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ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

Դա րեր շա րու նակ ըն տա նի քը կա տա րել է մշակութային ար
ժեք նե րի պահ պան ման և սե րունդ նե րին փո խանց ման, տնտե սա
կան, ազ գաբ նակ չու թյան վե րարտադրության և սերն դա փո խու
թյան, նրանց սո ցի ա լա կա նաց ման՝ ծնող նե րի կեն սա փոր ձի փո խա
նակ ման և դաս տի ա րա կու թյան, սո ցի ա լա կան օժան դա կու թյան և 
պաշտպա նու թյան, սո ցի ա լա կան ինք նո րոշ ման և այլ կա րև որ գոր
ծառույթներ: Սա կայն ար դի շրջա նում Հա յաս տա նում ստեղծ ված 
անկա յուն սո ցի ալտնտե սա կան իրա վի ճա կը, հան րա պե տու թյու նից 
բնակ չու թյան զանգ վա ծա յին ար տագաղթը, հա մաշ խար հայ նաց
ման գործըն թացնե րը և նոր տե ղե կատ վա կան հոս քե րի ներ թա
փան ցում իրենց ազ դե ցու թյունն են թող նում ըն տա նի քի վրա, որի 
հե տև ան քով նրա առ ջև ծա ռա ցել են մի շարք լուրջ հիմ ախն դիր
ներ: Մաս նա վո րա պես, ըն տա նի քի վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը և կա տար ված գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րը 
փաս տում են, որ վեր ջին տա րի նե րին Հայաս տա նի բնակ չու թյան 
շրջա նում առ կա են ծնե լի ու թյան նվա զում, ամուս նա լուծ վող ըն տա
նիք նե րի քա նա կի և չգրանց ված ամուս նու թյուն նե րից ծնված երե
խա նե րի աճ, ամուս նա ցող նե րի մի ջին տա րի քի բարձ րա ցում, հա
մա տեղ ապ րող պաշ տո նա պես չգրանց ված զույ գե րի, պայ մա նա
գրա յին ամուս նու թյուն նե րի թվի ավե լա ցում և այլ կա րև որ հիմ
նախն դիր ներ: Այդ առու մով գրքում կա տար վել է հայ ըն տա նի քի 
առ ջև ծա ռա ցած ներ կա հիմ ախն դիր նե րի և դրա հե տև անք նե րի 
խոր և հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյուն, որի շնոր հիվ առա ջարկ վել են 
այդ ինս տի տու տի կա յու նու թյանն ուղղ ված նոր մո տե ցում եր: Այդ 
հար ցե րը քննարկ վել և լու սա բան վել են հա յոց մշա կույ թում առ կա 
ավանդույթնե րի, ար ժեքների և վար քա կա նոն նե րի հա մա տեքս
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տում: Մաս նա վո րա պես, ու սում ա սիր վել և վեր լուծ վել են հե տև յալ 
հիմ ախն դիր նե րը.

1) ազ գա յինմշա կու թա յին գոր ծո նի դե րը ըն տա նի քի էթ նո ժո
ղովր դագ րա կան վար քագ ծի ձև ա վոր ման, ավան դա կան և 
ար դի ըն տա նի քի կազ մում և կա ռուց ված քում, նե րըն տա նե
կան հա րա բե րու թյուն նե րում տե ղի ու նե ցած փո փո խու
թյուն նե րը, ամուս նու թյուն նե րի առանձ նա հատ կու թյուն
ները և ամուս նա լու ծու թյուն նե րի պատ ճառնե րը,

2) ավան դա կան և ար դի ըն տա նի քում կա նանց և տղա մարդ
կանց կարգավի ճակ նե րում և դե րե րում տե ղի ու նե ցած էթ
նոմ շա կու թա յին փո խա կերպում ե րը,

3) ար դի ըն տա նի քի ամ րու թյան գոր ծում սե րունդ նե րի մի ջև 
ար ժե քա յին հա մա կար գի տար բե րու թյուն նե րը,

4) աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի ազ դե ցու թյու նը ըն տա նի քի 
զար գաց ման կեն սա փու լե րի և մո դե լի փո խա կեր պում ե րի 
հար ցում,

5) մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ դիր քո րո շում ե
րը,

6) հա մե մատ վել են հա յաս տա նյան և այ լէթ նիկ մի ջա վայ րից 
Հա յաս տան տե ղա փոխ ված սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի էթ
նոմ շա կու թա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Այդ հիմ ախն դիր նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով 2016 – 
2017 թթ. Երև ան քա ղա քում և Շի րա կի, Լո ռու, Գե ղար քու նի քի, Սյու
նի քի, Ար մա վի րի, Արա գա ծոտ նի մար զե րի վեց քա ղա քա յին և քսան 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի 384 ըն տա նիք նե րում (այդ թվում՝ նաև 
սի րի ա հա յե րի) իրա կա նաց վե ցին էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում
ներ: Հա մե մա տա կան նյու թեր ստա նա լու նպա տա կով պահ պան վել 
է 1980 թվա կա նին Հա յաս տա նում իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյան 
ընտ րան քը:

Հե տա զո տու թյան գլխա վոր հա մախմ բու թյան հա մար հիմք են 
հան դի սա ցել 2011 թվա կա նի ՀՀ մար դա հա մա րի տվյալ նե րը: Ընտ
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րան քա յին հա մախմ բու թյան ծա վա լը որոշ վել է վի ճա կագ րա կան 
բա նա ձևի մի ջո ցով (ճշգրտու թյու նը՝ 95 %, վստա հե լի ու թյան մի ջա
կայ քը՝ 5 %): Հա ջորդ քայ լով ընտ րան քա յին հա մախմ բու թյան ծա
վա լը բնակ չու թյան թվի հա մա մաս նու թյամբ բա ժան վել է ՀՀ վեց 
մար զե րի և Երև ան քա ղա քի մի ջև: Բնա կա վայ րերն ընտր վել են ՀՀ 
քա ղա քա յին և գյու ղա կան հա մայնք նե րի ցու ցա կից՝ պա տա հա կա
նու թյան սկզբուն քով: Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում կա տար վել են 
նաև ըն տա նի քին առնչ վող պաշ տո նա կան և ոչ պաշ տո նա կան փաս
տաթղ թե րի վեր լու ծու թյուն, դի տար կում եր, խո րաց ված հար ցա
զրույց ներ, փոր ձա գի տա կան և ֆո կուս խմբա յին հար ցում եր:

Գրքում օգ տա գործ վել են նաև 2014 –2015 թթ. սի րի ա հա յե րի 
շրջա նում անց կաց ված էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան ար
դյունք նե րը: Այդ հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում հար ցազ րույց
ներն անց կաց վել են 2011 թվա կա նից հե տո Հա յաս տան տե ղա փոխ
ված սի րի ա հա յե րի հետ (184 կի սաս տան դար տաց ված և 36 խո րաց
ված հար ցազ րույց ներ)՝ Երև ա նում և մար զե րում, մաս նա վո րա պես 
Արա գա ծոտ նի, Արա րա տի, Ար մա վի րի, Կո տայ քի, Շի րա կի մար զե
րում: Ել նե լով հե տա զո տա կան օբյեկ տի յու րա հատ կու թյու նից (բնա
կու թյան վայ րի վե րա բե րյալ սուղ տե ղե կատ վու թյուն, Հա յաս տան 
տե ղա փոխ վե լուց հե տո տա րա ծա կան ցրված ձև ով ապ րել և այլ 
հան գա մանք ներ)՝ սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի հետ կապ հաս տա տե
լու հա մար կի րառ վել է «ձնա կույ տի» մե թո դը:

Հե ղի նա կա յին խումբն ու նի հե տա զո տա կան հա րուստ փորձ. 
խմբի մի մա սը դեռ խորհր դա յին տա րի նե րին ՀՀ հնա գի տու թյան և 
ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բաժ նի վա րիչ, 
վաս տա կա շատ գիտ նա կանազ գագ րա գետ Էմ մա Տիգ րա նի Կա րա
պե տյա նի ղե կա վա րու թյամբ, որն իր մեծ ներդ րում ու նի նաև այդ 
ոլոր տի ու սում ա սի րու թյուն նե րի հար ցում, մաս նակ ցել է 1976 թվա
կա նին Երև ա նում, 1980 թվա կա նին՝ Հա յաս տա նի պատ մա ազ գա
գրա կան հինգ մար զե րում (Այ րա րատ, Գե ղար քու նիք, Շի րակ, Լո ռի
Տա վուշ, Սյու նիք), 1992 –1994 թթ.՝ Հա յաս տա նի քա ղա քա յին բնա կա
վայ րե րում իրա կա նաց ված հե տա զո տություննե րին: Հա յաս տա նում 
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տե ղի ու նե ցող սո ցի ալմշա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րի հա մա տեքս
տում ըն տա նի քի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն ներ են իրա կա նաց
վել նաև Երև ա նում (1999 –2000 թթ.), Տա վու շում և Սյու նի քում 
(2007 –2010 թթ.), Լո ռի ում (2011 –2012թթ.) և Կո տայ քում (2013 –2014թթ.): 
Ար դի շրջա նում և նշված տա րի նե րին իրա կա նաց ված էթ նոսո ցի ո լո
գի ա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հա մե մա տա կան վեր
լուծությու նը հնա րա վո րու թյուն տվեց բա ցա հայ տե լու հայ ըն տա նի
քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը:

Հե տա զո տա կան խմբի ան դամ ե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու
թյամբ 2001 թվա կա նին կազ մա կերպ վել է հան րա պե տա կան գի տա
ժո ղով՝ նվիր ված Էմ մա Կա րա պե տյա նի հի շա տա կին, և հրա տա
րակ վել է «Ըն տա նի քի հե տա զոտ ման հիմ ախն դիր նե րը» հոդ ված
նե րի ժո ղո վա ծուն, իսկ 2002 թվա կա նին՝ «Ըն տա նե կան բռնու թյուն
նե րը Հա յաս տա նում» աշ խա տու թյու նը:

Փո խա կերպ վող հա սա րա կու թյու նում հայ ըն տա նի քին նվիր
ված այս գիր քը բաղ կա ցած է չորս բա ժին նե րից՝ «Ըն տա նիք և 
ամուս նու թյուն» (Թ. Զա քա րյան), «Ըն տա նե կան ար ժե հա մա կար
գը» (պ.գ.թ. Ռ. Օհան ջա նյան), «Փո փո խու թյուն նե րը աշ խա տան քա
յին միգ րանտ նե րի ըն տա նի քի մո դե լում» (պ.գ.դ. Մ. Գալստ յան), 
«Հա յաս տա նում բնակ վող սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի էթ նո մ շա կու
թա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը» (Գ. Հա կո բյան):

Գրքում առաջ քաշ ված տե սա կետ նե րը կա րող են նպաս տել ըն
տա նի քի հե տա գա զար գաց ման հար ցում նոր քա ղա քա կա նու թյան 
մշակ մա նը:

Գրքի հե ղի նակ ներն իրենց շնոր հա կա լու թյունն են հայտ նում 
մար զե րի և հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րին՝ հե տա զո տու թյանն 
աջակ ցե լու, տվյալ նե րի տրա մադր ման և ազ գաբ նակ չու թյա նը՝ 
հարց մա նը մաս նակ ցե լու, ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ տրա մա
դրե լու հա մար:
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ԳԼՈՒԽ ԱՌԱ ՋԻՆ
ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՓՈ ՓՈԽ ՄԱՆ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ.  
ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՅԻՆ  
ՓՈՒ ԼԵ ՐԻ ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

1.1. Ըն տա նի քի զար գաց ման  
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը հա յոց մեջ
Ըն տա նի քը ամուս նու թյամբ կամ ազ գակ ցա կան կա պով մի ա

վոր ված մարդ կանց սո ցի ա լա կան փոքր խումբ է, որն ու նի ձև ա վոր
ված կա ռուց վածք, ան դամ ե րի կեն ցա ղա վա րու թյան ընդ հան րու
թյուն՝ փո խա դարձ օգ նու թյամբ ու բա րո յա կան պա տաս խա նատ վու
թյամբ: Ըն տա նի քը սերն դի վե րար տադ րու թյան հիմ ա կան բջիջն է: 
Ըն տա նի քը՝ որ պես սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ, են թարկ վում է որո
շա կի նոր մե րի, վար քի կա նոն նե րի, ու նի իրա վունք նե րի և պար տա
կա նու թյուն նե րի շրջա նակ, որոն ցով կար գա վոր վում են ամու սին նե
րի, ծնող նե րի, զա վակ նե րի և այլ ազ գա կան նե րի մի ջև եղած հա րա
բե րու թյուն նե րը: Ըն տա նի քի ան դամ ե րը ապ րում են նույն «տա նի
քի» տակ և վա րում են ընդ հա նուր տնտե սու թյուն: Ըն տա նի քը ոչ 
մի այն տնտե սա կան, այ լև մշա կու թա յին, ար ժե քա յին գոր ծոն ներ 
կրող հա մա կարգ է: Տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի հա սա րա կար
գե րի փո փո խու թյուն ներն իրենց ան մի ջա կան ազ դե ցու թյունն են 
թո ղել ըն տա նի քի սո ցի ալմշա կու թա յին ար ժե քա յին հա մա կար գի 
վրա:

Ըն տա նի քը նաև ամուս նու թյան փաս տի պաշ տո նա կան գրանց
ման հի ման վրա ստեղծ ված սո ցի ա լա կան փոքր խումբ է: Ըն տա նի
քը կազմ ված է սե րունդ նե րից, դրանք են՝ ծնող նե րը, զա վակ նե րը, 
պա պիկ նե րը, տա տիկ նե րը, քույ րե րը, եղ բայր նե րը և այլ ազ գա կան
ներ: Թե՛ երե խա նե րի, թե՛ տա րեց նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան պա
հանջ մունք նե րի բա վա րա րու մը հիմ ա կա նում կա տար վում է ըն
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տա նե կան մի ջա վայ րում: Ըն տա նիքն իր ան դամ ե րի հա մար այն 
սո ցի ա լա կան խումբն է, որ տեղ ըն դուն ված վար քի ար գելք ներն ու 
նոր մե րը ար ժև որ վում և մե ծա մա սամբ ըն դուն վում են ծնող նե րի և 
երե խա նե րի կող մից:

Հա յոց մեջ դա րե րի ըն թաց քում մշակ ված կա նո նագր քերն ու 
դա տաս տա նագր քե րը եկե ղե ցու ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ ըն
դուն ված օրենք նե րով փոր ձել են կա նո նա կար գել ծնող նե րի և զա
վակ նե րի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ամուս նու
թյան և ամուս նա լու ծու թյան հետ կապ ված խնդիր նե րը: Մխի թար 
Գո շի Դա տաս տա նագր քի տար բեր հոդ ված նե րով փոր ձել են կար
գա վո րել սերն դա ճի (գլուխ ՃԻԴ), ամուս նու թյան (գլուխ ներ ՄԺԲ, 
ՃՂԲ), որ դեգ րու թյան ու խնա մա կա լու թյան (գլուխ Թ), կնոջ իրա
վա կան վի ճա կի (գլուխ Է, ՃԿԸ), ժա ռան գու թյան հար ցե րի (գլուխ
ներ ՃԱ, ՃԲ, ՃԳ, ՃԴ) երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան (գլուխ 
ՃՆԴ / գոր ծա ռույթ նե րը1:

Եկե ղե ցա կան կա նոն նե րով ար գել վել է ազ գա կան նե րի ամուս
նու թյու նը մի մյանց հետ և ազատ նե րի ամուս նու թյու նը (ազն վա կան
նե րի)՝անա զատ նե րի հետ: Կա թո ղի կոս Ներ սես 1ին Մե ծի նա խա
ձեռ նու թյամբ կա յա ցած հայ կա կան առա ջին կա նո նա դիր ժո ղովն 
(365 թ. Տա րո նի գա վա ռի Ար տի շատ գյուղ) ար գե լել է մեր ձա վոր ազ
գա կից նե րի ամուս նու թյու նը և բազ մակ նու թյու նը: Քա նի որ ավան
դա կան ըն տա նի քում ամուս նա լու ծու թյուն նե րը եզա կի էին, դրանք 
թույ լատր վում էին եզա կի դեպ քե րում: Առան ձին հոդ ված ներ են 
նվիր ված երե խա նե րի խնա մա կա լու թյա նը և կնոջ գույ քա յին իրա
վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը: Կնոջ օժի տը ան ձեռ նամ ե լի էր, 
պատ կա նում է մի այն իրեն (գլուխ ՄԺԼ): Նույ նիսկ մի հար կի տակ 
ապ րող եղ բայր նե րի բա ժա նու թյան ժա մա նակ նախ առանձ նաց
նում էին հարս նե րի բա ժին քը, ապա մի այն յու րա քան չյուր եղ բո րը 
հատ կաց նում էին իր հա սա նե լի քը: Չի ան տես վել նաև ման կա հա
սակ երե խա նե րի (գլուխ ՃՆԴ) և խնամ քի կա րիք ու նե ցող ծնող նե րի 

1 Մխի թար Գոշ, Դա տաս տա նա գիրք, Եր., Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., 
1975 թ., էջ 38, 101, 84, 111, 124, 39, 72–76, 95:
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նկատ մամբ ու նե ցած պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման անհ րա
ժեշ տու թյու նը (գլուխ ՃԾԵ)2:

Ար դի շրջա նում ամուս նու թյան կնքման պայ ման նե րը սահ ման
ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգր քով, 
ըստ որի՝ ամուս նու թյուն է հա մար վում տղա մար դու և կնոջ ազատ, 
կա մա վոր և իրա վա հա վա սար, որ պես կա նոն ցմահ դա շին քը, որը 
կնքվե լով պե տու թյան կող մից սահ ման ված կար գով, ամուս նա ցող
նե րի հա մար առա ջաց նում է փո խա դարձ իրա վունք ներ և պար տա
կա նու թյուն ներ: Ամուս նու թյան ակ տով ստեղծ վում է ըն տա նիք: 
Երե խա ներ ու նե նալն ու նրանց դաս տի ա րա կու թյամբ զբաղ վե լը 
ամուս նա ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րին տա լիս են սո ցի ա լա
կան նշա նա կու թյուն:

Ըստ ՀՀ Ըն տա նե կան օրենսգր քի ՝
 ▪ ամուս նու թյան կնքման հա մար անհ րա ժեշտ են տղա մար դու 

և կնոջ փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյու նը,
 ▪ ամուս նու թյան հա մար թույ լատ րե լի տա րի քը՝ 18 տա րե կա նը, 

սահ ման ված է և՛ տղա մարդ կանց, և՛ կա նանց հա մար:
Ամուս նու թյու նը չի կա րե լի գրան ցել՝
 ▪ եթե ամուս նա ցող նե րից մե կը օրեն քով սահ ման ված կար գով 

այլ գրանց ված ամուս նու թյան մեջ է գտնվում,
 ▪ ամուս նա ցող նե րի մի ջև մոտ ազ գակ ցա կան կապ կա,
 ▪ ամուս նա ցող նե րից մե կը դա տա րա նի կող մից ան գոր ծու նակ 

է ճա նաչ ված,
 ▪ ար գել վում է ամուս նու թյու նը որ դեգ րո ղի և որ դեգր վա ծի մի

ջև3:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օրենսգր քով սահ ման ված են ըն տա նի քի 

ան դամ ե րի՝ ծնող նե րի և զա վակ նե րի մի ջև գույ քա յին և ոչ գույ քա
յին հա րա բե րու թյուն նե րը: Օրեն քով սահ ման ված է ամուս նու, կնոջ, 

2 Մխիթար Գոշ, նույնը, էջ  124, 95, 96:
3 ՀՀ Ընտանեկան օրենսգիրք հոդված 11, Եր. http://www.parliament.am/leg

islation,  09.11. 2004թ. էջ 89 –90:
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երե խա նե րի և ծնող նե րի դե րը ըն տա նի քում, նրանց իրա վունք նե րը 
և պար տա կա նու թյուն նե րը: Ըն տա նի քի ան դամ ե րի մի ջև հա րա բե
րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են սո վո րույթ նե րի, վար քի կա նոն նե
րի, կեն սա կեր պի ըն դուն ված նոր մե րի մի ջո ցով: Ըն տա նի քի ան
դամ ե րը կապ ված են կեն ցա ղի ընդ հան րու թյամբ, ընդ հա նուր շա
հե րով, փո խա դարձ օգ նու թյամբ և բա րո յա կան ու իրա վա կան փոխ
պա տաս խա նատ վու թյամբ:

Ըն տա նի քը՝ որ պես սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ, կոչ ված է իրա
կա նաց նե լու մի շարք գոր ծա ռույթ ներ՝

1. Վե րար տադ րո ղա կան, որը ապա հո վում է սերն դի վե րար
տադ րու թյու նը:

2. Տնտե սա կանկեն ցա ղա յին, երբ ըն տա նի քը՝ որ պես տնտե
սա կան մի ա վոր, վաս տա կում է կեն սա կան մի ջոց ներ և այն 
ծախ սում է՝ ապա հո վե լով իր նյու թա կան բա րե կե ցու թյու նը:

3.  Սո ցի ա լա կա նաց ման, որի շնոր հիվ երի տա սարդ սե րուն դը 
ըն կա լում է նա խորդ սե րունդ նե րի փոր ձը և հա սա րա կու
թյան մեջ ըն դուն ված վար քի նոր մերն ու կա նոն նե րը: Ըն
տա նե կան սո ցի ա լա կա նաց ման հիմ ա կան մի ջո ցը երե խա
նե րի կող մից ըն տա նի քի չա փա հաս ան դամ ե րի վար քի 
ընդ օ րի նա կում է: Երե խան ըն տա նի քում է սո վո րում խո
սել, մտա ծել, դաս տի ա րակ վել՝ հա մա ձայն հա սա րա կու թյու
նում ըն դուն ված նոր մե րի, սո վո րույթ նե րի և ար ժեք նե րի:

4. Հա ղոր դակ ցա կանբա րո յա հո գե բա նա կան, երբ ըն տա նի քի 
ան դամ ե րը շփվում են մի մյանց հետ, զգաց մունք ներ, 
մտքեր և տե ղե կու թյուն ներ են փո խա նա կում: Բա ցի դրա
նից, դրսից եկող կար ծիք նե րը բախ վում են ըն տա նի քի ան
դամ ե րի կար ծիք նե րի հետ, և եթե ըն տա նի քը ու նի կա յուն 
ար ժեք ներ, ապա երե խա նե րը ստա ցած տե ղե կու թյուն նե րը 
գնա հա տե լիս միշտ հաշ վի են առ նում ըն տա նի քի ան դամ
նե րի կար ծի քը:

5. Ժա ման ցի կազ մա կերպ ման գոր ծա ռույթ. նպաս տում է 
ազատ ժա մա նա կի ճիշտ կազ մա կերպ մա նը (մար զա կան 
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կյանք, ըն կեր նե րի, հա րա զատ նե րի հետ շփում, կի նո, թատ
րոն և այլն), որն աջակ ցում է ըն տա նի քի հա մախմբ մա նը:

6. Սո ցի ա լա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույթն ուղղ ված է 
ըն տա նի քի ան դամ ե րի վար քի վե րահսկ մա նը4:

Կյան քի տար բեր փու լե րում ըն տա նե կան գոր ծա ռույթ նե րի 
առաջ նու թյու նը փոխ վում է. եթե երի տա սարդ ըն տա նի քի հա մար 
գլխա վո րը վե րար տադ րո ղա կան գոր ծա ռույթն է, ապա տա րեց նե րի 
հա մար՝ հա ղոր դակ ցա կան, բա րո յա հո գե բա նա կա նը:

Վեր ջին եր կու տաս նա մյա կում Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող 
սո ցի ալտնտե սա կան, քա ղա քա կան և ար ժե քա յին ար մա տա կան 
փո փո խու թյուն նե րը իրենց կնիքն են դրել ար դի հայ ըն տա նի քի 
կող մից իրա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի վրա: Դրանց ար դյուն քում 
նկատ վում է ամուս նու թյուն նե րի և ծնե լի ու թյան նվա զում, ամուս նա
լու ծու թյուն նե րի թվի աճ: Նվա զել է նաև ըն տա նի քի՝ որ պես սո ցի ա
լա կա նաց ման ազ գա յին ար ժեք նե րի պահ պա նո ղի և փո խան ցո ղի 
դե րը:

Ըն տա նե կան ար ժեք նե րը դա ըն տա նի քի այն ժա ռան գու թյունն 
է, որը սո վո րույթ նե րի, ծե սե րի, ավան դույ թի, նոր մե րի մի ջո ցով մի 
սե րն դից փո խանց վում է հա ջորդ սե րունդ նե րին: Միջ սերն դա յին փո
խանց ման լծակ ներն են ծնողզա վակ ներ և պա պիկտա տիկթոռ ներ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Եթե երի տա սարդ ըն տա նի քը ծնող նե րից 
հե ռու է բնակ վում, ապա սերն դի դաս տի ա րա կու թյան և նրան ազ գա
յին, ըն տա նե կան ար ժեք նե րի փո խանց ման հիմ ա կան պար տա կա
նու թյու նը պատ կա նում է ծնող նե րին: Այս դեպ քում կա րև որ վում է 
միջ սերն դա յին հան դի պում ե րի հա ճա խա կա նու թյու նը: Ծնող նե րի և 
զա վակ նե րի մի ջև սերտ հա րա բե րու թյուն նե րը պայ ման ներ են ստեղ
ծում ըն տա նե կան ավան դույթ նե րի փո խանց ման հա մար:

Ավան դա կան ըն տա նե կան ար ժեք ներ ասե լով հաս կաց վում է, 
թե մեր նախ նի նե րը իրենց կեն սա կեր պում ինչ պի սի բա րո յա կան և 

4 Гурко Т. А., Теоретические подходы к изучению семьи, М., Институт со
цио логии  РАН, 2016, c.58:
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կեն ցա ղա յին նոր մե րով են առաջ նորդ վել: Հայ ըն տա նի քին բնո րոշ 
են այն պի սի ար ժեք ներ, ինչ պի սիք են ըն տա նե սի րու թյու նը, ման կա
սի րու թյու նը, մար դա սի րու թյու նը, աշ խա տա սի րու թյու նը, առողջ 
ապ րե լա կեր պը, հար գան քը տա րեց նե րի նկատ մամբ և նրանց կեն
սա փոր ձի կա րև ո րու թյան գնա հա տում ու ըն դու նու մը, ինչ պես նաև 
խնամ քի կա րիք ու նե ցող ըն տա նի քի ան դամ ե րի նկատ մամբ հո
գա ծու թյու նը և ծնող նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը երե խա յի ծնվե
լու, դաս տի ա րա կե լու հար ցե րում: Ըն տա նե կան և ազ գա յին տո նե րի 
նշու մը ամ բողջ ըն տա նի քով (թե՛ մի ա սին, թե՛ առան ձին բնակ վող 
ազ գա կան նե րի հետ), դա օջա խը վառ պա հե լու գրա վա կանն է: Հայ 
ըն տա նի քը, իր վրա կրե լով տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի փոր
ձու թյու նը և ազ դե ցու թյու նը, այ սօր էլ մե ծա մա սամբ շա րու նա կում է 
պահ պա նել իր ազ գա յին ար ժեք նե րը:

Հայ իրա կա նու թյան մեջ ըն տա նիքն ու նե ցել է պատ մա կան 
զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Վաղ շրջա նում հայ ըն
տա նի քը հայտ նի էր «ըն տա նե կան հա մայնք», գեր դաս տան, մեծ 
ըն տա նիք, տոհմ, ցեղ անուն նե րով: Այն հիմ ված է եղել հայ րիշ խա
նու թյան ավա գու թյան իրա վուն քի վրա: Դե ռևս 19րդ դա րում հա
յերն ապ րել են մեծ ըն տա նիք նե րով:

Գեր դաս տա նի ծա գու մը պատ մա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված 
էր տնտե սա կան նոր ձև ե րի առա ջաց մամբ: Այն նա խա պես ընդգր
կել է հայ րա կան կող մից մի և նույն նախ նուց սե րած 4 –5, եր բեմ էլ 
ավե լի սե րունդ: Առան ձին գեր դաս տան ներ բաղ կա ցած էին 70ից 
մին չև 100 մար դուց: Գեր դաս տա նի մա սին տե ղե կու թյուն ներ կան 
Մով սես Խո րե նա ցու, Փավս տոս Բու զան դի եր կե րում, Ներ սես 
Շնոր հա լու կա նոն նե րում, Մխի թար Գո շի, Սմբատ սպա րա պե տի 
դա տաս տա նագր քե րում և այլն: Հայ մեծ ըն տա նի քի և նրա կեն ցա
ղի վե րա բե րյալ ստույգ տե ղե կու թյուն ներ են գրառ վել 19 –20րդ դա
րե րում բա նա հա վաք նե րի կող մից: Գեր դաս տա նի ընդ հա նուր սե
փա կա նու թյունն էին հան դի սա նում մշա կե լի հո ղե րը, այ գի նե րը, 
բնա կե լի և անաս նա պա հա կան շեն քե րը, ջրա ղաց ներն ու ձիթ հան
քե րը (եթե այդ պի սիք կա յին), անա սուն նե րը, երկ րա գոր ծա կան գոր



ԱՐ ԴԻ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

16

ծիք նե րը և այլն: Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն էր նաև ըն տա նի քի 
յու րա քան չյուր ան դա մի վաս տա կած փո ղը: Բա ցա ռու թյուն էին կազ
մում մի այն անձ նա կան օգ տա գործ ման իրե րը, ինչ պես նաև կա
նանց օժի տը և զար դե րը:

Գեր դաս տանն ու ներ կա յուն կազմ, կուռ ղե կա վա րու թյուն, 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող կարգ ու կա նոն, որոնք 
դրսև որ վում էին սո վո րու թա յին իրա վուն քի մի ջո ցով: Հատ կա պես 
կա րև որ էր գեր դաս տա նի նա հա պե տի և նրա տիկ նոջ դե րը, որոնք 
առաջ նորդ վե լով ըն դուն ված նոր մե րով, կա յուն էին պա հում ըն տա
նի քի հիմ քը: Մին չև 19րդ դա րի վերջ 20րդ դա րի սկիզբ ավան դա
կան հայ ըն տա նի քում տի րող ներ քին կյան քը, վարքն ու բար քը դե
ռևս խարսխ վում էին դա րե րի խոր քից եկող ավան դույթ նե րի վրա, 
որոնք էլ պայ մա նա վո րում էին ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան դա մի 
տեղն ու դե րը նե րըն տա նե կան կյան քում: Մեծ ըն տա նիք նե րում 
ներ ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման և կա
յու նու թյան գոր ծում կա րև որ վում էր ավա գու թյան կար գի պահ պա
նու մը ու եր կու սե ռե րի պար տա կա նու թյուն նե րի ճիշտ բաշ խու մը: 
Ըն տա նի քի տնտե սա կան հա ջո ղու թյուն նե րը սեր տո րեն կապ ված 
էին աշ խա տան քի բա ժա նու մից՝ ըստ սե ռի և տա րի քի կար գա վի ճա
կի, տնտե սու թյան ճյու ղե րի և աշ խա տան քի բնույ թի: Այս տեղ հիմ
նա կա նում գոր ծում էր «տղա մար դը դրսի պատ է, կի նը՝ ներ սի» 
կար գա խո սը:

Ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րը պար տա վոր ված էին կա տա րե
լու ըն տա նի քում ըն դուն ված սո վո րույթ ներն ու ար գելք նե րը: Ավա
գու թյան կար գի ամեն մի խախ տում դա տա պարտ վում էր հա սա րա
կու թյան կող մից: Խստո րեն պահ պան վում էին առօ րյա կեն ցա ղում 
ըն դուն ված բո լոր նոր մե րը: Տղա մար դիկ և կա նայք ճա շում էին 
առան ձին: Կա նայք տղա մարդ կանց ներ կա յու թյամբ երե խա նե րին 
կե րակ րե լու և սի րե լու իրա վունք չու նե ին: Ամոթ էր, երբ հար սը ըն
տա նի քի մե ծա հա սակ ան դամ ե րից շուտ էր գնում քնե լու: Հարս նե
րի և աղ ջիկ նե րի բարձ րա ձայն խո սելն ու ծի ծա ղե լը մե ծե րի ներ կա
յու թյամբ հա մար վում էր ան վա յել արարք, և եթե այդ պա հանջ նե րը 
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չէ ին կա տար վում, մե ղադ րում էին մո րը՝ վատ դաս տի ա րա կե լու հա
մար:

Հայ ավան դա կան ըն տա նի քում երե խա նե րի դաս տի ա րա կու
թյան հար ցում խիստ տար բե րա կում է դրվել հոր և մոր դե րե րի մի
ջև: Մայ րը աղջ կա դաս տի ա րակն էր մին չև ամուս նա նա լը, իսկ 
տղա նե րի նը մին չև 6 –7 տա րե կա նը: Ար դեն 6 –7 տա րե կա նից տղա 
երե խա նե րը՝ որ պես հոր օգ նա կան, մաս նակ ցում էին դաշ տա յին 
աշ խա տանք նե րին, իսկ 10 –12 տա րե կա նից հա մար վում էին լի ար
ժեք աշ խա տող: Աղ ջիկ նե րը ավե լի վաղ էին սկսում մաս նակ ցել 
տնա յին աշ խա տանք նե րին: Մին չև 12 տա րե կա նը նրանք ար դեն 
կա րո ղա նում էին մե ծե րին սպա սար կել, փոքր քույ րե րին և եղ բայր
նե րին խնա մել, ձե ռա գործ անել, կար պետ կամ գորգ գոր ծել և տի
րա պե տել առօ րյա կեն ցա ղա յին այն բո լոր աշ խա տանք նե րին, 
որոնց կա տա րու մը մայր դառ նա լուց հե տո անհ րա ժեշ տու թյուն էր: 
Փաս տո րեն, աղ ջիկ երե խա նե րին մա նուկ հա սա կից նա խա պատ
րաս տում էին հար սի և մոր պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը: 
Տղա մար դիկ զբաղ վում էին դրսի աշ խա տանք նե րով, իսկ կա նայք՝ 
առօ րյա կեն ցա ղա յին գոր ծե րով և գյու ղատն տե սա կան ու անաս նա
պա հա կան հում քի մշակ մամբ: Ավագ որ դին տան գլխա վո րի հետ 
մի ա սին ղե կա վա րում էր երկ րա գոր ծա կան և այ գե գոր ծա կան աշ
խա տանք նե րը: Անաս նա պա հա կան աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րում 
էր որ դի նե րից մե կը, բրդի և սննդամ թեր քի մշա կու մը բա ցա ռա պես 
կա նանց գործն էր: Ըն տա նե կան կեն ցա ղի կար գա վոր ման գոր ծում 
տան գլխա վո րի ան մի ջա կան օգ նա կա նը նրա կինն էր:

Գեր դաս տա նի ղե կա վա րը (նա հա պետ, տան տեր, տան գլուխ, 
տան մեծ և այլն) ավագ տղա մարդն է: Նրա ձեռ քում էր կենտ րո
նաց ված ըն տա նի քի բյու ջեն: Նա մի անձ նյա կա րող էր տնօ րի նել 
ինչ պես գեր դաս տա նի ողջ ու նեց ված քը, այն պես էլ ըն տա նի քի ան
դամ ե րի ճա կա տա գի րը: Նա հա պետն էր կազ մա կեր պում ըն տա
նի քի տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Հա մայն քում ըն տա նի քի շա
հե րը պաշտ պա նե լու իրա վուն քը նույն պես նա հա պե տին էր: Նա 
օժտ ված էր ան սահ մա նա փակ իրա վունք նե րով և իշ խա նու թյամբ: 
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Նա հա պե տի մահ վա նից հե տո ավա գու թյան կար գով նրա պար տա
կա նու թյուն նե րը անց նում էին ավագ որ դուն, իսկ կա նա ցի գոր ծե րի 
ղե կա վա րու մը ավագ հար սին: Մեծ մայ րը պահ պա նում էր իր հսկո
ղա կան իրա վունք նե րը և մին չև մահ մեծ հե ղի նա կու թյուն էր վա յե
լում ըն տա նի քում: Տան տի կի նը կար գա վո րում էր տնա յին տնտե սու
թյու նը և հե տև վում էր հարս նե րի ու աղ ջիկ նե րի աշ խա տան քա յին 
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը: Նրա ձեռ քին էր սննդամ
թեր քի մա ռան նե րի բա նա լի նե րը: Թեև մեծ մոր իշ խա նու թյու նը տա
րած վում էր մի այն իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և երե խա նե
րի վրա, այ նո ւա մե նայ նիվ, նա հարգ ված էր ըն տա նի քի բո լոր ան
դամ ե րի կող մից, քան զի ըն տա նի քի ներ քին մի աս նու թյու նը նա էր 
ապա հո վում: Տան տիկ նոջ պար տա կա նու թյունն էր հարս նե րին և 
երե խա նե րին դաս տի ա րա կել տոհ մի սո վո րույթ նե րով, մե ծե րի հան
դեպ հար գան քով: Նա զբաղ վում էր նաև աշ խա տան քա յին դաս տի
ա րա կու թյամբ: Նրա ան մի ջա կան պար տա կա նու թյունն էր առօ րյա 
կեն ցա ղա յին աշ խա տանք նե րի բա ժա նու մը կա նանց և երե խա նե րի 
մի ջև ըստ տա րի քա յին ու սե ռա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի: 
Աղ ջիկ նե րին, հարս նե րին սո վո րեց նում էր տնա յին աշ խա տանք նե
րի բո լոր ձև ե րը, ինչ պի սիք էին՝ հաց թխե լը, կե րա կուր պատ րաս տե
լը, բնամ թեր քի մշա կու մը և այլն: Նա հա պե տի կի նը նաև ամուս նու 
գլխա վոր խորհր դա տու նե րից էր5:

Հա յաս տա նի որոշ շրջան նե րում մին չև 19րդ դա րի վեր ջը և 
նույ նիսկ 20րդ դա րի սկիզբ նե րը հատ կա պես գյու ղա կան բնա կա
վայ րե րում տի րա պե տում էին մեծ ըն տա նի քի կեն ցա ղա վար ման 
ավան դույթ նե րը:

Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար գե րի հաս տատ ման առա ջին 
տաս նա մյակ նե րից սկսած ըն տա նի քի կա ռուց ված քի, կեն ցա ղի և 
նե րըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում նկա տե լի փո փո խու
թյուն ներ կա տար վե ցին: Քա ղա քա յին բնակ չու թյան կեն ցա ղը կապ
ված ար դյու նա բե րու թյան և մշա կույ թի կենտ րոն նե րի ստեղծ ման 

5 Л. Варданян, Т. Закарян, Род, семья и система родстродства. //Армяне се
рия «Народы и културы»//, Москва, Наука, 2012,  с. 307 –322.
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հետ որո շա կի փո փո խու թյուն նե րի են թարկ վե ցին, իսկ «գյու ղա ցի ա
կան կյան քի վե րա փոխ ման գոր ծում որո շիչ դեր է կա տա րել գյու ղի 
կո լեկ տի վա ցու մը»6: Տնտե սու թյան և մշա կույ թի աճով զգա լի ո րեն 
բա րե լավ վեց բնակ չու թյան կեն սա կեր պը: Աշ խա տա տե ղե րի ստեղ
ծու մը, բնա կա րա նա յին և կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի բա րե լա վու մը, 
առող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռի ձեռք բե րում ե րը նպաս տե ցին 
բնակ չու թյան արագ աճին: Այդ տա րի նե րին սկսվեց նաև հայ րե նա
դար ձու թյան գոր ծըն թա ցը: Նրանց կեն ցա ղի և սո վո րու թյուն նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը (հատ կա պես Եվ րո պա կան երկր նե րից 
եկած նե րի) որո շա կի ազ դե ցու թյուն ու նե ցան հատ կա պես քա ղա քա
յին բնակ չու թյան ապ րե լա կեր պի վրա:

Սո ցի ալմշա կու թա յին փո փո խու թյուն նե րով պայ մա նա վոր
ված՝ կա տար վե ցին ըն տա նի քի կա ռուց ված քի և թվա քա նա կի փո
փո խու թյուն: Խորհր դա յին տա րի նե րին բնա կա րա նա յին պայ ման
նե րի բա րե լավ մա նը զու գըն թաց մե ծա ցավ երկ սե րունդ ըն տա նիք
նե րի թի վը:

Խորհր դա յին ըն տա նի քի ձև ա վոր ման գոր ծա ռույ թում կա րև որ
վում էր հա սա րա կա կան կյան քում կնոջ իրա վունք նե րի մեջ տե ղի ու
նե ցած փո փո խու թյուն նե րը: Այն պայ մա նա վոր ված էր խորհր դա յին 
մի ու թյան դեկ րե տով, որը հայ տա րա րում էր կնոջ հա վա սա րու թյու նը 
տղա մար դու հետ՝ հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան, 
մշա կու թա յին և ըն տա նե կան կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում: «Կնոջ 
նկատ մամբ եղած հա յաց քի մեջ ար մա տա կան բե կում առա ջա ցավ
Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին, երբ կա նայք գոր ծով 
ցույց տվե ցին, որ նրանք տղա մարդ կան ցից ոչ պա կաս կա րող են կա
տա րել այս պես կոչ ված տղա մարդ կա յին աշ խա տանք ներ»7:

Եթե ավան դա կան հայ ըն տա նի քում այ լազ գի նե րի հետ ամուս
նու թյուն նե րը դա տա պարտ վում էին, ապա խորհր դա յին տա րի նե
րին այն որո շա կի թիվ էր կազ մում:

6 Դ. Վարդումյան, Է. Կարապետյան, Հայաստանի կոլտնտեսականների 
ընտանիքը և ընտանեկան կենցաղը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1963թ.,  էջ 15:

7 Դ. Վարդումյան, Է. Կարապետյան, նույնը, էջ 72:
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Հիմ ա կա նում պահ պա նե լով հար սա նե կան ծի սա կար գում առ
կա հիմ ա կան տար րե րը՝ զգա լի ո րեն կրճատ վեց արա րո ղա կար գե
րի շրջա նա կը: Որոշ ծե սեր, կորց նե լով իրենց նախ նա կան իմաս տը, 
մո ռաց վե ցին:

Չնա յած վե րը նշված փո փո խու թյուն նե րին՝ խորհր դա յին տա
րի նե րի հայ ըն տա նի քը որո շա կի ո րեն պահ պա նեց կեն ցա ղում և 
ավան դա կան ծի սա կար գում ըն դուն ված գոր ծա ռույթ նե րը:

1.2. Ըն տա նի քի կա ռուց վածք
Ըն տա նի քը դա սա կարգ վում է ըստ կա ռուց ված քի: Ըն տա նի քի 

հիմ ա կան տե սակ ներն են նուկ լե ար և ըն դար ձակ: Ավե լի տա րած
ված տի պը նուկ լե ար (պարզ) ըն տա նիքն է, որը բաղ կա ցած է ամուս
նա կան զույ գից՝ երե խա նե րով կամ առանց երե խա նե րի: Նման ըն
տա նիք ներն ապ րում են մյուս ազ գա կան նե րից առան ձին, իրենք են 
լու ծում իրենց վե րա բեր վող տնտե սա կան, մշա կու թա յին, դաս տա
րակ չա կան և այլ խնդիր նե րը: Պարզ ըն տա նի քը կա րող է լի նել լրիվ 
և ոչ լրիվ կազ մով: Ըն տա նի քը դառ նում է ոչ լրիվ, ամուս նա լու ծու
թյան, այ րի ա նա լու և մի այ նակ մայ րու թյան հե տև ան քով:

Բարդ կամ ընդ լայն ված ըն տա նիք են ան վա նում այն ըն տա
նիք նե րին, որոնց կազ մում կան եր կու սից ավե լի սե րունդ նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներ: Նման ըն տա նիք նե րում կա րող են ապ րել նաև հո
րա քույ րեր, քե ռի ներ և այլն: Ընդ լայն ված ըն տա նիք նե րում ան դամ
նե րի մի ջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը մե ծա մա սամբ հիմ ված է 
ավան դա կան սո վո րույթ նե րի վրա: Այ սօր նման ըն տա նիք նե րի առ
կա յու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է ոչ մի այն ավան դա կան գոր ծոն
նե րից, այ լև ֆի նան սա կան, տնտե սա կան, բնա կա րա նա յին պայ
ման նե րից: Այս տեղ երե խա նե րի սո ցի ա լա կա նա ցու մը և դաս տի ա
րա կու թյու նը կա տար վում է ոչ մի այն ծնող նե րի, այլ նաև ըն տա նի քի 
մյուս ան դամ ե րի կող մից:

Կա նաև ցեղ, ազգ հաս կա ցու թյու նը, որը իր մեջ նե րա ռում է 
տար բեր սերն դի ազ գա կան նե րի, որոնք ապ րում են տար բեր բնա
կա վայ րե րում, սա կայն մի ա վոր ված են ընդ հա նուր նախ նի նե րից 
սեր ված լի նե լու հի շո ղու թյամբ, բա րո յա կան կապ վա ծու թյամբ և փո
խօգ նու թյամբ:
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Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ ըն տա նիք նե րը իրենց 
կա ռուց ված քով բա ժան վել են եր կու հիմ ա կան խմբե րի: Առա ջին 
խմբի մեջ ընդգրկ ված են մի ա սե րունդ և երկ սե րունդ պարզ կամ 
փոքր ըն տա նիք նե րը, որոնք են՝

1. ամու սին, կին, երե խա ներ,
2. ամու սին, կին՝ առանց երե խա նե րի,
3. ոչ լրիվ կազ մով երկ սե րունդ ըն տա նիք ( մայր, երե խա ներ),
4. մի այ նակ ներ:
Երկ րորդ խմբի մեջ մտնում են եռա սե րունդ և եզա կի դեպ քե

րում քա ռա սե րունդ բարդ ըն տա նիք նե րը՝

1. ամու սին, կին, երե խա ներ, ամուս նու կամ կնոջ ծնող ներ,
2. ամու սին, կին, երե խա ներ, ծնող ներ, չա մուս նա ցած եղ բայր

ներ կամ քույ րեր,
3. մե կից ավե լի ամուս նա ցած եղ բայր ներ իրենց երե խա նե

րով, ծնող ներ:
Վեր ջին շրջա նում նկատ վում է նաև տնփե սա ու նե ցող ըն տա

նիք նե րի որո շա կի թվի ավե լա ցում: Չնա յած այդ սո վո րույ թը մեր 
հա սա րա կու թյան կող մից ըն դուն ված չէ, սա կայն կապ ված ար տա
գնա ցու թյան ծա վալ նե րի աճի հետ, երբ երի տա սարդ ըն տա նիք նե
րը ընդ միշտ տե ղա փոխ վե ցին ար տեր կիր, ամուս նա ցած աղ ջիկ նե
րը իրենց ծեր ծնող նե րին մե նակ չթող նե լու նպա տա կով ըն տա նիք
նե րով տե ղա փոխ վե ցին հայ րա կան օջախ8:

1980 թ.ի և 2017 թ.ի հար ցում ե րի հա մե մա տա կան նյու թե րի 
ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ եր կու ժա մա նա կա հատ վա ծում էլ, 
չնա յած ցու ցա նիշ նե րի տար բե րու թյա նը, ըստ կա ռուց ված քի գե
րակշ ռում են երկ սե րունդ և եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րը:

Ստո րև ներ կա յաց նում ենք այդ ըն տա նիք նե րի ցու ցա նիշ նե րի 
տար բե րու թյու նը բա ցա հայ տող պատ ճառ ներն ու շար ժա ռիթ նե րը: 
1980 թ.ի հա մե մատ 2017 թ.ին երկ սե րունդ ըն տա նիք նե րի թի վը 

8 Թ. Զաքարյան, ԴԱՆ, Սյունիք, 2016թ.:
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ակն հայ տո րեն նվա զել է: Դրան հա կա ռակ՝ նկատ վում է մի ա սե
րունդ և մեկ ան ձից բաղ կա ցած ըն տա նիք նե րի ցու ցա նի շի կրկնա կի 
բարձ րա ցում: 1980 թ.ին երկ սե րունդ ըն տա նիք նե րը կազ մել են 
հարց վող նե րի 60,7  %ը, 2017 թ.ին՝ 42,9  %, իսկ Երև ան քա ղա քում, 
հա մա պա տաս խա նա բար, 1980թ՝ 59,2 % և 2017թ՝ 49,6 %: Նմա նա
տիպ ցու ցա նիշ ներ են ար ձա նագր վել նաև հան րա պե տու թյան այլ 
քա ղաք նե րում և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում (տե՛ս աղյու սակ 1):

1980 թ.ի հա մե մատ՝ 2017 թ.ին երկ սե րունդ ըն տա նիք նե րի թվի 
նվա զու մը պայ մա նա վոր ված է նոր բնա կա րան ներ կա ռու ցե լու կամ 
ձեռք բե րե լու ֆի նան սա կան դժվա րու թյուն նե րով: Եթե 1980ական 
թթ.ին երի տա սարդ ըն տա նի քը իր աշ խա տան քով և ծնող նե րի 
աջակ ցու թյամբ կա րո ղա նում էր նոր տնտե սու թյուն ստեղ ծել և լու
ծել իր բնա կա րա նա յին խնդիր նե րը, ապա այժմ նույ նիսկ մշտա կան 
աշ խա տանք ու նե նա լու պայ ման նե րում, ստա ցած եկա մու տը հիմ
նա կա նում ծախս վում է սննդի, կեն ցա ղա յին առօ րյա հոգ սե րը կամ 
երե խա նե րի ուս ման վար ձը հո գա լու նպա տակ նե րով: Ինչ պես նշում 
է Մ. Գաբ րի ե լյա նը «1990ական թթ.ից հե տո ըն տա նե կան բյու ջեի 
ձև ա վոր ման հիմ ա կան մաս նա կից նե րը՝ աշ խա տու նակ կա նայք և 
տղա մար դիկ, եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում նաև կեն սա թո շա կա
ռու նե րը, մի ան գա մից հայտն վե ցին գոր ծա զուր կի ու կեն սա թո շա
կով նույ նիսկ հա ցի խնդիր լու ծել չկա րո ղա ցո ղի կար գա վի ճա կում»9:

Վեր ջին 25 տա րի նե րի ըն թաց քում թե՛ քա ղա քա յին, թե՛ գյու ղա
կան բնա կա վայ րե րում փոք րա թիվ քա նա կու թյամբ բնա կա րան ներ 
են կա ռուց վել կամ ձեռք բեր վել, որոնց սե փա կա նա տե րե րը հիմ ա
կա նում մանր ու մեծ բիզ նե սով զբաղ վող ներն են:

2017 թ. մի ա սե րունդ և մի այ նակ ըն տա նիք նե րի թվի կրկնա կի 
ավե լա ցու մը կա րե լի է բա ցատ րել եր կու հան գա ման քով: Առա ջի նը 
պայ մա նա վոր ված է սո ցի ալտնտե սա կան փո փո խու թյուն նե րով՝ 
պայ մա նա վոր ված տվյալ ըն տա նիք նե րից ար տեր կիր մշտա կան 
կամ եր կա րա տև բնակ վող ըն տա նի քի ան դամ ե րի բա ցա կա յու

9 Մ. Գաբրիելյան, Հայկական ընտանիքը անցումային շրջանում, Եր., 2005 
թ., էջ 111:
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թյամբ: Երկ րո դը՝ գյու ղա կան բնակա վայ րե րի մի ա սե րունդ ու մեկ 
ան ձից բաղ կա ցած ըն տա նիք նե րի որո շա կի մասն էլ հո ղի սե փա նա
կաշ նորհ ման ժա մա նակ եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րից ձև ա կա նո րեն 
բա ժան ված ծնող ներն են10: Մե ծա ցել է նաև ոչ լրիվ կազ մով երկ սե
րունդ ըն տա նիք նե րի թվա քա նա կը: Դրանց գե րակշ ռող մա սը երի
տա սարդ այն ըն տա նիք ներն են, որոնց տղա մար դիկ մշտա պես ար
տագ նա աշ խա տան քով են զբաղ ված: Նման ըն տա նիք նե րի տնտե
սու թյան կա ռա վա րու մը և երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը ամ
բող ջո վին կա նանց իրա վա սու թյան տակ է, որը հան գեց նում է 
ավան դա բար ձև ա վոր ված նե րըն տա նե կան ար ժեք նե րի փո փո խու
թյա նը:

Ըստ տա րած վա ծու թյան աս տի ճա նի՝ երկ րորդ տե ղը զբա ղեց
նում են եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րը: 1980 թ. և 2017 թ. էթ նո սո ցի ո լո
գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մե մա տա կան նյու թը ցույց է տա
լիս (բա ցա ռու թյամբ Երև ան քա ղա քից, որ տեղ եռա սե րունդ ըն տա
նիք նե րի թի վը նվա զել է 1980 թ.՝ 31,2 %, 2017 թ.՝ 24,0 %), որ մար զա յին 
քա ղաք նե րում և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում նման ըն տա նիք նե րի 
ցու ցա նի շը բարձ րա ցել է: Եթե 1980 թ.ին նմա նա տիպ ըն տա նիք նե
րը գյու ղում կազ մում էին 30,9 %, ապա 2017 թ.՝ 51,3 % (տե՛ս աղյու սակ 
1): Ան կաս կած. այս տեղ իր որո շիչ դերն է ու նե ցել ոչ մի այն գյու ղի 
ավան դա պա հու թյու նը, այ լև նոր բնա կա րան ներ կա ռու ցե լու հետ 
կապ ված տնտե սա կան և ֆի նան սա կան դժվա րու թյուն նե րը:

1980ական թվա կան նե րի հա մե մատ՝ 2017 թ.ին բարձ րա ցել է 3 
ան դամ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի թի վը և նվա զել է 5 ան դամ ու նե ցող
նե րի նը: Քա նի որ սրանք հիմ ա կա նում երկ սե րունդ ըն տա նիք ներն 
են, ուս տի 2017 թ.ին նրանց ան դամ ե րի ցու ցա նիշ նե րի նվա զե ցու
մը սեր տո րեն կապ ված է ծնե լի ու թյան մա կար դա կի անկ ման հետ: 
Երեք ան դամ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ցու ցա նի շը 1980թ կազ մում է 
12,2 %, 2017 թ.,՝ 17,4 %, 5 ան դամ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի քա նա կը, 
1980 թ.՝ 28,4 % , 2017 թ.՝ 18,2 (տե՛ս աղյու սակ ներ 2, 3):

10 Թ. Զաքարյան, Տավուշ, Սոցիալ մշակութային գործընթացներ, Եր., ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,2014 թ., էջ 142:
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Աղյու սակ 1
ՀՀ ըն տա նի քի կա ռուց ված քը՝  

ըստ բնա կա վայ րի տի պի (1980 և 2017 թթ.), %

Ըն տա նի քի 
կազ մը

ք. Երևան Այլ քա ղաք ներ Գյու ղեր

1980 թ. 2017 թ. 1980 թ. 2017 թ. 1980 թ. 2017 թ.

Երկ սե րունդ 59,2 49,6 61,1 44,0 61,9 36,7
Եռա սե րունդ 31,2 24,0 25,3 41,4 30,9 51,3
Ամու սին, կին 5,6 17,6 6,2 8,3 4,1 7,3
Մի այ նակ 3,2 7,2 4,3 6,4 1,0 4,7
Այլ կազմ 0,8 1,6 3,1 0,0 2,1 0,0
Ըն դա մե նը 100 100 100 100 100 100

Աղյու սակ 2
Ըն տա նի քի ան դամ ե րի թվա քա նա կը (1980 և 2017 թթ.),  %

Ըն տա նի քի ան դամ ե րի թի վը 1980 թ. 2017 թ.

Մի այ նակ 3,1 6,0
Եր կու ան դամ 5,5 14,1
Երեք ան դամ 12,2 17,4
Չորս ան դամ 21,6 23,4
Հինգ ան դամ 28,4 18,2
Վեց և ավել ան դամ 29,2 20,8
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Ըն տա նի քի կա ռուց ված քը սեր տո րեն կապ ված է նրա ան դամ
նե րի թվի հետ:

2017 թ.ին գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ար ձա նագր վել են 
տաս և ավե լի ան ձից բաղ կա ցած ըն տա նիք ներ, որ տեղ ծնող նե րի 
հետ նույն հար կի տակ ապ րում և հա մա տեղ տնտե սու թյուն են վա
րում եր կուերեք ամուս նա ցած եղ բայր ներ11:

2017 թ.ին մի ա սե րունդ և մի այ նակ ըն տա նիք նե րի ցու ցա նիշ նե
րի բար ձաց մա նը հա մա պա տաս խան մե ծա ցել է 1 –2 ան դամ ու նե
ցող ըն տա նիք նե րի թի վը (տե՛ս աղյու սակ 3):

11 Թ. Զաքարյան, ԴԱՆ, Տավուշ, 2012թ.:
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Աղյու սակ 3
Ըն տա նի քի ան դամ ե րի թվա քա նա կը՝  

ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (1980 և 2017 թթ.), %

Ըն տա նի քի  
ան դամ ե րի թի վը

Բնակավայրեր

ք. Երև ան Այլ քա ղաք ներ Գյու ղեր

1980 թ. 2017 թ. 1980 թ. 2017 թ. 1980 թ. 2017 թ.

Մի այ նակ 3,2 7,2 4,3 6,4 1,0 4,7
Եր կու ան դամ 6,4 23,2 4,3 11,0 6,2 8,7
Երեք ան դամ 13,6 21,6 11,7 20,2 11,3 12,0
Չորս ան դամ 23,2 24,8 22,2 22,0 18,6 23,3
Հինգ ան դամ 24,0 13,6 32,1 22,0 27,8 19,
Վեց և ավել ան դամ 29,6 9,6 25,3 18,3 35,1 32,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Այս պի սով, 2017 թ.ին քա ղա քա յին ու գյու ղա կան բնա կա վայ րե
րի հե տա զո տու թյուն ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ ըն տա նի քի 
կա ռուց ված քը, պահ պա նե լով հան դերձ իր ավան դա կան կա ռուց
ված քը, կապ ված ան կա խու թյան տա րի նե րի սո ցի ալտնտե սա կան 
պայ ման նե րի, ծնե լի ու թյան մա կար դա կի անկ ման, ար տա գաղ թի և 
ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նող նե րի թվի ավե լաց ման հետ, որո
շա կի փո խա կեր պում ե րի է են թարկ վել: Ձև ա փոխ վել է ըն տա նի քի 
կա ռուց ված քը և ի հայտ են եկել ըն տա նե կան ար ժեք նե րի նոր կողմ
նո րո շում եր:

1.3.  Նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն ներ
Նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել 

երկու խմբի՝ 1. ամու սին նե րի միջև, 2. ծնող նե րի և զա վակ նե րի մի ջև:
Բուն ըն տա նե կան հա րա բե րու թյու նից բա ցի կա նաև հե ռու և 

մո տիկ ազ գա կան նե րի մի ջև հա րա բե րու թյուն ներ:
Ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի փո խա կեր պում ե րը ան

մի ջա կա նո րեն կապ ված են հա սա րա կու թյան մեջ կա տար վող փո
փո խու թյուն նե րից: Բնա կա նա բար, ան կա խու թյան տա րի նե րը 
իրենց կնիքն են դրել նաև նե րըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի վրա:
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Ինչ պես վե րը նշե ցինք, ավան դա կան մեծ ըն տա նիք նե րում ներ
ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման ու դրանց 
կա յու նու թյան գոր ծըն թա ցը ապա հո վե լու հա մար, կա րև որ վում էր 
ավա գու թյան կար գի պահ պա նու մը և եր կու սե ռե րի պար տա կա նու
թյուն նե րի ճիշտ կի րա ռու մը:

Ար դի հայ ըն տա նի քի նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
որո շա կի փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ վել: Չնա յած դրան այ սօր 
էլ որո շիչ դեր ու նեն սերն դե սե րունդ փո խանց ված ավան դույթ ներն 
ու սո վո րու թա յին նոր մե րը, որոնք դրսև որ վում են առօ րյա կեն ցա
ղում և տո նա ծի սա կան հա մա կար գում: Այ սօր բա րո յա կան ար ժեք
նե րի, կեն ցա ղա յին խնդիր նե րի լուծ ման, երե խա նե րի դաս տի ա
րակ ման և այլ հար ցե րի վե րա բե րյալ վե րա բեր մուն քը և գնա հա տու
մը երի տա սարդ ու ավագ սերն դի կող մից տար բեր վում են: Նե րըն
տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են 
ըն տա նի քի կա ռուց ված քից, երբ նրա ան դամ ե րը ապ րում են՝

1. ամուս նու ծնող նե րի հետ,
2. կնոջ ծնող նե րի հետ,
3. առան ձին է ապ րում:
Տան գլխա վո րը: Նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում 

կա րև որ է այն հար ցը, թե տվյալ ըն տա նի քում ում են ըն դու նում որ
պես տան գլխա վոր, և նրա ձայ նը որ քա նով է որո շիչ ըն տա նե կան 
կա րև որ հար ցե րը որո շե լու խնդրում:

Ավան դա կան ըն տա նի քում, ինչ պես գի տենք տան ավագ տղա
մար դը հա մար վում էր տան գլխա վոր: Այն կապ ված էր մի շարք 
հան գա մանք նե րից: Դրանք էին՝

1. կնոջ տնտե սա կան կախ վա ծու թյու նը տղա մար դուց,
2. աշ խա տան քի և ֆունկ ցի ա նե րի հստակ բա ժա նու մը,
3. կա րև որ հար ցե րում ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րի կող մից 

տղա մար դու վեր ջին խոս քի ըն դու նու մը:
Ըստ հար ցում ե րի ար դյունք նե րի՝ այ սօր թե՛ գյու ղա կան, թե՛ 

քա ղա քա յին ըն տա նիք նե րի գե րակշ ռող մա սում տան գլխա վո րը, 
ըն տա նե կան կա րև որ հար ցե րը լու ծո ղը հա մար վում է՝
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1. երկ սե րունդ ըն տա նիք նե րում ամու սի նը կամ հայ րը (չա
մուս նա ցած նե րի հա մար),

2. եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում տան մեծ տղա մար դը կամ 
կի նը,

