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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Ներկա ժամանակներում արդիական և հրատապ է հասարակության տարբեր շրջաններում՝ 

հատկապես կրթական համակարգում բուլինգի առկայության ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև 

տվյալ երևույթի նվազեցմանն ու կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպումը։ 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բուլինգ ևերևույթով 

սկսել են զբաղվել վերջին տարիներին և երևույթի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը 

բնակչության մեջ ցածր տոկոս է կազմում։ Սա հատկապես լուրջ խնդիր է դպրոցների համար, որտեղ, 

ինչպես և աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, շատ ավելի հաճախ է նկատվում այս երևույթը: Մեր 

ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բուլինգի վերաբերյալ հետազոտություններ և 

վիճակագրություն ՀՀ-ում գրեթե չկա, ինչը թույլ չի տալիս հստակ պատկերացում ունենալ երևույթի 

տարածվածության, ինչպես նաև դրա նկատմամբ վերաբերմունքի ու կանխարգելմանն ուղղված 

աշխատանքների մասին։  

    Ըստ Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության (ՀԱԿ)` «Բռնությունը անհատի կամ 

խմբի կողմից երեխայի նկատմամբ՝ հեղինակության կամ ֆիզիկական ուժի միտումնավոր կիրառումն 

է (իրականում կամ ահաբեկելու նպատակով), որը կարող է իրական կամ պոտենցիալ վտանգ 

ներկայացնել երեխայի առողջության, գոյատևման, զարգացման կամ արժանապատվության համար»: 

Բուլինգը իրենից ներկայացնում է բռնության մի տարատեսակ, որը կարող է դրսևորվել տարբեր 

պատճառներով (անձնական, ընտանեկան կամ դպրոցական), և տարբեր իրավիճակներում ու 

միջավայրում՝ դպրոցում, տանը, հասակակիցների կողմից:  

  Դպրոցներում հանդիպող բուլինգ երևույթը գլոբալ խնդիր է, որը կարող է ունենալ բացասական 

հետևանքներ՝ խախտելով երեխայի ապահով կրթություն ստանալու իրավունքը։ Բուլինգ երևույթը 

քննարկման և ուսումնասիրման թեմա է հանդիսացել տարբեր հոգեբանների, մանկավարժների, 

իրավաբանների, ինչպես նաև տվյալ խնդրի հետ առնչվող անձանց համար։ Այս առումով հատկապես 

ակտիվ գործունեություն են ծավալում Սկանդինավյան երկրները, Մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան և այլ 

երկրներ։  

Շատ երկրներում բուլինգի կանխարգելումը կարգավորվում է օրենսդրությամբ։ Օրինակ՝ 

Կոլումբիայում, Միչիգանում, Մոնտանայում, Հյուսիսային և Հարավային Դակոտայում, ինչպես նաև 

ԱՄՆ-ի շատ նահանգներում բուլինգը օրենքի սահմանված կարգով դատապարտվում է։ ՀՀ-ում 
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բուլինգի կարգավորմանն ուղղված իրավական կարգավորումներ տրված չեն, սակայն սա չի 

նշանակում, որ այս խնդիրը մեր երկրում արդիական չէ և կարգավորման կարիք չունի։ Իրակավական 

և մեթոդական կարգավորումներ ունենալու տեսակետից շատ կարևոր է բուլինգի վերաբերյալ 

հետազոտահեն տվյալների առկաությունը, ինչը թույլ կտա պատկերացնել թե' բուլնիգի առկայության 

ծավալները և թե' դրա նվազեցման համար անհրաժեշտ գործողությունների ուղղությունները։  

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական 

կենտրոնի և շվեդական «Գլոբալ թու լոքալ» կազմակերպության համագործակցությամբ 

իրականացվող «Հանրակրթական դպրոցներում բուլինգի նվազեցում» ծրագրի շրջանակներում։  

Ծրագրին իրականացվում է 5 հանրակրթական դպրոցներում՝ Լոռու (Ստեփանավանի թիվ 2), 

Շիրակի (Կառնուտի), Տավուշի (Սարիգյուղի) մարզերի մեկական դպրոցներում և Երևան քաղաքի 

երկու (թիվ 59 և 76) դպրոցում: Ծրագրի շրջանակներում վերոնշյալ դպրոցների մանկավարժների 

համար իրականացվում են բուլինգի նվազեցմանն ուղղված վերապատրաստման դասըթնացներ։ 

Ծրագրի արդյունավետության գնահատման նպատակով իրականացվել է սույն հետազոտությունը։ 

Հետազոտությունը նպատակ ուներ գնահատել ծրագրում ընդգրկված բոլոր կողմերի՝ ուսուցիչների, 

աշակերտների և նրանց ծնողների իրազեկվածության մակարդակը նախքան դպրոցների հետ 

շարունակական աշխատանքների մեկնարկը, ինչը հնարավորություն կտա հետագայում առավել 

հստակ գնահատել ծրագրի ազդեցությունը ոչ միայն ընդհանուր առմամբ դպրոցում բուլինգի 

նվազեցման ու կանխարգելման տեսակետից, այլև բոլոր կողմերի՝ տվյալ երևույթի հանդեպ 

վերաբերմունքի կանխարգելմանն ուղղված գործողություններում ակտիվության ու 

ներգրավվածության դիտանկյունից։  
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

Հետազոտությունն իրականացվել է 2021 թվականի ապրիլ-հունիս ամիսներին։ Ապրիլ ամսին 

իրականացվել են բուն հարցումները, իսկ մայիս, հունիս ամիսներին իրականացվել է տվյալների 

մուտքագրման և արդյունքների վերլուծության գործընթացը։ 

Հետազոտությունն անցկացվել է ծրագրում ընդգրկված 5 դպրոցներում, որին մասնակցել են 

դպրոցների մանկավարժները, 5-6 դասարանի աշակերտները և նրանց ծնողները։ Ընդհանուր առմամբ 

հետազոտությանը մասնակցել են 371 հետազոտվող, որոնցից՝ 117 մանկավարժ, 170 աշակերտն և 84 

ծնող։  

Հետազոտությունն անցկացվել է հարցաթերթերի միջոցով, որոնք ինքնուրույն լրացրել են 

հարցվողները։ Այնուհետև մուտքագրվել է ստացված տեղեկատվությունը, և իրականացվել է 

արդյունքների վերլուծություն, որը ներկայացված է ստորև։  

Հետազոտվողներից յուրաքանչյուր խմբի հետ իրականացված հարցումների ամփոփ 

նկարագիրը նույնպես ներկայացված է ստորև։ 
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ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հանրակրթական դպրոցներում բուլինգի նվազեցման հարցում շատ կարևոր դեր ունեն հենց 

աշակերտները, որոնց պատկերացումները բուլնիգ երևույթի մասին և վերաբերմունքը բուլինգի 

մասնակից բոլոր կողմերի հանդեպ խիստ կարևոր են։ Ուստի՝ մեզ համար կարևոր էր պարզել, թե 

հետազոտության մեջ ընդգրկված աշակերտներն ինչ պատասխաններ կտան ուսումնասիրվող 

հիմնախնդրի վերաբերյալ առաջադրված տարբեր հարցերին։ 

Հետզոտությունն անցկացնելու նպատակով 5-6 դասարաններում սովորող  10-11 տարեկան 

երեխաներին տրվել է 15 հարցից բաղկացած հարցաթերթ, որը ներկայացված է հավելված 1-ում։  

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հետազոտությանը մասնակցել 

է 170 աշակերտ, որոնցից 48,2%-ը՝ աղջիկ, իսկ 51,8%-ը՝ տղա: Հարցմանը մասնակցած աշակերտների 

սեռատարիքային բաշխումը ստորև ներկայացված է գծապատկեր 1-ում։ 

 

Գծապատկեր 1. Հարցմանը մասնակցած աշակերտների սեռատարիքային բաշխումը 

Մեզ հետաքրքրում էր թե ինչ պատկերացումներ ունեն երեխաները ընկերոջ կերպարի մասին, 

քանի որ այն հնարավորություն կտար նաև պարզելու երեխաների ակնկալիքներն ու սպասելիքները 

ընկերներից։ Այն հարցին, թե ով է, ըստ ձեզ, լավ ընկերը, երեխաները նշել են մի շարք որակներ, որոնք, 

ըստ իրենց, բնորոշում են ընկերներին։ Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից, հարցմանը մասնակցած 

երեխաների մեծամասնությունը որպես լավագույն հատկանիշ նշել են բարությունը՝ 28%, 

պատրաստակամությունը՝ 11%, հոգատարությունը՝ 9%: ՝ 
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Գծապատկեր 2. Հարցմանը մասնակցած երեխաների «ով է լավ ընկեր» հարցի վերաբերյալ 

պատասխանները 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ աշակերտները հիմնականում անկեղծորեն նշել են իրենց 

կարծիքը, եղել են նաև դեպքեր, երբ աշակերտը ուղղակի նկարագրել է իր ընկերոջը` նրա 

գեղեցկությունը, արտաքին տվյալները:  

Մեզ համար կարևոր էր հասկանալ, թե արդյո՞ք երեխաները կարծում են, որ ունեն իրենց 

պատկերացրած լավ ընկերը։ Գծապատկեր 3-ում ներկայացված է աշակերտների դպրոցում լավ ընկեր 

ունենալու հարցին. երեխաների 80%-ը պատասխանել է, որ դպրոցում ունի շատ ընկերներ: Դպրոցում 

ընկերներ չունեցող աշակերտների թիվը կազմում է ընդամենը 1.8%: 
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Գծապատկեր 3. «Ունե՞ս լավ ընկեր դպրոցում» հարցի վերաբերյալ պատասխանների վերլուծություն 

Դպրոցական բուլինգի առկայությունը երբեմն պայամանավորված է նաև մանկավարժների 

կողմից ոչ ճիշտ կամ ոչ արդյունավետ մեթոդների, մասնագիտական հնարների կիրառմամբ: Կարևոր 

էր նաև ծնողների մասին երեխաների պատկերացումների բացահայտումը, ուստի մեր կողմից տրված 

հարցերն ուղղված են եղել պարզելու, թե, ըստ իրենց, ով է լավ մանկավարժը և ով է լավ ծնողը։ 

