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ԱզգայինԱզգայինԱզգայինԱզգային    ավանդույթներըավանդույթներըավանդույթներըավանդույթները    որպեսորպեսորպեսորպես    ընտանիքումընտանիքումընտանիքումընտանիքում    
բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    դաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակության    հիմքհիմքհիմքհիմք    

ՇահնազարյանՇահնազարյանՇահնազարյանՇահնազարյան    ՆառաՆառաՆառաՆառա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ազգային ավանդույթ, սովորույթ, ընտանիք, բարոյա-
կան դաստիարակություն, երեխա, ծնող 

Դարեր շարունակ մարդիկ իրենց ավանդույթներով ցանկացել են արտահայ-
տել իրենց պատկերացումները կյանքի, բնության, աշխարհի մասին: Ժողովուրդն 
իր ազգային խաղերը, երգերը, պարերը, բանահյուսությունը հենց այնպես չի 
ստեղծել, այլ գիտակցորեն, դաստիարակչական նպատակ հետապնդելով: Դրանց 
միջոցով երեխան աշխարհը ճանաչում է ամբողջ հոգով, նա տեսնում է լավի ու 
վատի, բարու և չարի, արդարի և անարդարի, ճշմարիտի և կեղծի պայքարը, ար-
տահայտում սեփական վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ, որոնք էլ անգնահա-
տելի դեր են խաղում բարոյական դաստիարակության գործընթացում: 

Յուրաքանչյուր ընտանիք ձևավորվում է որոշակի նորմերով ու ավանդույթ-
ներով, որոնք ամրագրվել են նախնիներից եկած լավագույն փորձով: Դրանք 
ապահովում են ընտանիքի անդամների փոխհարաբերությունների կայունությու-
նը, կարգավորում մարդկանց վարքագիծը: Ծնողների բարոյական մակարդակը, 
նիստ ու կացը, կենսաձևը, նպատակներն ու ձգտումները մեծ նշանակություն 
ունեն երեխայի բարոյական դաստիարակության գործում: Ուսումնասիրություն-
ների ժամանակ ծնողներին տրված այն հարցին, թե արդյոք իրենց    ընտանիքնե-
րում պահպանվում են ազգային ավանդույթները, 78%-ը դրական պատասխան 
էին տվել: Սակայն հարցաթերթիկների արդյունքները ցույց տվեցին, որ նրանց 
պատկերացումներն ազգային ավանդույթների մասին շատ սահմանափակ են:  

Շատ հաճախ ընտանեկան ավանդույթ ասելով՝ հասկանում են միայն ընտա-
նեկան տոները, սակայն ավանդույթն այն ամենն է, ինչն ընդունված է ընտանի-
քում, օրինակ՝ հարգել մեծերին, օգնել միմյանց, միասին աշխատել, կազմակերպել 
հանգիստը, զբաղվել ընթերցանությամբ և այլն: Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է 
ինքն ստեղծել այնպիսի ավանդույթ, որը հատուկ կլինի միայն իրենց: Դրա համար 
պետք է հաշվի առնել ավանդույթին բնորոշ մի քանի հանգամանք. ավանդույթը 
պետք է կրի հաճախակի բնույթ, այն պետք է լինի բնական, առանց արհեստական 
որևէ տարրերի, պետք է հաճելի լինի ընտանիքի բոլոր անդամներին ու արվի 
սիրով և, վերջապես, պետք է դաստիարակչական նպատակ հետապնդի:  

Այն ընտանիքներում, որտեղ դաստիարակությունն իրականացվում էր 
ավանդույթների միջոցով, այնտեղ երեխաները քաջատեղյակ էին իրենց արմատ-
ներին ու պատմությանը, նրանց առաջադիմությունը ավելի բարձր էր, և բարոյա-
կան դաստիարակությունն ավելի ամուր հիմքերի վրա էր դրված: Ինչքան ավան-
դույթն իր բովանդակությամբ հարուստ ու բազմազան է, այնքան բազմակողմանի 
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է զարգանում երեխան: Օրինակ՝ եթե ընտանեկան տոները ուղեկցվեն զվարճալի, 
հետաքրքիր խաղերով, անակնկալներով, հրավիրվեն ընկերներ ու բարեկամներ, 
ապա այդ ընտանիքում մեծացող երեխան կլինի ընկերասեր, բարի, ակտիվ և հյու-
րասեր: Հրաշալի ընտանեկան ավանդույթ է, երբ ծնողները երեխաների հետ անց-
կացնում են հանգիստը, այցելում տեսարժան վայրեր, թատրոններ, թանգարան-
ներ, ինչն էլ նպաստում է բարոյական որոշ արժեքների, ընտանեկան հարաբերու-
թյունների ամրապնդմանը, ընտանիքի անդամների միջև առաջացնում է վստա-
հություն և կապվածություն:  

