոցիալական հոգեբանության ժողովածուներից,
ինչպես նաև ևս չորս աղբյուր՝ սոցիոլոգիայի ոլորտից:
Աշխատանքում շատ մակերեսորեն է քննարկվում սեքսիզմի հիմնախնդիրը:
Ոչինչ չի խոսվում սեքս – դերերի վերաբերյալ առկա կարծրատիպերի մասին, չեն
քննարկվում նաև այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են խտրականությունը և
նախապաշարմունքը:
Զուլիա Շերմանի գիրքը լույս է տեսել այդ նույն տարում, երբ լույս է տեսել
Բարդվիգի գիրքը, սակայն Շերմանի գիրքը չի արժանացել այդ նույն ուշադրությանը, որը ստացել է Բարդվինի աշխատությունը։ Դա պայմանավորված էր այն
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հանգամանքով, որ Շերմանի գրքի ակադեմիական հրատարակողը չի զբաղվել
վերջինիս առաջխաղացմամբ այնքան, որքան որ Բրադվիկինը: Այս հեղինակի
գրքում ևս մեծ ուշադրության են արժանանում կենսաբանական գործոնները,
հիմնական շեշտադրումը կատարվում է Ֆրեյդի տեսության վրա, ինչպես նաև
որոշ գլուխներ կենտրոնացած են մարդու կյանքի որոշակի կոնկրետ շրջանների`
դեռահասության, հղիության, մայրության ուսումնասիրությունների վրա:
Այս աշխատությունը, այնուամենայնիվ, ավելի շատ ֆեմինիստական բնույթ
էր կրում, քան Բարդվիգի աշխատությունը: Օրինակ՝ չնայած այն բանին, որ
Շերմանը բավականաչափ խորն է ուսումնասիրում կանանց կյանքում տեղի
ունեցող վերարատադրողական իրադարձություններն ու դրանք կապը հոգեկանի
հետ, նա նաև ընդունում էր այն, որ հասարակական արժեքներն ու սոցիլիազացիան կարևոր դեր ունեն կանանց վարքում: Այս հեղինակի գիրքն ավելի
ընդգրկուն է:
Գրականության ցանկի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ այն ունի չորս
էջից բաղկացած գրականությունը, որը վերաբերում է սևամորթ կանանց, չորս էջը՝
հոմոսեքսուալներին, տասնինը էջը` սոցիալական դասերին: Գիրքն ինքնին
բաղկացած

է

246

ուսումնասիրության

էջից:

Չնայած

առարկա,

որ

Շերմանի՝

«ֆեմինիզմը»

չի

ուտիլիտարզիմին

հանդիսանում
հակվածության

մասին են վկայում հավասարությանն ուղղված գրական աղբյուրների հինգ էջը,
ինչպես նաև ևս հինգ էջեր, որոնք նվիրված էին երկակի չափորոշիչներին: Այս
աշխատությունում ևս անդրադարձ չի կատարվել ֆեմինիստական գրականությանը, և աշխատության հիմքում գերազանցապես ընկած է բշժկական, որոշ
դեպքերում նաև սոցիոլոգիական գրականությունը: Հղում կատարված 473
հոդվածներից

142-ը

հոգեբանության,

բժշկական,

40-ը՝

48-ը՝

սոցիալական

հոգեբուժական,
հոգեբանության,

37-ը՝
30-ը՝

կլինիկական
սոցիոլոգիայի

ոլորտներից էին: Բայց մի մեծ տարբերություն կար, որը պայմանավորված էր
նրանով, որ այս գրքում առկա էին 70 հոդվածներից հղումներ, որ վերաբերում էին
կանանց և սեքսիզմին: Այս հանգամանքը մեծ առաջխաղացում էր կանանց
հոգեբանության կայացման գործընթացում:
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Սոցիալական հոգեբանության մուտքը

Գենդերային նախապաշարմունքի հոգեբանություն

Բավական հետաքրքրական է այն փաստը, որ կանանց հոգեբանության
ոլորտում

վաղ

հետազոտություններ

իրականացնող

գիտնականները

հիմնականում կլինիկական, անձի կամ խորհրդատվության հոգեբանությունների
ներկայացուցիչներն

էին:

Անգամ

սեքսիզմի

հետ

կապված

որոշ

վաղ

ուսումնասիրություններ, լինելով սոցիալական հոգեբանության հիմնախնդիր թե´
մեթոդական,

թե´

բովանդակային

տեսանկյունից,

ուսումնասիրվել

էին

կլինիկական հոգեբանների կողմից: Ես հիշում եմ, որ բավական զարմացել էի, երբ
իմացա, որ Ֆիլիպ Գոլդբերգը, ով ուսումնասիրում էր սեռային դերերը,
կլինիկական հոգեբան է:
Այս

օրնաչափությունից

«Սոցիալական

հիմնահարցեր»

բացառություն
գիտական

էր

կազմում

ամսագրում

1972

«Կանանց

թ․–ին
նոր

հեռանկարները» խորագրով տպագրությունների լույս տեսնելը: Այս հավաքածուն
խմբագրվել է Մարթա Մեդնիկի և Սանդրա Թանգրիի կողմից: Այն հանդիսանում
ահռելի ռեսուրս էր կանանց հոգեբանության կուրսերի մշակման համար: Այդ
հոդվածների մեծամասնությունը վերահրատարակվել է 1970–ական

և

1980–

ական թվականներին: Սակայն դրանք կարող են նաև ծանոթ չլինել ներկայից
ֆեմինիստական հոգեբաններին, ինչը չի կարելի ասել, մեր, ֆեմինիստական
հոգեբանների ավելի վաղ ներկայացուցիչների մասին:
Ուսումնասիրությունների
ձեռքբերումների

մեծամասնությունը

ուսումնասիրության

ուղղությամբ:

կենտրոնացած
Ձեռքբերումը՝

էր
որպես

սոցիալական երևույթ, համարվում էր կանանց հոգեբանության վաղ շրջանի
ուսումնասիրության առարկա: Բարձր ձեռբերումներ ունեցող կանայք փորձում
էին պարզել, թե ինչու են տղամարդիկ շատ հարցերում ավելի հաջողակ, քան
կանայք: Ե´վ Մեդնիկը, և´ Թանգրին, որոնք աշխատում էն նաև
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Միչիգանի

համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետում, որտեղ ևս իրականացնում էին
ուսումնասիրություններ ձգտումների ոլորտում:
Այս պարբերականը պարունակում էր նաև հոդվածներ, որոնք ամփոփում
էին սեռային դերերի վերաբերյալ Ինգ Բրովերմանի և նրա գործընկերների
ուսումնասիրությունները,

ինչպես

նաև

հոդվածներ՝

անձնային

ուսումնասիրությունների վերաբերյալ, որոնք իրականացվել էին Ռաե Կարլսոնի
կողմից (Carlson and Carlson, 1961)։ Համաձայն ժողովածուի միջառարկայական
բնույթի՝ հեղինակները ներառել էին նաև գերմանացի կին դրամատուրգների
մասին հոդվածներ, ինչպես նաև մի առեղծվածային հոդված` «Մարու ազատում»
խորագրով, որը հեղինակն էր Շվեդիայի վարչապետ Ուոլֆ Պալմենը:
Չնայած այն բանին, որ հիմնական ուսումնասիրությունների թեման
ձեռբերումն էր, առավել մեծ ուշադրության էին արժանանում ներքին այնպիսի
փոփոխականներ, ինչպիսիք են վերաբերմունքն ու դրդապատճառը, և ավելի քիչ
ուշադրություն էր դարձվում արտաքին այն գործոններին, որոնք խոչընդոտ էին
հանդիսանում հաջողության հասնելու ճանապարհին: Կարծես թե կանանց
հոգեբանությունն այդ շրջանում ուշադրություն էր դարձնում ներքին գործոնների
վրա:

Ցույց

տալով,

որ

կանանց

հանդեպ

խտրականությունն

ու

նախապաշարմունքն ունեն համատարած դրսևորում, հետազոտողները սկսեցին
անել

այնպիսի

հարցադրումներ,

որոնք

բխում

էին

ավելի

խորքային

գիտակարգերից: Այդ հարցերից էին, օրինակ, ինչպիսի բնութագրիչներ ունեն այն
մարդիկ, որոնց բնորոշ են կարծրատիպեր: Արդյո՞ք սեռային դերերի հետ կապված
կարծրատիպերն ունեն իրական հիմքեր, թե՞ ոչ: Արդյո՞ք կարծրատիպերն ազդում
են վարքի վրա, թե՞ ոչ:
Այլ խոսքերով՝ կանանց հոգեբանության ոլորտում ուսումնասիրություններ
կատարողները

անցում

ուսումնասիրությունից

կատարեցին

նախապաշարմունքի

նախապաշարմունքի

հոգեբանական

վնասների
կողմերի

ուսումնասիրությանը: Սա անցում էր վարքի ուսումնասիրությունից դեպի
վերաբերմունքի ուսումնասիրություն: Այս ամենն օգնեց, որպեսզի կանանց
հոգեբանությունը դառնա ավելի լեգիտիմ ոլորտ: Օրինակ՝ վարքը կարող է
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հեշտությամբ փոփոխվել օրենքների և կարգապահական նորմերի ազդեցության
ներքո, իսկ վերաբերմունքի փոփոխությունները կրում են ավելի երկարատև
բնույթ և ենթադրում փոփոխություններ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են
ընտանեկան սոցիալիզացիան կամ կրթական ռազմավարությունները:
Ես կարծում եմ, որ նման փոփոխությունները պայմանավորված են
տպագրությունների

հանդեպ

առաջադրվող

պայմաններով:

Իմ

անձնական

հետազոտության նշանակետի փոփոխությունը մասամբ պայմանավորված էր այն
հանգամանքով, որ բավական հետշտացել էր սոցիալական կարծրատիպերի
ուսումնասիրությունը: Գրքում, որը ես գրել եմ 1979 թ․ – ին, ես մի ամբողջական
գլուխ տրամադրել եմ կարծրատիպերի ուսումնասիրության վերլուծություններին:
Ապացույցներն ակնհայտ են (Unger, 1979a)։ Այնուամենայնիվ, փոփոխությունների
հիմնական պատճառը նրանում էր, որ հոգեբանությունում մեծ ազդեցություն էին
ձեռք բերում ներհոգեբանական գոյացությունները: Մեզանից շատերը հավատում
էին, որ մենք չենք կարող իրականացնել հոգեբանական ուսումնասիրություններ,
քանի դեռ չենք բացատրել, թե ինչ է տեղի ունենում մարդկանց գլուխներում: Նման
բացատրությունների

առկայության

թվականներին

իմացական

բերեց

անհրաժեշտությունը
(կոգնիտիվ)

1980–ական

հեղափոխության,

նախապաշարմունքը սկսեց դիտարկվել տեղեկատվության

որն

էլ

վերլուծության

տեսանկյունից:
Այնուամենայնիվ, նախապաշարմունքի ու խտրականության ուսումնասիրությունները շարունակվում էին: Օրինակ՝ 1973 թ․–ին Նենսի Հենլեյսի կողմից
տպագրված

աշխատությունը,

որը

նվիրված

էր

միջանձնային

շփմանը,

բավականաչափ ոգևորություն առաջացրեց, և ի հայտ եկան ոչ վերբալ վարքի
բազմաթիվ նոր ուսումնասիրություններ:
Այդ շրջանում առավել հայտնի սոցիալական հոգեբանները, այդ թվում՝ Կայ
Դեալուքսը (Deaux and Lewis, 1984; Deaux, Kite and Lewis, 1985), գերազանցապես
իրականացնում էր հետազոտություններ կանանց և տղամարդկանց ընկալման
ուսումնասիրություններ:
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Սեռական կարծրատիպերի բովանդակությունը

Կարծրատիպերի

ուսումնասիրություններն

արտացոլում

են

սեռային

հարաբերությունների ինչպես ուժեղ, այնպես էլ թույլ կողմերը: Այս ոլորտում
առաջին

ուսումնասիրություններն

իրականացվել

է

Մաաչուսեցի

Կլարկի

համալսարանի գիտնականների խմբի կողմից: Այդ խմբի աշխատանքներին հղում
կատարելը միշտ դժվարություններ է առաջացրել, քանի որ վերջիններս, փորձելով
պահպանել

էգալիտարիզմը,

տարբեր

տպագրություններում

փոփոխում

են

հեղինակների հերթականությունը:
Նրանք սեռադերային կարծրատիպերի ուսումնասիրությունները սկսել են
բավական վաղ (Rosenkrantz et al, 1968; Broverman et al, 1970; Broverman et al, 1972)
և բացահայտել են, որ սեռադերային կարծրատիպերը շատ ավելի համատարած ու
ծավալուն

են,

քան

կարող

են

թվալ

մեզանից

յուրաքանչյուրին:

Նրանք

բացահայտել են, որ այդ կարծրատիպերն առկա են համալսարանական
ուսանողության, իրենց ծնողների, ինչպես նաև հոգեբուժական ոլորտներում: Այս
ուսումնասիրությունների

արդյունքում

պարզվել

էր,

որ

սեռադերային

կարծրատիպերը շատ քիչ էին ենթարկվել փոփոխության այն պահից հետո, երբ
դրանք առաջին անգամ ուսումնասիրվել էին (cf. Kirkpatrick, 1936; McKee and

Sheriffs, 1957)։ Վերջիններիս ուսումնասիրությունները առաջ բերեցին
ուսումնասիրության աղբյուրներ, որոնք մինչ այդ չկային: Օրինակ՝
Մոնտկլայրի

գործընկերոջ

հետ

սկսեցի

ուսումնասիրել

ես

նոր
իմ

սեռադերային

կարծրատիպերի առաջացման հիմնախնդիրը (Unger and Siiter, 1974)։ Մենք մեր
ուսումնասիրությունում կիրառում էինք մի տեխնիկա` ռանգավորում, որը չէր
պահանջում
ուսանողներ,

մեր

ուսումնասիրության

որպեսզի

հասկացությունները,

նրանք
ինչպես

սուբյեկտներից

առանձնացնեն
դա

կին

պահանջվում

համալսարանական
կամ
էր

տղամարդ
Բրովերմանի

ուսումնասիրությունում: Դրա փոխարեն նրանց ուսումնասիրությանը մասնակցող
համալսարանական

ուսանողներից

պահանջվում

էր,

որպեսզի

նրանք

դասակարգեն տասնութ խմբից բաղկացած որակները՝ ելնելով դրանց՝ անձի,
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իրենց սեռի ներկայացուցիչների կամ հակառակ ներկայացուցիչների համար
ներկայացրած

կարևորությունից

Մենք

բացահայտեցինք,

որ

կանանց

և

տղամարդկանց միջև առկա տարբերությունները շատ աննշան են, նրանց միջև
կորելացիան կազմում էր 0.91: Նմանատիպ արդյունքներ էին ստացվել նաև նույն
սեռի ներկայացուցիչների հետ համեմատությունները: Սակայն այլ պատկեր էր,
երբ խոսքը գնում էր հակառակ սեռի ներկայացուցիչների մասին: Արդյունքները
ցույց են տվել, որ յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչ, որպես կանոն, ճիշտ չի
արտացոլում հակառակ սեռի նշանակությունը՝ չնայած այն բանին, որ սեռերի
ներսում այդ տարբերությունները չկային (Unger and Siiter, 1974, p. 3)։ Նման
մոլորությունները գերազանցապես կապված էին գենդերային կարծրատիպերի
հետ:
Ստորևս ներկայացվող արժեքները կանայք ավելի ցածր էին գնահատել
տղամարդկանց համար, քան տղամարդիկ կանանց համար: Այդ արժեքների
շարքում

առանձնացվում

ուրախությունը,

էին

սիրելու

ներողամտությունը,

ունակությունը,

մաքրությունն

ու

ազնվությունը,

օգտակար

լինելու

կարողությունը: Մեր հասարակությունում առկա կարծրատիպերից ելնելով՝ այս
արժեքներն առավելապես բնորոշում են կանանց: Հաջորդ տասը արժեքներից
չորսը կանայք ավելի բարձր էին գնահատել տղամարդկանց համար, քան
տղամարդիկ դրանք գնահատել էին կանանց համար: Այդ արժեքներն էին
անկախությունը,

հավակնոտությունը,

ինտելեկտուալությունն

ու

տրամաբանությունը: Այս արժեքները մեր հասարակություն կարծրատիպային
տեսանկյունից առավել բնորոշ են հենց տղամարդկանց:
Սեռադերային

կարծրատիպերի

ոլորտում

իրականացված

նման

ուսումնասիրությունը մեկ անգամ ևս հավաստում է այն միտքը, որ տղամարդիկ
ավելի շատ հակված են և ձեռքբերումներին ուղղված գործունեություն են
իրականացնում, իսկ կանանց գործունեությունը կատարվում է ավելի շատ
ներքին, ներանձնային առանձնահատկությունների բավարարման համար (Unger

and Siiter, 1974, pp. 3) :
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Մենք արդեն նշել էինք, որ մեր ուսումնասիրությունն ավելի շատ
կենտրոնացած է կանանց և տղամարդկանց միջև առկա նմանությունների, այլ ոչ
թե տարբերությունների ուսումնասիրության վրա: Մենք մեր այս հետազոտության
արդյունքները ներկայացրել ենք նաև մասնագիտական գիտաժողովի ժամանակ,
ես

այն

նաև

տպագրել

եմ

սեռադերային

կարծրատիպերին

նվիրված

մենագրությունում (Unger, 1975), մեր այս ուսումնասիրությունը երբեք չի
տպագրվել

մասնագիտական

ժողովածուներում:

Նման

հանգամանքը

գերազանցապես պայմանավորված է այն բանով, որ այն ժամանակ դեռևս չկային
ֆեմինիստական ամսագրեր, ինչպես նաև այն այն հարցերը, որոնք մինչ օրս էլ
խնդրահարույց են: Չնայած նրան, որ մենք ուսումնասիրության արդյունքներն
ուղարկել էինք որոշ ամսագրերում տպագրության համար, դրանք բոլորն էլ
մերժում էին ստացել: Դա ինձ բացարձակապես չէր վհատեցնում, քանի որ մենք ի
սկզաբնե նպատակ չէինք դրել ստացված արդյունքները տպագրելու:
Անգամ այն պարագայում, որ ստացված արդյունքները չէին տպագրվում
գիտական ամսագրերում, ես և Ռոն Սիիտերը մի որոշ ժամանակ ևս շարունակում
էինք այս ոլորտում կատարել ուսումնասիրություններ (Siiter and Unger, 1975)։
Քանի

դեռ

ուսումնասիրության

բացահայտեցինք

այս

ոլոտրը

սեռադերային

չէր

դարձել

հայտնի,

կարծրատիպերի

մենք

էթնիկական

տարբերությունները: Մենք բացահայտեցինք տարբերություններ էթնիկական
խմբերի միջև, ինչպես նաև էթնիկական նույն խմբում տարբեր սեռերի նկատմամբ
առկա

կարծրատիպերը:

Մեր

ուսումնասիրություններն

իրականացվել

են

ամերիկաբնակ գերմանացիների, ամերիկաբնակիտալացիների, ամերիկաբնակ
հրեաների

և

ամերիկաբնակ

աֆրիկացների

էթնիկական

խմբերում:

Ուսումնասիրության ենթարկված բոլոր էթնիկական չորս խմբերի համար սեռերի
միջև առկա տարբերությունների ընկալումը շատ ավելի բարձր էր, քան այն
տարբերությունները, որոնք իրապես առկա էին (Sitter and Unger, 1975, p. 26 of ms)։
Ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունը մեզ հնարավորություն տվեց
եզրակացնելու, որ էթնիկական տարբեր պատկանելիություն ունեցող կանայք ու
տղամարդիկ

զարմանալիորեն

ունեն
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շատ

նմանություններ:

Նրանք

գերազանցապես նման են իրենց հավատքներով, որ կանանց և տղամարդկանց
միջև առկա են զգալի տարբերություններ (p. 27 of ms)։
Կարծրատիպերի հետ կապված ժամանակակից ուսումնասիրությունները
քիչ տարբերություններ ունեն այն ուսումնասիրությունների հետ կապված, որոնք
իրականացվել են նախկինում (Ruble, 1983)։ Այս ոլորտից հետազոտողների
հրաժարումը ըստ երևույթին պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ առկա
էին մեթոդաբանության խնդիրներ, և նրանով, որ հետազոտողներին չհաջողվեց
դուրս բերել անձնային այն առանձնահատկությունները կամ այլ անձանց հանդեպ
բացասական վերաբերմունքի պատճառները, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում
են գենդերային կարծրատիպերին:
Այս

ոլորտի

ներկայիս

ուսումնասիրություններն

իրականացվոմ

են

իմացական (կոգնիտիվ) հոգեբանության ներկայացուցիչների կողմից, որոնք այս
ֆենոմենը դիտարկում են որպես տեղեկատվական գործընթանցերի նորմալ
ընթացք: Այս հետազոտողները սկսեցին ցույց տալ, որ այն անհատները, որոնք
ձևավորում են բացասական վերաբերմունք կանանց հանդեպ, պատկանում են
կանանց ենթախմբերին, օրինակ՝ ֆեմինիստներ, տնային տնտեսուհիներ, և
վերջիններս

ավելի

բացասական

են

գնահատում

իրենց

սեռի

տարբեր

ենթախմբերին պատկանող կանանց, քան տղամարդիկ (cf. Haddock and Zanna,

1994)։

Կարծրատիպերի ազդանշանները

Կարծրատիպերի առաջացման պատճառների ուսումնասիրությունները
շարունակել է Ֆիլիպ Գոլդբերգը: Նա մշակել է որոշակի մեխանիզմներ, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում ուսումնասիրելու սեքսիզմը: Նա առաջիններից էր,
ով ցույց տվեց ֆեմինիստների հանդեպ նախապաշարմունքների առկայությունը

(Goldberg, Gottesdiener and Abramson, 1975)։ Նա իր ուսումնասիրությունների
ժամանակ ուսանողներին ներկայացնում էր նկարներ, որոնք նախապես ընտրվել
էին, և խնդրում էր, որպեսզի ուսանողներն այդ նկարները գնահատեն որպես
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ֆեմինիստական և ոչ ֆեմինիստական: Առավել քիչ հրապուրիչ կանայք հաճախ
ընկալվում էին որպես ֆեմինիստներ, չնայած որ իրականում ֆեմինիստականներն
արտաքնապես չեն տարբերվում ոչ ֆեմինիստականներից: Այս ուսումնասիրությունը մեծ տարածում և բազմաթիվ արձագանքներ է ստացել, այդ թվում՝
նաև ինձանից և իմ ուսանողներից (Unger, Hilderbrand and Madar, 1982)։ Սակայն
Գոլդբերֆի վաղաժամ մահը հնարավորություն չընձեռեց նրան ստանալու
ֆեմինիստների գոհունակությունն իր նորարարական աշխատանքների համար:
Նաև նաև ամաչկոտ մարդ էր, մարդ, ով շատ քիչ էր ճանապարհորդում: Ես նրան
հանդիպել եմ մեկ անգամ, երբ դասախոսություն էի կարդում նրա հարազատ
Կոնեկտիկուտի քոլեջում: Նա մեծագույն և աջակցող գործընկեր էր: Օրինակ՝ նա
ինձ էր տվել իր հետազոտության ժամանակ կիրառված նկարների բնօրինակները,
որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք կրկնելու նրա կողմից իրականացված
հետազոտությունը:
Մեր

առաջին

ուսումնասիրությունների

ուշադրության

կենտրոնում

ֆիզիկական կերպարն էր, որը մինչ օրս էլ շարունակում է մնալ հետազոտական
հետաքրքրությունների կենտրոնում: Ես, լինելով ֆեմինիստ, հաճախ ստիպված եմ
լինում պաշտպանել այս կամ այն հետազոտական հետաքրքրությունները: Նման
մի բան ես արել եմ իմ գրքի գլուխներից մեկում, որը կոչվում է «Անձնային տեսքն
ու սոցիալական վերահսկում» (Unger, 1985b)։
Քանի

որ

ֆեմինիստները

լավ

գիտեին,

թե

ինչպիսի

բացասական

ազդեցություն է ունենում կանանց արտաքինի վրա սթրեսը, կարող է տարօրինակ
չթվալ,

թե

ինչու

կանանց

ֆիզիկական

հրապուրանքը

դարձավ

ուսումնասիրությունների առարկա:
Պետք է նշեմ, որ իմ աշխատանքն ավելի շատ ֆեմինիստական ոգի ունի,
քան մնացածները, և, ինչպես ես արդեն նշել էի, մենք բազմաթիվ առաջարկներ ենք
ստացել այս աշխատության վերահրատարկման, տարբեր ամսագրերում այն լույս
ընծայելու համար:
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Որոշ եզրակացություններ

Ինչպես ես արդեն այս գլխում նշեցի էմպիրզիմը հոգեբաններին դրեց
երկակի

հայեցակարգերի

հնարավորություն

առջև:

ունենալու

հետազոտություններ

համար

պետք

է

մի

անցկացնելու

կողմ

դնենք

այն

քննադատությունը, որին ենթարկվում էր այդ ժամանակների հետազոտական
մեթոդաբանությունը: Հիմնական վտանգն այն է, որ ընդունելով այն փաստը, որ
միայն կոնկրետ մեթոդաբանությունը կարող է մեզ հնարավորություն տալ
ուսումնասիրելու և հասկանալու իրականությունը, կարող է հանգեցնել նրան, որ
մտածենք, որ իրականությունը մեկն է: Նման մոտեցումներն ու հայացքները
պատճառ են դառնում, որ հետազոտողները նեղացնում են ուսումնասիրության
սահմանները:

Գուցե

սահամնափակում

դա
է

լավ

հենց

հետազոտողների

ֆեմինիստական

համար,

հոգեբանության

բայց
ոլորտի

ուսումնասիրությունները:
Մյուս կողմից, լավ կազմակերպված և իրականացված փորձարարական
ուսումնասիրությունը կարող է հավելյալ տեղեկատվություն տալ արդեն իսկ
գոյություն ունեցողներին: Բոլոր ուսումնասիրություններն ուղղված էին կանանց
հանդեպ խտրականության և նախապաշարմունքի ուսումնասիրություններին:
Շատ հաճախ այդ երևութները նաև դիտարկվում էին որպես կանանց հանդեպ
բռնության դրսևորումներ:

ԳԼՈՒԽ 6: Ավելի քան մտածմունք

Երբ

ես

գրում

էի

այս

գիրքը,

կարիք

եղավ

վերանայելու

իմ

հետազոտությունները, որոշակիորեն վերձևակերպելու իմ մասնագիտական և
անձնական կյանքը: Քանի որ ես չէի պլանավորել ուսումնասիրել կանանց
հոգեբանությունը, ես չէի ծրագրել նաև ուսումնասիրել որոշակի պրագմատիկ
երևույթներ: Ես մեծ հնարավորություններ ունեի անընդհատ հարցադրումներ
անելու, քանի որ սիրում եմ պատասխաններ գտնել այդ հարցադրումներին: Այդ
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իսկ պատճառով գրքի այս գլխում գերազանցապես ներառված են հարցադրումներ
և վերջիններիս պատասխաններ:
Բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք ես ուսումնասիրել եմ, դուրս էին բուն
հետազոտական դաշտից: Ես փորձ եմ կատարել՝ ցույց տալու, որ որոշակի կապ
կա կոլոկտիվ պատմության և անհատական փորձի միջև: Քանի որ ես դա փորձում
էի անել այս գրքի միջոցով, այն գերազանցապես հիմնված է այնպիսի կանանց
վրա, որոնք, լինելով հասարակության մի մաս, այնուամենայնիվ, ներկայացնում
էին նաև փոքր խմբավորումներ։
Տրամանաբանական է այն, որ հետազոտական վարկածը ծնվում է որոշակի
տեսական

ուսումնասիրությունների

հետազոտությունների

հիման

վրա:

և

նախկինում

Նման

մոտեցումը

կատարված
չի

ենթադրում

միանշանակություն: Ինչպես և արդեն նշեցի, այս վերջին գլխում հիմնականում
կներկայացվեն հարցադրումներ և վերջիններիս պատասխանները:

Արդյո՞ք կանխատեսելի է եղել զարգացման հաջորդականությունը

Կանանց

հոգեբանությունում

ուսումնասիրությունները,
ռասայական

և

որոնք

էթնիկական

իմ

ուղղված

կողմից

իրականացված

սեռական

կողմնորոշման,

էին

պատկանելիությունների

քննությանը,

հնարավորություն են տալիս ենթադրելու, որ այս ոլորտների հետ առնչվող
գիտությունում տեղի ունեցող զարգացումները հաջորդական բնույթ են կրում:
Նախևառաջ հետազոտողներն ընդունում են այն փաստը, որ իրենք կարող են
սահմանել

իրենց

ուսումնասիրության

առարկան՝

առանց

ընդունելու

այն

սահմանումները, որոնք տրվել են նախկինում: Առաջին ուսումնասիրությունները
գերազանցապես վերաբերում էին կանանց կենսաբանական առանձնահատկություններին և նրանց ներհոգեկան գործընթացներին: Անգամ եթե հետազոտողներն ուշադրություն էին դարձնում արտաքին գործոնների վրա, դա չէր
ունենում կարևոր իմաստ և մնում էր երկրորդական դաշտում: Հետազոտական
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նման փոփոխությունները հնարավորություն էին տալիս հետազոտություններում
ներառելու նաև նրանց, ովքեր որոշակի կերպով ազդում էին կանանց վրա (cf.

Samelson, 1978)։
Կանանց հոգեբանությունը, ինչպես բազմաթիվ գիտակարգեր, ևս տուժել են
ներխմբային կողմնակալություններից: Սեռը, ռասայական և ազգային պատկանելիությունը, սեռական կողմնորոշումը և դասակարգային պատկանելիությունը
մոռացվում էին հետազոտությունների ճնշող մեծամասնությունում: Չնայած այն
բանին, որ ֆեմինիստական հոգեբանությունում մեծ ներդրում են ունեցել
աֆրոամերիկացի հոգեբանները (cf. Reid, 1988, 1993; Landrine, 1995), շատ քիչ
քանակությամբ սևամորթ հեղինակներին արվող հղումներ կարելի է գտնել ինչպես
գրքերում,

այնպես

նկատառումներ

էլ

տեքստերում

կարելի

է

կամ

անել

ժողովածուներում:

նաև

լեսբիական

Նմանատիպ

հոգեբանության

ներկայացուցիչների հետ կապված: Որոշ բացառություն են կազմում Լաուրա
Բռոունը (1989) և Սելիա Կիտզինգերը (1991 1996), որոնց հոդվածները հայտնվել են
առավել առաջատար ֆեմինիստական գրքերում և ամսագրերում, ինչպես նաև
լեսբիկաան գրականության աղբյուրներում: Ամերիկյան հոգեբանների կողմից
բացարձակապես

անտեսվում

էր

դասակարգային

պատկանելիությունը:

Դասակարգային պատկանելիությունն առավել հետաքրքրական էր բրիտանական
ֆեմինիստ հոգեբանների համար:
Երբ կանանց հոգեբանության ոլորտի ուսումնասիրությունները սկսեցին
զարգանալ, հետազոտողները սկսեցին հեռանալ որոշակի կատեգորիաների
ուսումնասիրություններից և սկսեցին առավել համակարգայնորեն ուսումնասիրել
սեքսիզմի, ռասիզմի, հոմոֆոբիայի, հետերոսեքսիզմի և այլ հիմնահարցերի
բնույթը:

Սոցիալ

–

մշակութային

նման

փոփոխականների

շեշտադրումը

հնարավորություն ընձեռնեց միավորել գիտության նախկինում առանձնացված
ոլորտները:
Կանանց

հոգեբանության

ոլորտում

իրականացված

բոլոր

ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ հնարավոր չէ ուսումնասիրել
առանձին ենթախմբեր՝ առանց հաշվի առնելու այն հարաբերությունները, որոնք
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առկա են այդ խմբերի միջև: Ինչպես նշում է Գլեննը (1992),

այնպիսի

հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ կին – տղամարդ, անգլիացի – լատինոս, ունեն
նմանատիպ դիրքեր և կապված են միմյանց հետ: Սպիտակամորթ և սևամորթ
կանանց կենսափորձերն այնքան

էլ իրարից չեն տարբերվում ղ, որքան

միավորված են որոշակի սիստեմատիկ ուղիներով (Zinn, 1994)։
Այս

ամենը

կարող

է

հանդիսանալ

հաջորդ

քայլ

ֆեմինիստական

հոգեբանության ոլորտում: Այն ներառում է ճանաչումը նրա, որ ֆեմինիզմը ոչ
միայն շարժում է կանանց իշխանության ձևավորման համար, մենք պետք է
ընգրկենք

մեր

անձը

սոցիալական

փոփոխությունների

համատեքստ:

Սոցիալական նման կառույցները ցույց են տալիս, որ ռասայական, էթնիկական,
դասակարգերին տարբեր պատկանելիություն ունեցող կանայք, որոնց բնորոշ են
տարբեր սեռականություններ, խանգարումներ, ունեն նաև տարբեր կենսափորձեր:
Կասկած չկա նրանում, որ եթե ընդունվի այն տեսակետը, որ անձի վրա
միաժամանակ ազդում են մի քանի գործոններ, տեսությունները զգալիորեն
կբարդանան: Մաշակութային բազմազանությունների համադրությունը կդարձնեն
մեր տեսություններն էլ ավելի հարուստ (cf. Spelman, 1988)։ Այդ գործոնները նաև
կնպաստեն այն բանին, որ մեր տեսությունները կդառնան ավելի ճկուն: Ինչպես
նաև պետք է ընդունել, որ իրադրային հարցադրումները բերում են իրադրային
լուծումների, և եթե մենք ընդունենք, որ մեր պատասխանները կախված են այդ
իրադրային հարցադրումներից, մենք պետք է նաև ընդունենք այն փաստը, որ
ժամանակի ընթացքում փոփոխության կենթարկվեն նաև մեր որոշումները (cf.

McGrath, 1986)։
Տեսական մոտեցումներն անընդհատ զարգացում են ապրում, փոփոխվում:
Ֆեմինիստական

հոգեբանության

տեսանկյունից

խտրականությունները

շարունակվում են դրսևորվել, սակայն ներկայումս արդեն անցում է կատարվել
«արդյո՞քխտրականություն գոյություն ունի, թե՞ ոչ», հարցից այն հարցադրմանը,
որ սեքսիզմը կարող է դրսևորվել գործառության տարբեր մակարդակներում (cf.

Deaux and Major, 1987; Unger and Saundra, 1993)։
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Որոշ ֆեմինիստ կլինիցիստներ, օրինակ՝ Բաքեր Միլլերը 1976), սկսում են
քննակել իշխանության ու վերահսկման հիմնախնդիրները, երբ այլ գիտնականներ
խոսում են գերիշխանության (դոմինանտության) և սուբորդինացիայի կամ
հայրիշխանության մասին (Chesler, 1972)։ Ֆեմինիստ հոգեբանները նաև սկսել են
իրականացնել սիստեմատիկ և համատեքստային (կոնտեքստուալ) գործոնների
դուրսբերումը, որոնք ազդում են մարդկանց անզորության զգացման ձևավորման
վրա (Gilbert, 1994; Major, 1994)։

Ինչպիսի՞ հարցադրումներ ունի ներկայիս ֆեմինիստական հոգեբանությունը

Բարբարա

Վոլլստոնը

(1981)՝

35–րդ

բաժնի

նախագահը,

իր

իրավասություններից ելնելով, արել է հետևյալ հարցադրումը` «Որոնք են կանանց
հոգեբանության հիմնահարցերը»: Մինչ այս պահը մենք սովորել ենք, որ բարդ
խնդիրները, ստանալով որոշակի պատասխաններ, չեն անհետանում: Այս բարդ
խնդիրները չեն կարող վերջնական լուծում ստանալ, քանի որ ցանկացած լուծում
կարող է առաջ քաշել նոր խնդիրներ ինչպես ֆեմինիստների, այնպես էլ ողջ
հասարակության համար:
Ես

պնդում

էի,

որ

ֆեմինիստները

պետք

է

սովորեն

ապրել

հակասությունների համատեքստում (Unger, 1988b)։ Այժմ ես ցանկանում եմ
քննարկել այդ հակասություններից մի քանիսը, որոնց հետ վերջին քսանհինգ
տարիների ընթացքում ֆեմինիստներն ունեցել են որոշակի առանչություն: Այդ
հակասությունների

շարքին

են

պատկանում

նախապաշարմունքներն

ու

խտրականությունները, տեսության և մեթոդաբանության քննադատությունը,
իմացաբանությունը: Ֆեմինիստական մոտեցումը այդ բոլոր հարցադրումներին
պատասխան տալու փորձեր է կատարում , սակայն միևնույն ժամանակ առաջ է
քաշում նոր հարցադրումներ: Որոշ հարցադրումներ պառակտում են գցում
ֆեմինիստների շարքերում, քանի որ մենք շարունակում ենք ապրել այն
հավատքով, որ կան «ճիշտ» կամ «սխալ» պատասխաններ:
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Արդյո՞ք նվազել է կանանց հանդեպ խտրականության դրսևորման
մակարդակը
Չնայած այն հանգամանքին, որ կանանց հանդեպ խտրականության
դրսևորումների

առավել

տեսանելի

ձևերը

նվազել

են,

առավել

նուրբ

դրսևորումները դեռ շարունակում են մնալ արդիական (cf. Caplan, 1993)։ Ավելին,
սեքսիզմի այնպիսի տեսակներ, որոնք չէին ուսումնասիրվում 1970-ական
թվականներին, այժմ դարձել են արդիական: Օրինակ՝ ֆեմինիստ գիտնականները
բացահայտել են կանանց հանդեպ ծանոթ անձանց կողմից, ինչպես նաև բռնության
այլ

տեսակների

դրսևորման

բարձր

ցուցանիշներ

(Koss,

1990)։

Այս

ուսումնասիրությունները հաճախ հիմնվում են կանանց պատմությունների և
բռնության հետևանքների վրա: Որոշ քննադատների համար դժվար է ընդունել այն
հոգեբանությունը, որը կենտրոնանում է այսպես կոչված զոհերի վրա (Tavris, 1993)։
Նրանք,

ովքեր

փորձարարական

ճանապարհով

ուսումնասիրում

են

կանանց, ովքեր հանդիսանում են բռնության թիրախ, մեծ քանակությամբ
տեղեկատվություն են տալիս սեռական բռնության մասին: Նրանք գտել են,
օրինակ, որ այն փորձը,, որը շատերը կարող է համարել բռնաբարություն, շատ
դեպքերում կարող է այդսպիսին չընկալվել հենց այն անձանց կողմից, ովքեր
ենթարկվում են դրան (Kahn, Mathie and Torgier, 1994)։ Նրանք նաև գտել են, որ
սեռական ոտնձգությունն ավագ դպրոցում շատ ավելի տարածված երևույթ է, քան
հասարակությունը կարող է պատկերացնել (Larkin and Popaleni, 1994)։ Եվ նրանք
նաև գտել են, որ բռնաբարությունն ու սեռական բռնության այլ տեսակները շատ
ավելի վտանագավոր կարող են լինել առողջության համար, քան ինչ- որ մեկը
կարող է պատկերացնել (Koss, Heise and Russo, 1994)։
Սոցիալական հոգեբանները, որոնք զբաղվում են բռնության ուսումնասիրություններով, ևս հանդիսանում են երկընտրանքի (դիլեմայի) առարկա: Նրանք
սովորաբար կիրառում են ստանդարտիզացված և օբյեկտիվ հարցարաններ, որոնք
կարող են նվազեցնել սոցիալական բռնության մասին հասարակությունում առկա
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ներկայացումները: Օրինակ՝ շատ կանայք չեն որակում հարկադիր սեռական
հարաբերությունները որպես բռնաբարություն: Միգուցե եթե փոփոխվեն նորմերը՝
կապված այն բանի հետ, թե ինչն է ընդունելի, իսկ ինչը՝ ոչ, հնարավոր լինի
նվազեցնել սեռական ոտնձգությունների դրսևորման դեպքերը: Որոշ ֆեմինիստ
քննադատներ, օրինակ, պնդում են, որ շեշտադրում կատարելը այն փաստի վրա,
որ կանայք զոհ են, կարող է դժբախտություններ ծնել: Նման բան կարող է տեղի
ունենալ՝ այն հանգամանքից ելնելով, որ շատ կանայք կարող են ընդունել իրենց
այդ խոցելի կարգավիճակը և չպայքարել ու չդրսևորել կոպինգներ, որոնք կօգնեն
իրենց հակադրվել զոհայանցմանը: Որոշ դեպքերում կանայք կարող են մեղադրել
այլ կանանց իրենց զոհայնացման համար:
Այս դիլեման չունի հեշտ լուծում: Հավանաբար այսօրվա կանայք ավելի շատ
հնարավորություններ ունեն, քան կանայք, ովքեր այդ ամենի միջով անցնում էին
քսանհինգ տարի առաջ: Այս առաջացած հնարավորությունները հասանելի են
բոլոր կանանց համար: Թե որքանով այդ ամենը կլինի հասանելի տարբեր կանանց
համար, կախված է նրանից, թե ինչպես է իրենցից յուրաքանչյուրն ընկալում
ֆեմինիզմը:

Ինչպիսի՞ հարաբերություններ են առկա սեռային ու իշխանության
տարբերությունների միջև

Սովորաբար

սոցիալական

դիրքը

գերազանցապես

կապվում

է

իշխանության ու կարգավիճակի հետ: 1970–ական թվականներին ֆեմինիստները
բավականաչափ հետաքրքրված էին այս ոլորտի ուսումնասիրություններով:
Անուամենայնիվ,

իշխանության

ու

կարգավիճակի

հիմնահարցերը,

որոնք

ֆեմինիստ հոգեբանների շրջանում մտահոգություններ էին առաջացնում, սկեցին
նվազել:
Մի քանի հոգեբաններ, այդ թվում՝ Բրինտոն Լիկեսն ու նրա գործընկերները,
հետաքրքրված էին ճնշման սիստեմատիկ բնույթի ուսումնասիրություններով:
Նրանք ուսումնասիրում էին կանանց, ովքեր գտնվում էին պետության կողմից
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աջակցվող բռնության ներքո (Lykes et al, 1993)։ Այլ գիտնականներ, ինչպես Միշել
Ֆայնը

(Fine

and

Zane,

1988),

ուսումնասիրում

էին

դպրոցում

սովորող

աֆրոամերիացի և լատինոամերկացի աշակերտների, որոնք ռասայական և
գենդերային ճնշումների էին ենթարկվում, վարքային առանձնահատկությունները
և այն հետևանքները, որոնք ի հայտ էին գալիս այդ ճնշումների արդյունքում:
Վերջիններիս կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները մեծ հետաքրքրություն չեն ներկայացնում ԱՄՆ–ի ֆեմինիստական հոգեբանների մեծամասնության շրջանում: այդ ուսումնասիրությունը քիչ թե շատ հետաքրքրական է
սևամորթ ֆեմինիստ հոգեբանների համար (Wyche and Graves, 1992; Reid, 1993;

Ginorio et al, 1995)։
Գենդերի ու իշախանության միջև կապը ֆեմինիստների առջև դնում է մեկ
այլ խնդիր: Օրինակ, եթե մենք ենթադրում ենք, որ իշխանության ուղղակի և
անուղղակի ձևերը բնորոշ են միայն տղամարդկանց, մենք զրկում ենք կանանց՝
խմբի ներսում հավասար հարաբերություններ ունենալու իրավունքից : Բայց
անգամ ֆեմինիստ գիտնականների խմբերում իշխանությունն ու կարգավիճակը
դիտարկվում են որպես առանձին հասկացություններ (cf. Kitzinger, 1991)։ Մենք
ամեն անգամ կանգնում ենք խնդրի առաջ, երբ խոսքը գնում է անհատական կամ
ինստիտուցիոնալ իշխանության մասին: Յոդերն ու Կահանը այս ամենը շատ լավ
ներկայացնում են իրենց աշխատությունում, որը նվիրված է գենդերային ու
իշխանության դրսևորումների հիմնահարցերին: Անիմաստ և անմիտ է քննարկել
անհատական իշխանության դրսևորումները, քանի որ գենեդերային հիմքով
ճնշումների մեծամասնությունը կրում է հասարակական բնույթ: Միևնույն
ժամանակ բավականաչափ անիմաստ է հատուկ կենտրոնանալ հասարակական
ճնշումների վրա, երբ սոցիալական փոփոխությունների մեծամասնությունը
պայմանավորված է անհատներով (Yoder and Kahn, 1992 pp. 385386)։
Խմբային

նույնականության

փոխհարաբերությունները

և

անձնային

համարվում են

պատասխանատվության

ֆեմինիստների շարքերում ծագող

վեճերի հիմնական պատճառ: Նման փոխհարաբերությունները հատկապես
խնդրային կարող են լինել այն անձանց համար, ովքեր անհատապես հաջողակ են,
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մինչդեռ այն խումբը կամ հասարակությունը, որի մասը նրանք կազմում են,
շարունակում է մնալ մեկուսացված ու ֆինանսապես աղքատ կարգավիճակում (cf.

McCombs, 1986; LaFromboise et al, 1995)։ Նման անձինք կարող են մեկուսացված
լինել

ինչպես

իրենց

խմբի

սահմաններում,

այնպես

էլ

հասարակության

սահմաններում: Նման մեկուսացումը կարող է հանգեցնել նման անձանց մոտ
գիտակցված ընտրություն անելու ունակության բացակայությանը, որն էլ իր
հերթին կարող է ազդել հոգեկան առողջության վրա: Եթե նման մարդիկ չունեն
համապատասխան չափանիշներ, ում հետ կարող են նույնականանալ, նրանք
հեշտորեն կարող են դրսևորել իրենց բոլոր թերություններըը, որոնք էլ կարող են
նպաստել իրենց հանդեպ տարաբնույթ բռնությունների դրսևորմանը:

Ինչպիսի՞

կարևորություն

ունի

մեթոդաբանությունը

ֆեմնիստական

գիտակարգի ըմբռնման համատեքստում

Տարբերություն հասկացությունը մեր հասարակությունում հանդես չի գալիս
որպես չեզոք երևույթ: Տարբերությունը, լինելով դրական կամ բացասական
երևույթ, օգնում է մեզ որոշել սոցիալական քաղաքականությունը: Չնայած այն
բանին, որ էմպիրիկ տվյալները այնքան ազդեցություն չեն ունենում պետական
որոշումների վրա, որքան անհրաժեշտ է, դրանք այնուամենայնիվ, ունենում են
իրենց հետևանքները: Նաև պետք է նշել, որ էմպիրիկ ֆեմինիստները, որոնք իրենց
գործունեությունը

ծավալում

են

հոգեբանության

սահմաններում,

հաճախ

ընդհարումներ են ունենում այլ ոլորտներում գործող ֆեմինիստների հետ: Նման
ընդհարումների

հիմնական

պատճառը

մեթոդաբանությունն

Մեթոդաբանությունում առկա տարբերությունները հաճախ

է:

քողարկվում են

իրականությունում առկա տարբերություններով (Unger, 1983)։ Երբ ֆեմինիստները
ենթադրում են, որ գենդերային տարբերությունների խնդիրը վերանում է այն
պահին, երբ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդ տարբերությունները
հարաբերականորեն աննշան են, անհետևողական և կրում են համատեքստային
բնույթ, այդ խնդիրները նորից գլուխ են բարձրացնում և հիմք հանդիսանում
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նորանոր

ուսումնասիրությունների:

վերածնունդի գործոններից մեկը

Խնդրի

հանդեպ

վերջին շրջանում

հետաքրքրության
մետավերլուծության

զարգացումն է, որը հնարավորություն է տալիս վերլուծելու իրարից անկախ
բազմաթիվ

քանակությամբ

արդյունքներ:

Սակայն

ֆեմինիստների

ուսումնասիրությունները կարող են ունենալ որոշակի տարբերություններ, անգամ
եթե կիրառվում է նույն մեթոդաբանական մոտեցումը (cf. Unger and Crawford,

1989)։ Այսպիսով՝ նման անհամապատասխանելիությունները վկայում են այն
մասին,

որ

մեթոդաբանական

արդյունքների

վերաբերյալ

հնարքները

չեն

հայեցակարգային

վերացնում
որոշումներ

աշխատանքի
ընդունելու

անհրաժեշտությունը:
ԱՄՆ - ում գործունեություն ծավալող ֆեմինիստները շատ ավելի քիչ են
կիրառել

ֆեմինիստների

շարքերում

տարածում

ունեցող

այլ

մեթոդաբանություններ, ինչպիսին է, օրինակ, դիսկուրս վերլուծությունը: Այն
ավելի մեծ միջազգային տարածում է ունեցել, քան մետավերլուծությունը:
«Ֆեմինիզմ և հոգեբանություն» պարբերականում լույս տեսած հոդվածների
մեծամասնությունն իր ուսումնասիրություններում կիրառել է հենց դիսկուրս
վերլուծության մեդթոդը (Wilkinson, personal communication, October 1997)։
ԱՄՆ ֆեմինիստները ընկնում են երկակի իրադրության մեջ, երբ կիրառում
են

նորարարական,

որակական

մեթոդներ:

Նրանց

հանդեպ

հիմնական

մեղադրանքը նման պայմաններում կարող է լինել այն, որ կիրառում են այնպիսի
մեթոդաբանություն, որը կապ չունի իրական, այսպես կոչված, գիտական
հոգեբանության հետ: Նման հակաորակական միտում ներկայացված է Մերի
Կռավֆորդի

(1995)

«Խոսող

տարբերություն»

աշխատությունում:

Այս

աշխատությունը ներկայացված է տարաբնույթ մեթոդաբանական լեզուներով, այդ
թվում՝ նաև դիսկուրս վերլուծության մեթոդներով: Երբ անդրադարձ ենք
կատարում գրքի մասին գրված կարծիքներին, շատ հաճախ բախվում ենք այն
իրողությանը, որ, քննադատների կարծիքով, գիրքը գրված է սահմանափակ
քանակ կազմող ընթերցողների համար (Tomarelli, 1996)։ Քննադատը նաև նշում է,
որ գիրքը կարծես թե այն ֆեմինիստների մասին է, որոնք չեն հավանում
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գիտությունը, և այն գիտնականների մասին, որոնք չեն հավանում ֆեմինիզմը (p.
20)։
Ֆեմինիստական հոգեբանների համար նորարար մեթոդների ստեղծումն ու
կիրառումը կարևոր է նրանով, որ այն հնարավորություն է ընձեռում լուծելու այն
կոնֆլիկտը, որն առկա է նոմոթետիկ և իդիոգրաֆիկ հետազոտական մեթոդների
միջև (cf. Unger, 1990)։

Ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել ֆեմինիզմը հոգեբանության վրա

Ինչպես ցանկացած այլ հարցադրում, որը ներկայացված է այս գլխում, այս
հարցը ևս չունի մեկ միասնական պատասխան: Այդ իսկ պատճառով ես հարցին
կանդրադառնամ մի քանի ոլոտների տեսանկյունից:

Կանանց հոգեբանության գիտական ժողովածուներ

Մեր

օրերում

գոյություն

ունեն

մի

քանի

ժողովածուներ,

որոնք

ամբողջությամբ, կամ մեծ մասամբ վերաբերում են կանանց հոգեբանության
հիմնահարցերին: Նման ժողովածուներ են ` «Սեռային դերեր», եռամսյակը մեկ
լույս տեսնող «Կանանց հոգեբանություն» գիտական հանդեսը, «Ֆեմինիզմ և
հոգեբանություն» պարբերականը: Բազմաթիվ հղումներ, որոնք նշված են իմ այս
գրքում, հենց այդ գիտական հանդեսներից են: Ցավոք, միշտ չէ որ դրանք
հնարավոր է գտնել գրադարաններում, հատակապես այսպես կոչված էլիտար
համալսարանների գրադարաններում: Այս ոլորտին վերաբերող առարկաները ևս
քիչ

հավանականություն

համալսարաններում:

ունեն,

Օրինակ՝

որ

կդասավանդվեն

Հարվարդի

նման

համալսարանում

էլիտար
կանանց

հոգեբանությունը դասավանդվում է վերջինիս հեռահար ուսուցման բաժանմունքում:
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Ներկայումս կանանց ու գենդերային խնդիրներին վերաբերող ամսագրերի
առկայությունը մեծ առաջխաղացում է: Քանի որ երբ կանանց հոգեբանությունը
նոր սկսում էր ձևավորվել, չկար դաշտ վերջինիս հետազոտական արդյունքների
տպագրության համար: Իրականում իմ այս գիրքը գրելու նախնական նպատակն
այն էր, որ ես կարողանայի իրար միավորել այս ոլորտում իմ ունեցած բոլոր
տպագրությունները,