3. տան կե րակ րո ղը՝ լի նի դա տղա մարդ, թե կին:
Այ սօր հա ճախ սո վո րու թա յին ու ժի շնոր հիվ տղա մար դու «տան 

գլխա վոր» լի նե լը ձև ա կան և ցու ցադ րա կան բնույթ է կրում: Ըն տա
նի քը «պա հող» կի նը, մարդ կանց ներ կա յու թյամբ ամուս նուն է ներ
կա յաց նում որ պես տան գլխա վոր, բայց իրա կա նում ինքն է ղե կա
վա րում ըն տա նի քը: Շատ դեպ քե րում հայ տղա մար դը, զրկվե լով 
ըն տա նի քի հիմ ա կան կե րակ րո ղի դե րից, կորց րել է իր հե ղի նա կու
թյու նը և դա դա րել է օրի նակ ծա ռա յել իր երե խա նե րին: 

Ներ կա պայ ման նե րում տղա մար դու և կնոջ դե րա յին ար ժեք
նե րի որո շա կի փո փո խու թյուն է նկատ վում հատ կա պես այն երկ սե
րունդ ըն տա նիք նե րում, որ տեղ ըն տա նի քի հիմ ա կան կե րակ րող է 
հան դի սա նում կի նը: Ի տար բե րու թյուն եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րի, 
որ տեղ ավագ սերն դի կողմ ո րո շու մը ավան դա կան նոր մե րի նկատ
մամբ որո շիչ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում տան ան դամ ե րի մտա ծե լա
կեր պի վրա, երկ սե րունդ ըն տա նիք նե րի հարց վող նե րի կար ծի քը 
կնոջ և տղա մար դու դե րա յին ար ժեք նե րի գնա հատ ման վե րա բեր
յալ բո լո րո վին այլ է, որը կապ ված է գոր ծազր կու թյան և կնոջ աշ
խա տան քա յին ծան րա բեռն վա ծու թյան հետ:

Որ պես կա նոն, եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րի կրտսեր ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը հար գան քով են վե րա բեր վում ավագ սերն դին և ըն
տա նե կան կա րև որ հար ցե րը կար գա վո րե լու խնդրում կա րև ո րում 
է նրանց կար ծի քը: Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի եռա սե րունդ ըն
տա նիք նե րի գե րակշ ռող մա սը տան ավագ տղա մար դուն կամ «մե
ծին» ըն տա նի քի գլխա վոր են հա մա րում: Նույնիսկ ոչ լրիվ կազ մով 
եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում, երբ ըն տա նի քը կե րակ րող տղա մար
դը բա ցա կա յում է, տան գլխա վոր է հա մար վում մայր ծնո ղը, լի նի 
դա տղա մարդ, թե կին: Ըստ 2016 թ.ի՝ Հա յաս տա նի երի տա սար
դու թյան շրջա նում անց կաց րած հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, 
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ըն տա նի քում կա րև որ որո շում եր կայացնելիս գյու ղաբ նակ կա
նանց 84,5 %ի և քա ղա քաբ նակ կա նանց 77,0 %ի հա մար ազ դե ցիկ 
է ամուս նու դե րը12:

Ըստ մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, եթե 1980ական 
թթ.ին ըն տա նի քի տղա մար դուն որ պես «տան գլխա վոր» է ճա նա
չել ընդ հա նուր հարց վող նե րի 50,3 %ը, ապա 2017 թ.ին այդ ցու ցա
նի շը նվա զել է 41,7 %ի: Որ պես տան գլխա վոր՝ կի նը երկ րորդ տեղն 
է զբա ղեց նում. «Տան տղա մար դու» եր կա րա տև բա ցա կա յու թյան 
կամ գոր ծազր կու թյան հե տև ան քով կինն իր վրա է վերց րել ոչ մի այն 
օջա խի պահ պա նու թյան, տնտե սու թյան կա ռա վար ման, երե խա նե
րի խնամ քի և դաս տի ար կու թյան հոգ սե րը, այ լև հան դես է գա լիս 
ըն տա նի քի կա րև որ հար ցե րը որո շո ղի դե րում: 1980 թ.ին կնո ջը՝ որ
պես ըն տա նե կան կա րև որ հար ցե րը լու ծե լու խնդրում գլխա վոր է 
ճա նա չել բնակ չու թյան 7,0 %ը, 2017 թ.՝ 13,3 % (տե՛ս աղյու սակ 4):

Աղյու սակ 4
Ըն տա նի քում կա րև որ հար ցեր որո շո ղը (1980 և 2017 թթ.), %

Ըն տա նի քում կա րև որ հար ցեր որո շո ղը 1980 թ. 2017 թ.

Ամու սի նը/հայ րը 50,3 41,7
Կի նը/մայ րը 7,0 13,3
Ամու սի նը և կի նը մի ա սին _ 12,5
Ամուս նու կամ կնոջ ծնող նե րը 4,9 2,6
Բո լո րը մի ա սին 35,9 29,9
Դժվա րա նում է պա տաս խա նել 1,8 0,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Երկ սե րունդ ըն տա նիք նե րի հարց վող նե րի թե՛ տղա մարդ կանց, 
թե՛ կա նանց գե րակշ ռող մա սը ըն դու նում է ամուս նու գե րիշ խա նու
թյու նը, որը նույն պես ավան դա կան կողմ ո րոշ ման ար դյունք է: 
Ըստ խո րաց ված հար ցում ե րի՝ «Ըն տա նի քը միշտ պետք է ղե կա
վա րի տղա մար դը, որով հե տև հայ ըն տա նի քում դա չգրված օրենք 

12 Անկախության սերունդ, հետազոտություն երիտասարդության շրջանում, 
Եր., Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմադրամի մասնաճյուղ, 2016 թ., էջ 168:
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է (տղա մարդ), «Ծնված օր վա նից տե սել ենք, որ տան գլխա վո րը 
տղա մարդն է, էտ պես էլ ըն դու նում ենք» (կին)13:

2017 թ տվյալ նե րով եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում 75,8 % ցու ցա
նի շով տան գլխա վոր է հա մար վում ըն տա նի քի ավագ սերն դի արա
կան սե ռի ներ կա յա ցու ցի չը կամ մի ակ տղա մար դը: Երկ րորդ տե ղը 
զբա ղեց նում է ավագ սերն դի կի նը՝ 11,2 % (տե՛ս գծա պատ կեր 1): Եռա
սե րունդ ըն տա նիք նե րում մե ծի կար ծի քը միշտ հաշ վի են առ նում:

Գծա պատ կեր 1
Ըն տա նի քի գլխա վո րի ըն կա լու մը, %
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Հարց վող տղա մարդ կանց մի մա սը գտնում է, որ վեր ջին տա
րի նե րին չնա յած տղա մարդն է հա մար վում տան գլխա վոր և վեր ջին 
ձայ նի իրա վուն քը իրենն է, սա կայն կա րև որ հար ցեր որո շե լիս կնոջ 
խոր հուր դը միշտ հարց նում է, նրան չի ան տե սում:

Ըստ սե ռա յին հատ կա նիշ նե րի՝ հարց վող նե րի 81,8 %ը տան 
գլխա վոր է ճա նա չում արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, 18,2 %ը՝ 
իգա կան սե ռին (տե՛ս գծա պատ կեր 1):

13 Թ. Զաքարյան, ԴԱՆ, Վանաձոր, 2016թ.:
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Ըստ բնա կա վայ րի տի պի՝ կա նանց, որ պես տան գլխա վո րի 
հա մե մա տա կան բարձր ցու ցա նիշ է ար ձա նագր վել Երև ան քա ղա քի 
հարց վող նե րի մոտ 26,4 %, տղա մարդ կանց՝ գյու ղա կան բնա կա վայ
րե րում 86,7 % (տե՛ս աղյու սակ 5):

Աղյու սակ 5
Ըն տա նի քի գլխա վո րի սե ռը՝  

ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (2017 թ.), %

Գլխա վո րի սե ռը
 Բնա կա վայ րեր

ք. Երև ան  Այլ քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Արա կան 73,6 84,4 86,7
Իգա կան 26,4 15,6 13,3
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Աղյու սակ 6
Ըն տա նի քի գլխա վո րի ըն կա լու մը ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի 

(2017 թ.), %

Գլխա վո րի կար գա վի ճա կը  
ըն տա նի քում

 Բնա կա վայ րեր

ք. Երև ան Այլ քաղաքներ Գյու ղեր

ՏՏ ավագ սերն դի տղա մար դը, 
կամ տան տղա մար դը 72,0 73,4 80,7

ՏՏ մի ջին սերն դի տղա մար դը 4,0 11,0 6,7
ՏՏ մի այ նակ կի նը 8,8 6,4 3,3
ՏՏ ավագ սերն դի կի նը 15,2 9,2 9,3
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Այս պի սով, կապ ված վեր ջին 20 –25 տա րի նե րի հան րա պե տու
թյու նում տե ղի ու նե ցող սո ցի ալտնտե սա կան փո փո խու թյուն նե րի 
հետ՝ նկատ վում է տղա մար դու և կնոջ դե րե րի ար ժե քա յին հա մա
կար գի էա կան փո փո խու թյուն:

Այ սօր տան տղա մար դու ըն տա նի քի գլխա վո րի ըն դու նու մը 
կապ ված է նրա՝ որ պես ըն տա նի քը կե րակ րո ղի կար գա վի ճա կից, 
որը կապ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից՝
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1. շատ դեպ քե րում կա նանց աշ խա տանք գտնե լը ավե լի հեշտ 
է, քան տղա մարդ կան ցը,

2. տղա մար դը ար տագ նա աշ խա տան քի պատ ճա ռով եր կար 
բա ցա կա յում է բնա կու թյան վայ րից, այդ դեպ քում կինն է 
որո շում առօ րյա կեն ցա ղա յին խնդիր նե րի հետ կապ ված 
հար ցե րը:

Ծնող–ամուս նա ցած զա վակ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ: Ծնող
 նե րի և զա վակ նե րի մի մյանց նկատ մամբ ու նե ցած պար տա կա նու
թյուն նե րի կա տա րու մը ինչ պես ավան դա կան, այն պես էլ ար դի հայ 
ըն տա նի քի կա յու նու թյան հիմքն են: Մխի թար Գո շի դա տաս տա
նագր քի որոշ հոդ ված նե րով նզով վում են այն ծնող նե րը, որոնք 
իրենց զա վակ նե րին չեն սնու ցում մին չև «ձեռ նա հաս» դառ նա լը, և 
անի ծում են այն զա վակ նե րին, որոնք չեն խնա մում ու մե նակ են 
թող նում իրենց ծեր ծնող նե րին: Հա տուկ հոդ ված է նվիր ված նաև 
հոր և մոր խրատ նե րը չլսող որ դի նե րին14:

Ըն տա նե կան ավան դույթ նե րի և սո վո րույթ նե րի պահ պան ման 
գոր ծում կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նեն սո ցի ալտնտե սա կան և սո
ցի ալհո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը: Այս տեղ իր որո շիչ դերն ու նի 
ըն տա նի քի կա ռուց ված քի ձևը և ըն տա նի քի ան դամ ե րի թի վը: 
Կարև որ վում է հատ կա պես ըն տա նե կան ավան դույթ նե րի պահ
պան ման նկատ մամբ ըն տա նի քի ան դամ ե րի կողմ ո րո շու մը: Հայ 
ըն տա նի քում մե ծա մա սամբ ըն դուն ված է, որ առան ձին բնակ վող 
զա վակ նե րը սերտ կա պեր են պահ պա նում ծնող նե րի հետ՝ ցու ցա
բե րե լով նրանց թե՛ նյու թա կան, թե՛ բա րո յահո գե բա նա կան աջակ
ցու թյուն:

Ըստ ըն տա նի քի կա ռուց ված քի՝ ըն տա նե կան ավան դա կան 
նոր մե րը սե րունդ նե րին փո խան ցող է հան դես գա լիս հիմ ա կա նում 
եռա սե րունդ ըն տա նի քը: Չնա յած այն հան գա ման քին, որ եռա սե
րունդ ըն տա նիք նե րում առ կա է տար բեր սե րունդ նե րի մի ջև եղած 
տա րա ձայ նու թյու նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն իր որո շիչ ազ դե ցու

14 Մխիթար Գոշ, նույնը, էջ 348, 362, 364:
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թյունն ու նի երի տա սարդ սերն դին ավան դա կան ար ժեք նե րով դաս
տի ար կե լու գոր ծըն թա ցում:

Կրտսեր սե րուն դը ավագ սերն դից ժա ռան գում է ոչ մի այն ներ
ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման ավան  դույ
թը, այ լև մի մյանց հետ հա ղոր դակց վե լու կուլ տու րան: Ծնող նե րի և 
զա վակ նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը ապա հո վող 
տար րե րի կի րա ռու մը, մե ծե րիփոք րե րի, ազ գա կա նե րի, հա րև ան
նե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար տա կա նու թյու նե րի և իրա վունք նե րի 
պահ պա նու մը կոնկ րետ վար վե լա կեր պով և վար քագ ծով կրտսեր 
սե րուն դը իր գոր ծո ղու թյուն նե րում ըն դօ րի նա կում է ավագ սերն դից:

Ծնող նե րի և զա վակ նե րի՝ մի մյանց նկատ մամբ ու նե ցած պար
տա վո րու թյու նե րը պար զե լու նպա տա կով ներ կա յաց վել է հար ցե րի 
մի խումբ, որոնց կի րա ռու մը ինչ պես ավան դա կան, այն պես էլ ար դի 
հայ ըն տա նի քի բա րո յահո գե բա նա կան կա պի կա յու նու թյան հիմքն է:

Չնա յած վեր ջին եր կու տաս նա մյա կում հան րա պե տու թյու նում 
կա տար ված քա ղա քա կան և սո ցի ալտնտե սա կան փո փո խու թյուն
նե րին՝ ավան դա կան ըն տա նի քում ըն դուն ված հիմ ա կան նոր մե րը 
բազ մա կի փո խա կեր պում ե րով սո վո րու թա յին ու ժի շնոր հիվ այ սօր 
էլ որո շա կի ո րեն կի րառ վում են ըն տա նե կան, ազ գակ ցա կան, դրա
ցի ա կան փոխ հարա բե րու թյուն նե րը կա նո նա վո րե լու գոր ծըն թաց
նե րում:

Ամուս նա ցած զա վակ նե րի և ծնող նե րի հա մա տեղ բնակ վե լու 
խնդրի շուրջ 2008 թ.ի ՀՀ Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի 
նա խա րա րու թյան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հա մա ձայն՝ 
հարց վող նե րի 87 %ը հա մա տեղ բնակ վե լու կողմ ա կից ներն են: 
Ըստ հարց վող նե րի՝ օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող առան ձին բնակ վող 
ծնող նե րի նկատ մամբ հոգ տա նե լու պար տա կա նու թյու նը զա վակ
նե րը պետք է կրեն (95 %): Ինչ վե րա բեր վում է ծնող նե րի պար տա
կա նու թյա նը, ապա ըստ բո լոր տա րի քա յին խմբե րի հարց վող նե րի 
կար ծի քի՝ նրանք պետք է հոգ տա նեն իրենց թոռ նիկ նե րի և երե խա
նե րի մա սին, եթե դրա անհ րա ժեշ տու թյու նը կա (դրա կան պա տաս
խան նե րը գտնվում են 90 %ի սահ մա նագ ծում): Ըստ նրանց՝ ծնող
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նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ է մտնում նաև ֆի նան սա կան 
աջակ ցու թյուն ցույց տա լը հա սուն երե խա նե րին, եթե վեր ջին ներս 
դրա խիստ կա րի քը ու նեն: Դրա կան պա տաս խան նե րը գտնվում են 
90 %ի սահ ման նե րում կամ գե րա զան ցում են այն: Հարց մա նը մաս
նա կից երի տա սարդ ըն տա նիք նե րի 84,6 %ը նյու թա կան, ինչ պես 
նաև հո գե բա նա կան ծանր իրա վի ճակ նե րի ժա մա նակ դի մում են 
ծնող նե րի օգ նու թյա նը: Իսկ բնա կա վայ րե րում ապ րող ծնող նե րի 
բնամ թե րա յին օգ նու թյու նը քա ղա քաբ նակ զա վակ նե րին կա նո նա
վոր բնույթ է կրում15:

Ըստ մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ ծնող նե րի հետ հա
մա տեղ բնակ վե լու հիմ ա կան պատ ճառ նե րից են ավան դա կան սո
վո րույ թը (ադա թը), ծեր ծնող նե րի խնամ քը, ծնող նե րի օգ նու թյու նը 
երի տա սարդ ըն տա նի քին, փո խա դարձ օգ նու թյու նը, ծնող նե րի 
փոր ձը և խոր հուրդ նե րը, երե խա նե րի խնամ քը և այլն: Եթե հա մե
մա տում ենք 1980 և 2017 թթ. պա տաս խան նե րի ար դյունք նե րը, ապա 
այն էա կան փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել, որը պայ մա նա վոր
ված է ար դի սո ցի ալտնտե սա կան պայ ման նե րով և դրանց հետ ան
մի ջա կա նո րեն առնչ վող բա րո յահո գե բա նա կան ար ժեք նե րի որո շա
կի ձև ա փոխ մամբ:

Ըստ ավան դա կան հայ ըն տա նի քում ըն դուն ված սո վո րույ թի՝ 
որ դի նե րից մե կը՝ սո վո րա բար կրտսե րը, պետք է բնակ վեր ծնող նե
րի հետ: Թե՛ խորհր դա յին, թե՛ հետ խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջան
նե րում ծնող նե րի հետ հա մա տեղ բնակ վե լու կողմ ա կից նե րի գե
րակշ ռող մա սը կա րև ո րում են ադա թը, ծեր ծնող նե րին մե նակ չթող
նե լու, նրանց խնա մե լու և բա րո յա կան աջակ ցու թյուն ցույց տա լու 
հան գա ման քը: Դրա կան պա տաս խա նող նե րի թե՛ ավագ, թե՛ երի
տա սարդ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծի քով՝ դա հնուց եկած 
«ադաթ» է, որ ծնող նե րի հետ մի արու զա վակ պետք է ապ րի16: 

15 Բնակչության ծերացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների 
վերլուծություն: Եր., ՄԱԿի բնակչության հիմադրամի գրասենյակ, 
2009 թ., էջ 184–185:

16 Э. Карапеян, Армянская семейная община, Ер., Издательство АН Арм. 
ССР, 1958г., С. 99:
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Ծնող նե րի հետ հա մա տեղ բնակ վե լու հար ցում պա տաս խան նե րի 
նմա նա տիպ մո տե ցում ե րը պայ մա նա վոր ված են ավան դա կան 
մտա ծե լա կեր պով և սո վո րու թա յին նոր մե րի պահ պան ման գոր ծա
ռույթ նե րով:

Ծնող նե րի հետ մի ա սին բնակ վե լու կա րև որ հան գա մանք է 
նշվում նաև վեր ջին նե րիս օգ նու թյու նը երի տա սարդ ըն տա նի քին: 
Տվյալ խնդրում նրանց կողմ ո րոշ ման վրա վճռո րոշ ազ դե ցու թյուն 
ու նեն ներ կա սո ցի ալտնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րը: Շատ երի տա
սարդ ըն տա նիք ներ նյու թա կան սուղ պայ ման նե րի պատ ճա ռով չեն 
կա րո ղա նում լու ծել իրենց առօ րյա կեն ցա ղա յին հար ցե րը ու բնա
կա րա նա յին խնդիր նե րը և ստիպ ված ապ րում են ծնող նե րի հետ: 
Երի տա սարդ ըն տա նի քի առան ձին ապ րե լու ձգտու մը ար տա հայտ
վում է այն ժա մա նակ, երբ նա կա րո ղա նում է ինք նու րույն հո գալ իր 
կե ցու թյան խնդիր նե րը: Եթե նկա տի ու նե նանք նաև գոր ծազր կու
թյու նը և ցածր աշ խա տա վար ձը, ապա նրանք տնտե սա կան կախ
վա ծու թյան մեջ են գտնվում ծնող նե րից, որը հե տա գա յում նե րըն
տա նե կան կոնֆ լիկտ նե րի պատ ճառ է հան դի սա նում: Չնա յած այդ 
հան գա ման քին երի տա սարդ նե րը նշում են, որ բարդ ըն տա նի քում 
ապ րող երի տա սարդ ըն տա նի քը կյան քի դժվա րին պայ ման նե րում 
միշտ աջակ ցու թյուն և փո խօգ նու թյուն է ստա նում տան մե ծե րից:

Ծնող նե րի օգ նու թյու նը կա րև ո րում են հատ կա պես 18 –29 տա
րի քա յին խմբի հարց վող նե րը, որոնք, չու նե նա լով տնա յին տնտե
սու թյու նը վա րե լու փորձ, կեն ցա ղա յին առօ րյա աշ խա տանք նե րում, 
ինչ պես նաև երե խա նե րի խնամ քի և դաս տի ա րա կու թյան խնդիր
նե րում ավագ սերն դի օգ նու թյան խիստ կա րիքն են զգում: Բա ցի 
վե րը նշված նե րից, հարց վող նե րի մի մասն էլ թե՛ քա ղա քա յին, և թե՛ 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ծնող նե րի հետ հա մա տեղ բնակ վե լու 
պա րա գա յում կա րև ո րում են փո խա դարձ օգ նու թյու նը: 2017 թ. դաշ
տա յին ազ գագ րա կան նյու թե րը վկա յում են, որ այ սօր գեր դաս տա
նի տնտե սա վար ման կա ռուց ված քը որո շա կի փո փո խու թյուն նե րով 
նկա տե լի է հատ կա պես գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի այն եռա սե
րունդ ըն տա նիք նե րում, որ տեղ ծնող նե րի հետ նույն հար կի տակ 
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ապ րում են եր կուերեք ամուս նա ցած զա վակ ներ իրենց երե խա նե
րով: Հա մա տեղ բնակ վե լու հիմ ա կան պատ ճա ռը, բա ցի ավան դույ
թից, նոր բնա կա րան ներ կա ռու ցե լու հետ կապ ված դժվա րու թյուն
ներն են: Նման ըն տա նիք նե րում անց կաց րած դի տար կում ե րը 
ցույց են տա լիս, որ ինչ պես ան ցյա լում, այ սօր էլ ներտն տե սա յին և 
նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րում է տան մեծ 
տղա մար դը կամ կի նը: Հարս նե րի մեջ կեն ցա ղա յին առօ րյա աշ խա
տանք նե րի կազ մա կեր պու մը՝ ըստ տա րի քա յին խմբե րի, կե սու րի 
պար տա կա նու թյունն է:

Ըստ ֆի զի կա կան կա րո ղու թյան՝ տնա յին գոր ծե րին մաս նակ
ցում են նաև ան չա փա հաս երե խա նե րը: Գյու ղատն տե սու թյան հետ 
կապ ված ծանր աշ խա տանք նե րը հիմ ա կա նում տղա մարդ կանց 
գործն է: Մեծ ըն տա նիք նե րի ան դամ ե րի մի ջև բա րո յահո գե բա նա
կան կա պի և հա ղոր դակց ման կուլ տու րա յի կար գա վո րու մը տան 
մեծ կնոջ շնորհքն է: Նման ըն տա նիք նե րում կա փո խա դարձ հար
գանք մե կը մյու սի աշ խա տան քի նկատ մամբ և փո խա դարձ օգ նու
թյուն, որը ավե լի է մեր ձեց նում ըն տա նի քի ան դամ ե րին17:

Եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում մե ծա ցած երե խա նե րը, որ պես 
օրի նա չա փու թյուն, ավե լի հար գան քով են տրա մադր ված տա րեց
նե րի նկատ մամբ: Բարդ ըն տա նիք նե րում որո շա կի ո րեն պահ պան
վել և գոր ծա ծու թյան մեջ են փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի սո ցի ա լա
կան ու բա րո յա կան ավան դա կան ձև ե րը: Հարց մա նը մաս նակ ցած 
երի տա սարդ սերն դի գե րակշ ռող մա սը ծնող նե րի հետ հա մա տեղ 
բնակ վե լու պատ ճառ է նշում նաև ծնող նե րի փորձն ու խոր հուրդ նե
րը: Ավագ սերն դի կյան քի փոր ձի և խոր հուրդ նե րի անհ րա ժեշ տու
թյու նը երի տա սարդ ամու սին նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար
գա վոր ման գոր ծում կա րև ո րում են հատ կա պես տա րեց և կրտսեր 
տա րի քա յին խմբե րի իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: «Տան մե
ծի» հետ ապ րե լու կա րև որ առա վե լու թյուն է նշվում այն հան գա ման
քը, որ նրա ներ կա յու թյու նը առան ձին ապ րող ըն տա նի քի ան դամ
նե րին և ազ գա կան նե րին «կա պող օղակ է»: Երբ ըն տա նի քի մե ծը 

17 Թ. Զաքարյան, ԴԱՆ, Գեղարքունիք, 2016 թ.:
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մա հա նում է, ոչ մի այն ազ գա կան նե րի շրջա նակն է նե ղա նում, այ լև 
մոտ բա րե կամ ե րի (հո րեղ բայր, հո րա քույր, քե ռի, մո րա քույր և 
դրանց երե խան նե րը) փո խայ ցե լու թյուն ներն են պա կա սում, նրանց 
հան դի պում ե րը սահ մա նա փակ վում են18: Առան ձին ապ րող ըն տա
նի քի ան դամ ե րը հա վաք վում են հայ րա կան օջախ հիմ ա կա նում 
տո նե րի, ծնունդ նե րի, իսկ հե ռու ազ գա կան նե րը՝ հար սա նի քի, թա
ղում ե րի ժա մա նակ:

Հա մե մա տած քա ղա քաբ նակ նե րի հետ, գյու ղաբ նակ նե րը ավե
լի են հակ ված ծնող նե րի հետ մի ա սին ապ րե լու ցան կու թյա նը, որը 
պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն ավան դա կան նոր մե րի նկատ մամբ 
գյու ղի կողմ ո րոշ մամբ, այ լև եր բեմ կապ ված է ներ կա սո ցի ալ
տնտե սա կան պայ ման նե րից: Այս տեղ նոր բնա կա րան ներ կա ռու ցե
լու հնա րա վո րու թյու նե րի հետ կապ ված խնդիր նե րը, տնտե սա կան 
կախ վա ծու թյու նը, կեն ցա ղա յին առօ րյա դժվա րու թյուն նե րը, մսուր
ման կա պար տեզ նե րի բա ցա կա յու թյու նը էլ ավե լի է կա րև ո րում 
ծնող նե րի և ամուս նա ցած զա վակ նե րի հա մա տեղ բնակ վե լու հան
գա ման քը:

Ըստ 1980 և 2017 թթ.ի գյու ղա կան և քա ղա քա յին բնա կա վայ րե
րի կրկնա կի հար ցում ե րի ար դյունք նե րի՝ 1980 թ.ին հարց վող նե րի 
52,5 %ն է ծնող նե րի հետ հա մա տեղ բնակ վե լու կողմ ա կից, 2017 թ.՝ 
56,3 %ը (տե՛ս աղյու սակ 7):

Աղյու սակ 7
Ամուս նա ցած զա վակ նե րի և ծնող նե րի հա մա տեղ  
բնակ վե լու նա խընտ րու թյու նը (1980 և 2017 թթ.), %

Հա մա տեղ բնակ վե լու նա խընտ րու թյու նը 1980 թ. 2017 թ.

Այո 52,5 56,3
Ոչ 27,4 41,9
Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 20,1 1,8
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

18 Թ. Զաքարյան, Տավուշ, Սոցիալ մշակութային գործընթացներ, Եր., ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014թ., էջ 148:
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Ըստ ըն տա նի քի կա ռուց ված քի՝ դրա կան պա տաս խա նե րի 
բարձր ցու ցա նիշ նե րով առա ջին տե ղը զբա ղեց նում են եռա սե րունդ 
ըն տա նի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (46,8 %) ցու ցա նիշ նե րի փոքր տար
բե րու թյամբ երկ րոր դը երկ սե րունդ ըն տա նիք ներն են՝ 40,3 % (տե՛ս 
աղյու սակ 8):

Աղյու սակ 8
Ամուս նա ցած զա վակ նե րի և ծնող նե րի հա մա տեղ բնակ վե լու 

նախընտ րու թյու նը՝ ըստ ըն տա նի քի կազ մի (2017 թ.), %

Ըն տա նի քի կազմ  Այո  Ոչ

Ամու սին, կին 6,9 16,8
Ամու սին, կին, երե խա ներ 33,8 41,0
Ամու սին, կին, երե խա ներ, ամուս նու կամ կնոջ ծնող ներ 30,1 19,3
Ամու սին, կին, երե խա ներ, ամուս նու կամ կնոջ ծնող
ներ, ամուս նա ցած/չա մուս նա ցած քույր, եղ բայր 13,9 7,5

Ոչ լրիվ կազ մով երկ սե րունդ ըն տա նիք 6,5 4,3
Ոչ լրիվ կազ մով եռա սե րունդ ըն տա նիք 2,8 3,7
Մի այ նակ 5,6 6,8
Այլ կազմ (տատ, թոռ և այլն) 0,5 0,6
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Եթե հա մադ րում ենք 2017–1980 թթ.ի հարց ման ար դյունք նե րի 
դրա կան և բա ցա սա կան պա տաս խան նե րը՝ ըստ ըն տա նի քի կազ
մի, ապա հա մա տեղ բնակ վե լու ցու ցա նիշ նե րը 80ական  թթ.ի հա
մե մատ բարձ րա ցել է մի այ նակ և ամուս նա կան զույգ ու նե ցող ըն
տա նիք նե րի մոտ (մի այ նակ 1980 թ.՝ 0,7 %, ամուս նա կան զույգ՝ 2,9 %, 
2017 թ.՝5,6 % և 6,9 % (տե՛ս աղյու սակ 8):

Դրանք հիմ ա կա նում տա րեց ծնող ներն են, որոնք կա րև ո րում 
են ոչ մի այն զա վակ նե րի կող մից ստաց ված խնամ քը և նյու թա կան 
օգ նու թյու նը, այ լև նրանց բա րո յա հո գե բա նա կան աջակ ցու թյու նը: 
Կախ ված կեն սա թո շակ նե րի չնչին չա փից՝ ավագ սերն դի կախ վա
ծու թյու նը կրտսեր սերն դից մե ծա ցել է: Բա ցի ֆի նան սա կան օգ նու
թյու նից տա րեց ծնող նե րը իրենց եր ջա նիկ են հա մա րում, երբ շրջա
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պատ ված են զա վակ նե րով և թոռ նե րով: Ըստ տա րի քա յին խմբե րի՝ 
դրա կան պա տաս խան նե րի ամե նա բարձր ցու ցա նի շը երի տա սարդ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին է՝ 72,0 % (տե՛ս աղյու սակ 9):

Աղյու սակ 9
Ամուս նա ցած զա վակ նե րի և ծնող նե րի հա մա տեղ բնակ վե լու նախ

ընտ րու թյու նը՝ ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 և 1980 թթ.), %

Հա մա տեղ բնակ վե լու 
նա խընտ րու թյու նը

18 –29 30 –49  50 և բարձր

1980 թ. 2017 թ. 1980 թ. 2017 թ. 1980 թ. 2017 թ.

Այո 55,9 72,0 50,0 52,2 52,5 51,8

Ոչ 26,5 26,8 23,3 46,3 31,7 45,8

Դ/Պ 17,6 1,2 26,7 1,5 15,8 2,4

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Դրանք հիմ ա կա նում երի տա սարդ ամու սի ներն են, որոնք, 
չու նե նա լով կյան քի փորձ, ծնող նե րի աջակ ցու թյան կա րիքն են 
զգում: Հա ճախ ծնող նե րը տնա յին տնտե սու թյու նը վա րե լու, նա
խադպ րո ցա կան և դպրո ցա կան երե խա նե րի դաս տի ա րա կա նու
թյան գոր ծում փո խա րի նում են կա յուն աշ խա տանք ու նե ցող երի
տա սարդ կա նանց: Այս դեպ քում նրանք ոչ մի այն առօ րյա կեն ցա
ղա յին խնդիր ներն են լու ծում, այ լև իրենց վար քագ ծով կա րև որ դեր 
են կա տա րում մա տաղ սերն դին ավան դա կան նոր մե րը փո խան ցե
լու խնդրում: Եթե ծնող նե րը նույ նիսկ առան ձին տնտե սու թյուն են 
վա րում նույն բնա կա վայ րում ապ րող զա վակ նե րից, ապա օգ նու
թյան ու բա րո յա հո գե բա նա կան կա պի հնա րա վո րու թյուն նե րը մեծ 
են: Այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ ծնող նե րը և զա վակ նե րը տար բեր 
բնա կա վայ րե րում են ապ րում, ան մի ջա կան հա ղոր դակց ման 
խզման պատ ճա ռով որո շա կի ար գելք ներ են ստեղծ վել ըն տա նե
կան ավան դա կան նոր մե րը նոր սերն դին փո խան ցե լու խնդրում: 
Դա հատ կա պես վե րա բեր վում է ար տեր կիր տե ղա փոխ ված երի
տա սարդ ըն տա նիք նե րին: Ոչ լրիվ կազ մով ըն տա նիք նե րի թվի 
ավե լա ցու մը նույն պես բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում 
ավան դա կան նոր մե րի փո խանց ման գոր ծա ռույթ նե րի վրա:
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Ըստ բնա կա վայ րի տի պի՝ տվյալ խնդրի հա մե մա տա կան 
պատ կե րը հե տև յալն է. 1980 թ.  – գյուղ՝ 56,7 % և 2017 թ.՝ 68,0 %, 
1980 թ.  – այլ քա ղաք ներ՝ 50,0 % և 2017թ.  – 62,4 %, Երև ան 2017  – 
36,8 % (տե՛ս աղյու սակ 10):

Աղյու սակ 10
Ամուս նա ցած զա վակ նե րի և ծնող նե րի հա մա տեղ բնակ վե լու նախ
ընտ րու թյու նը՝ ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (1980 և 2017 թթ.), %

Հա մա տեղ բնակ վե լու 
նա խընտ րու թյու նը

ք. Երև ան Այլ քա ղաք ներ Գյու ղեր

2017 թ. 1980 թ. 2017 թ. 1980 թ. 2017 թ.

Այո 36,8 50,0 62,4 56,7 68,0
Ոչ 60,8 25,3 37,6 30,9 29,3
Դ/Պ 2,4 24,7 0,0 12,4 2,7
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ծնող նե րի հետ բնակ վե լու առա վել կողմ ա կից են գյու ղա
բնակ նե րը, որը բա ցատր վում է ոչ մի այն գյու ղի ավան դա պա հու
թյամբ, այ լև բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա ցա կա յու թյամբ: Քա
ղա քա յին մի ջա վայ րում սե փա կան բնա կա րա նի այ լընտ րան քը վար
ձով բնակ վելն է, իսկ գյու ղե րում նման հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ
մա նա փակ են:

Հա մե մա տած խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի հետ՝ 2017թ 
հարց վող նե րի ցու ցա նիշ նե րով ավե լի բարձր են փո խա դարձ օգ նու
թյան 1980 թ.՝ 12,5 %, 2017 թ.՝ 21,4 % և ծնող նե րի փոր ձի ու խոր հուրդ
նե րի ըն դուն ման գոր ծա ռույթ նե րում 1980 թ.՝ 6,6 %, 2017թ՝ 17,0 %, տե՛ս 
աղյու սակ 11):

Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ մի ա սին բնակ վե լու 
պատ ճառ նե րի հիմ ա կան մա սը պայ մա նա վոր ված է հայ ըն տա նի
քում ըն դուն ված ավան դույ թա յին սո վո րույթ նե րի պահ պան ման և 
կի րառ ման գոր ծա ռույթ նե րով, ինչ պես նաև ներ կա սո ցի ալտնտե
սա կան պայ ման նե րով:

Ծնող նե րի հետ չբնակ վե լու հիմ ա կան պատ ճառ է նշվում ինք
նու րույն ապ րե լու հան գա ման քը, որի ցու ցա նիշ նե րը 80ական թթ.ի 
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հա մե մատ բարձ րա ցել է 1980 թ.՝ 19,7 %  – 2017 թ.՝ 35,2 % (տե՛ս աղյու
սակ 12):

Աղյու սակ 11
Ծնող նե րի և ամուս նա ցած զա վակ նե րի հա մա տեղ բնակ վե լու 

պատ ճառ նե րը (1980 և 2017 թթ.), %

Հա մա տեղ բնակ վե լու պատ ճառ նե րը 1980 թ. 2017 թ.

Ծեր ծնող նե րի խնամ քը 19,9 17,0
Երե խա նե րի խնամ քը 6,6 10,7
Փո խա դարձ օգ նու թյու նը 12,5 21,4
Ծնող նե րի օգ նու թյու նը երի տա սարդ ըն տա նի քին 5,1 10,7
Ծնող նե րի փոր ձը և խոր հորդ նե րը 19,1 17,6
Մի ա սին ապ րե լը շատ ու րախ է 18,4 14,6
Հնուց ըն դուն ված սո վո րույթ է 8,1 5,9
Առան ձին տուն չու նե նա լը  – 2,2
Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 10,3 0,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Աղյու սակ 12
Ծնող նե րի և ամուս նա ցած զա վակ նե րի հա մա տեղ չբնակ վե լու 

պատ ճառ նե րը, (1980 և 2017 թթ.), %

Հա մա տեղ չբնակ վե լու պատ ճառ նե րը 1980 թ. 2017 թ.

Ինք նու րույն ապ րե լու հան գա ման քը 19,7 35,2
Ծնող նե րի մի ջամ տու թյու նը երի տա սարդ ամու սին նե
րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին 0,0 12,5

Հարս և սկե սուր կոնֆ լիկտ նե րից խու սա փե լը 1,4 12,8
Ընդ հա նուր կոնֆ լիկտ նե րից խու սա փե լը 21,1 15,0
Ավագ և կրտսեր սե րունդ նե րի հա յացք նե րի տար բե
րու թյուն նե րը 11,3 16,5

Բնա կա րա նա յին պայ ման նե րը 21,1 8,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Մի ա սին չբնակ վե լու պատ ճառ նե րից նշվում է նաև ավագ ու 
կրտսեր սե րունդ նե րի մի ջև ծա գած հա կա սու թյուն նե րից խու սա փե
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լը: Դրանք են՝ ծնող նե րի մի ջամ տու թյու նը երի տա սարդ ամու սին նե
րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին, հարսսկե սուր ան հա մա ձայ նու
թյուն նե րը, սե րունդ նե րի հա յացք նե րի տար բե րու թյուն նե րը և այլն: 
Տա րաբ նույթ ամե նօ րյա կեն ցա ղա յին վե ճե րը ըն տա նի քում լար ված 
մթնո լորտ են ստեղ ծում, որը առիթ է հան դի սա նում ոչ մի այն ծնող
նե րի և զա վակ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վատ թա րաց մա նը, 
այ լև ազ դում է երե խա նե րի հո գե բա նու թյան վրա:

Հա մե մա տա կան բարձր ցու ցա նիշ է գրանց վել 18 –29 տա րի քա
յին խմբի մոտ 40,5 % (տե՛ս աղյու սակ 13): Երի տա սարդ նե րի կար ծի
քով՝ առան ձին ապ րե լով զույ գը իրենց տան տեր է զգում, և ըն տա
նի քի, երե խա նե րի նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում է 
ձեռք բե րում:

Աղյու սակ 13
Ծնող նե րի և ամուս նա ցած զա վակ նե րի հա մա տեղ չբնակ վե լու 
պատ ճառ նե րը՝ ըստ տա րի քա յին խմբե րի (1980 և 2017 թթ.), %

Հա մա տեղ չբնակ վե լու 
պատ ճառնե րը

 Տա րիք

18 –29 30 –49 50 և բարձր

1980 թ. 2017 թ. 1980 թ. 2017 թ. 1980 թ. 2017 թ.