Ավագ սերունդը հաջորդ սերունդների բարոյական նկարագրի կրողն է: 
Ծնողները ձգտում են երեխայի մեջ ներարկել հարգալից վերաբերմունք մեծերի 
նկատմամբ: Երեխայի նկատմամբ ծնողի ջերմ, սրտակից վերաբերմունքը նրա մեջ 
ձևավորում է մարդասիրություն: Մարդասիրության լավագույն ավանդույթ է հյու-
րասիրությունը, ինչը հայ ընտանիքին բնորոշ առանձնահատկություններից է: 

«Տարբեր են հյուրասիրության ավանդական ձևերը, դրա հետ կապված արա-
րողությունները, սովորույթները: Հայ ընտանիքներում ընդունված է հյուրին, 
անկախ նրա տարիքից, պատշաճ վերաբերմունք ցույց տալը, նրան պատվավոր 
տեղ նստեցնելը, նրա նկատմամբ այնպիսի վերաբերմունքը, որ նա իրեն լավ զգա, 
գոհ մնա» [4,60]: 

Շատ կարևոր է, որ ընտանիքում ձևավորված լինի միասին ճաշելու ավան-
դույթը: Այն հնարավորություն է ընձեռում, որ ընտանիքի անդամները հավաքվեն 
սեղանի շուրջ, զրուցեն, քննարկեն իրենց ծրագրերը, ապագայի պլանները, իրա-
զեկված լինեն մեկը մյուսի խնդիրներին, քննարկեն օրվա իրադարձությունները և 
այլն: Երբ ծնողները զրուցում են, քննարկում օրվա տպավորությունները, խոսում 
իրենց աշխատանքից, երեխաները ևս ծնողների հետ անկեղծանում են, ընտանի-
քում ստեղծվում է բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտ:  

Ընտանիքում է մարդն առաջին պատկերացումներն ստանում բարոյական 
արժեքների մասին, ուստի խիստ կարևոր է բարոյական այն մթնոլորտը, որի մեջ 
նա մեծանում է: Եթե երեխան մեծանում է բարոյական ամուր հիմքեր ունեցող ըն-
տանիքում, ուր տիրում է սիրո, փոխհամաձայնության և հարգանքի մթնոլորտ, 
ապա այն իր անջնջելի կնիքն է թողնում նրա բարոյական կերպարի ձևավորման 
վրա: Իհարկե, որոշակի տարիքից հետո երեխան մտնում է արդեն այլ միջավայր՝ 
բակ, մանկապարտեզ, դպրոց և այլն: Այնուամենայնիվ, այն դաստիարակությու-
նը, որը նա ստացել է ընտանիքում, նրան ուղեկցում են իր ողջ կյանքի ընթացքում: 
Ընտանիքում տիրող մթնոլորտը գերազանցապես կախված է ամուսինների փոխ-
հարաբերություններից: Երբեմն արտաքուստ մանր թվացող երևույթները կու-
տակվում են և ազդում ընտանեկան մթնոլորտի վրա: Այս պայմաններում մեծա-
նալով` երեխան կրում է նրա խորն ազդեցությունը: Երեխան անմիջապես նկա-
տում է ծնողների փոխհարաբերությունների մեջ առաջացած սառնությունը: «Այս 