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված են այն բոլոր ընդհանուր դրական հատկանիշները, որոնք, ըստ 

աշակերտների, պետք է ունենան և՛ ծնողները, և՛ ուսուցիչները: 

 

Գծապատկեր 4. «Ո՞վ է, ըստ քեզ, լավ ծնողը, լավ ուսուցիչը: Ինչպիսի՞ հատկանիշներ նա ունի» հարցի 

պատասխանների վերլուծություն 
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Ո՞վ է ըստ քեզ  լավ ուսուցիչը: Ինչպիսի՞ հատկանիշներ նա ունի։
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Հատկանշական է այն փաստը, որ աշակերտները ինչպես ընկերների, այնպես էլ ծնողների և 

ուսուցիչների դեպքում կարևորում են բարությունը, հոգատարությունը, խելացիությունը: 

Աշակերտների մի մասը նաև առանձնացրել է խստությունը, որը, ըստ իրենց, շատ կարևոր է: Նշվել է 

նաև պահանջկոտությունը, բայց ոչ երեխաներին հարվածելու ձևով:  

Ո՞վ է, ըստ քեզ, լավ ծնողը` աշակերտների մեծ մասը նշել են, որ լավագույն ծնողը իրենց ծնողն 

է: Ո՞վ է, ըստ քեզ, լավ ուսուցիչը, աշակերտներից շատերը նշել են, որ իրենց համար լավագույնը իրենց 

դասղեկն է: 

 

 

Գծապատկեր 5. «Արդյոք ունենում ես խնդիրներ դպրոցում» հարցի պատասխանների վերլուծությունը 

 

Գծապատկեր 6. Եթե այո, խնդրում ենք ստորև ներկայացված տարբերակներից ընտրել, թե ինչպիսի 

խնդիրներ են դրանք սովորաբար լինում հարցի պատասխանների տարբերակները 
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Գծապատկեր 5-ից և 6-ից կարելի է ենթադրել, որ աշակերտների 48% երբեք դպրոցում չեն 

ունենում խնդիրներ, իսկ 34% հազվադեպ են ունենում։ Խնդիրներ ունենալը նշում էին որպես միմյանց 

վիրավորելու, հրմշտելու և ուղղակի վիճելու դեպքերը: 

Սակայն այն հարցին, թե որտե՞ղ են հիմնականում տեղի ունենում վեճերը, աշակերտների 52% 

նշել է` դպրոցում (դասարանում, միջանցքում, դպրոցի հարակից տարածքում, սպորտդահլիճում): 

Աշակերտների պատասխաններում առկա էր նաև` բակում (ֆուտբոլ խաղալու ժամանակ), գյուղերում՝ 

տանը տարբերակները:  

Այն փաստը, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից անմասն չեն մնացել երեխաները, շատ 

վառ ձևով կարելի է տեսնել իրենց պատասխաններում, քանի որ եղել են աշակերտներ, ովքեր նշել են, 

որ վեճերը տեղի են ունենում պատերազմի դաշտում կամ Շուշիում: 

Խնդիրներ ունենալու դեպքում ինչպես են վարվում հարցադրմանն ի պատասխան՝ 

աշակերտները նշել են, որ ինքնուրույն են փորձում լուծել իրենց խնդիրները, արհամարհում են, 

հաշվեհարդար են տեսնում, դիմում են ծնողներին, ուսուցչին կամ տնօրենին, և բացատրական 

աշխատանքներ են տանում: Սակայն կան աշակերտներ, ովքեր նշել են, որ ոչինչ չեն ձեռնարկում և ոչ 

ոքի չեն դիմում:  

Մեզ հետաքրքրում էր նաև, թե երեխաներն ինչպես են արձագանքում, երբ իրենց 

ներկայությամբ որևէ մեկին ծաղրում կամ վիրավորում են (գծ.7)։  

 

Գծապատկեր 7. «Ի՞նչ կանես եթե տեսնես, որ մի խումբ աշակերտներ ծաղրում են մեկ այլ աշակերտի» 

հարցի պատասխանների վերլուծություն 
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Գծապատկեր 7-ում ներկայացված հիմնական տարբերակներց բացի, աշակերտները նշել են նաև այլ 

տարբերակներ ինչպիսիք են` բացատրական աշխատաներ տանելը:  

Կարևոր է նաև հասկանալ, թե որև է միջադեպի դեպքում ինչ են անում երեխաները, ում են 

պատմում դրա մասին։ Այն հարցին, թե արդյո՞ք տանը պատմում են ծնողներին դպրոցում կատարված 

իրադարձությունների մասին, երեխաների 40,6 %-ը նշել է, որ հազվադեպ է պատմում տանը  

խնդիրների մասին (գծ. 8):  

 

Գծապատկեր 8. «Արդյոք տանը պատմո՞ւմ ես դպրոցում տեղի ունեցած դեպքերի մասին» հարցի 

պատասխանների վերլուծություն 

Հարցին՝ եթե չեք պատմում, ո՞րն է պատճառը, հարցմանը մասնակցած երեխաների 71%-ը 

որևևէ պատասխան չի նշել, իսկ մնացած 29% -ը նշել է, որ իրենք ինքնուրույն պետք է լուծեն իրենց 

խնդիրեները, պետք չէ ամեն ինչ տանը պատմել, քանի որ, հնարավոր է, իրենց սխալ հասկանան: 

Դպրոցը պետք է լինի երեխաների համար անվտանգ միջավայր, սակայն հաճախ այնտեղ 

կարելի է հանդիպել այնպիսի երևույթի, ինչպիսին բուլինգն է, ինչը պայմանավորված է միջավայրում 

տարբեր սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներով։ Դրա պատճառը հաճախ ինքնահաստատման 

խնդիրներ ունեցող երեխաներն են, որոնք հաճախ դրսևորում են բացասական վարքի 

տարբեր՝սոցիումի կողմից անընդունելի ձևեր: 

Հետազոտության ամբողջականության համար կարևոր էր պարզել, թե, ըստ երեխաների, ովքեր 

են դպրոցում հայտնվում խնդիրների կենտրոնում։ Աշակերտների կողմից նշված պատասխանները 

շատ տարբեր են, ու յուրաքանչյուրն իր ձևով է ներկայացրել իր պատկերացումները։ Սակայն 

պատասխանների գերակշռող մաս են կազմել՝ նման երևույթ չկա իրենց դպրոցում պատասխանը: 
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Աշակերտների մյուս մասը շեշտել է, որ մշտապես խնդիրներ են ունենում անդաստիարակ 

երեխաները։  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են հարցվողների կողմից տվյալ հարցի պատասխանների 

հիմնական տարբերակները։ 

Աղյուսակ 1.  

«Ո՞վքեր են դպրոցում ավելի հաճախ հայտնվում խնդիրների կենտրոնում հարցին տրված 

պատասխանների տարբերակները 

աղջիկները, տղաները 

ամաչկոտ, անապահով, անպաշտպան երեխաները 

շատախոսները 

ուսուցիչները 

անդաստիարակները 

բարձր դասարանցիները 

նյարդային մարդիկ 

վատ առաջադիմությամբ աշակերտները 

բարիները  

ես, ընկերներս 

փնթի երեխաները 

միամիտները 

քույրիկները, եղբայրները և մայրիկը 

ովքեր չեն վիճաբանում  

տարրական դասարանի աշակերտները 

գոռոզները 

համեստները  

անծանոթները 

 

 «Ո՞ր դեպքերում ես, սովորաբար, քո դպրոցում շատ լավ (ուրախ, ապահով, անվտանգ) զգում» հարցին 

աշակերտները պատասխանել են, որ իրենց ապահով և անվտանգ են զգում իրենց ընկերական 

շրջապատում: Հաջորդ առավելագույն պատասխանը նշվել է՝ երբ իրենց կողքին են իրենց 

ուսուցիչները, և անվատանգ են, երբ ծնողներն են իրենց կողքին, երբ խաղաղ միջավայր է, և իրենց 

սիրող մարդկանց շրջապատում են գտնվում:  

Աշակերտների կողմից եղել են նաև այնպիսի պատասխաններ, ինչպիսիք են թաքստոցները, 

հատկապես՝ պատերազմական դրության ժամանակ: Իհարկե, եղել են նաև աշակերտներ, որոնք 

դժվարացել են պատասխանել հարցին: 
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Աշակերտին ավելի լավ հասկանալու, նրա խնդիրների, հետաքրքրությունների, 

նախասիրությունների մասին տեղեկացված լինելու, և, առհասարակ, հասկանալու նրա անհատական 

առանձնահատկությունները /բնավորության տիպ, խառնվածք/՝ անհրաժեշտ է, որ մանկավարժները և 

ծնողները առավել հաճախ  կազմակերպեն անհատական կամ խմբային զրույցներ, բացատրական 

աշխատանքներ, քննարկումներ և այլն։ 

Այս ամենը հաշվի առնելով, անհրաժեշտություն է առաջացել հարցարանի մեջ ներառել նաև 

ի՞նչ թեմաներով կցանկանայիր զրուցել դպրոցում ուսուցիչների կամ այլ մեծահասակների հետ 

(խնդրում ենք նշել մի քանի օրինակ) հարցը։ 

Պատասխանները բավականին տարբեր և հետաքրքիր են, օրինակ` աշխարհի հրաշալիքների, 

բնագիտության, վերանորոգման, երազանքների, հավատքի, մարդկային տեսակների, 

մասնագիտությունների, ավտոմեքենաների, լեգենդների, Ղարաբաղի, սպորտի: Պատասխանների 

մեծամասնությունը դասերի, թեմատիկ աշխատանքների, դասարանի վարքի վերաբերյալ թեմաներով 

զրույցներն են (աղ.2): 

Աղյուսակ 2.  