Ինք նու րույն ապ րե լու 
հան գաման քը

27,8 40,5 28,6 35,2 9,4 33,9

Ծնող նե րի մի ջամ տու թյու
նը երի տա սարդ ամու սին
նե րի փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րին

0,0 13,5 0,0 12,3 3,1 12,5

Հարս և սկե սուր կոնֆ
լիկտ նե րից խու սա փե լը

33,3 13,5 9,5 10,7 21,9 14,3

Ընդ հա նուր կոնֆ լիկտ նե
րից խու սա փե լը

5,6 13,5 9,5 14,8 15,6 15,5

Ավագ և կրտսեր սե րունդ
նե րի հա յացք նե րի 
տար բե րու թյուննե րը

22,2 10,8 23,8 20,5 18,8 14,9

Բնա կա րա նա յին 
պայման նե րը

11,1 8,1 28,6 6,6 31,3 8,9

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Որոշ փո խա կեր պում ե րով այ սօր էլ գոր ծած վում է ավագ և 
կրտսեր սե րունդ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ավան դա կան 
ձևը, որը ար տա հայտ վում է ավագ սերն դի խոր հուրդ նե րը ըն դու նե
լու նա խա պատ վու թյան դրսև ո րում ե րով:

Ավագ և կրտսեր սե րունդ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ավան դա կան մտա ծե լա կեր պը պար զե լու հա մար, հարց վող նե րին 
տրվել է հե տև յալ հար ցը՝ «Ավագ սերն դի խոր հուրդ նե րից որոնք են 
ըն դու նե լի»: Ըստ կա րև ո րու թյան աս տի ճա նի՝ խոր հուրդ նե րից ամե
նա բարձ րը ավագ սերն դին հար գե լու (95,8 %), ավան դա կան ծե սե րը 
և սո վո րույթ նե րը կրտսեր սե րունդ նե րին փո խան ցե լու փոր ձի 
(83,6 %), ամուս նա կան զույ գի ընտ րու թյան հար ցում (75,5 %) ցու ցա
նիշ ներն են (տե՛ս աղյու սակ 14):

Աղյու սակ 14
Ավագ սերն դի խոր հուրդ նե րը ըն դու նե լու նա խընտ րու թյու նը 

(2017 թ.), %

Խոր հուրդ նե րի ըն դուն ման 
նա խընտ րու թյու նը

Ըն դու նե լի 
չեն

Ըն դու նե լի 
են ԴՊ Ըն դա -

մե նը

Ամուս նա կան զույ գի ընտ րու թյան 
հար ցում 24,5 75,5 0,0 100,0

Մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան 
հար ցում 31,0 69,0 0,0 100,0

Աշ խա տան քի ընտ րու թյան 
հար ցում 38,8 61,2 0,0 100,0

Ըն կեր նե րի հետ շփման հար ցում 37,2 62,8 0,0 100,0
Ամուս նա կան կյան քի վե րա բեր
յալ 29,7 70,3 0,0 100,0

Ըն տա նե կան մի ջո ցա ռում ե րի 
կազ մակերպ ման հար ցում 14,8 85,2 0,0 100,0

Ավագ սերն դին հար գե լու 
հար ցում 4,2 95,8 0,0 100,0

Ավան դա կան ծե սե րի և սո վո
րույթ նե րի հար ցում 16,4 83,6 0,0 100,0

Կրո նա կան հար ցե րում 24,0 73,4 2,6 100,0
Քա ղա քա կան հար ցե րում 47,9 49,0 3,1 100,0
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Ան կախ բնա կա վայ րից հարց վող նե րի գե րակշ ռող մա սը կա րևո
րել է ավագ սերն դի դե րը՝ ամուս նա կան զույ գի ընտ րու թյան հար
ցում՝ Երևան՝ 71,2 %, այլ քա ղաք ներ՝ 77, 1 %, գյուղ՝ 78,0 % (տե՛ս աղյու
սակ 15):

 Աղյու սակ 15
Ամուս նա կան զույ գի նա խընտ րու թյու նը ըստ բնա կա վայ րի տի պի 

(2017 թ.), %

Ամուս նա կան զույ գի 
նա խընտ րու թյու նը

Բնա կա վայ րեր

ք. Երև ան Այլ քա ղաք ներ Գյու ղեր

Ըն դու նե լի չեն 28,8 22,9 22,0

Ըն դու նե լի են 71,2 77,1 78,0

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Կա րև որ վել է նաև ավան դա կան ըն տա նե կան ար ժեք նե րի փո
խանց ման նոր մե րը, որոնք են՝ ավագ սերն դին հար գե լու՝ Երև ան՝ 
96,0 % , այլ քա ղաք ներ՝ 93,6 %, գյուղ՝ 97,3 % (տե՛ս աղյու սակ 16) և 
ազ գա յին սո վո րույթ նե րը փո խան ցե լու գոր ծա ռույթ նե րը՝ Երև ան  – 
78,4 %, այլ քա ղաք ներ՝ 87,2 %, գյուղ՝ 85,3 % (տե՛ս աղյու սակ 17):

Նման ցու ցա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը վկա յում է մեր հա սա րա
կու թյան կող մից ավան դա կան ըն տա նե կան ար ժեք նե րի կա րև ո րու
թյան գնա հատ մամ մա սին:

Աղյու սակ 16
Ավագ սերն դին հար գե լու նա խընտ րու թյու նը  

ըստ բնա կա վայ րի տի պի (2017 թ.), %

Ավագ սերն դին հար գե լու 
նա խընտ րությու նը

 Բնա կա վայ րեր

ք. Երև ան Այլ  
քա ղաք ներ Գյու ղեր

Ըն դու նե լի չեն 4,0 6,4 2,7

Ըն դու նե լի են 96,0 93,6 97,3

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0
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Աղյու սակ 17
Ավան դա կան ծե սե րի և սո վո րույթ նե րի փո խանց ման 

նախընտրությու նը ըստ բնա կա վայ րի տի պի (2017 թ.), %

Ավան դա կան ծե սե րի և 
սո վո րույթ նե րի  

նա խընտ րու թյու նը

 Բնա կա վայ րեր

ք. Երև ան Այլ  
քա ղաք ներ Գյու ղեր

Ըն դու նե լի չեն 21,6 12,8 14,7
Ըն դու նե լի են 78,4 87,2 85,3
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Այս պի սով, ար դի հայ հա սա րա կու թյու նը հիմ ա կա նում ըն դու
նե լով ավագ և կրտսեր սե րունդ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ավան դա կան նոր մե րը որո շա կի փո խա կեր պում ե րով կի րառ վում 
են՝ կախ ված հե տև յալ առանց քա յին գոր ծոն նե րից՝

 ▪ ըն տա նի քի կա ռուց վածք (երկ սե րունդ, եռա սե րունդ և այլն),
 ▪ բնա կա վայ րի տիպ (գյուղ, քա ղաք),
 ▪ ավան դա կան նոր մե րի պահ պան ման նկատ մամբ ըն տա նի

քի ան դամ ե րի կոմ ո րո շու մը:

Ազ գակ ցա կան հա րա բե րու թյուն ներ: Ինչ պես վե րը նշե ցինք, 
մայր ըն տա նի քից բա ցի հայ հա սա րա կա կան կյան քում առանց քա
յին տեղ են գրա վում ազ գակ ցա կան կա պե րը: Ինչ պես նշում է 
Ս. Մկրտչյա նը, «Տո նե րի կեն ցա ղա վար ման ամե նա տա րած ված 
ոլորտն ազ գակ ցա կան մի ջա վայրն է: Դա րե րի ըն թաց քում տո նե րը՝ 
որ պես ծի սա սո վո րու թա յին խորհր դան շա կան չա փո րո շիչ ներ, կա
նո նար կել են ինչ պես նե րըն տա նե կան, այն պես էլ ազ գակ ցա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ դրա նով իսկ ձև ա վո րե լով հա րա բե րու
թյուն նե րի որո շա կի ար ժե հա մա կարգ»19:

Օգ նու թյան և փո խօգ նու թյան սո վո րույ թա յին ձև ե րի կի րա
ռում ու կա տա րու մը ազ գակ ցա կան, բա րիդրա ցի ա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի պահ պան ման գոր ծում պար տա դիր նշա նա կու թյուն 

19 Ս. Մկրտչյան, Հայոց տոնածիսական մշակույթ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու
թյուն» հրատ., 2016թ., էջ 209:
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են ու նե ցել: Կողքկող քի ապ րող ազ գա կան նե րի ու հա րև ան նե րի 
մեջ ամե նօ րյա փո խօգ նու թյու նը կա մա վոր էր: Ըստ սո վո րույ թի՝ օգ
նու թյուն ցույց էին տա լիս առանց դի մա ցի նի խնդրան քի: Հե ռու ու 
մո տիկ ազ գա կան նե րի, հա րև ան նե րի նյու թա կան և բա րո յահո գե
բա նա կան աջակ ցու թյունն առա վել նկա տե լի էր դժբախտ պա տա
հար նե րի և հատ կա պես թաղ ման արա րո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ: 
Թեև խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի գյու ղի և քա ղա քի սո ցի ալ
տնտե սա կան փո փո խու թյուն նե րը զգա լի ազ դե ցու թյուն գոր ծե ցին 
կեն ցա ղա վար ման ու փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի 
վրա, սա կայն դա րե րից եկած ազ գակ ցա կանդրա ցի ա կան օգ նու
թյան և փո խօգ նու թյան ձև ե րը առօ րյա կեն ցա ղում ու տո նա ծի սա
կան հա մա կար գում հիմ ա կա նում պահ պան վե ցին:

ՀՀ ան կա խաց մամբ հիմք դրվեց քա ղա քա կան և սո ցի ալ
տնտե սա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նոր որա կա կան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի, որոնք իրենց ան մի ջա կան ազ դե ցու թյունն ու
նե ցան նաև փո խօգ նու թյան ար ժե քա յին հա մա կար գի գոր ծա ռույթ
նե րի վրա: Նոր շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րը հան րա պե տու
թյու նում ստեղ ծե ցին այն պի սի ճգնա ժա մա յին իրա վի ճակ, որ տեղ 
ան հա տի և ըն տա նի քի կեն սա պա հով ման, նյու թա կան ու հո գև որ 
պա հանջ նե րի մի նի մալ բա վա րար վա ծու թյան հա մար որո շիչ գոր
ծոն էր ինչ պես ազ գա կան նե րի, այն պես էլ հա րև ան նե րի ու ըն կեր
նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու փո խօգ նու թյու նը:

Ըստ հարց վող նե րի՝ ազ գա կան նե րի, հա րև ան նե րի և ըն կեր նե
րի՝ մի մյանց նկատ մամբ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն ներն ու պար
տա կա նու թյուն նե րը եր բեմ կապ ված են ան հա տի կամ ըն տա նի քի 
սո ցի ա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան աս տի ճա նից: Այ սօր օգ նու
թյան և փո խօգ նու թյան ար ժե քա յին հա մա կար գում առաջ նա յի նը 
օգ նող կող մի ու նեց ված քա յին հնա րա վո րու թյուն ներն են, որով և 
պայ մա նա վոր ված է մոտ ու հե ռու ազ գա կան նե րի, հա րև ան նե րի, 
ըն կեր նե րի մեր ձեց ման կամ օտա րաց ման գոր ծըն թա ցը: Իսկ եր
բեմ էլ մի և նույն բնա կա վայ րում ապ րող ազ գա կան նե րի և հա րև
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ան նե րի մի ջև շփման ար գելք է հան դի սա նում փո խօգ նու թյան 
ավան դա կան ձևի ար մա տա ցած մտա ծե լա կեր պը, երբ դի մա ցի նի 
օգ նու թյա նը պետք է որևէ կերպ փոխ հա տու ցես:

Եթե քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում ազ գա կան նե րի մի ջև եղած 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում կան շե ղում եր, ապա գյու ղե րում 
դրանք քիչ փո փո խու թյուննե րի են են թարկ վել, որը բա ցատր վում է 
գյու ղա կան բնակ չու թյան ավան դա պա հու թյամբ: Այ սօր օգ նու թյան 
և փո խօգ նու թյան ձև ե րի գոր ծա ծու թյու նը սահ մա նա փակ վում են 
հիմ ա կա նում առան ձին ապ րող արյու նա կից հա րա զատ նե րի 
(ծնող ներ, զա վակ ներ, քույ րեր, եղ բայր ներ), մաս նա կի ո րեն հայ րա
կան ու մայ րա կան կող մից մոտ ազ գա կան նե րի (հո րեղ բայր, հո րա
քույր, քե ռի, մո րա քույր) շրջա նա կով և հազ վա դեպ հե ռու բա րե կամ
նե րով ու հա րև ան նե րով: Փո խօգ նու թյան կա րև որ գոր ծոն է ազ գա
կան նե րի բնա կու թյան վայ րի մոտ կամ հե ռու գտնվե լու հան գա ման
քը: Այս տեղ որո շիչ դեր ու նի նաև ան հա տի կամ ըն տա նի քի 
բա րո յա հո գե բա նա կան հակ վա ծու թյու նը ավան դա կան սո վո րույթ
նե րի պահ պան ման նկատ մամբ: Ինչ պես ան ցյա լում, այ սօր էլ օգ նու
թյան և փո խօգ նու թյան ամե նա տա րած ված ձևը մոտ ապ րող ազ գա
կան նե րի ու հա րև ան նե րի մի ջև կեն ցա ղա յին առօ րյա աշ խա տանք
նե րին ցու ցա բեր վող օգ նու թյունն է20:

Փո խօգ նու թյան երկ րորդ կա րև որ ձևը գյուղքա ղաք, քա ղաք
գյուղ մոտ ազ գա կան նե րի մի ջև եղած օգ նու թյունն է, որը ար տա
հայտ վում է ֆի նան սա կան, բնամ թե րա յին, ինչ պես նաև «պարտ քով 
փող տա լու» տես քով:

Մոտ ազ գա կան նե րի օգ նու թյան և փո խօգ նու թյան աշ խու ժա
ցում է նկատ վում հատ կա պես հար սա նիք նե րի, ծնունդ նե րի ու այլ 
տո նե րի ժա մա նակ:

Ինչ պես ըն դուն ված էր հայ հա սա րա կա կան կյան քում, այ սօր էլ 
ազ գակ ցադրա ցի ա կան հա մախմբ վա ծու թյու նը ցայ տուն ձև ով 

20 Թ. Զաքարյան, Փոխօգնության ձևերը և բարեգործական ավանդույթները, 
Արդի հայ իրականության և մարդասիրական գիտակցության զարգաց
ման հարցեր, Եր., «Զանգակ –97» հրատ., 2001թ.,  էջ 126:
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նկատ վում է դժբախ տու թյան մեջ հայտն ված ան հա տին կամ ըն տա
նի քին օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու գոր ծում: Թաղ ման արա րո ղու
թյուն նե րի ժա մա նակ օգ նու թյու նը լի նում է դրա մա կան, իսկ գյու ղա
կան բնա կա վայ րե րում, եր բեմ էլ նաև բնամ թե րա յին:

Բա ցի հան րա պե տու թյան ներ սում գոր ծող օգ նու թյան ձև ե րից, 
բնակ չու թյան որո շա կի խմբի կեն սա պա հով ման մի ջոց է ար տերկ
րում բնակ վող կամ ժա մա նա կա վոր աշ խա տող մոտ ազ գա կա նը: 
Դժբախ տու թյան մեջ հայտն ված ան հա տին «դրսից» օգ նում են ոչ 
մի այն մոտ ու հե ռու ազ գա կան նե րը, այ լև հա րև ան նե րը:

Այս պի սով, ըն տա նեաազ գակ ցա կան և դրա ցի ա կան փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի ձև ե րը, որո շա կի ո րեն պահ պա նե լով իրենց 
ավան դա կան բնու թա գի րը, կապ ված ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան 
պաշտ պան վա ծու թյու նից, նոր ար ժե քա յին վե րա փո խում ե րի են 
են թարկ վել: Պայ մա նա վոր ված ազ գա կան նե րի և հա րև ան նե րի 
տար բեր սո ցի ա լա կան կար գա վի ճակ նե րում գտնվե լու հան գա ման
քից նրանց շրջա նա կը նե ղա ցել է: Փո խօգ նու թյան հա մա կար գը 
սահ մա նա փակ վել է հիմ ա կա նում մոտ ազ գա կան նե րի, իսկ առօր
յա կեն ցա ղա յին հար ցե րը լու ծե լու խնդրում նաև հա րև ան նե րի միջև:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԿ ՐՈՐԴ
ՀԱ ՅՈՑ ՄԵՋ ԱՄՈՒՍ ՆՈՒ ԹՅԱՆ  
ԱՐ ԴԻ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

2.1. Ամուս նա կան զու գըն կե րոջ ընտ րու թյուն
Ավան դա կան ամուս նու թյան օրի նա կան ձևը եղել է ծնող նե րի 

պատ գա մա խո սու թյու նը (հա մա ձայ նու թյու նը): Ընտ րու թյան այս 
ձևը կան խում էր արյու նա կից նե րի ամուս նու թյան դեպ քե րը: Ամուս
նա ցող նե րի տա րի քա յին և ար տա քին ան հա մա պա տաս խա նու թյու
նը հաշ վի չէ ին առ նում, կա րև ո րը ժա ռան գա կա նու թյունն էր, ըն տա
նի քի բա րո յա կան կող մը, իսկ ամե նից գլխա վո րը «օջախն» էր: Սո
վո րա բար հարս նա ցո ւի և փե սա ցո ւի ըն տա նիք նե րը մի մյանց ճա
նա չում էին, որը նվա զա գույ նի էր հասց նում հար սա նի քից հե տո 
ակն կալ վող անա խոր ժու թյուն նե րը:

Ըստ Մխի թար Գո շի Դա տաս տա նագր քի՝ ար գել վում էին 
«տղա յոց պսակ դնե լը», մին չև նրանց չա փա հաս դառ նա լը կամ եթե 
փոքր տա րի քով աղջ կան ամուս նաց նում են իրե նից տա րի քով շատ 
մեծ տղա մար դու հետ, ինչ պես նաև եթե ամուս նա ցող աղ ջի կը կամ 
տղան հո գե կան հի վանդ էին21:

«Դեռ վաղ ան ցյա լում ամուս նու թյան ժա մա նակ ազ գա կան նե
րի մի ջև պար տա դիր յոթ պորտ ճա նա չե լու սո վո րույ թը մեր օրե րում 
ար դեն խստո րեն չի պահ պան վում և ըն դու նե լի է հա մար վում մին չև 
չոր րորդ պոր տը»22:

Ըստ փոր ձա գի տա կան հար ցում ե րի՝ բնակ չու թյան գե րա
կշռող մա սը ամուս նու թյան խնդրում կա րև ո րում են ծնող նե րի պար
տա դիր հա մա ձայ նու թյու նը: Մի այն ի տար բե րու թյուն ան ցյա լում 

21 Մխիթար Գոշ, նույնը, էջ 376, 415:
22 Լ. Վարդանյան, Տավուշ, Սոցիալ մշակութային գործընթացներ, Եր., 

2014թ.,  էջ 171:
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ըն դուն ված ավան դա կան սո վո րույ թի, երբ ամուս նա նում էին մի այն 
ծնող նե րի ընտ րու թյամբ և կամ քով, այ սօր առանձ նա հա տուկ նշա
նա կու թյուն ու նի ծնո ղի կար ծի քը hաշ վի առ նե լու հան գա ման քը:

Հարց վող նե րի պա տաս խան նե րի տար բե րու թյուն նե րը որո շա
կի ո րեն կապ ված են այն պի սի գոր ծոն նե րից, ինչ պի սիք են սե ռը, 
տա րի քը, կրթու թյու նը, բնա կա վայ րի տի պը և ըն տա նի քի կա ռուց
ված քը: Ավագ և մի ջին սերն դի ամուս նա կան կար գա վի ճակ ու նե
ցող հարց վող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, որոնք ու նեն միջ նա կարգ և 
ու թա մյա կրթու թյուն, երի տա սարդ նե րի ամուս նու թյան գոր ծըն թա
ցում կա րև ո րում են ծնող նե րի պար տա դիր հա մա ձայ նու թյու նը: Ըստ 
նրանց՝ հայ ըն տա նի քը չի կա րող հրա ժար վել պա պե նա կան սո վո
րույթ նե րից և օտար մտա ծո ղու թյամբ ամուս նաց նել իր զա վակ նե
րին: Ավագ և մի ջին սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը այ սօր էլ երի տա
սարդ նե րի ամուս նու թյան ընտ րու թյան հար ցում առանձ նա հա տուկ 
ու շադ րու թյուն են դարձ նում «օջա խին» և տվյալ ըն տա նի քի, «ցե
ղի» բա րո յա կան կեր պա րին: Հատ կա պես գյու ղա կան բնա կա վայ
րե րում ծնող նե րը գե րա դա սում են, որ իրենց զա վակ նե րի ընտ րյա լը 
լի նի իր ճա նա չաց ըն տա նի քից23:

Ամուս նու թյուն նե րի ժա մա նակ ծնող նե րի պար տա դիր հա մա
ձայ նու թյան կողմ ա կից նե րը նշում են, որ, ճիշտ է, ավագ սե րուն դը 
ժա մա նա կա կից չէ, ավե լի հակ ված է ավան դա կան սո վո րույթ նե
րին, սա կայն կյան քի հա րուստ փորձ ու նի, ծա նոթ է ամուս նա կան 
կյան քի լավ և վատ կող մե րին և կա րող է ճիշտ խոր հուրդ տալ երի
տա սարդ նե րին: Ըստ նրանց կար ծի քի՝ այն ըն տա նիք նե րը, որոնք 
կա յա ցել են ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ավե լի կա յուն հիմ քե րի 
վրա են դրված, իսկ ամուս նա լու ծու թյուն նե րի հիմ ա կան մա սը 
«ծնո ղին հաշ վի չառ նե լու ար դյունքն է»: Բարձ րա գույն կրթու թյուն 
ու նե ցող նե րի կար ծիք նե րը բա ժան վում է եր կու մա սի: Առա ջին խում
բը «ներ կա յիս բար քե րից ել նե լով» հա մա ձայն են ամուս նու թյան 
ավան դա կան ձև ին և գտնում են, որ ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյու նը 
պար տա դիր է: Երկ րորդ խում բը, կա րև ո րե լով ծնո ղի կար ծի քը, 