որոնք

հնարավոր

չէր

գտնել

համալսարանների

գրադարաններում:
Չնայած այն բանին, որ արդեն իսկ գոյություն ունեն տպագրական նման
հնարավորություններ, դրանք ևս որոշակի խնդիրներ են առաջացնում ոլորտի
գիտնականների համար: Հիմնական խնդիրները պայմանավորված են այն
հանգամանքով, որ երբ հետազոտական արդյունքները տպագրվում են նեղ
մասնագիտական ժողովածուներում, դրանք առավել շատ հասանելի են լինում
տվյալ ոլորտի ներկայացուցիչների համար` դրանով իսկ սահմանափակելով
ընթերցողների լսարանը: Սակայն ֆեմինիստական հոգեբանները, շրջանցելով այս
խնդիրները, գերադասում են տպագրել իրենց աշխատանքները հենց իրենց
համար նախատեսված ժողովածուներում:
Ուսումնասիրությունները բացահայտել են (Peters and Ceci, 1982), որ այն
հեղինակները, որոնք հայտնի համալսարանների ներկայացուցիչներ են, ավելի
մեծ հավանականություն ունեն իրենց աշխատանքները տպագրելու, քան նրանք,
ովքեր

ավելի

քիչ

հեղինակություն

վայլող

համալսարաններից

են:

Նույն

օրինաչափությունը պայմանավորված է նաև հենց բուն հեղինակի անձի հետ:
Որքան

վերջինս

ավելի

ճանաչված

է,

այնքան

ավելի

շատ

են

նրա

հնարավորթյունները այդ հանդեսներում տպագրելու իր ուսումնասիրությունները,
և հակառակը: Երբ ես 1978 թ․-ին ուղարկեցի իմ հոդվածը՝ «Ամերիկյան հոգեբան»
ժողովածուում տպագրելու համար, ես ո´չ հայտնի էի, ո´չ էլ աշխատում էի
հայտնի համալսարանում: Սակայն ես մասնագիտական հանդիպումներից մեկի
ժամանակ ծանոթացել էի այդ ժողովածուի խմբագրի հետ: Այս հանգամանքը
մեծապես նպաստեց իմ հոդվածի տպագրության գործին։
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«Սեռ» և «գենդեր»հասկացությունների ներկայացումը դասագրքերում

Այն

փաստը,

տպագրվում

են

որ

ֆեմինիստական

Ամերիկյան

հոգեբանների

հոգեբանների

ասոցացիայի

աշխատանքները
և

այլ

հայտնի

հրատարակչությունների կողմից, ամբողջովին չի արտացոլում այն իրական
պատկերը, որը գոյություն ունի կանանց հոգեբանության ոլորտում: Իրողության
վերաբերյալ ավելի

լիարժեք պատկերացում կազմելու համար հարկավոր է

ուսումնասիրել, թե որքանով և ինչպես են ներկայացվում սեռին ու գենդերին
վերաբերող

հիմնահարցերը

դասագրքերում:

Հենց

դասագրքերով

է

պայմանավորվում այն գիտելիքի առկայությունը, որը պետք է փոխանցվի
հոգեբանների հաջորդ սերունդներին:
Պետերսոնն ու Կրոները (1992) իրականացրել են արդեն իսկ գոյություն
ունեցող հոգեբանությանն և զարգացմանն առնչվող դասագրքերի կոնտենտ
վերլուծություն և եկել են այն եզրակացությանը, որ չնայած 1975 թ․ – ի հետ
համեմատած

գրականությունում

ավելի

հաճախ

են

հանդիպում

սեռային

կարծրատիպերին, գենդերային հիմնախնդիրներին վերաբերող տեքստերում,
այնուամենայնիվ, առավել մեծ մասամբ խոսքը գնում է տղամարդկանց մասին,
նրանց առանձնահատկությունների ու վարքային դրսևորումների մասին, կանանց
մասին

շատ

ավելի

քիչ

տեղեկատվություն

կա:

Ներածական

տեքստերի

ուսումնասիրությունը, որն իրականացվել է իմ ամբիոնի աշխատակիցների
կողմից, նույնպես վկայում է այն մասին, որ այդ տեքստերը շարունակում են մնալ
էթնոկենտրոն

և

անդրոկենտրոն

(Unger, 1997)։ Առավել այսպես կոչված

«հանցագործ» տեքստեր համարվում են այն տեքստերը, որոնք ունեն նպատակ
արտացոլելու

Zimbardo,

գիտական

1992;

Weiten,

ուղղության

1994)։

հայեցակարգերը

Նրանց

կողմից

(cf. Gleitman, 1992;

ուսումնասիրված

երեք

դասագրքերում ներկայացված էին տեքստեր, որոնք վերաբերում էին գենդերային
հիմնախնդիրներին, և ոչ մի տեքստ չկար էթնիկական կամ ռասայական
հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Այս շրջանի հիմնական դասագրքերն առավելապես արտացոլում էին գենդերային տարբերությունների հիմնախնդիրները:
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Ներածական դասագրքրերը, որոնք գրվել են սոցիալական կամ զարգացման
հոգեբանության ներկայացուցիչների մասին, ավելի շատ են արտացոլում
ֆեմինիստական հետազոտությունների հիմնական գաղափարախոսությունները:
Օրինակ՝ Մայերսի (1992) կողմից խմբագրված վերջին գրքի 22 էջերում
ներկայացված են գենդերային հարցեր և 8 էջեր նվիրված են ռասայական և/կամ
էթնիկական հիմնախնդիրներին: Սակայն, ինչպես բազմաթիվ այլ դասագրքեր, այն
ունի 22 էջ, որոնցում արտացոլվում են գենդերային տարբերություններին առնչվող
հիմնահարցեր: Այս գրքի առաջին հրատարակչությունը (1986) պարունակում էր
մեկ ամբողջական գլուխ, որը նվիրված էր գենդերային հիմնախնդիրներին: Ավելի
ուշ հրատարակչություններում այդ գլուխը փոխարինվել է սոցիալական տարբեր
հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունների ներկայացմամբ: Ես ինքս, լինելով այդ
դասագրքի

վաղ

փոփոխությունները

հրատարակչությունների
պայմանավորված

ռեցենզենտ,

էին

այն

գիտեմ,

որ

հանգամանքով,

նման

որ

այն

հոգեբանները, որոնք վարում էին ներածական դասընթացներ, դեմ էին, որ
առաջին կուրսի ուսանողները հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնեին
գենդերային հիմնախնդիրների վրա:
Ստեֆանի

Շիելդսը

(1994),

ուսումնասիրելով

ֆեմինիստական

ազդեցությունը հոգեբանության վրա, բացահայտել է, որ վերջին քսան հինգ
տարիների ընթացքում ֆեմինիստական հոգեբանների կողմից իրականացվել են
բավականաչափ շատ և ընդգրկուն հետազոտական և տեսական աշխատանքներ:
Նա միևնույն ժամանակ նշում է, որ բազմաթիվ ֆեմինիստական աշխատություններ դուրս են մնացել ընդհանուր հոգեբանական դաշտից:
ԱՄՆ–ում կանանց հոգեբանությունը կամ գենդերային հոգեբանությունը
դարձան հոգեբանության ֆակուլտետների ուսումնական ծրագրերի մի մաս:
Ամերիկյան

հոգեբանների

ուսումնասիրությունները
համալսարանների

51

ասոցացիայի

վկայում
տոկոսն

են
իր

այն

կողմից
մասին,

կրթական

իրականացված
որ

ծրագրերում

քոլեջների
ունի

և

նման

դասընթացներ (Womens Program Office, 1991)։ Այս ուսումնասիրությունը նաև
վկայում է այն մասին, որ բարձրագույն կրթական հաստատությունների մոտ 50
539

տոկոսը չունի նման դասընթացներ: Մենք բոլորոս, ովքեր արդեն քսան տարուց
ավելի է, ինչ դասավանդում ենք կանանց հոգեբանություն, մինչ օրս էլ զարմանում
ենք,

թե

ինչպես

կարող

են

որոշ

գիտնականներ

այդպես

թշնամաբար

տրամադրված լինել կանանց կամ գենդերային հոգեբանության հանդեպ:

Ոլորտի վաղ առաջնորդները

Ֆեմինիստական

գիտակարգում

ակտիվություն

ցուցաբերած

կանանց

մեծամասնությունն իրար ճանաչում են և անընդհատ հետևում են վերջիններիս
ուսումնասիրությունների ընթացքին՝ աջակցելով միմյանց: Այս գիտնականներից
շատերը, ինչպես ես արդեն նշել եմ, դարձել են հոգեբաններ,

գիտնականներ,

շարունակելով մնալ արմատական ֆեմինիստներ, դուրս են մնացել գիտական
հանրությունից:
Այս ոլորտի առաջատար դեմքերից են՝ Հելեն Ասթինը, Ֆլորենս Դենմարկը,
Վերջինիա Լեարին և ուրիշներ: Սակայն պետք է նշեմ, որ բոլոր այդ
գիտնականների և ֆեմինիստական հոգեբանության այլ ներկայացուցիչների
աշխատությունները միայն մասամբ են ճանաչում ստացել: Նման պատկերը
պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ աշխատությունները մեծ տարածում
չէին ստանում և գերազանցապես մնում էին հենց իրենց շարքերում: Դա նաև
պայմանավորված կարող է լինել այն հանգամանքով, որ այդ աշխատություններից
մեծամասնությունն իրենց կիրառությունը չեն ստացել եկող, երիտասարդ սերնդի
ներկայացուցիչների կողմից:
Քանի որ ֆեմինիստական գիտնականներն ունեն բավական խորքային
պատմություն,

նոր

սերդի

մասին

խոսելիս

նկատի

ենք

ունենում

այն

գիտնականներին, որոնք իրենց գործունեությունը ծավալել են 1970 – 1980 – ական
թվականներին: Կարծես թե կանանց այս սերունդն ավելի շատ էր կապված
հոգեբանության, այլ ոչ թե ֆեմինիզմի հետ, ինչպես որ իմ սերունդի կանանց
պարագայում էր:
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Այս սերնդի ֆեմինիստ հոգեբաններն առավելապես կենտրոնացած են
սոցիալական հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունների, այլ ոչ թե բուն
գենդերային տարբերությունների վրա:

Անհատականից դեպի մասնագիտական

Ես

կարծում

եմ,

որ

իմ

անձնական

ու

մասնագիտական

կյանքի

առանձնահատկությունները բնորոշում են իմ ժամանակաշրջանի ֆեմինիստ
հոգեբաններին:

Ես,

լինելով

հաջողական

դասախոս,

անձնավորություն,

այնուամենայնիվ, միշտ դժվարանում էի գտնել այն սահմանը, որը տարանջատում
էր ինձ «որպես լավ մարդ» և «որպես լավ ֆեմինիստ»։Ես ինքս անընդհատ բախվում
էի բազմաթիվ արգելքների և փակ դռների, որոնք պայմանավորված էին այն
հանգամանքով,

որ

ես

համարվում

էի

ֆեմինիստական

հոգեբանության

գաղափարախոսությունների կրողը: Ես իմ կյանքի ու գործունեության ընթացքում
նաև հասկացա, որ ցանկացած կնոջ որոշ դեպքերում շատ բարդ կամ գրեթե
անհնար է լինում հանդես գալ «որպես բացարձակ լավը»։ Ինչպես իմ բազմաթիվ
ընկերները, ես էլ անընդհատ դժվարություններ էի ունենում, երբ գնում էի այս կամ
այն հարցազրույցին մասնակցելու: Գործատուները կարծես ցանկանում էին, որ ես
լինեի ավելի շուտ «սոցիալական» հետազոտող, այլ ոչ թե «ֆեմինիստ»:
Ես մինչ օրս էլ ամուսնացած եմ իմ միակ ամուսնու հետ, ում հետ մենք
մեծացրել ենք մեր երկու աղջիկներին: Ընդ որում՝ նրանք մեծանալով ավելի
ֆեմինիստ են դառնում, քան մանուկ տարիքում էին: Օրինակ՝ իմ աղջիկներից
մեկը վարում է մոտոցիկլետ և զբաղվում համակարգչային ծրագրավորմամբ: Եվ
նա ունի խորին համոզմունք, որ ինքը այն եզակի կանանցից է, ով զբաղվում է
համակարգչային ծրագրավորմամբ:
Ես միշտ ինձ երջանիկ մարդ եմ համարել, քանի որ իմ մասնագիտական և
քաղաքական հայացքները միշտ համընկել են: Հենց այդ ամենի շնորհիվ է, որ ես
իրականացրել եմ իմ ուսումնասիրությունները, դասավանդել, հրատարակել
գրքեր և հոդվածներ: Իմ կյանքի հանդեպ ունեցած նման մոտեցումն է, որ ինձ
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հարստացրել է ինձ պես մտածող անձնացով, որոնցից շատերը դարձել են նաև լավ
ընկերներ, գաղափարային համախոհներ:
Այս գիրքը գրելու հիմնական պատճառներից մեկն այն է , որ սրա միջոցով
ես կարողացել եմ արտահայտել այն ամենը, ինչն իմ մեջ կա որպես
ֆեմինիստական հոգեբանի:
Ես ունեմ մեծ համոզմունք, որ եթե մարդը չի գիտակցում ու ընկալում այն,
որ ինքը գտնվում է ճիշտ վայրում և զբաղվում ճիշտ բանով, նա միշտ հակված է
հայտնվելու սխալ վայրում, և իրականացնելու սխալ գործունեություն:

TK Logan, Robert Walker, Carol E. Jordan, and Carl G. Leukefeld “Women and
Victimization: Contributing Factors, Interventions, and Implicators” / American
Psychological Association, Washington, DC, 2006 /

Chapter 4 Social Factors (pp. 65 - 91);
Chapter 5 Internal Contextual Factors (pp. 93 – 131)

ԳԼՈՒԽ 4: ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Մարիա Զ. – ի դեպքը

Ռոբերտն ու Մարիան արդեն վեց տարի է, ինչ ամուսնացել են: Երբ նրանք
նոր

էին

ամուսնացել,

ապրում

էին
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Ռոբերտոյի

ծնողների

հետ:

Այդ

ժամանակահատվածում Մարիան ականատես էր եղել Ռոբորտոյի ծնողների միջև
տեղի ունեցող մի քանի բռնության դրսևորման դեպքերի, և Ռոբերտոն,
անկեղծանալով, պատմել էր Մարիային, որ իր մայրը բազմիցս բռնության է
ենթարկվել իր հոր կողմից:
Երբ նրանք լքել էին Ռոբերտոյի ծնողների տունը և ապրում էին միայնակ,
Ռոբերտոն սկսել էր հուզական բռնություն ցուցաբերել Մարիայի նկատմամբ:
Ամենն այնքան էր խորացել, որ դրան հաջորդել էր նաև ֆիզիկական բռնությունը:
Մարիան լքում է Ռոբերտոյին և չունենալով աշխատանք` իր փոքր երեխայի հետ
գնում է ապրելու իր ծնողների տանը, որտեղ ապրում էին նրա մայրը և Մարիայի
չորս քույրերը:
Մարիան պայքարում էր նրա համար, որ ապրի իր ամուսնուց և մորից
անկախ, բայց նա չէր ավարտել ավագ դպրոցը և դժվարությունների առաջ էր
կանգնում աշխատանք որոնելիս: Մարիան, երբ բաժանվում է Ռոբերտոյից, դիմում
է իր մոր օգնությանը, բայց նրա մայրն ասում է, որ ինքն էլ բեռնության ենթարկվել
իր վերջին երկու ամուսինների կողմից, և որ Մարիան չպետք է ավելին ակնկալի
իր ամուսնուց:
Մարիան շարունակում է ելք որոնել, որպեսզի կարողանա ապրել միայնակ:
Նա անընդհատ բախվում էր բռնության դրսևորումների և նրա մոտ խոր
համոզմունք էր ձևավորվում, որ իր դրությունից դուրս գալու ելք գոյություն չունի:

***
Դասական

սոցոլոգիական

տեսություններում,

անհատների

վարքերը

դիտարկվում են սոցիալական այն համատեքստում, որում նրանք գտնվում ու
գործում

են

(Ritzer,

1999)։

Վեյստեյնը

(p.

2;

1971)

նշում

է,

որ

ուսումնասիրություններ կատարելիս հարկավոր է միավորել անհատականն ու
սոցիալականը․

«Հոգեբանության

ուսումնասիրությունների

անհատի

անհաջողությունների

և

նրա

պատճառն

գործունեության
այն

է,

որ

հոգեբանությունն ուսումնասիրում է վերջիններիս ներքին մեխանիզմները,
մինչդեռ հարկավոր է դա կատարել սոցիալական համատեքստում»: Նույն կերպ է
հարցին մոտենում Միլգրամը (p. 205; 1974)՝ պնդելով, որ «պետք է ոչ թե դիտարկել
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հենց բուն անհատին, այլ այն միջավայրն ու իիրադրությունը, որում նա գտնվում է,
և որով որ պայմանավորված է, թե նա ինչ վարք կցուցաբերի»:
Պարսոնսը (1951) նշում է, որ անհատներն ու նրանց շրջապատող
միջավայրերն ինտերակտիվ են, և որ հենց այդ ինտերակցիան է ընկած
սոցիալական համակարգի կառուցվածքի հիմքում: Մի շարք այլ գիտնականներ ևս
ընդգծում են սոցիալ – մշակութային գործոնների դերն ու նշանակությունը
անհատի կյանքում ու գործունեությունում (Modell, 1996)։ Այնպիսի սոցիալական
գործոններ, ինչպիսիք են սոցիալ – տնտեսական կարգավիճակն ու սոցիալական
միջավայրը, կարող են ծառայել որպես զոհայնացումից պաշտպանող, ինչպես նաև
զոհայնացման

հանդեպ

կոպինգ

մեխանիզմների

դրսևորմանը

նպաստող

գործոններ (Diener, Oishi & Lucas, 2003; Hobfall, Freedy, Green, & Solomon, 1996; Tiet

et al., 1998)։ Սակայն հարկ է նշել, որ այդ նույն գործոնները կարող են բարձրացնել
զոհայնացման ռիսկայնությունը, նպաստել հոգեկան առողջության ոլորտում
խնդիրների

առաջացմանը,

ինչպես

նաև

թմրանյութերի

և

ալկոհոլի

չարաշահմանը:
Սոցիալական
կարգավիճակը,
զոհայնացման

գործոնները,

սոցիալական
ռիսկայնության

մասնավորապես

միջավայրը

կարող

բարձրացմանը`

հոգեբանական ու կենսակերպի գործոնների
տնտեսական

կարգավիճակն

ասոցացվում

սոցիալ
են

–

տնտեսական

նպաստել

անկախ

կանանց

կենսաբանական,

ազդեցությունից: Սոցիալ –
է

զոհայնացման,

ֆիզիկական

առողջության, հոգեկան առողջության և թմրանյութերի ու ալկոհոլի չարաշահման
հետ: Այս և մի շարք այլ հարցեր կքննարկվեն այս գլխի շրջանակում:

Սոցիալ – տնտեսական կարգավիճակ

Սոցիալ – տնտեսական ցածր կարգավիճակն ասոցացվում է կանանց
համար բացասական հետևանքներ ունեցող երևույթների հետ: Նման բնորոշումը
տարածվում է նաև այնպիսի խնդիրների վրա, ինչպիսիք են զոհայնացումը,
թմրանյութերի ու ալկոհոլի չարաշահումը, հոգևոր ու ֆիզիկական առողջության
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խնդիրները (Scott Collins et al., 1999; Substance Abuse and Mental Health Services

Administration [SAMHSA], 1997, 2000; U.S. Department of Justice, 1997)։ Սոցիալ –
տնտեսական

ցածր

կարգավիճակի

ասոցացումն

այնպիսի

բացասական

երևույթների հետ, ինչպիսիք են հոգևոր և ֆիզիկական առողջության խնդիրները,
գերազանցապես նեղացված է: Այլ կերպ ասած՝

սոցիալ – տնտեսական ցածր

կարգավիճակն ազդում է ֆիզիկական ու հոգևոր գործառության նվազեցման վրա

(E. Goodman, 1999; Marmot et al., 1998; Marmot, Ryff, Bumpass, Shipley, & Marks,
1997)։ Այս գլխում սոցիալ – տնտեսական կարգավիճակը հասկացվում է որպես
երեք բաղադրիչների (կրթություն, եկամուտ և աշխատանք) համադրություն (Gallo

& Matthews, 2003; Marmot et al., 1998)։

Սոցիալ – տնտսական կարգավիճակն ու զոհայնացումը

Կանանց

հանդեպ

բռնության

դրսևորման

ավելի

վաղ

ուսումնասիրություններում զուգորդություններ արվում էին միայն ամուսնական
բռնության ու աղքատության միջև, սակայն ֆեմինիստական ուղղվածության
ներկայացուցիչներն իրավապահ մարմինների ուշադրությունը կենտրոնացրին
այն իրողության վրա, որ միջին և բարձր դասի կանայք ևս ենթարկվում են
բռնության: Այս ամենն իր հերթին հանգեցրեց նրան, որ որոշ փաստաբաններ
սկսեցին հավատալ, որ ամուսնական բռնությունը մի երևույթ է, որի զոհ կարող են
դառնալ բոլոր կանայք` անկախ սոցիալ – տնտեսական կարգավիճակից:
Այնուամենայնիվ, վերջին շրջանում արված ուսումնասիրությունները ցույց են
տալիս, որ կանայք, որոնց ընտանիքներում առկա են ցածր եկամուտներ, առավել
շատ են հակված դառնալու բռնության տարբեր դրսևորումների, այդ թվում՝
սեռական

բռնաբարության

և

զուգընկերոջ

կողմից

բռնության

տարբեր

դրսևորումների զոհ (U.S. Department of Justice, 1997)։ Որպես համեմատություն՝
ընդհանուր և կլինիկական բնակչությունում կանանց 22 – 44 % -ը նշել է, որ կյանքի
ընթացքում ենթարկվել է ֆիզիկական կամ սեռական բռնության ամուսնու կամ
զուգընկերոջ կողմից, և

կանանց 1 – 17 %-ը նշել է, որ վերջին տարիներին
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ենթարկվել է բռնության ամուսնու կամ զուգընկերող կողմից (Richardson et al.,

2002; Tjaden & Thoennes, 2000b; Wilt & Olson, 1996)։ Մի այլ ուսումնասիրություն
ցույց է տվել, որ ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների կանայք յոթ անգամ ավելի
մեծ հավանականություն ունեն զոհայնացման, քան կանայք, որոնք բնակվում են
տարեկան ավելի բարձր եկամուտ ունեցող ընտանիքներում (U.S. Department of

Justice, 2000)։ Բիռնեն, Ռեսնիկը, Կիլպատրիկը, Բեստն ու Սաունդերսը (1999),
վերլուծելով մեկ տարվա ընթացքում իրականացված ծավալուն հեռախոսային
հետազոտության (N = 2,683) արդյունքները, գտել են, որ սոցիալ – տնտեսական
կարգավիճակը զգալիորեն կապված է զոհայնացման ռիսկի հետ:

Սոցիալ

–

տնտեսական

կարգավիճակն

ու

ֆիզիկական

և

հոգևոր

առողջությունը, թմրանյութերի ու ալկոհոլի չարաշահումը

Սոցիալ – տնտեսական ցածր կարգավիճակն ասոցացվում է հոգևոր և
ֆիզիակական առողջության մի շարք խնդիրների առաջացման հետ (Dohrenwend

et al., 1992; E. Goodman, 1999; Kessler et al., 1994; Multau & Schooler, 2002)։ Սոցիալ –
տնտեսական բարձր

կարգավիճակ ունեցող անհատները սովորաբար քիչ

ֆիզիկական առողջության խնդիրներ են ունենում, ավելի երկարակյաց են, քան
անհատները, որոնց բնորոշ է սոցիալ – տնտեսական ցածր կարգավիճակը (Adler &

Snibbe, 2003; Buka, 2002; Gallo and Mathews, 2003)։ Նման միտում նկատվում է նաև
հոգևոր առողջության ոլորտի խնդիրների հետ կապված: Օրինակ՝ Գալլոն և
Մատեուսը, (2003) ուսումնասիրելով գրականությունը, գտել են հիմնավորված
ապացույցներ, որոնք հնարավորություն են տալիս պնդելու, որ դեպրեսիայի և ր
սոցիալ – տնտեսական

ցածկարգավիճակի միջև առկա է ուղիղ կապ: Ավելի

կոնկրետ, մեկ հետազոտական ուսումնասիրություն բացահայտել է, որ ցածր
եկամուտ ունեցող կանայք ավելի են հակված դեպրեսիվ ախտանշաններ կամ
անհանգստություն ցուցաբերելուն, քան կանայք, որոնք ունեն ավելի բարձր
եկամուտ (Scott Collins et. al., 1999)։
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Տարօրինակ

չի

թվա

այն

իրականությունը,

որ

այն

խմբերի

ներկայացուցիչները, որոնք ունեն սոցիալ – տնտեսական ցածր կարգավիճակ,
առավել հակված են

թմրանյութերի ու ալկոհոլի չարաշահմանը: Որոշ

հետազոտոթյուններ վկայում են, որ գոյություն ունի կապ սոցիալ – տնտեսական
ցածր կարգավիճակի և այնպիսի բացասական վարքային դրսևորումների միջև,
ինչպիսիք են ծխախոտի կիրառումը և այլ տեսակի քիմիական նյութերից
կախվածությունը (D’Onofrio, 1997; E. Goodman & Huang, 2002)։ Օրինակ՝ մի
հետազոտության արդյունքները վկայում են այն մասին, որ դրական բարձր
կորոլյացիոն կապ է առկա ցածր կրթական ու աշխատանքային մակարդակների և
ապօրինի

թմրանյութերի

օգտագործման

միջև

(SAMHSA,

2001a)։

Այլ

հետազոտություններ վկայում են, որ կապ կա թմրանյութերի օգտագործման ու
ապահովվածության աստիճանի միջև (Delva, Neumark, Furr, & Anthony, 2000;

Pollack, Danzinger, Seefeldt, & Jaykody, 2002; L.Schmidt & McCarty, 2000)։ Ինչպես
նաև

որոշակի

կապ

է

բացահայտվել

աշխատանքային

խնդիրների

ու

թմրանյութերի կիրառման միջև (J. Bachman, Wadsworth, O’Malley, Johnson &

Schulenbard, 1997; Bray, Zarkin, Dennis, & French, 2000; R. Bryant, Samarnyake, &
Wilhite, 2000; Montoya, Bell, Atkinson, Nagy, & Whitsett, 2002)։ Սակայն այնքան էլ
պարզ չէ, թե որտեղից են առաջ գալիս վերը թվարկված զուգորդությունները:
Ստորև կներկայացվեն

մի քանի հիպոթեզեր, որոնք փորձում են հիմնավորել

նման զուգորդությունների առկայությունը:
Ձևավորվել են մի շարք տեսություններ, այդ թվում՝ ընտրողականության,
սոցիալական պատճառականության, անուղղակի ընտրության տեսությունները,
որոնք փորձ են կատարել բացահայտելու այն կապը, որն առկա է սոցիալ –
տնտեսական կարգավիճակի և ֆիզիկական, հոգևոր առողջության խնդիրների
առաջացման միջև:
Սոցիալական շարժման տեսության հիմնադիրներ Հոլլինսեադն ու Ռեդլիխը
(1964) առաջ են քաշել այս տեսությունը, որպեսզի բացատրեն սոցիալ –
տնտեսական ցածր խմբերի մոտ հոգևոր խանգարումների լայն տարածումը:
Համաձայն այդ տեսության՝ որոշ հոգեկան խանգարումներ նպաստում են
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աշխատունակության նվազեցմանը, ճնշում են տնտեսության զարգացումը, որոնք
էլ իրենց հերթին շարժիչ ուժ են հանդիսանում սոցիալ – տնտեսական ցածր
գոտիների ձևավորման համար (Hollingshead & Redlich, 1964, 1993)։ Այլ կերպ
ասած, համաձայն այս տեսության, անհատները ներգրավվում են որոշակի
միջավայր՝

կախված

իրենց

ֆիզիկական

կամ

հոգևոր

առողջության

կարգավիճակից (Dohrenwend et al., 1998)։ Օրինակ՝ կինը, որը խոր դեպրեսիվ
ապրումներ ունի, կարող է ի վիճակի չլինել իրականացնել իր աշխատանքը և
ստիպված լինի ապրել քիչ եկամուտով ու ոչ այնքան բարենպաստ պայմաններում:
Մարմոտն ու գործընկերները (1997) առաջադրել են մի տեսություն,
համաձայն որի՝ ընտանեկան պատմությունը, ներառյալ սոցիալ–տնտեսական
կարգավիճակը, ազդում են մեծահասակների սոցիալական պայմանների վրա,
որոնք էլ իրենց հերթին ներգործում են առողջության վրա: Օրինակ՝ նրանք
փորձում էին ցույց տալ այն զուգահեռները, որոնք առկա են սոցիալ – տնտեսական
կարգավիճակի և հոգևոր ու ֆիզիկական առողջության խնդիրների միջև:

Ամփոփում

Կարելի է ասել, որ սոցիալ–տնտեսական ցածր կարգավիճակն անմիջական
կապ ու ազդեցություն ունի զոհայնացման գործընթացի ու ֆիզիկական և հոգևոր
առողջության խնդիրների առաջացման վրա: Բազմաթիվ տեսություններ նպատակաուղղված են սոցիալ – տնտեսական գործոնների ազդեցության դերը զոհայնացման

և

ֆիզիկական

ու

հոգևոր

խնդիրների

առաջացման

գործընթացում

բացահայտելուն: Այդ ամենի պատճառ կարող են դառնալ սոցիալ - տնտեսական
ցածր կարգավիճակը, ոչ բարենպաստ սոցիալ–տնտեսական միջավայրը: Նման
մարդկանց մոտ կարող է դսևորվել լարվածության (սթրեսայնության) բարձր
մակարդակ, նրանք առավել մեծ հավանականություն ունեն ցուցաբերելու
ռիսկային վարք, օրինակ՝ թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահում, որը
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համարվում է սթրեսային իրավիճակների, իրենց ֆիզիկական կամ հոգևոր
առողջության խնդիրների հաղթահարման միջոց:

Սոցիալական միջավայր

Սոցիալական

միջավայրն

առանձնահատուկ

նշանակություն

ունի

մարդկանց կյանքում: Մարիայի կյանքում վաղ մանկությունից բռնությունն առկա
էր

իրեն շրջապատող միջավայրում: Այդ ամենին գումարվում էին վերջինիս

աշխատանք ձեռք բերելու հնարավորության սահմանափակումներն ու սոցիալական միջավայրի ազդեցությունը: Այս ամենը Մարիայի մոտ առաջացնում էին
զգացողություն, որ նա գտնվում է փակուղում: Այս ենթագլուխն ուղղված է այն
ուսումնասիրությունների վերլուծությանը, որոնք հակված են ցույց տալու, թե
ինչպես սոցիալական միջավայրը ծնողական ընտանիքի, շրջակա միջավայրի ու
սոցիալական նորմերի միջոցով կարող է նպաստել անձի զոհայնացման և
թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահման խոցելիության բարձրացմանը:

Ընտանիք

Գրականության ուսումնասիրությունների արդյունքոմ Ռեպետին, Թեյլորը և
Սեմանը (2002) եկան այն եզրակացության, որ մանուկ տարիքում ընտանեկան
միջավայրի ընկալումը անմիջական կապ ունի հետագա կենսագործունեության
ընթացքում հոգևոր ու ֆիզիկական առողջության ձևավորման գործընթացի վրա (p.

330):
Սոցիալական ուսուցումը, որն ընթանում է ընտանիքում, կարող է ազդել
զոհայնացման, թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահման և

ռիսկային այլ

վարքերի ձևավորման վրա: Ընտանեկան գործոնները կարող են այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որոնք կնպաստեն պրոբլեմային վարքի դրսևորմանը մեծ տարիքում: Որպես այդպիսի պայմաններ՝ կարելի է դիտարկել սոցիալիզացիան, ընտանեկան ղեկավարման ձևերը և միջավայրի անբարենպաստ պայմանները (Chilcoat
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& Anthony, 1996; R. Johnson, Hoffman & Gerstein, 1996; McLoyd, 1998; Wills & Yaeger,
2003)։

Սոցիալիզացիա
Սոցիալիզացիան ներառնում է ընտանիքի և վարքային ծնողավարության
մոդելավորման սոցիալական ուսուցումը: Հետազոտությունները բացահայտել են
կապը ընտանեկան առանձնահատկությունների և ծնող դառնալու, ամուսնության
հանդեպ վերաբերմունքի, կոնֆլիկտների հաղթահարման ձևերի և դինամիկ այլ
փոխհարաբերությունների միջև (Amato & DeBoer, 2001; Barber, 2000; Conger, Cui,

Bryant, & Elder, 2000; Furstenberg & Weiss, 2000; Levy, Wamboldt, & Fiese, 1997)։
Վերջին հետազոտություններից մեկում բացահայտվել է, որ ամուսինների հետ
համեմատած՝ կանանց ընտանեկան փորձն ավելի շատ է կապված իրենց ու իրենց
ամուսինների ընտանիքի մասին պատկերացումների հետ (Sabatelli & Bratle –

Haring, 2003)։
Գրականության ուսումնասիրության արդյունքում Կարլսոնը (2000) բացահայտել է, որ յուրաքանչյուր տարի երեխաների մոտ 10 – 20 % -ը ականատես է
լինում ամուսինների կողմից դրսևորվող բռնությանը, և որ վերջիններիս 30 % - ն էլ
հենց ինքն է դառնում ծնողական նման բռնության զոհ: Փաստացիորեն բռնության
դրսևորումներ ունեցող ընտանիքների երեխաների երկու երրորդը ականատես է
լինում (լսում կամ տեսնում է) ծնողների միջև տեղի ունեցող բռնության
դրսևորումներին (G. Holden, Geffner, & Jouriles, 1998; Hotton, 2001; Hutchison &

Hirschel, 2001)։ Ընտանեկան բռնության նման տեսարաններին ականատես լինելն
իր ազդեցությունն է թողնում երեխայի հետագա կյանքի վրա (Edleson, 1999; G.

Holden et al., 1998; H. Hughes, 1988)։
ՄքՆեալն ու Ամատոն (1998) բացահայտել են, որ ընտանիքում առկա
բռնության դրսևորումները բացասական ազդեցություն են թողնում անձի հետագա
զարգացման ու գործունեության վրա: Ընդ որում՝ այդ բացասական երևույթները
ազդում

են

ծնող–երեխա

փոխհարաբերությունների

հոգեբանական բարեկեցությունը,

վրա,

նվազեցնում

են

հետագայում երեխաների կողմից բռնության
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դրսևորման, կոնֆլիկտների ձևավորման պատճառ են դառնում՝ հանգեցնելով
ամուսնալուծությունների, թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահման (McNeal &

Amato, 1998)։
Ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի, ծնողների կամ քույրեր – եղբայրների
կողմից թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահումը զգալորեն բարձրացնում է
ընտանիքի այլ անդամների կողմից թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահման
հավանականությունը (Biederman, Faraone, Monuteaux, & Feighener, 2000; Denton &

Kampfe, 1994; Schuchit, 1992; Windle, 2000)։
Ծնողական վարքն ու թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահումը էականորեն կապված է նրանց երեխաների կողմից ցուցաբերվող վարքի ու թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահման հետ (Brody, Ge, Katz & Arias, 2000; C.

Jackson, Henriksen, & Dickinson, 1999)։ Այս ամենից բացի՝ Վայտը, Զոնսոնն ու
Բույսկեն (2000) բացահայտել են, որ ծնողների կողմից խմիչքների կիրառումը՝
որպես վարքային մոդել, ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում երեխայի հետագա
վարքային դրսևորումների վրա, քան ծնողավարության ոճերը, որոնք առկա են
ընտանիքում: Բիեդեմանն ու գործընկերները (2000) բացահայտել են, որ եթե
ծնողների կողմից թմրանյութի կամ ալկոհոլի չարաշումը անձի վրա իր բացասական ազդեցությունն ունենում է գերազանցապես այն ժամանակ, երբ երեխան
դեռահաս է: Ծնողները կարող են նաև բացասական ազդեցություն ունենալ իրենց
երեխաների և վերջիններիս վարքի վրա՝ ձևավորելով բացասական վարքային
մոդելներ,

խրախուսելով

թմրանյութերի

օգտագործումը,

սոցիալական

ու

ակադեմիական հմտություններ չձևավորելով (Finn et al., 1997; Rutter, 1987, 1990;

SAMHSA, 2001b; Zucker, Ellis, Fitzgerald, Bingham, & Sanford, 1996)։ Ավելին,
թմրանյութերի և ալկոհոլի հասանելիությունը մեծանում է, երբ այն առկա է տանը,
որն էլ իր հերթին մեծացնում է թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահման
հավանականությունը (C. Jackson et al., 1999)։

Ընտանիքի ղեկավարում

551

Ընտանեկան ռիսկային գործոնները կարող ենք դասակարդել երեք
հիմնական

ոլոտներով`

ընտանեկան

ղեկավարում,

ընտանեկան

փոխհարաբերությունների շաբլոններ և ծնող – երեխա փոխհարաբերություններ:
Ընտանեկան

ղեկավարման

ոճն

ու

առանձնահատկություններն

իրենց

ազդեցությունն են ունենում երեխայի բացասական վարքային դրսևորումների
վրա: Մասնավորապես խոսքը գնում է մեկ ծնողով ընտանիքիների մասին, որտեղ
վերահսկումն ավելի քիչ է և ավելի մեծ է

թմրանյութերի օգտագործման

հավանականությունը (Chassin, Curran, Hussong, & Colder, 1996; Chilcoat & Anthony,

1996; Garis, 1998; Jenkins & Zunguze, 1998; R. Johnson et al., 1996)։ Մեկ ծնողով
ընտանիքներում ծնողներն ունեն ցածր եկամուտ, քիչ ժամանակ և ռեսուրսներ,
որոնք անհրաժեշտ են երեխաների խնամքի և աջակցության համար (Amato, 1999;

McLanahan & Booth, 1989)։
Սահմանափակ ծնողական վերահսկման հետևանք է նաև այն, որ
երեխաներն ունենում են բավականաչափ շատ չկարգավորված ժամանակ, ինչն էլ
իր հերթին կարող է նպաստավոր լինել դելիկվենտ խմբավորումներ ներգրավվելու
համար (Heymann, 2000)։ Օրինակ՝ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
աղջիկները, որոնք ունեն միայն մեկ ծնող, մեծ հավանականություն ունեն
դելիկվենտ վարքի, այդ թվում՝ թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահման,
դրսևորման (S. Duncan, Duncan, Strycker, & Chaummenton, 2002; Griffin, Botvin,

Scheier, Diaz, & Miller, 2000; McKnight & Loper, 2002), ինչպես նաև դեռահասության
տարիքում հղիության (B. Miller, 2002; B. Miller, Benson, & Galbraith, 2001)։
Մի շարք այլ հետազոտություններ հավաստում են, որ գոյություն ունի
անմիջական կապ թմրանյութերի կիրառման և ծնող–երեխա փոխհարաբերություններում առկա կոնֆլիկտների, մայրական լիարժեք կերպարի բացակայության
միջև (Bray, Adams, Getz, & Baer, 2001; Brook, Cohen, Whiteman, & Gordon, 1992; T.

Duncac, Duncan, & Hops, 1994; Pillow, Barrera, & Chassin, 1998; Wills & Yaeger, 2003)։
Ծնող–երեխա փոխհարաբերություններում առկա բացասական փոխհարաբերություններն ու կոնֆլիկտները ևս կապ ունեն ռիսկային վարքի ձևավորման ու
հետագա դրսևորման հետ: Ռիսկային նման վարքի դրսևորման օրինակ կարող են
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հանդիսանալ

տանից

փախուստը,

հասակակիցների

դելիկվենտ

խմբերին

անդամակցելը, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են բարձրացնել զոհայնացման
հավանականությունը (Agnew, 1991; Hays & revetto, 1990; Ringwalt, Greene, &

Robertson, 1998)։

Շրջակա միջավայրի բացասական պայմաններ
Ընտանեկան մյուս գործոնը, որը ենթադրաբար կարող է կապ ունենալ
անձի վարքային դրսևորումների վրա, երեխայի զարգացման պայմաններն են:
Երեխաները, որոնք ապրում են ծայրաստիճան աղքատության պայմաններում
կամ ենթարկվում են բռնության, շատ ավելի մեծ հավանականություն ունեն մեծ
տարիքում բացասական հետևանքների հետ բախվելու: Ընտանեկան պայմաններն
ու ընտանիքում առկա մոդելները մեծ ազդեցություն են ունենում անձի սոցիալիզացիայի գործընթացի վրա:
Ընտանիքի աղքատության մակարդակը կապ ունի դեռահասների ու
մեծահասակների մոտ այնպիսի գոյացությունների ձևավորման հետ, ինչպիսիք են
կրթական ցածր ունակությունը, դեռահասության շրջանում դելիկվենտ վարքային
դրսևորումները, հոգևոր առողջության ոլորտի խնդիրները (G. Duncan, yeung,

Brooks-Gunn, & Smith, 1998; Jarjoura, Triplett, & Brinker, 2002; Schoon, Sacker, &
Bartley, 2003)։
Դունկանն ու գործընկերները (1998) բացահայտել են, որ վաղ մանկությունում ընտանիքում առկա աղքատությունը բերում է երեխայի դպրոցն ավարտելու
ցածր հավանականության: Այս նույն հետզոտության արդյունքները վկայում են, որ
նախադպրոցական
աղքատությունը

ու

դեռահասության

որոշակի

բացասական

տարիքներում
ազդեցություն

ընտանիքում
է

ունենում

առկա
անձի

համալսարանական կյանքի վրա, որն էլ իր հերթին հասուն տարիքում իր
ազդեցությունն է ունենում անհատի սոցիալ–տնտեսական մակարդակի վրա,
վերջինս էլ կարող է նպաստել հոգևոր ու առողջական խնդիրների առաջացմանը:
Շունի և գործընկերների (2003) կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները ևս մեկ անգամ փաստում են այն ենթադրության մասին, որ վաղ
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մանկությունում

ընտանիքում

առկա

բացասական

սոցիալ–տնտեսական

մթնոլորտն իր ազդեցությունն է ունենում անձի հասուն կյանքի վրա: Այս ամենից
բացի՝ մեկ ծնողով ընտանիքներում, աղքատությունից բացի, բացասական մի այլ
գործոն են հանդիսանում ծնողական սթրեսը և դրսևորվող կոպինգները, որոնք
իրենց ուրույն ազդեցությունն են ունենում ծնողական վարքի վրա և նպաստում
երեխայի հակահարմարմանը (դեզադապտացիային) (McLoyd, 1990; McLoyd,

Jayartane, Ceballo, & Borquez, 1994)։
Աղքատության մակարդակի հետ միասին ընտանեկան անբարենպաստ
պայմանները ևս կարող են իրենց ազդեցությունն ունենալ անձի հասուն կյանքի
վրա:

Ընտանիքում

դրսևորվող

ծնողական

բռնությունը,

այդ

թվում՝

նաև

բռնաբարություն դեպքերը, կարող են ազդեցություն ունենալ այնպիսի որոլտների
զարգացման վրա, ինչպիսիք են հոգևոր առողջության ոլորտը, ալկոհոլի կամ
թմրանյութերի չարաշահումը, ինչպես նաև ավելացնում են կրկնազոհայնացման
հավանականությունը (McCloskey, Figuerdo, & Koss, 1995; National Research Council,

1993; S. Ross, 1996)։
Կանանց, որոնք երեխա հասակում ենթարկվել են զոհայնացման, նրանց
բնորոշ է հետվնասվածքային տրավմայի, դեպրեսիայի և այլ տեսակի հոգևոր
առողջության խնդիրների առկայությունը, և նման հոգևոր խնդիրները սկսում են ի
հայտ գալ բավական վաղ ժամանակաշրջանից (Arata, 1999a, 199b; Briere, 1988;

Briere & Runtz, 1987, 1988; S. Gol, Sinclair, & Balge, 1999)։
Պուտնամայի (2003) կողմից իրականացված վերլուծությունը վկայում է այն
մասին, որ վաղ մանկությունում բռնության ենթարկվելը պատճառ է դառնում մեծ
տարիքում

ալկոհոլի

կամ

թմրանյութերի

չարաշահման,

հաճախակի

դեպրեսիաների դրսևորման համար:
Բավականաչափ շատ քանակությամբ կանանց ընտրանքի հիման վրա
Վիլսնեյքի, Վոգելտանցի, Կլասսանի և Հարրիսի (1997) կողմից իրականացված
հետազոտոթյունից երևում է, որ վաղ մանկությունում
ենթարկված

կանայք

հասուն

տարքում

ցուցաբերում

սեռական բռնության
են

կախվածություն

ալկոհոլից, ունենում են ալկոհոլի չարաշահման հետ կապված խնդիրներ,
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ալկոհոլից,

ինչպես

նաև

թմրանյութերից

կախվածության

խնդիրներ:

Հետազոտության արդյունքները վկայում են նաև, որ նման խնդիրներ չեն նկատվում սեռական բռնության չենթարկված կանանց մոտ: Դունկանը, Սաունդերսը,
Կիլպատրիկը,

Հանսոնն

ու

Ռեսնիքը

(1996)

իրենց

ուսումնասիրության

արդյունքների վերլուծության արդյունքում բացահայտել են, որ կանայք, որոնք
վաղ մանկությունում ենթարկվել են ֆիզիկական բռնության, ավելի հաճախ են
հասուն տարիքում ունենում կախվածություն ալկոհոլից, թմրանյութերից և այլ
տեսակի քիմիական նյութերից, քան ֆիզիկական բռնոթյան չենթարկված կանայք:
Նմանատիպ արդյունքներ են ստացել նաև Պոլուսնին և Ֆոլլետտը (1995):
Համաձայն նրանց ուսումնասիրության արդյունքների՝ այն կանայք, որոնք երեխա
ժամանակ ենթարկվել են սեռական բռնության, ավելի մեծ հավանականություն
ունեն թմրամոլ կամ ալկոհոլիկ դառնալու, քան այն կանայք, որոնք չեն ենթարկվել
սեռական բռնության (R. Duncan et al., 1996; Kilpatrick et al., 2000)։
Ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տվել, որ կանայք, որոնք ունեն վաղ
մանկությունում սեռական բռնության ենթարկվելու փորձ, հասուն տարիքում
ավելի մեծ հավանականություն ունեն նորից սեռական բռնության ենթարկվելու,
ինչպես նաև զոհայնացվելու զուգընկերոջ կողմից, քան սեռական բռնության
չենթարկված կանայք (DiLillo, Giuffre, Tremblay, & Peterson, 2001; Elliott, Mok, &

Briere, 2004; Gilbert, Giuffre, Tremblay, & Peterson, 2001; Elliot, Mok, & Briere, 2004;
Gilbert, El-Bassel, Schilling, & Friedman, 1997; Tjaden & Thoennes, 2000a)։ Ուստի
կարելի է ասել, որ վաղ մանկությունում բռնարար ընտանիքում մեծանալը կարող
է հասուն տարիքում բերել զոհայնացման ռիսկի բարձրացմանը, հոգևոր
առողջության

խնդիրների

դրսևորմանը

ու

թմրանյութերի

կամ

ալկոհոլի

չարաշահմանը:
Բացի այդ՝ շատ դժվար է գտնել երեխայի, որը, ընտանիքում ենթարկվելով
բռնության, չի հանդիպում ընտանեկան միջավայրում դրսևորվող այլ խնդիրների:
Ուսումնասիրություններից մեկի արդյունքում բացահայտվել է, որ անկախ այն
բանից, թե հենց ինքը՝ երեխան է ենթարկվում բռնության, թե ականատես է լինում
ծնողների միջև տեղի ունեցող բռնությանը, թե ինքն է ենթարկվում բռնության և
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ականատես լինում բռնության դրսևորմանը, հասուն տարիքում գրեթե նույն
հավանականությամբ վերջինս կարող է զոհայնացվել, ունենալ հոգևոր առողջության, ինչպես նաև ալկոհոլի կամ թմրանյութերի չարաշահման խնդիրներ

(Kitzmann, Gaylord, Holt & Kenny, 2003)։ Մյուս կողմից, Էռենսաֆտի և գործընկերների (2003) կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են
այն մասին, որ վաղ մանկությունում ծնողների միջև դրսևորվող բռնությանն ականատես լինելը մեծապես ազդում է հասուն տարիքում զուգընկերոջ հետ հարաբերությունների, ծնողավարության, տարաբնույթ խանգարումների դրսևորման վրա:
Համաձայն մեկ այլ ուսումնասիրության՝ վաղ մանկությունում բռնության
ենթարկվելու փորձն ու ծնողների միջև բռնության դրսևորումներին ականատես
լինելը կարող է ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ հասուն տարիքում լուրջ
խնդիրների առաջացման վրա, քան բռնության դրսևորման մի իրադրությանն
ականատես լինելը:
Վերջապես, վաղ մանկությունում տեղի ունեցած բռնության դրսևորումները
կարող են ունենալ ամենատարբեր հետևանքներ: Օրինակ՝ Մակերի և Կեմմելմեյերի (1998) կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներից երևում
է, որ կանայք, որոնք վաղ մանկությունում ականատես են եղել ծնողների միջև
դրսևորվող բռնությանը, ավելի մեծ հավանականություն ունեն այլ սեռերի հետ
հարաբերություններում խնդիրներ ունենալու, նրանց բնորոշ է հակահասարակական վարքը, նրանց մոտ առավել մեծ է հոգևոր ոլորտի խնդիրներ ունենալու
հավանականությունը, այդ թվում՝ նաև դեպրեսիայի դրսևորումները: Նմանատիպ
հետևանքներ են դուրս բերվել նաև այն անձանց մոտ, որոնք վաղ մանկությունում,
բացի այն բանից, որ ականատես են եղել ծնողների միջև բռնության դրսևորմանը,
իրենք ևս ենթարկվել են բռնության տարբեր ձևերի դրսևորմանը, մասնավորապես
ֆիզիկական և սեռական բռնության:
Բացի այս ամենից՝ բացահայտվել է, որ ուղիղ կապ կա ընտանիքում
ալկոհոլի ու թմրանյութերի չարաշահման և ընտանիքում բռնության դրսևորման
միջև: Որքան ավելի շատ է ընտանիքում ալկոհոլի և թմրանյութի չարաշահումը,
այնքան ավելի է մեծ հավանականությունը, որ տվյալ ընտանիքում երեխայի
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հանդեպ բռնություն, ինչպես նաև ընտանեկան բռնություն կդրսևորվի (Bays, 1990;

Feig, 1990)։ Ավելին, որքան ավելի շատ են ընտանիքում ռիսկային գործոնները,
այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ երեխայի մոտ դրսևորվեն
բացասական հետևանքներ (Bagley & Mallick, 2000; Evans & English, 2002)։ Օրինակ՝
Յաման, Ֆոգասը, Տիգարդենը, և Հաստինգը (1993) գտնում են, որ կանայք, որոնք
վաղ մանկությունում ենթարկվել են սեռական բռնության, և իրենց ընտանիքներում առկա է եղել ծնողների ալկոհոլիզի դրևսորում, ավելի շատ հոգևոր առողջության խնդիրներ ունեն, քան կանայք, որոնք ենթարկվել են կա´մ սեռական
բռնության, կա´մ իրենց ընտանիքներում առկա են ալկոհոլիզմի դրսևորումներ:

Շրջապատող միջավայրը

Հետազոտությունները վկայում են, որ անհատները, որոնք
ցածր

եկամուտ

ունեցող

միջավայրերում,

ունեն

բնակվում են

առավելապես

հոգևոր

գործանության ավելի ցածր մակարդակ (Boardman, Finch, Ellison, Williams, &

Jackson, 2001; Handryx & Ahern, 1997), նրանց բնորոշ են լարվածության (սթրեսի)
հաճախակի դրսևորումները, և նրանց մոտ ավելի հաճախ են նկատվում հոգևոր
առողջության ոլորտին բնորոշ խնդիրներ (D. Cohen et al., 2000; Malmstrom,

Sundquits, & Johansson, 1999)։ Նմանատիպ հետազոտություններն այդքան էլ շատ
չեն, և հիմնականում ուսումնասիրվում էին նմանատիպ ցածր եկամուտ ունեցող
միջավայրերում բնակվող ընտանիքի անդամները: Որոշ դեպքերում խնդրում էին
տեղափոխվել ավելի պարենպաստ պայամաններով միջավայրներ և իրականացվում էին համեմատություններ:
Ուսումնասիրության հիմնական առարկա էին դառնում

առողջության,

հոգևոր առողջության ոլորտներում, ինչպես նաև այլ ոլորտներում դրսևորվող
հետևանքները, գերազանցապես բացասական հետևանքները (L. Katz, Kling, &

Liebman, 2001; Ludwig, Duncan, & Hirschfield, 2001; Rosenbaum, Reynolds, & Deluca,
2002)։ Հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ այն ընտանիքներում,
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որոնք անբարենպաստ պայմաններից տեղափոխվել են առավել բարնպաստ
պայմաններ, ավելի վառ են արտահայտվում անվտանգության զգացումը, ավելի
քիչ սթրեսային գործոններ են ազդում, ընտանիքում տիրող մթնոլորտն ավելի
առողջ է, տղաների մոտ ավելի քիչ են դրսևորվում խնդրային վարքի ձևեր, ինչպես
նաև նվազում է անչափահասների մոտ հանցավոր վարքի դրսևորման քանակը
(Katz et al., 2001; Leventhal & Brooks-Gunn, 2003a, 2003b; Ludwig et al., 2001)։
Համաձայն մի այլ հետազոտության, երբ ընտանիքը տեղափոխվում է
առավել բարենպաստ պայմաններ ունեցող միջավայր, հնարավոր է լինում ավելի
մեծ վերահսկողություն սահմանել, և ավելի ուժեղ է դրսևորվում ապահովության
զգացումը, քան այն ընտանիքների մոտ, որոնց խնդրում են տեղափոխվել ոչ
բարենպաստ պայմաններ, որտեղ եկամուտը զգալիորեն ցածր է (Rosenbaum et. al;

2002)։
Լևենտհալն

ու

Բռուկս

–

Գուննը

(2003a),

ամփոփելով

միջավայրի

նշանակությունը, նշում են, որ «արված տարաբնույթ ուսումնասիրությունները,
որոնք կրել են ինչպես լայանական, այնպես էլ լոնգիտյուդ բնույթ, վկայում են, որ
միջավայրը, մասնավորապես սոցիալ – տնտեսական գործոնը, մեծ ազդեցություն
ունի ընտանիքի վրա» (p. 30)։ Այս հեղինակների կողմից նաև կարևորվում են
երեխաների և դեռահասների վրա ունեցած ազդեցության ուսումնասիրությունները, քանի որ միջավայրի առանձնահատկություններն ազդեցություն են ունենում
նաև հասուն տարիքում տեղ գտնող հետևանքների վրա (Ross & Mirowsky, 2001)։
Միջավայրը կարող է ազդել հասուն մարդու հոգևոր և առողջական
ոլորտների վրա՝ մի քանի պատճառներից ելնելով: Հիմնականում միջավայրի դերը
շատ կարևորվում է զուգընկերոջ կամ ոչ զուգընկերոջ կողմից զոհայնացվելու
հավանականության գործընթացում (Lauristen & White, 2001)։ Օրինակ՝ շտապ
օգնության սենյակների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ միջավայրն իր
ազդեցությունն է ունենում ինչպես զուգընկերոջ, այնպես էլ ոչ զուգընկերոջ կողմից
զոհայնացման արդյունքում վասվածքների ստանալու վրա (Grisso et al., 1999)։ Այլ
ուսումնասիրություններ վկայում են, որ համայնքների տնտեսապես առավել
մեկուսացված շրջաններում առավել մեծ է զուգընկերոջ կողմից բնռնության
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ենթարկվելու ռիսկայնությունը, քան ավելի բարեկեցիկ շրջաններում (Benson, Fox,

DeMaris, & Van Wyk, 2000; Cunradi, Caetano, Clark, & Schafer, 2000; Mears, Carlson,
Holden, & Harris, 2001; Miles – Doan, 1998)։ Ինչպես նաև բազմաթիվ կանայք, որոնք
ապրում են բարձր ռիսկայնություն պարունակող միջավայրերում, ունեն անհատական ապահովության զգացման ցածր մակարդակ (Alvi, Schwartz, DeKeserdey, &

Maume, 2001; Ross & Mirowsky, 2001)։ Ինչպես նաև կանայք, որոնք բնակվում են
ցածր եկամուտ ունեցող միջավայրերում, առավել շատ են հակված սեռական
ոտնգությունների ենթարկվելուն (DeKeserdey, Alvi, Schwartz, & Perry, 1999)։
Բարձր ռիսկայնություն ունեցող միջավայրերը կարող են նաև ազդել
ֆիզիկական,
Հիմնական

հոգևոր
պատճառ

առողջության,
կարող

է

զոհայնացման

հանդիսանալ

ռիսկայնության

թմրանյութերի

և

վրա:

ալկոհոլի

օգտագործումը (Currie, 1994; Finch, Vega, & Kolody, 2001; Kadushin, Reber, Saxe, &

Livert, 1998)։ Այլ ուսումնասիրություններ վկայում են, որ թմրադեղերի պատճառող
ձերբակալությունները ևս պայմանավորված են միջավայրով (Rosenfeld & Decker,

1999; Warner & Coomer, 2003), և որ թմրադեղերի չարաշահման հետ կապված
հոսպիտալացումներն ավելի բնորոշ են ներքաղաքային հիվանդանոցներին, քան
քաղաքամերձ հիվանդանոցներին (Bertram, Blachman, Sharpe, & Andreas, 1996)։
Նման փախկապվածության վառ օրինակ է այն, որ թմրանյութերի հետ կապված
հանցավորություններն

առավել

ակնառու

են

ցածր

մակարդակ

ունեցող

միջավայրերում (Saxe et al., 2001; Warner & Coomer, 2003)։ Այս ազդեցությունը
կարող է լինել երկակի: Քանի որ եթե տեսանելի լինի թմրանյութերի կիրառումը,
հնարավոր

կլինի

այն

կանխարգելել

և

բարելավել

շրջակա

միջավայրի

բացասականությունը: Սակայն երբ դա տեղի է ունենում քողարկված, ունենում է
իր ուրույն հետևանքներն անձի հետագա զարգացման և գործունեության վրա (S.