«Եթե ինչ-որ բան կարողանայիր փոխել դպրոցում, ի՞նչը դա կլիներ» հարցին տրված պատասխանների 

տարբերակներ 

դասավանդվող առարկաները 

աշակերտ - ուսուցիչ հարաբերությունները 

աշակերտների վարքը 

առաջադիմությունը 

գնահատականները 

գույքը 

գրադարանը 

առաջադրանքները 

դասաժամերի փոփոխությունը 

դպրոցական համազգեստը 

դպրոցի կառուցվածքը 

երաժշտական գործիքները 

կարգապահությունը 

խաղահրապակի առկայությունը 

ոչինչ 

վերանորոգումը 

տխրությունը 

դիմակ չկրելը 
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ճաշարանային սնունդը 

անկարգությունը 

ֆիզկուլտուրայի դահլիճը 

 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք աշակերտները 

ցանկանում են տեսնել իրենց դպրոցում: Աշակերտների գերակշռող մասը նշել է, որ ոչինչ չի փոխի 

իրենց դպրոցում, որ ամեն ինչ շատ լավ է և գեղեցիկ, որ իրենց տնօրենը շատ լավն է, և ամեն պայման 

ստեղծում է իրենց համար: 
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ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Այն վարկածը, որ դպրոցը բուլինգ երևույթի առաջացման գործում գրավում է ոչ առաջնային 

դեր՝ թյուր կարծիք է: Ավելին, հետազոտությունները վկայում են, որ տվյալ երևույթի առավել հաճախ 

հանդիպող վայրը դպրոցն է։ Դպրոցում բուլինգի առկայությունը պայմանավորում է ոչ միայն տարբեր 

ընտանիքներից եկող երեխաների առկայությամբ, այլ նաև մանկավարժների կողմից ոչ ճիշտ 

մոտեցումների և աշխատանքային մոդելների ընտրությամբ: Միմյանց հանդեպ բռնություն կիրառելիս 

երեխաները շատ հաճախ նմանակում են այն ստանդարտ մոդելները, օրինակելի ձևերը,  որոնք առկա 

են դպրոցական մշակույթում: Հայաստանի Հանրապետության դպրոցում մինչ օրս «իշխող» դերում 

ուսուցիչն է, իսկ աշակերտը՝ երկրորդային: Մյուս կողմից էլ, դպրոցն այն կարևոր ինստիտուտն է, որը 

պետք է բուլինգի կանխարգելմանն ու լուծմանն ուղղված մշտական և հետևողական շտկողական 

աշխատանքներ իրականացնի: 

Ուսուցիչների համար կիրառված հարցաթերթը ներկայացված է հավելված 2-ում։ Հարցմանը 

մասնակցել են 117 ուսուցիչ։  

Ուսուցիչների շրջանում իրականացված հարցումների արդյունքում պարզ է դառնում, որ 

հարցված ուսուցիչների 62%-ը ծանոթ է բուլինգ երևույթին, իսկ 35,1%-ը տեղեկացված չէ և չգիտի ինչ է 

իդա, 3,4%-ը հարցին չեն պատասխանել (գծ. 9) 

 

Գծապատկեր 9. «Ծանո՞թ եք արդյոք բուլինգ երևույթին» պատասխանների տոկոսային վերլուծությունը 

 Հարցին, թե ո՞րտեղից են ծանոթ բուլինգ երևույթին՝ ուսուցիչները պատասխանել են 

տեղեկացման հետևյալ աղբյուրները. համացանցից, հեռուստատեսությունից, սեմինարներից, 

մասնագիտական ուղղվածությունից, ֆիլմերից, տեսահոլովակներից, օնլայն քննարկումներից։ 

Ուսուցիչներից ոմանք էլ նշել են, որ հարցաթերթը լրացնելու պահին իմացան երևույթի մասին: 
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Իհարկե, եղել են նաև դեպքեր, երբ ուսուցիչները ուղղակի բաց են թողել տվյալ հարցը՝ չնշելով որևիցե 

պատասխան: Նաև առկա էին այնպիսի պատասխաններ, ինչպիսիք են՝ դասագրքերից (անգլերենի 6-

րդ դասարանի դասագիրք), շրջապատից: Եղել են նաև անհասկանալի պատասխաններ, որոնք 

վկայում են բուլինգ երևույթին անծանոթ լինելու մասին։ 

Կարևոր էր նաևև հասկանալ, թե որն է բուլինգի բնութագրումն ըստ ուսուցիչների (գծ.10)։ 

 

Գծապատկեր 10. «Նշված ձևակերպումներից ո՞րն է լավագույնս բնութագրում բուլինգը» հարցի 

պատասխանների վերլուծություն 

Ներկայված տարբերակներից ուսուցիչների մեծամասնությունը՝ 61 %-ը ընտրել է 2-3 հոգանոց 

խմբի կողմից պարբերաբար ճնշում մեկի նկատմամբ տարբերակը: Այս հարցը իր մեջ ներառում է նաև 

բաց պատասխան, որտեղ նշվել են հետևյալ տարբերակները՝ բոլոր տարբերակները միաժամանակ 

կարող են բնութագրել բուլլնգը, մի քանիսը նշել են, որ ուղղակի հալածանք է, և եղել են ուսուցիչներ, 

որոնք տեղյակ չեն տվյալ երևույթին: 

Կարևոր էր նաև պարզել, թե ուսուցիչների կարծիքով ովքեր են ներգրավված լինում բուլինգի 

մեջ։ Ուսուցիչների կոմղից տրված հարցերի պատասխանները ներկայացված են գծապատկեր 11-ում։ 
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Գծապատկեր 11. «Բուլինգին կարող են ներգրավված լինել» հարցի պատասխանների վերլուծություն 

 

Քանի որ ուսուցիչները պետք է ակտիվ ներգրավված լինեն բուլինգի կանխարգելման և 

նվազեցման գործընթացներում, կարևոր է նաևպարզել, թե, ըստ նրանց, որտեղ է տեղի ունենում 

բուլինգը՝ դասարանում, ընդմիջումների ընթացքում դպրոցի ներսում կամ դրսում, տուն գնալու 

ճանապարհին և այլն (գծ.12)։ 

 

Գծապատկեր 12․  «Ըստ ձեզ, որտե՞ղ է բուլինգը հիմնականում տեղի ունենում» հարցի 

պատասխանների վերլուծություն 

Հարցմանը մասնակից ուսուցիչների 29,9%-ը նշել է, որ բոլոր վերը նշված տարբերակներում 

կարող է տեղի ունենալ բուլինգ: Իսկ հարցվածների 4.3% չի պատասխանել հարցին: 
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Ըստ ուսուցիչների կողմից տրված պատասխանների՝ բուլիգը թողնում է հետևյալ բացասական 

ազդեցությունը անձի վրա. թերարժեքության բարդույթ, ընկճվածություն, անվստահություն, 

մեկուսացում, ինքնագնահատականի անկում, ագրեսիա, վախ, ինչի հետևանքով անհատը 

ինքնաբերաբար դուրս է մղվում սոցիալական միջավայրից, օտարվում։ 

Քանի որ ակնկալվում է, որ ուսուցիչները պետք է երեխաներին պաշտպանեն բուլինգի 

ենթարկվելուց, նրանք պետք է իմանան նաևև, թե ովքեր են առավել հաճախ ենթարկվում բուլինգի։ Այս 

հարցին տրված պատասխանները ներկայացված են գծապատկեր 13-ում։ 

 

Գծապատկեր 13. «Ըստ ուսուցիչների, թե ովքեր են ավելի շատ ենթարկվում բուլինգի» առանձնացվել 

են հետևյալ տարբերակները (հարցին կարող էին տալ 1-ից ավելի պատասխաններ): 

Ուսուցիչներից որոշներն էլ նշել են այլ տարբերակներ՝  խոցելիները, կամային թույլ որակներ 

ունեցողները, շատ օրինակելիները և, միջավայրային պայմաններից ելնելով, յուրաքանչյուր ոք կարող 

է ենթարկվել բուլինգի։ 

Կարևոր էր հասկանալ, թե ընդհանուր առմամաբ բուլինգի դրսևորման, դրա սրացման կամ 

նվազեցման մասին ինչիսի պատկերացոևւմներ ունեն ուսուցիչները։ Դա պարզելու համար նրանց 

տրվել են պնդումների տարբերակներ, որոնց հետ համաձայն լինելու դեպքում՝ պետք է ընտրեին 

դրանցից որոշները (գծ.14)։  
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Գծապատկեր 14. «Հետևյալ մտքերից որոնց հետ եք դուք համաձայն (հարցին կարող էին տալ 1-ից 

ավելի պատասխան)» հարցի պատասխանների տարբերակները 

Արդյո՞ք երեխաները իրականում գիտեն ինչ անել բռնության փոխարեն: Շատ դեպքերում 

նույնիսկ մեծահասակները չեն կարողանում հարվածից բացի այլ մեթոդներ կիրառել: Գաղտնիք չէ, որ 

բռնության տարբեր ձևեր իրենց տարբեր դրսևորումներով և տեսակներով առկա են ամբողջ 

աշխարհում: Մասնավորապես՝ բուլինգը համարվում է շատ տարածված երևույթ։ Սակայն, թե' ամբողջ 

հասարակությունը, թե' հասարակության ավելի փոքր օղակները /դպրոց, ընտանիք և այլն/ բավական 

ուշադրություն չեն դարձնում այդ խնդրին, չեն ձեռնարկում որոշակի միջոցառումներ՝ խոսելով ոչ 

միայն բուլինգի հոգեբանական կողմի մասին, այլ նաև՝ ֆիզիկական: Հասարակությունը նման 

դրսևորումները սովորական է համարում՝ քողարկելով իրական խնդիրը և բարդելով այն երեխաների 

զարգացման ճգնաժամային փուլերի և հույզերի անկառավարելիության վրա: 

Կարևևոր է նաևև հասկանալ մանկավարժների դիրքորոշումն այն հարցի շուրջ, թեինչ պետք է 

անի բուլինգի ենթարկված երեխան, երբ դա արդեն տեղի է ունեցել (գծ.14)։ 
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Բուլինգը կարող է ավելի սրանալ, եթե 
մեծահասակները խառնվեն

Բուլինգը առանց արտաքին միջամտության տարիքի 
հետ անցնում է

Բուլինգ չկա ցածր դասարաններում 

Բուլինգը հատուկ է միջին դպրոցում, դեռահասության 
տարիքում

Բուլինգի ենթարկվող երեխաները մեղավոր են, քանի 

որ չեն կարողանում հարաբերություններ կառուցել․․․

Պետք է անհանգստանալ միայն, երբ ֆիզիկական 
բուլինգ է տեղի ունենում

Բուլինգի դեպքում կա միայն երկու կողմ՝ ագրեսոր և 
զոհ

Երեխաները պետք է ինքնուրույն սովորեն լուծել 
բուլինգի հետ կապված իրավիճակները/ խնդիրները

