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պաշտպանություն, դպրոց, ընտանիք, դաստիարակություն, ագրեսիվություն, 
իրավունքներ, սոցիալական մանկավարժ: 

    
Վերջին շրջանում առավել մեծ շրջանառություն է գտել հասարակության 

հումանիզացիա (մարդասիրություն) հասկացությունը: Պետք է նշենք, որ հասա-
րակության մեջ այսօր էլ դաժանությունը դեռևս չի զիջում իր դիրքերը, իսկ մեր 
հասարակությունը դադարում է լինել «երեխայակենտրոն», ինչպիսին էր 18-րդ 
դարից սկսած: Սա նշանակում է, որ երեխան զիջում է իր դիրքերը և գրավում է 
առավել ցածր, անհետևողական դիրք: 

Մարմնական և այլ նվաստացնող պատիժները, սպառնալը և սեռական 
բռնությունը կրթական համակարգում տարածված բռնության բազմաթիվ ձևերից 
են: Դպրոցական բռնությունները հաճախ արմատացած են դպրոցական մշակույ-
թում, ընդունված են հանրության կողմից և հաճախ չեն բարձրաձայնվում: Դրանք 
ներկայացվում են որպես բացակայությունների, դպրոցից դուրս մնալու և դրա-
կան ազդակների բացակայության պատճառ: Դպրոցում մարմնական պատիժը 
ֆիզիկական բռնության ամենատարածված ձևերից է: Երեխայի իրավունքների 
մասին հռչակագիրը պահանջում է կրթական համակարգից ձեռնարկել բոլոր մի-
ջոցները` ապահովելու դպրոցական կարգապահությունն այնպես, որ այն պահ-
պանի երեխայի մարդկային արժանապատվությունը հռչակագրի դրույթներին 
համաձայն: 

Դպրոցներում բռնության բոլոր ձևերից երեխաների պաշտպանությունն 
ապահովելը համարվում է դպրոցի պարտականությունը: Բռնության, որպես օրի-
նաչափ դրսևորման վերացման գործում դպրոցները կարևորագույն դեր ունեն. 
Նրանք պետք է աշակերտներին, նրանց ծնողներին ու համայնքներին սովորեցնեն 
ինչպես հաղորդակցվել, բանակցել և լուծել հակամարտությունները ավելի 
կառուցողական ձևով [1, 19]:  

Դպրոցներում երեխաների նկատմամբ կիրառվող բռնությունները բաժա-
նում ենք երեք խմբի` 

1. ֆիզիկական և հոգեբանական բռնություն – բռնության այս տեսակները 
դպրոցում կիրառվում են ուսուցիչների, աշակերտների կամ դպրոցի աշխատա-
կազմի կողմից: Մարմնական պատիժները հիմնականում իրականցվում են ձեռ-
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քերով, ձողերով կամ փայտե ձեռնափայտերով. դրանք որոշ դպրոցներում հա-
մարվում են «օրինական ու լիազորված»: 

2. Սեռական բռնություն – դպրոցներում տեղի ունեցող սեռական բռնու-
թյունները հիմնականում ուղղված են աղջիկներին և կատարվում են տղամարդ 
ուսուցիչների կամ համադասարանցիների կողմից: 

3. Բարոյահոգեբանական բռնություն` ծաղր – Սա վարքի մի տեսակ է, որը, 
հիմնականում լինելով բանավոր, պատասխան չստանալու դեպքում կարող է 
հանգեցնել ծայրահեղ դաժանության: Այս վարքը ցուցաբերող երեխաների մոտ 
կեսը և´ զոհեր են, և´ նախաձեռնողներ: Համացանցը և բջջային հեռախոսները 
նոր հնարավորություններ են ստեղծում էլեկտրոնային նամակների, քննարկում-
ների, անհատական ինտերնետային էջերի, տեքստային ուղերձների և նկարների 
փոխանցման միջոցով ծաղրելու համար [2, 51]:  