Lambert, Brown, Phillips, & Ialongo, 2004; Ross, Mirowsky, & Pribesh, 2001; Saxe et al.,
2001; Warner & Coomer, 2003)։
Որոշ միջավայրեր կարող են հանցավորության բարձր ցուցանիշներ
ունենալ՝ ելնելով տեղի

ունեցող մի
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շարք

սոցիալական

ու

ֆիզիկական

վատթարացումներից (D. Cohet et al., 2000; Kornhauser, 1978; Warne & Coomer,

2003):
Այլ կերպ ասած՝ համայնքի անդամներն ավելի մեծ հավանականությամբ
կարող են ներգրավվել խնդիրների լուծման գործընթացում, երբ վերջիններս
համայնքը դիտարկում են որպես մի վայր, որտեղ մարկանց չի կարելի վստահել,
որտեղ ամեն բան կոնֆլիկտային է, չարաշահվում է իշխանությունը, կամ երբ չկա
միմյանց աջակցելու հստակ մեխանիզմ (Woldoff, 2002, p. 107)։
Սոցիալական խանգարումների տեսության համաձայն՝ խմբային գերիշխանությունը թուլացնում է համայնքի «կապերը» և նվազեցնում սոցիալական
վերահսկման մեխանիզմները` պատճառ դառնալով հանցավոր վարքի առավել
շատ դրսևորումներին: Այս ամենը նպաստում է գաղտնիության ավելացմանն ու
սոցիալական մեկուսացմանը (Merton, 1968; Sampson, 1991)։ Այլ կերպ ասած՝
միջավայրերը, որոնցում անհատներն ավելի լավ են միմյանց ծանոթ և տիրում է
ընկերական մթնոլորտ, ավելի անվտանգ են և ունեն հանցավորության ցածր
ցուցանիշներ (M. Lee, 2000; Sampson & Raudenbush, 1999)։ Անչափահասների
կողմից թմրանյութերի օգտագործման վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են
տալիս, որ այն անչափահասները, որոնք ապրում են այնպիսի միջավայրերում,
որոնց բնորոշ է անվտանգության ցածր մակարդակը, բռնության և թմրանյութերի
կիրառման բարձր

մակարդակը, ինչպես նաև միջավայրի բարձր ապակա-

ռուցվածքայնությունը, անչափահասները երկու անգամ մեծ հավանականություն
ունեն թմրանյութերի չարաշահման, քան այն անչափահասները, որոնք բնակվում
են նման խնդիրներ չունեցող միջավայրերում (S. Lambert et al., 2004)։
Սոցիալ – տնտեսական որոշակի կարգավիճակային գործոններ կարող են
բնորոշել միջավայրը, սակայն որոշակի բնութագրիչներ, որոնցով պայմանավորված են հանցավոր վարքն ու թմրանյութերի օգտագործումը, կարող են մնալ
քողարկված (Browning, 2002)։ Հարկավոր է նաև նշել, որ ուսումնասիրությունների
արդյունքում բացահայտվել է, որ նման բացասական առանձնահատկություններ
ունեցող միջավայրերում բնակվող անձինք շատ ավելի հազվադեպ են զանգահարում ոստիկանություն կամ դիմում այլ մարմինների` աջակցություն կամ
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խորհրդատվություն ստանալու նպատակով (Sampson, 1997)։ Ինչպես նաև որոշակի
միջավայրեր ավելի քիչ են գրավում ոստիկանների ուշադրությունը, որն էլ կարող
է

նպաստել

բռնության

դրսևորմանը

և

ալկոհոլի

կամ

թմրանյութերի

չարաշահմանը (R. Stark, 1987)։

Սոցիալական և մշակութային նորմերը

Սոցիալական կամ մշակութային նորմերը կարող են ազդել տղամարդկանց
և կանանց փոխհարաբերությունների վրա, ինչպես նաև պայման հանդնդիսանալ
ալկոհոլի կամ թմրանյութերի կիրառման համար (Ehrhardt & Wasserheit, 1991)։
Մշակութային նորմերը

ներառում են խմբի անդամների մոտ առկա համոզ-

մունքները, արժեքները, վարքային ձևերը: Ընդ որում՝ մշակութային նորմերը
սովորաբար փոխանցվում են մեկ սերնդից մյուսին և կայուն են մնում որոշակի
ժամանակահատվածում (Hommond, 1978; Kasturirangan, Krishnan, & Riger, 2004)։
Սոցիալական նորմերը մի կողմից կարող են նպաստել վերը թվարկված նորմերի
կայունացմանը, մյուս կողմից` հանգեցնել վարքային փոփոխությունների: Նորմերը կարող են բխել ամենատարբեր աղբյուրներից, այդ թվում՝ ռասայական և
էթնիկական խմբերից, հասակակիցներից և զուգընկերներից: Այս երեք աղբյուրները գտնվում են փոխադարձ կապի մեջ: Այդ փոխադարձ փոխկապվածությունն
ավելի կդրսևորվի վերջիններիս մանրամասն քննարկման արդյունքում:

Ռասայական և էթնիկական խմբերի նորմերը

Մինչ անդրադառնալը ռասայական և էթնիկական խմբերի նորմերի
զոհայնացմանը,
թմրանյութերի

ֆիզիկական
չարաշահման

և
վրա

հոգևոր
ունեցած

առողջության,
ազդեցությանը,

ալկոհոլի

կամ

հարկավոր

է

դիտարկել հետևյալ երեք նախազգուշացումները:
Առաջինը, առկա է էական համընկնում ռասա–էթնիկություն և սոցիալ –
տնտեսական կարգավիճակի երևույթների միջև: Սոցիալ – տնտեսական ցածր
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մակարդակն առավել բնորոշ է սևամորթ ու իսպանալեզու խմբերին, քան սպիտակամորթներին: Ինչպես նաև սևամորթ և իսպանալեզու ընտանիքներն առավել
ընդունված է դիտարկել որպես մի ծնող ունեցող ընտանիքներ, ինչը չի կարելի
ասել սպիտակամորթ ընտանիքների մասին: Նաև մեկ ծնողով ընտանիքները
տնօրինում են մայրերը, և նման ընտանիքները հիմնականում բնորոշվում են վառ
արտահայտված աղքատության մակարդակով (Morgan, 1991)։
Երկրորդ, ռասայական և էթնիկական որոշ խմբեր կարող են ավելի լավ
սահմանվել՝ ելնելով մշակութային միջավայրի առանձնահատկություններից,
որոնք կապված են բռնության դրսևորման, ալկոհոլի կամ թմրանյութի կիրառման
հետ, ընդ որում՝ վերջիններս անկախ են ռասայից կամ էթնիկական պատկանելիությունից: Այլ կերպ ասած՝ այն ինչ առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ
պայմանավորված

է

էթնիկական

կամ

ռասայական

պատկանելիությամբ,

իրականում պայմանավորված է միջավայրում առկա սոցիալ – տնտեսական
առանձնահատկություններով:

Ուսումնասիրությունների

մեծ

մասը,

որոնք

ուղղված են ռասայական և էթնիկական տարբերությունների քննությանը, չեն
վերահսկում սոցիալ–տնտեսական մակարդակի կամ միջավայրի գործոնների
ազդեցությունը, որն էլ իր հերթին բարդացնում է ստացված արդյունքների հուսալի
մեկնաբանության գործընթացը:
Երրորդ, որոշ ուսումնասիրություններ դեռ շարունակում են կիրառել
ռասային կամ էթնիկությանը վերաբերող ընդհանրական մոտեցումները: Օրինակ՝
չի կարելի դիտարկել իսպանախոս բոլոր ազգերին որպես մեկ ընդհանուր սոցիալ
– տնտեսական մակարդակի ներկայացուցիչների, ինչպես չի կարելի մեկ անկյան
տակ դիտարկել բոլոր անգլալեզու ազգերի ներկայացուցիչներին: Այս ամենը
նկատի ունենալով՝ մշակութային նորմերի քննարկման ժամանակ հարկավոր է
ուշադրություն դարձնել ռասայական և էթնիկական նմանություններին ու տարբերություններին:
Որոշ

ուսումնասիրություններ

բացահայտել

են,

որ

զոհայնացման

հավանականությունը քիչ կապվածություն ունի ռասայի ու էթնիկության հետ:
Օրինակ՝

ուսումնասիրությունները

վկայում
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են,

որ

և´

սևամորթ,

և´

սպիտակամորթ կանայք նույն հավանականությամբ կարող են ենթարկվել
բռնության: Որպես հիմնական տարբերակիչ գործոն՝ կարող է հանդիսանալ
բռնության ձևը (Tjaden & Thoennes, 2000a)։
Իսպանալեզու և ոչ իսպանալեզու կանանց զոհայնացման հավանականությունները ևս նույնն են: Նման մինիմալ տարբերություններ են առկա սպիտակամորթ, սևամորթ և իսպանախոս կանանց ընտանեկան բռնության ենթարկվելու
հավանականությունում (Tjaden & Thoennes, 2000b)։ Մյուս կողմից, որոշ ուսումնասիրություններ բացահայտել են, որ սպիտակամորթ կանանց համեմատությամբ
սևամորթ ու իսպանախոս կանայք ըննտանեկան բռնության արդյունքում զոհայնացվելու ավելի մեծ հավանականություն ունեն (Field & Caertano, 2003; Jasinski,

2001a)։ Սակայն այլ ուսումնասիրությունների արդյունքում, երբ դիտարկվում էր
նաև սոցիալ –տնտեսական կարգավիճակը, այդ տարբերություններն անհետանում
էին (Krivo & Peterson, 1996; Rennison & Planty, 2003)։
Քանի որ ուսումնասիրությունների արդյունքում հստակորեն չի բացահայտվել զոհայնացման մակարդակի ու ռասայի, էթնիկության միջև կապը,
մասնագիտական գրականության մեջ ներկայացվում են ուսումնասիրություններ,
համաձայն որոնց՝ բռնությանն արձագանելու ձևերը կարող են տարբերվել՝
կապված ռասայի և էթնիկության հետ (Field & Caetano, 2004; Locke & Richman,

1999; Logan, Cole, Shannon, & Walker, in press; Tjaden & Thoennes, 2000d; West,
Kaufman Kantor, & Jasinski, 1998), օրինակ՝ սևամորթ ամերիկուհիները, ինչքան
երկար ժամանակ էլ ենթարկվեն բռնության, որոշակի տոլերանտություն են
ցուցաբերում այդ երևույթի հանդեպ, շատ հազվադեպ են դիմում ոստիկանություն
կամ այլ ծառայությունների աջակցությանը, և նրանց մոտ ավելի հաճախ են
նկատվում դեպքեր, երբ նրանք լքում են բռնարարին, սակայն որոշակի ժամանակ
անց նորից վերադառնում են վերջինիս մոտ:
Սևամորթ

կանանց

նման

սպիտակամորթ

կանայք

ևս

կարող

են

հոպիտալիզացվել բռնության արդյունքում ստացված վնասվածքների պատճառով:
Սևամորթ ամերիկուհիներն ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն վերջ դնելու
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բռնությանը: Նման հնարավորությունների սակավությունը պայմանավորված է
սոցիալական և ֆինանսական սահմանափակումներով (Mamys & Cochran, 1988) ։
Բազմաթիվ տեսություններ կամ վարկածներ ուսումնասիրում են այն
հանգամանքը, թե ինչով են պայմանավորված սևամորթ ամերիկուհիների մոտ
ինտիմ զուգընկերոջ կողմից դրսևորվող բռնության տարբերությունները: Մի
վարկածն այն է, որ որ սևամորթ ամերիկուհիները խուսափում են խոսել կամ
հայտնել ոստիկանությանն այն մասին, որի իրենք ենթարկվում են բռնության:
Նման խուսափողական քաղաքականությունը կարող է պայմանավորված լինել
ռասայական պատկանելիությամբ և այն վախով, որ իրենք վախենում են
խտրականության դրսևորումներից (Hampton, Oliver, & Magarian, 2003; Joseph, 1997;

Lefley, Scott, Llabre, & Hicks, 1993)։
Բենթ – Գուդլեյը (2001) գրականության ուսումնասիրության արդյունքում
եկել է այն եզրակացության, որ սևամորթ ամերիկուհիները հաճախ չեն հայտնում
միջանձնային հանցանքների մասին՝ ելնելով «ռասայական լոյալությունից»: Նման
կանայք մտածում են, որ եթե իրենք հայտնեն այն մասին, որ բռնության են
ենթարկվում իրենց իսկ ռասայի ներկայացուցիչ հանդիսացող տղամարդու
կողմից, կընկալվեն որպես համայնքի «դավաճան», և նման կանայք կարող են
մտածել, որ իրենց լռությամբ պահպանում են իրենց համայնքի գաղտնիքները:
Մի այլ վարկածի համաձայն՝ սևամորթ ամերիկուհիների զոհայնացման
մակարդակի

տարբերությունը

պայմանավորված

է

գենդերային

գործոնով:

Սևամորթ ամերիկուհիների ծնելիության մակարդակն ավելի ցածր է, քան
սևամորթ տղամարդկանց (Fullilove, Fullilove, Haynes, & Gross, 1990; Guttentag &
Secord, 1983; E. Johnson, 1993; Mays & Cochran, 1988; L. Miller et al., 1995; T. Smith,
1994)։ Երբ մի գենդերը գերակայում է մյուսի նկատմամբ, առավել քիչ քանակ
ունեցող գենդերային խմբի ներկայացուցիչները տղամարդ – կին փոխհարաբերություններում տեղի ունեցող բանակցություններում կարող են առավելություն
ունենալ, քանի որ վերջիններիս հասանելի են առավել շատ այլընտրանքային

հարաբերություններ (Albrecht, Fossett, Cready, & Kiecolt, 1997; Gutttentag & Secord,
1983; Heer & Grossbard – Shechtman, 1981)։ Նման անհավասարակշռությունը կարող
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է ազդել տղամարդկանց կողմից կանանց արժեքայնության ընկալման վրա և
հանգեցնել բռնության ավելացմանը (Airhuhenbuwa, DiClemente, Wingood, & Lowe,

1992; Cochran, 1990; L. Miller, Burns, & Rothspan, 1995): Ի լրացում այս ամենին՝
կանայք երբեմն կարող են միջոցներ ձեռնարկել՝ բռնարար տղամարդուն
պատժելու համար: Որպես այդպիսի միջոց՝ կարող է համարվել ոստիկանություն
զանգահարելը (Adimora et al., 2001; Hetherington, Harris, Bausell, Kavanaugh, & Scott,

1996; Sobo, 1993, 1995; Sterk – Elifson, 1994)։ Էթնիկական և ռասայական նման
գործոնները միջավայրի, ընտանեկան գործոնների ու մշակութային նորմերի հետ
միասին միշտ չէ, որ բերում են կանանց զոհայնացմանը, սակայն կարող են
որոշակի արգելքներ առաջանալ՝ անվտանգության զգացում ունենալու համար,
ինչպես նաև այլ տեսակի վտանգների խթանիչներ, որոնք անմիջական կապ չունեն
զոհայնացման հետ:
Զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում էթնիկական տարբությունների
դրսևորման մեկ այլ օրինակ է հանդիսանում այն, որ ուսումնասիրությունները
բացահայտել են, որ իսպանալեզու կանայք, որոնք ենթարկվում են բռնության,
շատ ավելի երիտասարդ և տնտեսապես ավելի մեծ կախվածություն ունեն, քան
ծեծի ենթարկված սպիակամորթ կանայք (O’Keefe, 1994; Straus & Smith, 1990; West

et al., 1998)։ Ինչպես արդեն նշվել է, ուսումնասիրության համար մեծ դժվարություն
է ներկայացնում «իսպանալեզու» հասկացության միասնական սահմանման
բացակայությունը (Kaufman Kantor, Jasinski, & Aldarondo, 1994)։
Կանտորն ու իր գործընկերները (1994) իրենց ուսումնասիրությունում
բացահայտել են, որ իսպանախոսները, որոնք ծնվել են ԱՄՆ–ում, ունեն մեծ
հավանականություն զուգընկերոջ կողմից բռնության ենթարկվելու, ինչը չի
կարելի ասել նրանց մասին, ովքեր ծնվել են իսպանալեզու երկրներում: Ինչպես
նաև բացահայտվել է, որ իսպանախոս կանայք հեշտությամբ են ընկալում իրենց
հանդեպ դրսևորվող բռնությունը, սակայն դժվարությամբ են ընկալում վարքային
այնպիսի դրսևորումները, ինչպիսիք են ծեծը, հրմշտոցը, անսպասելիորեն բռնի
պահելը, կամ երբ իրենց վրա ինչ -որ իր են նետում: Նրանք հուզական ագրեսիայի
դրսևորումները որպես բռնություն չեն ընկալում (Lefley et al., 1993; Torres, 1991)։
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Բացի այդ՝ իսպանախոս կանայք, որոնք զուգընկերոջ կողմից ենթարկվում են
բռնության, ավելի քիչ են օգտվում ֆիզիկական, հոգևոր առողջության կամ
իրավական ոլորտների ծառայություններից, ինչը չի կարելի ասել սպիտակամորթ
կանանց մասին: Օրինակ՝ ինչպես վկայում են Կրիշնանի, Հիլբերտի, ՎանԼիուենի
և Կոլիայի (1997) կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները,
չնայած նրան, որ իսպանախոս կանայք ավելի հաճախ են ենթարկվում ֆիզիկական բռնության զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում կամ հղի ժամանակ,
շատ

ավելի

հազվադեպ

են

դիմում

իրավապահ

մարմիններին,

քան

սպիտակամորթ կանայք: Այլ ուսումնասիրություններ վկայում են, որ իսպանախոս
կանայք, որոնք բռնության են ենթարկվում զուգընկերոջ կողմից, ավելի քիչ են
որոնում ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ ռեսուրսներ, քան սպիտակամորթ կանայք

(O’Keefe, 1994; West et al., 1998)։
Իսպանախոս կանայք նշում են, որ վախի զգացումն ու անվստահությունը,
տեղեկատվության պակասը՝ կապված այն հանգամանքի հետ, թե որտեղ կարելի է
օգնություն գտնել, լեզվական և տեղաշարժման խոչընդոտները և խորապես
արմատացած սոցիալական ու մշակութային նորմերը օգնություն չհայցելու
պատճառներ (Krishnan et al., 1997)։ Իսպանախոս կանայք դրսևորում են հստակ
գենդերային կարծրատիպեր՝ պայմանավորված նրանով, թե ինչպես պետք է իրենց
պահեն կանայք և տղամարդիկ, ինչպես նաև ամուր կրոնական հավատք՝
ամուսնության՝ որպես սրբության դրսևորման վերաբերյալ: Այդ գործոնները ևս
կարող են ազդել վերջիններիս կողմից բռնության ապրման ու վերջինիս
արձագանքման զգացողությունների վրա (Marin, 1996, 2003; Sorenson, 1996)։
Կանանց մոտ զոհայնացման տարբերությունները, կախված ռասայից և
ազգային պատկանելիությունից, կարող են պայմանավորված լինել նրանով, որ
վերջիններիս

տարբեր

կազմակերպություններից

աջակցություն

ստանալու

հնարավորությունները կարող են սահմանափակված լինել գործակալությունների
կողմից խտրականությունների և կարծրատիպերի դրսևորման արդյունքում (Bent

– Googley, 2005)։ Օրինակ՝ իսպանախոս կանայք կարող են խուսափել այս կամ այն
գործակալությանը օգնության խնդրանքով դիմելուց, քանի որ վախ ունեն, որ
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իրենց իմիգրանտ կարգավիճակը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այդ հարցում:
Ընդ որում՝ այս ամենը կարող է շաղկապված լինել նաև ռասայական ու
էթնիկական այլ գործոնների, ընտանեկան ու փոխահարաբերութուններում առկա
գործոնների հետ: Դեռ շատ բան կա անելու, որպեսզի հնարավոր լինի
հասկանալու այն կապը, որն առկա է մշակութային, էթնիկական յուրահատուկ
գործոնների և զուգընկերոջ կողմից զոհայնացման գործընթացի միջև:
Ինչպես զոհայնացման պարագայում, այնպես էլ հոգեկան առողջության
ոլորտի խնդիրների առաջացման պատճառները կարող են ունենալ ռասայական և
էթնիկական նմանություններ, սակայն որոշակի տարբերություններ կարող են ի
հայտ գալ այդ խնդիրների արձագանքման գործընթացներում (Robins & Reiger,

1991; SAMHSA, 2001c; ScottCollins et al., 1999)։ Փոքրամասնություններն ունեն
ծառայություններից օգտվելու տարբեր մոտեցումներ, մեծագույն անվստահություն
բուժում տրամադրողների հանդեպ, հոգեկան առողջության ոլորտի հետ կապված
բազմաթիվ

կարծրատիպերի

առկայությունը,

ինչպես

նաև

ռասիզմի

և

խտրականությունների ընկալումը կարող են ազդել հոգեկան առողջության
ոլորտում խնդիրների առաջացման վրա (Algeria et al., 2002; SAMHSA, 2001c)։
Որոշ հետազոտությունների տվյալների համաձայն՝ իսպանախոս որոշ
կանայք վկայում են, որ հոգևոր առողջության ոլորտում խնդիր ունենալիս դիմում
են բժիշկներին, սակայն վերջիններս իրենց շատ անհամեմատ վատ են բուժում,
քան սպիտակամորթ կանանց (Broman, 1996; Cooper – Patrick et al., 1997; Neighbors,

Musick, & Williams, 1998; Sussman, Robins, & Earls, 1987)։ Ինչպես նաև իսպանախոս
կանայք նշում են, որ շատ հաճախ լեզվական արգելքներ են ունենում, երբ դիմում
են օգնության հոգևոր ու ֆիզիկական առողջության ոլոտներում խնդիրներ
ունենալիս (SAMHSA, 2001c)։
Այսպիսով՝ խտրականության ընկալումն ու ապրումը կարող է հանգեցնել
հոգևոր և ֆիզիկական առողջության խնդիրների առաջացմանը (M. Hughes &

Thomas, 1998; Krieger, Sidney, & Coakley, 1999; Ren, Amick, & Williams, 1999;
Williams, 2000; Williams, Yu, Jackson, & Anderson, 1997)։
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Ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տվել, որ ռասայական և էթնիկական
տարբերություններ կան թմրանյութերի և ալկոհոլի օգտագործման և դրա
արդյունքում ի հայտ եկող խնդիրների միջև (Hoffman, Barens, Welte, & Dintcheff,

2000; Kandel, 1995; Reardon & Buka, 2002; Wallace, Bachman, O’Malley, & Johnston,
1995)։ Չնայած որ այս տարբերություններն ակնհայտ են, Վալլեսը նշում է (1999).
«Չնայած այն բանին, որ ալկոհոլի և

ոգելից այլ նյութերի օգտագործման

ռասայական/էթնիկական տարբերություններն այդքան լայն տարածված չեն,
հոգևոր, ֆիզիկական առողջության ոլոտներում գոյություն ունեն խնդիրների
դրսևորման ռասայական և էթնիկական զգալի տարբերություններ, որոնք պայմանավորված են թմրանյութերի օգտագործմամբ և չարաշահմամբ: Քանի որ
ալկոհոլից կամ թմրանյութերից կախվածությունն անհամեմատ շատ տարածում
ունի սևամորթ և իսպանախոս մեծահասակ անձանց մոտ, հենց վերջիններիս
երեխաներն էլ

ունեն անհամար խնդիրների առաջացման

մեծ հավանա-

կանություն» (p. 1126)։
Թմրանյութերի օգտագործումն ու չարաշահումը առավել բացասական
հետևանքներ է ունենում փոքրամասնությունների համար (Wallace & Muroff, 2002)։

Հասակակիցների խմբի նորմերը

Մշակութային նորմերի վրա ազդում են հասակակիցների նորմերը, և
միևնույն ժամանակ հասակակիցների նորմերն ընկալվում ու յուրացվում են
սոցիալիզացիայի արդյունքում: Հենց սոցիալական նորմերով է պայմանավորված
այն հանգամանքը, թե անձը կօգտագործի թմրանյութեր կամ ալկոհոլ, և եթե
կօգտագործի, ապա ինչ հաճախականությամբ ու ինչ քանակությամբ (T. Greenfield

& Room, 1997)։ Հասակակիցների խմբերը կամ նորմերը կարող են որոշ դեպքերում
հանգեցել նրան, որ վարքային որոշ դրսևորումներ այդպես էլ արտացոլում չստանան (Kandel, 1996; Labouvie, 1996; Wills & Cleary, 1999)։ Ամենից պատկերավոր
օրինակը, երբ հասակակիցների նորմերն ունենում են իրենց ազդեցությունը,
դեռահասների կողմից թմրանյութերի և ալկոհոլի չարաշահումն է:
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Հասակակիցների վարքը կարևոր ռիսկային գործոն է, որը կարող է
հանգեցնել դեռահասների կողմից թմրանյութերի և ալկոհոլի չարաշահմանն ու
դելիկվենտ վարքի դրսևորմանը (Curran, White & Hansell, 2000; Wills & Cleary,
1999)։
Հասակակիցները կարող են ուղղակի կերպով ստիպել, որպեսզի խմբի բոլոր
անդամները կիրառեն քիմիական նյութեր կամ կարող են անուղղակի կերպով
վերջիններիս հանգեցնել դրանց օգտագործմանը (Suls & Green, 2003; Susman et al.,

1994):
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տղամարդիկ առավել շատ են
հակված ենթարկվելու հասակակիցների ազդեցությանը (Schwartz and DeKeseredy,

1997, 2000)։ Այդ ուսումնասիրությունները նաև հնարավորություն են տվել, որ
տղամարդիկ, որոնք շաբաթական մեկ կամ երկու անգամ չարաշահում են ոգելից
խմիչքները, և իրենց շրջապատում ունենում են

այնպիսի անհատներ, որոնք

բռնության տարբեր ձևերի դրսևորումները ընդունում են որպես նորմալ երևույթ, և
հակված են սեռական բռնություն կիրառելու
ավելի

հաճախ,

քան

այն

տղամարդիկ,

կանանց հանդեպ տասն անգամ
որոնք

չունեն

նման

բնորոշիչ

առանձնահատկություններ (Schwartz, DeKeseredy, Tait, & Alvi, 2001)։ Այլ խոսքերով
ասած՝ այն տղամարդիկ, որոնց շրջապատում ընդունված է, որ բռնությունը
նորմալ վարքի դրսևորում է, հակված են այն անընդհատ դրսևորելու (Schwartz &

DeKeseredy, 2000; Schwartz & Nogrady, 1996; J. Silverman & Williamson, 1997), և նման
վարքը կարող է ամրապնդվել ու

իրագործվել

թմրանյութերի ու

ալկոհոլի

ազդեցության ներքո:

Զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում առկա նորմեր

Զուգընկերները կարող են ազդել ինչպես նորմերի ընկալման, այնպես էլ
վարքային դրսևորումների վրա: Զուգընկերները կարող են ազդել իրար վարքերի
վրա տարբեր ճանապարհներով: Անհատները կարող են ընտրել այնպիսի
զուգընկերներ, որոնք առավել ընդունելի են իրենց ծնողների կամ ընտանիքի
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կողմից, կամ այնպիսիններին, որոնք ունեն նույն հետաքրքրությունները, օրինակ՝
թմրանյութերի կամ ալկոհոլի չարաշահումը: Անհատները կարող են ընտրել
զուգընկերների, որոնք տարբերվում են իրենցից, սակայն մեկ զուգընկերոջ վարքն
անընդհատ կարող է որոշակի կերպով ազդել մյուսի վարքի վրա: Զուգընկերները
կարող

են

նույն

կերպ

արձագանքել

սոցիալական

կամ

սթրեսածին

իրադրություններում, ինչն էլ կարող է ազդել և պայմանավորել զուգընկերոջ
վարքն ու նորմերի ընկալումը:

Ասորտատիվ զուգավորում

Սա մի տեսություն է, որը ցույց է տալիս թե ինչու են անհատները, որոնք
ունեն նման անցյալ, հետաքրքրություններ և փորձ, ձգտում են լինել իրար հետ:
Նման ասորտատիվ զուգավորման մասին կարելի է խոսել այն ժամանակ, երբ
մարդիկ ընտրում են իրենց զուգընկեր` հաշվի առնելով ընդհանուր առանձնահատկությունները: Երկրորդական ասորտատիվ զուգավորումը տեղի է ունենում
այն ժամանակ, երբ զուգընկերոջ ընտրությունը տեղի է ունենում սոցիալական
որոշակի խմբերից (Kalmijin, 1991a, 1991b; Mare, 1991)։

«Ընտրություն» հասկացությունն իր արմատներով գալիս է դարվինյան
տեսությունից: Մարդիկ ընտրում են իրենց զուգընկերներ այն միջավայրերից,
որտեղ առավել շատ ու երկարատև ժամանակ են անցկացնում (Kalmijn & Flap,

2001; Laumann, Ellingson, Mahay, Paik, & Youm, 2004)։ Կանայք, որոնք շատ
ժամանակ են անցկացնում բարերում ու երեկոյան ակումբներում, որտեղ առավել
հաճախ են հանդիպում թմրանյութերի և ալկոհոլ օգտագործող մարդիկ, և որտեղ
առավել հեշտ է ձեռք բերել այդ նյութերը, կանայք ավելի մեծ հավանականություն
ունեն հանդիպելու իրենց նույն հետաքրքրություններն ունեցող տղամարդկանց:
Գերազանցապես նման կանանց ընտրությունը պայմանավորված է լինում նման
հետաքրքրություններով ու իրար բնորոշ առանձնահատկություններով: Օրինակ՝
կինը, որը սիրում է չարաշահել ոգելից խմիչքները, ունի մեծ հավանականություն
ամուսնանալու իր նման տղամարդու հետ (McLeod, 1993; Windle, 1997)։
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Հետազոտական արդյունքները վկայում են այն մասին,

որ ինտիմ

զուգընկերներից յուրաքանչյուրի բացասական վարքային դրսևորումները այս կամ
այն չափով ազդում են մյուս զուգընկերոջ վարքի վրա: Օրինակ՝ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տղամարդիկ, որոնք մինչև ամուսնությունը
խմում էին, նման վարքով կարող են ազդել իրենց կանանց վարքի վրա: Ճիշտ է՝
կանայք անմիջապես ձեռք չեն բերում վարքային փոփոխությունները․ դա
գերազանցապես տեղի է ունենում ամուսնության երկրորդ տարում (Leonard, & Das

Eiden, 1999; Leonard & Mudar, 2003)։
Որոշ

ուսումնասիրություններ

կախվածությունը

զույգերի

ցույց

ընտանիքներում

են

տալիս,

կարող

է

որ

ալկոհոլային

ունենալ

ինչպես

բացասական, այնպես էլ դրական ազդեցություններ: Որոշ դեպքերում նմանատիպ
վատ սովորությունները կարող են

կոնֆլիկտային որոշակի իրադրություններ

առաջացնել ընտանիքում, իսկ որոշ դեպքերում, ընդհակառակը, դրանք կարող են
առավել մտերմացնել անդամներին(Leadley, Clark, & Caetano, 2000; Mudar, Leonard,

&

Soltysinski,

2001)։

Ընտանիքներում

տեղ

գտնող

լարված

(սթրեսային)

իրադրությունները ևս ամուսինների կողմից կարող են ապրվել նման ձևով,
նույնակերպ: Նրանք կարող են սկսել չարաշահել ոգելից խմիչքները՝ որպես
կոպինգ մեխանիզմների դրսևորման ձև (Leonard & Da Eiden, 1999)։ Օրինակ՝
զույգերը, որոնք վերապրել են տրավմատիկ իրադարձություններ կամ ունեցել են
լուրջ կորուստներ, կարող են սկսել օգտագործել թմրանյութեր կամ ալկոհոլ,
որպեսզի կարողանան մեղմել իրենց ցավը:
Կանայք, որոնք մեծացել են բռնության և թմրանյութերի կամ ալկոհոլի
չարաշահում դրսևորող ընտանիքներում, կարող են որպես իրենց զուգընկեր
ընտրել այնպիսի տղամարդկանց, որոնք կա´մ հաճախակի կիրառում են
բռնություն, կա´մ չարաշահում են թմրանյութերի կամ ալկոհոլի օգտագործումը,
կա´մ նման կանայք կարող են տոլերանտ վերաբերվել նման վարքային
դրսևորումներին, քան կանայք, որոնք ընտանիքներում նման բացասական փորձ
չեն ունեցել (Hampton & Gelles, 1994; G. Holden & et al., 1998; Holtzworth – Munroe,

Smultzler, & Sandin, 1997; Malik, Sorenson, & Aneshensel, 1997; Mihalic & Elliott, 1997)։
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Կունրադի, Կաենտանոյի և Սերագանիանիի (2002) կողմից իրականացված
ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ կանանց և տղամարդկանց
մոտ

առկա

ալկոհոլային

խնդիրները

ու

կանանց

կողմից

թմրանյութերի

օգտագործումը մեծ կապվածություն ունեն զուգընկերոջ կողմից դրսևորվող
բռնության հետ:

Սոցիալական միջավայրի գործոնների ամփոփում

Սոցիալական միջավայրը կարող է ազդել հոգական ու ֆիզիկական
առողջության, թմրանյութերի և ալկոհոլի չարաշահման, հարաբերությունների ու
ինտիմ վարքային դրսևորումների վրա: Այնպիսի գործոններ, որոնցից են
ընտանիքը, մշակութային նորմերը, որոնք առկա են հասակակիցների խմբերում և
ինտիմ զուգընկերների հետ հարաբերություններում, կարող են մեծ ազդեցություն
ունենալ այն բանի վրա, թե ինչպես է այս կամ երևույթն ընկալվում որպես նորմա և
ընդունելի

հասարակական

երևույթ:

Այս

բոլոր

գործոնները

մեծագույն

ազդեցություն կարող են ունենալ անձի վարքի և ձգտումների վրա:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են իրականացվել, որոնք ուղղված են
եղել բացահայտելու կենսաբանական և հոգեբանական գործոնների՝ անձի զոհայնացման գործընթացի վրա ունեցող ազդեցությունները: Բոլոր այդ ուսումնասիրությունների հիմնական նպատակն այն է, որ ցույց տան, թե ինչպես են անձի
հանդեպ արտաքին համարվող գործոնները վերջինիս զոհայնացման պատճառ
դառնում և ինչպիսի ազդեցություններ են ունենում զոհի վրա: Սոցիալտնտեսական մակարդակը, ընտանեկան առանձնահատկությունները, մշակույթը
կարող են պարունակել այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնք բարձրացնում
են կանանց խոցելիությունը: Չնայած հարկավոր է նաև նշել, որ այդ գործոններից
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շատերը նաև կարող են ունենալ պաշտպանիչ նշանակություն (Diener, et al., 2003;

Hobfall et al., 1996; Tiet et al., 1998)։ Ինչպես արդեն նշվել է այս գրքի սկզբում, եթե
մենք ուսումնասիրում ենք անհատին՝ առանց հաշվի առնելու սոցիալական
համատեքստը, նման ուսումնասիրությունը կարելի է համարել ձախողված:
Հետազոտողներն ու կլինիցիստները միշտ պետք է ուշադրություն դարձնեն
սոցիալական համատեքստի այն բոլոր գործոնների վրա, որոնք այս կամ այն
չափով ավելացնում են անձի զոհայնացման խոցելիությունը, առաջ են բերում
հոգեկան ու ֆիզիկական խանգարումներ, ինչպես նաև նպաստում թմրանյութերի
կամ ալկոհոլի չարաշահմանը:
Սոցիալական

գործոնները

նաև

ունեն

իրենց

ուրույն

նշանակությունը կանխարգելիչ ծրագրերի մշակման գործընթացում:
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դերն

ու

ԳԼՈՒԽ 5
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԱՅԻՆ (ԿՈՆՏԵՔՍՏՈՒԱԼ ) ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Սուսաննա Պ. – ի դեպքը

Սուսաննան 26 տարեկան կին է, ով ապրում է միջին մեծության քաղաքում,
որտեղ ծնվել և մեծացել է: Իր մանկության տարիներին նա երազում էր
ամուսնանալու և երեխաներ ունենալու մասին: Սուսաննան 20 տարեկան էր, երբ
ամուսնացավ Թոմիի հետ:
Ամուսնության առաջին իսկ տարիներից Թոմին չափազանց շատ էր խմում:
Սուսաննան ամուսնանում էր այն հավատքով, որ լինելով «լավ կին» նա կկարողանա ամուսնու համար ստեղծել հետաքրքրություններ, որոնք վերջինիս հեռու
կպահեն տարաբնույթ վատ սովորույթներից: Բայց այս ամենին հակառակ՝
Սուսաննան ևս սկսեց խմել: Նա խմում էր ամուսնու հետ, երբ նրանք հյուր էին
գնում, ճաշում ռեստորանում կամ տանը: Անգամ այն դեպքերում, երբ Թոմին
տանը չէր լինում, Սուսաննան խմիչքի կարիք էր զգում:
Վերջերս, երբ Սուսաննան ամուսնու կողմից ենթարկվել էր
պատմել էր

ուժեղ ծեծի,

իր մորն այդ միջադեպի մասին: Սուսաննայի մայրը, լսելով այդ

մասին, նրան ասել էր, որ ծեծը ամուսնության ընթացքում դրսևորվող նորմալ
երևույթ է, և նա պետք է կենտրոնանա Թոմիի համար «ավելի լավ կին» լինելու
իրողության վրա, որ վերջինս էլ առիթ չունենա այդպես զայրանալու: Վերջին վեց
ամիսների ընթացքում Թոմին և Սուսաննան շատ ավելի հաճախ էին վիճում:
Թոմին անգամ նրան մեղադրում էր այն բանում, որ երբ իրենք դուրս են գալիս
զբոսանքի, Սուսաննան սկսում է գայթակղել այլ տղամարդկանց: Նման բանավեճերը երբեմն ավարտվում էին նրանով, որ Թոմին բռնություն էր կիրառում կնոջ
հանդեպ: Յուրաքանչյուր նման դեպքից հետո Թոմին ներողություն էր խնդրում և
սիրաշահում իր կնոջը, բայց և չէր դադարում նշել, որ եթե Սուսաննան ցանկանում
է, որ անդորրը երկար տևի, նա պետք է զբաղվի «իր գործերով» և փորձեր չկատարի այլ տղամարդկանց գայթակղելու:
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Հաճախ Սուսաննան մտածում էր, որ իրենց խնդիրների հիմնական խնդիրը
հենց ինքն է: Նա մտածում էր, որ գուցե որոշ դեպքերում ենթագիտակցորեն նա
սիրախաղի (ֆլիրտի) մեջ էր մտնում այլ տղամարդկանց հետ: Սակայն, երբ նա
սկսում էր չարաշահել ալկոհոլը, լինում էին դեպքեր, երբ ուժ չէր ունենում անգամ
վեր կենալու և անելու իր տնային աշխատանքները, որն էլ դառնում էր ամուսնու
համար զայրույթի պատճառ:
Նա նաև հաճախ ընկճվածություն էր զգում և հասկանում էր, որ ինքն
օգնության կարիք ունի: Նա դիմեց աջակցության, երբ հասկացավ, որ Թոմիի
կողմից դրսևորվող բռնությունն արդեն ստանում է դաժան բնույթ: Սովորաբար նա
կնոջը ծեծում էր բաց ձեռքով, իսկ այժմ արդեն ծեծի էր ենթարկում բռունցքների
կիրառմամբ: Նա խփում էր Սուսաննայի փորին, որպեսզի հետքերը ակնհայտորեն
չերևային:
Սուսաննան ամուսնության այդ տարիների ընթացքում կորցրել էր իր
ընկերների մեծ մասին․ մի մասին կորցրել էր իր հարբեցողության, իսկ մյուս
մասին՝ Թոմիի՝ նրանց չհավանելու պատճառով։ Նա իրեն անօգնական ու անզոր
էր զգում, և այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ չարաշահում էր ոգելից խմիչքները:
Օրերից մի օր էլ Սուսաննան նայել էր հայելու մեջ և չէր կարողացել
պատասխանել այն հարցին, թե ում է տեսնում արտացոլանքում: Նա գիտակցում
էր, որ օգնության կարիք ունի, և որ իրենց հարկավոր է փրկել:

* * *
Վերոհիշյալ օրինակը վկայում է այն մասին, որ առկա են նաև այլ
գործոններ, որոնք նպաստում են անձի զոհայնացմանը: Այդ գործոնները
գրականությունում հայտնի են որպես ներքին համատեքստային (կոնտեքստուալ)
գործոններ: Ներքին համատեքստային գործոնները բացահայտում են, թե ինչպես է
մարդն արձագանքում միջավայրի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական
փոփոխություններին: Սրանք այն բոլոր գործոններն են, որոնք ազդում են այն
իրողության վրա, թե ինչպես է անհատն արձագանքում վտանգավոր, բացասական
և սթրեսային իրադրություններին ու պայմաններին:

575

Այս գլխում հնարավորինս մանրամասն կներկայացվեն այդ գորոծնները:
Անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին:

Գնահատման գործընթացի ակնարկ

Այնպիսի հույզեր, ինչպիսիք են վախը, զայրույթը, տխրությունը և
ուրախությունը, մորիվացնում են անհատների վարքը, որը կարող է անհրաժեշտ
լինել հարմարեցման (ադապտացիայի) և նույնիսկ կենդանի մնալու համար: Շատ
տեսաբաններ պնդում են, որ գնահատականը նախորդում է հույզերին, ուստի
հույսերի ընկալման մեխանիզմը գնահատումն է (Izard, 1993; Rosmena & Smith,

2001)։ Գնահատումը սուբյեկտիվ և անհատական է, քանի որ վերջինիս
նշանակությունը և արժեքը կախված են անձի փորձից: Դա նշանակում է, որ
գնահատումը պայմանավորված է նրանով, թե որքանով է տվյալ իրադրությունը
կամ իրադարձությունը կարևոր կամ վտանգավոր անձի համար, կամ թե որքանով
տվյալ իրադրությունը կոնգրուենտ կամ ոչ կոնգրուենտ անձի նպատակների և
դրդապատճառների հետ (Rosmean & Smith, 2001)։
Համաձայն

գնահատման

տեսությունների

հետևորդների՝

հենց

այս

դինամիկան է բացատրում, թե ինչու են անհատները տարբեր կերպ են արձագանքում նույն իրադրություններում, և թե ինչու են մարդիկ փոփոխում իրենց
արձագանքը տարբեր ժամանակներում տեղի ունեցող նույն իրադրություններին

(Plampal & Fitness, 1999; Rosmean & Smith, 2001; C. Smith & Kirby, 2001; Tomaka,
Blascovich, Kibler, & Erns, 1997)։ Այսպիսով՝ համաձայն այս տեսաբանների՝ ոչ թե
իրադարձություններն են առաջացնում հույզեր, այլ անհատի կողմից այդ
իրադարձությունների մեկնաբանությունները (Roseman & Smith, 2001, p. 6)։
Այսպիսով՝ հենց հույզերն են պայմանավորում անձի ակտուալ և հավանական
վարքային արձագանքները (Ellsworth & Scherer, 2003; Lazarus, 1999; Rosmean &
Smith, 2001)։
Հարց է առաջանում, թե ինչպես է տեղի ունենում գնահատման գործընթացը:
Այս հարցադրումը հիմնարար պատասխան չի ստացել (C. Smith & Kirby, 2001;
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Rosmean & Smith, 2001)։ Համաձայն Լազարուսի և Ֆոլկմանի (1984)՝ մարդիկ տալիս
են երկու տիպի գնահատական` առաջնային և երկրորդական: Առաջնային
գնահատումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ անձը գտնվում է այնպիսի
իրավիճակում, որը անհանգստացնող է, բացասական և ստրեսածին: Շերերը
(2001), ընդլայնելով այս հարցի բացատրությունը, ենթադրում է, որ մարդիկ
գնահատում են իրավիճակը՝ ելնելով նրանից, թե որքանով է վերջինս կոնգրուենտ
անձի նպատակներին, դրդապատճառներին, և որքանով է վերաբերում իրենց
անձնային ընկալմանը: Ռոզեմանը (2001) նույնպես նշում է, որ գնահատման
դրական կամ բացասական լինելը կախված է իրադրության կամ իրադարձության
անսպասելիության հետ: Երկրորդական գնահատումը ի հայտ է գալիս այն
ժամանակ, երբ իրադրությունը ընկալվում է վնասակար կամ նպատակներին ոչ
կոնգրուենտ: Նման դեպքերում անհատները մտածում են, թե ինչ անեն, որ
նվազեցնեն իրադրության վնասը կամ հարմարեցնեն իրենց նպատակներին

(Lazarus & Filkman, 1984)։
Միշտ չէ, որ անհատները կարողանում են վերահսկել գնահատումն ու
հույզերը (Roseman & Smith, 2001)։ Ռոզեմանն ու Սմիթը առաջադրում են նման
երևույթի մի քանի պատճառներ: Առաջինը, գնահատումը կարող է առաջանալ
ինքնաբերաբար և ինտուիտիվ, չհիմնվելով տեղեկացվածության վրա (Roseman &

Smith, 2001; C. Smith & Kirby, 2001)։ Այն փաստը, որ գնահատումը կարող է
առաջանալ տեղեկացվածության բազմաթիվ մակարդակներում, ենթադրում է, որ
կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ ինքնաբուխ գնահատականների և ավելի
գիտակցված գնահատականների միջև: Այս ամենը կարող է դրսևորվել հույզերում,
որոնք դժվար է վերահսկել, կամ որոնք անպատճառ են, իռացիոնալ (Bargh,

Gollwitzer, Lee – Chai, Barndollar, & Trotschel, 2001; Roseman & Smith, 2001)։ Սա
կարևոր նշանակություն ունի զոհայնացման փորձ ունեցող կանանց համար:
Երկրորդ, գնահատման և ընկալման հիմքերը միշտ չէ, որ վերահսկելի են:
Գնահատումը միշտ ներառում է վերջինիս համապատասխանելիությունը անձի
նպատակներին, պահանջներին կամ վերաբերմունքին (Roseman & Smith, 2001)։
Երրորդ, բազմաթիվ և կոնֆլիկտային հույզերը կարող են միաժամանակ ապրվել,
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օրինակ՝ անհատները կարող են միաժամանակ զգալ և ուրախություն և
տխրություն,

հաճույք

և

տհաճություն

(G.