Բուլինգը զարգացման, հասունացման բնական փուլ է
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Գծապատկեր 15. «Ի՞նչ պետք է անի բուլինգի ենթարկվող աշակերտը» (հարցին կարող էին տալ 1-ից 

ավելի պատասխան) հարցի պատասխանների տարբերակներ 

Ուսուցիչների 77,8% նշել է, որ աշակերտը պետք է համարժեք պատասխան տա` 

բացատրական աշխատանքերի տեսքով, արհամարհելով, ծնողներին կամ ուսուցիչներին տեղյակ 

պահելով, ինչպես նաև՝ ինքնապաշտպանվելով: 

Կարևոր է ընդգծել, որ ուսուցիչները ճիշտ են համարում, որ աշակերտները յուրաքանչյուր 

երևույթի մասին պետք է խոսեն մանկավարժների հետ, քննարկեն և փորձեն լուծումներ գտնել: 

Բուլինգ երևույթի մասին մանկավարժների պատկերացումները ուսումնասիրելուց բացի, շատ 

կարևոր է նաև պարզել, թե արդյոք նրանք ունե՞ն համապատասխան գիտելիք, հմտություններ արդեն 

իսկ ծագած խնդրի հարթմանն ուղղված քայլեր ձեռնարկելու համար, և արդյո՞ք տեղեկացված են, թե 

ինչպիսի մոտեցումներ պետք է ցուցաբերեն երեխաների վստահությանն արժանանալու համար։  

Աղյուսակ 3․  

Ի՞նչ պետք է անեն մեծահասակները, եթե երեխան բուլինգի է ենթարկվում (նշեք մեծահասակների բոլոր 

դերերը) 

 

անհատական և խմբային աշխատանքներ ծնողների, երեխաների հետ 

դաստիարակչական աշխատանք տանել 

բացահայտեն պատճառները 

լինեն հետևողական 

բացատրական աշխատանք 

համագործակցություն ծնող-ուսուցիչ-աշակերտ 

բացահայտեն դրդապատճառները 

միջոցներ ձեռնարկեն կանխելու երևույթի խորացումը 
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սովորեցնեն ինքնապաշտպանվել 

փնտրեն լուծումներ 

 

Հետազոտության ժամանակ փորձել ենք նաև պարզել, թե, ըստ ուսուցիչների, իրենց 

դպրոցներում առկա՞ է արդյոք բուլինգ։ Այս հարցին ուսուցիչների 44 %-ը պատասխանել է ոչ, 14 %-ը՝ 

այո, իսկ 42%-ը ՝դժվարացել է պատասխանել (գծ.)։ 

 

Գծապատկեր 16. «Առկա՞ է արդյոք բուլինգ Ձեր դպրոցում» հարցին տրված պատասխաններ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 17. Քանի տոկոս է կազմում Ձեր դպրոցում բուլինգը» հարցի պատասխաններ 
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Գծապատկեր 18. «Առկա՞ է արդյոք բուլինգ այն դասարանում, որտեղ Դուք դասավանդում եք» հարցին 

տրված պատասխաններ 

 

 

Գծապատկեր 19. «Ո՞վ է պատասխանատու երեխայի սոցիալական զարգացման համար» հարցին 

տրված պատասխաններ 
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Ըստ հարցմանը մասնակցած ուսցիչների, երեխայի սոցիալական զարգացման գործընթացում 

գլխավոր պատասխանատու է հանդիսանում ծնողը: Տվյալ դեպքում ոչ պակաս կարևոր է նաև դպրոց-

ծնող մշտական համագործակցությունը։ Համագործակցության կարևորագույն կողմերից են երեխայի 

վարքի և ուսման առաջադիմության վերաբերյալ քննարկումները, որոնք պետք է իրականացվեն 

ժողովների և պարբերաբար արվող հեռախոսազանգերի միջոցով։ 

Այս ամենը հնարավորություն է տալիս տեղեկանալ երեխայի խնդիրների մասին, և 

համապատասխան լուծումներ ձեռնարկել՝ խորհրդակցելով ծնողի հետ։ 

Որքանո՞վ է պետական կրթական քաղաքականությունը փորձում իրական խնդիրների հետ 

առնչություն ունենալ, և որքանով է պետությունը պատրաստ այդ քաղաքականությունը տեղափոխել 

դպրոց: Ժամանակակից կրթության առանցքային խնդիրներից մեկը ոչ թե որևէ առարկայի լավ 

իմացություն ապահովելն է, այլ գիտակից ու հանդուրժող քաղաքացի ձևավորել և դաստիարակելն է, 

ով հարգում է այլ անձանց իրավունքները և յուրաքանչյուրին ընդունում այնպիսին, ինչպիսին կան:  

Այս համատեքստում հետաքրքիր է դիտարկել, թե ովքե՞ր են դպրոցում դառնում բուլինգի 

զոհեր: Առաջին հերթին դրանք մեծամասնությունից տարբերվող երեխաներն են, ընդ որում, 

չափանիշները տարբեր են՝ ինչպես վարքային, այնպես էլ արտաքին տվյալներով: Մյուս խումբը 

«տհաճ սովորություններ» ունեցող երեխաներն են՝ լացկան, կակազող: Երրորդ խումբը այն 

երեխաներն են, որոնց չեն սիրում ուսուցիչները: Ուսուցիչը, հատկապես տարրական 

դասարաններում, ձևավորում է կոլեկտիվ փոխհարաբերությունների մշակույթը և սահմանում շփման 

կանոնները: Այն աշակերտները, որոնք չեն ընդունվում ուսուցչի կողմից, բուլինգի պոտենցիալ զոհեր 

են դառնում, քանի որ դասարանի մեծ մասը բացասական է տրամադրվում նրանց հանդեպ: 

Ծնողը(ները) կամ երեխայի համար պատասխանատու այլ անձինք, իրենց կարողությունների և 

ֆինանսական հնարավորությունների շրջանակներում կրում են երեխայի զարգացման համար 

անհրաժեշտ կենսապայմաններն ապահովելու հիմնական պատասխանատվությունը (ՄԱԿ-ի 

Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայի հոդված 27): 
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Գծապատկեր 20. «Արդյո՞ք զրուցում են ուսուցիչները ծնողների հետ երեխաների վարքի մասին» հարցի 

պատասխանների տարբերակները 

Հիմք ընդունելով ուսուցիչների կողմից տրված պատասխանները՝ ուսուցիչ-ծնող 

համագործակցությունը հիմնականում տեղի է ունենում հեռախոսազանգի միջոցով կամ՝ 

անհատական հանդիպումների տեսքով, ինչպես նաև հուզող հարցերի շուրջ քննարկումներ են 

կազմակերպվում ծնողական ժողովների ընթացքում:  

Արդյո՞ք ուսուցիչները տեղեկացված են աշակերտների խնդիրների մասին, եթե ոչ, ապա 

ինչպե՞ս են խնդիրը բացահայտում. հարցադրման պատասխանների արդյունքները վերլուծված և 

ներկայացված են գծապատկեր 20-ում։ 

 

Գծապատկեր 21. «Արդյո՞ք ուսուցիչները տեղեկացված են աշակերտների խնդիրների մասին» հարցի 

պատասխանները 
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Տվյալ հարցին կարող էին տալ մեկից ավելի պատասխաններ, և այն եզակի հարցերից էր, 

որտեղ գրեթե հավասարազոր պատասխաններ են արձանագրվել: Այստեղից կարելի է եզրահանգել , 

որ, ըստ ստեղծված իրավիճակի, ուսուցիչները տարբեր կերպ կարող են տեղեկանալ աշակերտների 

խնդիրների մասին: Այս ամենի հետ մեկտեղ, ուսուցիչները նշել են նաև բացահայտման այլ 

տարբերակներ, ինչպիսիք են՝ դիտարկումները և երեխայի վարքագծով կողմնորոշվելը:  

Խնդիրները բացահայտելու հաջորդ քայլը ստեղծված խնդիրների լուծումն է։ Ինչ քայլեր 

ձեռնարկել դրանք շտկելու և հարթելու համար. ուսուցիչները նշել են մի քանի հիմանական քայլեր՝ 

անհատական զրույցներ, դասարանի հետ քննարկումներ, հոգեբանական զրույցներ, 

պատժամիջոցների սահմանում, խրախուսանք, հանրօգուտ աշխատանքների մեջ ներգրավում և 

տեղեկացում ծնողներին կամ տնօրինությանը:  

Քանի որ հետազոտությունները փաստում են, որ բուլինգ հիմնականում տեղի է ուենում 

դասամիջոցների ժամանակ, կարևոր էր պարզել, թե որտեղ են լինում և ինչով են զբացված լինում 

ուսուցիչները ընդմիջումների ընթացքում։ Ուսուցիչների կողմից տրված պատասխաններից 

հասկանալի է դառնում, որ ընդմիջման ժամանակ 52%-ը գտնվում է դասարանում, իրենց 

աշակերտների կողքին, հետևում նրանց վարքագծին: Իսկ 27%-ը նշել է, որ ընդմիջմանը լինում է 

դպրոցի միջանցքում, 11%-ը՝ ուսուցչանոցում, և ընդամենը 1% է կազմում ընդմիջմանը հանգստացող 

ուսուցիչների թիվը:  

Մանկավարժներին ուղղված հարցման վերջում խնդրել ենք բնութագրել, թե ով է, ըստ նրանց, 

լավ ծնող և լավ աշակերտ։ Հարցվողների կողմից ներկայացված պատասխանները ամփոփված են 

աղյուսակ 4-ում։ 

Աղյուսակ 4. 