– 352 – 

բոլորի պատճառն այն է, որ ծնողներն ընտանիքի ներսում խաղաղ մթնոլորտ չեն 
ստեղծում և երեխաների դաստիարակության կարևորությունը չեն գիտակցում: 
Դրան հակառակ, երբ ընտանիքում համերաշխություն է տիրում, այնտեղ երեխա-
ներն աչքի են ընկնում իրենց լավ վարքով և գերազանց առաջադիմությամբ»[3,75]: 
Իհարկե, յուրաքանչյուր ընտանիքում կարող են լինել փոքրիկ անախորժություն-
ներ, սակայն ամուսինները պետք է միշտ փոխադարձ ներողամտություն ցուցա-
բերեն: Դրա համար բավական է սիրել ու հարգել միմյանց, լինել զիջող, և բոլոր 
հարցերը խաղաղությամբ կլուծվեն: Թե ինչպիսին կլինի երեխայի զգացմունքա-
յին, հոգեբանական վիճակը, կախված է ընտանեկան փոխհարաբերությունից: 
Երեխայի համար հոր և մոր վարքագիծը օրինակ է դառնում, որը նա հետագայում 
կկրկնի այլ մարդկանց հետ հարաբերությունների ժամանակ: Եթե ընտանիքում 
տիրում են ջերմ ու բարեկամական հարաբերություններ, ապա երեխան նույն 
կերպ կվարվի մարդկանց հետ, քանի որ նրա համար այդպիսի վարքագիծը օրի-
նակելի է: Ընտանիքում պետք է տիրեն սերն ու համերաշխությունը, փոխհամա-
ձայնությունն ու ներողամտությունը, զիջելու և դիմացինի կարծիքը հաշվի 
առնելու կարողությունը, որոնց շնորհիվ դարեր ի վեր հայ ընտանիքը պահպանել 
է իր ազգային դիմագիծը: Այդպիսի ընտանիքում մեծացող երեխան չի կարող 
վատը լինել, չի կարող մեծին արհամարհել ու չհարգել, չի կարող ինքնահավան ու 
եսասեր լինել: Ծնողները պետք է հետևողականորեն և նպատակասլաց ղեկավա-
րեն երեխայի բարոյական ըմբռնումների ձևավորումը: Փոխադարձ հարգանքի, 
հոգատարության ու վստահության պայմաններում միայն հարգալից վերաբեր-
մունքը կդառնա երեխայի վարքի սովորական ձև: 

Ծնողների փոխհարաբերությունները միմյանց միջև և երեխաների հետ հա-
մարվում է մեծի հանդեպ հարգանք դրսևորելու առաջին նախապայմանը: Երե-
խաները չեն հարգում այն ծնողներին, ովքեր անարդար են իրենց հանդեպ, ովքեր 
ամեն մի չնչին պատճառից գոռգոռում են, վիրավորում երեխայի ինքնասիրու-
թյունը, առավել ևս ֆիզիկական պատժի ենթարկում: «Հարգել երեխային և նրա 
մարդկային արժանապատվությունը՝ նշանակում է ոչ միայն չգործադրել ֆիզիկա-
կան պատժի միջոցները և չդիմել կույր հնազանդեցման միջոցին, այլ նշանակում 
է նաև կիրթ ու քաղաքավարի վերաբերմունք ցուցաբերել նրա նկատմամբ, չվիրա-
վորել և չարհամարհել    նրա անձը» [7,39]: Ա.Ս.Մակարենկոն ասել է. «Որքան կա-
րելի է ավելի մեծ պահանջ մարդուց և որքան կարելի է ավելի մեծ հարգանք 
նրան» [5,147]: Պետք է ոչ միայն չվիրավորել երեխայի արժանապատվությունը, 
այլև հետաքրքրվել այն ամենով, ինչ հուզում է երեխային, նրա կյանքով, ուրախա-
նալ նրա ուրախություններով և անհանգստանալ անհաջողությունների դեպքում: 
Երեխան իր էությամբ կարիք է զգում խնամքի, հոգատարության և պաշտպանու-
թյան, քանզի դեռ ձևավորված չէ:  