Sullivan

&

Strongman,

2003)։

Միաժամանակյա հույզերը կարող են դժավարացնել գնահատման ու հուզական
ոլորտների վերահսկումը: Չորրորդ, հույզերը կարող են ազդել ֆիզիոլոգիական
գործընթացների վրա, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են ազդել հույզերի վրա

(Charney, 2004; McEwen & Lasley, 2002; Shalev, 2002)։ Երբ վնասվում են
ֆիզիոլոգիական գործընթացները, ավելի է դժվարանում հույզերի և գնահատման
վերահսկումը:
Գնահատումը կարևոր է նաև հասկանալու համար, թե ինչպես են
առաջանում

հույզերը,

և

թե

ինչպես

են

վերջիններս

ծառայում

որպես

հարմարվողական գործառույթ: Գնահատումը ավելի շատ սուբյեկտիվ է, քան
օբյեկտիվ, ազդում է ինչպես հույզերի, այնպես էլ վարքի վրա: Գնահատականները
և առաջացած հույզերը կարող են դժվար վերահսկելի լինել, քանի դրանք երկուսն
էլ առաջանում են ինչպես ինքնաբուխ, այնպես էլ գիտակցված ձևով: Ոչ միշտ են
դրանք նույնատիպ: Կոնֆլիկտային հույզերն ու գնահատականները կարող են
միաժամանակ ապրվել: Գնահատման խաթարումները կարող են առաջացնել
հույզեր, որոնք տառապանքի, այլ ոչ թե ադապտացիաի պատճառ են դառնում:
Այս ենթագլխում ներկայացված է գնահատմանը վերաբերող գրականության
համակարգային մոտեցումը, քանի որ այն համակարգային հասկացություն է, և
այս առումով շատ բան մնում է անհայտ կամ հակասական (Roseman & Smith,

2001)։

Սա

հնարավորություն

գործընթացի բաղադրիչները:

չի

տալիս

ուսումնասիրելու

գնահատման

Այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն հիմնական

բաղադրիչներ, որոնք կարող են լույս սփռել զոհայնացման պատմություն ունեցող
կանանց գործընթացների գնահատման վրա:

Իրադրության գնահատում
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Գոյություն ունեն բազմաթիվ օրինակներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ
բռնության ենթարկված կանանց մեծամասնությունը իրենց հետ տեղի ունեցածը չի
ընկալում որպես բռնության փորձ: Այս ենթագլխում կքննարկվեն այն գործոնները,
որոնք կարող են ազդել իրադրային կամ առաջնային գնահատման վրա: Այդ
գործոնների թվին են պատկանում գիտելիքն ու ընկալումը, հիշողությունը,
իմացական հակումները, անձնական նպատակները, հավատքը, որ անհատի
վարքը կարող է ունենալ ինչպես կործանարար, այնպես էլ կառուցողական
ազդեցություն, տրամադրությունը ու անհատականությունը:

Գիտելիք և ընկալում

Գործոններից մեկը, որը կարող է ազդել գնահատման վրա, իրադրության
ընկալումն է որպես վտանգավոր, վախենալու կամ նորմալ գործընթաց (Agnew,

2001; Dewe, 1991; Ellsworth & Scherer, 2003; Lazarus, 1999)։ Շերերը

(2001)

գնահատման մեջ դիտարկում է երկու ստուգող հղումներ` ներքին և արտաքին
չափորոշիչների ստուգում:
Ներքին չափորոշիչների ստուգումը իրականացվում է ՝ հաշվի առնելով անհատի ներքին չափորոշիչները՝ կապված այն հանգամանքների հետ, թե ինչն է
նորմալ կամ կոնգրուենտ անձի նպատակներին, դրդապատճառներին կամ
խնդիրներին (Fisher, Cullen, & Turner, 2000; Koss, Dinero, Seibel & Cox, 1988)։
Իրադարձությունները կամ վարքային դրսևորումները ստուգվում են՝ հիմնվելով
ակնկալիքների ներքին ճանապարհային քարտեզի, կամ ըստ նրա, թե

ինչն է

համարվում է «ճիշտ», և եթե իրադարձությունը կամ վարքը «ճիշտ չեն» կարող են
առաջանալ բացասական հույզեր: Յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհային
քարտեզը տարբերվում է մյուսինից և կարող է հիմնված լինել այն գիտելիքների ու
համոզմունքների վրա, որոնք հաճախ անմիջապես տեսանելի չեն մյուսներին:
Բռնաբարության ուսումնասիրության բազմաթիվ տվյալների համաձայն՝
բռնության ենթարկված կանանց մի մասը սահմանում է իրենց հետ տեղի
ունեցածը՝ որպես բռնաբարություն կամ հանցանք (Barnett, 2001; Kearney, 2001)։
579

Հնարավոր է, որ այս կանանց բռնաբարության փորձը չի համապատասխանում
իրենց ներքին բռնաբարության սահմանմանը, այդ պատճառով էլ տեղի ունեցածը
բռնաբարություն չեն համարում: Նման պատկերը շատ հաճախ ազդում է այն
հանգամանքի վրա, որ կանայք չեն դիմում օգնության:
Մշակույթային

նորմերը

նույնպես

կարող

են

ազդել

արտաքին

ստուգումների վրա: Հատկապես կարող են լինել մշակութային տարբերություններ
զոհայնացման փորձի սահմանման և ընդունման, որոնք էլ իրենց հերթին կարող
են ազդել գնահատման վրա: Մշակույթային գործոնները, դառնալով ներքին,
կարող են ազդել անգամ հիմնական զգայական գործառույթների վրա և կարող են
անգամ մեծ ազդեցություն ունենալ այնպիսի իրավիճակների վրա, որոնք
ներառում են ներանձնային համակարգային իրավիճակների գնահատում (Rozin,

2003)։ Զուգընկերոջ կամ ծանոթ անձի կողմից դրսևորվող բռնությունը, հատկապես
բռնաբարությունը, բացահայտորեն ընդգրկում է սոցիալ-մշակույթային նորմերի
համակարգը, որն ազդում է անհատի ընկալման ու գնահատման գործընթացի
վրա:
Կանայք պաշտպանվելու կամ սթրեսածին իրավիճակներից դուրս գալու
համար նախևառաջ պետք է կարողանան իրենց նպատակներին զուգահեռ
դիտարկել այդ իրավիճակները

վտանգավոր, սթրեսածին կամ ոչ կոնգրուենտ

հատկանիշներով (Lazarus, 1999; Livingston & Testa, 2000)։ Կինը, որը երբևէ չի տեսել
կամ չի լսել տղամարդու, ով ծեծում է իր կնոջը կամ ընկերուհուն, այլ կերպ է
արձագանքում, քան այն աղջիկ երեխան, որը անընդհատ տեսնում է, թե ինչպես է
իր մայրը ծեծի ենթարկվում իր հոր կողմից:

Հիշողություն

Հիշողությունները կարող են արագացնել իրադրության գնահատումը,
հատկապես այն գնահատումները, որոնք տեղի են ունենում ինքնաբուխ կերպով
(LaBar & LeDoux, 2001)։ Նախկին փորձի հիշողությունները կարող են ազդել
կանանց կողմից իրենց անձի ընկալման կամ այն բանի վրա, թե ինչպես են իրենք
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սահմանում իրենց նպատակները, դրդապատճառները կամ մտահոգությունները:
Վիլսոնը և նրա գործընկերները (2004) բացահայտել են, որ կանայք, որոնք
ենթարկվել են բազմակի զոհայնացման, ունեն հետվնասվածքային սթրեսային
խանգարումներ, գերզգայուն են սպառնալիքի առաջացման հանդեպ: Նման
գերզգայունությունը կարող է նվազացնել հետգա զոհայնության ռիսկայնությունը:
Գերակտիվությունը կամ գերզգայունությունը կարող են նաև բարձրացնել սթրեսի
մակարդակը, ինչն էլ իր հերթին կարող է ազդել տեղեկատվական գործընթացի
վրա, քանի որ բացահայտվել է, որ սթրեսային հոգեվիճակը ասոցացվում է
դատողություններ անելու և որոշումներ կայացնելու ցածր կարողության հետ

(McEwen & Lasley, 2002)։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տրավմատիկ հիշողությունները
կարող են ազդել գնահատման ու արձագանքման վրա: Կարող են դեպքեր
պատահել, երբ կանայք չեն նկատում վտանգը, երբ այն իրական է, բայց նկատում
են, երբ այն մտացածին է: Դեռևս ուսումնասիրությունների անհրաժեշտություն
կա, որը կբացահայտի տրավմատիկ սթրեսային իրադարձությունների այն ազդեցությունները, որոնք վերջինները թողնում են հիշողության մեջ:

Իմացական կողմնակալություն

Մեկ այլ երևույթ, որը կարող է նվազեցնել կանանց անհատական ռիսկի
ընկալումը, ներկայացված է իմացական կողմնակալության տեսքով: Ստորև կներկայացվեն

դրանցից

երկուսը`

լավատեսական

կողմնակալությունը

կամ

վերահսկման խաբկանքը… և համաշխարհային արդար կողմնակալության
նկատմամբ հավատը (C. Klein & Helweg – Larsen, 2002; McKenna, 1993)։
Լավատեսական կողմնակալությունը կարող է նպաստել այն հանգամանքին, որ անհատները ուշադրություն չդարձնեն բացասական կամ վնասակար
երևույթներին, քանի որ խորին համոզմունք կա, որ ոչ մի վատ բան չի կարող տեղի
ունենալ: Այս երևույթը կարող է դրսևորվել ամեն օր: Անհատները կարող են
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հավատալ, որ, ի տարբերություն այլ մարդկանց, իրենք ավելի քիչ հավանականություն ունեն, օրինակ, ձեռք բերելու քաղցկեղ, կախվածություն ալկոհոլից կամ
թմրանյութերից, ամուսնալուծվել, վնասվել ավտովթարի ժամանակ կամ դառնալ
միջանձնային բռնության զոհ (Cue, George, & Norris, 1996; Norris, Nurius, & Dimeff,

1996; Parks, Miller, Collins, & Zetes – Zanatta, 1998)։ Չնայած որ կանայք մեծ
հավանականությամբ նկատում են այլ կանանց սպառնացող միջանձնային
բռնության դրսևորման ռիսկայնությունը, նրանք ավելի քիչ հավանականությամբ
են նկատում իրենց խոցելիությունը, երբ բախվում են ռիսկային նույն գործոններին, նույնիսկ երբ այդ իրավիճակները պարունակում են վնասվածքներ
հասցնելու բարձր ռիսկայնություն (Norris et al., 1996; Nurius & Gaylord, 1998; Nurius,

Norris, Dimeff & Graham, 1996)։ Այս երևույթը ավելի ընդհանուր է այն դեպքում, երբ
կանայք ծանոթ են այն անձանց հետ, որոնք հանդիսանում են վտանգի պոտենցիալ
կրող: Կողմնակալության այս տեսակը առավել բնորոշ է այն դեպքերին, երբ
վտանգի աղբյուր հանդիսանում են ծանոթ անձինք կամ նրանք, ում մենք սիրում
ենք: Այլ կերպ ասած՝ մարդկանց համար դժվար է պատկերացնել, որ ինչ- որ մեկը,
ում նրանք լավ են ճանաչում, թեկուզ ոչ այնքան լավ, կարող է մտադրված վնասել
իրենց (Crome & McCabe, 2001)։
Շատերը հավատում են, որ աշխարհը արդար մի վայր է, որտեղ մարդկանց
հետ լավ և վատ բաները տեղի են ունենում՝ ելնելով իրենց արժանիքներից: Որոշ
կանայք կարող են տեղի ունեցածի համար մեղադրել բռնաբարության զոհերին,
որովհետև նրանց հագուստը հրահրող էր, և քանի որ այդ մեղադրող կանայք չեն
կրում հրահող հագուստ, ուրեմն նրանք չեն ենթարկվի բռնաբարության: Այս
իմացական կողմնակալությունները կարող են ազդել անհատների կողմից
իրավիճակների ու վտանգների գնահատման վրա (Crome & McCabe, 2001)։

Անհատական նպատակներ

Գնահատականների վրա նաև ազդում են անհատական նպատակները,
ինչպես նաև այն նպատակներ, որոնք կոնգրուենտ են ինքնագնահատականին
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(Leary,

2003)։

Իրականում

ինքնագնահատականը

կարող

է

հանդիսանալ

գնահատման կարևոր հիմք: Ինքնագնահատականը ձևավորվում է անհատների
ներքին ինքնաներկայացման, իրենց համար կարևոր երևույթների և կյանքի
համար անհրաժեշտ միջոցներով (Rosenberg, 1979; Shavelson, Nubner, & Stanton,

1976)։ Գնահատումը պարունակում է հարցադրումներ՝ կապված այն իրողության
հետ, թե որքանով են դրդապատճառները կամ իրադարձությունները կոնգրուենտ
կամ ոչ կոնգրուենտ անհատի նպատակներին, դրդապատճառներին կամ ակնկալիքներին: Ինքնագնահատականը առաջանում և կայանում է գնահատականների,
հիշողությունների, հույզերի և վարքային դրսևորումների միջոցով: Մարդիկ կարող
են ունենալ անթիվ նպատակներ: Նրանք միտված են ունենալ նպատակների
ստորակարգայնություն (հիերարխիա), որը ներառում է հետևյալ նպատակները`
միավորվելու, իշխանության հասնելու, անձնական աճ ձեռք բերելու, ալտրուիզմի
ցուցաբերումը, սթրեսից խույս տալը և այլն (Bargh & Chartrand, 1999, p. 468)։

Բաումեյստրն ու Լեարը (2003): Գրականության ուսումնասիրության արդյունքում
եկել են այն եզրակացության, որ և´ կանայք, և´ տղամարդիկ ունեն հիմնարար
մոտիվացիա

ձևավորելու

և

պահպանելու

ամուր,

կայուն

միջանձնային

հարաբերություններ:
Կանայք ավելի հակված են իրենց անձը նկարագրել՝ ավելի շատ ելնելով
իրենց փոխհարաբերություններից (Novacek & Lazarus, 1990)։ Կանայք նաև ավելի
հիմնարար են մտերմիկ հարաբերությունների ստեղծման գործընթացում: Կանայք,
տղամարդկանց հետ համեմատությամբ, ավելի հաճախ են սոցիալական աջակցություն ցուցաբերում այլ անձանց, այդ թվում՝ տարեց ծնողների խնամքը,
երեխաների խնամքը, աջակցությունն իրենց մտերիմ մարդկանց (Leary, 2003)։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կանանց կյանքում փոխհարաբերությունները ավելի մեծ նշանակություն ունեն ինքնագիտակցության կայացման գործընթացում: Կանայք նշում են, որ իրենց գիտակցության կայացման
գործընթացում կարևոր է լինել ամուսնացած կամ գտնվել կայուն հարաբերությունների մեջ: Կանանց մեկ այլ զանգված նշում է, որ իրենց ինքնագիտակցության
համար կարևոր է մայր լինելը:
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Կայուն հարաբերություններում գտնվող կանայք իրենք են պատասխանատու այդ հարաբերությունների պահպանման ու ամրացման համար (Cross &

Madson, 1997a; Cross, Bacon, & Morris, 2000; Pratt, Prancer, Hunsberger, & Manchester,
1990)։ Աղջիկները և կանայք ցանկություն են հայտնում համապատասխանելու
զուգընկերոջ պահանջներին, անգամ եթե իրենք դա անձնապես չեն ցանկանում
կամ տհաճություն են զգում: Օրինակ, կանայք ավելի հաճախ, քան տղամարդիկ,
կարող

են

նախաձեռնել

թմրանյութերի

օգտագործումը

ինտիմ

հարաբե-

րությունների ժամանակ (Cross & Madson, 1997a; Cross et. al, 2000; Josephs, Markus, &

Tafarodi, 1992),

և թմրանյութ օգտագործող կանանց մեծամասնությունը ավելի

հաճախ է համարվում թմրանյութերի օգտագործման նախաձեռնող այնպիսի հարաբերություններում, ինչպիսիք են ընկերությունը, քույր-եղբայր հարաբերությունները և այլն: Ալկոհոլի ու թմրանյութերի օգտագործումը ավելի շուտ հանդիսանում է միավորող մեխանիզմ (Finlay & Trafimow, 1998; D. George, Carroll,

Kersnick & Calderon, 1998; Killen & Turiel, 1998; S. Taylor et al., 2000)։ Զուգընկերոջ
հետ թմրանյութի կամ ալկոհոլի չարաշահումը կարող է նվազեցնել կանանց
ռիսկայնության զգացողությունը և ազդել բռնության դրսևորման վրա, քանի որ
թմրանյութերի և ալկոհոլի չարաշահումը մասամբ համընկնում է:

Միջնորդություն

Միջնորդությունն այստեղ սահմանվում է որպես հավատք, համաձայն որի՝
անհատի վարքը կարող է ունենալ ինչպես ցանկալի, այնպես էլ անցանկալի
ազդեցություններ: Այս ամենը շատ կարևոր է՝ հասկանալու համար, թե ինչպես են
անհատները ձևավորում գնահատականները: Միջնորդության առաջին կողմը
ներառում է այն հավատքը, որն ունի անձը՝ կապված այն բանի հետ, թե որքանով է
այլ անձը ընդունակ ձևավորելու իր դրդապատճառները, վարքը, իր ապագա
հնարավորությունները (Bandura, 2001)։
Եթե մարդիկ հավատան, թե իրենք չեն կարող վերահսկել այն ամենը, ինչ
տեղի է ունենում իրենց հետ, կամ որ նրանք արժանի են վատ բաների, նրանք
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ավելի քիչ հնարավորություն կունենան ձեռնարկելու ինքնապաշտպնական
գործողություններ (Mirowsky & Ross, 1989, 2003; Ross & Mirowsky, 1989)։
Ինչպես նշում են Ռոսն ու Միրովսկին, (1989) երբ անհատը կարծում է, որ
արդյունքը պայմանավորված է իր վարքով և կարողություններով, նա սկսում է ավելի արագ սովորել և ակտիվորեն ձգտում է պարգևատրումների՝ խուսափելով
պատիժներից: Երբ անհատը հավատում է, որ արդյունքը պայմանավորված է հաջողությամբ, ճակատագրով, հնարավորություններով, այլ անձանց զորությամբ,
անվերահսկելի և անկանխատեսելի ուժերով, նա ավելի դանդաղ է սովորում, եթե
սովորում է և պասիվ արձագանքում ի հայտ եկող պատիժներին: Ներքին լոկուս
վերահսկումը մարդուն ստիպում

է մտածել խնդիրների մասին, լուծել դրանք,

սահմանափակել դրանց կործանարար հետևանքները և փորձել խուսափել դրանցից հետագայում: Միջնորդությունը ասոցացվում է հոգեբանական բարեկեցության
հետ:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն անհատները, որոնք
իրավիճակները ընկալում են

իրենց վերահսկողությունից դուրս, կամ նրանք

կարող են ունենալ փոքր վերահսկում իրենց ապագայի հանդեպ, ունեն դիսսթրեսի
ավելի շատ ախտանիշներ, քան այն անհատները, որոնց ավելի բնորոշ է բարձր
վերահսկման ընկալումը կամ միջնորդությունը (p. 207)։
Մի ուսումնասիրության համաձայն՝ նրանք, ովքեր ավելի քիչ են հավատում
միջնորդությանը և վերապրել են բռնաբարություն կամ բռնաբարության փորձ,
ավելի շատ են հակված ճնշվածության: Մեկ այլ ուսումնասիրության համաձայն՝
կանայք, ովքեր ավելի քիչ են հավատում միջնորդությանը և ենթարկվել են
բռնության զուգընկերոջ կողմից, ունենում են

առողջական ավելի վատ

հետևանքներ:
Միջնորդության բաղադրիչների ազդեցությունը հաճախ ներգրավում է
այնպիսի հայտնի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ «լոկուս վերահսկումը»,
«անհատական ինքնավարությունը», «ինստրումենտալիզմը», «իշխանությունը» և

«վերահսկումը» ու

«հմտությունը», կամ այն կարող է

գաղափարականացվել

որպես մի երևույթ, որը հակադիր է ճակատագրին ու անօգնականությանը: Այս
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հասկացություններն իրենց իմաստով չեն նույնանում, այնուամենայնիվ, ուսումնասիրողները կիրառում են չափման տարբեր միջոցներ։ Կախված նրանից, թե
ինչպես են անցնում չափումները, չափման արդյունքները կարող են տարբերվել:
Միջնորդության երկրորդ բաղադրիչը, որը կոչվում է ինքնակարգավորում,
կարևոր է շրջակա միջավայրում հարմարեցման (ադապտացիայի) և անհատական
նպատակների հասնելու գործընթացների համար: Ինքնակարգավորումը բաղկացած է երեք բաղադրիչներից (Baumeister, Heatherton, & Tice, 1994)՝ 1․ պետք է գոյություն ունենան տիպական

կամ վերացական հասկացություններ՝ կախված

նրանից, թե ինչպես պետք է անհատը գործի, ինչը կարող է համապատասխանել
սոցիալական նորմերին, անձնական նպատակներին և այլ անձանց ակնկալիքներին, 2․ պետք է լինի ինքնագիտակցում, որը հնարավորություն կտա սահմանելու առաջխաղացումները և դրանց հիման վրա կայացնելու որոշումներ, 3․
պետք է լինի հույզերի ինքնակարգավորման որևէ ուղի:
Ինքնագիտակցման

և ինքնակարգավորման գործընթացներն ու դրանց՝

գնահատման վրա ունեցած ազդեցությունը ինքնուրույն քննարկման առարկա են։
Եթե անհատները ներառված են դրական ինքնուրույն քննարկման մեջ, նրանք
հնարավորություն ունեն խուսափելու անհանգստություններից: Եթե նրանք
ներառված են բացասական ինքնուրույն քննարկման մեջ, նրանք սկսում են իրենց
վատ զգալ: Անհատները հակված են խուսափելու բացասական ներքին երկխոսություններից ու հույզերից թմրանյութերի ու ալկոհոլի չարաշահման և այլ մեթոդների միջոցով (Leary, 2003)։ Ինքնավերահսկումը կարող է անհատներին զերծ պահել
բացասական հույզերով մոտիվացված ինքնաբուխ վարքային դրսևորումներից:
Միջնորդությունը վճռորոշ դեր է խաղում գնահատման գործընթացում:
Անհատները, որոնք չեն հավատում, որ իրենք կարող են ազդել աշխարհի վրա, այլ
կերպ են գնահատում իրադարձությունները, քան նրանք, ովքեր հավատում են, որ
իրենց գործողությունները կարող են և փոփոխում են այն ամենը, ինչը տեղի է
ունենում իրենց հետ: Բացի այս ամենից՝ այն անհատները, որոնք չեն հասկանում,
ճիշտ չեն ընկալում կամ չեն կարողանում վերահսկել իրենց հույզերը, իրավիճակները, դրանց հետևանքները կգնահատեն այլ կերպ, քան նրանք, ովքեր ունեն
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ինքնավերահսկման և ինքնագիտակցման մեծ հմտություններ: Անհատի միջնորդության զգացողությունը, ներառյալ ինքնակարգավորումը, կարող են ազդեցության ենթարկվել տրամադրության ու անհատական առանձնահատկությունների
պատճառով:

Տրամադրություն և անհատականություն

Տրամադրությունն ու անհատական առանձնահատկությունները կարող են
ազդել գնահատման վրա երկու հիմնական մեխանիզմների միջոցով: Առաջինը,
հույզերի և տրամադրության վրա կարող են ազդել հոգեբանական գործոնները:
Համաձայն Բարգի վարկածի՝ այդ գործոնները կարող են նպաստել նրան, որ
անհատը սխալ կարտացոլի զգացմունքների պատճառները, որոնք էլ կարող են
բերել

սխալ

դատողությունների

և

որոշումների

կայացմանը:

Օրինակ՝

ավտովթարի մասնակից դարձած վարորդը, դուրս գալով մեքենայից, կարող է իր
զայրույթն արտահայտել մյուս վարորդի նկատմամբ:

Դա կարող է այն բանի

հետևանք լինել, որ վարորդը զայրացած է մյուս վարորդի վրա, միևնույն ժամանակ
կարող է հետևանք լինել հոգեբանական այնպիսի ապրումների, որոնք առաջացել
են վնասվածքներ ստանալու վախից:
Երկրորդ, գնահատման վրա կարող են ազդել իրադրային գործոնները: Ե´վ
հույզերը, և´ իմացական ոլորտը կիրառում են շրջապատի տեղեկատվությունը
վարքային արձագանքների ձևավորման համար: Այլ կերպ ասած՝ հենց տրամադրությամբ է պայմանավորվում, թե ինչի վրա կկենտրոնանան մարդիկ, թե որ
իրադարձությունն է ավելի հիշարժան և այլն (Planalp & Fitness, 1999, p. 734)։
Օրինակ՝ տագնապային մարդիկ միտում ունեն կենտրոնանալու այնպիսի տեղեկատվության վրա, որն իր բնույթով սպառնալիք է, մինչդեռ ճնշված մարդիկ հակված են կենտրոնանալու անցյալի բացասական իրադարձությունների վրա և
ավելի շատ կենտրոնանալու ներկայի բացասական, քան դրական տեղեկատվության վրա (Mineka et al., 2003; Oliver & Brough, 2002։ Մարդիկ, որոնց բնորոշ են
հետվնասվածքային, սթրեսային խանգարումները, մեծ ուշադրություն են դարձ587

նում վնասվածքների հետ կապ ունեցող բառերին և հիշողություններին (McNally,

1998; McNally, Clancy, Schacter, & Pitman, 2000)։
Այսպիսով՝

հույզերը

ազդում

են

ինքնաընկալման,

ինքնաարդյու-

նավետոթյան, ինքնավերահսկման և շրջակա միջավայրի ազդակների վրա ուշադրություն դարձնելու հանգամանքի վրա (Leary, 2003)։ Առավել երկարատև հույզերը
կարող են ազդել տեղեկատվական գործընթացների և գնահատման վրա (E. Change

& Strunk, 1999; Forgas, 2003; Mineka et. al, 2003)։
Անհատականության որոշակի հատկանիշներ ևս կարող են ազդել, անհատի
կողմից սթրեսի և դիսսթրեսի գնահատման վրա (Gunthert, Cohen, & Armeli, 1999;

O’Brien & DeLongis, 1996; Tomaka et al., 1999), օրինակ՝ մարդիկ, որոնց բնորոշ են
նևրոտիզմի բարձր ցուցանիշներ, ավելի շատ են հակված իրականությունը
գնահատելու որպես սթրեսային իրավիճակ

և ունեն դիսսթրեսի ավելի բարձր

մակարդակ, քան այն անհատները, որոնց բնորոշ է նեվրոտիզմի ցածր մակարդակը (Gunthert et al., 1999)։
Լավատեսությունը` իրադրության լավ և դրական կողմերը տեսնելու
միտումը, և հոռետեսությունը` իրադրության վատ և բացասական կողմերը
տեսնելու միտումը, նույնպես կապված են սթրեսային իրադարձությունների
գնահատման, հաղթահարման ու հարմարման հետ (E. Chang, 1998)։
Որոշ անհատներ ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն հարմարվելու
սթրեսային կամ սպառնացող պայմաններին (Ayduk, Downey, & Kim, 2001; Compas,

Connor, Osowiecki, & Welch, 1997)։ Նման արձագանքը ասոցացվում է խորացվող
ընկճախտի և հոգեկան ոլորտի այլ խանգարումների հետ (Compas et al., 1997;

Hartlage, Allo, Vazquez, & Dykman, 1993)։ Այսպիսով՝ տրամադրությունները և
անհատականության որոշակի առանձնահատկություններ կարող են ազդել իրադրային գնահատման վրա:

Իրադրային գնահատման ամփոփում
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Իրադրային գնահատականները անհատական են յուրաքանչյուր անձի
համար, քանի դրանք ունեն անհատական նշանակություն և արժեք: Իրադրային
գնահատականները նաև որոշակի համակարգ են, քանի որ փոխազդում են
հույզերի ու շրջապատող միջավայրի հետադարձ կապի հետ: Ենթադրվում է, որ
մի շարք գործոններ ազդում են գնահատման վրա: Այդ գործոններից են` գիտելիքը,
իրադրության ընկալումը, հիշողությունը, կողմնակալությունը: Այս ամենից բացի`
ինքնագնահատման վրա նաև ազդում են անհատական նպատակները, հատկապես, թե որքանով է իրադրությունը կոնգրուենտ կամ ոչ կոնգրուենտ անհատական նպատակներին: Եթե իրադրությունը ոչ կոնգրուենտ է անհատական
նպատակներին, շատ հավանական է, որ առաջանան սթրես ու հուզական
դիսսթրես (Agnew, 1992, 2001): Միջնորդությունը նույնպես կարևոր է, հատկապես
համոզմունքների

և

ինքնակարգավորման

բաղադրիչների

ազդեցության

պարագայում: Տրամադրությունը և անհատականության որոշակի առանձնահատկություններ նույնպես կարող են ազդել գնահատման գործընթացի վրա:

Վարքի պատասխան գնահատումը

Լազարուսն ու Ֆոլկմանը (1984) վարքի պատասխան գնահատումը դասում
են երկրորդական գնահատման շարքին, և դա շատ կարևոր է գնահատման
ընդհանուր գործընթացի ընկալման համար: Ստորև կներկայացվեն նման գնահատման երեք բաղադրիչներ` մեղադրանք, ակնկալվող արդյունքներ և ինքնակառավարման կարողություն: Մեկ անգամ ևս նշենք, որ իրադրային և վարքի պատասխան գնահատումները գծային կապ չունեն: Դրանք շարունակում են մեկը
մյուսին, կրկնվող գործընթացներ են, որում անհատը հետ-առաջ է անում իրադրային գնահատման, վարքի պատասխան գնահատման, և վերագնահատման մեջ:
Այսպիսով՝ նման գնահատումը ավելի շատ գործընթաց է, այլ ոչ թե ուղղակի
արձագանք:
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Մեղադրանք

Վախեցնող, բացասական կամ ոչ կոնգրուենտ իրադրությունների կամ
իրադարձությունների հետ կապված մեղադրանքը ազդում է գնահատման վրա,
քանի որ մեղադրանքի տարբեր վերագրումներ դրսևորվում են տարբեր հույզերի
ու տարբեր գնահատականների միջոցով (Lazarus, 1999)։ Առավել հաճախ այն
մարդը, որը մեղադրում է մեկ ուրիշին, կարող է զայրույթ զգալ, մինչդեռ այդ
իրադրության համար պատասխանատու անձը կարող է տխրություն զգալ:
Այսպիսով՝ նույն իրադարձությունը երկու տարբեր մարդիկ հաղթահարում են
տարբեր ճանապարհներով (Lowe et al., 2003)։ Ուսումնասիրությունները ցույց են
տվել, որ կանայք, որոնք գտնվում են բռնի հարաբերություններում, ունեն
ինքնամեղադրանքի ավելի բարձր մակարդակ, քան այն կանայք, որոնք այլևս չեն
գտնվում այդպիսի հարաբերություններում, և նման բարձր ինքնամեղադրանքի
մակարդակ ունեցող կանայք ավելի շատ հոգևոր հիվանդության ախտանիշներ
ունեն (Andrews & Brewin, 1990; O’Neill & Kerig, 2000; Truman – Schram et al., 2000)։
Ժամանակի ընթացքում ինքնամեղադրանքը փոխարինվում է հանցագործի դեմ
ուղղված մեղադրանքով, և նման փոփոխությունը կապված է կանանց հեռանալու
մտադրության հետ (Pape & Arias, 2000)։
Կանայք, որոնք իրենք իրենց են մեղադրում բռնաբարության համար, շատ
ավելի առողջական խնդիրներ և հոգեկան շեղումներ ունեն, քան այն կանայք,
որոնք իրենք իրենց չեն մեղադրում (Arata & Burkhart, 1995, 1998; Frazier, 2003; Koss,

Figueredo, & Prince, 2002)։ Համաձայն մի ուսումնասիրության՝ բացահայտվել է, որ
կանայք, որանք հարկադիր սեռական հարաբերությունները որակում են որպես
բռնաբարություն, ավելի են հակված տեղի ունեցածի համար մեղադրելու
հանցագործին, քան այն կանայք, որոնք

նման փորձը չեն որակում որպես

բռնաբարություն (Kahn, Jackson, Kully, Badger, & Halvorsen, 2003)։
Որոշ ուսումնասիրություններ դուրս են բերել ինքնամեղադրանքի երկու
տեսակ` վարքային ինքնամեղադրանք, որը ասոցացվում է վարքի հետ, և
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հետևաբար վերահսկելի կամ փոփոխելի է, և բնութագրական ինքնամեղադրանք,
որը կապված է անձի հետ և ավելի քիչ վերահսկելի է (Janoff – Bulman, 1992)։
Սեռական ու ֆիզիկական հարձակման զոհերի ուսումնասիրությունը ցույց է
տվել այս երկու վերագրումների խառը արդյունքներ, օրինակ, որոշ ուսումնասիրություններ բացահայտել են, որ հոգեբանական դիսսթրեսը առավելապես
պայմանավորված է բնութագրական ինքնամեղադրանքով (Boeschen et al., 2001;

Koss et al., 2002), այլ ուսումնասիրությունների պնդմամբ՝

մեղադրանքի երկու

տեսակներն էլ բերում են դիսսթրեսի առաջացման (Frazier, 1990; Frazier &

Schauben, 1994; O’Neill & Kerig, 2000)։
Ըստ

մի

շարք

ուսումնասիրությունների

բնութագրական ինքնամեղադրանքի միջև

տվյալների՝

վարքային

և

առկա է բարձր կորելյացիոն կապ

(Boeschen et al., 2001; Frazier, 1990; Frazier & Schauben, 1994)։
Կանայք, որոնք վերապրել են բազմակի զոհայնացում, բնութագրվում են
ինքնամեղադրանքի բարձր մակարդակով (Koss et al., 2002; Neville, Heppner, Oh,

Spanierman, & Clark, 2004)։ Ավելին, երբ կանայք չգիտեն, թե ում մեղադրեն, նրանք
կարող են դանդաղ արձագանքել բացասական և վտանգավոր իրավիճակներին:
Այլ կերպ ասած՝ այն իրավիճակներում, որոնցում առկա են բազմաթիվ
վիճահարույց

կողմեր,

հնարավորություն

կանայք

կունենան

ավելի

դրանք

փոքր

գնահատելու

հավանականությամբ
որպես

վտանգավոր

իրողություններ (Edwards & Weary, 1998; Jacobson, Weary, & Edwards, 1999)։

Ակնկալվող արդյունքներ

Գնահատումը կարող է նաև կախված լինել վնասը նվազացնելուն ուղղված
գործողությունների

ակնկալվող

արդյունքներից

(Loewenstein et

al.,

2001)։

Ակնկալվող արդյունքների վրա ազդում են անմիջական հիստերիկ ռեակցիաները,
ակնկալվող հույզերը և սուբյեկտիվ հավանականությունները՝ պայմանավորված
նրանով, թե ինչ տեղի կունենա որոշում կայացնելուց կամ վարքային դրսևորումից
հետո (Logan, Stevenson, Evans, & Leukefeld, 2004; Logan, Walker, Cole, & Leukefeld,
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2002)։ Հիմնվելով որոշ գործոնների վրա՝ կանայք կարող են ենթադրել, որ որոշակի
գործողությունների իրականացումը կարող է պարունակել անձնային մեծ ռիսկեր:
Օրինակ՝ կինը, որը զուգընկերոջ կողմից ենթարկվում է բռնության, կարող է
մտածել ոստիկանություն զանգելու մասին, ինչը կարող է անմիջապես զուգընկերոջ կողմից վրեժխնդրության ենթարկվելու վախ առաջացնել: Կինը կարող է
մտածել նաև, որ եթե ինքը զանգահարի ոստիկանություն, իր հարևանները կիմանան իր ամոթալի վիճակի մասին: Կինը կարող է ենթադրել, որ ոստիկանության
դիմելու արդյունքում ինքն էլ կարող է ձերբակալվել և իրենից կարող են հեռացնել
իր երեխաներին, կամ կարող է ձերբակալվել բռնարարը, ինչը կարող է
բացասական ֆինանսական ազդեցություն ունենալ իր ու երեխաների վրա, կամ որ
ոստիկանությունը ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկի (Loewenstein et al., 2001)։
Բռնաբարության

և

զուգընկերոջ

կողմից

հետապնդման

զոհերի

ուսումնասիրությունը բացահայտել է, որ կանայք չեն դիմում ոստիկանություն,
որովհետև բացասական երևույթներ են ակնկալում, ներառյալ բացասական ու
մեղադրական ռեակցիաները, հանցագործի կողմից վրեժխնդրության վախը,
շփոթությունը և այլն (Logan, Evans, et al., 2004; Logan, Stevenson, et al., 2004;

Rennison, 2002; Sudderth, 1998; Tjaden & Thoennes, 2000b)։ Էմիգրանտ կանայք
օգնություն փնտրելիս բախվում են բազմաթիվ խոչնդոտների (Bui, 2003; M.

Goldman, 1999; Menjivar & Salcido, 2002; Raj & Silverman, 2002)։ Նրանք կարող են
մտահոգություններ ունենալ՝ կապված այնպիսի երևույթների հետ, ինչպիսիք են՝
արտաքսումը, լեզվի իմացության արգելքները, ֆինանսական գոյատևումը, սոցիալական մեկուսացումը և մշակույթային տեսանկյունից հարմար ծառայությունների
բացակայությունը: Արդարադատության հետ ունեցած նախկին բացասական
փորձը նույնպես ապագայում կարող է իր ազդեցությունն ունենալ (Byrne,

Kilpatrick, Howley, & Beatty, 1999; Erez & Belknap, 1998b)։ Օրինակ, կանայք, որոնք
թմրանյութեր են օգտագործում, վախենում են բարձրաձայնել բռնության մասին,
քանի որ մտածում են, որ իրենց կմեղադրեն, չեն հավատա կամ անգամ
կմեղադրեն իրենց թմրանյութերի ապօրինի օգտագործման մեջ (Ruback, Menard,

Outlaw, & Schaffer, 1999; Staton, Leukefeld, & Logan, 2001)։
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Բռնարար զուգընկերոջը լքող կինը պետք է նաև մտածի ֆինանսական
հետևանքների մասին, ինչպես նաև երեխաների բարօրության և իրեն աջակցող
սոցիալական միջավայրի վրա ունեցած ազդեցությունների մասին (Logan, Walker,

et al., 2004)։ Այլ կերպ ասած՝ կինը պետք է ինքն իրեն հարցնի, թե ինչպիսին կլինի
իր կյանքը բաժանությունից հետո (Choice & Lamke, 1997; I. Johnson, 1992; Knoester

& Booth, 2000; Logan, Walker, et al., 2004; Rusbult & Martz, 1995)։ Կանայք, որոնք
ավելի քիչ ֆինանսական ռեսուրսներ ունեն, այդ թվում՝ ցածր վարձատրվող
աշխատանք, թերի կրթություն, տեղաշարժվելու սահմանափակ միջոցներ, ավելի
փոքր հավանականություն ունեն լքելու բռնարարին (J. Campbell et al., 2003)։
Բացի այդ՝ բաժանման որոշում ընդունած կանայք, որոնք որոշել են
բաժանվել, կարող են անհանգստանալ հանցագործի հետ հարաբերությունների և
շարունակական բռնության պատճառով: Նման անհանգստության պատճառ
կարող է հանդիսանալ այն, որ բռնությունը կարող է շարունակվել անգամ բաժանությունից հետո: Ուսումնասիրություններից մեկը ցույց է տվել, որ ամուսնալուծված կանայք ամուսնալուծությունից հետո ավելի շատ վերապրում են հոգեբա-նական, այլ ոչ թե ֆիզիկական բռնություն:

Ամուսնալուծությունը կարևոր

պատճառ կարող է դառնալ մահացու բռնությունների համար: Կանանց վարքի
պատասխան գնահատականները կարող են պայմանավորված լինել նաև այն
արձագանքով,
ծությունները

որը

տալիս

բացասական

աջակցության վրա:

է

հասարակությունը:

ազդեցություն

են

Օրինակ՝

ունենում

ամուսնալու-

հասարակության

Կանայք կարող են նաև մտահոգված լինել այլ զուգընկեր

գտնելու հիմնախնդրով: Եվ այդ ակնկալիքները կարող են հանգեցնել ակնկալվող
բացասական արդյունքների: Ավելին, եթե կնոջ զուգընկերը թմրանյութեր է
մատակարարում, նա կարող է շատ ավելի մեկուսացված լինել և ավելի մեծ
կախվածության մեջ գտնվել տղամարդուց (El – Bassel, Gilbert, Rajah, Foleno, & Frye,

2001; Goodkind et al., 2003; Rose et al., 2000; Ullman, 1999)։

Ինքնաարդյունավետություն
593

Ինքնաարդյունավետությունը

այնպիսի

յուրատիպ

հմտությունների,

կարողությունների կամ ռեսուրսների գնահատումն է, որոնք անհրաժեշտ են
յուրահատուկ որոշումներ կայացնելու համար (Pearlin, 1999a, 1999b)։ Սովորաբար,
ինքնաարդյունավետությունը ասոցացվում է դրական, առողջ դրսևորումների

(Logan, Walker, et al., 2004; Pearlin, 1999a, 1999b) և լուրջ հիվանդությունների դեմ
պայքարելու կոպինգների հետ (Gallo & Matthews, 2003; G. Link & Phelan, 1995)։
Անհատները պետք է հավատան, որ իրենք անհրաժեշտ անհատական ու
միջավայրային ռեսուրսներ ունեն՝ որոշակի գործողություններ կարարելու համար

(Hobfall & Lilly, 1993; Logan, Walker, et al., 2004; Pearlin, 1999a, 1999b)։
Համաձայն որոշ հետազոտողների՝ ինքնաարդյունավետությունը ու ինքնագնահատականը մեծ փոխկապակցվածություն ունեն: Զոհայնացումը ասոցացվում
է ցածր ինքնագնահատականի, իսկ ցածր ինքնագնահատականը՝

մտավոր

առողջության և ալկոհոլի ու թմրանյութերի չարաշահման խնդիրների հետ:
Ինքնաարդյունավետությունը բխում է նախկին փորձից, ուրիշների փորձից և
ուրիշ անձանց քայլերից: Ընդհանուր առմամբ հասարակական աջակցությունը
կարևոր է և´ մտավոր, և´ հոգևոր առողջության համար: Հասարակական աջակցությունը նաև կայունություն է հաղորդում սթրեսածին հետևանքներին: Այնուամենայնիվ, հասարակական աջակցության համակարգերը կարող են ունենալ և´
դրական, և´ բացասական ազդեցություններ այն կանանց վրա, որոնք զոհայնացվել
են (Muraven et al., 2002)։
Կանանց այն մեծամասնությունը, որն ունի զոհայնացման պատմություն, իր
բռնության ենթարկվելու մասին պատմում է ընկերներին և ընտանիքի անդամներին (Charney, 2004; McEwen & Lasley, 2002; Shalev, 2002), և օգնության որոշ
տեսակներ շատ օգտակար են լինում զոհայնացման դեմ կոպինգների դրսևորման
ժամանակ (McEwen & Lasley, 2002)։ Մյուս կողմից, եթե հասարակական աջակցությունը բացասական է, կամ մեղադրում է կնոջը կամ եթե կնոջ ընկերները և
ընտանիքը պնդում են, որ բռնությունը նորմալ երևույթ է, արդյունքը կարող է լինել
շատ ավելի կործանարար և մեծացնել մեկուսացումը (Clements & Sawhney, 2000;
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Dutton, Burghardt, Perrin, Chrestman, & Halle, 1994; Kendler et al., 2004; McCabe,
Gotlib, & Martin, 2000; McEwen & Sapolsky, 1995; Nurius, Furrey, & Berliner, 1992)։
Հասարակության աջակցության խմբի անդամների բացասական հետադարձ
կապը կարող է նվազեցնել ինքնաարդյունավետությունը և որոշակի ազդեցություն
ունենալ վարքի պատասխանի գնահատման վրա:

Վարքի պատասխանի գնահատման ամփոփում

Իրավիճակային գնահատման պես այս գնահատումը ևս կրկնվող, շարունակական գործընթաց է, որը ներառում է բազմաթիվ և փոխկապակցված գործոններ: Այս գնահատումը կենտրոնական դեր է գրավում անհատների տարբեր
իրավիճակների մեկնաբանման և դրանց արձագանքման մեջ: Այս գնահատման
վրա մեծ ազդեցություն ունեն մեղադրանքը, յուրահատուկ արձագանքների
ակնկալվող հետևանքները, ինքնաարդյունավետությունը:

Իմացական խոչընդոտներ

Այս ենթագլուխը ուսումնասիրում է այն գործոնները, որոնք ազդեցություն
ունեն գնահատման վրա: Այդ գործոններից են կումուլյատիվ սթրեսը, բազմակի
զոհայնացման փորձերը, հոգեբանական չարաշահումը:

Կոմուլյատիվ սթրես

Իրադրային գնահատումը սովորաբար տեղի է ունենում առօրյա կյանքում ի
հայտ եկող տարբեր սթրեսային գործոնների համատեքստում (Desai, Arias,

Thompson, & Basile, 2002; Feerick, Haugaard, & Hien, 2002; Humphery & White, 2000;
P. Smith et al., 2003)։ Շատ հազվադեպ է պատահում, որ անհատը միաժամանակ
բախվի միայն մեկ սթրեսային գործոնի կամ բացասական իրավիճակի:

Կինը

միաժամանակ կարող է պայքարել աղքատության, ամուսնական տարաձայ595

նությունների, սթրեսային աշխատանքի և երեխաների մեծացման խնդիրների դեմ
և այս ամենի հետ կարող է զոհայնացվել կամ գտնվել զոհայնացման ռիսկային
իրադրությունում: Բացի առօրյա սթրեսային իրադարձություններից՝ գոյություն
ունեն կենսական այլ նշանակալի իրադարձություններ, ինչպես դրական, այնպես
էլ բացասական, որոնք կարող են ազդել սթրեսի մակարդակի վրա` ընտանեկան
հիվանդություններ, աշխատանքային խնդիրներ, երեխաների խնամքի հետ
կապված խնդիրներ, անծանոթի կողմից զոհայնացում: Ավելին, կյանքի մի
սթրեսորը հաճախ դոմինոյի տպավորություն

է ստեղծում (Gilbert, El – Bassel,

Schilling, & Friedman, 1997; Messman – Moore & Long, 2000, 2002; Ornduff, Kelsey, &
O’Leary, 2001)։ Այդ իսկ պատճառով շատ դժվար է հասկանալ կումուլատիվ սթրեսի
ազդեցությունը գնահատման (Tjaden & Thoennes, 2000a), ինչպես նաև մտավոր
առողջության գործառության և վարքային այնպիսի ռիսկերի վրա, ինչպիսին
ալկոհոլի և թմրանյութերի չարաշահումն է (Tjaden & Thoennes, 2000a)։
Կումուլատիվ սթրեսը կարող է ազդել գնահատման վրա երեք պատճառով՝
Առաջին պատճառն այն է, որ անհատները կարող են չափազանց ծանրաբեռնված
լինեն օրեցօր կուտակվող սթրեսներով: Նման մարդիկ ժամանակի ընթացքում
այլևս ռեսուրսներ չեն ունենում պայքարելու ապագայում ի հայտ եկող սթրեսային
պայմաններում: Նրանք, ովքեր սահմանափակ ռեսուրսներ ունեն, օրինակ՝
կանայք, որոնց ֆինանսական սոցիալիստական ռեսուրսները քիչ են, կամ նրանք
ունեն մտավոր առողջության խնդիրներ, շատ ավելի խոցելի են սթրեսային
գործոնների և դոմինոյի էֆեկտի համար:
Բաումեստերը նշում է, որ սթրեսի դեմ պայքարող ներքին ռեսուրսները
սահմանափակ են: Երբ ներքին ռեսուրսները սահմանափակ են, անհատները
ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն կենտրոնանալու այն որոշումների կամ
խնդիրների վրա, որոնք ուշադրության կարիք ունեն: Օրինակ՝ կանայք, որոնք
ապրում են աղքատության և բռնարար զուգընկերների հետ, ավելի շատ
դժվարություններ են ունենում օգնություն փնտրելիս: Նրանց ներքին ռեսուրսները
կարող են որակազրկվել, որովհետև նրանք անընդհատ կենտրոնանում են առօրյա
սթրեսային գործոնների վրա, ինչպես նաև այն բանի համար, որ անընդհատ կարիք
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ունեն հսկելու բռնության հետ ասոցացվող զայրույթի կամ ընկճվածության
զգացողությունները, կամ որովհետև նրանք փորձում են վերահսկել զուգընկերոջ
վայրենի բռնկումները:
Երկրորդ պատճառի համաձայն՝ կումուլյատիվ սթրեսը կարող է ազդել
գնահատման, այն հանգամանքի վրա,

որ սթրեսը կապված է ինչպես ֆիզիո-

լոգիական, այնպես էլ հոգեբանական համակարգերի հետ (Gidycz, Hanson, &

Layman, 1995; Lang et al., 2003; McCauley et al., 1997; Messman - Moore, Long, &
Siegfried, 2000; Parillo, Freeman, Collier, & Young, 2001; Testa, Livingston, & Leonard,
2003)։ Սթրեսը կարող է ակտիվացնել սիմպատիկ նյարդային համակարգը, և երբ
այս համակարգը ակտիվանում է շատ հաճախ կամ երկար ժամանակով, կարող է
վնասվել՝ դժվարություններ առաջացնելով ինչպես սթրեսի վերահսկաման համակարգում այնպես էլ ֆիզիկական և մտավոր առողջության խնդիրներ ստեղծելով (Corbin, Bernat, Calhoun, McNair, & Seals, 2001; Fleming, Mullen, Sibthorpe,

Attewell, & Bammer, 1998; Marx, Nichols – Anderson, Messman – Moore, Miranda, &
Porter, 2000)։
Ըստ երրորդ պատճառի՝ կումուլյատիվ սթրեսը կարող է ասոցացվել մտավոր առողջության ախտանիշների և դիսսթրեսի հետ այնպես, վերջինները կարող
են որոշակի վնասակար նշանակություն ունենալ դատողությունների, ուշադրության, իմացական գործընթացների և ռիսկային վարքի վրա (Davis, Combs –

Lane, & Jackson, 2002; El – Bassel, Witte, Wada, Gilbert, & Wallace, 2001; Fergusson,
Horwood, & Lynskey, 1997; Parillo et al., 2001; West, Williams, & Siegel, 2000)։ Բացի
այդ՝ սթրեսի կրկնվող ազդեցությունը կարող է մեծացնել մտավոր ու ֆիզիկական
առողջության խնդիրների առաջացման

խոցելիությունը, որոնք էլ իրենց հերթին

հետագայում ազդում են սթրեսի առաջացման վրա (Arata, 2000; Mayall & Gold,

1995; Whitmire, Harlow, Quina, & Morokoff, 1999)։

Բազմակի զոհայնացում
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Ընդհանուր

առմամբ

բացահայտվել

է,

որ

եթե

կինը

մեկ

անգամ

զոհայնացվում է, նա ունի հետագա զոհայնացման մեծագույն ռիսկայնություն:
Առավել վառ օրինակ են այն բազմաթիվ ուսումնասիրությունները, որոնցում
ներգրավված կանայք, որոնք բռնության են ենթարկվել և´ մանկական, և հասո´ւն
տարիքում: Ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տվել, որ անմիջական կապ
գոյություն ունի վաղ մանկության տարիներին բռնության ենթարկվելու և հետագա
վերազոհայնացման միջև (Arias & Pape, 1999; Sackett & Saunders, 1999)։
Կրկնազոհայնացման

ուսումնասիրությունները

պարունակում

են

բազմաթիվ բացեր: Հիմնական ուսումնասիրությունները կատարվել են այն
կանանց շրջանում, որոնք առաջին անգամ զոհայնացվել են վաղ մանկությունում,
իսկ հետո՝ արդեն հասուն տարիքում: Այս և մի շարք այլ խնդիրներ պետք է միշտ
լինեն հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում:
Զոհայնացումը և բազմակի զոհայնացման փորձերը կարող են ազդել
տեղեկատվության մշակման գործընթացների վրա: Զոհայնացումը ասոցացվում է
մտավոր առողջական խնդիրների հետ,

որոնք էլ կարող են ավելացնել

կրկնազոհայնացման հավանականությունը: Բացի դրանից՝ ենթադրվում է, որ այն
կանայք, որոնք ենթարկվել են բազմակի զոհայնացման, բացասական իրադարձություններին տալիս են ուշացած գնահատումներ:
Երրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ ուսումնասիրությունները ցույց են
տվել՝ ասոցացիվ կապեր գոյություն ունեն կրկնազոհայնացման ու ինքնապաշտպանության, ինքնամեղադրանքի կամ միջանձնային հարաբերությունների միջև,
որոնք կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ գնահատման վրա:
Բազմակի

զոհայնացումը

ասոցացվում

է

թմրանյութի

և

ալկոհոլի

չարաշահման, բարձր ռիսկայնություն պարունակող ռիսկային վարքի և մտավոր
առողջական խնդիրների ավելացման հետ, որոնք էլ կարող են ազդել ռիսկային
գնահատման վրա: Կանայք, որոնք ենթարկվել են սեռական բռնության, հաճախ
ավելի շատ են հակված ոգելից խմիչքներ օգտագործելուն, քանի որ ունեն դրական
ակնկալիքներ ալկոհոլի ազդեցությունից, և որպես արդյունք՝ խմում են շատ ավելի
հաճախ, քան այն կանայք, որոնք

չունեն սեռական բռնության ենթարկվելու
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պատմություն: Բացի այդ՝

մեծ ռիսկայնություն ունեցող վարքը ասոցացվում է

ինչպես մանկությունում, այնպես էլ հասուն տարիքում դրսևորվող զոհայնացման
հետ: Համընդհանուր ուժերով ստեղծված և մեծ ռիսկայնություն ունեցող սեռական
վարքը նաև ասոցացվում է զոհայնացման ու կրկնազոհայնացման հետ:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն կանայք, որոնք ենթարկվել
են բազմաթիվ և տարբեր տեսակի զոհայնացումների, ինչպես սեռական, այնպես էլ
ֆիզիկական, ավելի մեծ հավանականություն ունեն ռիսկային վարք ցուցաբերելու,
քան այն կանայք, որոնք չունեն նման փորձ: Այս և նմանատիպ այլ ռիսկային գործոններ ավելացնում են կրկնազոհայնացման խոցելիության հավանականությունը:

Հոգեբանական չարաշահում

Բացասական սոցիալական միջավայրը կարող է ստեղծել այնպիսի իրադրություններ, որոնցում հնարավոր չի լինում գիտակցել անձնային արժեքը:
Անընդհատ տեղի ունեցող հոգեբանական չարաշահումները կարող են հանգեցնել
գնահատականների աղավաղմանը կամ կողմնակալությանը: Այս գործընթացը
կարող է տեղի ունենալ ինչպես մանկությունում, այնպես էլ հասուն տարիքում,
ինչպես դա տեղի է ունենում ինտիմ զուգընկերոջ կողմից դրսևորվող հոգեբանական չարաշահման ժամանակ: Հոգեբանական չարաշահումը զուգընկերոջ կողմից
դրսևորվող ամենատարածված բռնության տեսակն է, և այն կարող է ազդել բոլոր
որոշումների ու ռիսկային գնահատումների վրա: Այն ավելի մեծ ազդեցություն է
ունենում մտավոր առողջության վրա, քան ֆիզիկական բռնությունը: Օրինակ՝
հոգեբանական ճնշում գործադրող զուգընկերները իրենց բռնության համար կարող են մեղադրել կանանց՝ ասելով, որ կանայք չեն կարող գոյատևել առանց իրենց:

Կոգնիտիվ (իմացական) խոչնդոտների ամփոփում

Կումուլյատիվ սթրեսը, բազմակի զոհայնացման փորձերը, հոգեբանական
չարաշահումը ազդում են իրադրության և իրավիճակների գնահատման վրա,
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ինչպես նաև ստեղծում խոցելիություն հետագա կրկնազոհայնացման համար:
Հոգեբանական չարաշահումը խոչընդոտում է գնահատմանը՝ խաթարելով անձի՝
իր մասին և իր կարողությունների մասին ունեցած պատկերացումները:

Ամփոփում

Արտաքին համատեքստային (կոնտեքստուալ) գործոնները հաշվի առնելը
շատ կարևոր է՝ զոհայնությունը, մտավոր առողջության խնդիրները, կանանց
շրջանում

ալկոհոլի

և

թմրանյութերի

օգտագործման

չարաշահման

առանձնահատկությունները հասկանալու համար:
Այս գլխում ներկայացվել էին ներքին համատեքստային (կոնտեքստուալ)
այն հիմնական գործոնները, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել կանխարգելիչ
ծրագրերի

մշակման

և

ներդրման

ժամանակ:

Ներքին

համատեքստային

գործոնները նաև կապված են և փոխազդում են արտաքին գործոնների հետ՝
դրանով իսկ ազդելով զոհայնացման, մտավոր առողջական խնդիրների առաջացման և ալկոհոլի ու թմրանյութերի չարաշահման հանգամանքների վրա:

600

Florence L. Denmark, Michele A. Paludi "Psychology of women: A handbook of
issues and theories" /2008, by Greenwood Publishing Group, Inc. /

Chapter 1 Historical Development of the Psychology of women (pp. 3 - 36);
Chapter 4 Feminist Perspectives on Research Methods (pp. 93 -138);
Chapter 15 Diverse Women’s Sexualities (pp.484 – 502)

ԳԼՈՒԽ 1
ԿԱՆԱՆՑ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Ֆլորենց Լ. Դենմարկ
Մարիա Կլարա
Էրիկա Բառոն
Լինդա Կամբերի - Ֆերնանդես

Ինչպե՞ս պետք է ուսումնասիրել կնոջը պատմության տեսանկյունից

Մինչ հոգեբանությունում կնոջն ու կանանց ուսումնասիրություններին
անդրադառանալը, կանանց հոգեբանության կայացմանը լավ կլինի հասկանալ, թե
ինչպես է ընդհանրապես բնութագրվում կինը, և ինչ մեթոդներ են կիրառվում
վերջինիս ուսումնասիրությունների համար: Ուսումնասիրությունների առաջին
փուլն անվանում են «կոմպենսատոր պատմության» փուլ, այդ շրջանի առավել
հայտնի դեմքերից են Մերի Կալկինսը, Մարգրետ Ֆլոյ Ոասհբուռնը, և Քրիստինե
Լադդ–Ֆրանկլինը: Պատմական ուսումնասիրության հաջորդ մակարդակը կոչվում է «ներդրման պատմություն»: Այս ժամանակահատվածում կանանց կողմից
իրականացված ուսումնասիրություններն ու բացահայտումներն ունեցել են իրեն
ուրույն ներդրումը կանանց և ընհանրապես հոգեբանության զարգացման
գործընթացում:
Լերները

(1992)

նշում

է,

որ

գոյություն

ունի

նաև

մի

այլ

ժամանակահատված, որում հնարավոր է ուսումնասիրել կնոջը, դա «կանանց
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անցումային շրջանի պատմությունն է»: Այս պարագայում կինը չի դիտարկվում
տղամարդկանց հետ համեմատության մեջ, կամ կախված այն բանից, ոչ թե
ինչպիսի ներդրում է ունեցել, այլ թե ինչպես է արձագանքում

տարբեր

երևույթների ու իրադարձությունների՝ զարգացնելով դրանք, համագործակցության եզրեր գտնելով դրանց հետ։

Կանանց հոգեբանության սահմանումը

Կանանց հոգեբանությունը ուսումնասիրությունների մի ոլորտ է, որը կարող է հանգեցնել սեռերի միջև առկա տարբերությունների ուսումնասիրությանը:
Սակայն պետք է նշել, որ կանանց հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան
ավելի լայն է, քան ուղղակի այդ տարբերությունների ուսումնասիրությունը: Մինչդեռ, երբ մենք այս գիտակարգն անվանում են գենդերային հոգեբանություն, բազմաթիվ հիմնահարցեր, որոնք առավելապես բնորոշ են միայն կանանց, օրինակ՝
հղիությունը, կրծքով կերակրելը, դաշտանային ցիկլը, մնում են ուսումնասիրությունների սահմաններից դուրս: Եթե մենք գիտակարգին մոտենանք ֆեմինիստական հոգեբանության տեսանկյունից, կարող են ի հայտ գալ տարաձայնություններ,
որոնք պայմանավորված են ֆեմինիստական տարբեր հայեցակարգերով: Ուստի
հարց է առաջանում՝ որն է ամենալավ ուղին կանանց հոգեբանության սահմանման համար:
Մեդնիկը

(1976)

այս

ոլորտը

սահմանում

է

հետևյալ

կերպ․

«Ուսումնասիրությունների ոլորտ է, որի ուշադրության կենտրոնում կնոջ և
կանանց խմբերում առկա տարբեր ժամանակների փորձն է»: Հենլին (1974)
հավելում է, որ «հոգեբանությունը և կինը» նկարագրական հասկացություններ են:
Սակայն Մեդնիկը կարծում էր, որ նման մոտեցումը ևս շատ լայն է:
Մենք հավատում ենք, որ Ռուսսոյի կողմից տրված սահմանումը, որի
համաձայն՝ կանանց հոգեբանությունը գիտակարգ է վարքի ուսումնասիրության
մասին, որը փոխկապակցված է իգական սեռի փոփոխականով, ամենից օգտակար
սահմանումն է: Անցյալում հոգեբանությունը ևս ուսումնասիրում էր վարքը, բայց
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այն չէր զուգորդվում իգական սեռի փոփոխականով: Կանանց հոգեբանության
հետաքրքրության սահմանները կանայք են, և այն ողջ փորձը, որն անմիջական
առնչություն ունի վերջիններիս հետ (Denmark, 1977)։ Այստեղ նաև կարևոր է նշել,
որ կանանց հոգեբանության՝ որպես գիտակարգի զարգացման համար կարևոր է
«անցումային պատմությունը», որում կանանց փորձն ուսումնասիրվում է իրենց
բազմաթիվ շերտերի հասկացման տեսանկյունից:

Կինը հոգեբանական հետազոտությունում

Կանանց՝ հոգեբանության մեջ ունեցած ներդրման մասին գաղափար
կազմելու համար մենք պետք է նախևառաջ հասկանանք, թե ինչ կարգավիճակ
ունեն կանայք հոգեբանությունում: Ֆեմինիստները երկար ժամանակ պայքարում
էին այն իրողության դեմ, որ գիտությունները շատ հաճախ չափազանց անտեսում
են կանանց, ինչը չի կարելի ասել տղամարդկանց հետ կապված (Riger, 2002)։ Սեռ
և գենդեր փոփոխականների ներդրումը գիտակարգ, համաձայն Զեաննե Մառեկի,
Էլլեն Կիմմելի, Մերի Կռավորդի և Ռեյչլ Հարե Մուստինի (2003), տեղի է ունեցել
երեք տարբեր, իրարից անկախ ժամանակային շրջաններում.
1.