Ըստ ուսուցիչների « լավ ծնողին» և «լավ աշակերտին» բնորոշող հատկանիշները 

Ով է, ըստ Ձեզ, լավ ծնողը։ Ինչպիսի՞ 

հատկանիշներ նա ունի։ 

Ով է, ըստ Ձեզ, լավ աշակերտը: Ինչպիսի՞ 

հատկանիշներ նա ունի 

անկեղծ ազնիվ 

հարգալից անհատականություն 

գնահատում է երեխայի կարողությունները աշխատասեր 

լավ ընկեր է իր երեխայի համար դաստիարակված 
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կարգապահ ապրումակցող 

բանիմաց բարի 

համագործակցող համեստ 

հետևողական ընկերասեր 

ճիշտ դաստիարակություն տվողն է իր իրավունքներն իմացող 

քայլում է ժամանակի հետ համահունչ մարդկային որակներով օժտված 

պատրաստակամ պատասխանատու 

պարտաճանաչ խելացի 

աշխատասեր կարգապահ 

պատասխանատու հանդուրժող 

առաքինի բանիմաց 

հայրենասեր կազմակերպված 

բարեհամբույր հայրենասեր 

երեխային վստահող ով ունի ձգտում 

խստապահանջ ուշադիր 

 ինքնավստահ 

 հավասարակշռված 

 պատրաստակամ 

 հարգալից 

 հետաքրքրասեր 

 

Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, մանկավարժները, այնուամենայնիվ, որոշակիորեն 

տեղեկացված են բուլինգի մասին, թեև՝ երբեմն այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում երևույթն իր բոլոր 

կողմերով։  
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ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Երեխան ամենից շատ ձեր սիրո կարիքն ունի  

այն ժամանակ, երբ ամենից քիչն է դրան արժանի: 

Է. Բոմբեկ 

Զրույցը, դիմացինի կողմից դրական արձագանք ստանալը, աջակցությունը շատ կարևոր է 

կյանքի դժվարին պահերին յուրաքանչյուրի համար, հատկապես՝ երեխաների և դեռահասների, երբ 

անհրաժեշտ է իրենց համար հեղինակություն վայելող անձի կողմից խրախուսանքը, ճիշտ 

խորհուրդներ ստանալը։ Սակայն, կան թեմաներ, որոնց մասին երեխաները հարկ չեն համարում 

խոսել, և խուսափում են կիսվել իրենց հուզող խնդիրներով։ Շատ հաճախ երեխաները բռնության 

թեմաներով չեն ցանկանում զրուցել իրենց ծնողների կամ խնամակալների հետ, քանի որ չեն ուզում 

վրդովեցնել նրանց, կամ՝ կարծում են, որ դա ավելի կխորացնի խնդիրը: Հաճախ նրանք մտածում են, 

որ անհրաժեշտ է ինքնուրույն լուծել խնդիրները` ծնողներին մասնակից չդարձնելով: Սակայն ծնողի 

դերը շատ կարևոր է այդ գործընթացում, քանի որ հենց ծնողը կարող է կանխել հաճախակի կրկնվող 

երևույթը` իր խորհուրդներով, առողջ քննադատություններով և՝ ուղղակի աջակցությամբ: 

  Ծնողները մշտապես պետք է հետևողական աշխատանք իրականացնեն, ուշադիր լինեն 

երեխաների վարքագծի փոփոխություններին, և փորձեն պարզել դրանց առաջացման պատճառները:  

Այս հարցերի բացահայտման և ծնողների պատկերացումներն ու դիրքորոշումները պարզելու 

նպատակով մեր կողմից իրականացված հարցմանը մասնակցել են նաև դպրոցում սովորող 

երեխաների ծնողները՝ տվյալ խնդրի վերաբերյալ ավելի լիարժեք և ճշգրիտ տեղեկատվություն 

ստանալու համար։ Ծնողների համար կիրառված հարցաթերթը ներկայացված է հավելված 3-ում։ 

Հարցմանն ընդհանուր մասնակցել է 84 ծնող, որոնցից 56%-ը արական սեռի երեխաների 

ծնողներ էին, իսկ 44%-ը՝ իգական սեռի երեխաների: 

 Մեզ հետաքրքրում էր նաև, թե քանի երեխա ունի հարցմանը մասնակցած ծնող։ Հարցման 

արդյունքները ցույց տվեցին, որ արական սեռի երեխաների ծնողների մեջ` 1 երեխա ունեցող 

ծնողների թիվը կազմում է 66 %, 2 երեխա ունեցողներինը` 31%, իսկ 3%-ն ունեին 3 և ավելի երեխա 

(գծ.22): 
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Գծապատկեր 22. Հարցմանը մասնակցած արական սեռի երեխաների ծնողների երեխաների թիվը 

  Ինչ վերաբերում է իգական սեռի երեխաների ծնողների երեխաների քանակին, ապա 

հարցումները ցույց տվեցին, որ 1 երեխա ունեցող ծնողների թիվը կազմում է 54%, 2 երեխա 

ունեցողներինը` 41%, իսկ 6%-ն ուներ 3 և ավելի երեխա (գծ.22): 

 

 

Գծապատկեր 23. Հարցմանը մասնակցած իգական սեռի երեխաների ծնողների երեխաների թիվը 
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Երեխայի կյանքում միանշանակ գլխավոր դերում է ծնողը, ով ապահովում է ոչ միայն երեխայի 

համար անվտանգ միջավայր, կրթություն, դաստիարակություն, այլև նպաստում է նրա ճիշտ հոգեկան 

զարգացմանը, և  հենարան հանդիսանում նրա համար։ 

Հարցմանը մասնակցած ծնողների 31%-ը կարծում է, որ ծնողի «ամենագլխավոր դերը երեխայի 

կյանքում» ճիշտ դաստիարակություն տալն է, լավ ծնող լինելը և ճիշտ ուղղություն ցույց տալը: 

Ներկայացված տարբերակներին տրված պատասխանները կազմում էին հարցվածների 11%-ը, իսկ 

ծնողների մնացած 7%-ը կարծում էր, որ կրթելը, երեխային ուշադրության կենտրոնում պահելը և 

մշտապես հոգատար լինելը ևս շատ կարևոր են: Խնամքը, սերը, ջերմությունը, լավ պայմաններ 

ապահովելու փաստը և երեխային մշտապես աջակցելը ևս կարևոր են ծնող-երեխա 

փոխհարաբերություններում: 

Տարբեր գիտությունների ներկայացուցիչների /հոգեբանություն, մանկավարժություն, 

բժշկություն և այլն/ կողմից կատարված ուսումնասիրություններից գոյություն ունի հաստատված 

փաստ, որ ծնողի և երեխայի միջև առկա է անմիջական հուզական կապ՝ սկսած, նույնիսկ, մինչ 

երեխայի ծնունդը. հետևաբար ծնողն ավել հեշտությամբ է հասկանում երեխային՝ իր բացասական և 

դրական կողմերով, ժամանակին բացահայտում և կանխարգելում ցանկացած խնդիր, հասկանում 

վարքային փոփոխություների պատճառները և քայլեր ձեռնարկում: 

Այդ պատճառով հարցաթերթում ներառել ենք նաև այսպիսի հարց՝ «կա՞ ինչ-որ բան, որ 

անհանգստացնում է Ձեր երեխայի վարքում»։ Հարցված ծնողների 42%-ը կարծում է, որ ինչ-որ բան 

չկա, որ անհանգստացնում է իրեն երեխայի վարքի, բնավորության մեջ, 11%-ը կարծում է, որ իր 

երեխայի մոտ առկա է շփան դժվարություն, ինչն էլ, իհարկե, ուշադրության արժանացնելու 

կարևորագույն խնդիրներից մեկն է: Կան նաև ծնողներ, որ նշել էին ցածր ինքնագնահատականը, 

ագրեսիվությունը, ամաչկոտությունը, ալարկոտությունը, ցրվածությունը, համակարգչային 

կախվածությունը, նեղացկոտությունը, որոնք նույնպես պակաս կարևոր չեն անձի ձևավորման և 

զարգացման, հասարակության լիարժեք անդամ դառնալու, կայացման համար: 

Ծնող լինելը ոչ միայն երջանկություն է, այլ նաև քրտնաջան և շարունակական աշխատանք: 

Իրականացնելով այդ բարդ և պատասխանատու աշխատանքը, շատ ծնողներ մեկ անգամ չէ, որ 

հայտնվում են փակուղու մեջ՝ արդյոք ճի՞շտ դաստիարակչական մոդել են ընտրել: Հետևաբար 

հարցման շրջանակներում մեզ հետաքրքրող հարցին թե՝ ինչպե՞ս են ծնողները խրախուսում կամ 

պատժում երեխաներին, նրանց 30% նշել է, որ երեխային պատժում է զրկելով իր սիրելի զբաղմունքից: 

Բոլորս էլ քաջ գիտակցում ենք, որ երեխաների համար սիրելի զբաղմունքը ներկա ժամանակներում 

դարձել է համակարգիչը կամ հեռախոսը: Ծնողների 24% նշել է խրախուսանք տարբերակը՝ առանց 

ներկայացնելու խրախուսանքի կոնկրետ ձև, որ կիրառվում է իրենց կողմից: Դրանք կարող են լինել 
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գովեստի խոսքերը, զրույցը, սիրով և ջերմությամբ երեխային շրջապատելու մեթոդները: Իսկ 11%-ը 

կարծում է, որ պատժի ձև է բարկանալը և բացատրական աշխատանքներ տանելը երեխայի հետ։ 

Հարցման ընթացքում փորձել ենք պարզել նաև, թե, ըստ ծնողների, ով է ամենից շատ 

պատասխանատու՝ աջակցելու երեխայի հույզերի կառավարման հարցում (գծ.24):  

 

Գծապատկեր 24 Ով է պատասխանատու աջակցելու երեխայի հույզերի կառավարման հարցում. 