Երեխայի բարոյական դաստիարակության գործում անգնահատելի նշանա-
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կություն ունեն ծնողների, ընտանիքի այլ անդամների խելացի զրույցները, որոնք 
ուղեկցվում են կոնկրետ օրինակներով: Հարկավոր է երեխային պատմել շրջա-
պատող մարդկանց լավագույն գործերի, նրանց աշխատանքի, մարդասիրության 
ու հոգատարության մասին: «Երբեք չի կարելի բամբասել բարեկամներին, հարա-
զատներին, հարևաններին ու ընկերներին: Դա շատ վնասակար սովորույթ է ու 
կարող է ամրանալ, մշտական բույն դնել երեխայի հոգում…» [2,16]: Երեխային 
պետք է բացատրել, որ բոլորն էլ ունեն որոշ թերություններ, սխալներ, սայթա-
քումներ, որի դեպքում պետք է օգնել նրանց` վերացնելու դրանք: Հարկավոր է 
նաև, որ մենք երեխային ցույց տանք կոնկրետ օգնություն, ասել, թե ինչը կարելի է, 
ինչը՝ ոչ: Շատ ժամանակ երեխաները վատ քայլ են անում առանց հասկանալու, 
դրա համար պետք է օգնել նրանց՝ գնահատելու կատարված քայլը: Օրինակ՝ երե-
խան չարչարում է կենդանուն, որովհետև ոչ ոք չի ասել, որ դա չի կարելի, ցավ է 
պատճառում կենդանուն: Այսինքն՝ երեխաներին տրվելիք ցուցումները, խոր-
հուրդները պետք է տրվեն կոնկրետ և զուգակցվեն լավ օրինակներով: Իհարկե, 
այստեղ պետք է լինել չափավոր: Չպետք է երեխայի ամեն մի քայլին հետևել, 
խոսել, ուղղել, ձանձրացնել անտեղի միջամտություններով: Նման ծնողներն 
իրենց դիտողություններով ուղղակի հանգիստ չեն տալիս երեխային: Երեխան 
հաճախակի նկատողություններից ձանձրանում է, վարժվում դրանց և այլևս ոչ մի 
ուշադրություն չի դարձնում դրանց վրա: Այս ամենից խուսափելու համար մեծ 
նշանակություն ունեն ընտանիքում ձևավորված ճիշտ ավանդույթները: Անհրա-
ժեշտ է հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնել երեխայի հետ, զբոսնել, զրու-
ցել, համբերությամբ պատասխանել նրան հուզող հարցերին: Պետք է երեխայի 
մեջ ձևավորել մարդասիրություն: Նրանք պետք է վարժվեն հոգ տանել փոքր եղ-
բոր կամ քրոջ նկատմամբ, պարտավոր են օգնել ընտանիքի ավագ անդամներին, 
հատկապես, եթե նրանք հոգնել են կամ հիվանդացել, պատրաստակամ լինեն 
օգնել ընկերներին ուսման մեջ: Շատ լավ է, երբ երեխան պահում է կենդանիներ, 
ինչը նրանց սովորեցնում է հոգատարություն, կազմակերպվածություն և արթ-
նացնում բարի զգացմունքներ: Մարդասիրության հետ միասին պետք է դաստիա-
րակել անհանդուրժողականություն անարդարության ու դաժանության նկատ-
մամբ:  

Երեխան միշտ ձգտում է նմանվել նրան, ով ավելի շատ է հեղինակություն 
վայելում, ում ազդեցությունն իր վրա ավելի մեծ է: Եթե չլիներ այդ ընդօրինակելու 
ձգտումը, շատ դժվար կլիներ նորի յուրացումը: Երբ մայրը հարևաններից չարա-
խոսում է, իսկ նրանց ներկայության դեպքում սիրալիր է լինում, երեխան նույն-
պես սովորում է երկերեսանիություն, կեղծավորություն: Մարդու բացակայության 
պարագայում նրան չվատաբանելը ևս ավանդույթ է: Երեխան նաև շատ շուտ է 
հասկանում, թե ինչպիսին է ծնողը՝ իբրև հասարակության անդամ, նրանց վարքի 
դրական և բացասական գծերը: Երբեմն մայրը բողոքում է, որ երեխան կոպիտ է, 
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բայց երբ ուշադիր հետևում ենք, ապա նույն կոպտությունը նկատում ենք մոր 
մոտ: Նա կարող է դրսում կոպտել վաճառողին կամ հարևանին, ինչը չի վրիպում 
երեխայի աչքից: Եթե երեխան նկատում է, որ չափահասները երբեմն ճիշտ չեն 
խոսում, ապա ինքը ևս սովորում է ստախոսություն: Ոչ մի ծնող չի կարող ճիշտ 
դաստիարակել իր երեխային, եթե ինքն անկազմակերպ է ապրում, երբ իր սեփա-
կան վարքի նկատմամբ իրեն հաշիվ չի տալիս: Եթե ծնողն ուզում է երեխային 
ուղղել, ապա այն պետք է սկսի նախ իրենից, հետո՝ իր ընտանիքի անդամներից:  

Շատ կարևոր է երեխային սովորեցնել համեստ հագնվել: Գեղեցիկ և ժամա-
նակակից հագնվել չի նշանակում աչքի ընկնել և հագնվել տարիքին անհամապա-
տասխան: Կարևոր ավանդույթ է, երբ տան համար կահույք ընտրելիս, հագնվելիս 
և ընդհանուր նիստ ու կացի ժամանակ շեշտը դրվում է ոչ թե ճոխության, այլ ճա-
շակի վրա: «Երեխան իր պահանջները պետք է համապատասխանեցնի ընտանի-
քի նյութական հնարավորությունների հետ: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ նա 
ճանաչի և գնահատի ծնողների աշխատանքը, մասնակցի ընտանեկան բյուջեի 
քննարկմանը»[6,46-47]: Պատկերացում կազմելով ընտանիքի նյութական կարիք-
ների և հնարավորությունների մասին՝ երեխայի մեջ դաստիարակվում է խնայո-
ղություն և հարգալից վերաբերմունք մեծերի աշխատանքի նկատմամբ: 