կինը՝ որպես խնդիր,

2.

կանանց – տղամարդկանց նմանություններն ու տարբերությունները,

3.

կանանց կյանքի ֆեմինիստական ուսումնասիրությունները։

Երբ մեկը դիտարկում է

հոգեբանությունը Վունդտի՝ 1874 թվականի

հետազոտական տեսանկյունից, տպավորություն է ստեղծվում, որ հոգեբանության
ուսումնասիրություններն ամբողջովին կենտրոնացած են տղամարդկանց կամ որձ
կենդանիների վարքային ուսումնասիրությունների վրա: Այլ կերպ ասած՝ կանանց
ուսումնասիրելու հնարավորություն ունենալու համար

նախևառաջ պետք է

ընդունել այն, որ կանայք՝ որպես դասակարգ, ներգրավված չեն: Վաղ ուսումնասիրությունների մեծ մասը, որոնցում կանայք դիտարկվում են որպես ուսումնասիրության սուբյեկտ, վկայում են այն մասին, որ կանայք՝ որպես այդպիսին, զիջում
են տղամարդկանց որոշ բաներում: Բացի այդ, եթե անգամ կանայք ներգրավվում
էին ուսումնասիրությունների մեջ, սեռային ու գենդերային գործոնները հաշվի
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չէին առնվում, և սա ևս մեկ անգամ վկայում էր այն մասին, որ ուսումնասիրության
հիմնական առարկա պետք է լինեն տղամարդիկ, և նրանց միջոցով դուրս բերված
օրինաչափություններն են, որ հոգեբանությունում պետք է համարվեն, այսպես
կոչված, «նորմա»: Եվ նորից, անգամ եթե կանանց ներառում էին ուսումնասիրություններում, համաձայն ստացված տվյալների՝ կանայք իրենց բնույթով չեզոք էին:
Բայց, օրինակ, Ֆրենսիս Գալտոնի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները, որոնք ուղղված

էին տարբերությունների ուսումնասիրությանը, ցույց են

տալիս, որ կանայք իրենց հնարավորություններով զիջում են տղամարդկանց (cited

in Lewin & Wild, 1991, p. 582)։
Սակայն պետք է նշել, որ գրեթե բոլոր վաղ շրջանի ուսումնասիրությունները նպատակ չունեին զուգահեռներ անցկացնելու կանանց և տղամարդկանց
միջև (Schwabacher, 1972)։ Վենդի Մակքեյնի և Սյուզան Կեսսլերի (1976) ուսումնասիրությունները վկայում են, որ վաղ հետազոտությունների 95 %-ը ուշադրություն
չէին դարձնում կին–տղամարդ փոխհարաբերությունների ուսումնասիրություններին, ուստի հետազոտությունների դաշտից նաև դուրս էին մնում «սեռ» ու «գենդեր»
հասկացությունները և դրանցով պայմանավորված հնարավոր տարբերությունները:
Արդեն սկսած ֆեմինիստական շարժման երկրորդ ալիքի ժամանակաշրջանից հոգեբանությունում սկսեցին ուսումնասիրել սեռային ու գենդերային
հիմքով պայմանավորված տարբերությունները, որոնք առկա էին կանանց ու
տղամարդկանց միջև: Արական սեռի որոշ ներկայացուցիչներ գերազանցապես
ուսումնասիրում և մեկնաբանում էին գենդերային տարբերությունները, որպեսզի
ընդգծեն կանանց թերարժեքությունը (Shields, 1975)։ Ի հակադրություն նման
ուսումնասիրությունների՝ Լետա Հոլլինգվորսի աշխատանքը, որն իրականցվել է
1900–ական թվականների սկզբին ցույց է տվել, որ կանանց և տղամարդկանց միջև
առկա տարբերությունները էական փոփոխականներ չեն:
1944 թվականին Ֆրոյդի աշակերտներից մեկը` Հելեն Դոյչը գրեց, իր առաջին գիրքը, որը կոչվում է «Կանանց հոգեբանություն»: Չնայած նա համաձայնում
էր իր ուսուցչի այն մտքին, որ կանանց բնորոշ է ավելի նուրբ հոգեբանական
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աշխարհ, քան տղամարդկանց, նա իր գրքում շարունակում էր քննարկել այն, թե
ինչպիսի կարևոր դեր ունի կանանց մայրությունն ու էրոտիզմը (Unger, 2001)։
Հոգեբանությունը հաճախ սահմանվում է որպես մի գիտություն, որն ուսումնասիրում է ինչպես մարդկանց, այնպես էլ կենդանիների վարքը: Մինչ վերջերս
բնական երևույթ էր այն, որ հոտազոտողներն իրենց ընտրանքներում ներառում
էին միայն սպիտակամորթ կանանց կամ արու կենդանիներին: Չնայած այն բանին,
որ անգամ այն ժամանակվա շատ մեթոդիստներ հասկանում էին, որ նման
ընտրանքով ուսումնասիրությունները չեն կարող լինել հավաստի, ժամանակի
«նորմայի» սահամանումը չէր արգելում նման ուսումնասիրությունների տվյալների հավաստիության ընդունումը: Իրականում նման ուսումնասիրությունները
դուրս էին թողնում համակազմի ուղիղ կեսին: Այն, ինչի սահմաններում արվում
էին նման ուսումնասիրություններ, չէին համարվում հոգեբանություն` գիտություն
վարքի ուսումնասիրության մասին, այլ հոգեբանություն` գիտություն սպիտակ
տղամարդկանց վարքի մասին:
Ներկայիս ուսումնասիրություններում մեծ ուշադրություն է դարձվում ոչ
միայն «գենդեր» հասկացությանը, այլ նաև մշակույթին: Երբ մենք իրականացնում
ենք ուսումնասիրություն, պետք է պատրաստ լինենք այն իրողությանը, որ
բախվելու ենք բազմաթիվ փոփոխականների:

ԿԱՆԱՆՑ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՈՒ ԹԵԼԵՐԸ

Կանանց հոգեբանության պատմական զարգացման և կայացման ուղին
ճիշտ ըմբռնելու համար պետք է անդրադարձ կատարել պատմական զարգացման
երկու հիմնարար ուղությունների վրա: Այդ ուղիներից մեկը կապված է Դարվինի,
իսկ երկրորդը՝ հայտնի հոգեվերլուծաբան Զիգմունդ Ֆրոյդի, ինչպես նաև այն
հեղինակների

աշխատությունների

հետ,

որոնցում

արտացոլվում են կանանց վերաբերող հիմնախնդիրներ:

Սոցիալական դարվինիզմի առասպելները
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այս

կամ

այն

չափով

Սոցիալական դարվինիզմը հիմնված է սոցիալական տեսությունների վրա,
որոնք ծագել են որպես արդյունք Դարվինի կողմից հրատարկված «Տեսակների
առաջացումը» աշխատության տպագրության: Իր տեսությունում Դարվինը նշում
էր, որ անհատներն անընդհատ պայքարում եմ գոյատևման և շրջապատի
փոփոխվող պայմաններին հարմարվելու համար: Եվ որ այդ գործընթացում
անընդհատ տեղի է ունենում, այսպես կոչված, «բնական ընտրությունը»: Բայց այդ
նա առանձնանցնում էր նաև «սեռական ընտրություն» հասկացությունը: Ըստ
Դարվինի՝ սեռական ընտրությունը բնական ընտրության պես հիմնված է պայքարի մեջ, սակայն, եթե բնական ընտրության պարագայում պայքարը գնում է
գոյատևման համար, այս դեպքում պայքարը տեղի է ունենում սեռերի միջև․ տղամարդիկ ձգտում են ցուցադրել իրենց իշխանությունը կանանց հանդեպ (Darwin,

1871, p. 575)։ Նման ընտրության պարագայում «անհաջող առանձնահատկությունները» բերում են ոչ թե տեսակի վերացմանը, այլ սերունդ տալու իրավունքի
նվազեցմանը (Darwin, 1859, p. 100)։
Սոցիալական դարվինիզմի հիմնական կարծրատիպն այն է, որ թե´ բնական, թե´ սեռական ընտրության ժամանակ նախապատվությունը տրվում է արական սեռի ներկայացուցիչներին: Քանի որ վերջիններս իրենց առանձնահատկություններով և կարողություննրով առավել «օգտակար» են հետագա զարգացման
համար:

Առասպելի հերքում

Քանի որ կանանց ոլոտում ուսումնասիրություններ կատարողները չէին
կարող համաձայնել Դարվինի կողմից առաջադրված դրույթներին և զարգացրած
տեսություններին, նրանց հիմնական նպատակն էր գտել ապացույցներ, որոնք
կհերքեին Դարվինի մոտեցումներն ու ցույց կտային կանանց նշանակությունն ու
դերը գիտության զարգացման գործընթացում: Նման գիտնականների շարքում
կարող ենք առանձնանցնել ներքոհիշյալ կանանց։
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Նա առաջիններից էր, ով իրականացրել է այնպիսի ուսումնասիրություններ, որոնք հետագայում դառնալու էին կանանց հոգեբանության զարգացման
հիմքը: Նա ուսումնասիրել է հոգեբանության այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են
կանանց դերը սոցիալական միջավայրում, կանանց մտավոր ու ֆիզիկական
կարողությունների դրսևորումները դաշտանային ցիկլի ժամանակ, ինչպես նաև
փոփոխականության

վարկածը:

Այդ

ժամանակ

նա

Կոլումբիայի

մանկա-

վարժական քոլեջի ասպիրանտ էր և գտնվում էր Էդվարդ Տորենդայքի գիտական
ղեկավարության ներքո, ով ևս համարվում էր վարկածի փոփոխականության
ակտիվ կողմնակից:
Նրա հիմնական ներդրումներից մեկն այն է եղել, որ ցույց է տվել, որ
մտավոր և ֆիզիկական աշխատունակությունը կախված չէ դաշտանային ցիկլից:
Նրա դոկտորական ատենախոսությունը կոչվում էր «Ֆունկցիոնալ պարբերականություն: Կանանց մտավոր և շարժողական ունակությունների փորձարարական
ուսումնասիրությունը դաշտանային ցիկլի ընթացքում» (Hollingworth, 1914)։ Իր
ուսումնասիրությունների արդյունքում հեղինակը եկավ այն եզրակացության, որ
չկան ոչ մի ապացույցներ այն իրողության վերաբերյալ, որ տղամարդիկ ունեն
ավելի բարձր կարգավիճակ, քանի որ նրանց բնորոշ է փոփոխականության բարձր
ընդունակությունը: Հիմնական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ եթե
գոյություն ունի այպես կոչված «արտոնյալ» սեռ, դա իգական սեռն է (Montague &

Hollingworth, 1914) ։
Կենսաբանական, մարդաբանական և հոգեբանական ավելի ուշ ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ չկան օբյեկտիվ նախադրյալներ, որոնք
կպաշտպանեին այն տեսակետը, որ կանայք ի սկզբանե ոչ լիարժեք են եղել (Lowie

& Holling- worth, 1916)։ Լոուին և Հոլլինգվորթը նշում են, որ «սեռային այն բոլոր
տարբերություները, որոնք դուրս էին բերվում այլ հետազոտողների կողմից, ունեին միայն մեկ նպատակ` ցույց տալ տղամարդկանց առավելությունները» (p.
284)։
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Ամփոփելով,

նշենք,

որ

Հոլլինգվորթը

համարվում

է

այն

վաղ

ֆեմինիստներից մեկը, որի հետազոտություններն ուղղված էին հերքելու այդ
ժամանակաշրջանի համար արդիական առասպելներն ու հիմք դնելու այն
գիտակարգի զարգացմանը, որը հետագայում ստացավ կանանց հոգեբանություն
անվանումը:

Մերի Պուտնամ Յակոբի և Մերի Բիզզելլ / Mary Putnam Jacobi and Mary Bissell

Մերի Պուտման Յակոբին (1877) իր «Դաշտանային ցիկլի ժամանակ կանանց
հանգստի խնդիրը» գրքում հանդես էր գալիս լայն տարածում ունեցող այն
կարծիքի դեմ, որ դաշտանային ցիկլն այնքան հյուծիչ երևույթ է, որ կանայք պետք
է զերծ մնան ֆիզիկական ակտիվությունից: Նա նաև պնդում էր, որ մտավոր
ակտիվությունը չի բերում ցավի առաջացման կամ անպտղության: Յակոբի
ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ֆիզիկական ակտիվությունն ու
կրթական բարձր մակարդակը աննշան կապվածություն ունեն դաշտանային ցիկլի
ընթացում ի հայտ եկող անհանգստությունների հետ:
Վաղ հետազոտողներից էր նաև Մերի Բիզզելը, ով հանդես էր գալիս այն
տարածում ունեցող գաղափարի դեմ, որ կանանց բնորոշ հուզական զգայունակությունը նորմա է, և որ այն կազմում է ֆեմինինության մի մաս (Bissell, 1985)։ Նա
նաև առաջիններից էր, ով ուսումնասիրեց և ցույց տվեց սոցիալական այն գործոնները, որոնք հանդիսանում են կանանց հուզական «խոցելիության» հիմնական
հիմքեր: Նա երիտասարդ կանանց խորհուրդ էր տալիս զարգացնել իրենց ինչպես
ֆիզիկական, այնպես էլ ինտելեկտուալ նախադրյալները, մասնակից լինել
բացօթյա ակտիվ գործողություններին և հնարավորինս ձգտել ձերբազատվել այն
ակտիվություններից, որոնք վերջիններիս մոտ ձանձրույթ են առաջացնում։

Հելեն Թոմպսն և Մերի Կալկինս / Helen Thompson and Mary Calkins
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Հելեն Թոմպսնի (H. Thompson, 1903) դոկտորական ատենախոսությունը
նվիրված էր մտավոր կարողությունների ոլորտում առկա սեռային տարբերությունների ուսումնասիրմանը: Առավել հաճախ նա դուրս էր բերում այն նմանությունները, որոնք առկա էին կանանց և տղամարդկանց միջև, շատ ավելի հազվադեպ՝ առկա տարբերությունները: Երբ ի հայտ էին գալիս տարբերություններ, նրան
հաջողվում էր ցույց տալ, թե ինչպես են փորձն ու շրջապատող միջավայրը, այլ ոչ
թե միայն կենսաբանական գործոնները ազդում դրանց դրսևորման վրա:
Հոլլինգֆորթի պես Կալկինսը (1896) ևս դեմ էր դուրս գալիս սոցիալական
դարվինիզմի հայտնի առասպելին՝ կապված այն իրողության հետ, որ կանանց
մտավոր կարողություններն ավելի քիչ բազմազան են, քան տղամարդկանցը: Նա
շատ ավելի հայտնի դարձավ, երբ 1905 թվականին դարձավ Ամերիկյան հոգեբանների ասոցացիայի առաջին նախագահ, և այս տարիններին նրա ձեռքբերումները
արժանացան բազմաթիվ պարգևների: Այնուհանդերձ, Հարվարդի համալսարանի
կողմից մերժվել էր նրա դոկոտորական ատենախոսությունը, չնայած

բավա-

րարում էր ատենախոսությանը համար ներկայացվող բոլոր պահանջները: 1894
թվականին Հարվարդի համալսարանի նախագահը ընդունել էր Կալկինսի
դիմումը, սակայն մերժել էր՝ ասելով, որ նա կին է և չի կարող դոկտորի կոչում
ստանալ Հարվարդի համալսարանի կողմից:

ՖՐՈՅԴԻ ԵՎ ԱՅԼ ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾԱԲԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՆԱՆՑ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

Ավստրիացի գիտնական Զիգմունդ Ֆրոյդը 19 – րդ դարի հայտնի հոգեբան է,
ով հիմնադրել է հոգեվերլուծական դպրոցը: Նա իր տեսությունը կառուցել է
ինքնավերլուծությունների և անհատական դեպքերի վերլուծությունների վրա:
Ուստի երբ մենք անդրադարձ ենք կատարում ֆրոյդյան հետազոտությունների
արդյունքներին, միշտ պետք է նկատի ունենանք վերջինս կողմից կիրառված
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մեթոդաբանության ոչ այնքան վալիդ լինելու փաստը:
Ֆրոյդը գտնում էր, որ սեռական ձգողականությունը մեծ նշանակություն
ունի ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց անձնային աճի գործընթացներում: Սեռական մղումների բավարարումը նպաստում էր անձի առողջ
զարգացմանը, մինչդեռ նման պահանջների անբավարարությունը կարող էր
հանգեցնել նևրոզների առաջացմանը: Այսպիսով՝ առողջ է համարվում այն մարդը,
որը կարողանում է ղեկավարել իր պահանջմունքները և բավարարել դրանք՝
առանց սոցիալական նորմերի սահմաններից դուրս գալու:
Համաձայն Ֆրոյդյան հոգեսեռական զարգացման տեսության՝ ծնվելու
պահին տղաների և աղջիկների միջև առկա են հոգեբանական շատ քիչ տարբերություններ: Նրանց երկուսի համար էլ առաջնային սիրո աղբյուր է մայրը:
Հոգեսեռական զարգացումը թե´ տղաների, թե´ աղջիկների համար նույն կերպ է
ընթանում

«օրալ»

և

«անալ»

փուլերում,

ընդհուպ

մինչև

«ֆալիկ»

փուլ:

Մոտավորապես երեք տարեկանում տղաների սեռական իմպուլսները կենտրոնանում են առնանդամի, իսկ աղջիկների մոտ` կլիտրի շուրջ: Թե´ տղաները, թե´
աղջիկները բնորոշվում են, այսպես կոչված, «ակտիվ» կամ «մասկուլին» սեռական
նպատակներով:
Ինչպես հոգեբանության վաղ շրջանի մնացած ուսումնասիրությունները,
որոնք կենտրոնացած էին տղամարդկանց վարքի վրա, այնպես էլ հոգեվերլուծության առաջին ուսումնասիրությունների առարկան տղամարդկանց հոգեկան
զարգացումներն էին: Եթե փորձենք շատ հակիրճ ներկայացնել այդ ուսումնասիրությունները, կարելի է նշել ֆրոյդյան հայտնի տեսությունը՝ կապված Էդիպյան
բարդույթի հետ, որի համաձայն՝ տղաները թշնամանք և ատելություն են զգում
իրենց հայրերի հանդեպ՝ կարծելով, որ իրենց մայրը միայն հենց իրենց պետք է
պատկանի, այլ ոչ թե հորը: Բայց միևնույն ժամանակ տղան վախենում իր հորից և
հնարավոր ամորձատումից: Այս բարդույթի հաղթահարումը միայն հնարավոր է
լինում, երբ տղան նույնականանում է իր հոր հետ: Նման արտաքին, սոցիալական
նորմերի

ներքնայնացումը

նպաստում

ձևավորմանը։
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է,

այսպես

կոչված,

սուպեր էգոյի

Աղջիկների մոտ նման դժվարություններ ի հայտ չեն գալիս: Այստեղ
իրադրությունը մի փոքր այլ է: Երբ աղջիկները հայտնաբերում են, որ իրենք չունեն
առնանդամ, թշնամանքով են լցվում տղաների հանդեպ և մեղադրում են իրենց
մայրերին, որ իրենք չունեն առնանդամ: Նրանց մոտ տեղի չի ունենում
նույնականացում հոր հետ: Որոշ ժամանակ անց աղջիկները գիտակցում են, որ
չնայած այն բանին, որ իրենք չունե առնանդամ, իրենք ունեն հնարավորություն
ծնունդ տալու:
Համաձայն Ֆրոյդյան տեսության՝ հոգեբանական տարբերությունները պայմանավորված են կենսաբանական տարբերություններով, և որ դրանք էլ բացատրում են սոցիալական վարքի առանձնահատկությունները՝ օգնելով պահպանել ստատուս-քվոն:

Հելենե Դոյչ / Helene Deutsch

Հելեն Դոյչը հոգեվերլուծաբան է, ով կրթվել է Ֆրոյդի գաղափարներով և
գտնվելով ֆրոյդյան տեսության ազդեցության ներքո՝ 1946 թվականին լույս է
ընծայել իր առաջին գիրքը, որը նույնպես կոչվում էր «Կանանց հոգեբանություն»:
Իր այդ գրքում Դոյչը նշում է, որ անձնային այնպիսի բնութագրիչներ, ինչպիսին են
նարցիսիզմը, պասիվությունը, մազոխիզմը, կանացի կենսաբանության արդյունք
են: Ի պատասխան ֆրոյդյան տեսության՝ Դոյչը հայտնում է այն միտքը, որ կանանց
բնորոշ է մազոխիզմը, քանի որ նրանց կենսաբանորեն տևած են

ծննդա-

բերությունն ու դաշտանային ցիկլը, որոնք պարունակում են ինչպես հաճույքի,
այնպես էլ ցավի զգացողություններ: Չնայած այն իրողությանը, որ բոլոր կենդանի
օրգանիզմներին, այդ թվում՝ նաև տղամարդկանց, բնորոշ են բավարարվածության
և ցավի զգացողությունները, Դոյչը շրջանցում է այդ փաստը, և հիմնական
շեշտադրությունն անում այն բանի վրա, որ մազոխիզմը կանանց համար ունի
գերազանցապես ադապտատիվ բնույթ:
Հաճույքն ու ցավը, երեխայի ծնունդը և դաշտանային ցիկլը կյանքի իրողություններ են: Ներկայումս կենսաբանական փաստն այն է, որ կանայք ունեն
611

կյանքի ավելի երկար տևողություն, քան տղամարդիկ, և որ տղամարդիկ ավելի
մեծ հակում ունեն թմրանյութերի և ալկոհոլի չարաշահման, քան կանայք: Սակայն
մերօրյա ֆրոյդիստները եկել են այն եզրակացության, որ տղամարդկանց վաղ
մահն ու ինքնասպանությունների թվի ավելացումը պայմանավորված է նրանց
մոտ հեշտոցի բացակայությամբ: Բավական կարևոր է նշել, որ տղամարդկանց
հանդեպ նման միտումներն աչքի են զարնում, իսկ կանանց նման միումները մնում
են ստվերում:

ՖՐՈՅԴՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐՔՈՒՄ
Ալֆրեդ Ադլեր և Կարլ Յունգ /Alfred Adler and Carl Jung

Ֆրոյդյան դպրոցի առաջին երկու ներկայուցիչները, որոնք փորձեցին դուրս
բերել հոգեբանությունը կենսաբանական կենտրոնացումից, Ալֆրեդ Ադլերն ու
Կարլ Յունգն էին: Ադլերը ընդունում էր սոցիալական գործոնների դերն ու առաջնայնությունը հոգեբանական զարգացման գործընթացում: Եվ նշում էր այն կարևորությունը, որն ունեին սոցիալական գործոնները անձի կողմից «ֆեմինին» և «մասկուլին» առանձնահատկությունների յուրացման գործընթացում: Այսպիսով՝ Ադլերը սոցիալ - հոգեբանական տեսության հիմնադիրն է, նրա առաջ քաշած տեսության համաձայն՝ վարքի հիմքում ընկած է սոցիալական գործոնը:
Հրաժարվելով Ֆրոյդի կողմից սեռական դրդապատճառների վրա շեշտադրություն անելու միտումից՝ Յունգը նշում էր, որ անհատը ձգտում է հասնել ներդաշնակ վիճակի՝ յուրացնելով այն, ինչը նախատեսված է ֆեմինինության և մասկուլինության համար: Յունգը հավատում էր, որ յուրաքանչյուր անհատի փորձը
հետևանք է ողջ մարդկության փորձի, և այդ ողջ փորձը կենտրոնացած է այն գոյացության մեջ, որը, համաձայն հեղինակի, կոչվում է «կոլեկտիվ անգիտակցական»:
Ողջ մարդկության փորձի մասին այս հիշողությունները ներկայացված են «արքետիպերի» տեսքով, որոնք անգիտակցորեն ազդում են յուրաքանչյուր անձի վրա:
Երկու հիմնական արքետիպերը, որոնց միջոցով Յունգը փորձում էր
բացատրել մասկուլինությունն ու ֆեմինինությունը, անիման ու անիմուսն են:
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Անիմուս մասկուլինության արքետիպը,

ըստ Յունգի, առկա է բոլոր կանանց

անգիտակցականում, իսկ անիման տղամարդկանց անգիտակցականում

առկա

ֆեմինինության արքետիպն է: Յունգը շարունակում էր հավատալ, որ անհատականության հիմքում ընկած է ոչ միայն վերջինիս անձնային, անհատական
սոցիալիզացիայի փորձը, որը ենթակա է փոփոխությունների, այլ նաև կոլեկտիվ
պատմական փորձը, որը չի կարող ենթարկվել փոփոխությունների:
Այսպիսով՝

Յունգի

համար

գենդերային

դերերի

տարբերություններն

անխուսափելի են, կանայք էլ դիտարկվում են միայն տղամարդկանց տեսանկյունից:

Կարեն Հորնի և Կլարա Թոմպսոն/ Karen Horney and Clara Thompson

Կարեն Հորնին (1926) իր «Թռիչք կանացիությունից» գրքում առաջին անգամ
հարցադրում է անում՝ կապված այն իրողության հետ, որ «նրանք, ովքեր այս կամ
այն կերպ զարգացրել են իրենց գաղափարները, մեծ մասամբ արական սեռի
ներկայացուցիչներ էին: Եվ միայն այդ դեպքում է ճիշտ և ընդունելի, որ նրանք
զարգացնում էին առավելապես մասկուլին հոգեբանություն և ավելի շատ
ուշադրություն դարձնում տղամարդկանց զարգացմանը, քան կանանց» (p. 59)։
Իր աշխատությունում, որը կոչվում է «Խոչընդոտվող կանացիություն»
(1967), Հորնին կարծում է, որ ֆրիգիդությունը հիվանդություն է, այլ ոչ թե կանանց
նորմալ սեռական վերաբերմունքի դրսևորում ժամանակակից հասարակությունում: Նա նաև առաջիններից էր, ով ցույց տվեց, թե ինչ դեր ունեն սոցիալական
ու մշակութային գործոնները հոգեկանի զարգացման վրա:
Եվս մեկ հոգեվերլուծաբան, ով հեռացել է ֆրոյդյան հոգեվերլուծությունից,
Կլարա Թմպսոնն է: Ե´վ Հորնին, և´ Թոմպսնը նշում էին անձի զարգացման վրա
սոցիալական, միջավայրի գործոնների ազդեցության դերը: Հորնիի պես Թոմպսոնը ընդգծում էր ֆրոյդյան հոգեսեռական զարգացման տեսության ոչ միանշանակ լինելու փաստը (1941, 1942, 1943, 1964a, 1964b)։ Նրա այլընտրանքային
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տեսությունը ևս ընդգծում էր անձի զարգացման սոցիալական և մշակութային
գործոնների դերը: Հեղինակը նշում էր, որ հեշտոցի

և

ոչ թե առնանդամի

բացահայտումը միշտ չէ, որ կանանց մոտ պատճառ է դառնում հոգեկան
տրավմայի առաջացման: Սակայն, նման բացահայտումը կարող է և տրավմատիկ
լինել,

եթե

հեշտոցի

առկայությունն

ու

առնանդամի

բացակայությունը

ասոցացվում են սոցիալական ցածր կարգավիճակի հետ:

ԴԱՐԻ 1950 – ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԻՆ

1906 թվականին հոգեբան Ձեյմս Մքկին հրապարակել է «Գիտության
ամերկյան տղամարդիկ» կենսագրական բառարանը, որում ընդգրկվել են
Հյուսիսային Ամերիկայի գիտնականները

(Furumoto, 1987)։ Այս բառարանում

ներկայացված չորս հազար գիտնականներից 186-ը իրենց նույնականացնում էին
հոգեբանների հետ, որոնցից 22-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ էին (Cattell,

1906)։ Այս կանայք տղամարդկանց հայացքներին համամիտ էին և համարվում
էին հոգեբանության ոլորտի պիոներներ: Այդ կանանց շարքում էին՝ Մերի Վիլտոն
Կալկինսը, Մարգարետ Ֆլոյ Վաշբրուն, Կրիստինե Լադդ – Ֆրանկլինը, Հելեն
Թոմպսոն Վոլլեյը, Էել Պուսսեր Հովեյսը: Վերջիններս միանգամից անդամակցել են
Ամերիկյան հոգեբանների ասոցացիային, երբ այն հիմնադրվել է 1892 թվականին,
և տարեկան հանդիպումներին հանդես են եկել հոդվածներով: Սակայն պետք չէ
մտածել, որ այս կանանց հայտնությունը և մուտքը հոգեբանություն եղել է հեշտ, և
միշտ

իրենց գրկաբաց ընդունել են: Իրականում նրանք պայքարել և արժանի

կերպով ձեռք են բերել իրենց արժանի տեղը:

Քրիստիան Լադդ – Ֆրանկին / Christine Ladd-Franklin

Քրիստինա Լադդ – Ֆրանկինը մի այլ հոգեբան պիոներ է: Նրա աշխատանքները նվիրված էին կանանց համար հավասար իրավունքի հնարավորությունների
ստեղծման, հավասար կշռի, կանանց՝ բարձրագույն կրթական համակարգերում
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ընդգրկման, ինչպես նաև կանանց՝

տնտեսական անկախություն ձեռք բերելու

հարցերին:
1866 թվականին Քրիստինա Լադդ – Ֆրանկինը ընդունվել է Վասսար Քոլես
և ավարտել է այն 1869 թվականին: Նրա հետաքրքրությունների հիմնական դաշտը
մաթեմատիկական գիտություններն էին: Զոն Հոպկինսի համալսարանի բացվելուց
հետք նա դիմում է այդ համալսարան այն խնդրանքով, որ իրեն ընդունեն այնտեղ՝
մաթեմատիկական որոշ դասընթաներ վերցնելու նպատակով: Սակայն նրան
մերժում են՝ ասելով, որ իրենք պատրաստ չեն բացել իրենց դռները կանանց
համար, սակայն, Քրիստինա Լադդ – Ֆրանկինը ստանում է թույլտվություն ներկա
գտնվելու որոշ դասախոսությունների: Նա ապացուցում է բոլորին, որ իրավունք և
հնարավորության ունի այցելելու նաև այլ դասընթացների: Որոշ ժամանակ անց
նրան թույլատրում եմ մասնակցել նաև այլ դասընթացների: 1882 թվականին նա
ավարտել էր բոլոր այն պահանջների բավարարումը, որոնք անհրաժեշտ էին՝
մաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի որակավորում ստանալու համար:
Սակայն նա այդպես էլ այդ կոչումը չի ստանում, քանի որ իգական սեռի ներկայացուցիչ էր: Միայն տարիներ անց՝ 1926 թվականին, նա հնարավորություն է ունենում ստանալու գիտական կոչում:
Քրիստինա Լադդ – Ֆրանկինը մուտք է գործել հոգեբանություն 1887
թվականին: Նրա առաջին աշխատությունը վերաբերում էր բինոկուլյար տեսողությանը: Իր հետագա աշխատանքներն էլ գերազանցապես նվիրված էին
գունավոր տեսողության ուսումնասիրություններին:
Քրիստինա Լադդ – Ֆրանկինը սկսել էր պարբերաբար շփվել Տիտչեների
հետ՝ փորձելով ներկայացնել իր տեսակետը՝ կանանց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված: 1929 թվականին՝ Տիտչենրի մահից հետո արդեն իսկ գոյություն ունեցող փորձարարական հոգեբանների խումբը վերանվեց՝ «Փորձարարական հոգեբանների հասարակության», որում սկսեցին նաև ընդգրկվել ին
հոգեբանները (Scarborough & Furumoto, 1987)։

Մարգարետ Ֆլու Վաշբուրն / Margaret Floy Washburn
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Մարգարետ Ֆլու Վաշբուրնը ծնվել է 1871 թվականին Նյու Յորքում: Նա
մեծացել է բավականին կրթված ունեցող ծնողների ընտանիքում: Իր հորաքույրը
Նյու Յորքի քաղաքային դպրոցի տնօրենն էր, իսկ մորաքույրն ավարտել էր
Վասսարի քոլեջն ու ստացել գիտական կոչում: Վաշբուրնը միշտ հետաքրքրված
էր տարբեր գրքերի ընթերցանությամբ և իր ուսումնական տարիներն անցկացրել է
մասնավոր դպրոցներում: Նրա երազանքն էր սովորել Վասսերի քոլեջում, որը նա
և իրականություն դարձրեց: Այդ քոլեջն ավարտելուց անմիջապես հետո նա սկսեց
սովորել հոգեբանության ֆակուլտետում: Ավելի ուշ նա նշում էր. «Ես պետք է
ուսումնասիրեի գիտական և փոիլիսոփայական գիտությունները: Դրանք կարծես
այն գիտակարգի հիմնքն էին, որն այն ժամանակ կոչվում էր փորձարարական
հոգեբանություն» (Washburn, 1930, p. 338)։
Վաշբուրնը պլանավորում էր ընդունվել Կոլումբիայի համալսարան,
որպեսզի

հնարավորություն

փորձարարական

ունենա

հոգեբանության

շարունակելու

ոլորտում:

իր

Սակայն

ուսումնառությունը
այդ

ժամանակվա

Կոլումբիայի համալսարանի օրենքները հնարավորություն չէին տալիս կանանց
գիտական կոչումներ ստանալու: Ավելի ուշ Վաշբուրն ընդունվում է Կորնելլի
համալսարան, որտեղ իր գիտական սուպերվայզերն էր Տիտչիները՝

Կորնելլի

համալսարանի միակ փորձարակական հոգեբանը: Նա ավարտել է Կորնելլի
համալսարանը՝ 1894 թվականի հունիսին ստանալով դոկտորի կոչում: Վաշբուրնը
առաջին կինն էր, ով դոկոտորի կոչում ստացավ հոգեբանության ոլորտում:
Հենց այս նույն տարում Վաշբուրնը ընտրվում է Ամերիկյան հոգեբանների
ասոցացիայի անդամ, ծավալում լայն գործունեություն: Նա երրորդ կին անդամն
էր: Նման ծավալուն և բազմակողմանի գործունեության իրականացումը նրան
հնարավորություն է ընձեռում 1921 թվականին ընտրվելու Ամերիկյան հոգեբանների ասոցացիայի նախագահ: Նա այդ ասոցացիայի երկրորդ կին նախագահն էր

(Scarborough & Furumoto, 1987)։
Մինչ 20–րդ դարի կեսերը շատ քիչ կանայք էին իրականացնում կամ
ընդգրկվում հոգաբանական ուսումնասիրությունների մեջ, շատ քիչ կանայք էին
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հոգեբանական

ֆակուլտետների

անդամ

դառնում:

Ժամանակի

ընթացքում

կանայք սկսեցին կենտրոնանալ հոգեբանության այլ ոլորտների վրա, որոնք
արտացոլում էին «կանանց ոլորտի» կարծրատիպերը (Russo & Denmark, 1987)։
Կանանց մեծամասնությունը աշխատում էր հիվանդանոցներում, երեխաների
խնամքի կենտրոններում, հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց հիվանդանոցներում, որոշ կանայք

էլ ընգրկված էին թեստավորման գործընթացներում:

Օրինակ՝ Զուն Ետտա Դոունեյն ու Ֆլորենս Գուդենովը հայտնի են թեստային
գործիքների զարգացման մեջ իրենց ունեցած ավանդի համար:
1930–ական

թվականներին

շատ

կին

հոգեբաններ

Եվրոպայից

տեղափոխվեցին ԱՄՆ՝ նացիստական ճնշումներից խուսափելու համար: Նրանց
շարքում կարելի է առանձնացնել Թերեզ Բենդեկին, Էլսե Ֆրենկել – Բրունսվիչին,
Մարիե Յաոադին, Մարգրետ Մահլերին (Russo & Denmark, 1992)։ Այդ ժամանակաշրջանում ԱՄՆ–ում շատ քիչ թվով փոքրամասնության ներկայացուցիչ կանայք
են ստացել հոգեբանական գիտությունների կոչում: Ռութ Հովարդն առաջին
սևամորթ կինն էր, ով 1934 թվականին Միննեսոտայի համալսարանում ստացել է
գիտությունների թեկնածուի կոչում հոգեբանության ու երեխաների զարգացման
ոլորտում: Նա որպես հոգեբան աշխատում էր Չիկագոյի դպրոցներում, մատուցում
անհատական ծառայություններ և հանդիսանում մի շարք դպրոցների հոգեբան խորհրդատու:

Մամիե Ֆիփս Կլարկ / Mamie Phipps Clark

Աֆրիկյան – ամերիկյան հոգեբան՝ Մամիե Ֆիփս Կլարկը,

փոքրամաս-

նության ներկայացուցիչներից է: Նա ուսանել է Հովարդի համալսարանում, որտեղ
մաթեմատիկան ընտրել էր որպես մասնագիտություն: Իրականում հենց նրա
ապագա ամուսին Կեննեթ Կլարկն էր, ով նրան ուղղություն ցույց տվեց դեպի
հոգաբանության դաշտ: Քանի դեռ նա ստանում էր իր գիտական կոչումը, որոշակի
հետաքրքրություններ առաջացան զարգացման հոգեբանության ոլորտում: 1943
թվականին Կոլումբիայի համալսարանում նա ստանում է իր գիտական կոչումը՝
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որպես կլինիկական հոգեբան: Նրա հիմնական ուսումնասիրությունները կենտրոնացած էին սևամորթ երեխաների ինքնության հետազոտությունների վրա:
Ուսումնասիրությունների հիմնական բացահայտումն այն էր, որ սևամորթ
երեխաները սկսում են գիտելիքներ ձեռք բերել իրենց ռասայական պատկանելիության մասին մոտավորապես երեք տարեկանից սկսած, և դրա հետ մեկտեղ սկսում է զարգանալ բացասական ինքնագնահատական: Այս ուսումնասիրությունը մեծ նշանակություն ունեցավ 1954 թվականին ԱՄՆ Գերագույն
դատարանի կողմից կայացված դպրոցներում սեգրեգացիայի վերացման որոշման
վրա:
Կլարկը,

լինելով

սևամորթ

կին

հոգեբան,

դժվարություններ

ուներ

աշխատանք գտնելու հարցում: Միայն Նյու Յորքի քաղաքային քոլեջի դասախոսներից մեկի շնորհիվ նա հնարավորություն ունեցավ պաշտոն ստանալու հետազոտական մի խմբում, որը զբաղվում էր քույրական գործի հետ կապված
տվյալների հավաքագրմամբ: Դրանից հետո նա աշխատանք սկսեց ծավալել մի
ընկերությունում, որի ուսումնասիրության հետաքրքրությունների կենտրոնում
սևամորթ, անօթևան աղջիկներն էին: Հենց այս ուսումնասիրության շնորհիվ հնարավոր դարձավ բացահայտել, որ Նյու

Յորք քաղաքի սևամորթ, փոքրամաս-

նություն հանդիսացող երեխաները չունեն անհրաժեշտ վայրեր, ուր կարող են
դիմել ծառայություններ ստանալու համար: 1946 թվականին Կլարկն ու իր ամուսինը բացեցին Երեխաների զարգացման հյուսիսային կենտրոնը: Այս կենտրոնը
հոգեբանական և հոգեբուժական ծառայություններ էր մատուցում Հարլեմի
բնակիչների համար, որը շատ կարճ ժամանակաշրջանում դարձավ շատ հայտնի:
Կլարկը հոգեբանության պիոներներից էր, որը հանդես էր գալիս ինչպես
հոգեբանության

կին

ներկայացուցիչ,

այնպես

էլ

փոքրամասնության

ներկայացուցիչ: Նա շատ ջանասիրաբար էր աշխատում և փորձում էր անել ամեն
ինչ, որպեսզի իր ներդրումն ունենա այն ոլորտում, որն ի սկզբանե իրենց գրկաբաց
չէր ընդունել (O’Connell & Russo, 2001)։
1940 –ական թվականներին կին հոգեբանները դուրս էին մնացել Ամերիկյան
հոգեբանների ասոցացիայի Արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովից: Ի
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պատասխան նման իրողության դրսևորման՝ Նյու Յորք քաղաքի հոգեբանների
մեկը ստեղծեց Կանանց հոգեբանների ազգային խորհուրդը: Այն ավելի ուշ
ընդգրկվել է Կանանց հոգեբանների միջազգային խորհրդի կազմի մեջ, և ի վերջո
դարձավ Հոգեբանների միջազգային խորհուրդ:

1950 – ԱԿԱՆ ԵՎ 1960 – ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԸ

Տեղի

ունեցած

լայնածավալ

փոփոխություններն

ու

ձեռբերումները

հանգեցրին նրան, որ արդեն 1950–1960 –ական թվականներին սկսեցին ուշադրություն դարձնել գենդերային տարբերությունների ուսումնասիրություններին:
Այն բանից հետո, երբ կանանց հոգեբանությունը հակադրվեց դարվինյան և
ֆրոյդյան հայեցակարգերին, այն սկսեց ուսումնասիրություններ իրականացնել մի
շարք հիմնահարցերի՝ կնոջ և տղամարդու, դաստիարակության և միջավայրի
նմանությունների ու տարբերությունների ուղղությամբ։

Վիոլա Կլեյն / Viola Klein

Վիոլա Կլեյնի հիմնական ներդրումն այն էր, որ նա փորձ արեց վերացնել
այն

կարծրատիպերը,

որոնք

առկա

էին

կանանց

շրջանում:

Նա

բոլոր

ուսումնասիրություններում նշում էր, որ տղամարդիկ ներկայացվում են բազմազան և տարբեր հատկանիշներով, իսկ կանայք՝ որպես հոմոգեն հոգեբանական
տեսակներ: Միանշանակ է, որ նման կարծրատիպի առկայությունը սխալական է:
Ինչպես նաև այս ժամանակային հատվածում առկա էր միտում՝ կանանց
դիտարկելու երկու հիմնական տեսանկյուններից` «լավ կին» կամ «վատ կին»:
Չնայած նրան, որ 1950–ական թվականներին լույս էին տեսնում բազմաթիվ
հոգեբանական հոդվածներ, դրանցից շատ քչերն էին կանանց հոգեբանության
մասին, և հիմնականում մնում էին աննկատ: 1960 – ական թվականներին այս գլխի
հեղինակներից մեկի` Ֆլորենց Լ. Դենմարկը, ուսանողական տարիներին սկսել է
իրականացնել իր՝ կանանց և առաջնորդության թեմայով ուսումնասիրությունը՝
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ավելի ուշ նոր հնարավորություն ստանալով այն տպագրելու (Denmark & Diggory,

1966)։ Այդ ուսումնասիրությունը ցույց էր տվել, որ կին առաջնորդներն ավելի քիչ
ավտորիտար են, քան տղամարդ առաջնորդները, և կանանց ղեկավարման
հայացքները չեն համընկնում իրենց գործընկեր տղամարդ ղեկավարների
հայացքներին: 1960–ական թվականների կեսերին նման արդյունքները շատ
անսպասելի էին և չէին համապատասխանում այն ակնկալիքներին, որ ունեին
հոգեբանության ոլորտի ներկայացուցիչները:
Այս

ժամանակաշրջանի

ուսումնասիրությունների

հիմնական

մասն

ուղղված էր կանանց առանձնահատկություններին, ինքնաընկալմանն ու ինքնագնահատականի առանձնահատկությունների և դրսորումների ուսումնասիրմանը:
Առաջին լատինական ռասայի ներկայացուցիչը, որն ստացել է կլինիկական
հոգեբանի գիտական աստիճան Ինդիանայի համալասարանի կողմից, Մարթա
Բերնալն է: Նա ունեցել է բազմակողմանի գիտական կյանք, ստացել բազմաթիվ
մրցանակներ, այդ թվում՝ նաև Ամերիկյան հոգեբանների ասոցացիայի կողմից:

1970 – ԱԿԱՆ ԵՎ 1980– ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԸ

1971 թվականին Նաոմի Վեյսսթեյնը նշել է, որ հոգեբանության մեծ մասը
«տղամարդ հոգեբանների կյանքի հետ կապված երևակայության» արդյունք է: 1970
–ական

թվականներին

իրականացվող

ուսումնասիրությունների

մեծ

մասն

ուղղված էր այդ իրականության փոփոխմանը: Ինչպես նշում է Դենմարկը

(Denmark, 1977), 1970–ական թվականների ընթացում կանանց վերաբերող
ուսումնասիրությունների

ավելացումը

հանգեցրեց

նրան,

որ

աճեց

հետաքրքրությունը կանանց հոգեբանության, իրենց առանձնահատկությունների,
կանանց վերաբերող հիմնախնդիրների հանդեպ: Սա գերազանցապես հնարավոր
եղավ կանանց շարժման շնորհիվ:
1960–ական թվականներին սկսած զարգացումները շարունակական բնույթ
են կրում և դրսևորվում են անգամ մեր օրերում: Տպագրվում են բազմաթիվ հոդ620

վածներ, լույս են տեսնում բազմաթիվ ատենախոսություններ, կազմակերպվում են
մարզային և տեղական տարեկան ու թեմատիկ հանդիպումներ: Մեծացել էր
Ամերիկյան հոգեբանների ասոցացիայի կողմից կազմակերպվող տարեկան
հանդիպումներին կանանց մասնակցության թիվը:
1970–ական

թվականներից

արդեն

սկսեցին

լույս

տեսնել

կանանց

հոգեբանությանը նվիրված գրքեր: Զուդիթ Բարդվիկը (1970) հրատարակեց
առաջին գիրքը, որը կոչվում էր «Կանանց հոգեբանություն», ավելի ուշ նաև լույս
տեսավ «Կանանց հոգեբանության կենսագրական տվյալներ» գիրքը (1974): 1975
թվականից արդեն