պատասխաններ 

Ինչպես երևում է գծապատկերից, հարցմանը մասնակցած ծնողների 46,4%-ը կարծում է, որ 

ծնողն ինքն է պատասխանատու հույզերի կառավարման գործընթացում երեխային աջակցելու 

հարցում: 

Որպեսզի հասկանանք, թե որքանով է երեխան կիսվում օրվա իրադարձություններով կամ իր 

հետ կատարվածով, իր հույզերով ծնողների հետ, փորձել ենք պարզել, թե ինչ հաճախականությամբ է 

դա արվում (գծ.25)։ 
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Գծապատկեր 25. «Պատմո՞ւմ է արդյոք երեխան դպրոցում առկա խնդիրների մասին» հարցի  

պատասխաններ 

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերում, այս հարցին ծնողները տվել են հավասար 

պատասխաններ՝  ՛՛հաճախ՛՛ և ՛՛հազվադեպ՛՛ տարբերակների համար, որը կազմել է յուրաքանչյուր 

տրաբերակի համար շուրջ 40%, իսկ մնացած 20%-ը նշել են ՛՛երբեք՛՛ տրաբերակը կամ՝ հարցին 

ընդհանրապես չեն պատասխանել, ինչը կրկին վկայում է այն մասին, որ երեխաների՝ իրենց հետ 

կիսվելը այնքան էլ չեն կարևորել։  

Ծնողների պատկերացումներն իրենց երեխաների հասակակիցների հետ 

փոխհարաբերությունների մասին նույնպես շատ կարևոր է, քանի որ իմանում են, թե արդյո՞ք երեխան 

դրական փոխհարաբերություններ ունի դասընկերների հետ, արդյո՞ք ընկերներ ունի, թե ոչ։ Այս 

հարցին ծնողների գերակշռող մեծամասնությունը՝ շուրջ 77%-ը նշել է, որ իրենց երեխան շատ 

ընկերներ ունի դպրոցում (գծ.26)։ 

 

Գծապատկեր 26. Երեխան ունի ընկերներ դպրոցում հարցի պատասխաններ 

Գծապատկերից տեսնում ենք, որ հարցված ծնողներից 21-ը նշել են, որ իրենց երեխաները 

դպրոցում ընկերներ չունեն կամ քիչ ընկերներ ունեն։  

Ինչ վերաբերվում է դպրոցից դուրս ընկերներր ունենալու հանգմանքին, ապա ծնողների 

պատասխանները գրեթե կիսվել են երկու մասի՝ այո, շատ և քիչ տրաբերակների միջև (գծ.27)։ 
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Գծապատկեր 27. Երեխան ունի ընկերներ դպրոցից դուրս հարցի պատասխաններ 

Թեև հալածանքը կամ բուլինգ հասկացության մասին հատկապես վերջին ժամանակներում 

ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր երկրում շատ է խոսվում և քննարկվում, սակայն շատ 

ծնողներ գաղափար չունեն այս երևույթի մասին կամ շատ մակերեսային պատկերացումներ ունեն։ 

Այս հարցը պարզելու համար մենք փորրձել ենք հարցմանը մասնակցած ծնողներից պարզել, թե 

արդյոք գիտեն ինչ է բուլինգը (գծ.27)։ 

 

Գծապատկեր 28. Ինչ է բուլինգը հարցի պատասխաններ 

Հարցումները ցույց տվեցին ,որ դպրոցական բուլինգ երևույթին ծնողների իրազեկվածությունը 

կազմում է 33,3%, իսկ 66,7% -ը նշել է, որ ընդհանրապես ծանոթ չեն երևույթին կամ դժվարացել են 

պատասխանել հարցին: 

Բացի բուլինգ երևույթին ծանոթ լինելը կարևոր էր նաև պարզել ծնողների կարծիքը, թե արդյոք 

իրենց երեխայի դպրոցում բուլինգ կա, թե ոչ (գծ.29)։ 
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Գծապատկեր 29. Ձեր երեխայի դպրոցում առկա է՞ բուլնիգ հարցի պատասխաններ 

Հարցմանը մասնակցած ծնողների 65,5 % կարծում է, որ իրենց երեխայի դպրոցում առկա չէ 

նման խնդիր, իսկ 11,9% -ը կարծում է, որ հնարավոր է, միայն 6 %-ն է վստահ, որ դպրոցում առկա է 

նման երևույթ: Սա մատնանշում է այն փաստը, որ ծնողները հաճախ տեղյակ չեն բուլինգից և չեն էլ 

պատկերացնում, թե ինչ խնդիրների են բախվում երեխաները դպրոցում հասակակիցների հետ 

փոխահարաբերություններում։ 

Կարևոր էր նաև պարզել, թե ծնողներն ում են բուլինգի գլխավոր մեղավոր համարում, և թե 

ինչպես պետք է արձագանքել դպրոցում տվյալ խնդրին։ Հարցմանը մասնակցած ծնողների 

մեծամասնությունը համարում է, որ գլխավոր մեղավորները երեխաներն են, որոշները նշում են՝ 

ծնողները և ուսուցիչները: Երկու դեպքում էլ, գրեթե, հավասար պատասխաններ են գրանցվել։  

Հարցին, թե ինչպես պետք է արձագանքել տվյալ խնդրին, ծնողների մեծ մասը պատասխանել է, 

որ պետք է դիմել ուսուցիչներին կամ տնօրինությանը: Հաջորդ բարձր ցուցանիշ արձանագրած 

տարբերակն է՝ գտնել լուծման ձևեր, բացատրական աշխատանք տանել։  
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Հարցման միջոցով փորձել ենք պարզել նաև, թե, ըստ ծնողների, որևէ մեկին բուլինգի 

ենթարկո՞ւմ են կամ թե՝ իրենք որևէ մեկի կողմից բուլինգի ենթարկվո՞ւմ են (գծ.30)։ 

 

Գծապատկեր 30. Իրենց երեխայի բուլինգի մասնակցության մասին ծնողների պատկերացումները 

 

Ներկայացված գծապատկերից երևում է, որ հարցմանը մասնակցած ծնողների 77,4%-ը 

կարծում է, որ իր երեխան դպրոցում չի ենթարկվում բուլինգի, 67,9%-ը կարծում է, որ իր երեխան 

դպրոցում այլ աշակերտներին բուլիինգի չի ենթարկում : Ծնողների 9,5%-ը հազվադեպ է նկատել, որ իր 

երեխան դպրոցում ենթակվում է հալածանքի, ինչի մասին կա՛մ երեխաներն են պատմել տանը, կա՛մ 

ծնողը ինքն է նկատել երեխայի վարքագծում որոշակի փոփոխություններ։Ծնողների 

մեծամասնությունը նշել է, որ խնդիրներ նկատելու դեպքումկապ կհաստատի ուսուցչի հետ՝՝ 

հասկանալու դպրոցում կատարվածի մասին, որպեսզի միահամուռ ուժերով փորձեն գտնել խնդիրը 

լուծելու համապատասխան միջոցներ:  Թե՛ ծնողները, թե՛ ուսուցիչները երեխայի 

կրթադաստիարակչական գործընթացի գլխավոր դերակատարներն են: Հետևաբար, 

դաստիարակությունն առավել արդյունավետ կստացվի նրանց համագործակցության արդյունքում, 

երբ ձևավորվեն դաստիարակության գործընթացի միասնական նպատակներ, ձգտումներ ու 

հայացքներ, համատեղ ուժերով մշակվեն դաստիարակչական մեթոդներ և դրանց լուծման ուղիներ: 

Այս հարցի վերաբերյալ որոշակի պատկեր ունենալու նպատակով փորձել ենք ծնողներից պարզել, թե 

արդյոք ծնող-դպրոց կապը ձևավորված է, և ինչ հաճախականությամբ է այն գործում (գծ.31)։ 
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Գծապատկեր 31. Ծնող-դպրոց համագործակցության հարցման արդյունքներ 

Գծապատկերից տեսանելի է, որ ծնողներից 44-ը, այսինքն՝ հարցվածների գրեթե կեսը նշել է, որ 

դպրոցի հետ կապը կրում է հաճախակի բնույթ, 29 ծնող նշել է՝ ոչ հաճախ, իսկ մյուսները՝ հազվադեպ 

կամ քիչ տարբերակներն են ընտրել։  

Դպրոցի և ծնողների արդյունավետ համագործակցության հիմքը ծնողերի հետ իրականացվող 

խմբային ու անհատական աշխատանքներն են: Դրական և որակյալ արդյունք ստանալու համար 

անհրաժեշտ է, որ այդ համագործակցությունը կրի շարունակական բնույթ։ Սակայն, իրականացված 

հետազոտության արդյունքում պարզ է դառնում, որ ծնողների 50%-ը դպրոցի հետ կապ են 

հաստատում միայն ծնողական ժողովների ընթացքում, ինչը վկայում է այն մասին, որ ծնողական 

ժողովները ծնողների և ուսուցիչների համագործակցության հիմնական ձևն են հանդիսանում, որի 

ընթացքում էլ ուսուցիչները փորձում են լուծել դասարանի առաջ ծառացած խնդիրները (գծ.29)։ Այս 

ձևաչափում, իհարկե, շատ կարևոր է ուսուցիչների հաղորդակցման ոճը և կոմպետենտությունը: 
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Գծապատկեր 32. Ինչպես են ուսուցիչները համագործակցում ծնողների հետ հարցի պատասխաններ 

Իսկ թե  ո՞ր դեպքում են ծնողներն իրենք կապ հաստատում դպրոցի հետ, ծնողների 22% -ը նշել 

է, որ միայն խնդիրների դեպքում, 30%-ը կարծում է, որ անհրաժեշտության կամ հարցերի դեպքում է 

միայն պետք կապ հաստատել դպրոցի հետ: Ծնողների միայն 15%-ն է նշել, որ մշտապես կապ է 

հաստատում դպրոցի կամ ուսուցչի հետ: Իհարկե, եղել են այնպիսի ծնողներ, ովքեր նշել են, որ կապ 

են հաստատում ուսուցիչների հետ, երբ երեխան բացակայում է կամ՝ առաջադիմության ու վարքագծի 

հետ կապված խնդիրների դեպքում: 

Կրթությունը անհատի, հասարակության և պետության շահերից բխող ուսուցման և 

դաստիարակության միասնական գործընթաց է, որը նպատակաուղղված է ազգային մտածելակերպի, 

հոգևոր ժառանգության, գիտելիքների ու փորձի յուրացմանը, պահպանմանը, հարստացմանը և 

սերունդներին փոխանցելուն: Հայաստանի Հանրապետությունում կրթությունը երկրի զարգացման ու 

հզորացման, ազգային անվտանգության ապահովման կարևոր գործոնն ու երաշխիքն է: 

Հանրակրթության գլխավոր նպատակը երեխաների մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական 