Դպրոցում բռնության զոհ կարող է դառնալ ցանկացած երեխա, մասնավո-
րապես նրանք, ովքեր հասակակիցներից ինչ-որ բանով տարբերվում են: Ամենից 
հաճախ դրանք այն երեխաներն են, ովքեր ունեն` 

•  ֆիզիկական արատ. երեխաներ, որոնք կրում են ակնոցներ, ունեն լսողա-
կան, շարժողական համակարգի խախտումներ: Այսինքն՝ հիմնականում այն երե-
խաները, ովքեր չեն կարող համապատասխան պատասխան տալ նախաձեռնող-
ների գործողություններին: 

•  Վարքային առանձնահատկություններ. ծաղրման թիրախ են դառնում 
պարփակված և, հակառակը, չափից ավելի ակտիվ երեխաները: Որոշ չափով գե-
րակտիվ երեխաներն իրենց հասակակիցներից ավելի «անամոթ» են, միաժամա-
նակ նաև միամիտ [10, 46]:  

•  Արտաքին տվյալներ. այն ամենը, ինչը երեխային առանձնացնում է 
շրջապատողներից, կարող է հանդիսանալ ծաղրի պատճառ` կարմրահերություն, 
պեպեններ, դուրս ցցված ականջներ, ծուռ ոտքեր, գլխի առանձնահատուկ ձև, 
մարմնի քաշ (գիրություն կամ նիհարություն) [8, 105]:  

•  Սոցիալական հմտությունների զարգացման ցածր աստիճան. կան երե-
խաներ, որոնք չեն կարողանում խոսքային և ֆիզիկական բռնությանը տալ հա-
մարժեք պատասխան վատ զարգացած ինքնաարտահայտման և հաղորդակցման 
կարողությունների պատճառով: Սոցիալական հմտությունների նորմալ զարգաց-
մամբ երեխաների համեմատությամբ վատ զարգացած սոցիալական հմտություն-
ներով երեխաները ավելի հեշտ են ընդունում զոհի կարգավիճակ: Զոհի դերին 
համակերպված երեխան հաճախ փորձում է արդարացնել բռնություն իրակա-
նացնողներին. «ուրեմն ես այդպիսին եմ, ես դրան արժանի եմ» [6, 7]:  

•  Վախ դպրոցից. սա առաջանում է, երբ երեխան դպրոց է հաճախում ար-
դեն իսկ բացասական տրամադրվածությամբ: Երբեմն այդ վախը փոխանցվում է 
ծնողներից, որոնք իրենց ժամանակին ևս ունեցել են խնդիրներ դպրոցում: Վախի 
առաջացման խթան կարող է հանդիսանալ «չար ուսուցչի» կամ էլ բացասական 
գնահատականների մասին պատմությունները: Երեխան, որն ունի անվստահու-
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թյուն և վախ դպրոցի նկատմամբ, առավել հաճախ է դառնում բնության զոհ: 
•  Կոլեկտիվում գործելու անփորձություն (տնային երեխաներ). երեխանե-

րը, որոնք մինչև դպրոցը չեն հաճախել մանկական խմբակներ, ներգրավված չեն 
եղել որևէ մանկական կոլեկտիվում, կարող են չունենալ հաղորդակցման համար 
անհրաժեշտ հմտությունները: Սրա հետ միասին նրանք իրենց գիտելիքներով և 
կարողություններով կարող են գերազանցել մի շարք երեխաների, որոնք հաճա-
խել են մանկական խմբակներ: 

•  Հիվանդություններ. գոյություն ունեն հիվանդությունների մի շարք տե-
սակներ, որոնք առաջացնում են հասակակաիցների ծաղր: Օրինակ՝ էպիլեպսիա, 
կակազություն, խոսքային խախտումներ և այլն [9, 52]:  

•  Մտավոր կարողությունների ցածր մակարդակ և ուսուցման դժվարու-
թյուններ. ցածր առաջադիմությունը ձևավորում է երեխայի ցածր ինքնագնահա-
տականը. «Ես չեմ հաղթահարի: Ես ուրիշներից վատն եմ…»: Ցածր ինքնագնահա-
տականը կարող է դրսևորվել երկու ձևով` մի դեպքում երեխան ներկայանում է 
որպես զոհ, մյուսում` որպես բռնություն իրականացնող [10, 54]:  