զգալի քանակությամբ կանանց հոգեբանության հիմնա-

հարցերին վերաբերող հոդվածներ էին լույս տեսնում «Հոգեբանության տարեկան
ակնարկ» ժողովածուում (Denmark, 1976)։ 1978 թվականին Շերմանի ու Դենմարկի
համահեղինակությամբ լույս տեսավ 1975 թվականին տեղի ունեցած կանանց
հոգեբանության «Հետազոտության նոր ուղիները» առաջին գիտաժողովի նյութերի
տպագրությունը:
1975 թվականին լույս տեսած մի շարք ամսագրեր, այդ թվում՝ «Սեռային
դերեր և նշաններ», «Կանանց հոգեբանություն» (1976), ցույց տվեցին դաշտի
զարգացման հիմնական ուղղությունները: Այդ ժամանակվանից նաև սկսեցին
շատանալ կանանց հոգեբանությանն առնչվող հոդվածների տպագրությունները
Ամերիկայն հոգեբանների ասոցացիայի կողմից լույս ընծայվող ժողովածուներում:
Այդ զարգացումը շարունակվում է նաև մեր օրերում: Նաև սկսեցին ավելանալ
ատենախոսությունները, որոնք վերաբերում էին կանանց հիմնահարցերին: 1970
թվականին արդեն իսկ առկա էին 11 ատենախոսություններ, որոնք ներառում էին
«կին» բառը կամ «կին» հասկացությունը իրենց ատենախոսության վերնագրերում:
Արդեն 2006 թվականին նման ատենախոսությունների թիվը հասել էր 459-ի:
Չնայած նման զարգացմանը՝ կանանց հոգեբանության ոլորտին վերաբերող
ատենախոսությունների քանակը դեռ ունի զարգացման տեղեր:
Այնուամենայնիվ, դեռևս շատ բան կա անելու: Չնայած նրան, որ կանայք
արդեն ավելի մեծ քանակությամբ են ընդգրկված հոգեբանության ոլոտում, դեռևս
առկա է անհավասարություն: Լուդի Բենջամինը (1974) նշում է, որ 1974 թվականին
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հոգեբանության

ոլորտում

գործունեություն

ծավալող

անձանց

ինքնա-

կենսագրական և կենսագրական տվյալների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 700
ներկայացված

անձանցից

միայն

33

էին

կին

հոգեբաններ:

Նույն

օրինաչափությունն էր բացահայտվել նաև կապված գրքերի հետ: 1976 թվականին
255 դասագրքերից միայն 9-ն ունեին ներկայացումներ կանանց կյանքի և
ներդրման վերաբերյալ (Benjamin and Heider, 1976)։
Այնուհանդերձ,

կանայք

սկսում

են

անդամակցել

մասնագիտական

կազմակերպություններին և ստանալ մրցանակներ: Օրինակ՝ երկու կանայք՝
Լոենա Է. Տեյլերը (1972) և Աննե Անսատասիան (1973), դարձել են Ամերիկյան
հոգեբանների ասոցացիայի կին նախագահներ: Այս նույն երկու հոգեբանները 1980
թվականին ստացել են ոսկե մեդալներ:

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՈՑԱՑԻԱՅԻ 35–ՐԴ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Որպես կանանց հոգեբանության օրինական ընդունում՝ կարող է համարվել
1973 թվականին Ամերիկյան հոգեբանների ասոցացիայի կողմից կանանց
հոգեբանության 35–րդ բաժանմունքի հիմնադրումը: Չնայած նրան, որ կանանց
հոգեբանությունը՝ որպես հոգեբանության օրինական գոյություն ունեցող ոլորտ,
իր գործունեությունը սկսել է հենց այդ պահից, ոլորտի ուսումնասիրությունների
սկիզբ կարող են համարվել 1900 –ական թվականները:
1977 թվականին այս բաժանմունքն արդեն համարվում էր մեծագույններից
մեկը, որն ուներ 1,500 անդամ` հիմնական և կցված: 1992 թվականին արդեն ուներ
2,526 անդամ, որոնցից 96.5-ը կազմում էին կանայք: Անդամները գերազանցապես
ունեն գիտական կոչումներ կլինիկական, զարգացման, խորհրդատվական և
սոցիալական հոգեբանությունների ոլորտներում:
Երբ արդեն այս բաժանմունքը ձևավորվել էր, դրա երեք անդամներ դարձել
են

Ամերիկյան

հոգեբանական

ասոցացիայի

նախագահ`

1980

թվականին

Դենմարկը, 1984 թվականին` Սպենսը, 1987 թվականին` Բոննիե Ռ. Ստրիկլանդը
622

(George Albee, another Division 35 Fellow, was APA president in 1970)։
Փաստացիորեն

կանայք

արդեն

մեծ

ազդեցություն

ունեին

Ամերիկյան

հոգեբանների ասոցացիայում որոշումների կայացման գործընթացում: Ստորև
կներկայացվեն վերոհիշյալ կանանց կենսագրությունները:
Բացի այն, որ կանանց հոգեբանության ազդեցությունը մեծանում էր ԱՄՆ
տարածքում, այն նաև լայն զարգացում էր ապրում միջազգային հարթակներում:
Առաջին միջառարկայական ոլորտների կանանց գիտաժողովը տեղի է ունեցել
1981 թվականին Իսրայելում: Այս կոնգրեսը կազմակերպվել էր երկու հոգեբանների` Մառլին Սաֆիրի և Մարթա Մեդնիկի կողմից, որոնց կենսագրությունները
ևս կներկայացվեն ստորև:

Ֆլորենց Լ. Դենմարկ / Florence L. Denmark

Ֆլորենց Լ. Դենմարկը միջազգային ճանաչում ունեցող գիտնական,
հետազոտող և քաղաքական գործիչ է: Նա իր գիտական կոչումը ստացել է
Փենսիլվանիայի համալսարանի կողմից, ունի չորս գիտական կոչումներ: Նա մինչ
օրս Նյու Յորքի Փոյս համալսարանի գիտական աշխատող է:
Նա եղել է Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի նախագահ, Նյու Յորքի
հոգեբանական ընկերակցության անդամ, նաև անդամակցում է Հետազոտական
հոգեբանության գիտական ընկերակցությանը, ինչպես նաև Նյու Յորքի գիտությունների ակադեմիայի անդամ է: Նա բազմաթիվ տեղական ու միջազգային մրցանակներ է ստացել իր հոգեբանության ոլորտում իրականացրած ներդրումների
համար:
Դենմարկի առավել աչքի ընկնող ուսումնասիրությունները կենտրոնացած
էին այնպիսի հարցերի վրա, ինչպիսիք էին կանանց ղեկավարման և նրանց բնորոշ
ղեկավարման ոճերը, ինչպես նաև այն կապերը, որոնք առկա են կարգավիճակի ու
գենդերի միջև։ Ուսումասիրությունները ընդգրկում են նաև կանանց տարիքային
առանձնահատկությունները ու հոգեբանության ոլորտում նրանց ունեցած ներդրումը: Նա նաև մի քանի հասարակական կազմակերպությունների հիմնադիր
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նախագահ է:

Զանեթ Տ. Սպենսե / Janet T. Spence

Զանեթ Տ. Սպենսեն իր գործունեությունը հոգեբանությունում սկսել է Բերլին
քոլեջից և ավարտել այն 1945 թվականին: Նա դրանից հետո ուսանողական
տարիներին աշխատել է Յելի համալսարանում և որոշ ժամանակ անց տեղափոխվել է Իովայի համալսարան, որտեղ ստացել է հոգեբանության ոլոտում մագիստրոսի և գիտությունների թեկնածուի կոչում: Ավարտելուց հետո նա զբաղեցրել է հոգեբան ինստրուկտորի պաշտոն Հյուսիսարևմտյան համալսարանում:
Նա ֆակուլտետի առաջին կին անդամն էր: Նրա առաջխաղացումն այնքան
ակնառու էր, որ նա դարձավ ֆակուլտետի դեկան: այդ առաջխաղացումը նաև
պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ իգական սեռի ներկայացուցիչ էր:
Սպենսերի հետազոտական ուսումնասիրությունների կենտրոնում միշտ
եղել է անհանգստության և գենդերային հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը:
Նա զբաղեցրել է մի շարք առաջատար և կարևոր պաշտոններ. 1984 թվականին
դարձել է Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի նախագահ: Այս ամենից բացի՝
1989 թվականին նա դարձավ Ամերիկյան հոգեբանական ընկերակցության
գործադիր տնօրեն: Նա ունեցել է երկար և բազմաբովանդակ գործունեություն: Նա
մեծ

ներդրում

է

ունեցել

գենդերային

թեմաներով

հրապարակումների

գործընթացում (http://www.webster.edu/~woolflm/spence.html)։

Բոննիե Ռ. Ստրիկլանդ / Bonnie R. Strickland

Բոննիե Ռ. Ստրիկլանդը սկսել է աշխատել և աշխատություններ տպագրել
հոգեբանություն ոլորտում 1962 թվականից, երբ ստացել է դոկտորի կոչում: Նրա
աշխատանքները հիմնականում կենտրոնացած էին անձնային փոփոխականների
և դրանց կայունացման անհրաժեշտության հիմնահարցերի ուսումնասիրության
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վրա: 1970 թվականից նա սկսել է գրել նաև լոկուս վերահսկման, իսկ ավելի ուշ
նաև վարքային սոցիալական ակտիվությունների մասին: Նրա առավել ակնառու
ձեռբերումներից մեկը 1987 թվականին վերջինիս նշանակումն էր Ամերիկյան
հոգեբանական ասոցացիայի նախագահ: Նա նաև զբաղեցրել է մի շարք այլ
առաջատար պաշտոններ, այդ թվում՝ Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի N 1
բաժանմունքի նախագահ (http://www.webster.edu/woolflm/strickland.html)։

Մարիլին Սաֆիր / Marilyn Safir

Մարիլին Սաֆիրը

Հաիֆա համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետի

պատվավոր պրոֆեսոր է: Նշված ֆակուլտետը մասնագիտացած է կլինիկական և
սոցիալական հոգեբանության ոլորտի ուսումնասիրություններով: Նա (1983–1993
թվականներին նաև եղել է Հաիֆա համալսարանի կանանց ուսումնասիրությունների ծրագրի նախագահ: Սաֆիրը եղել է

Ֆեմինիստական և գենդերային

ուսումնասիրությունների իսրայելական ընկերակցության առաջին նախագահը
(1998–2002 թթ.)։
1968 թվականին Սիրակուսի համալսարանում ստացել է կլինիկական
հոգեբանության և հետազոտական մեթոդաբանության ոլորտի գիտությունների
թեկնածուի կոչում: Գիտական կոչում ստանալուց հետո տեղափոխվել է Իսրայել,
եղել է 1970 թվականին Իսրայելում սկիզբ առած կանանց շարժման նոր ալիքի
առաջնորդ:
Սաֆիրն ունի կանանց ոլորտին առնչվող բազմաթիվ աշխատություններ:
Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի անդամ է եղել, արժանացել է մի շարք
մրցանակների:

Մարթա Մեդնիկ / Martha Mednick

Մարթա Մեդնիկը կլինիկական հոգեբանության ոլորտում գիտական կոչում
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ստացել է 1955 թվականին Հյուսիսարևմտյան համալսարանում: Մինչ թոշակի
անցնելը նա երկար տարիներ եղել է Վաշինգտոնում գտնվող Հովարդի
համալսարանի պրոֆեսոր,

ուսումնասիրություններ և տպագրություններ է

իրականացրել գերազանցապես կանանց հոգեբանության ոլորտում: Նա ևս
Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի կանանց բաժանմունքի անդամ է եղել,
արժանացել է Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի 35-րդ բաժանմունքի
նախագահը լինելու պատվին, ինչպես նաև բազմաթիվ մրցանակների:

1990 – ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉ ՄԵՐ ՕՐԵՐ

Ընդհանուր

առմամբ

կանանց

հոգեբանությունը

շարունակում

է

բարգավաճել: Այն իր ուրույն ազդեցությունն է ունեցել հոգեբանության բոլոր
ոլորտների վրա: Կանանց հոգեբանությունը պետք է շարունակի ինտեգրված մնալ
հոգեբանության այնպիսի ճյուղերի հետ, ինչպիսիք են ընդհանուր հոգեբանությունը, աբնորմալ, զարգացման և սոցիալական հոգեբանությունները (Denmark

& Fernandez, 1984)։ Ինչպես նաև կանանց հոգեբանությունը պետք է շարունակի
ուսումնասիրել այնպիսի ոլորտներ, որոնք առնչվում են միայն կանանց, օրինակ՝
դաշտանային ցիկլը, հղիությունը, կրծքով կերակրելը:
Շարունակում է զարգացում ապրել նաև 35–րդ բաժանմունքը: Այս
ստորաբաժանումը 1999 թվականին վերանվանվել է և անվանվել Կանանց
հոգեբանության ընկերակցություն: Անդամների շարքերը գնալով ավելանում էր, և
2003 թվականի վերջում այն ուներ 2,511 անդամ, որոնց 97 %-ը կանայք էին
(www.apa.org)։ Ստորաբաժանումը հաջող կերպով շարունակում է տպագրել
«Կանանց հոգեբանություն» եռամսյակը մեկ լույս տեսնող ժողովածուն, «Ֆեմինիստ
հոգեբան» լրատուն, որը լույս է տեսնում եռամսյակը մեկ:
1990–ական թվականներից առ այսօր կանանց ներգրավվածությունն ու
ներդրումը հոգեբանության ոլորտում տեսանլիորեն ամրացել է: Ամերիկյան
հոգեբանական ասոցացիան ունեցել է ևս չորս կին նախագահ:
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Դորոթի Կանտոր / Dorothy Cantor

Դորոթի Կանտորը Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի 105–րդ նախագահն էր 1996–1997 թվականներին: Նրա հիմնական գործունեությունը կապված էր
կանանց հիմնախնդիրների և փաստաբանության հետ: Նա հրատարակել է կանանց հիմնահարցերին, խնդիրներին, գենդերային առանձնահատկությունների
ուսումնասիրություններին առնչվող բազմաթիվ գրքեր և հոդվածներ, այդ թվում՝
«Որոնելով ձեր ձայնը», «Կինը՝ որպես թերապևտ»,

«Աշխատանքն ու կյանքը»,

«Մեր օրերի կանանց հոգեբանություն» և այլն (http://drdorothycantor.com)։

Նորինե Զոնս / Norine Johnson

Նորինե Զոնսը ծնվել է 1935 թվականին մի ընտանիքում, որը շատ
կարևորում էր կրթության դերը մարդու կյանքում: Նա այցելել է Իդիանայում
գտնվող Դեպաուի համալսարանը: 1964 թվականին

ընդունվում է Դեյտրոյտի

Վայնեի պետական համալսարան և շարունակում իր ուսումը կլինիկական հոգեբանության ոլորտում: Գիտական կոչումը ստացել է 1972 թվականին: Ավարտելուց
հետո աշխատել է մի շարք հիվանդանոցներում և ապա ստանձնել Բոստոնի՝
Քենեդու հիշատակին նվիրված երեխաների հիվանդանոցի հոգեբանական ծառայության ղեկավարի պաշտոնը: Ներկայումս նա շատ հաջող կերպով զբաղվում է
անհատական խորհրդատվությամբ: Խորհրդատվական, թերապևտիկ ծառայություններ մատուցում Բստոնի ընտանիքներին և ուսումնական համակարգերին:
2001 թվականին նա ընտրվել է Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի
նախագահ: Նա այդ ասոցացիայի իններորդ կին նախագահն է: Նախագահության
հիմնական առավելություններից մեկն այն է, որ հոգեբանության ոլորտի
ուսանողների և արդեն իսկ ավարտածների համար զարգացման բարեկեցիկ
պայմաններ ստեղծելու հնարավորություն է տալիս: Նա 35- րդ ստորաբաժանումը
համարում էր իր «տունը» (www.webster.edu/~woolflm/johnsonh.html)։
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Դիանե Ֆ. Հալպերն / Diane F. Halpern

Դիանե Ֆ. Հալպերնը ավարտել է Պենսիլվանիայի համալսարանը և ստացել
հոգեբանության ոլորտում գիտական կոչում Ցինցինատիի համալսարանում: Նա
մինչ օրս էլ

Աշխատանքի, ընտանիքի և երեխաների՝ Բերգերի համալսարանի

տնօրենն է, ինչպես նաև Կլարեմոնտ Մքկեննայի քոլեջի հոգեբանության
ֆակուլտետի դեկանը: 1999–2000 թվականներին նա Արևմտյան հոգեբանական
ասոցացիայի

և

2004

թվականին

Ամերիկյան

հոգեբանական

ասոցացիայի

նախագահ է եղել:
Հարպենսի հետազոտական աշխատանքների մեծ մասը կենտրոնացած են
գենդերի, քննադատական մտածողության, ուսուցման, աշխատանք–ընտանիք
փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությունների շրջանակում: Նա ևս ստացել
է բազմաթիվ պարգևներ (http://academic.claremontmckenna.edu/faculty/ profile.asp?
Facþ302)։

Շարոն Ստեֆան Բրեհմ / Sharon Stephens Brehm

Բրեմը կլինիկական հոգեբանության և սոցիալական հոգեբանության
պրոֆեսոր է Բլումինգտոնի Ինդիանա համալսարանում: Նա իր բակալավրի և
մագիստրոսի կոչումները ստացել է Դյուկի համալսարանում: Բրեմը առավելապես ներգրավված էր կանանց հոգեբանության ուսումնասիրություններում, և
նրա հիմնական հետաքրքրության ոլորտները վերաբերում էին գենդերային
ուսումնասիրություններին, զարգացման հոգեբանությանը, սոցիալական հոգեբանությանը: Նա 2007 թվականին ընտրվել է Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի նախագահ: Նա նաև
հոգեբանության

8-րդ ստորաբաժանման` Անձի և սոցիալական

ընկերակցության

անդամ

socialpsychology.org)։
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է

(http://sharon.brehm.

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԻՆՆ ԱՅՍՕՐ

Վերը ներկայացված կանանց հոգեբանության պատմությունը ամբողջական
և ընդգրկուն չէ: Այն մինչ օրս էլ շարունակում է զարգանալ և իր ներդրումն
ունենալ հոգեբանության, ինչպես նաև ընդհանուր վերցված գիտակարգերում:
Անընդհատ կանանց հոգեբանության ոլորտում գործունեություն իրականացնող
գիտնականներ են հայտնի դառնում: Այն բոլոր ուսումնասիրությունները, որոնք
արդեն իսկ արվել են, դեռևս սպառիչ չեն և շարունակական ուսումնասիրությունների կարիք ունեն:
Այս գրքի հաջորդ գլուխներում առավել մանրամասնորեն է ներկայացվում
պատմական
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ԳԼՈՒԽ 4
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՖԵՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Զերի Սեչզեր
Վիտա Կարուլլի Ռաբինովից

Վերջին
հոգեբանության,

երկու

տասնամյակների

այնպես

ընդհանուր

ընթացքում

հոգեբանության

ինչպես
ոլոտներում

կանանց
առկա

հետազոտական տեսություններն ու մեթոդաբանությունը ենթարկվել է մեծ
քննադատության: Հատկապես մեծ քննադատության է ենթարկվել փորձարարական հոգեբանությունը: Նման ճգնաժամի ի հայտ գալը մասամբ պայմանավորված
էր այն հանգամանքով, որ զարգացում էին ապրում հոգեբանության այնպիսի
ճյուղեր, ինչպիսիք են անձի, զարգացման, սոցիալական հոգեբանությունները

(Bronfenbrenner, 1977; Ellsworth, 1977; cf. Gergen, 1973; Koch, 1981; Gergen, 1973)։
Առավել մեծ քննադատական հրապարակումներ եղել են ֆեմինիստական
հոգեբանների կողմից (Shields, 1975a, 1975b; Grady, 1981; Jacklin, 1983; McHugh,

Koeske, & Frieze, 1986; Sherif, 1987)։ Նրանց հիմնական քննադատությունն ուղղված
էր հոգեբանության ուսումնասիրության առարկային և հիմնական մեթոդներին,
որոնք կիրառվում էին ուսումնասիրությունների ժամանակ (Sherif, 1987; Unger,

1981; Wallston & Grady, 1985)։
Նման ֆեմինիստ քննադատներին կարելի է բաժանել երկու հիմնական մեծ
խմբի: Առաջին խմբում ներգրավված էին այն ֆեմինիստ քննադատները, որոնք
գտնում էին, որ չեն կարող լինել հավաստի և համընդհանուր հետազոտության այն
տվյալները, որոնցում հիմնական շեշտադրումը կատարվել է տղամարդկանց վրա:
Նրանք գտնում էին, որ հետազոտություններ հարկավոր է «ավելացնել» նաև
կանանց (Denmark, Russo, Frieze & Sechzer, 1988; Gannon et al., 1992)։ Այս նույն
քննադատները գտնում էին, որ չպետք է կենտրոնանալ միայն սպիտակամորթ,
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միջին դասի պատկանող տղամարդկանց ուսումնասիրությունների վրա (Grady,

1981; Wallston, 1983; Lott, 1985; Wall- ston & Grady, 1985; Denmark et al., 1988)։
Քննադատների երկրորդ խմբի ներկյացուցիչները դեմ էին նրան, որ
հոգեբանությունում չափազանց շատ են կիրառվում գիտական մեթոդները (Keller,

1974; Sherif, 1987; Unger, 1983; Fine & Gordon, 1989)։ Առավել մեծ քննադատության
էին ենթարկվում լաբորատոր պայմաններում իրականացվող ուսումնասիրությունները: Ֆեմինիստ քննադատները առաջարկում էին կիրառել ավելի շատ բնական մեթոդներ և հնարավորինս փորձել ուսումնասիրությունների ժամանակ չհեռանալ բնական պայմաններից և իրականությունից՝ առանց ներմուծելու արհեստական փոփոխականներ (McHugh et al., 1986; Wallston & Grady, 1985; Wittig,

1985)։
Որքան էլ քանակական և փորձարարական մեթոդների վերաբերյալ լինի
քննադատություն, վերջիններս լայն կիրառություն ունեն նաև մեր օրերում:
Հետազոտական խնդիրներից ելնելով՝ պետք է կիրառվեն կա´մ փորձարարական
մեթոդներ, և քանակական վերլուծություններ իրականացվեն, կա´մ կիրառվեն ոչ
փորձարարական մեթոդներ, և իրականացվեն որակական վերլուծություններ:

Գիտությունում առկա էթիկական լեզուն

Հայտնի է, որ գիտությունը շատ տղամարդակենտրոն է և սեքսիստ (Keller,

1974; Sherif, 1987; Unger, 1983)։ Հիմնական քննադատությունենրը կենտրոնացած
էին երեք ոլորտների շուրջ: Ամենից առաջ ֆեմինիստ քննադատների կողմից
անընդունելի էր համարվում այն, որ շատ հետազոտությունների արդյունքներ,
բացի

այն,

որ

ավելի

շատ

կրում

էին

տղամարդկային

բնույթ,

նաև

վերլուծություններում ու արդյունքների մեկնաբանություններում գերազանցապես
կիրառվում էին արական սեռի պատկանող բառեր և բառակապակցություններ: Մի
այլ քննադատության առարկա էր այն, որ հետազոտական մեթոդները, որոնք
լայնորեն կիրառվում էին ուսումնասիրությունների ժամանակ, ավելի շատ կրում
էին «մասկուլին», այլ ոչ թե «ֆեմինին» բնույթ: Ֆեմինիստները գտնում էին, որ
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հետազոտական աշխատանքներ պետք է ավելի մեծ քանակությամբ «ֆեմինին»
մեթոդաբանություն ներառել:
Երրորդ քննադատության ոլորտը վերաբերում էր հետազոտող – հետազոտվող փոխհարաբերություններին: Համաձայն ֆեմինիստ քննադատների՝ հետազոտվողն ունի իրավունք՝ իմանալու, թե ինչպիսի հետազոտության է մասնակցում,
ինչ նպատակներ է հետապնդում այդ հետազոտությունը, և ինչ պետք է ինքը անի:
Պետք է ավելի անմիջական և բնական լինեն հետազոտող – հետազոտվող փոխհարաբերությունները (Richardson & Kaufman, 1983; McHugh et al., 1986)։ Հետազոտության մասնակիցը պետք է ունենա վստահություն, որ հետազոտական
գործընթացը ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ ֆիզիկական ոչ մի վնաս իրենց չի
հասցնի (Abramson, 1977; Mannucci, 1977)։
Մինչ օրս չկան հստակ ապացույցներ այն փաստի վերաբերյալ, որ երբ
հետազոտվողը տեղեկացված է, թե ինչ հետազոտության է մասնակցում, և ինչ
մեթոդներ են կիրառվում, նպաստում է վերջինիս բնական և անկեղծ լինելուն Որոշ
ուսումնասիրություններ անգամ վկայում են, որ երբ հետազոտվողները գիտեն, որ
ենթարկվում են ուսումնասիրության, շատ ավելի քիչ են անկեղծ լինում, շատ
ավելի են հակված լինում ցուցաբերելու այնպիսի վարք, որը սոցիալապես ավելի
ընդունելի է (Elms, 1982)։

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ստորև կներկայացնենք, թե ինչպես է իրականացվում հետազոտությունը
կանանց հոգեբանության ոլորտում` սկսած հետազոտական թեմայի ընտրությունից, մեթոդաբանությունից, ընտրանքից, վերլուծությունից, այլ կերպ ասած՝ հետազոտական ողջ գործընթացը: Գերազանցապես այս ոլորտում մեծ ներդրում են
ունեցել այնպիսի ֆեմինիստ հոգեբանների աշխատանքներ, ինչպիսիք են՝ Ֆլորենց
Դենմարկը, Ալիսե Էագլին, Իրենե Հանսոն Ֆրեյզը, Կաթելին Գրադին, Ռանդի Դաիմոն Կոեսկը, Մաուրին Մքհյուդը, Ռոհանդ Ունգերը և Բարբարա Ստրուդլեր
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Վալլստոնը:

Հարցի ձևակերպում

Վերջին շրջանում մեծ ուշադրություն են սկսել դարձնել վարկածների առաջ
քաշման և հիմնական հարցադրումների ձևակերպման վրա: Ավանդաբար
ենթադրվում է, որ վարկածը բխում է որոշակի տեսությունից: Այլ կերպ ասած՝ այն
ինչ սովորաբար ենթարկվում է ուսումնասիրության, իր հիմքում ունի տեսական
մոտեցում: Բայց հարց է առաջանում, թե որտեղից են ի հայտ գալիս այդ
տեսությունները, և որոնք են կամ ինչպիսին պետք է լինեն մեր հետազոտության
մյուս աղբյուրները:
Հոգեբանության ոլորտում, մասնավորապես կանանց հոգեբանությունում
իրականացվող հետազոտությունների տեսական հիմքերի ճնշող մեծամասնության հեղինակները տղամարդիկ են: Ինչպես նաև որոշ հեղինակներ, օրինակ՝ Պիաժեն, Էրիքսոնն ու ուրիշներ, իրենց տեսությունները կառուցել են տղամարդկանց
վրա իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում ստացված տվյալների
հիման վրա, կամ Ֆրոյդի պես նրանք որպես դրական կերպար դիտարկել են
տղամարդկանց, իսկ կանանց ներկայացրել են որպես բացասական կերպարներ:
Ինչպես արդեն բազմիցս նշվել է, ֆեմինիստ հոգեբանների կողմից
ավանդական

հոգեբանությունում

առաջին

ուսումնասիրություններն

իրականացվել են տղամարդկանց, գերազանցապես սպիտակամորթ, միջին դասային պատկանելիություն ունեցող տղամարդկանց մասնակցությամբ, որոնք էլ
գերիշխում էին ակադեմիական հոգեբանությունում (Sherif, 1987; Unger, 1983;

Harding, 1987)։ Հարցադրումները ծնվում էին տղամարդկանցից, ուղղվում էին
տղամարդկանց և պատասխանները ևս «տղամարդկայնացված» էին: Ֆեմինիստ
հոգեբանները գտնում էին, որ հարցադրումները ոչ թե պետք է ուղղված լինեն
միայն մեկ սեռին, այլ երկու սեռերին: Հարցադրումներ ձևակերպելիս ավելի մեծ
ուշադրության էին արժանանում այնպիսի թեմաներ, որոնք ավելի բնորոշ ու
հետաքրքրական էին տղամարդկանց, ուսումնասիրվում էին այն զգացմունքներն
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ու ապրումները, որոնք առավելապես նկատվում էին տղամարդկանց մոտ:
Կանայք կարծես թե մնում էին գիտական ուսումնասիրությունների ստվերում:

Նախկինում իրականացված ուսումնասիրությունների ինտեգրում

Բացի այն, որ հետազոտություն սկսելուց առաջ ուսումնասիրվում են
բազմաթիվ տեսություններ, այլ անձանց փորձարակական մոտեցումներ, կարևոր է
անդրադարձ կատարել նախկինում իրականացված ուսումնասիրություններին:
Բայց ֆեմինիստական ուսումնասիրությունների պարագայում նման ուսումնասիրությունը դառնում է գրեթե անհնար մի պարզ պատճառով, որ նախկինում իրականացված բոլոր ուսումնասիրությունների հիմքում տղամարդն է, ուստի նման
հետազոտությունները չեն կարող հուսալի հիմք լինել կանանց ոլորտում իրականացվող ուսումնասիրությունների համար: Այս պարագայում հարց է առաջանում,
թե ինչպես պետք է լուծվի այս հիմնախնդիրը, ինչպես կարող են նախկինում
իրականացված

ուսումնասիրությունները

հիմք

դառնալ

նոր

ուսումնասի-

րությունների համար:
Բոլոր հետազոտությունները սկսվում են համապատասխան այլ հետազոտությունների ուսումնասիրությամբ: Զեկսոնն (1983) առաջարկում է նախկին
հետազոտությունների վերլուծության երեք հիմնական բաղադրիչներ` բացահայտել, թե ինչպիսի տեղ է զբաղեցնում կոնկրետ այդ ուսումնասիրությունը գիտական հանրությունում, բացահայտել նախկին հետազոտության մեթոդաբանության ուժեղ և թույլ կողմերը, փորձել քննադատական տեսանկյունից վերլուծել, թե
որքանով են ուսումնասիրության առարկան, օբյեկտը, մեթոդական համակարգը
համապատասխանում իրար:
Տեսությունենրի և նախկին հետազոտությունների սահմանափակումը,
ինչպես արդեն ավելի վաղ նշվեց, պայմանավորված է նրանով, որ դրանք իրականացվում էին տղամարդկանց կողմից, ուսումնասիրության էին ենթարկվում
գերազանցապես սպիտակամորթ, միջին դասի պատկանելիության տղամարդիկ:
Ուսումնասիրություններից դուրս էին մնում սեռերի միջև առկա տարբերութ639

յունների հետազոտությունները, իսկ ինչ վերաբերում է նմանությունների
քննությանը, ապա իրողությունն այստեղ մի փոքր այլ էր: Անգամ եթե նման
երևույթներ դուրս էին բերվում․ դրանք չէին ստանում գիտական գրառումներ,
քանի որ սեռային նմանությունները չէին համարվում գիտության համար կարևոր:
Այսպիսով՝ կարելի է նշել, որ, այնուամենայնիվ, խորքային ու ընդլայնված
ուսումնասիրությունների արդյունքում հնարավոր է գտնել գրական աղբյուրներ,
հոդվածներ, ամսագրեր, որոնցում ներկայացված են նախկինում իրականացված
հետազոտությունների վալիդ և հուսալի ուսումնասիրություններ:
Երկրորդ հիմնական խնդիրը, որին բախվում են հետազոտողները, նախկին
ուսումնասիրությունների մեթոդաբանական համակազմի ուժեղ և թույլ կողմերի
բացահայտումն է: Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ բնական պայմաններում
իրականացված ու կիրառված մեթոդիկաներն ավելի հստակ և հավաստի տվյալներ ստանալու հնարավորություն են տալիս, քան այն հետազոտությունները, որոնք իրականացվում են լաբորատոր պայմաններում: Միշտ շատ բարդ խնդիր է
ընտրել փորձարարական այնպիսի համակազմ, որը հնարավորություն կտա հաշվի առնելու բոլոր փոփոխականները, վերլուծելու նրանց կապը: Հատկապես այս
ամենն ավելի է բարդանում, երբ ուսումնասիրություններ են իրականացվում
գենդերային տարբերությունների կամ գենդերային հիմք ունեցող երևույթների
առնչությամբ:
Հաջորդ հիմնական խնդիրը, որն առաջանում է նախկինում արված
ուսումնասիրությունները վերլուծելիս, կապված է այդ հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծության հետ: Շատ դեպքերում

ստացված արդյունքների

վերլուծության մեկնաբանության ժամանակ անհնար է զերծ մնալ հետազոտողի
սուբյեկտիվ միջամտությունից: Սա առավել մեծ դրսևորում է ստանում հենց հոգեբանական ուսումնասիրությունների պարագայում:
Յուրաքանչյուր գիտնական, ով պատրաստվում է իրականացնել այս կամ
այն երևույթի հետազոտական ուսումնասիրություն, պետք է նախկինում իրականացված ուսումնասիրությունները վերլուծի՝ հաշվի առնելով վերը թվարկված
դժվարություններն ու խնդրահարույց իրողությունները:
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Հետազոտական համակազմի ընտրություն

Հետազոտական համակազմի ընտրության հիմնահարցերն առավել շատ են
հուզում այն հոգեբաններին, որոնք ուսումնասիրություններ են իրականացնում
սեռային տարբերությունների կամ գենդերային հիմնահարցերին վերաբերող
ոլորտներում: Որքան էլ որ փորձեն ուսումնասիրողները անտեսել գենդերի հետ
կապված հիմնահարցերը, ակնհայտ է, որ գենդերը՝ որպես փոփոխական, մեծ
ազդեցություն է ունենում հետազոտության ընթացքի և տվյալների վրա:
Չնայած նրան, որ հոգեբանությունում մեծ տարածում ունի այն միտքը, որ
համակազմի

գենդերային

պատկանելիությունը

ազդեցություն

է

ունենում

հետազոտական ընտրանքի ու արդյունքների վրա, ֆեմինիստ հոգեբանները
փորձում են ցույց տալ, որ գենդերն ինքնին անկախ փոփոխական է: Գենդերն
ավելի շատ դիսկրիպտիվ է, քան կոնցեպտուալ, փոփոխական է, որն ունի
ակնհայտ կենսաբանական` գենետիկ, հորմոնալ և ֆիզիոլոգիական, և սոցիալ –
մշակութային բաղադրիչներ` կապված սոցալիզացիայի և սոցիալ, տնտեսական,
ընտանեկան, կրթական մակարդակի հետ (McHugh et al., 1986)։ Եթե կանայք ու
տղամարդիկ իրարից տարբերվում են կախյալ փոփոխականով, ապա պարզ չէ, թե
այդ անհամար կախյալ փոփոխականներից, որոնք են միանում կենսաբանական
գործոններին և առաջ բերում որոշակի հետևանքներ:
Բավական դժվար է ապացուցել այն փաստը, որ գենդերային գործոնը
կարող է ընդունվել որպես անկախ փոփոխական: Շատ հաճախ ուսումնասիրողները իրենց հետազոտություններում չեն ցանկանում երկու տարբեր սեռերի
ընդգրկել, քանի որ այս իրողությունն առաջացնում է բազմաթիվ խնդիրներ: Նման
խնդիրներից խուսափելու համար շատ հետազոտողներ նախապատվությունը
տալիս են միայն մեկ սեռի ներկայացուցիչների հետ իրականացվող ուսումնասիրություններին: Նման դեպքերում անհրաժեշտություն չի լինում ապացուցելու, որ գենդերը՝ որպես առանձին փոփոխական, անկախ է և ոչ մի ազդեցություն չի թողնում ուսումնասիրվող առանձնահատկությունների կամ երևույթ641

ների վրա: Նման համակազմի ընտրությունը կարող է պայմանավորված լինել
նաև նրանով, որ միայն մեկ սեռի ներկայացուցիչներից կազմված համակազմի
պարագայում լրացուցիչ անհրաժեշտություն չի առաջանում նաև վերլուծելու
գենդերային այն տարբերությունները, որոնք ի հայտ են գալիս հետազոտության
արդյունքում: Որոշ հետազոտողներ էլ իրենց կողմից մեկ սեռին նախապատվություն տալու հանգամանքը հիմնավորում են նրանով, որ իրենց կողմից իրականացվող ուսումնասիրությունը նախատեսված է միայն մեկ սեռի ներկայացուցիչների համար (Denmark et al., 1988)։ Օրինակ՝ այնպիսի հիմնահարցեր,
ինչպիսիք են՝ մայր – երեխա փոխհարաբերությունները, ծնողների աշխատելու
ազդեցությունը երեխաների վրա, իմացական գործընթացների վրա հորմոնալ
ազդեցության ուսումնասիրությունները, գերազանցապես իրականացվում են
այնպիսի համակազմերում, որոնք բաղկացած են աղջիկներից և կանանցից, մինչդեռ այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են՝ ագրեսիան, ծնողի բացկայության
հետևանքները, հոմոսեքսուալությունը, հակահասարակական վարքը, սեռական
դիսֆունկցիան, առավել հավանական է, որ ուսումնասիրվեն տղամարդկանցից
բաղկացած համակազմում:
Չնայած այս ամենին՝ հոգեբանական ուսումնասիրությունները ձգտում են
համակազմում ընդգրկել ինչպես արական, այնպես էլ իգական սեռի ներկայացուցիչների, քանի որ միայն նման համակազմի պարագայում կարող է հնարավոր
լինել

իրականացնել

համեմատություններ,

դուրս

բերել

նմանությունն

ու

տարբերություններ:
Ինչպես հետազոտական, այնպես էլ ստուգիչ խմբի պարագայում հարց է
առաջանում, թե ինչպիսի համակազմից այն պետք է բաղկացած լինի: Պետք է նշել,
որ եթե հետազոտական խումբը, օրինակ, բաղկացած է կանանց համակազմից,
ստուգիչ խումբը չի կարող լինել բաղկացած տղամարդկանց համակազմից, քանի
որ նույն որակներն ու առանձնահատկությունները կարող են տարբեր կերպ
դրսևորվել տարբեր սեռերի ներկայացուցիչների մոտ (Campbell, 1983)։
Բացի գենդերային գործոնից՝ և´ հետազոտական, և´ ստուգիչ համակազմերի ձևավորման համար խնդրահարույց են լինում համակազմի անդամների սո642

ցիալ–տնտեսական կարգավիճակը կամ մասնագիտական կրթվածության փոփոխականները: Շատ կարևոր է, որ հետազոտողը հստակորեն իմանա, թե ինչպիսի
մակարդակներում են գտնվում այդ փոփոխականները, քանի որ վերջիններս մեծ
ազդեցություն են ունենում հետազոտության ինչպես ընթացքի, այնպես էլ
ակնկալվող արդյունքների վրա:
Մի այլ խնդիր, որն առաջանում է համակազմի ընտրության ժամանակ,
համակազմի չափն է: Որքան ավելի մեծ է լինում համակազմը, այնքան ավելի շատ
են լինում հնարավորություններ՝ բացահայտելու, օրինակ, գենդերային այն
տարբերությունները, որոնք առկա են համակազմի անդամների միջև: Բնական է,
որ որքան ավելի մեծ է համակազմը, այնքան ավելի հավաստի են այն տվյալները,
որոնք վկայում են գենդերային տարբերությունների մասին:

Հետազոտության դիզայն

Այս ենթագլխում շատ հակիրճ կներկայացվի, թե ինչպես են ֆեմինիստ
հետազոտողներն

իրականացնում

հետազոտության

դիզայնը,

հիմնական

շեշտադրումը կդրվի դիզայնի ընտրության, ոչ թե նոր դիզայնների ստեղծման վրա

(Cook & Campbell, 1979; Wallston & Grady, 1985; Wallston, 1983; Richardson &
Kaufman, 1983)։

Իրական և կվազի հետազոտություններ

Ինչպես գիտենք իրական հետազոտությունն այն է, երբ թե´ հետազոտական,
թե´ ստուգիչ խմբերի համակազմներն ընտրվում են պատահականության
սկզբունքով: Բազմաթիվ ֆեմինիստ հետազոտողներ գտնում են, որ նման իրական
ուսումնասիրությունները շատ երկարատև են, ծախսատար, քան այլ տեսակի
հետազոտությունները (cf. Wallston, 1983)։
Ի տարբերություն իրական հետազոտությունների՝ կվազի հետազոտությունների պարագայում թե´ հետազոտական, թե´ ստուգիչ համակազմերը կարող
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են ընտրվել ոչ պատահական սկզբունքով: Մի այլ տարբերություն պայմանավորված է նրանով, որ իրական հետազոտություններն իրականացվում են հիմնականում լաբորատոր պայմաններում, իսկ կվազի հետազոտությունները հնարավոր
չէ իրականացնել նման պայմաններում․ դրանք գերազանցապես իրականացվում
են նորմալ, բնական պայաններում: Այս պարագայում հետազոտողն ավելի քիչ
վերահսկում ունի փոփոխականների վրա: Եթե իրական հետազոտությունները
հնարավորություն

են

տալիս

ստանալու

հնարավորինս

բարձր

ներքին

վալիդություն, ապա կվազի հետազոտության պարագայում առավել հեշտ է ապահովել հետազոտության արտաքին վալիդությունը:
Ֆեմինիստ հոգեբանները նշում են, որ քանի որ կվազի հետազոտությունն
ունի

բնական

բնույթ,

այն

ավելի

շատ

հնավորություններ

է

ընձեռում՝

ուսումնասիրելու և բացահայտելու գենդերային այն տարբերությունները, որոնք
առկա են, քան իրական հետազոտությունը, որը գերազանցապես իրականացվում
է լաբորատոր պայամաններում, որտեղ ավելի մեծ է հնարավորությունը
վերահսկելու այս կամ այն փոփոխականն ու դրա դրսևորումները:

Դիտման պասիվ մեթոդներ

Դիտման պասիվ մեթոդների կիրառման ժամանակ հետազոտողները ոչ թե
որոշակի դիզայն են տալիս կամ վերահսկում, այլ ուղղակի իրականացնում են
չափումներ։ Դրա համար էլ դիտման պասիվ մեթոդները հայտնի են նաև

կորելացիոն դիզայն անվանումով։
Նման մեթոդի կիրառումը հնարավոր է լինում այն դեպքում, երբ
փոփոխականների դերում հանդես են գալիս այնպիսինները, որոնք հետազոտվողի կողմից ո´չ կարող են ներմուծվել, ո´չ վերահսկվել և ո´չ էլ դադարեցնել
վերջիններիս ազդեցությունները հետազոտության համակազմի անդամների վրա:
Նման փոփոխականների դերում կարող են հանդես գալ, օրինակ, գործազրկությունը, ալկոհոլիզմը, ծանր կորուստը և այլն: Ավելին, երբ բացահայտվում է ուսումնասիրությունների նոր ոլորտ, այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս ձևակեր644

պելու ապագա ուսումնասիրության վարկածը: Այն հնարավորություն է տալիս
ընտրելու այն փոփոխականները, այդ փոփոխականների այն մակարդակները,
որոնք առավել արդյունավետ կլինեն ապագա հետազոտության համար:
Նման դիտումների ժամանակ ավելի շատ կիրառվում են տվյալների
հավաքագրման այնպիսի տեխնիկաներ, ինչպիսիք են, օրինակ, կատեգորիաների
ընտրությունը, ինքնահաշվետվության այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են, օրինակ,
հարցազրույցը, ուսումնասիրությունը, հարցարանները, ինչպես նաև պատմական
և արխիվային գրառումների օգտագործումը:
Ֆեմինիստ մեթոդաբանները արդեն երկար ժամանակ է՝ ինչ ընդունել ու
նշել են այն, թե որքան բազմազան ու որակյալ տեղեկատվություն է հնարավոր
լինում ստանալ պասսիվ դիտման մեթոդների միջոցով (Wallston & Grady, 1985,

Sherif, 1987; Fine & Gordon, 1989; Gilligan, 1983)։ Իսկ ոչ շատ վաղ անցյալում
մեթոդիստները ցույց տվեցին, թե ինչպես կարող են պասիվ դիտման մեթոդները
կիրառվել պատճառահետևանքային եզրակացություններ կատարելու նպատակով

(Cook & Campbell, 1979; Boruch, 1983)։ Նման պատճառահետևանքային կապերի
բացահայտման հնարավորություն լինում է այն ժամանակ, երբ ուսումնասիրությունները կատարվում են նույն համակազմում ժամանակի որոշակի
հատվածներում (ինտերվալներում):

Օպերացիոնալիզացիա

Փորձարարական ազդակներ և խնդիրներ

Կանայք
գաղափարներ,

և

տղամարդիկ
տարբեր

կյանքի

ընթացքում

իրողությունների

վրա

ունենում
են

են

տարբեր

ուշադրությունը

կենտրոնացնում, ապրում են կյանքի տարբեր իրադարձություններ, ցուցաբերում
են վարքային տարբեր դրսևորումներ և տարբեր տեսակի խթաններ են ստանում
իրական աշխարհից: Այս ամենից ելնելով՝ մենք կարող ենք ենթադրել, որ նրանցից
յուրաքանչյուրը, մասնակցելով այս կամ այն հետազոտությանը, կցուցաբերի
տարբեր կողմնորոշումներ, վարքային դրսևորումներ, տարբեր կլինեն նրանց
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ընկալումները, ակնկալիքներն ու հմտությունները: Գնալով ավելի է շատանում
այն գրականության թվաքանակը, որոնց համաձայն՝ կանայք և տղամարդիկ
միևնույն ազդակին արձագանքում են տարբեր ձևով: Նման տարբերությունը
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ որոշակի ազդակներն ավելի ծանոթ,
ակնառու, համապատասխան և իմաստալից են մեկ սեռի, քան մյուս սեռի
ներկայացուցիչների համար (Jacklin, 1983)։
Հիմնականում

հոգեբանական

ուսումնասիրություններում

կիրառվող

ազդակներն ու խնդիրները նպատակաուղղված են ուսումնասիրելու տղամարդկանց բնորոշ առանձնահատկությունները և ևս մեկ անգամ ամրապնդելու սեքսիստական կարծրատիպերը:
Ուսումնասիրություններ իրականացնելիս հետազոտողը միշտ պետք է
հաշվի առնի այն հանգամանքը, որ միևնույն ազդակը կարող է տարբեր կերպ
ընկալվել կանանց ու տղամարդկանց կողմից, ուստի վերջիններիս պատասխան
ռեակցիան ևս կարող է էական տարբերություններ ունենալ: Ընդ որում՝ մինչ
վերջերս ոչ մի զարմանալի և արտառոց բան չկար նրանում, որ «արական» սեռի
ներկայացուցիչների համար նախատեսված թեստերը կիրառվում էին տղաների և
տղամարդկանց հետ հետազոտություններում, իսկ «իգական» սեռի ներկայացուցիչների համար նախատեսված թեստերի օրինակները կանանց և աղջիկների
հետ իրականացվող հետազոտություններում (Jacklin, 1983)։ Նման ուսումնասիրությունների արդյունքում սովորաբար արվում էին սխալ եզրակացություններ՝
կապված գենդերային տարբերությունների հետ: Երբ տարբեր ազդակներ ներկայացվում են, կանանց ու տղամարդկանց «պատասխանողների գենդերն» ու
«ազդակների գենդերը» խառնվում են իրար:
Ֆեմինիստական մեթոդաբանները եկել են այն եզրակացության, որ եթե
հետազոտությունը միտված է գենդերային տարբերությունների ուսումնասիրությանը, հարկավոր է

կանանց և տղամարդկանց ներկայացնել նույնատիպ

ազդակներ:

Հետազոտողի և համախոհների սեռը
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Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հետազոտության ընդհանուր
ընթացքի, ստացված արդյունքների վերլուծության և ներկայացման գործընթացում
պակաս կարևորություն չունի հետազոտողի, նրա համախոհների, հետազոտության այլ մասնակիցների սեռը: Ուսումնասիրությունների արդյունքների
վերլուծությունները ցույց են տվել, որ կախված նրանից, թե ինչ սեռի պատկանելիություն ունեն հետազոտողը, հետազոտության մասնակիցները, կանանց և
տղամարդկանց պատասխանները կարող են տարբեր ձևով դրսևորվել (McHugh et

al., 1986)։ Ամեն անգամ, որքան որ դա հնարավոր է լինում, հարկավոր է
հետազոտություններում ներառել տարբեր սեռերի ներկայացուցիչների, և որքան
որ հնարավոր է, հետազոտողների խումբը պետք է լինի բազմազան: Բոլոր
դեպքերում պետք է նշվեն հետազոտության բոլոր մասնակիցների սեռերը:

Արդյունքների վերլուծություն ու մեկնաբանություն

Ավանդաբար, երբ երկու սեռերն իրար հետ են ուսումնասիրվում, բնական է,
որ իրականացվում է գենդերային տարբերությունների վերլուծություն: Սովորաբար գենդերային տարբերություններն ավելի ակնառու են, քան նմանությունները,
քանի որ տարբերություններն իրենց բնույթով ավելի դրամատիկ են, քան
նմանությունները: Այդ իսկ պատճառով էլ տարբերություններն ավելի հետաքրքրական են և հաճախ ենթարկվում են մեկնաբանությունների: Հոգեբանությունում առկա է «գենդերային տարբերություններին» առնչվող հսկայաքանակ
գրականություն, բայց Յունգերը (1979) նշում է, որ միևնույն ժամանակ գոյություն
չունի գրականություն «գենդերային նմանությունների» մասին, ինչն էլ հանգեցնում
է նրան, որ բոլոր այն ուսումնասիրությունները, որոնցում բացահայտվել են
նմանություններ, ուղղակի ինտեգրացվում են: Այդ իսկ պատճառով էլ հետազոտողներն անընդհատ բախվում են այն իրողության հետ, որ թե ինչպես է հարկավոր մեկնաբանել այն արդյունքները, որոնք ստացվում են գենդերային տարբերությունների ուսումնասիրության ժամանակ:
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Մինչ օրս էլ ֆեմինիստ հետազոտողների շրջանում առկա են պայքար և
տարաձայնություն՝ կապված այն բանի հետ, թե ինչպես վերլուծել և ներկայացնել
գենդերային տարբերություններով պայմանավորված արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Գրքի այս գլուխը նվիրված էր ֆեմինիստական հոգեբանությունում առկա
մեթոդաբանական հիմնախնդիրներին: Մասնավորապես անդրադարձ կատարվեց
հետազոտական

գործընթացի

մեկնաբանության և

կազմակերպման,

համակազմի

ընտրության,

հետազոտական այլ գործընթացի հետ կապված հիմնա-

խնդիրներին: Առավել մեծ ուշադրություն դարձվեց, թե ինչպես են այս բոլոր գործընթացները դիտարկվում, ընկալվում և քննադատվում ֆեմինիստ հետազոտողների կողմից: Պետք է նշել, որ ֆեմինիստական քննադատությունը դեռևս իր
տեղն ունի հետազոտական մեթոդաբանության ոլորտում, և այն կրում է
շարունակակն բնույթ:
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ԳԼՈՒԽ 15
ԿԱՆԱՆՑ ՍԵՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ռութ է. Ֆեսսինջեր
Զուլիե Ռ. Արսենեաու

Կանանց սեռականության ուսումնասիրություններ

Սեռականության

ուսումնասիրություններն

ունեն

երկարատև

և

ոչ

միանշանակ պատմություն, որը ընկալվում է որպես ինքնության մի մասնիկ:
Ուսումնասիրությունները

կատարվել

են

ինչպես

մարդկանց,

այնպես

էլ

կենդանիների շրջանում: Հիմնական ուսումնասիրությունները սովորաբար իրենց
ուշադրությունից

դուրս

են

թողնում

այնպիսի

գործոններ,

ինչպիսիք

են

մշակութային ու քաղաքական գործոնները, որոնք մեծ ազդեցություն են ունենում
կանանց սեռականության փորձի վրա (e.g., Brown, 2000; Fassinger & Morrow, 1995;

Kaschak & Teifer, 2001; Peplau & Garnets, 2003; Roth- blum, 2000; Rust, 1997, 2000;
Tavris, 1992)։ Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ, օրինակ,
բարձրագույն կրթության գործոնը տղամարդկանց մոտ շատ ավելի շատ է
փոխկապակցված

սեռականության

հետ,

քանի

որ

նման

տղամարդկանց

շարքերում ավելի հաճախ են հանդիպում հոմոսեքսուալ տղամարդիկ, քան
կանանց մոտ: Կանանց մոտ չի նկատվում կապ կրթական մակարդակի և
սեռականության դրսևորման միջև (Laumann, Gagnon, Michael, & Michaels, 1994)։
Կանանց սեռականության հասկացման գործընթացում կարևոր դեր և
նշանակություն ունեն այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ սեռական
վարքը, սեռական նույնականացումը, սեռական կողմնորոշումը (Basson, 2005;

Brown, 2000; Meston & Bradford, 2007; Peplau & Garnets, 2000; Rothblum, 2000; Rust,
1997, 2000)։ Օրինակ՝ լեսբի կանանց միայն շատ քիչ մասն է նշում՝ ոչ իրենց վարքի,
ցանկությունների ու նույնականության միջև առկա է որոշակի կապ: Իրականում
շատ կանայք իրենց սեռականությունն ընկալում են որպես հեղուկ, դինամիկ,
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գենդերով պայմանավորված մի երևույթ (Brown, 2000; Peplau & Garnets, 2000;