ունակությունների համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացումն է, հասարակության համար պիտանի 

մարդու ձևավորումը: 

Սրանից բխել է տվյալ հարցարանում «ո՞րն է դպրոցի հիմնական գործառույթը» հարցի 

առկայությունը։ Հարցմանը մասնակցած ծնողների 48%-ը կարծում է, որ դպրոցի հիմնական 

գործառույթը երեխային կրթելն է, իսկ 28%-ը՝ ճիշտ դաստիարակությունը: Ինտեգրումը, լավ մարդ 

ձևավորելը, շփման կարողություններ ձևավորելը, կարգապահական կանոններին ծանոթացնելը, 
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ինչպես նաև երեխային ճիշտ ուղղություն ցույց տալը, ըստ որոշ ծնողների, նույնպես դպրոցի գլխավոր 

գործառույթներից են: 

«Ո՞վ է, ըստ ձեզ, լավ ուսուցիչը, և ինչպիսի հատկանիշներ նա ունի». ծնողների 

պատասխանները զետեղված են ստորև ներկայացված գծապատկեր 33-ում։  

 

Գծապատկեր 33. «Ո՞վ է, ըստ ձեզ, լավ ուսուցիչը» հարցի պատասխաններ 

Մանկավարժին բնութագրող թե՛ մասնագիտական, թե՛ մարդկային նկարագրումների 

վերաբերյալ ընդունված որակներից զատ, գոյություն ունեն նաև յուրաքանչյուր անձի կողմից 

սուբյեկտիվ կարծիքներ, թե ինչպիսի որակներով պետք է օժտված լինի ուսուցիչը։ Օրինակ, հարցմանը 

մասնակից ծնողների մեծամասնությունը կարծում է, որ լավ ուսուցիչը պետք է լինի հոգատար, 

հասկացող, ավելի քիչ տոկոս կազմող տարբերակներից է՝ լավ մասնագետ լինելը, այնուհետև՝ բարի, 

բանիմաց։ Նույնիսկ, եղել են տարբերակներ, երբ նշվել է, որ «բոլոր ուսուցիչներն էլ լավն են»:  

 

Իհարկե, յուրաքանչյուր դպրոց չէ, որ ունի իդեալական շենքային պայմաններ, և կարող է իրեն 

թույլ տալ գերժամանակակից սարքավորումներ, դիդակտիկ նյութեր, սակայն կան այնպիսի 
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խնդիրներ, որոնք կարող են ծագել ցանկացած դպրոցում և կրթական համակարգում։ Այն հարցին, թե 

«կա՞ արդյոք ինչ-որ բան,որ կցանկանայիք փոխել դպրոցում, և ինչն է դա»՝ ծնողների կողմից տրված 

պատասխաններում գրանցվել է. 27%՝ ոչինչ չեն փոխի, և 10% ՝ դժվարացել են հարցին պատասխանել ՝  

(գծ. 34)։ 

 

Գծապատկեր 34 «Ինչը կփոխեիք դպրոցում» հարցի պատասխաններ 

Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք ծնողների տեսակետները գրեթե բոլոր հարցերում շատ 

տարբեր են, նրանց մի մասը վստահ է, որ երեխայի դպրոցում ունեցած խնդիրների լուծման 

պատասխանատուն դպրոցն է, մյուս մասը պատրաստ է իր ուժերի չափով աջակցել դպրոցին՝ այն 

ավելի բարելավելու հարցում։ Մի բան միանշանակ է, որ դպրոցի զարգացման և, մասնավորապես, 

բուլինգի կանխարգելման և նվազեցման հարցերում ծնողների դերը շատ մեծ է, ուստի՝ նրանց հետ 

պետք է իրականացնել համակարգային և շարունակական աշխատանք։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

Հավելված 1 

 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի և շվեդական «Գլոբալ թու լոքալ» 

կազմակերպության հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացվող հանրակրթական 

դպրոցներում բուլինգի նվազեցմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում 

    1․  Սեռ 

1․  աղջիկ  2․ տղա 

 

2․  Ո՞վ է, ըստ քեզ,  լավ ընկերը: Ինչպիսի՞ հատկանիշներ նա ունի։ 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

3․  Ունե՞ս լավ ընկերներ դպրոցում. 

● այո, շատ 

● այո, քիչ 

● ոչ 

● դժվարանում եմ պատասխանել 

 

4․  Ո՞վ է, ըստ քեզ,  լավ ուսուցիչը: Ինչպիսի՞ հատկանիշներ նա ունի։ 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

5․  Ո՞վ է, ըստ քեզ, լավ ծնողը:Ինչպիսի՞ հատկանիշներ նա ունի։ 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6․  Արդյոք ունենո՞ւմ ես խնդիրներ դպրոցում. 

● այո, հաճախ 

● հազվադեպ 

● երբեք 
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● դժվարանում եմ պատասխանել 

 

7․  Եթե այո, խնդրում ենք ստորև ներկայացված տարբերակներից ընտրել, թե ինչպիսի խնդիրներ են (քեզ կամ 

այլ աշակերտների մոտ առհասարակ). 

 

● հրմշտոցներ 

● կռիվներ 

● վիրավորանքներ 

● իրերի փչացում 

● ինձ չեն ներգրավում խաղերում կամ խոսակցություններում 

● այլ________(խնդրում ենք նշել) 

 

8․  Ի՞նչ ես անում, երբ նման խնդիրներ ես ունենում: 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

9․  Որտե՞ղ են հիմնականում տեղի ունենում կռիվները: 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

10․  Ի՞նչ կանես եթե տեսնես, որ մի խումբ աշակերտներ ծաղրում են մեկ այլ աշակերտի․  

● տեղյակ կպահեմ դասղեկին կամ որևէ այլ մեծահասակի դպրոցում 

● տեղյակ կպահեմ ծնողներիս 

● կմոտենամ, կփորձեմ օգնել 

● դա իմ գործը չէ, չեմ խառնվի 

● այլ _____________(նշել) 

 

 

11․  Արդյոք տանը պատմո՞ւմ ես դպրոցում տեղի ունեցած դեպքերի  մասին. 

● այո, հաճախ 

● հազվադեպ 

● երբեք/ոչ 

● դժվարանում եմ պատասխանել 

 

 

12․  Եթե ոչ, խնդրում ենք նշել ինչու 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 
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13․  Ո՞վքեր են քո դպրոցում ավելի հաճախ խնդիրներ ունենում (ճնշվում են, մերժվում են մյուսների կողմից, չեն 

մասնակցում համատեղ խաղերի և այլն) 

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

14․  Ո՞ր դեպքերում ես քեզ դպրոցում ապահով, անվտանգ զգում։ 

 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

15․  Ի՞նչ թեմաներով կցանկանայիր զրուցել դպրոցում ուսուցիչների կամ այլ մեծահասակների հետ (խնդրում 

ենք նշել մի քանի օրինակ) 

 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

16․  Եթե ինչ-որ բան կարողանայիր փոխել դպրոցում, ի՞նչը դա կլիներ: 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 
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Հավելված 2 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի և շվեդական «Գլոբալ թու լոքալ» 

կազմակերպության հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացվող հանրակրթական 

դպրոցներում բուլինգի նվազեցմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում  

 

1․  Ծանո՞թ եք արդյոք բուլինգ երևույթի հետ:  

 1)Այո 

 2)Ոչ 

 

2․  ․  Եթե այո, ո՞րտեղից__________________________________ 

 

3. Ըստ ձեզ, ի՞նչ է բուլինգը: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

4․  Ըստ ձեզ, ո՞ր ձևակերպումն է հետևյալներից լավագույնս բնութագրում բուլինգը: 

 

● Երկու հոգու միջև կոպիտ խաղ (հրելով) 

● 2-3 հոգանոց խմբի կողմից պարբերաբար ճնշում մեկի նկատմամբ 

● Հաճախակի կրկնվող տհաճ կատակներ որևէ մեկի նկատմամբ 

● Երեխայի իրերի փչացում 

● Համացանցի միջոցով երեխաների հասցեին վատ լուրերի տարածում 

● Այլ_________________ 

 

 

5․  Ըստ ձեզ, ովքե՞ր կարող են ներգրավված լինել բուլինգում: 

 

● Երկու աշակերտ 

● Աշակերտների փոքր խումբ 

● Ամբողջ դասարան 

● Ուսուցիչ/մանկավարժներ 

● Այլ_________________ 
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6․  Ըստ ձեզ, որտե՞ղ է բուլինգը հիմնականում տեղի ունենում: 

 

● Դասարանում 

● Ընդմիջմանը (դպրոցից դուրս) 

● Ընդմիջմանը (դպրոցի ներսում) 

● Դպրոցից տուն գնալու ճանապարհին 

● Այլ_________________ 

 

7․  Ըստ ձեզ, ինչպիսի՞ ազդեցություն է թողնում բուլինգը:  

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

8․  Ըստ ձեզ, ո՞վքեր են ավելի շատ ենթարկվում բուլինգի (կարող եք ընտրել մի քանի պատասխան): 

 

● Այն աշակերտը, որը տարբերվում է արտաքինով 

● Այն աշակերտը, որը վատ գնահատականներ ունի 

● Այն աշակերտը, որը լավ գնահատականներ ունի 

● Այն աշակերտը, ում ընտանիքը վատ սոցիալական պայմաններ ունի 

● Այն աշակերտը, որը ֆիզիկապես թույլ է 

● Այլ_________________ 

 

9․  Հետևյալ մտքերից որոնց հետ եք համաձայն (կարող եք ընտրել մի քանի պատասխան): 

 

● Բուլինգը զարգացման, հասունացման բնական փուլ է 

● Երեխաները պետք է ինքնուրույն սովորեն լուծել բուլինգի հետ կապված 

իրավիճակները/խնդիրները 

● Բուլինգի դեպքում կա միայն երկու կողմ` ագրեսոր և զոհ 

● Պետք է անհանգստանալ միայն, երբ ֆիզիկական բուլինգ է տեղի ունենում 

● Բուլինգի ենթարկվող երեխաները մեղավոր են, քանի որ չեն կարողանում 

հարաբերություններ կառուցել հասակակիցների հետ 

● Բուլինգը հատուկ է միջին դպրոցում դեռահասության տարիքում 

● Բուլինգ չկա ցածր դասարաններում 

● Բուլինգը տարիքի հետ անցնում է՝ առանց արտաքին միջամտության  

● Բուլինգը կարող է ավելի սրվել, եթե մեծահասակները խառնվեն 

● Ուրիշներին բուլինգի ենթարկողները իրականում շատ անվստահ են։ Նրանք իրենց 

վարքով փորձում են թաքցնել սեփական անվստահությունը։ 

 