Այսպիսով՝ մտավոր կարողությունների ցածր մակարդակ և ուսուցման 
դժվարություններ ունեցող երեխան կարող է լինել և´ բռնություն իրականացնող, 
և´ բռնության զոհ: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն երեխաները, ովքեր գտնվում 
են մանկական դեպրիվացիայի վիճակում (այսինքն՝ նորածնության շրջանում 
սեր, հոգատարություն չստացած երեխաները, «սոցիալական որբեր»-ը) հետագա-
յում ավելի շատ են հակված բռնություն կիրառելու, քան այն երեխաները, ովքեր 
ապրում են լիարժեք ընտանիքում [4, 129]:  

Բռնություն իրականացնելու առավել մեծ հակում ունեն այն երեխաները, 
որոնք ապրում են ոչ լիարժեք, ավտորիտար, կոնֆլիկտային ընտանիքներում: 

Չնայած դպրոցական բռնության դեմ պայքարի արդյունավետ մեթոդները 
պետք է համապատասխանեցվեն կոնկրետ հանգամանքներին, բոլոր տեսակի 
արձագանքները պետք է հիմնված լինեն «Երեխայի իրավունքների պաշտպանու-
թյան վերաբերյալ հռչակագրի» դրույթների վրա: Դպրոցները, որոնք ընդունել են 
իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումներ դեպի բռնության կանխարգելումը, 
նպաստավոր են երեխաների համար: Նրանք պետք է սատարեն ու պաշտպանեն 
երեխաների զգացմունքային, սոցիալ-հոգեբանական և ֆիզիկական բարեկեցու-
թյունը` ապահովելով առողջ և պաշտպանիչ կրթական մթնոլորտ, որը ներառա-
կան է բոլոր երեխաների համար` և´ աղջիկների, և´ տղաների [7, 124]:  

Դպրոցում երեխաների նկատմամբ բռնության կանխագելման համար մեծ 
դեր ունի սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը: Սոցիալական մանկավարժի 
աշխատանքի առաջին և կարևորագույն նպատակը երեխայի իրավունքների և հե-
տաքրքրությունների պաշտպանությունն է [5, 263]: Բռնության ենթարկված երե-
խայի հետ աշխատանքը ընթանում է փուլերով: Այս խնդրի առկայության մասին 
վկայում են այն ազդակները, որոնք բացահայտում են երեխայի իրավունքների ու 
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ազատությունների ոտնահարվելը: Տեղեկատվության աղբյուր կարող են հան-
դիսանալ ծնողը, բժիշկը, թաղամասային ոստիկանը, հարևանները, այլ երեխա-
ների ծնողները և այլք: Ազդակների ի հայտ գալուց հետո սոցիալական մանկա-
վարժին խորհուրդ է տրվում փաստերը արձանագրել ժամանակագրական կար-
գով: Այս տիպի օրագիրը կօգնի ոչ միայն հաշվետվություն կազմելիս, այլ նաև 
գործողությունների հետագա պլան կազմելիս: Սոցիալական մանկավարժի աշ-
խատանքի փուլային տեսքը կարող ենք ներկայացնել սխեմատիկորեն:  

 
Աղյուսակ 1 

Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի փուլերը դպրոցում բռնության Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի փուլերը դպրոցում բռնության Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի փուլերը դպրոցում բռնության Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի փուլերը դպրոցում բռնության 
զոհ դարձած երեխաների հետզոհ դարձած երեխաների հետզոհ դարձած երեխաների հետզոհ դարձած երեխաների հետ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Երեխայի իրավունքների ոտնահարման մասին տվյալների ստացում 

Երեխային ընտանիքի մասին տվյալների հավաքում 

Երեխայի հետ զրույց 

Հանդիպում երեխայի ընտանիքի հետ՝  երեխայի համար սոցիալական 
դաստիարակության պայմանները որոշելու նպատակով 