Rothblum, 2000; Rust, 1997, 2000)։ Կանայք ավելի մեծ հավանականություն ունեն
միաժամանակ տարբեր սեռական կողմնորոշումներ դրսևորելու, քան տղամարդիկ, և ուսումնասիրությունները (e.g., Chivers, Rieger, & Latty, 2004) ցույց են
տվել, որ կանանց մոտ գրգռում կարող են առաջացնել ինչպես կանայք, այնպես էլ
տղամարդիկ, մինչդեռ տղամարդկանց գրգռումն առավելապես կախված է մեկ
սեռի ներկայացուցչի հետ: Այլ ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ լեսբի
կանայք չեն բացառում, որ իրենց մոտ սեռական ցանկություններ կարող են
առաջացնել նաև տղամարդիկ (e.g., 4.4% in Laumann et al., 1994)։
Հետազոտական տվյալները նաև վկայում են այն մասին, որ կանանց
շրջանում շատ ավելի հաճախ են հանդիպում կանայք, որոնց բնորոշ է
երկսեռականությունը, ինչը շատ ավելի հազվադեպ է հանդիպում արական սեռի
ներկայացուցիչների մոտ (Fox, 1995; Rothblum, 2000; Rust, 1997, 2000)։
Կարևոր է նշել այն հանգամանքը, որ կանայք, որոնք իրենց նույնականացնում են տրանսեքսուալների, տրանսգենդերների, անդրոգենների, բիգենդերների կամ պանգենդերների կամ այնպիսի անձանց հետ, որոնք բացառում են
գենդերի դերն իրենց փորձում, բացառվում կամ հաշվի չեն առնվում սեռականությանն ուղղված ուսումնասիրություններում: Մեր ուսումնասիրությունները
կենտրոնացած են այն կանանց վրա, որոնց ինչպես կենսաբանական, այնպես էլ
սոցիալական գենդերները միաժամանակ իգական են:

Կանանց սեռականության հետհայրապետական կառույցները

Կանանց սեռականության հասկացման համար գոյություն ունեն մի շարք
խոչընդոտներ, որոնք պայմանավորված են սեռականության ընկալման, այսպես
կոչված, «մասկուլինային» կամ «հետհայրապետական» մոտեցումներով (i.e.,

simultaneously heterosexist and patriarchal; Brown, 2000):
Հետհայրապետական մոտեցման առաջին խնդիրն այն է, որ սեռականությունը դիտարկվում է որպես ֆալոկենտրոն, սեռական հարաբերությունների
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հաճախականությունն էլ գնահատվում է՝ օրգազմի և ինքնին սեռական հարաբերության երկարատևությունից ելնելով: Ավանդաբար այն սահմանվում է որպես
սեռական ակտ, որը հանդիսանում է հետերոսեքսուալ երևույթ, հարաբերականորեն կարճատև բնույթ է կրում` միջինում 15 րոպե տևողությամբ, որի ժամանակ
հիմնական նպատակն այն է, որ առնանդամը մտցվի հեշտոցի մեջ: Այս ակտն
ավարտվում է սերմնաժայթումով և առնանդամի հետագա թուլացմամբ: Այսպիսով՝ հենց առնանդամի հետ տեղի ունեցող ֆիզիոլոգիական փոփոխություններով
են պայմանավորվում սեռական ակտի սկիզբն ու ավարտը: Հենց նման փոփոխություններն ու այդ ակտերի հաճախականությունն են հետաքրքրում սեռականություն
ոլորտի ուսումնասիրողներին: Նման մոտեցումը սխալական է, քանի որ կանայք
ևս ունենում են որոշակի ինչպես ֆիզիոլոգիական, այնպես էլ հոգեբանական
փոփոխություններ: Հայրապետական մոտեցման հիմնական խնդիրն այն է, որ
կանանց սեռականությունը դիտարկվում էր միայն տղամարդկանց մոտ տեղի
ունեցող ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների հիման վրա:
Երկրորդ խնդիրը, որն ի հայտ է գալիս հայրապետական տեսանկյունից
կանացի սեռականության ուսումնասիրության ժամանակ, այն է, որ տարածում
ունի այն ենթադրությունը, որ կանանց սեռականությունը գոյություն ունի միայն
տղամարդկանց հետ համատեքստում, և որ այն ծառայում է միայն տղամարդկանց
պահանջմունքների բավարարմանը: Համաձայն այս մոտեցման՝ հենց տղամարդն
է կանանց մոտ էրոտիկ էներգիայի առաջացման աղբյուրը (Brown, 2000)։ Այս
մոտեցումից հետևում է, որ հետերոսեքսուալ կանանց մոտ էրոտիկ էներգիան
պետք է ուղղորդվի միայն դեպի տղամարդիկ: Սեռական հաճույք ստանալը տղամարդկանց մենաշնորհն է, և կանայք չեն ցանկանում ներգրավվել այդ գործընթացի
մեջ (e.g., condom use; Wyatt & Riederle, 1994)։ Ձեռնաշարժությունը արգելվում է՝
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այն լրացնում է տղամարդ զուգընկերոջ կողմից
առաջ բերված խթանմանը: Իրականում կանայք շատ ավելի քիչ են տեղեկացված
իրենց սեփական էրոգեն օրգանների ու էրոտիկ պահանջմունքների մասին, քան
տղամարդիկ, և կանայք շատ ավելի հաճախ են ունենում մեղավորության, վախի
ու տագնապայնության զգացողություն՝ իրենց սեռական ակտիվության հետ կապ657

ված (Gilbert & Scher, 1999։ Կանանց էրոտիկ և ռոմանտիկ երևակայական
պատկերները պետք է կապված լինեն և ծնվեն տղամարդկանցից:
Կանանց սեռականությունը, որը դրսևորվում է տղամարդկանց բացակայության պարագայում, համարվում է անտեսանելի կամ վտանգավոր: Փոքրամասնությունները` լեսբիական կամ բիսեքսուալ, սովորաբար ընկալվում են որպես
անցանկալի, լքված կամ անգամ հանցավոր տարրեր: Այս երկրորդ խնդիրը ծնում է
երրորդ խնդիրը, որին բախվում ենք այն ժամանակ, երբ կանացի սեռականությունը դիտարկվում է հետհայարապետական տեսանկյունից: Խնդիրն այն է, որ
նորմա է համարվում հետերոսեքսուալ հարաբերությունը, և սրանից կամայական
տեսակի շեղումը համարվում է դասակարգման, հետագա ուսումնասիրման
առարկա և որակվում է որպես նորմայից շեղում:
Հետագա

ուսումնասիրությունները

ցույց

են

տալիս,

որ

կանանց

սեռականությունը մի ոլորտ է, որի հարցադրումներից շատերը մենք անգամ
չգիտենք էլ՝ ուր մնաց, որ որոնենք և սահմանենք դրանց պատասխանները:
Սեռականության

ոլորտում

նման

իրողությունը

հանգեցնում

է

կանանց

սեռականության ուղղակի և անուղղակի վերահսկման փորձեր իրականացնելուն:

Կանանց սեռականության կարգավորում

Համաձայն մի շարք ուսումնասիրությունների՝ կանանց սեռականությունը
միշտ պետք է վերահսկվի և կարգավորվի: Տարբեր վայրերում, տարբեր քաղաքակարթություններում դրսևորվում են կարգավորման ու վերահսկման տարբեր
մոտեցումներ:
Նորմատիվ սոցիալական սցենարները, իրավական ակտերն ու մի շարք այլ
գործոններ ուղղված են կանանց սեռական վարքի սահմանափակմանը, ուղղորդմանը, կառավարմանը: Ընդ որում՝ ցանկացած սեռական ակտիվություն, որը տեղի
է ունենում տղամարդուց անկախ և չի հետապնդում վերարտադրողական նպատակներ, ընկալվում է որպես նորմայից շեղում, երևույթ, որը կարիք ունի վերահսկման և ղեկավարման: Կանանց արգելվում է լինել «սեքսի»: Նրանք պետք է
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լինեն «սեքսուալ»:
Կանանց սեռական վարքի նման սահամանափակումները որոշ դեպքերում
նաև պայմանավորված են նրանով, որ կանայք ավելի մեծ ռիսկայնություն ունեն
սեռական բռնության կամ շահագործման ենթարկվելու:
Կանանց սեռականության և սեռական վարքի վերահսկման արդյունքը
լինում է կանանց սեռականության ու սեռական ֆունկցիոնալության պրոբլեմատիզացիան: Վերահսկման համար կարող են կիրառվել ինչպես ֆիզիկական միջամտության, այնպես էլ սոցիալ-նորմատիվ մեթոդներ: Օրինակ` բժշկական միջամտությամբ կանանց վերարտադրողական օրգանների հեռացում, վերջին շրջանում դեղագործական ընկերությունների կողմից արտադրված հատուկ թմրանյութերի կիրառում, որոնք նպաստում են դաշտանային ցիկլի ճնշմանը և վերահսկման այլ տեսակի միջոցների կիրառում (Scott-Jones, 2001)։
Կանանց սեռականության վերահսկման հիմնական ոլորտը հղիության և
տարաբնույթ հիվանդությունների կանխարգելումն է: Նման մոտեցումները ամրապնդում են կանանց հանդեպ այն պատկերացումը, որ նրանք համարվում են
վերարտադրողական անոթներ կամ սեռական չարագործներ, օրինակ՝ մարմնավաճառներ: Մշակվել են տարաբնույթ դեղորայքային միջոցներ, լայն կիրառություն
են ստացել պահպանակների օգտագործումը, որոնք հնարավորություն են տալիս
կանանց զերծ մնալու տարաբնույթ սեռավարակներից և այլ տեսակի հիվանդություններից, որոնք կարող են լինել սեռական ակտիվության հետևանք:

Նշանկությունն ու պրակտիկ կիրառությունը

Սեռականության ոլորտում իրականացված ուսումնասիրություններն իրականում չեն պատասխանում այն բոլոր հարցադրումներին, որոնք արվում են այս
ոլորտում: Ուսումնասիրությունները գերազանցապես կենտրոնացած են կանանց
սեռականության այն դրսևորումների վրա, որոնք անմիջական կապ ունեն
տղամարդկանց, նրանց պահանջմունքների բավարարման, ինչպես նաև վերարտադրողական ֆունկցիայի իրականացման հետ: Ուսումնասիրություններից դուրս
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են մնում այնպիսի հարցադրումներ, ինչպիսին են, օրինակ, ինչպես կկառուցվեն
կանանց հարաբերությունները, եթե դրանք անմիջական առնչություն չունեն
տղամարդկանց հետ և դուրս լինեն հետհայրապետական հայացքներից:
Ինչպես

գիտական

ոլորտում,

այնպես

էլ

իրավական

դաշտում

իրականացված կանխարգելիչ միջոցառումները սպառիչ չեն և կարիք ունեն լրացման: Միայն նման փոփոխությունների շնորհիվ հնարավոր կլինի, որ կանանց
սեռականությունը ընկալվի ու չհամարվի խնդրահարույց: Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիան ընդունել է մի քանի բանաձևեր՝ կապված կանանց սեռականության հետ: Օրինակ՝ ընդունվել են բանաձևեր, որոնք պաշտպանում են կանանց
վերարտադրողական ընտրության իրավունքը, բանաձևեր, որոնք դեմ են հոմոսեքսուալների դեմ դրսևորվող խտրականություններին, բանաձևեր, որոնք խրախուսում են միասեռային ամուսնությունները, ինչպես նաև աջակցում են միասեռային ծնողների իրավունքներին (American Psychological Association, 2007)։ Բոլոր
այս և մի շարք այլ գործողությունները նպատակ ունեն հոգեբանությանն առաջարկելու ապագայում քարոզչական աշխատանքներ իրականացնել դպրոցներում,
աշխատավայրերում, համայնքներում, ինչպես նաև օրենսդրական համակարգերում: Մենք հավատում ենք, որ հոգեբանները կկարողանան հաղթահարել այդ
կարևոր խնդիրը` նախ սովորելով կանանց սեռականության տարբեր դրսևորումները, ապա դրանք ուսուցանելով նաև այլ մարդկանց:

Նշումներ

1.

Although we make an argument here for the use of the term diverse

women’s sexualities to more accurately capture the experiences under consideration in
this chapter, we will use the more traditional terminology when referencing traditional
views found in the literature.
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ԳԼՈՒԽ 5
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ՖԵՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ
ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Այն փաստը, որ կանանց և տղամարդկանց միջև առկա են տարբերություններ, և այդ տարբերությունները պայմանավորված են և´ կենսաբանական, և´
սոցիալական գործոններով, բավականաչափ հին է: Վերջին ուսումնասիրությունները, որոնք գերազանցապես իրականցվում էին ֆեմինիստների կողմից, ավելի
շատ ուղղված էին ինչպես տարբերությունների, այնպես էլ նմանությունների բացահայտմանը: Կանայք և տղամարդիկ, լինելով մարդ տեսակի ներկայացուցիչներ,
պետք է ունենան հավասար իրավունքներ, մասնավորապես կրթություն ստանալու դեպքում, ինչպես նաև կանանց և տղամարդկանց՝ որպես մարդ տեսակի
ներկայացուցիչների պարտականությունները պետք է էականորեն իրարից չտարբերվեն:
Կանայք ևս իրավունք ունեն այնպիսի մասնագիտություն ստանալու, որն
իրենց հնարավորություն կտա ապահովելու իրենց գոյատևման համար անհրա667

ժեշտ ամեն ինչով, եթե վերջիններս որոշեն մնալ միայնակ ու չկապել իրենց կյանքն
ուրիշ մեկի, մասնավորապես տղամարդու հետ: Չնայած անգամ նման հնարավորություն ունենալու պարագայում շատ կանայք կնախընտրեն ամուսնանալ,
երեխաներ ունենալ և զբաղվել վերջիններիս խնամքով:
Ֆեմինիստական
առավելապես

շարժման

հենց

առաջին

իսկ

ուսումնասիրությունների ուշադրության

ալիքի

ժամանակ

կենտրոնում

է եղել

գենդերային նմանությունների ու տարբերությունների քննությունը: Սակայն պետք
է նշել, որ այդ նմանություններն ու տարբերություններն ուսումնասիրվում էին
տարբեր ֆեմինիստների կողմից
կամ

տարբեր

ժամանակներում:

սոցիալական տարբեր իրականություններում
Նրանք

առավելապես

ուսումնասիրում

և

ներկայացնում էին այն նմանությունները, որոնք առկա են սեռերի միջև (E.Cois,

1998; Giele, 1995)։
Ավելի ուշ կատարված ուսումնասիրություններում, որոնք իրականացվում
էին ֆեմինիստների կողմից, որոնք ներթափանցել էին հոգեբանության դաշտ, ընդունում էին գենդերային տարբերությունների իսկությունը: Երբ Կարեն Հորնին ընդունեց ֆրոյդյան տեսությունը՝ կապված ֆեմինինության հետ, նա ընդունեց տարբերությունների առկայությունը, անգամ այն տարբերությունները, որոնք կենսաբանորեն առկա են բնազդների մակարդակում: Հիմնական միտումը, որը նրա կողմից քննադատության ենթարկվեց ֆրոյդյան տեսությունում, այն էր, որ ֆեմինինությունը համարվում էր մասկուլինությունից բխող մի բան: Համաձայն Հորնիի՝
ֆեմինինությունը մի երևույթ է, որն էապես տարբերվում է մասկուլինությունից, և
յուրաքանչյուրն իրենց ուրույն դերն ու նշանակությունն ունեն գենդերային կայացման գործընթացում: Արդեն իսկ ընդունվում էին տարբերությունների հետ կապված ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոշակի փորձեր էին արվում
դրանց բացատրությունները գտնելու համար, սակայն չէին համադրվում նախկինում արված ուսումնասիրությունների հետ (Chodorow, 1986, 1989; Kimball, 1995)։
Պատմական այս հակիրճ ակնարկը վկայությունն է այն բանի, որ
ֆեմինիստական ուսումնասիրություններում առկա են և´ գենդերային նմանություններին, և´ տարբերություններին առնչվող հետազոտություններ, ուսումնասի668

րություններ, տեսություններ: Եվ որ այդ երկու մոտեցումներն էլ իրենց ուրույն
դերն ու նշանակությունն ունեն ֆեմինիստական շարժումներում: Չնայած որ մինչ
օրս էլ ֆեմինիստական հոգեբանների միջև առկա է վիճաբանություն, թե արդյոք
որն է հարկավոր ուսումնասիրել` գենդերային նմանություննե՞րը, թե՞ տարբերությունները, որո՞նք պետք է լինեն ֆեմինիզմի համար առավել առաջնային և
նշանակային:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԵՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ
ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Արդյո՞ք ֆեմինիստները պետք է ուսումնասիրեն գենդերային/սեռային
տարբերությունները: Այս հարցը մեծ քննարկումների տեղիք է տալիս բազմաթիվ
ֆեմինիստական հոգեբանների շարքում: Որոշ բացառություններով ուսումնասիրողների խումբը բաժանվում է երկու մեծ խմբի։ Մի խմբի ներկայացուցիչները
գտնում են, որ ֆեմինիստական հոգեբանությունը պետք է ուսումնասիրի
գենդերային/սեռային տարբերությունները, և մեկ այլ խմբի ներկայացուցիչները
կարծում են՝ ֆեմինիստական հոգեբանությունը չպետք է ուսումնասիրի գենդերային/սեռային

տարբերությունները:

Երկու

հիմնական

գործոններ

են

տարբերություններ են դնում «այո» և «ոչ» պատասխանների միջև:
Առաջին, նրանք, ովքեր հարցին տալիս են դրական պատասխան,
հավատում են՝ գիտությունն այն ուժ է, որը կընձեռի փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորություն, և

լավ արված հարցադրումը լավ ուսում-

նասիրության հիմքն է: Ի հակադրություն այս անձանց՝ նրանք, ովքեր հարցին
տալիս էին բացասական պատասխան, գտնում էին, որ գիտությունն այն ուժը չէ,
որի

միջոցով

հնարավոր

է

հասնել

իրականության

կամ

ուսումնասիրել

իրողությունը (Kitzinger, 1994b)։
Երկրորդ գործոնը պայմանավորված էր նրանով, որ «այո» և «ոչ»
պատասխանները կապված էին «գենդեր» հասկացության տարբեր մեկնաբա669

նությունների հետ: «Այո» պատասխանի կոմնակիցները «գենդեր» հասկացությունը
մեկնաբանում էին որպես անհատին բնորոշ երևույթ` անհատական գենդեր (S.

Harding,

1986)։

Իսկ

«ոչ»

պատասխանի

կողմնակիցները

մերժում

էին

«անհատական գենդեր» հասկացությունը: Գենդերը ընկալվում էր որպես մի
երևույթ, որը պայմանավորված է ոչ թե անհատով, այլ սոցիալական կապերով,
գործոններով, այն ամենով, ինչն ունի սոցիալական ծագում:
Բավական դժվար է ասել՝ որ պատասխանն է ճիշտ, որը՝ սխալ: Յուրաքանչյուր պատասխան ունի ապրելու և ուսումնասիրություններ իրականացնելու
իրավունք: Հենց նման օրինաչափությամբ է պայմանավորված այն հանգամանքը,
որ ֆեմինիստական հոգեբանների մի մասի ուսումնասիրոթյուններն ուղղված էին
գենդերային/սեռային տարբերությունների ուսումնասիրություններին, իսկ մյուս
մասը գտնում էր, որ ֆեմինիստական հոգեբանությունը չպետք է զբաղվի այդ
տարբերությունների քննությամբ: Ոչ մի պատասխան, առանձին վերցված, չի
կարող համարվել ոչ ճիշտ, ոչ էլ սխալ: Երկու պատասխաններն էլ ունեն իրենց
դժվարություններն ու առանձնահատկությունները: Այս բանավեճի հիման վրա
ծնվել են ֆեմինիստական հոգեբանների կողմից իրականացված երեք հիմնական
ներդրումները:

Նմանությունների և տարբերությունների քանակական չափումները

Այս ոլորտում իրականացված հիմնական ուսումնասիրություններն ունեցել
են երկու հիմնարար ներդրում: Առաջինը «ազդեցության չափն» է: ազդեցության
չափը կարևոր գործիք է նմանությունների ու տարբերությունների առկայության
կամ դրանց մակարդակի ուսումնասիրությունների համար: Կարևոր է նաև այն
հանգամանքը, որ վիճակագրական տվյալների հիմնարարությունը կախված է
ընտրանքի չափից: Եթե ընտրանքի չափը փոքր է, այնուամենայնիվ, հնարավոր է
դուրս բերել վիճակագրական տեսանկյունից հավաստի արդյունքներ: Դա
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հնարավոր

է

լինում

իրականացնել

տարբեր

ուսումնասիրությունների

մետավերլուծության արդյունքում:
Փաստացիորեն միայն քանակական ուսումնասիրություններն են հնարավորություն տալիս ուսումնասիրություններ կատարելու գենդերային/սեռային
նմանությունների և տարբերությունների բացահայտման ոլորտներում: Ինչպես
նաև հավաստի տվյալներ հնարավոր է ստանալ՝ միայն բավականաչափ մեծ
ընտրանքների հիման վրա իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները վերլուծելով (Eagly, 1987)։
Երկրորդ ներդրումն այն է, որ քանակական ուսումնասիրություններում
կարևորվել

է

յուրաքանչյուր

գենդերի

ունեցած

ներդրումը:

Այսինքն՝

ուսումնասիրությունների ժամանակ հարկավոր է ուշադրություն դարձնել այն
արժեքների վրա, որոնք թեստավորման արդյունքում ցուցաբերում են կանայք և
տղամարդիկ: Միայն նման արժեքների ուսումնասիրության շնորհիվ հնարավոր
կլինի բացահայտել հիմնական նմանություններն ու տարբերությունները (Micceri,

1989)։

«Գենդեր» հասկացության դուրս մղումը «անհատ» հասկացությունից

Նրանք, ովքեր հարցին բացասական պատասխան էին տալիս, իրենք
«գենդեր» հասկացությունը դուրս էին մղում «անհատ» հասկացության սահմաններից՝ դիտարկելով այն
համատեքստում:

գերազանցապես սոցիալական ու

Առանձնացվում էին

չորս

հիմնական

ինստիտուցիոնալ
գործոններ,

որոնք

անհատական ներքին տարբերություններից ֆոկուսը մղում էին սոցիալականին և
ինստիտուցիոնալին:

Առաջին,

մեկը

կարող

է

գենդերը

համարել

որպես

անհատական և մշակութային ձեռքբերում, որը հանդիսանում է սոցիալական
գործընթացների արդյունք: Երկրորդ, մեկը գենդերը կարող է դիտարկել որպես
մշակույթում

կին–տղամարդ

փոխհարաբերությունները

կարգավորող

սոցիալական մեխանիզմ: Երրորդ, գենդերը կարող է դիտարկվել որպես միջոց, որի
շնորհիվ անձն արտահայտում է իր սուբյեկտիվությունը: Չորրորդ, գենդերը կարող
671

է հասկացվել որպես հիերարխիայի մարկեր, որը սահմանում է իշխանության և
սուբորդինացիայի միջև հարաբերությունները։
Յունգերը

(1998)

ուսումնասիրությունը
տանելու

միտումը:

ևս

կարևորում

անհատի
Քանի

էր

մակարդակից

որ

նույն

գենդերի
սոցիալական

անհատը

ըմբռնումն

ու

համատեքստ

սոցիալական

տարբեր

իրողություններում կարող է իրենց տարբեր ձևով դրսևորել, տարբեր ձևով
գնահատել իր առանձնահատկությունները: Ուստի ուսումնասիրությունների
ժամանակ

հարկավոր

է

նաև

ուշադրություն

դարձնել

սոցիալական

համատեքստին:
Գենդերային տարբերություններն ավելի հեշտ կլինի ուսումնասիրել, եթե
ուսումնասիրվեն իշխանության դրսևորման տարբերությունները: Չէ՞ որ տարբեր
իրադրություններում և սոցիալական իրողություններում տարբեր կերպ են
դրսևորում իրենց իշխանության հնարավորությունները:
Եթե մենք ընդունում ենք այն փաստը, որ գենդերը մի բան է, որը ծնվում է
սոցիալական իրողությունում, ապա անհնար է ուսումնասիրության ժամանակ
անտեսել

սոցիալական

համատեքստն

ու

վերջինիս

հիմնական

առանձ-

նահատկությունները:

Կանանց միջև առկա տարբերությունները

Կանանց

և

տղամարդկանց

միջև

առկա

տարբերությունները

ուսումնասիրելու համար հարկավոր է անտեսել այն տարբերությունները, որոնք
առկա են կանանց միջև: Քննադատական ֆեմինիստ հոգեբանների հիմնական
ուսումնասիրություններն ուղղված էին կանանց միջև առկա տարբերությունների
քննությանը: Խոսքն այն տարբերությունների մասին էր, որոնք պայմանավորված
էին այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են տարիքը, ռասան, կարողությունները,
դասակարգային պատկանելիությունը, սեռական կողմնորոշումը և մի շարք այլ
գործոններ

(Griscom,

1992)։

Ուստի
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ուսումնասիրությունները

պետք

է

կենտրոնանան նաև այն տարբերությունների վրա, որոնք դրսևորվում են հենց
իգական սեռի ներկայացուցիչների միջև:

Գենդերային նմանություններն ու տարբերությունները՝ կապված բռնության
դրսևորման հետ

Գենդերային

նմանությունների

ու

տարբերությունների

ուսումնասի-

րություններն ամբողջական չէին լինի, եթե անդրադարձ չկատարվեր գենդերին և
ինտիմ հաբարություններում դրսևորվող բռնությանը: Մի կողմից, ֆեմինիստ
ուսումնասիրողները իրենց ուսումնասիրություններում առավելապես կենտրոնանում են հետերոսեքսուալ հարբերություններում դրսևորում ունեցող բռնությանը, որտեղ իգական սեռի ներկայացուցիչները հանդես են գալիս որպես զոհ, իսկ
արական սեռի ներկայացուցիչները՝ որպես բռնարար (R. P. Dobash, Dobash, Wilson,

& Daly, 1992; Kurz, 1993)։ Մյուս կողմից, ընտանեկան բռնության ոլորտում
հետազոտություններ իրականացնողներն իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնում
են գենդերային նմանությունների ուսումնասիրության վրա (Straus, 1993), օրինակ,
վերջին շրջանում լույս տեսած մի գրքում` «Ընտանեկան բռնությանն առնչվող
վերջին մտորումները» (Gelles & Loseke, 1993), յուրաքանչուր գլուխ վերնագրված էր
այսպես` «Ֆիզիկական ոտնձգություններն ամուսինների կողմից` սոցիալական
հիմնախնդիր» (Kurz, 1993) և «Ֆիզիկական ոտնձգությունները կանանց կողմից`
սոցիալական հիմնախնդիր» (Straus, 1993):
Սակայն պետք է նշել, որ ֆեմինիստական ուսումնասիրություններն
առավելապես կրում են «նահապետական տեռորիզմի» բնույթ, որի էությունն այն է,
որ ուսումնասիրվում են այն հարաբերությունները, որոցում բռնությունը մեկ
անձի, գերազանցապես տղամարդու կողմից կիրառվում է այլ անձի` գերազանցապես կնոջ հանդեպ: Եվ շատ ավելի հազվադեպ են ուսումնասիրվում բռնության
դրսևորումները նույն սեռի ներկայացուցիչների միջև (Landsman, 1998)։
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Բայց հարց է առաջանում, թե ինչով են պայմանավորված

երկու նման

տարբեր հարաբերություններում բռնության դրսևորման դրդապատճառները:
Քանակական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գենդերային տարբեր
պատկանելիություն ունեցող անձանց մինչև բռնությունը, հատկապես ընտանեկան բռնությունը, հիմքում ունի այնպիսի մի դրդապատճառ, որը կապված է
իշխանության,

վերահսկման

դրդապատճառի

հետ:

Հարաբերություններում

անընդհատ ինչ–որ մեկը հակված է գերիշխելու, ղեկավարելու և վերահսկելու,
ուստի բռնության ցուցաբերումը հանդիսանալու է այն ուղիներից մեկը, որը
հնարավորություն է տալու բավարարելու այդ պահանջմունքը (Paige Smith, Jason

Smith, & Jo Anne Earp, 1999)։
Նույն գենդերային պատկանելիություն ունեցող անձանց միջև տեղ գտնող
բռնության դրդապատճառն ավելի մեծ հավանականությամբ կապված է որոշակի
կոնֆլիկտի արդյունքում առաջացած ֆրուստրացիայի և զայրույթի հետ, քան
հարաբերություններում վերահսկում սահմանելու միտման հետ: Նման հարաբերություններում տեղ գտնող բռնության դրսևորումները կարող են զարգացում
ապրել և սկսել դրսևորվել նաև գենդերային տարբեր պատկանելիություն ունեցող
անձանց հետ փոխհարաբերություններում: Նման դեպքերում բռնությունն արդեն
կրում է «նահապետական տեռորիզմի» բնույթ:
Երեխաների

հանդեպ դսևորվող ֆիզիկական

բռնության

դրդապատ-

ճառները շատ ավելի քիչ են ուսումնասիրված: Բայց համաձայն բազմաթիվ
ուսումնասիրությունների՝ դրանք ևս կարող են առնչվել ինչպես իշխանության
ձգտմանը, այնպես էլ ֆրուստրացիային՝ որպես զայրույթի արտահայտման միջոց:
Ինչպես կարելի է ենթադրրել, երեխաներն ավելի մեծ հավանականություն ունեն
բռնության ենթարկվելու ոչ թե հարազատ, այլ իրենց խորթ ծնողների կողմից:
Սակայն բազմաթիվ ուսումնասիրություններ վկայում են այն մասին, որ նման
ակնհայտ տարբերություններ չեն դրսևորվում: Երեխաները նույն հավանականությամբ ենթարկվում են բռնության թե´ իրենց ծնողների, թե´ խորթ ծնողների
կողմից (R. P. Dobash et al., 1992)։
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Քանի որ թե «նահապետական իշխանության» բնույթ կրող բռնության, թե
նույն գենդերային պատկանելիություն անձանց միջև տեղ գտնող բռնության
մոտեցումներն ունեն իրենց և´ դրական, և´ բացասական,
կողմերը,

հարկ

ենք

համարում

նշել,

որ

այդ

և´ թույլ ու ուժեղ

մոտեցումները

պետք

է

համակարգային մոտեցման միջոցով ազդեն գենդերային նմանությունների և
տարբերությունների ուսումնասիրությունների վրա:

Ամփոփում

Նմանություններն ու տարբերությունները միշտ լինելու են: Մենք պետք է
ուսումնասիրենք այն նմանություններն ու տարբերությունները, որոնք առկա են
կանանց և տղամարդկանց միջև:
տարբերություններն

առկա

են

Պետք է նշել, որ այդ նմանություններն ու
տարբեր

մակարդակներում`

անհատական,

միջանձնային, սիմֆոլիկ, ինստիտուցիոնալ: Այդ նմանություններն ու տարբերությունները դրսևորվում են ինչպես այդ մակարդակների ներսում, այնպես էլ դրանց
սահմաններից դուրս:
Ֆեմինիստական ուսումնասիրությունները պետք է ուղղված լինեն ուսումնասիրելու այդ նմանություններն ու տարբերությունները՝ հաշվի առնելով սոցիալական այն համատեքստը, որում գտնվում են ուսումնասիրման ենթակա սուբյեկտները:
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ԳԼՈՒԽ 18
ՍԵՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սելիա Կիցինգեր

Նշված գլուխը գերազանցապես ուսումնասիրում և վերլուծում է այն
հիմնահարցերը, որոնք առնչվում են «նորմալ» կանանց սեռականության ուսումնասիրություններին, ինչպես նաև սեռական փոքրամասնություն հանդիսացող անձանց`

լեսբիների

և

գեյերի

սեռականության

դրսևորման

առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրությունները: Չնայած նրան, որ վերջերս են սկսել
ավելի ակտիվ ուսումնասիրել լեսբիներին և գեյերին, ֆեմինիստական հոգեբանները շարունակում են չընդունել այդ իրողությունը, և որ այդ հիմնահարցերը
պետք է ուսումնասիրվեն հենց կանանց հոգեբանության ոլորտում ֆեմինիստական

հետազոտողների

կողմից:

Այս

գլխում

կներկայացվեն

այն

մոտեցումները, որոնք առկա են կանանց/գենդերային հոգեբանությունում, այսպես
կոչված,

ԼԳԲՏ

հոգեբանությունում

(LGBT

psychology):

Կներկայացվեն

սեռականությանն առնչվող երեք հիմնական հայեցակարգեր, որոնք առկա են
ԼԳԲՏ հոգեբանության և կանանց հոգեբանության ոլորտներում:

ԼԳԲՏ հոգեբանությունուն: Ոլորտի զարգացումը

Ինչպես որ ստեղծվեց կանանց հոգեբանությունը՝ որպես մի գործիք, որը
պետք է պայքարեր տղամարդկանց իշխանության ու մենաշնորհի դեմ, նման ձևով
ԼԳԲՏ հոգեբանությունը սկսեց զարգանալ, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվեր
պայքարելու այն խտրականությունների դեմ, որոնք դրսևորվում էին հետերոսեքսուալ չհամարվող անձանց դեմ:
Գեյ, լեսբի և այլ տեսակի ոչ հետերոսեքսուալ անձանց հանդեպ խտրականությունը դրսևորվում է ամբողջ աշխարհով մեկ: Հիմնական դրևորումները
տեղի

են

ունենում

օրենքների

ու

սահմանված

սոցիալական

ռազմավա-

րությունների միջոցով: Նույն սեռի ներկայացուցիչների միջև տեղ գտնող սեռական
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ակտերը մինչ օրս պատժելի են աշխարհի տասնյոթ պետություններում: Պատիժը
կարող է լինել ազատազրկման տեսքով, օրինակ՝ Նիգերիայում, Ռումինյայում,
Բերմուդներում և այլն, կարող է դրսևորվել ծեծի տեսքով, օրինակ՝ Հնդկաստանում, Պակիստանում, կարող են ենթարկվել մահապատժի, օրինակ՝ Իրանում,
Քուվեյթում, Սաուդյան Արաբիայում (Amnesty International, 1997)։ Միացյալ
Նահանգներում

լեսբիների

և

գեյերի

հանդեպ

դրսևորվող

ճնշումներն

ու

բռնությունները գերազանցապես կրում են տեղային բնույթ (Peyser, 1998)։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հակագեյ և զոհայնացման ակտիվությունների վերլուծությունները վկայում են, որ ինչպես լեսբիները, այնպես էլ
գեյերը հակագեյ ակտիվիստների կողմից ենթարկվում են վերբալ ճնշման կամ
ծաղրանքի (92 %), որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով՝ նրանք ենթարկվում են
ֆիզիկական հարձակման (24 %), որոշ հետազոտողներ էլ նշում են, որ նրանք վախ
ունեն ենթարկվելու հետագա ճնշումների և ոտնձգությունների (75 %), որոնք
պայմանավորված են իրենց սեռական նույնականությամբ (Herek & Berrill, 1992)։
Ամբողջ աշխարհում լեսբիների ու գեյերի հանդեպ խտրականություններ են
ցուցաբերվում ամենատարբեր ոլորտներում, այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են,
օրինակ, կրթական համակարգը, աշխատավայրը, առողջապահական ծառայությունները և այլն (Bradford & Ryan, 1988; D. Epstein & Johnson, 1998; D. Herman &

Stychin, 1995; Saphira & Glover, 1999; see also Christler, this volume)։ Լեսբի և գեյ
անձինք, ի տարբերություն հետերոսեքսուալ ներկայացուցիչների, ունեն մի շարք
սահմանափակումներ, որոնք առավելապես վերաբերում են այնպիսի ոլորտների,
ինչպիսիք են որդեգրումը, խնամակալությունը, և երեխաների զարգացման հետ
կապված գործընթացներում սահմանափակ են նրանց իրավունքները ծնելիության
ապահովագրական ծառայություննրից օգտվելու հնարավորությունները։ Նման
ԼԳԲՏ զույգերի համար այլ են հարկերը, կոմունալ սպասարկումները; այլ են
ներգաղթային իրավունքները (S. J. Ellis, 1999)։ Օրինակ՝ Ֆլորիդայում և Նոր
Համփշերում ընդունվել են օրենքներ, որոնց համաձայն՝ գեյերն ու լեսբիները
զրկվում են խնամակալության կամ որդեգրման հնարավորություններից (McLeod
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& Crawford, 1998)։ Այս տեսակի խտրականությունները վերջին շրջանում սկսել են
դիտարկվել որպես մարդկանց իրավունքների կոպիտ ոտնահարումներ:
Պատմականորեն հոգեբանությունը նպաստել է գեյերի և լեսբիների
ճնշմանը: Հոգեբանական ուսումնասիրություններն ուղղված էին այն բանին,
որպեսզի ցույց տան, որ նման սեռական շեղումները համարվում են հոմոսեքսուալ
պաթոլոգիաներ: Որոշ ժամանակ անց հոգեբանության զարգացմանը զուգահեռ

հոմոսեքսուալ

պաթոլոգիան

հոմոսեքսուալ

փոխարինվեց

հիվանդություն

հասկացությամբ (e.g., Bloch, 1909; Forel, 1908; Krafft – Ebing, 1882)։ Այդ
ժամանակվանից ընդհուպ մինչև 1970 – ական թվականները լայն տարածում ուներ
այն մոտեցումը, որ հոմոսեքսուալ դսևորումները սեռականության դրսևորման
ախտահարումներ են (see Rosario, 1997, for a review of this literature)։ Ինչպես
ֆեմինիստ հոգեբանները փոփոխեցին անդրոկենտրոն ուսումնասիրությունները,
այնպես էլ լեսբին և գեյ ակտիվիստները փոփոխեցին այդ հետերոսեքսիստ
տեսակետները: Միայն 1975 թվականին հնարավոր եղավ Ամերիկյան հոգեբանական ասոցացիայի կողմից ընդունել կանոնակարգեր, որոնց համաձայն ՝
հոմոսեքսուալ սեռականության դրսևորումներն այլևս չէին դասվում հիվանդությունների շարքին, չէին ընկալվում որպես անձանց մոտ առկա հոգեկան
առողջության ոլորտի խանգարումների հետևանք (see Rothblum & Bond, 1996,

p.x.s)։
«Լեսբի և գեյ հոգեբանությունը»՝ որպես առանձին ոլորտ, առաջին անգամ
ճանաչում

է

ստացել

1984

թվականին,

երբ

Ամերիկյան

հոգեբանական

ասոցացիայում հիմնադրվել է 44-րդ բաժանմունքը, որի հիմնական նպատակը
լեսբի և գեյ անձանց վերաբերող հիմնահարցերի ուսումնասիրությունն էր: Սկսած
1980–ական թվականներից՝ լեսբի և գեյ հոգեբանությունը իր ինքնուրույն
գործունեությունն

էր

ծավալում

Հյուսիսային

Ամերիկայի

հոգեբանության

ոլորտում: 1995 թվականին նման մի ընկերակցություն է ձևավորվել նաև
Ավստրալիայի հոգեբանական ընկերացության սահմաններում, և միայն 1998
թվականին լեսբի և գեյ հոգեբանությունը ճանաչում ստացավ նաև Բրիտանական
հոգեբանական ընկերակցության կողմից (Comely, Kitzinger, Perkins, & Wilkinson,
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1993; C. Kitzinger, 1999b; C. Kitzinger, Coyle, Wilkinson, & Milton, 1998)։ Մի շարք այլ
երկներում ևս առկա են լեսբի և գեյ հոգեբանության ընկերակցություններ, սակայն
դրանք չեն ստացել մասայական և պաշտոնական ճանաչում և գերազանցապես
կրում են ոչ պաշտոնական բնույթ (Lapsley & Paulin, 1994, p. 25; Lapsley & Ritchie,

1997, p. 28)։
Հարկ է նկատել, որ մինչ օրս էլ առկա են հակագեյ նախապաշարմունքներ
ու խտրականություններ, որոնք դրսևորվում են տարբեր հոգեբանական տեսություններում և հետազոտական աշխատանքներում (see Annesley & Coyle, 1995;

Chernin, Holden, & Chandler, 1997; C. Kitzinger, 1990a, 1996; Milton & Coyle, 1995;
Simoni, 1996), սակայն նման խտրականություններն այլև համատարած չեն
ստանում հոգեբանական գիտակարգի ներկայացուցիչների աջակցությունը, չեն
ընկալվում որպես պաթոլոգիա (Morin & Rothbum, 1991)։ Անգամ ֆեմինիստ
հոգեբաններն արդեն հանդուժողական վերաբերմունք են դրսևորում լեսբի և գեյ
անձանց ոլորտում իրականացվող ուսումնասիրություններին:

Ճնշման տեսականացում

Ճնշման վաղ ձևակերպման հարցը, ինչպես լեսբի և գեյ, այնպես էլ կանանց
հոգեբանությունում երևույթը որպես անձնային կամ վերաբերմունքի խնդիր
դիտարկելն էր: Ինչպես կանանց հոգեբանության վաղ ուսումնասիրություններն
ուղղված

էին

զուգահեռներ

անցկացնելու

կանանց

վերաբերմունքային

դրսևորումների միջև, այնպես էլ լեսբի և գեյ հոգեբանության վաղ ուսումնասիրություններն նպատակաուղղված էին՝

բացահայտելու և բացատրելու այն

զուգահեռները, որոնք առկա են հակալեսբիև հակագեյ վերաբերմունքներում ու
վարքային դրսևորումներում: Եվ այս ամենը երկար ժամանակ համարվում էր
ուսումնասիրությունների կարևոր ոլորտ:
«Հոմոֆոբիա» հասկացությունն առաջին անգամ հոգեբանությունում ի հայտ
է եկել 1960–ական թվականների վերջում և 1970– ական թվականների սկզբին: Այն
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սահմանվում էր որպես հոմոսեքսուալների հանդեպ անընդհատ բնույթ կրող վախ
կամ սարսափ (A. P. MacDonald, 1976) կամ որպես հոմոսեքսուալիզմի հանդեպ
իռացիոնալ վախ կամ հանուրժողականություն (Lehne, 1976)։ Ավելի ուշ մշակվել
են հոմոֆոբիայի չափման սանդղակներ (e.g., G. L. Hansen, 1982; Herek, 1988; Larsen,

Reed, & Hoffman, 1980), և որոնք մինչ օրս էլ լայնորեն կիրառվում են ինչպես
բնական,

այնպես

էլ

լաբորատոր

պայմաններում

իրականացվող

տարբեր

հետազոտություններում, որպեսզի հնարավոր լինի դուրս բերել, թե ինչպիսի
մակարդակային դրսևորումներ ունեն հակալեսբի կամ հակագեյ հոմոֆոբ
նախապաշարմունքները: Հոմոֆոբիայի բարձր մակարդակները գերազանցապես
փոխկապակցած

են

այնպիսի

գործոնների

հետ,

ինչպիսին

են

բարձր

ավտորիտարությունը, ցածր մակարդակի կրթվածությունը, կրոնականությունը,
քաղաքական տեսանկյունից ավելի կոնսերվատիվ լինելը և ավանդական սեռային
դերերին հավանություն տալու միտումը (e.g., Haddock, Zanna, & Esses, 1993)։
Ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տվել, որ մարդիկ շատ ավելի են հակված
ցուցաբերել

հոմոֆոբիայի

բարձր

մակարդակներ,

եթե

ունեն

կրոնական

պատկանելիություններ (e.g., C. S. Berkman & Zinberg, 1997)։ Բարձր հոմոֆոբիայի
ցուցանիշներ առավելապես հանդիպում են արական սեռի ներկայացուցիչների
մոտ (e.g., Donnelly et al., 1997; Schellenberg, Hirt, & Sears, 1999)։
Բացի այդ՝ հոմոֆոբիան, լինելով մի երևույթ, որն արտացոլում են
հետերոսեքսուալ անձանց վերաբերմունքը հոմոսեքսուալների նկատմամբ, շատ
արագ դարձավ լեսբի և գեյ անձանց բնորոշ իրողություն: Այն բացատրվում էր
որպես ներքնայնացված հոմոֆոբիա, որի հիմնական էությունն այն էր, որ
հոմոսեքսուալ անձինք ներքին վախ, ամոթ են զգում իրենց նման սեռականության
համար: Ինչպես նաև ներքնայնացված հոմոֆոբիայի ուսումնասիրության միջոցով
հնարավոր է բացահայտել այն, թե ինչպիսի ճնշման միջոցներ են կիրառում լեսբի
և գեյ անձինք հենց իրենց անձի հանդեպ: Լեսբի կանայք և գեյ տղամարդիկ կարող
են զոհային վարք ցուցաբերել (B. Decker, 1983, p. 40)։ Վերջին շրջանում ընդունված
է համարել, որ լեսբի, գեյ և բիսեքսուալ անձանց բնորոշ է այսպես կոչված
«փոքրամասնության զգացողության» սթրեսը, որը ասոցացվում է հոգեկան
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առողջության ոլորտում դրսևորվող բացասական հետևանքների հետ (I. H. meyer,

1995)։
Կանանց/գենդերային հոգեբանությունում առկա են ճնշման տեսություններ,
որոնք կարող են զուգահեռ լինել այն տեսություններին, որոնք տարածում ունեն
լեսբի և գեյ հոգեբանությունում, օրինակ՝ սեքսիզմը որպես հոգեբանական պաթոլոգիա, սեռականությունը՝ որպես «սառը կլիմայական» խնդիր, սեքսիզմը՝ որպես
մարդկանց իրավունքների ոտնահարում: Եթե սեռականության և գենդերի միջև
առկա փոխհարաբերությունները բավականաչափ ուսումնասիրվել են, շատ ավելի
քիչ գործողություններ են ձեռնարկվել, որպեսզի բացահայտվեն այն փոխհարաբերությունները, որոնք առկա են գենդերային հիմնախնդիրների և սեռականությանն առնչվող հիմնահարցերը ճնշող տեսությունների միջև (C. Kitzinger,

1996)։
Ուսումնասիրությունները,

որոնք

իրականացվել

են

ԼԳԲՏ

անձանց

շրջանում ցույց են տալիս, որ մեծահասակ լեսբիների և գեյերի մեծամասնությունը
նշում է, որ իրենք դպրոցական տարիներին ենթարկվել են որևիցե մի տեսակի
զոհայնացման (Berrill, 1990), կամ զոհայնացումը տեղի է ունեցել տանը, ընտանիքի
անդամների կողմից (J. Hunter, 1990): Հետազոտված անձանց մի որոշ զանգված
նշում է, որ իրենք ընտանիքի անդամների կողմից ենթարկվել են ինչպես վերբալ,
այնպես էլ ֆիզիկական բռնության միայն այն բանի համար, որ ունեն նման
սեռական կողմնորոշում (N. W. Pilkington & D’ Augelli, 1995)։
Վերջին շրջանում լեսբի, գեյ և բիսեքսուալ երիտասարդների շրջանում մեծ
տարածում են ստացել ինքնասպանության փորձերն ու ինքնասպանության
դեպքերը (Remafedi, Farrow, & Deisher, 1991)։ Լայն տարածում ունեն դպրոցական
միջավայրում բուլինգի դրսևորումները (Savin – Williams, 1994)։
Բոլոր այս մոտեցումներ վկայում են այն մասին, որ ինչպես գենդերային,
այնպես էլ լեսբի և գեյ հոգեբանության տեսությունները ճնշողները դեռ շատ բան
ունեն իրարից սովորելու: Եվ որ կանանց/ գենդերային հոգեբանությունը պետք է
ուշադրություն

դարձնի

ԼԳԲՏ

հոգեբանության
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ոլորտում

իրականացված

ուսումնասիրությունների

հաջողություններին

ու

ձախողումներին,

երբ

իրականացնում է սեփական ուսումնասիրություններ:

Սեռականության դրսևորումը գենդերի դրսևորում է

Տարիներ շարունակ սեռական կողմանորոշումը համարվում էր մի ներքին
երևույթ կամ զգացողություն, որը անհատը ճնշում կամ բացահայտում է, հերքում
կամ ճանաչում է: Կանանց հոգեբանության ուսումնասիրությունները գերազանցապես ուղղված էին հետերոսոքսուալ անձանց առանձնահատկությունների,
հիմնական բնութագրիչների ուսումնասիրմանը: Լեսբի և գեյ անձանց ուսումնասիրություններով զբաղվող գիտնականների հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է «հոմոսեքսուալ» անձանց ուսումնասիրությանը, հիմնական առանձնահատկությունների բացահայտմանը, հիմնական տարբերությունների ուսումնասիրմանը (e.g., Bohan, 1997; C. Kitzinger, 1987; Tiefer, 1987)։ Միջառարկայական
գիտակարգերի ուսումնասիրությունները գերազանցապես քննում էին

«հոմո-

սեռականության» զարգացման պատմությունը (Weeks, 1977, 1981), թե ինչպիսի
վերաբերմունք է առկա այդ երևույթի հանդեպ տարբեր մշակույթներում (Plummer,

1981, 1992), և թե ինչպես են տարբեր անհատներ յուրահատուկ սոցիալական
համատեքստերում ձևավորում լեսբի և գեյ նույնականություններ (J. Hart &

Richardson, 1981; C. Kitzinger, 1987; E. Stein, 1992)։
Ներկայիս
սոցիալական,

ուսումնասիրությունների
մշակութային

այն

մեծ

մասը

պայմանների

ու

կենտրոնացած

է

նախադրյալների

ուսումնասիրության վրա, որոնք նպաստում են, որպեսզի անձանց մոտ ձևավորվի
ոչ ավանդական նույնականություն` հանգեցնելով հոմոսեքսուալության ի հայտ
գալուն (e.g., C. Kitzinger & Wilkinson, 1995; Plummer, 1992)։
Մի շարք այլ հետազտոողներ էլ մինչ օրս իրենց ուսումնասիրությունները
կենտրոնացրել են կենսաբանական այն գործոնների ուսումնասիրության վրա,
որոնք ըստ երևույթին նպաստում են հոմոսեքսուալության զարգացմանն ու
դրսևորմանը (e.g., Hamer et. al., 1993; LeVay, 1993; Rahman, 1999)։ Ինչպես կանանց/
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գենդերային, այնպես էլ ԼԳՏԲ հոգեբանությունում «կին» և «տղամարդ» հասկացությունները դիտարկվում են որպես մի երևույթ, որն ի սկզբանե կենսաբանորեն է
պայմանավորված: Բայց մյուս կողմից, առկա են գիտակարգեր, որոնք փորձում են
զուգահեռներ անցկացնել այս երևույթների միջև (e.g., Dreger, 1998; Fausto – Sterling,

2000; S. J. Kessler, 1998; van den Wijngaard, 1997)։
ԼԳՏԲ հետազոտություններին բնորոշ են մի քանի միտումներ: Առաջինը,
որոշ հետազոտություններ կենտրոնացած են այն բանի վրա, որ վերլուծում են
լեսբի և գեյ անձանց որպես սոցիալական պայմանավորվածություն ունեցող
հասկացություններ` առանց հետերոսեքսուալներին բացառելու կամ զուգորդություններ անցկացնելու (Though, see J. N. Katz, 1995 for a historical perspective and

Richardson, 1996b for a sociological perspective)։ Զոհաբանության տեսանկյունից
գերազանցապես հենց հոմոսեքսուալներն են դիտարկվում որպես վերլուծության
արժանի սուբյեկտներ: Հենց հոմոսեքսուալների, այլ ոչ թե հետերոսեքսուալների
կյանքի ոճն է խնդիրներ առաջացնում, այդ խնդիրները ենթարկվում են վերլուծության, և հենց նրանց գոյությունը սոցիալական գիտնականների համար արդեն
իսկ համարվում է խնդրային:
Երկրորդ, տարածված է այն մոտեցումը, համաձայն որի՝ գեյ և լեսբի անձինք
չունեն սահմանում կամ անվանակոչման հնարավորություն: Շատերը նշված
իրողությունը դիտարկում են որպես շեղում նորմայից, մի բան, որը սոցիալապես
անընդունելի է կամ հակադիր է հետերոսեքսուալությանը (Moir & Jessel, 1989)։
Որոշ ուսումնասիրողներ էլ այն համոզման են, որ անհատը չի ընտրում իր
սեռականության այսպիսին կամ այնպիսին լինելը, ուստի ոչ ոք իրավունք չունի
այս կամ այն տեսակի սեռականության համար մեղադրելու կամ անտեսելու մեկ
ուրիշին (S. Epstein, 1992)։
Որոշ ուսումնասիրություններ կենտրոնացած են այն բանի վրա, որ
փորձում են ցույց տալ, որ եթե հոմոսեքսուալությունն ունի կենսաբանական
պայմանավորվածություն, ապա սոցիալ – համակարգային մոտեցումը որպես
այդպիսին

անհիմն

գիտնականները

է

(E.