10․  Ըստ Ձեզ, ի՞նչ պետք է անի բուլինգի ենթարկվող աշակերտը (կարող եք ընտրել մի քանի 

պատասխան): 
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● Համարժեք պատասխան տա, օրինակ ______________ (նշել ինչպիսի) 

● Տեղյակ պահի ծնողներին 

● Տեղյակ պահի ուսուցչին 

● Տեղյակ պահի դպրոցի տնօրենին 

● Տեղյակ պահի այլ աշակերտների 

● Այլ_________________ 

 

11․  Ըստ Ձեզ, ի՞նչ պետք է անեն մեծահասակները, եթե երեխան բուլինգի է ենթարկվում (նշեք բոլոր 

մեծահասակների դերերը): 

 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

12․  Ըստ Ձեզ, ո՞րն է դպրոցի հիմնական գործառույթը: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

13․  Ըստ Ձեզ, առկա՞ է արդյոք բուլինգ Ձեր դպրոցում: 

 

● Այո 

● Ոչ 

● Չգիտեմ 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

14․  Եթե այո, Ձեր կարծիքով, քանի՞ տոկոս է այն կազմում:  

 

● 5% 

● 20% 

● 50% 

● 90% 

● Այլ———————— 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

15․  Ըստ Ձեզ, կա՞ արդյոք բուլինգ այն դասարանում, որտեղ Դուք դասավանդում եք (կամ դասղեկ եք) 

 

● Այո 
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● Ոչ 

● Չգիտեմ 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

16․  Ըստ Ձեզ, ո՞վ է պատասխանատու երեխայի սոցիալական զարգացման համար (կարող եք 

ընտրել մի քանի պատասխան): 

 

● Երեխան 

● Ծնողը 

● Ուսուցիչը 

● Դպրոցը 

● Հասարակությունը 

● Հեռուստատեսությունը/Լրատվական միջոցները 

● Այլ_________________ 

 

17․  Քննարկու՞մ եք արդյոք երեխաների վարքը ծնողների հետ:  

 

● Այո հաճախ 

● Այո հազվադեպ 

● Ոչ 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

18․  Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել ինչպե՞ս, ե՞րբ, որտե՞ղ: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19․  Ինչպե՞ս եք տեղեկանում երեխաների խնդիրների մասին (կարող եք ընտրել մի քանի 

պատասխան): 

 

● Աշակերտն ինքն է տեղեկացնում  

● Մյուս աշակերտներն են տեղեկացնում 

● Մյուս ուսուցիչներն են տեղեկացնում 

● Ծնողներն են տեղեկացնում 

● Կռահում եք 

● Այլ_________________ 

 

20․  Ինչպե՞ս եք լուծում այդ խնդիրները: Ի՞նչ քայլեր եք նախաձեռնում նման պարագայում։ 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

21․  Սովորաբար ինչո՞վ եք զբաղված, որտե՞ղ եք գտնվում ընդմիջումներին: 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

22․  Ով է, ըստ Ձեզ, լավ աշակերտը։ Ինչպիսի՞ հատկանիշներ նա ունի։ 

  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

23․  Ով է, ըստ Ձեզ, լավ ծնողը։ Ինչպիսի՞ հատկանիշներ նա ունի։ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Հավելված 3 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի և շվեդական «Գլոբալ թու լոքալ» 

կազմակերպության հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացվող հանրակրթական 

դպրոցներում բուլինգի նվազեցմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում  

1․  Ձեր երեխայի (երեխաների) սեռը և քանակը 

1) Արական,        1․ 1 Քանակը ———— 

2) Իգական         2․ 1 Քանակը ———— 

 

2․  Երեխայի տարիքը 

 

Մաս 1. Ծնողներ և երեխաներ 

 

3. Ո՞րն է,  Ձեր կարծիքով, ծնողների ամենագլխավոր դերը երեխայի կյանքում: 

 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

4. Կա՞ ինչ-որ բան, որ Ձեզ անհանգստացնում է Ձեր երեխայի վարքի, բնավորության մեջ:  Խնդրում ենք 

հակիրճ նկարագրել։ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

5. Նշեք խրախուսանքի և պատժի այն մեթոդները, որոնք սովորաբար օգտագործում եք երեխային 

դաստիարակելիս։ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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6. Ըստ Ձեզ, նշվածներից ո՞վ է հիմնականում պատասխանատու հույզերի կառավարման 

գործընթացում Ձեր երեխային աջակցելու հարցում: 

● Դպրոցը 

● Ծնողները 

● Երեխան ինքը 

● Այլ (նշեք ով) _________________________ 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

7. Ձեր երեխան պատմու՞մ է Ձեզ դպրոցում իր խնդիրների մասին: 

● Այո, հաճախ 

● Հազվադեպ 

● Երբեք 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

8. Ինչպե՞ս եք արձագանքում դպրոցում Ձեր երեխայի խնդիրներին: Խնդրում ենք հակիրճ նկարագրել։ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

9. Ձեր երեխան դպրոցում ընկերներ ունի՞: 

● Այո, շատ 

● Այո, քիչ 

● Ոչ 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

 

10. Ձեր երեխան դպրոցից դուրս ընկերներ ունի՞: 

● Այո, շատ 

● Այո, քիչ 

● Ոչ 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

  

 

 

 

Մաս 2. Բուլինգը դպրոցում 
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11. Որքանո՞վ է Ձեզ ծանոթ դպրոցական բուլինգ (հալածանք դպրոցում) երևույթը: 

● Գիտեմ, թե դա ինչ է 

● Լսել եմ, բայց չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը 

● Ծանոթ չեմ  

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

  

12. Կարծում եք՝ նման խնդիր (հալածանք) Ձեր երեխայի դպրոցում առկա՞ է: 

● Այո, առկա 

● Հնարավոր է 

● Ոչ, առկա չէ 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

  

13. Ձեր կարծիքով ո՞վ է բուլինգի (հալածանք դպրոցում) գլխավոր մեղավորը։ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

14. Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս պետք է արձագանքել դպրոցում բուլինգին (հալածանքին դպրոցում): 

Խնդրում ենք հակիրճ նկարագրել։ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

15. Ձեր կարծիքով, դպրոցում Ձեր երեխան ենթարկվո՞ւմ է բուլինգի (հալածանքի դպրոցում):  

● Ոչ (բաց թողեք 15.1 և 15.2 կետերը) 

● Հազվադեպ 

● Հաճախակի 

● Անընդհատ 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

15․ 1 Ինչպե՞ս իմացաք, որ Ձեր երեխան ենթարկվում է բուլինգի (հալածանք դպրոցում) դպրոցում: 

● Երեխան ինձ պատմեց 

● Ես ինքս եմ նկատել երեխայի վարքից 

● Ես ինքս եմ ականատես եղել բուլինգի (հալածանքի դպրոցում)  

● Ուսուցիչներն ինձ ասացին 

● Այլ ծնողներ ասացին 

● Այլ երեխաների ասացին 

● Այլ (նշեք) _______________ 
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15․ 2 Արդյոք Դուք ինչ-որ քայլ ձեռնարկեցի՞ք։ Խնդրում ենք նկարագրել այդ քայլերը։ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. Ձեր կարծիքով, ենթարկու՞մ է արդյոք Ձեր երեխան այլ աշակերտների բուլինգի (հալածանքի) 

դպրոցում: 

● Ոչ (բաց թողեք ա) և բ) կետերը) 

● Հազվադեպ 

● Հաճախակի 

● Անընդհատ 

● Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

16․ 1 Ինչպե՞ս իմացաք, որ Ձեր երեխան այլ աշակերտների բուլինգի (հալածանքի) է ենթարկում 

դպրոցում: 

● Իմ երեխան ինձ պատմեց 

● Ես ինքս եմ նկատել երեխայի վարքից 

● Ես ինքս եմ ականատես եղել բուլինգի(հալածանքի դպրոցում)  

● Ուսուցիչներն ինձ ասացին 

● Այլ ծնողներ ասացին 

● Այլ երեխաներ ասացին 

● Բուլինգի (հալածանքի) ենթարկված երեխան ինձ ասաց 

● Այլ (նշեք) _______________ 

 

16․ 2 Արդյոք Դուք ինչ-որ քայլ ձեռնարկեցի՞ք։ Եթե այո, ապա՝  ի՞նչ քայլեր։ Խնդրում ենք 

նկարագրել դրանք։ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

Մաս 3. Ծնողներ-դպրոց 
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17․  Որքա՞ն հաճախ եք կապ հաստատում դպրոցի անձնակազմի (տնօրինության, ուսուցիչների, 

դասղեկի) հետ: 

 

● Հաճախ 

● Ոչ հաճախ 

● Քիչ 

● Շատ քիչ/հազվադեպ 

● Երբեք 

 

18․  Ինչպե՞ս, ի՞նչ եղանակով եք սովորաբար կապ հաստատում/ապահովում անձնակազմի 

(տնօրինության, ուսուցիչների, դասղեկի) հետ: 

 

● Հանդիպումների միջոցով 

● Ծնողական ժողովների ընթացքում 

● Հեռախոսազանգի միջոցով 

● Էլեկտրոնային նամակի միջոցով 

● Այլ (նշեք) _______________ 

 

19․  Ո՞ր դեպքերում եք կապ հաստատում դպրոցի հետ կամ՝ դպրոցը Ձեզ հետ: 

 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

20․  Ո՞րն  է Ձեր կարծիքով դպրոցի հիմնական գործառույթը: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

21․  Ո՞վ է, ըստ Ձեզ, լավ ուսուցիչը: Ինչպիսի՞ հատկանիշներ նա ունի։ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

22․  Եթե ինչ-որ բան կարողանայիք փոխել դպրոցում, ի՞նչը դա կլիներ: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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