Բարոյական այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են ընկերասիրությունը, կար-
գապահությունը, աշխատասիրությունը, ազնվությունը, էթիկայի նորմերը, հնա-
րավոր է ձևավորել բարոյական ավանդույթների միջոցով: Օրինակ՝ բարոյական 
ավանդույթ է, երբ մեծահասակի ներս մտնելու ժամանակ երեխան ոտքի է կանգ-
նում՝ նրան զիջելով իր տեղը, խոսելու ժամանակ չի ընդհատում խոսակցին և 
այլն: Վարվեցողության այս ձևերը նրա մեջ ձևավորում է բարեվարքության սովո-
րություններ: 

«Ինչու հատկապես դաստիարակել արարքը և սովորույթը: Որովհետև եթե 
լավ արարք դաստիարակեք, դրական վարքագիծ կստանաք, լավ սովորույթ դաս-
տիարակեք, հրաշալի բնավորություն կստանաք: Այդ երկուսի միասնությունից 
ծնվում է օրինակելի մարդը, իսկական քաղաքացին, բարոյապես զարգացած անձ-
նավորությունը» [1,251]: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ծնողները լինեն բարոյա-
պես ազնիվ, տանը, հասարակական և աշխատանքային վայրերում, կոլեկտիվում, 
ընկերական շրջապատում հանդես գան իսկական քաղաքացու կերպարով:  

Երեխայի բարոյական դաստիարակությունն առավել արդյունավետ է, երբ 
այն իրականացնելիս հաշվի են առնվում տվյալ ժողովրդի առանձնահատկու-
թյունները, երբ դաստիարակության մեթոդիկան համալրվում է այն դրական ար-
ժեքներով, որ ամեն մի ժողովուրդ մշակել է իր պատմական զարգացման ընթաց-
քում, ինչն էլ արտացոլվում է գրականության մեջ կամ պահպանվում է իր կենցա-
ղի, սովորությունների ու ավանդույթների մեջ և պրակտիկորեն գործադրվում ըն-
տանեկան դաստիարակության բնագավառում: 
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Բարոյական դաստիարակության հաջողությունը պայմանավորված է 
ավանդույթներով, որոնք ստեղծվում են միևնույն գործողությունները սիստեմա-
տիկ կրկնելու հետևանքով: Բազմաթիվ ավանդույթներ օգնում են երեխայի մտա-
հորիզոնի զարգացմանը: Ավանդույթը յուրատեսակ բարոյական վարժություն է, 
որը երեխաների մոտ մշակում է բարոյական հմտություններ ու սովորություններ: 
Արժեքավոր է, երբ ընտանիքում ձևավորված ավանդույթները չեն կրկնվում ճիշտ 
նույնությամբ: Կարելի է տարեցտարի այն կատարելագործել, անցկացնել ավելի 
բարձր մակարդակով, նորամուծություններ անել, այլապես միօրինակությունը 
կարող է ձանձրույթ պատճառել, և ավանդույթը կարող է կորցնել իր հետաքրքրու-
թյունը:     

Այսպիսով, ազգային ավանդույթներում կենտրոնացված են բարոյական լա-
վագույն հատկանիշները, ամրագրված են պատմականորեն հաստատագրված 
մարդկային հարաբերությունների կանոններն և սկզբունքները, որոնք մեծ ազդե-
ցություն ունեն երեխայի բարոյական դաստիարակման գործում, և որի հիմքը 
դրվում է ընտանիքում: 
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В статье представлена роль национальных традиций в осуществлении нравст-
венного воспитания в семье. Выявляются такие ключевые педагогические условия, 
как беседы, личный пример и авторитет родителей, моральная атмосфера семьи и 
т. д. Также выявляются нравственные ценности и традиции, способствующие их 
формированию. 

Представлены результаты опроса родителей о национальных традициях в их 
понимании, выявлены типичные черты традиций. 
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 The article is concerned with the role of national traditions for enhancing moral 

education in the family. The key pedagogical conditions touched upon in the article are 
as follows: as conversations, parents' personal example and reputation, the moral 
atmosphere of the family, and so on. The article also touches upon the moral values and 
the traditions necessary to promote the development of those values. 

The article presents the results of the survey conducted with parents and their 
perception of national traditions. It also reveals the distinctive features of the tradition. 

 