Stein,

1992)։

Նման

մոտեցմանը

հակադրվող

պնդում են, որ եթե կինը իր կյանքի որոշակի փուլում իր
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սեռական կողմնորոշմամբ հեռանում է հետերոսեքսուալությունով, ապա անհիմն
է պնդելը, որ հոմոսեքսուալությունը պայմանավորված է կենսաբանական
նախադրյալներով (C. Kitzinger & Wilkinson, 1995)։ Սակայն այս մոտեցումներից ոչ
մեկը չի բացառում մյուսին: Յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն մեկնաբանությունը,
թե ինչու է մարդկանց մոտ

ձևավորում այս և ոչ թե մեկ այլ սեռական

նույնականություն:
Գենդերն

ու

սեռականությունն

անխզելիորեն

կապված

են

իրար:

Պատմականորեն մարդիկ, որոնց սեռական ակտիվությունների դրսևորումները
կապված էին նույն սեռի ներկայացուցիչների հետ, ընկալվում էին որպես «երրորդ
սեռի» ներկայացուցիչներ, «հոգեկան հերմաֆրոդիտներ» կամ «միջանկյալ սեռ» (H.

Ellis, 1934)։ Մինչ օրս էլ ո´չ կանանց/գենդերային հոգեբանությունում, ո´չ էլ ԼԳԲՏ
հոգեբանությունում չկա մեկ միասնական մոտեցում, որը կբացատրեր հոմոսեքուալության բնույթը:
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ԳԼՈՒԽ 23
ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՂ
ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Չնայած տղամարդիկ ավելի շատ հակված են բռնության ենթարկվել ոչ
ինտիմ հարաբերություններում, կանայք և աղջիկները, տղամարդկանց հետ
համեմատած,

ավելի

մեծ

հավանականություն

ունեն

դառնալու

ինտիմ

հարաբերություններում տեղ գտնող տարաբնույթ բռնությունների դրսևորման զոհ:
Կանանց հանդեպ դրսևորվող ֆիզիկական բռնությունը կարող է տարբեր բնույթ
կրել, ներառյալ երեխա տարքում սեռական բռնությունը, ժամադրությունների
ժամանակ տեղ գտնող բռնությունը, ծանոթ անձի կողմից բռնաբարությունը, ծեծը և
ամուսնու կողմից կնոջ բռնաբարությունը: Կանանց հանդեպ կարող են դրսևորվել
նաև ոչ ֆիզիկական բնույթ կրող բռնության ձևեր` սեռական ոտնձգություն,
հետապնդում և պոռնոգրաֆիա: Բռնության բոլոր այս տեսակների համար
բնութագրական է այն, որ վերջիններս իրագործվում են աղջիկների ու կանանց
հանդեպ իրենց ծանոթ տղամադկանց կողմից: Ինչպես այլ հանցանքների
պարագայում, այնպես էլ նման բռնության դրսևորումների ժամանակ բոլորը, այդ
թվում՝ նաև հենց իրենք զոհերը, հակված են տեղի ունեցածում մեղադրելու
զոհերին, այլ ոչ թե բռնարարին: Նման մոտեցումը հանգեցնում է նրան, որ
մեղավորությունը բռնարարից մղվում է զոհի վրա, և ուշադրության դաշտից դուրս
են մնում սոցիալական այն գործոններն ու իրողությունները, որոնք նպաստում են
կանանց հանդեպ բռնության տարբեր տեսակների դրսևորմանը (R. Elias, 1986)։
Այս գլխում կներկայացվեն աղջիկների և կանանց հանդեպ դրսևորվող
բռնության տեսակները զարգացման տեսանկյունից: Նման մոտեցումը կարևոր է
նրանով, որ կանանց հանդեպ բռնությունը կարող է դրսևորվել կյանքի տարբեր
շրջաններում:
Երկրորդ, վաղ մանկության տարիքում զոհայնացումը բարձրացնում է
դեռահասության տարիքում զոհայնացման ռիսկայնությունը, դեռահասության
տարիքի զոհայնացումը՝ հասուն տարիքում զոհայնացման ռիսկայնությունը:
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Երրորդ, ցանկացած տարիքում տեղի ունեցող զոհայնացման դեպքերը
ունենում են ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ ֆիզիկական հետևանքներ:

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՂ
ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Բռնության գենդերային բնույթը առավել ակնառու է վաղ մանկությունում, և
որն էլ ստեղծում է որոշակի հիմքեր կանանց հանդեպ ավելի ուշ տարիքում
բռնությունների դրսևորման համար: Երեխաներն ավելի մեծ ռիսկայնություն ունեն
զոհայնացման՝

ելնելով

իրենց

ֆիզիկական

կարգավիճակից,

ինչպես

նաև

մեծահասակներից մեծ կախվածություն ունենալու պատճառով: Նրանք աննշան
հնարավորություններ

ունեն ընտրելու ում

հետ ապրել և

գրեթե չունեն

հնարավորություն հրաժարվելու ապրել բռնության դրսևորումներով ընտանիքում:
Ավելին, նման ընտանիքներում երեխաները ականատես են լինում այն բանին, որ
բռնությունն ունի գենդերային բնույթ․ առավելապես բնորոշ է տղամարդկանց, և
որ իշխանությունն ու գերիշխանությունը (դոմինանտությունը) ասոցացվում են
տղամարդկանց և մասկուլինության հետ: Զոհայնացումը ևս գենդերային բնույթ
ունի: Վաղ մանկությունում տղաներն ապրում են գերազանցապես ֆիզիկական
ագրեսիա, իսկ աղջիկները` սեռական ագրեսիա: Դեռահասության տարիքում
աղջիկներն ավելի մեծ հավանականություն ունեն ենթարկվելու թե´ ֆիզիկական,
թե´ սեռական զոհայանացման, քան տղաները (Finkelhor & Dziuba – Leatherman,

1994):

Ագրեսիայի իմաստի սուբյեկտիվ ընկալման գենդերային տարբերությունները
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Գոյություն ունեն բազմաթիվ գրական աղբյուրներ, որոնցում ներկայացված
են տարաբնույթ մոտեցումներ՝ կապված այն բանի հետ, թե ինչպես են ընկալում և
ագրեսիվ վարքային ձևեր դրսևորում կանայք ու տղամարդիկ (Archer & Parker,

1994; Crick, Bigbee, & Howes, 1996; Crick, Casas, & Ku, 1999)։ Կանայք և տղամարդիկ
տարբեր կերպ են ընկալում զայրույթն ու ագրեսիվությունը (Archer & Haigh, 1999)։
Աղջիկներին ուսուցանում են լինել ավելի զգոն ագրեսիայի դրսևորման հարցում

(Bjorkqvst, Lagerspetz, & Kaukiainen, 1992; Lagerspetz et al., 1988)։ Հասուն տարիքում
տղամարդիկ ընկալում են ագրեսիան՝ որպես իրավիճակի հանդեպ վերահսկողության դրսևորման միջոց, մինչդեռ կանայք զայրույթն ընկալում են որպես
իրադրության հանդեպ վերահսկողության կորուստ (A. Campbell et. al, 1996)։
Տղամարդիկ կանանց ագրեսիան ընկալում են որպես էքսպրեսիվ, իսկ կանայք
տղամարդկանց ագրեսիան որակում են որպես գործիքային երևույթ (A. Campbell

et. al, 1996)։
Ըստ երևույթին, կանայք և տղամարդիկ այն մոտեցման կողմնակից են, որ
տղամարդկանց ագրեսիան վերահսկման միջոց է, իսկ կանանց ագրեսիան`
վերահսկման կորուստի արդյունք: Այպիսով՝ կանայք ագրեսիվ վարք դրսևորում
են հուզական վերահսկման արդյունքում, մինչդեռ տղամարդիկ ցուցաբերում են
ագրեսիվ վարք՝ նպատակ ունենալով առավել արդյունավետ վերահսկել ու
ղեկավարել այլ անձանց (A. Campbell, 1993)։

Երեխաների խաղն ու ագրեսիան

Խաղը հանդես է գալիս որպես երեխաների «աշխատանք», որի ընթացքում
յուրացնում են ակնկալվող գենդերային դերերը (Crawford & Unger, 2000)։
Աղջիկներն ու տղաները բավական վաղ արդեն սովորում են այն, որ տղամարդիկ
պետք է լինեն ավելի ուժեղ, քան աղջիկները, և որ աղջիկները պետք է հետևեն
տղաներին: Երեխաները ստանում են բավականաչափ յուրահատուկ տեղեկատվություն՝ կապված ագրեսիայի և ագրեսիվության հետ: Զարմանալի չէ այն, որ
սեռային տարբեր խմբերում, ագրեսիայի դրսևորումները տարբեր են: Օրինակ՝
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աղջիկների խմբում այն կարող է ավելի շուտ բառային արտահայտում ունենալ,
մինչդեռ տղաների խմբում այն ավելի շատ ֆիզիկական դրսևորում կունենա
(Charlesworth & Dzur, 1987)։ Նման իրադրությունները հանգեցնում են նրան, որ
տղաները խաղային իրադրություններում ավելի հակված են լինում ֆիզիկական
ագրեսիայի դրսևորման, քան տղամարդիկ:
Դպրոցական տարիքի աղջիկներն ու տղաները ցուցաբերում են գենդերային
խաղերի հանդեպ տարբեր հետաքրքրություններ: Տղաներն աշխատում են չներգրավվել աղջիկներին իրենց խաղերի մեջ: Նման միտում նկատվում է նաև
աղջիկների մոտ:

Գենդերն ու ծնողական պատիժը

Ինչպես նորմալ, այնպես էլ բռնի ընտանիքներում երեխաները ստանում են
ագրեսիայի և բռնության վերաբերյալ գենդերային տեղեկատվություն: Երեխաները, հատկապես նրանք, որոնք բռնի ընտանիքներում են մեծանում, ունեն մեծ
հնարավորություններ սովորելու, որ հարաբերություններում առավել շատ իշխանություն ունեցող անձը կարող է կիրառել ագրեսիա, որպեսզի վերահսկի ավելի
քիչ իշխանություն ունեցող անձնավորությանը: Ամերիկացի ծնողների մեծամասնությունը կիրառում է ֆիզիկական ագրեսիան որպես կարգապահական
ռազմավարության միջոց:
Պատիժը չի կրում միասեռ բնույթ, սակայն երեխայի սեռն ու ծնողական
մոտեցումը մեծ ազդեցություն են ունենում արդյունքի վրա (Strassberg, Dodge, Pettit,

& Bates, 1994)։ Վաղ մանկության տարիքում տղաներն ավելի մեծ ռիսկայնություն
ունեն ենթարկվելու դաժան ֆիզիկական պատժամիջոցների, քան աղջիկները,
մինչդեռ

վաղ

դեռահասության

և

դեռահասության

տարիքում

աղջիկների

ռիսկայնությունը զգալիորեն բարձրանում է (Straus, Gelles, & Steinmetz, 1980)։
Ինչպես նաև տղաներն ավելի դաժան պատժի են ենթարկվում ծնողների կողմից,
երբ ցուցաբերում են ագրեսիվ վարք, քան աղջիկները (D. G. Perry, Perry, & Weiss,

1989):
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Սեռական բռնությունը վաղ մանկությունում

Ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ վաղ մանկության
տարիքում զոհայնացման առավել մեծ ռիսկայնություն ունեն աղջիկները, քան
տղամարդիկ: Այդ մասին են նաև վկայում մեծ հասակում իրականացված
ուսումնասիրությունները, համաձայն որոնց՝ ուսումնասիրված ընտրանքներում
վաղ մանկությունում առավել հաճախ բռնության են ենթարկվել աղջիկները, այլ ոչ
թե տղաները (Finkelhor, Hotaling, Lewis, & Smith, 1990; Laumann et al., 1994)։
Երեխաներն առավել հաճախ բռնության են ենթարկվում այն մարդկանց
կողմից, որոնց վերջիններս վստահում են, և որոնք, ըստ էության, պետք է նրանց
պաշտպանեն, այլ ոչ թե ավելի խոցելի դարձնեն: Երեխաների մեծ մասը
բռնաբարություն է ենթարկվում իրենց քաջ ծանոթ անձանց կողմից (Greenfeld,

1997)։ Տղաներն ավելի հաճախ սեռական բռնության ենթարկվում են ինչ-որ մեկի
կողմից, ով ընտանիքի անդամ չէ, մինչդեռ աղջիկներն ավելի հաճախ սեռական
բռնության են ենթարկվում ընտանիքի կամ գրեթե ընտանիքի անդամ հանդիսացող անձանց կողմից (Freyd, 1997)։
Դևիդ

Ֆինկելհորը

(1984)

ներկայացնում

է

բռնության

դրսևորման

նախապայմանների մոդել: Համաձայն այդ մոդելի, որպեսզի բռնությունը տեղի
ունենա, բռնարարը պետք է ունենա վնաս հասցնելու դրդապատճառ և
հնարավորություն՝ դիմակայելու արտաքին, ներքին խոչընդոտներն ու երեխայի
կողմից ցուցաբերվող դիմադրությունը: Հանցագործ–զոհ փոխհարաբերությունները կարող են ցիկլիկ բնույթ կրել (Simon-Roper, 1996; S. Wolf, 1985)։ Բռնարար
անձի մոտ կարող է նաև առաջանալ զգացողություն, որ ինքն ինչ- որ սխալ բան է
անում, և շատ հաճախ նման անձինք իրենք իրենց և երեխային խոստանում են, որ
այլևս նման վարք չեն ցուցաբերի, սակայն շատ դեպքերում բռնությունը կրում է
ցիկլային, շղթայական բնույթ:
Ցանկացած երեխա կարող է զոհայանացվել ընտանիքի անդամներից
որևիցե մեկի կողմից, սակայն որոշակի ընտանեկան գործոններ են ասոցացվում
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վաղ մանկությունում երեխայի սեռական զոհայնացման հետ (Carson, Gertz,

Donaldson, & Wonderlich, 1990; J. J. Edwards & Alexander, 1992; J. L. Jackson, Calhoun,
Amick, Maddever, & Habif, 1990; Yama, Tovey, & Fogas, 1993)։

Բռնարար ընտանիքների բնութագրիչները

Դրաուկերը (1996) իր վերջին շրջանում իրականացրած գրականության
վերլուծությունում ներկայացրել է երեք հիմնական գործոններ, որոնք առկա են
սեռական բռնություն դրսևորող ընտանիքներում` 1․ ընտանիքի անդամները հուզականորեն իրարից հեռացած են, 2․ընտանիքներն ունեն ռիգիդ, ավանդական
կառուցվածք,

որոնցում

հայրերը

ընտանիքի

գլխավորն

են,

իսկ

կանայք

ենթարկվում են իրենց ամուսիններին, երեխաները ենթարկվում են իրենց
ծնողներին,

ծնող–երեխա

փոխհարաբերություներրը

գտնվում

են

սուր

վերահսկողության տակ, 3․ ընտանիքի անդամների, գերազանցապես ծնողների
միջև առկա են կոնֆլիկտային բազմաթիվ փոխհարաբերություններ:
Ընտանեկան համակարգը, որում տեղի է ունենում ծնող – երեխա ինցեստը,
գերազանցապես վերահսկվում է հոր կողմից, ով հանդես է գալիս որպես
հեղինակություն, պատժող, ահարկու կերպար (Storer, 1992)։ Երեխաները, որոնք
զոհայնացվում են, հաճախ անզոր են իրենց զգում դադարեցնել բռնությունը և
զգացողություն են ունենում, որ չկա մի վայր, ուր որ իրենք կարող են դիմել՝
օգնություն, աջակցություն, սփոփանք ստանալու նպատակով:

Ազգային (էթնիկական) պատկանելիությունն ու վաղ մանկությունում
սեռական բռնությունը

Վերջին

շրջանում

սկսել

են

ուսումնասիրության

ենթարկվել

այն

փոխհարաբերությունները, որոնք առկա են ազգային պատկանելիության և
զոհայնացման միջև: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վաղ մանկությունում զոհայնացման դեպքերը, կախված էթնիկական պատականելիությունից,
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էական տարբերություններ չեն գրանցում (Wyatt, 1985)։ Նմանապես ոչ մի
տարբերություններ չեն գրանցվել իսպանախոս և ոչ իսպանախոս երեխաների
զոհայնացման փորձերի միջև (Arroyo, Simpson, and Aragon, 1997)։ Այսպիսով՝
ազգային տարբեր պատկանելիություն ունեցող աղջիկներն ունեն գրեթե նույն
հավանականությունը վաղ մանկությունում զոհայանացման ենթարկվելու:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Այս ենթագլխում ներկայացված էին

զոհայնացման այն հիմնական

դրսևորումները, որոնք ապրում են աղջիկներն ու տղաները վաղ մանկությունում:
Ուսումնասիրությունների

արդյունքում

բացահայտվել

են

ագրեսիվության

ընկալման գեներային առանձնահատկությունները և ագրեսիվ վարքի դրսևորման
հիմնական պատճառները, ինչպես նաև ուսումնասիրությունների ընթացքում
բացահայտվել է, որ վաղ մանկությունում բռնության ենթարկվելու ռիսկայնությունը չունի էթնիկական տարբերություններ:

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ

Այլ սեռի և գրավչության մասին պատկերացումները

Դեռահասության

տարիքում

կանայք

դառնում

են

տղամարդկանց

գնահատման օբյեկտ, և կանայք սովորում են, որ իրենց մարմինները գնահատվում
են այլ անձանց կողմից: Օբյեկտիվացման տեսության համաձայն՝ այս տարիքում
աղջիկների մարմինը և հենց իրենք՝ աղջիկները, կախվածություն են ձեռք բերում
այլ անձանց գնահատականներից ու այլ անձանց կողմից ընդունված կամ
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չընդունված լինելուց (Fredrickson and Roberts, 1997)։ Ավելին, աղջիկները կարող են
ներքնայնացնել այլ անձանց գնահատականներն ու ընկալումները, որոնք առկա
են իրենց հետ կապված, և իրենք իրենց գնահատեն այլ անձանց տեսանկյունից:
Ուսումնասիրություններից

մեկում,

որն

անց

էր

կացվել

քոլեջի

ուսանողուհիների շրջանում, բացահայտվել էր, որ աղջիկներն այն համոզմունքն
ունեին, որ լավ տեսք ունենալը, տղամարդկանց գրավելը և ժամադրությունների
գնալն ու զուգընկեր ունենալը շատ կարևոր բաներ են (D.C. Holland & Eisenhart,

1990)։ Երիտասարդ կանայք հավատում էին, որ իրենք կգտվեն շատ ավելի
շահեկան վիճակում, եթե հարաբերություններ ունեն հմայիչ տղամարդու հետ:
Կինը, ով ավելի քիչ հմայիչ է, քան տղամարդը, քիչ ակնկալիքներ ունի, որ
տղամարդու կողմից կստանա լավ վերաբերմունք: Երբ կանայք հմայիչ չեն, նրանք
իրենց զոհայնացման համար ավելի շատ իրենց են մեղադրում, քան տղամարդուն,
որն իրենց զոհայնացնում է (D. C. Holland & Eisenhart, 1990)։

Բռնության դրսևորումները ժամադրության ժամանակ

Սեռադերային հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք յուրացվում
են վաղ մանկությունում, իրենց դրսևորումն ու դերակատարություն են ունենում
դեռահասության տարիքում տեղ գտնող ժամադրություններում և այլ տեսակի
փոխհարաբերություններում: Երիտասարդները սովորաբար սկսում են հանդիպել
հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ ավագ դպրոցից, իհարկե, երեխաները,
որոնք դեռ մանկապարտեզ են հաճախում, հաճախ խոսում են այն մասին, որ
իրենք ընկեր կամ ընկերուհի ունեն: Համաձայն ավանդույթի՝ ենթադրվում է, որ
երբ երեխաները «տուն – տունիկ» են խաղում, այդ ժամանակ ձևավորվում են
ապագայի դերերը, այդ թվում՝ ընտանիք կազմելու միտումը, կին, սիրեցյալ և
զուգընկեր լինելու կարողությունները (F. P. Rice, 1984)։ Ժամադրությունները նաև
համագործակցությունների,

սեքսուալ

փորձարկումների,

կոնֆլիկտների

հաղթահարման հնարավորություն են տալիս: Այնուամենայնիվ, նման ինտիմ
մտերմությունը կանանց և տղամարդկանց համար տարբեր նշանակություններ
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կարող է ունենալ (Lloyd, 1991)։ Օրինակ՝ տղամարդկանց համար այն կարող է
հանդես գալ որպես միջոց՝ անընդհատ վերահսկողի դերում գտնվելու համար, իսկ
կանանց համար ստեղծելով կախվածություն հարաբերություններից: Բռնությունը
համարվում է այն միջոցներից, որոնց շնորհիվ հնարավոր է լինում հասնել այդ
վերահսկմանը:

Ժամադրային և սեքսուալ սցենարներ

Բռնությունն ու սեռական ոտնձգությունները, որոնք տեղի են ունեում
դեռահասների

փոխհարաբերություններում,

հետևանքն

են

այն

բանի,

որ

տղամարդիկ ունեն ավելի մեծ իշխանություն, քան կանայք: Նման իշխանությունը
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ տղամարդիկ են հիմնականում վճարում ժամադրությունների ժամանակ, ինչպես նաև այն պատճառով, որ հարաբերությունները հատկապես կարևոր են կանանց, այլ ոչ թե տղամարդկանց համար

(Breined & Gordon, 1983)։ Ենթադրվում է, որ կանանցից է կախված, «թե ինչպիսի
ընթացք կստանան հարաբերությունները», և «եթե ինչ-որ բան այնպես չի ընթանում այնպես», հիմնական մեղավորները հենց կանայք են:

Կանանց համար հարաբերություններում առկա թակարդները

Ռոմանտիկ փոխհարաբերությունները կարող են «վտանգավոր թակարդ»
դառնալ կանանց համար, երբ նրանց մոտ զգացողություն է առաջանում, որ
նախապատվությունը հարկավոր է տալ փոխհարաբերություններին` մի կողմ
դնելով սեփական հետաքրքրությունները (Carey & Mongeau, 1996)։ Բռնությունն
առավել մեծ հավանականությամբ ծագում է ոչ թե առօրյա, այլ լուրջ բնույթ կրող
հարաբերություններում (Pedersen & Thomas, 1992)։ Կանայք, որոնք շարունակաբար ենթարկվում են զոհայնացման, հաճախ նշում են, որ մեծ նվիրվածություն և
սեր են զգում իրենց զուգընկերոջ հանդեպ, և դա իրենց խանգարում է խզել հարաբերությունները, և որ հենց դրանում է պատճառը, որ թույլ են տալիս վերջիններիս
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վերահսկել իրենց և իրենց կյանքը (Follingstad, Rutledge, McNeill-Haswkins, & Polek,

1992)։ Բազմաթիվ ուսանողներ կարծում են, որ լուրջ հարաբերություններում
բռնության դրսևորումներն ավելի ընդունելի են (Bethke & DeJoy, 1993), և որ բռնության դրսևորումները հիմնարար պատճառ չեն կարող հանդիսանալ հարաբերությունները խզելու համար (Bethke & DeJoy, 1993; O’Keeffe, Brockopp, & Chew, 1986)։

Ժամադրային բռնության դեպքերն ու տարածվածությունը

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դեռահասության տարիքում
ժամադրային բռնությունը կարող է պատահել ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ
կանանց հետ (O’Keeffe et al., 1986)։ Ազգային ուսումնասիրությունները ցույց են
տալիս, որ կանանց և տղամարդկանց մեծամասնությունը տարվա մեջ գոնե մեկ
անգամ ընդգրկված է եղել վերբալ ագրեսիայի դրսևորման որևիցե մի ձևի զոհի
կամ հենց ագրեսիա ցուցաբերողի դերում (J. W. White & Koss, 1991)։ Կանայք և
տղամարդիկ գրեթե նույն հավանականությունն ունեն ենթարկվելու ֆիզիկական
ագրեսիայի: Այդ նույն ուսումնասիրությունները նաև վկայում են այն մասին, որ
շատ դժվար է գտնել ուսանողի, որն իր ուսանողական տարիների գոնե մեկ անգամ
ենթարկված չլինի վերբալ կամ ֆիզիկական ագրեսիայի դրսևորման: Նրանք,
ովքեր բռնություն են ցուցաբերում այլ անձանց հանդեպ, շատ հաճախ ոչ վաղ
անցյալում իրենք էլ են ենթարկվել բռնության այս կամ այն տեսակին (M. L. Clark,

Beckett, Wells, & Dungee – Anderson, 1994; J. W. White, & Koss, 1991)։

Ժամադրային բռնության դրդապատճառները

Որոշ ուսումնասիրություններ վկայում են այն մասին, որ կանանց ու
տղամարդկանց միջև չկան էական տարբերություններ՝ կապված այն բանի հետ, թե
ինչու են նրանք ներգրավվում տարաբնույթ ագրեսիվ երևույթների մեջ (Bookwala,
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Frieze, Smith, & Ryan, 1992; J. W. White & Koss, 1991; see J. W. White, Smith, Koss, &
Figuerde, 2000, for a critique of studies examining differences in intimate partner
agression)։ Սակայն սա չի նշանակում, որ ագրեսիվության ոլորտում չկան սեռադերային տարբերություններ: Ի հակադրություն նման ուսումնասիրությունների՝
հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նման վարքի դրդապատճառներն ու
հետևանքները տարբեր են լինում կանանց ու տղամարդկանց մոտ (J.W. White,

Koss, & Kissling, 1991)։ Ուսումնասիրությունների մեծամասնությունը վկայում է այն
մասին, որ կանայք առավել հաճախ ներգրավվում են ագրեսիվ գործողությունների
մեջ՝ ելնելով ինքնապաշտպանությունից, իսկ տղամարդիկ նշում են, որ իրենց
համար նման վարքի դրսևորումն ավելի շատ կրում է միջոց՝ վախ սերմանելու և
վախեցնելու համար:

Ժամադրային բռնությունը պայմանավորող գործոնները

Հիմնական նախադրյալներից կարող է հանդիսանալ այն, որ ժամադրային
գործընկերը ագրեսիվ վարք է ցուցաբերում: Կան նաև մի շարք այլ գործոններ,
որոնք տարբեր են կանանց ու տղամարդկանց համար (Bookwala, Frieze, Smith, &

Ryan, 1992; J. W. White, Merrill, & Koss, 1999)։ Տղամարդկանց համար նման գործոն
կարող են հադիսանալ, օրինակ, թմրանյութերի օգտագործումը, ամուսնալուծված
ծնողները, կյանքի սթրեսային իրադրությունները, հավատը նրանում, որ ինտիմ
զուգընկերների միջև բռնության դրսևորումն արդարացված է և այլն (Bookwal et al.,

1992; A. Mason & Blankenship, 1987; Tontodonato & Crew, 1992)։ Կանանց համար
նման նախադրյալներ կարող է հանդիսանալ ծնող–երեխա հարաբերություններում
տեղ գտնող բռնաբարությունը (DeMaris, 1992; Sappington, Pharr, Tunstall, & Rickert,

1997), ճնշվածությունը, ընկճախտը (J. W. White et al., 1991) և թմրանյութերի
օգտագործումը (Tontodonato & Crew, 1992)։

ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ
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«Սեռական բռնություն» հասկացությունն ունի տարբեր նշանակություններ
կանանց և տղամարդկանց համար: Որոշ դեպքերում, օրինակ, ինտիմ փոխհարաբերությունների ժամանակ կանայք կարող են հարկադիր սեռական ակտը չորակել
որպես բռնաբարություն, սակայն դա չի փոփոխում բռնության բնույթը և չի ազատում բռնարարին իր հանցանքից (Sawer, Pinciaro, & Jessel, 1998)։ Բացի այդ՝ անգամ
եթե հարկադիր սեռական ակտը չի որակվել որպես բռնաբարություն, բռնաբարության հետևանքները զոհի համար անփոփոխ են մնում:

Սեռական զոհայանացման հաճախականությունը

Ուսումնասիրությանը մասնակցել են ԱՄՆ բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների 3,000 կին ներկայացուցիչներ, որոնք 14 տարեկանից բարձր
էին և ունեին սեռական կյանք վարելու փորձ (Koss et al., 1987)։ Ուսումնասիրությանը մասնակցած կանանց ուղիղ կեսը կյանքի ընթացքում ենթարկվել
էր սեռական զոհայնացման որևիցե մի ձևի․ ոմանք ենթարկվել էին հենց
բռնաբարության, ինչպես որ այն իրավական տեսանկյունից սահմանվում է, որոշ
կանայք ենթարկվել էին սեռական բռնաբարության դրսևորման տարաբնույթ
փորձերի: Որոշ կանայք ենթարկվել էին հարկադիր սեռական ակտերի այնպիսի
դրսևորումների, ինչպիսիք են հարկադիր համբույրը, անցանկալի սեռական
հարաբերությունները և այլն (Humphery & White, in press)։ Համաձայն ուսումնասիրությունների նման վիճակագրական տվյալներ կարելի է հայտնաբերել նաև
կանադացի կանանց շրջանում իրականացված հետազոտությունների արդյունքներում (DeKeserdey, 1997)։
Ավագ դպրոցի աշակերտուհիները ևս ունեն մեծ հավանականություն
սեռական զոհայնացման ենթարկվելու: 14 – 18 տարեկան աղջիկները խոցելի են
ինչպես սեռական բռնության, այնպես էլ սեռական բռնության դրսևորման տարբեր
փորձերի արդյունքում զոհայնացման համար (Humphery & White, in press)։ Զոհերի
մեծամասանությունը ճանաչում է բռնարարին և հիմնական բռնության դեպքերը
տեղի են ունենում ժամադրային հարաբերություններում: Նման բռնության դեպքեր
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տեղի են ունենում դեռահասների շրջանում, ուստի սա մի խնդիր է, որը չի
վերաբերում միայն ուսանող կանանց:

Սեռական զոհայնացման ռիսկային գործոնները

Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են իրականացվել` նպատակ ունենալով բացահայտել զոհայնացմանն նպաստող գոծոնները, սակայն այդ ուսումնասիրությունների մեծամասնությունը չեն ունեցել զգալի հաջողություններ: Տղամարդիկ ավելի քիչ հավանականություն ունեն սեռական զոհայնացման: Տարիքը ևս
հանդիսանում է ռիսկային գործոն: Առավել խոցելի է համարվում դեռահասության
տարիքը` 14 – 18 տարեկան հասակը, որից հետո ռիսկայնությունը սկսում է
անկում ապրել (Humphry & White, in press)։ Համալասարանի ուսանող լինելը ևս
մեկ ռիսկային գործոն է, որը նպաստում է սեռական զոհայնացմանը: Ուսանող
անձինք երեք անգամ ավելի մեծ ռիսկայանություն ունեն, քան ընդհանուր
պոպուլյացիայի մյուս ներկայացուցիչները (Aizenman & Kelley, 1988; Koss et al.,

1987, but not Zweig, Barbee, & Eccles, 1997)։ Զոհայնացման այլ գործոններ շատ
դժվար է դուրս բերել: Որոշ ուսումնասիրություններ վկայում են, որ առավել մեծ
ռիսկային գործոն է նախկին զոհյանացման փորձը: Վաղ մանկությունում
զոհայնացման փորձը մեծացնում է դեռահասության տարիքում զոհայնացման
ռիսկայնությունը,

իր

հերթին

դեռահասության

տարիքում

զոհայնացումը

մեծացնում է հավանականությունը հասուն տարիքում զոհայանացվելու (M. E.

Collins, 1998; Gidycz, Coble, Latham, & Layman, 1993; Humphrey & White, in press;
Mills & Granoff, 1992; Wyatt, Guthrie, & Notgrass, 1992)։ Այս ամենից բացի՝ վաղ
մանկության տարիքում զոհայնացումը կարող է նպաստել վաղ սեռական
ակտիվության

դրսևորումներին,

որոնք

էլ

իրենց

հերթին

գրավում

են

բռնարարների ուշադրությունը (Vicary, Klingman, & Harkness, 1995)։
Ալկոհոլը ներգրավվում է սեռական ոտնձգությունների մեջ մի քանի ձևով:
Կանայք, որոնք ունեն զոհայանացման փորձ, կարող են սկսել ակտիվ ալկոհոլ
օգտագործել՝ որպես կոպինգի միջոց: Ավելին, ալկոհոլի օգտագործումը շատ
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դեպքերում զրկում է կանանց հնարավորությունից՝ զգալու զոհայնացման վտանգն
այն դեպքերում, երբ դա օբյեկտիվորեն հնարավոր է կանխել: Ինչպես նաև ալկոհոլ
օգտագործող կանայք կարծես հուշում են հանցագործին, որ իրենք առավել
հասանելի են, և/կամ իրենք այնպիսի վիճակում են գտնվում, որ կդժվարանան
հակադրվել հանցագործին (Hammock & Richardson, 1997)։

Հանցանքի իրակագործման ռիսկային գործոնները

Հիմնականում այն տղամարդիկ, որոնք բռնաբարություն են իրականացնում, կարծես թե «նորմալ» մարդիկ են: Նրանք հոգեկան հիվանդներ չեն,
չնայած որ կարող են ցուցաբերել հոգեկան հիվանդներին բնորոշ հատկանիշներ
(Kosson, Kelly, & White, 1997)։ Ուսանողների շրջանում ալկոհոլի օգտագործումը

(Koss & Gaines, 1993; J. W. White & Humphrey, 1994), ատլետիկ սպորտաձևերով
զբաղվելը (Frintner & Rubinson, 1993; T. L. Jackson, 1991; Koss & Gaines, 1993) և
եղբայրական խմբերին անդամակցությունը (Frintner & Rubinson, 1993; T. L. Jackson,

1991; but not Koss & Gaines, 1993) ասոցացվում են կանանց հանդեպ ագրեսիայի
ցուցաբերման հետ: Տղամարդկանց ագրեսիվ վարքի հետ են նաև ասոցացվում
այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ընտանիքում առկա բռնության պատմությունը,
վաղ սեռական ակտիվությունը, դելիկվենտ վարքի պատմությունը, անձնային
իմպուլսիվությունը, սեքս ունենալու գերակա դրդապատճառները և այլն (J. W.

White & Koss, 1993)։

Ազգային պատկանելիությունն ու սեռական ոտնձգությունը

Ժամադրային

բռնությունն

ու

սեռական

ոտնձգությունը

նույնատիպ

խնդիրներ են առաջացնում դեռահասների համար, որոնք սպիտակամորթ չեն, չեն
պատկանում միջին դասին և հետերոսեքսուալ չեն: Այն առավել բարդ խնդիր է
հանդիսանում հենց փոքրամասնությունների համար: Բազմաթիվ մշակութային
գործոններ են առկա, որոնք հնարավորություն չեն տալիս բռնության ենթարկվող
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կանանց բարձրաձայնելու իրենց զոհայնացման մասին և ստանալու համապատասխան աջակցություն (E. C. White, 1991; Yoshihamana, Parekh, & Boxingston,

1991)։ Լեսբիան փոխհարաբերություններում խնդիրն այն է, որ եթե նրանք
բարձրաձայնեն այն, որ ենթարկվել են բռնաբարության, կարող է բացահայտել
իրենց սեռական կողմնորոշումը, որին նրանք հոգեբանորեն դեռ պատրաստ չեն

(B. Levy & Lobel, 1991)։

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ուսումնասիրությունները, որոնք կապված են ֆիզիկական, վերբալ և
սեռական

բռնության

դրսևորումների

հետ,

շատ

մեծ

տարածում

ունեն:

Երիտասարդ տղամարդիկ շարունակում են հավատալ նրան, որ ընդունելի են
վարքային այնպիսի դրսևորումները զուգընկերոջ հանդեպ, որոնք վնաս են
պատճառում վերջինիս, և որ նման վարքը կարող է շարունակական բնույթ կրել և
դրսևորվել նաև հասուն տարքում: Երիտասարդ կանայք, որոնք զոհայնացվել են
վաղ մանկությունում և դեռահասությունում, ունեն մեծ ռիսկայնություն՝ զոհայնացվելու ավելի ուշ, հասուն տարիքում (Humphrey & White, in press)։ Բացի այդ՝
երիտասարդ տղաները, որոնք զոհայնացման են ենթարկվել վաղ մանկությունում
և բռնություն են ցուցաբերել դեռահասության տարիքում, ունեն մեծ հավանականություն նման բռնարար վարք ցուցաբերելու վաղ հասունության շրջանում

(B. Levy & Lobel, 1991)։

ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՎ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՂ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հասուն տարքում բռնության դրսևորումները կարող են շարունակվել:
Կանայք առավել հաճախ զոհայնացվում են իրենց ծանոթ, հարազատ տղամարդկանց կողմից, իսկ տղամարդիկ զոհայնացման են ենթարկվում այլ տղամարդկանց
կողմից, որոնք հաճախ անծանոթ անձիք են (A. Browne, 1993)։ Կանայք առավել
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հաճախ ֆիզիկական կամ սեռական բռնության ենթարկվում են ինտիմ զուգընկերոջ, ամուսնու, այլ ոչ թե անծանոթ տղամարդու կողմից: Սեռական բռնությունը
սովորաբար կարող է ուղեկցվել նաև ծեծով, որն էլ ունենում է իր ուրույն
հետևանքները (Stark & Flitcfadt, 1996)։
Ինտիմ հարաբերություններում տեղ գտնող բռնությունը կարող է զարգացում ապրել և ավարտվել սպանությամբ: Ընտանեկան բռնության արդյունքում
մահացած կանայք հիմնականում սպանվել են իրենց ամուսինների կողմից (A.

Browne & Williams, 1989)։ Որոշ դեպքերում տղամարդիկ, որոնք բռնության
ենթարկելու արդյունքում սպանում են իրենց կանանց, կարող են իրենք էլ
ինքնասպան լինել (Stuart & Campbell, 1989)։ Նման տղամարդիկ մինչև ինքնասպան
լինելը կարող են սպանել իրենց երեխաներին կամ ընտանիքի այլ անդամներին (A.

Brpwne, 1993)։
Երբ

կանայք

սպանում

են

իրենց

զուգընկերներին,

նման

վարքը

հանդիսանում է ավելի շուտ պատասխան ռեակցիա իրենց հանդեպ բռնության
դրսևորման, այլ ոչ թե բռնության բուն դրսևորում: Իրենց զուգընկերներին սպանած
կանանց ուսումնասիրությունները բացահայտել են մի քանի բնորոշ գործոններ (A.

Brpwne, 1987)։ Կանայք, որոնք գտնվում են բռնի փոխհարաբերություններում և
բռնությունն անդընդհատ աճում է և ավելի դաժան դրսևորումներ ստանում,
ունենում են նաև բազմաթիվ վնասվածքներ, որոնք կարող են առողջության համար
վտանգավոր լինել: Ինչպես նաև նման տղամարդիկ հաճախ լինում են ալկոհոլի
կամ թմրանյութերի ազդեցության ներքո: Այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ
կանայք որոշ դեպքերում սպանում են իրենց զուգընկերներին (A. Brpwne, 1987):

Բռնարարներին բնորոշ ռիսկային գործոնները։

Մարդիկ, որոնց բնորոշ են առավել ավանդական պատկերացումներ՝
կապված կանանց և տղամարդկանց դերերի հետ, առավել հակված են մեղադրելու
կանանց այն բանում, որ տղամարդկանց կողմից ենթարկվում են ոտնձգությունների, քան տղամարդկանց, որոնք իրականացնում են այդ բռնությունը (Hillier

& Foddy, 1993), Ավելին, կարող են անել այնպիսի արտահայտություններ, որոնք
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ուղղված են կանանց հանդեպ մեղադրանքի արտահայտմանը (A. D. Wood &

McHugh, 1994)։
Այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ֆրուստրացիան, սթրեսը, կոպինգ
հմտությունների բացակայությունը, կարող են բացատրել որոշ տղամարդկանց
կողմից իրենց կանանց հանդեպ դրսևորվող բռնության պատճառները (Howell &

Pugliesi, 1988)։ Բռնարար տղամարդիկ թմրանյութերի և ալկոհոլի չարաշահման
պատմություն, ավելի հաճախ կյանքի ընթացքում սթրեսային իրադրություններ
ապրած լինելու, ինչպես նաև շատ ավելի քիչ կոպինգ հմտությունների
տիրապետելու փորձ ունենալու ավելի մեծ հավանականություն ունեն (O. W.

Barnett & Fagan, 1993; Hale, Duckworth, Zimostrad, & Nicholas, 1988)։ Այլ գործոններ,
ինչպիսիք են ցածր ինքնագնահատականը, գերիշխելու պահանջը, ընկճախտը,
հուզական

կարիքների

բավարարման

համար

այլ

անձանց

առկայության

պահանջը, կանանց հանդեպ թշնամանքը, ևս կարող են ռիսկային գործոն
հանդիսանալ կանանց հանդեպ բռնության դրսևորումների համար (Dewhurst,

Moore, & Alfano, 1992; Hale et al., 1988)։ Տարիքը, ազգային պատկանելիությունը,
կրթվածության մակարդակը և եկամուտի չափն ասոցացվում են ընտանեկան
բռնության հետ (Sorenson, Upchurch, & Shen, 1996)։ Մի շարք գործոններ՝ 30
տարեկանից

փոքր

լինելը,

ուրբանիզացված

միջավայրում

ապրելը,

սևամորթությունը, միայն ավագ դպրոցական կրթություն ունենալը, տարեկան
40,000 $-ից պակաս եկամուտ ունենալը, ասոցացվում են կնոջ հանդեպ բռնության
դրսևորման հետ: Կնոջ հանդեպ բռնությունը, այնուամենայնիվ, տեղի է ունենում
բոլոր սոցիալական խավերում (Gelles & Straus, 1988)։

Զոհայնացման ռիսկային գործոնները

Բռնարար զույգերի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ծեծի
ենթարկվող կանայք ունեն անձնային նման առանձնահատկություններ` թույլ,
անօգնական, անկարող են իրենց պաշտպանել և այլն, ինչն էլ հանգեցնում է
վերջիններիս ռիսկայնության բարձրացմանը (M. Russell, Lipov, Phillips, & White,
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1989)։ Հիմնական ուսումնասիրություններն իրականացվում են այն կանանց հետ,
որոնք ամուսնացած կամ ինտիմ հարաբերությունների մեջ են գտնվում իրենց
բռնարարի հետ, մինչդեռ շատ ավելի հազվադեպ կամ գրեթե երբեք չեն
ուսումնասիրվում այն կանայք, որոնք լքում են իրենց հանդեպ բռնություն
կիրառող տղամարդկանց:

Ազգային պատկանելիությունն ու ինտիմ զուգընկերոջ կողմից դրսևորվող
բռնություն

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ինչպես աֆրիկական ծագում
ունեցող կանայք, այնպես էլ իսպանախոս կանայք գոնե մեկ անգամ իրենց
կյանքում ենթարկվում են ֆիզիկական սեռական ոտնձգության (Wyatt, 1991;

Sorenson & Siegel, 1992)։ Սակայն, երբ հաշվի են առնվում այնպիսի գործոններ,
ինչպիսիք են տարիքը, տնտեսական կարգավիճակը, չեն գրանցվում էթնիկական
տարբերություններ:
Սակայն պետք է նշել, որ կախված այն բանից, թե որտեղ են բնակվում
կանայք, տարբեր կերպ է դրսևորվում բռնությունը: Օրինակ՝ կանայք, որոնք
բնակվում են Բանգլադեշում և Հնդկաստանում, շատ հաճախ են դառնում
բռնաբարության զոհ (Fernandez, 1997; Schule, Hashemi, Riley, & Akhter, 1996)։

ԼԵՍԲԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՂ
ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փոխհարաբերություններում
սահմանափակվում

միայն

տեղի

ունեցող

հետերոսեքսուալ

ոտնձգությունները

հարաբերություններով:

չեն
Որոշ

ուսումնասիրություններ, որոնք հնարավոր է եղել իրականացնել, վկայում են այն
մասին, որ զուգընկերոջ կողմից դրսևորվող բռնությունը բնորոշ է նաև լեսբի
կանանց և գեյ տղամարդկանց փոխհարաբերություններին (Island & Letellier, 1991;
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L.L. Lockhart, White, Causby, & Isaac, 1994; Renzetti, 1992)։ Գեյ տղամարդկանց
հարաբերություններում շատ ավելի քիչ են հանդիպում սեռական բռնության
դրսևորումներ,

քան

լեսբի

կանանց

հարաբերություններում,

մինչդեռ

գեյ

տղամարդկանց ավելի բնորոշ է ֆիզիկական բռնության դրսևորումը (Waterman,

Dawson, & Bologna, 1989)։ Կարելի է ասել, որ բռնությունն ինքնին գենդերային
հիմնախնդիր չէ, քանի որ իշխելու և վերահսկելու միտումները ծագում են բոլոր
հարաբերություններում և հիմք են դառնում բռնության ծագման ու դրսևորման
համար:

Զուգընկերոջ

կողմից

դրսևորվող

բռնությունը

ասոցացվում

է

իշխանության և կախվածության հետ ինչպես լեսբի (Hart, 1986; Renzetti, 1992),
այնպես էլ հետերոսեքսուալ զույգերի մոտ (Finkelhor, 1984)։ Գեյ տղամարդկանց
մոտ ի հայտ եկող վախը, որը կարող է կապված լինել ՄԻԱՎ–ով վարակվելու
հանգամանքի հետ, կամ ՄԻԱՎ – ով հիվանդ լինելու վախը, կամ ՄԻԱՎ–ով
վարակված զուգընկերոջ խնամքը կարող են ասոցացվել բռնաբարության հետ

(Letellier, 1996)։ Սակայն պետք է նշել, որ այս ոլորտի ուսումնասիրությունները
շատ սակավաթիվ են և կարիք ունեն ընդլայնման:

ՏԱՐԵՑ ԱՆՁԱՆՑ ԲՌՆԱԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏԱՐԵՑ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ
ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՂ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Իշխանության

անհավասարությունը,

որն

առկա

է

կանանց

և

տղամարդկանց միջև, շարունակվում է նաև ավելի ծերունական հասակում և
հանգեցնում է տարեց կանանց հանդեպ բռնության դրսևորումների (Critchton,

Bond, Harvey, & Ristock, 1999; Wittaker, 1997)։ Այս տարիքում դրսևորվող
բռնությունը շարունակությունն է այն բռնության, որ տեղի է ունենում ավելի վաղ
տարիքում: Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այս տարիքում բռնարարի
դերում առավելապես հանդես են գալիս հասուն երեխաները: Նման բռնության
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դրսևորմանը նպաստում է այն հանգամանքը, որ տարեց մարդիկ կորցնում են
իրենց իշխանությունն ու վերահսկման կարողությունը, իսկ հասու երեխաներն
արդեն հանդես են գալիս որպես իշխանության կրողներ (Aronson, Thonewell, &

Williams, 1995)։
Շատ քիչ բան է հայտնի հասուն կանանց սեռական բռնաբարության
ենթարկման փաստերի մասին: Այն հանդիսանում է տաբու (Glendenning, 1997)։
Սակայն

օրեցօր

մեծանում

է

նման

դեպքերի

ուսումնասիրության

անհրաժեշտությունը (Ker, 1996)։

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ուսումասիրությունները ցույց են տալիս, որ դեռահասությունում սկիզբ
առած բռնության դրսևորումները կարող են շարունակվել ինչպես ամուսնական,
այնպես էլ այլ տեսակի ինտիմ փոխհարաբերությունների համատեքստում, անգամ
տարեց տարիքում թե´ կանայք, թե´ տղամարդիկ կարող են ենթարկվել բռնության
դրսևորումներին: Ընդ որում՝ բռնությունը կարող է դրսևորվել ինչպես ընտանիքում, տանը, այնպես էլ տարաբնույթ սոցիալական հաստատություններում:

ԱՂԶԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՂ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Ցանկացած տարիքում տեղ գտնող բռնությունն իր հետևանքներն է ունենում
զոհերի վրա: Վաղ մանկությունում սկիզբ առնող բռնության դրսևորումներն
ազդում են անձի հոգեբանական, սոցիալական և հուզական զարգացման վրա:
Օրինակ՝ սեռական բռնության ենթարկված աղջիկները տառապում են տարբեր
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տեսակի խնդիրների պատճառով, այդ թվում՝ նաև սեռականության կայացման
տրավմատիկ բնույթով (Finkelhor & Borwne, 1996), որը դրսևորվում է այն բանում,
որ

սեռականության

զարգացումը

առանձնահատկություններին,

ինչն

չի
էլ

համապատասխանում
իր

հերթին

կարող

տարիքային
է

նպաստել

դեռահասության տարիքում զոհայնացվելու ռիսկայնությանը: Տղամարդիկ շատ
հաճախ կանանց հանդեպ բռնության դրսևորման ժամանակ կիրառում են
ֆիզիական ուժ, որը կարող է բերել վնասվածքային հետևանքների դրսևորմանը
(Makepeace, 1986; Sugarman & Hotaling, 1989)։
Բռնության հետևանքները կրում են ոչ միայն ֆիզիկական, այլև մարմնի վրա
ակնհայտ երևացող բնույթ: Բռնության հետևանքները կարող են լինել շատ ավելի
խորքային ու անտեսանելի: Նման հետևանքներն առավելապես կապված են
հոգեկան

առողջության

ոլորտում

տեղի

ունեցող

փոփոխություններով`

կլինիկական բնույթ կրող ընկճախտ, սեռավարակներ, հետվնասվածքային տրավմատիկ սթրես, վագինալ ինֆեկցիաներ, ցածր առողջական մակարդակ (Gleason,

1993; Plictha, 1996; McCauley, Kern, Kolodner, Dill, & Schroeder, 1997; P.H. Smith,
Edwards, & DeVellis, 1998)։ Նրանց մոտ որպես հետևանք կարող են դրսևորվել
վարքային այնպիսի ձևեր, ինչպիսիք են ինքնասպանությունը և թմրանյութերի
կամ ալկոհոլի չարաշահումը: Առկա են նաև տնտեսական ու սոցիալական
հետևանքներ: Բռնարար կնոջ զուգընկերը կարող է սահմանափակել կնոջ տնային
ռեսուրսները և վերահսկել որոշումների կայացման գործընթացը, երեխաների
դաստիարակության հիմնախնդիրները, ինչպես նաև կնոջ աշխատանքային
իրավունքների հետ կապված որոշումները (J.C. Campbell & Lewandowksi, 1996;

Plitcha, 1996; Tjaden & Thoennes, 1998)։ Ընտանեկան բռնությունն ազդում է կանանց
եկամուտների և աշխատանքի վայրում մնալու վրա (A. Browne, Salomon, & Bassuk,

1999)։
Երեխաները, որոնք բռնության շղթաներում են ապրում, արժանանում են
բռնության ենթարկված իրենց մայրերի ճակատագրին:
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ԱՂԶԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՂ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԿԱԼՈՒՄ

Հարաբերությունները,

որոնցում

կանայք

համարվում

են

զոհ,

իսկ

բռնարարների դերում հանդես են գալիս տղամարդիկ, չունի կենսաբանական
հիմքեր, քանի որ կանայք չեն ծնվում որպես զոհ, իսկ բռնարար տղամարդիկ էլ
չունեն ագրեսոր լինելու կենսաբանական նախապայմանավորվածություն: Ընդհակառակը, հենց սոցիալական այն կարծրատիպերը, որոնք առկա են հասարակությունում, մշակութային արժեքները, կանանց և տղամարդկանց միջև առկա
անհավասարություններն են նպաստում են նրան, որ կանանց հանեպ դրսևորվում
են բռնության տարբեր տեսակներ:
Կանանց զոհայնացման պատճառները հասկանալու համար նախևառաջ
պետք է հասկանալ սոցիալ-մշակութային այն արժեքներն ու նորմերը, որոնք
որոշակի անհավասարություն են սահմանում սեռերի միջև, որոնք ենթադրում են,
որ կանայք պետք է հանդես գան զոհի դերում, իսկ տղամարդիկ` բռնարարների,
հանցավորների: Այն հասարակությոններում, որոնցում կանայք և տղամարդիկ
ընկալվում են որպես հավասար, որոնց միջև չեն դրվում որոշակի սահմաններ,
կանանց հանդեպ բռնության դրսևորումներն ավելի հազվադեպ բնույթ են կրում:
Այս գլխում ներկայացվել են այնպիսի ուսումնասիրություններ, որոնցում կանայք
դիտարկվում էին որպես ավելի թույլ, որոշումներ կայացնելու իրավունքից զուրկ,
անինքնավստահ մարդիկ, որոնց հանդեպ

տարիքային տարբեր շրջաններում

դրսևորվում էին բռնության ամենատարբեր ձևերը: Կանայք ևս կարող են հանդես
գալ բռնարարների դերում, որը ևս մեկ անգամ հանգեցնում է նրան, որ
բռնությունը, այնուհանդերձ, չունի գենդերային պայմանավորվածություն:
Մեր օրերում աղջիկների և կանանց հանդեպ դրսևորվող բռնությունը
համարվում է առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների ոլորտին
պատկանող հիմնախնդիր: Ներկայումս ուսումնասիրությունների ուշադրությունը
անհատների հոգեբանական առանձնահատկություններից անցում է կատարել
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սոցիալ-մշակութային գործոնների ուսումնասիրությանը, որոնք հանգեցնում են
նրան, որ աղջիկների և կանանց հանդեպ բռնություն է դրսևորվում: Սոցիալական,
հասարակական, առողջապահական տարբեր համակարգեր նաև աշխատում են
այն ուղղությամբ, որ ստեղծեն կանխարգելիչ ծրագրեր, որոնք հնարավորություն
կտան աղջիկներին և կանանց խուսափելու բռնության ենթարկվելուց:
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