Հանդիպում համադասարանցիներ հետ՝  երեխայի 
հարաբերությունները հասակակիցների հետ որոշելու նպատակով 

Հանդիպում դպրոցի տնօրենի, ուսուցիչների և հենց բռնություն 
կիրառող անձնավորության հետ 

Վերականգնողական աշխատանքի համաձայնության կնքում և 
այդ համաձայնության գործնական իրացում 

Աշխատանքի արդյունքների բացահայտում: Բռնություն կիրառողի 
վարքի շտկում: Բռնության ենթարկվածի վերականգնում  

հասարակություն: 
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Ընդհանուր առմամբ բռնության զոհ դարձած երեխաների հետ սոցիալական 
մանկավարժի աշխատանքի սկզբունքները կարող ենք տարանջատել այսպես. 

1. վստահության մթնոլորտի ստեղծում` «սոցիալական մանկավարժ-երե-
խա», 

2. երեխայի վերականգման աշխատանքներին բոլոր պետական և ոչ պետա-
կան հաստատությունների ներգրավում [3, 154]:  

Այսպիսով՝ պետք է նշել, որ բռնության ենթարկված երեխան կարիք ունի 
ճիշտ և ժամանակին ցուցաբերված օգնության: Հետաքրքրված կազմակերպու-
թյունների և ծառայությունների կողմից անհրաժեշտ մասնագետների տրամա-
դրումը անհրաժեշտ է այս երեխաների հոգեկան առողջացման համար: 

Խնդրո առարկա հարցի շուրջ Վանաձորի մի քանի դպրոցների VII-XII դա-
սարաններում կատարել ենք թվով 100 աշակերտների հետ հարցումներ: Արդյուն-
քում պարզվել է, որ ուսուցիչների կողմից հարցված աշակերտների 30%-ը 
ակնհայտ ենթարկվել է բռնության, որոնցից 20%-ը աղջիկ են, 25%-ը երբեմն է են-
թարկվել բռնության, որոնցից 15%-ն են աղջիկ և նրանց ընդամենը 45%-ն է, որ 
երբեք ուսուցիչների կողմից բռնության ոչ մի տեսակի չի ենթարկվել:  

Հարցված աշակերտների 42%-ը ակնհայտ ենթարկվել է բռնության համա-
դասարանցիների կողմից, որոնցից 25 %-ը աղջիկներ են, երբեմն ենթարկվել են 
բռնության 32%-ը, որոնց 18%-ն է աղջիկ, և 26%-ն է, որ երբևէ չի ենթարկվել բռնու-
թյան: 

 Աղյուսակ 2 

 

30%

25%

45%

ՈւսուցիչներիՈւսուցիչներիՈւսուցիչներիՈւսուցիչների կողմիցկողմիցկողմիցկողմից ենթարկվելենթարկվելենթարկվելենթարկվել ենենենեն
բռնությանբռնությանբռնությանբռնության

Ակնհայտ
ենթարկվել են
բռնության
Երբեմն ենթարկվել
են բռնության

Երբեք չեն
ենթարկվել
բռնության
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Обеспечивать защиту детей в школах от всех форм насилия является 
обязанностью школы. Любой ребенок в школе может стать жертвой насилия, 
особенно дети, которые несколько отличаются от сверстников. Большую 
склонность к насилию имеют дети, которые живут в семьях с конкретными 
проблемами. Первая и самая важная задача в работе социального педагога – защита 
прав и интересов детей. Работа социального педагога с жертвами насилия 
реализуется поэтапно. 
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It is the responsibility of the school to protect children from different kinds of 
violence in schools. Each child may become a victim of violence, especially those, whose 
age differs from the one of their coevals. Children living in the families with many 
problems are especially inclined to violence. The first and the main aim of the social 
pedagogue is the protection of child’s rights and interests. The work with the children 
becoming a victim of violence is to be carried out in definite stages. 

 

    

  