23 Թ. Զաքարյան, ԴԱՆ, Կոտայք, 2014 թ.:
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առաջ նա յին է հա մա րում երի տա սարդ նե րի զգաց մունք նե րը՝ 
«Ծնող նե րը պետք է հար գեն երե խա նե րի զգաց մունք ներն ու ազատ 
ընտ րե լու իրա վուն քը»24: Ըստ նրանց, երբ երի տա սարդ նե րը ինք
նու րույն են ընտ րու թյուն կա տա րում, երի տա սարդ ամու սին նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են փո խա դարձ հա մա ձայ
նու թյամբ: Հարց վող նե րի մի մա սի կար ծի քով էլ, երի տա սարդ նե րին 
ինք նու րույն ընտ րու թյան իրա վունք տա լով, ծնող նե րը իրենց ապա
հո վագ րում են նո րաս տեղծ ըն տա նի քում ծա գած կոնֆ լիկտ նե րի 
պա տաս խա նատ վու թյու նից:

Ծնող նե րի պար տա դիր հա մա ձայ նու թյան, նրանց խորհր դի և 
ինք նու րույն ընտ րու թյան հար ցե րի շուրջ իրենց առանձ նա հա տուկ 
մո տե ցում երն են հայտ նել նաև հարց մա նը մաս նա կից չա մուս նա
ցած երի տա սարդ նե րը: Երի տա սարդ աղ ջիկ նե րի մի մա սի կար ծի
քով՝ դա դա րե րից եկած կարգ է և պետք է այն հար գես և ըն դու նես, 
մյուս նե րը վկա յա կո չում են նրանց կյան քի փոր ձը: Պար տա դիր հա
մա ձայ նու թյան կող նա կից նե րը նշում են նաև այն հան գա ման քը, որ 
եթե չլսեն ծնող նե րին, ապա հե տա գա յում կզրկվեն թե՛ ծնողզա վակ 
բա րո յա հո գե բա նա կան կա պից, և թե՛ նյու թա կան աջակ ցու թյու նից; 
Չա մուս նա ցած տղա նե րի մեծ մա սը՝ հատ կա պես գյու ղա կան բնա
կա վայ րե րի, նշում են, որ հայ ըն տա նի քում, ավան դույ թի հա մա
ձայն, ծնո ղի օրհ նու թյու նը պար տա դիր է: Այս տեղ կա րև որ դեր ու նի 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում որո շա կի ո րեն պահ պան ված ավագ և 
կրտսեր սե րունդ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Այ սօր էլ գյու ղում երի տա սարդ սե րուն դը հար գան քով է վե րա
բեր վում ավագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և նրանց կար ծիքն ու 
խոր հուրդ նե րը հաշ վի են առ նում: Երկ րորդ խմբի կար ծի քով, քա նի 
որ կի նը իր ծնող նե րի հետ է ապ րե լու նույն հար կի տակ, ապա 
ամուս նա նա լով առանց նրանց կար ծի քը հարց նե լու, այդ դեպ քում 
ըն տա նի քում հարսսկե սուր կոնֆ լիկտ նե րի հա վա նա կա նու թյու նը 
կմե ծա նա և կստեղծ վի լար ված մթնո լորտ: Ըստ նրանց՝ ծնո ղի կամ
քը ան տե սե լով, առան ձին պի տի ապ րես, իսկ ներ կա պայ ման նե

24 Թ.Զաքարյան, ԴԱՆ, Գեղարքունիք, 2017թ.:
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րում դա հնա րա վոր չէ: Դժբախ տա բար, այ սօր վա գյու ղի սո ցի ալ
տնտե սա կան ծանր պայ ման նե րը թույլ չեն տա լիս երի տա սար դու
թյան մե ծա մաս նու թյա նը ձեռք բե րե լու տնտե սա կան ինք նու րույ նու
թյուն:

Նրան ցից շա տե րը նշում են, որ իրենք պատ րաստ չեն ինք նու
րույն ապ րե լու և առանց ծնո ղի աջակ ցու թյան՝ բա վա րա րե լու կնոջ, 
երե խա նե րի պա հանջ մունք նե րը:

Այս պի սով, Հա յաս տա նի տար բեր քա ղաք նե րում և գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում անց կաց րած ան հա տա կան հար ցում ե րը վկա
յում են, որ թե՛ ավագ, թե՛ երի տա սարդ սե րունդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը ամուս նու թյան հար ցում կա րև ո րում են ծնող նե րի հա մա ձայ նու
թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը, որը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն ավան
դա կան մտա ծե լա կեր պով ու սո վո րույթ նե րի պահ պան ման գոր ծա
ռույթ նե րով, այ լև ներ կա սո ցի ալտնտե սա կան իրա վի ճա կով25:

Եթե ավան դա կան հայ ըն տա նի քում աղջ կա կամ տղա յի փո
խա րեն ծնող ներն էին որո շում, թե երբ և ում հետ ամուս նա նա, ապա 
խորհր դա յին շրջա նում, որո շա կի պահ պա նե լով հին ավան դույ թը, 
երի տա սար դու թյու նը հնա րա վո րու թյուն ու ներ ամուս նա նալ իր 
ընտ րյա լի հետ, որի հետ ծա նո թա նում էր աշ խա տե լու, սո վո րե լու 
ժա մա նակ, կամ հան դի պել էր սրճա րա նում, փո ղո ցում և այ լուր: 
Ըստ Լ. Վար դա նյա նի «եթե նախ կի նում ամուս նա կան զույգ ընտ րե
լու ժա մա նակ հիմ ա կա նում ու շադ րու թյուն էին դարձ նում ըն տա նի
քի բա րո յա կան կեր պա րին, «ապա մեր օրե րում դրա հետ մեկ տեղ 
ոչ պա կաս դեր ու նի ընտ րյա լի սո ցի ա լա կան վի ճա կը, կա յուն եկա
մու տի առ կա յու թյու նը, որոնք շատ անհ րա ժեշտ են նոր ստեղծ ված 
ըն տա նի քի հա մար»26: Ամուս նա կան զու գըն կե րոջ ընտ րու թյան 
հար ցում ժա մա նա կա կից երի տա սար դու թյու նը ինք նու րույն ընտ րե
լու ավե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի:

Ավան դա կան նոր մե րի պահ պան մամբ հան դերձ այ սօր Հա յաս
տա նում ձև ա վոր վել է սո ցի ա լա կան կայ քե րի մի ջո ցով ամուս նու

25 Թ. Զաքարյան, ԴԱՆ, Վանաձոր, 2013թ.:
26 Լ. Վարդանյան, նույնը, էջ 171:
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թյուն ներ, որը դժվա րու թյամբ է ըն դուն վում մեր հա սա րա կու թյան 
կող մից:

Ըստ հարց վող նե րի որոշ մա սի կար ծի քի՝ ին տեր նե տա յին ծա
նո թու թյուն նե րը ոչն չով չեն տար բեր վում գրա դա րա նում, տրանս
պոր տում, փո ղո ցում ծա նո թա նա լու ձև ե րից: Եր կու դեպ քե րում էլ 
կա րող են լի նել թե՛ դրա կան, և թե՛ բա ցա սա կան հե տև անք ներ:

Դրա կանն այն է, որ մե ծաց նում է ծա նո թու թյուն նե րի շրջա նա
կը: Այն շատ լավ մի ջոց է հատ կա պես այն մարդ կանց հա մար, որոնք 
ու նեն բար դույթ ներ և հեշ տու թյամբ չեն շփվում մարդ կանց հետ: 
Բա ցի դրա նից, տա րի քի հետ ան հա տը դժվա րու թյամբ է նոր ծա նո
թու թյուն ներ ստեղ ծում: Երկ րորդ՝ ին տեր նե տով, ան կախ սո ցի ա լա
կան կար գա վի ճա կի, կա րող ես ծա նո թա նալ յու րա քան չյու րի հետ, 
որը իրա կան կյան քում դժվար հա սա նե լի է: Եր րորդ՝ վիր տո ւալ աշ
խար հում շա տե րը ավե լի ան կեղծ են, քան իրա կան կյան քում:

Տվյալ հար ցի վե րա բե րյալ բա ցա սա կան տրա մադր ված ան
ձանց կար ծի քով՝ նման ծա նո թու թյուն նե րը խա բու սիկ են, հա ճախ 
տղա մար դը կամ կի նը ին տեր նե տում իր լու սան կա րը չի դնում և իր 
իրա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նա կը չի ներ կա յաց նում և 
դժվար է ասել, թե ին տեր նե տա յին ծա նո թը ինչ պի սի մտադ րու թյուն 
ու նի և ինչ կար գա վի ճա կում է գտնվում:

Ըստ Ռ. Նե մի շյա նի և Կ. Վո դեն կո յի կար ծի քի՝ «վիր տուլ շփման 
առա վե լու թյունն իրա կան շփում ե րից նրա նում է, որ մար դը ստեղ
ծում է իր կեր պա րը, ներ կա յա նում է իր ստեղ ծած հատ կա նիշ նե րով, 
որոնք հնա րա վոր է, որ իրա կա նում գո յու թյուն չու նեն: Մի կող մից, 
հա մա ցանցն ինք նու թյան ազա տու թյուն է տա լիս, մյուս կող մից, 
կորց նում է ինք նու թյու նը, գի տակ ցա բար հա մա ցան ցում ձև ա վոր
վում է փո փո խա կան ոչ կա յուն ինք նու թյուն»27:

Ըստ մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ կար ծիք նե րը տար
բեր տա րի քա յին խմբե րի մոտ տար բեր է: Երի տա սարդ տղա նե րի 
25,3 % և աղ ջիկ նե րի 25,0 % (տե՛ս աղյու սակ 18) բա ցա սա բար չեն վե

27 Ռ. Նեմիշյան, Կ. Վոդենկո, Վիրտուալությունը հասարակական կեցու
թյան եղանակ և զարգացման հերթական փուլ, ԵԱ գիտական հոդ ված
ների ժողովածու, Եր., http://ysu.am/ssspub/hy/1435904503. 2015թ., էջ 466:
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րա բեր վում ին տեր նետ ծա նո թու թյուն նե րին, ըստ նրանց, եթե ան հա
ջող դեպ քեր էլ են լի նում, դա ամե նև ին չի նշա նա կում, թե հա ջող ված
նե րը չկան: Ըստ տղա նե րի՝ ին տեր նետ ծա նո թու թյան առա վե լու
թյունն այն է, որ դրսում քո հա վա նած աղջ կան չես կա րող մո տե նալ:

Աղյու սակ 18
Ին տեր նե տա յին ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ  

վե րա բեր մուն քը (2017 թ.), %

Ին տեր նե տա յին ամուս նու թյուն նե րի 
նկատ մամբ վե րա բեր մունք  Արա կան  Իգա կան

Դրա կան 25,3 25,0
Բա ցա սա կան 70,6 71,1
Դ/Պ 4,2 3,9
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Ըստ բնա կա վայ րի տի պի՝ բա ցա սա կան ար տա հայտ վող նե րի 
հա մե մա տա կան բարձր ցու ցա նիշ է ար ձա նագր վել գյու ղաբ նակ նե
րի մոտ՝ 77,3 % (տե՛ս աղյու սակ 19):

Աղյու սակ 19
Ին տեր նե տա յին ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը՝ 

ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (2017 թ.), %

Ին տեր նե տա յին 
ամուս նու թյուն նե րի 

նկատ մամբ  
վե րա բե մունք

Բնա կա վայ րեր

 ք. Երև ան Այլ քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Արա-
կան 

Իգա-
կան 

Արա-
կան 

Իգա-
կան 

Արա-
կան 

Իգա-
կան

Դրա կան 27,2 28,8 28,4 27,5 21,3 20,0
Բա ցա սա կան 64,8 63,2 67,9 69,7 77,3 78,7
Դ/Պ 8,0 8,0 3,7 2,8 1,3 1,3
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ըստ տա րի քա յին խմբի 18 –29 տա րե կան նե րի 29,3 %ը հա մա
միտ է տղա յի ին տեր նե տա յին ծա նո թու թյուն նե րին, որը մի փոքր 
բարձր ցու ցա նիշ է՝ հա մե մա տած մի ջին և ավագ սերն դի նե կա յա
ցու ցիչ նե րի ցու ցա նիշ նե րի: Որո շա կի տար բե րու թյուն նե րով նմա նա
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տիպ ցու ցա նիշ ներ են գրանց վել նաև երի տա սարդ աղ ջիկ նե րի ծա
նո թու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 25,9 % (տե՛ս աղյու սակ 20): Ընդ հան
րա պես, աղյու սակ 20ի դրա կան պա տաս խան նե րի ցու ցա նիշ նե րը 
վկա յում են, որ բո լոր տա րի քա յին խմբե րում կան որո շա կի քա նա
կու թյամբ մար դիկ, որոնք կողմ ա կից են ին տեր նե տա յին ամուս նու
թյուն նե րին և այն այ սօր երի տա սարդ նե րի ծա նո թու թյան հար ցում 
առանձ նա կի տեղ է գրա վում:

Աղյու սակ 20
Ին տեր նե տա յին ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը՝ 

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Ին տեր նե տա յին 
ամուս նու թյուն նե րի 

նկատ մամբ  
վե րա բեր մունք

Տա րիք

 18 –29 30 –49 50 և բարձր

Արա-
կան

Իգա-
կան

Արա-
կան

Իգա-
կան

Արա-
կան

Իգա-
կան

Դրա կան 29,3 25,6 25,7 26,5 22,9 23,5
Բա ցա սա կան 70,7 74,4 70,6 69,9 70,5 70,5
Դ/Պ 0,0 0,0 3,7 3,7 6,6 6,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ամուս նու թյան տա րիք: Ավան դա կան հայ ըն տա նի քում ամուս
նու թյան տա րիք էր ճա նաչ վում աղջ կա հա մար 10 –12 տա րե կա նը, 
տղա յի հա մար՝14 –15 տա րե կա նը, իսկ նշա նադ րու թյու նը կա տար
վում էր ավե լի վաղ հա սա կում:

Ըստ ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգր քի՝ ամուս նու թյան տա րիք է հա
մար վում 18 տա րե կա նը:

Ըստ հարց ման ընդ հա նուր ար դյունք նե րի՝ աղ ջիկ նե րի հա մար 
ամուս նու թյան լա վա գույն տա րիք է հա մար վել 18–22ը (48,2 %) և 
23–25ը (41,4 %), տղա նե րի հա մար՝ 23–25ը (38,8 %) և 26–30ը( 
49,2 %): Մին չև 18 տա րե կան աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյա նը հա վա նու
թյուն են տվել հարց վող նե րի ըն դա մե նը 0,5 %ը (տես աղյու սակ 21): 
18 –22 արա կան սե ռի ամուս նու թյուն նե րի ընդ հա նուր ցու ցա նի շը 
6,8 % է, որը ըստ երև ույ թին կապ ված է երի տա սարդ նե րի աշ խա
տան քի ապա հով ման, զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կա տար ման, ու
սու մը շա րու նա կե լու հան գա մանք նե րից:
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Աղյու սակ 21
Ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րի քը (2017 թ.), %

Ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րիք Տղա Աղ ջիկ

Մին չև 18 տա րե կան 0,0 0,5
18 –22 6,8 48,2
23 –25 38,8 41,4
26 –30 49,2 9,6
31 –35 5,2 0,3
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Ըստ բնա կա վայ րի տի պի՝ ամուս նու թյան ցան կա լի տա րի քա
յին խումբ է ճա նաչ վել գյու ղաբ նակ նե րի մոտ՝ աղ ջիկ նե րի հա մար 
18 –22ը՝ 62,7 %, տղա նե րի 23 –25ը՝ 53,3 %: Երև ա նում և մար զա յին 
քա ղաք նե րում ՝ աղ ջիկ նե րի հա մար՝ 23 –25 (Երև ան՝ 45,6 %, այլ քա
ղաք ներ՝49,5 %), տղա նե րի հա մար՝ 26 –30 տա րի քա յին խում բը (Երև
ան՝64,8 %, այլ քա ղաք ներ՝ 51,4 % (տե՛ս աղյու սակ 22):

Նշված տա րի քա յին խմբե րից ավե լի բարձր տա րի քի ամուս
նու թյան կողմ ա կից նե րից հա մե մա տա կան բարձր ցու ցա նիշ է ար
ձա նագր վել Երև ան քա ղա քում՝ 31 –35 տա րե կա նում՝ տղա նե րի հա
մար՝ 11,2 %, աղ ջիկ նե րի հա մար՝ 0,8 %, գյու ղի ար դյունք նե րը եր կու սի 
դեպ քում էլ 0,0 % է (տե՛ս աղյու սակ 22):

Աղյու սակ 22
Ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րիք՝  

ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (2017 թ.), %

Տա րիք
ք. Երև ան Այլ քա ղաք ներ Գյու ղեր

 Տղա յի Աղջ կա  Տղա յի Աղջ կա  Տղա յի Աղջ կա

Մին չև 18 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,7
18 –22 1,6 38,4 5,5 39,4 12,0 62,7
23 –25 22,4 45,6 37,6 49,5 53,3 32,0
26 –30 64,8 15,2 51,4 10,1 34,7 4,7
31 –35 11,2 0,8 5,5 0,0 0,0 0,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Փաս տո րեն, գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի հարց վող նե րի մոտ 
թե՛ տղա նե րի, և թե՛ աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյան ցան կա լի տա րի քա
յին խմբե րը ավե լի ցածր է, քան քա ղա քա յին բնակ չու թյան շրջա
նում, որը բա ցատր վում է ոչ մի այն գյու ղի ավան դա պա հու թյամբ: 
Մայ րա քա ղա քից հե ռու գտնվող գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում աղ
ջիկ նե րը դպրո ցը ավար տե լուց հե տո զբաղ մունք, ու սու մը շա րու նա
կե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկված լի նե լով շուտ են ամուս նա նում: 
Ըստ հարց վող նե րի սե ռա յին պատ կա նե լու թյան ցու ցա նիշ նե րի մեջ 
էա կան տար բե րու թյուն չի նկատ վում:

Ըստ տա րի քա յին խմբե րի՝ աղ ջիկ նե րի ավե լի վաղ ամուս նու
թյուն նե րի կողմ ա կից ներ են հատ կա պես 50ից բարձր տա րիք ու
նե ցող նե րը, որը բա ցատր վում է ըն տա նե կան նոր մե րի պահ պան
ման նկատ մամբ ավագ սերն դի ավան դա պա հու թյամբ:

Եթե կրտսեր և միջին սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դեմ են մին
չև 18 տա րե կան աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյուն նե րին (0,0 %), ապա 
ավագ սերն դի 1,2 %ը կողմ է: Եվ եթե 18 –22 տա րի քա յին խում բը 
աղջ կա ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րիք է հա մա րում 23 –25 
(48,8 %), ապա 50ից բարձր տա րիք ու նե ցող նե րը՝ 18 –22ը (54,2 %, 
տե՛ս աղյու սակ 23):

Աղյու սակ 23
Ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րիք ըստ տա րի քա յին խմբե րի 

(2017 թ.), %

Տա րիք
18 –29 30 –49 50 և բարձր

 Տղա յի Աղջ կա  Տղա յի Աղջ կա  Տղա յի Աղջ կա

Մին չև 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
18 –22 8,5 41,5 2,9 44,9 9,0 54,2
23 –25 40,2 48,8 36,8 41,9 39,8 37,3
26 –30 51,2 9,8 51,5 12,5 46,4 7,2
31 –35 0,0 0,0 8,8 0,7 4,8 0,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Եթե արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար աղջ կա ամուս
նու թյան նա խընտ րե լի տա րիք է 18 –22ը (61,3 %), ապա կա նանց հա
մար՝ 23 –25 է 46,6 % (տե՛ս աղյու սակ 24):
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Տղա մարդ և կին հարց ված նե րի զգա լի մա սը նա խընտ րում է, 
որ երի տա սարդ տղա նե րը ամուս նա նան այն տա րի քում, երբ կու նե
նան մաս նա գի տա կան հմտու թյուն ներ ու կեն սա կեր պը ապա հով
վող աշ խա տանք:

Աղյու սակ 24
Ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րիք՝ ըստ սե ռի (2017 թ.), %

Տա րիք
Արա կան Իգա կան

Տղա յի Աղջ կա Տղա յի Աղջ կա

Մին չև 18 0,0 0,6 0,0 0,5
18 –22 12,3 61,3 2,7 38,5
23 –25 44,8 34,4 34,4 46,6
26 –30 38,7 3,7 57,0 14,0
31 –35 4,3 0,0 5,9 0,5
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0

Այս պի սով, ան կախ բնա կա վայ րի տի պից թե՛ տղա նե րի, և թե՛ 
աղ ջիկ նե րի մոտ բարձ րա ցել է ամուս նա կան տա րի քը:

2.2. Նա խա հար սա նե կան արա րո ղա կարգ
Խոսք կապ, նշանդ րեք: Հար սա նիքն ու դրան նա խոր դող 

արա րո ղու թյուն նե րը հար սա նե կան ծի սա կար գի հիմ ա կան փու
լերն են:

Ան ցյա լում աղջ կա ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լուց 
հե տո աղջ կան տա լիս էին նշան, մի այն պի սի իր, որը կա րող էր 
ցույց տալ, որ նա ար դեն մե կին խոս տաց ված է: Ամուս նու թյու նը ամ
րագր վել է խոսք առ նե լու, նշանդ րե քի, հար սա նի քի և դրանց շուրջ 
տե ղի ու նե ցող բազ մա թիվ ծի սա կան արա րո ղա կար գե րի մի ջո ցով: 
Մին չև հար սա նի քը պար տա դիր կա տա րում էին իրար հա ջոր դող 
բազ մա թիվ ծի սա կան արա րո ղու թյուն ներ՝ որոնք էին աղ ջիկ տե սի, 
խնա մա խո սու թյան, խոսք կա պի, նշանդ րե քի, հարս նա տե սի, շոր ձև
եր քի և այլ գոր ծա ռույթ ներ28:

28 Գ. Շագոյան, Անցումային ծեսեր, Ոչ նյութական մշակութային ժառանգու
թյուն, Եր.,2009թ.,«Եգեա» հրատ., 74 –94:
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Նշանդ րե քից հե տո հարս նա ցո ւի տա նից դուրս գա լու կամ տո
նե րին մաս նա կից դառ նա լու իրա վուն քը վե րա պահ վում էր մի այն 
ապա գա ըն տա նի քին: Նշանդ րե քից մին չև հար սա նի քը ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծը տև ում էր մի քա նի ամ սից մին չև եր կու և ավե լի 
տա րի ներ, որի պատ ճառ նե րից էին ամուս նա ցո ղի փոքր տա րի քը, 
օժի տի պատ րաս տու մը, փե սա յի օտա րու թյան մեջ գտնվե լը և այլն:

Բուն ավան դա կան հար սա նե կան արա րո ղու թյուն նե րից կա րև
որ վել են՝ հար սին հագց նե լը, դուռ բռնե լը, սե ղան դուրս հա նե լը, 
կոխ բռնե լը, շե մի ծե սե րը, հարս նստեց նե լու ծե սը, հար սի պա րը և 
այլն:

Չնա յած այ սօր վա հար սա նի քը զգա լի ո րեն վե րա փոխ վել է՝ 
առաջ վա նման յոթ օր հար սա նիք չեն անում, սա կայն պահ պան վել 
են իրենց իմաս տը չկորց րած որո շա կի ավան դա կան տար րեր, 
որոնց կա տա րու մը հար սա նե կան արա րո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ 
պար տա դիր է: Ար դի մինչ հար սա նե կան փու լում հիմ ա կա նում 
պահ պան վել է խոսք առ նե լու և նշանդ րե քի արա րո ղա կար գե րը, 
որոնք հան դի սա նում են ամուս նու թյան անհ րա ժեշտ նա խա պայ
ման ներ: Խոսք առ նե լու արա րո ղա կար գը դար ձել է այն քան կա րև
որ գոր ծա ռույթ, որ սո ցի ա լա կան պայ ման նե րից ել նե լով կա րող են 
դրան հա ջոր դող նշանդ րե քը չնշել: Առանց խոսք առ նե լու ամուս նու
թյուն նե րը բա ցա ռիկ երև ույթ են հար սա նե կան ծի սա կան հա մա
կար գում: Դրանք հիմ ա կա նում այն դեպ քերն են, երբ երի տա
սարդ նե րը, ծնող նե րի ան հա մա ձայ նու թյա նը դեմ գնա լով, «փո խա
դարձ հա մա ձայ նու թյամբ դի մում են աղ ջիկ փախց նե լու հնա մե նի 
սո վո րու թյա նը»29: Նշանդ րե քի արա րո ղու թյու նը ոչ բո լոր սո ցի ա լա
կան խմբե րին է մատ չե լի: Նշանդ րեք կա տա րե լը աղջ կա կող մի 
պար տա կա նու թյունն է և հա ճախ սո ցի ա լա պես անա պա հով ըն տա
նիք նե րը, ավե լորդ ծախ սե րից խու սա փե լով, այն չեն նշում կամ 
խոս կապն ու նշանդ րե քը մի աց նում են մի արա րո ղա կար գի մեջ: Եր
բեմ էլ հան դի պում են դեպ քեր, երբ սո ցի ա լա պես ապա հով ըն տա
նիք նե րի կող մից կա տար վող նշանդ րենք նե րը իրենց ճո խու թյամբ 
չեն զի ջում բուն հար սա նի քին:

29 Լ. Վարդանյան, նույնը, էջ 182:
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Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ խոսք կա պի կա րև ո րու
թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը նշել են ընդ հա նուր հարց վող նե րի 
62,0 %ը, նշանդ րե քի նը՝80,7 %ը (տե՛ս գծա պատ կեր 2):

Ըստ բնա կա վայ րի տի պի՝ խոսք կա պի հա մե մա տա կան բարձր 
ցու ցա նիշ է նկատ վում մար զա յին քա ղաք նե րի ՝ 65,1 % և գյու ղի 
հարց վող նե րի մոտ՝ 66,7 %, որը վկա յում է ավան դա կան հար սա նե
կան արա րո ղա կար գե րի նկատ մամբ նրանց հակ վա ծու թյան մա սին 
(տե՛ս աղյու սակ 25):

  Գծա պատ կեր 2
Նա խա հար սա նե կան արա րո ղա կար գե րի նա խընտ րու թյու նը, %
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Աղյու սակ 25
Խոսք կապ կա տա րե լու նա խընտ րու թյու նը՝  
ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (2017 թ.), %

Խոսք կապ կա տա րե լու 
նա խա պատ վու թյու նը

 Բնա կա վայ րեր

 ք. Երև ան Այլ քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Այո 53,6 65,1 66,7
Ոչ 44,8 31,2 30,7
Դ/Պ 1,6 3,7 2,7
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Ըստ տա րի քա յին խմբի՝ բարձր է 18 –22 տա րե կան նե րի ցու ցա
նի շը՝ 70,7 % է, որը, ըստ ինձ, կապ ված է հնուց եկած այն սո վո րույ թի 
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հետ, երբ «նշան դնե լով» զույ գե րը իրենց հա րա բե րու թյուն նե րը 
օրի նա կա նաց նում էին (տե՛ս աղյու սակ 26):

Աղյու սակ 26
Խոսք կապ կա տա րե լու նա խա պատ վու թյու նը՝  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Խոսք կապ կա տա րե լու 
նա խա պատ վու թյու նը

 Տա րիք

 18 –29  30 –49  50 և բարձր

Այո 70,7 63,2 56,6
Ոչ 24,4 35,3 41,0
Դ/Պ 4,9 1,5 2,4
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Ինչ պես վե րը նշե ցինք, նշանդ րե քը խոսք կա պի հետ մի ա սին 
ավան դա կան ամուս նու թյան նա խա պայ մա նե րից է: Նշանդ րե քի 
նա խընտ րու թյան կողմ ա կից նե րի ցու ցա նիշ նե րը ցույց են տա լիս, 
որ նրա կա տա րու մը ինչ պես ավան դա կա նում, այն պես էլ այ սօր ար
դի ա կան է: Նշանդ րե քի կա տար ման անհ րա ժեշ տու թյան բարձր 
ցու ցա նիշ ներ են գրանց վել թե՛ ըստ սե ռի՝ արա կան՝ 83,4 %, իգա կան՝ 
78, 7 % (տես աղյու սակ 27), թե՛ ըստ տա րի քա յին խմբե րի (տե՛ս աղյու
սակ 28):

Աղյու սակ 27
Նշանդ րեք կա տա րե լու նա խընտ րու թյու նը՝ ըստ սե ռի (2017 թ.), %

Նշանդ րեք կա տա րե լու 
նա խընտ րու թյու նը

 Սեռ

Արա կան Իգա կան

Այո 83,4 78,7
Ոչ 15,3 20,4
Դ/Պ 1,2 0,9
Ըն դա մե նը 100,0 100,0
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Աղյու սակ 28
Նշանդ րեք կա տա րե լու նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Նշանդ րեք կա տա րե լու 
նա խընտ րու թյու նը

 Տա րիք

 18 –29  30 –49 50 և բարձր

Այո 87,8 86,0 72,9

Ոչ 12,2 12,5 25,9

Դ/Պ 0,0 1,5 1,2

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 % 100,0

Ըստ բնա կա վայ րե րի՝ նշանդ րե քի բարձր ցու ցա նիշ է գրանց վել 
գյու ղաբ նակ նե րի մոտ՝88,7 % (տես աղյու սակ 29), որը վկա յում է 
ավան դա կան սո վո րույթ նե րի պահ պան ման կա յու նու թյան մա սին:

Աղյու սակ 29
Նշանդ րեք կա տա րե լու նա խընտ րու թյու նը՝  
ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (2017 թ.), %

Նշանդ րեք կա տա րե լու 
նա խընտ րու թյու նը

 Բնա կա վայր

 ք. Երև ան  Այլ 
քաղաքներ Գյու ղեր

Այո 72,8 78,9 88,7

Ոչ 26,4 19,3 10,7

Դ/Պ 0,8 1,8 0,7

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

2.3. Հար սա նիք
Ար դի հար սա նե կան արա րո ղու թյուն նե րը կա տա րում են ազ

գա յին սո վո րույթ նե րի մաս նա կի պահ պան մամբ և բազ մա թիվ եվ
րո պա կան նո րա մու ծու թյուն նե րի հա մադր մամբ: Ըստ սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կի՝ ամուս նու թյու նը նշում են նաև խնջույ քի տես քով 
կամ ամուս նա կան զույ գը գնում է հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու
թյան:
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Այ սօր վա հար սա նե կան արա րո ղու թյուն նե րում առանձ նա հա
տուկ նշա նա կու թյուն ու նի եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյու նը, որը ՀՀ 
ան կա խու թյան հռչա կու մից հե տո սկսեց վե րա կանգ նել իր կորց րած 
իրա վունք նե րը: Դրա մա սին են վկա յում 1980ական և 2017 թթ. հե
տա զո տու թյուն նե րի հա մե մա տա կան ար դյունք նե րը: Այս պես, եթե 
1980ական թթ.ի հարց վող նե րի 7,1 %ն է նա խընտ րել եկե ղե ցա կան 
կա նո նա կար գով պսա կադր վել, ապա 2017թ՝ 88,0 %ը (տե՛ս գծա
պատ կեր 4): Տվյալ թվե րը վկա յում են, որ ան կա խու թյու նից հե տո 
բնակ չու թյան վե րա բեր մուն քը, հա մե մա տած խորհր դա յին տա րի
նե րի հետ, ազ գա յին ծի սա կան ար ժեք նե րի նկատ մամբ վե րա փոխ
վել է: Ինչ պես նշում է Լ. Վար դա նյա նը, «շատ դեպ քե րում եկե ղե ցա
կան պսա կադ րու թյու նը, ինչ պես նաև մկրտու թյու նը, կա տար վում է 
ոչ թե կրո նա կան դրդա պատ ճառ նե րից ել նե լով, այլ որ պես հար
գան քի տուրք ազ գա յին սո վո րույթ նե րին: Մի ա ժա մա նակ, եկե ղե
ցում պսա կադր վե լը դար ձել է հե ղի նա կա վոր և նո րա ձև, որոնք էլ 
նպաս տում են դրա տա րած մա նը»30:

Եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյունն ի տար բե րու թյուն ԶԱԳՍում 
գրանց վե լուց կա տար վում է հար սա նի քի օրը: Եթե խորհր դա յին 
տա րի նե րին գյու ղաբ նակ նե րի մոտ եզա կի էին եկե ղե ցա կան կա նո
նա կար գով ամուս նու թյուն ներ ցան կա ցող նե րը, ապա այ սօր հա մե
մա տած ան ցյա լի հետ, ցու ցա նիշ նե րը ան հա մե մատ բարձր են՝ 
90,0 % (տես աղյու սակ 30):

Աղյու սակ 30
Եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (2017 թ.), %

Եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյան 
նա խընտ րու թյու նը

 Բնա կա վայ րեր

ք. Երև ան Այլ քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Այո 88,0 85,3 90,0
Ոչ 12,0 14,7 10,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

30 Լ. Վարդանյան, նույնը, էջ 203:
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Հարց վող նե րի գե րակշ ռող մա սը, ան կախ սե ռա տա րի քա յին 
խմբի և բնա կա վայ րի տի պի, եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյան կողմ
նա կից ներ են (տե՛ս աղյու սակ ներ 31,32 ):

Աղյու սակ 31
Եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ սե ռի (2017 թ.), %

Եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյան 
նա խընտ րու թյու նը

 Սե ռը

Արա կան Իգա կան

Այո 90,2 86,4
Ոչ 9,8 13,6
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Աղյու սակ 32
Եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյան 
նա խընտ րու թյու նը

 Տա րիք

18 –29 30 –49 50 և բարձր

Այո 93,9 90,4 83,1
Ոչ 6,1 9,6 16,9
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Հայ կա կան հար սա նե կան ծի սա կար գից վե րա ցել են այն պի սի 
ծե սեր, ինչ պի սիք են հարս նա տե սը, ազ բանս տու մը, փե սա յին սափ
րելն ու հագց նե լը, զար դա րած «փե սա յի ծա ռի» պատ րաս տու մը, և 
շատ ու շատ արա րո ղա կար գեր: Եզա կի դեպ քե րում հիմ ա կա նում 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում կա րե լի է հան դի պել եզ մոր թե լու, 
թոն րի գա թա թխե լու արա րո ղու թյա նը:

Ինչ պես ան ցյա լում, ժա մա նա կա կից հար սա նիք նե րում նույն
պես հարց վող նե րը կա րև ո րել են քա վո րի ու քա վո րակ նոջ, հարս
նա քույ րի ու ազաբ բա շիի դե րա կա տա րու մը բուն հար սա նե կան 
արա րո ղա կար գում: Հատ կա պես կա րև որ վում է քա վո րի դե րը թե՛ 
հար սա նե կան հան դե սի ըն թաց քում, թե՛ նո րաս տեղծ ըն տա նի քի հե
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տա գա կյան քում: Մեծ մա սամբ հար սա նի քի քա վո րը հե տա գա յում 
դառ նում էր զույ գի երե խա նե րի կնքա հայ րը: Ի տար բե րու թյուն 
սերն դե սե րունդ փո խանց ված պա պե նա կան քա վո րի, այ սօր շատ 
դեպ քե րում քա վո րի պար տա կա նու թյու նը իր վրա է վերց նում հա
րա զատ նե րից կամ ըն կեր նե րից մե կը: Ըստ Գ. Շա գո յա նի՝ «Ժա մա
նա կա կից հայ հա սա րա կու թյու նում քա վո րի ընտ րու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է մի քա նի գոր ծոն նե րով: Նա խև ա ռաջ քա վորն ըն կալ
վում է որ պես ու նև որ և ազ դե ցիկ հո վա նա վո րող ձեռք բե րե լու հնա
րա վո րու թյուն: Քա վո րի ընտ րու թյան մեկ այլ մո տեց ման հա մա ձայն, 
որ պես կնքա հայր նա խընտ րում են տես նել փե սա յի, եր բեմ էլ հոր 
մտե րիմ ըն կե րո ջը»31: Քա վո րի կա րև ո րու թյան, հար սա նե կան արա
րո ղու թյան ժա մա նակ նրա գլխա վոր դե րա կա տա րու թյան մա սին են 
վկա յում հարց վող նե րից ստաց ված բարձր ցու ցա նիշ նե րը: Ընդ հա
նուր հարց վող նե րի 85,2 %ի (տե՛ս գծա պատ կեր 3) կար ծի քով հար
սա նի քի ժա մա նակ քա վո րի ներ կա յու թյու նը պար տա դիր է:

Ըստ սե ռի՝ ավե լի բարձր ցու ցա նիշ տղա մարդ կանց մոտ՝ 90,2 % 
(տե՛ս աղյու սակ 33) և 18 –22 տա րի քա յին խմբի մոտ՝ 90,2 % (տե՛ս 
աղյու սակ 34): Երի տա սարդ նե րի բարձր ցու ցա նի շը ըստ ինձ պայ
մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ վեր ջին շրջա նում երի տա սար դու
թյու նը գե րա դա սում է քա վո րի դե րում տես նել իր հա սա կակ ցին:

Աղյու սակ 33
Քա վո րի ներ կա յու թյան կա րև ո րու թյու նը ար դի հար սա նե կան 

արա րո ղա կար գում՝ ըստ սե ռի (2017 թ.), %

Քա վո րի նա խընտ րու թյու նը
 Սե ռը

 Արա կան  Իգա կան

Այո 90,2 81,4
Ոչ 9,8 18,1
ԴՊ 0,0 0,5
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

31 Գ.Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր», Եր., ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011թ., 
Էջ 194 –195:
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Աղյու սակ 34
Քա վո րի ներ կա յու թյան կա րև ո րու թյու նը ար դի հար սա նե կան 

արա րո ղա կար գում՝ ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Քա վո րի նախընտ-
րու թյու նը

 Տա րի քը

 18 –29  30 –49 50 և բարձր

Այո 90,2 87,5 80,7

Ոչ 9,8 12,5 18,7

ԴՊ 0,0 0,0 0,6

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Այ սօր վա հար սա նի քի ավան դա կան դեմ քե րից են նաև հարս
նա քույ րը և ազաբ բա շին, որոնց ներ կա յու թյու նը նույն պես պար տա
դիր է: Հարս նա քույ րի կա րև ո րու թյու նը նշել են հարց վող նե րի 
76,3 %ը, ազաբ բա շի ի նը՝ 72,4 %ը (տե՛ս գծա պատ կեր 3):

Գծա պատ կեր 3
Հար սա նի քում քա վո րի, ազաբ բա շիի, հարս նաք րոջ  

դե րա կա տար ման նա խընտ րու թյու նը

Ըստ տա րի քա յին խմբի՝ հարս նաք րոջ և ազաբ բա շիի հա մե մա
տա կան բարձր ցու ցա նիշ է նկատ վում 18 –29 տա րե կան նե րի պա
տաս խան նե րում, հարս նա քույր՝ 90,2 % (տես աղյու սակ 35), ազաբ
բա շի՝ 82,9 % (տե՛ս աղյու սակ 36):
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Աղյու սակ 35
Հարս նաք րոջ ներ կա յու թյան կա րև ո րու թյու նը ար դի հար սա նե կան 

արա րո ղա կար գում ՝ ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Հարս նաք րոջ 
նա խընտ րու թյու նը

 Տա րիք

18 –29 30 –49 50 և բարձր

Այո 90,2 73,5 71,7
Ոչ 8,5 26,5 27,7
ԴՊ 1,2 0,0 0,6
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Աղյու սակ 36
Ազաբ բա շիի ներ կա յու թյան կա րև ո րու թյու նը ար դի հար սա նե կան 

արա րո ղա կար գում՝ ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Ազաբ բա շիի  
 նախընտ րու թյու նը

 Տա րի քը

18 –29 30 –49 50 և բարձր

Այո 82,9 69,9 69,3
Ոչ 14,6 29,4 30,7
ԴՊ 2,4 0,7 0,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Երի տա սարդ նե րի բարձր ցու ցա նի շը, ըստ երև ույ թին, կապ
ված է ոչ մի այն ավան դա կան ծե սե րը պահ պա նե լու գոր ծա ռույ թով, 
այ լև հարսն ու փե սան իրենց հա մար այս հի շար ժան օրը ցան կա
նում են շրջա պատ ված լի նել իրենց հա սա կա կից հա րա զատ նե րով 
և ըն կեր նե րով:

Ավան դա կան հար սա նե կան ծե սե րից շա տե րը, կորց նե լով 
իրենց նախ կին մո գա կան իմաս տը, այ սօր էլ փո փոխ ված ձև ով շա
րու նակ վում են կի րառ վել հատ կա պես գյու ղա կան բնա կա վայ րե
րում: Դրանք են հար սին հագց նե լիս կո շի կի թա յը գո ղա նա լը, հե
րանց տնից հա նե լիս եղ բոր կող մից դուռ պա հե լը, տղա յի տան շե
մին նո րապ սակ նե րի ոտ քե րի տակ ափ սե դնե լը, նրանց ու սե րին 
լա վաշ գցե լը, զույ գե րի գլխին քաղց րա վե նիք շաղ տա լը , հար սի 
գիր կը արու զա վակ դնե լը և այլն:
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Բա ցի հար սա նե կան արա րո ղու թյու նից, ինչ պես 80ական թթ.
ին, այ սօր էլ, հատ կա պես սո ցի ա լա պես անա պա հով ըն տա նիք նե րի 
մոտ ար դի ա կան է դար ձել հար սա նե կան խնջույ քը, որը իր մեջ նե
րա ռում է որո շա կի ավան դա կան տար րեր, որոնք են՝ քա վո րի առ
կա յու թյու նը, ազ գա յին ու տես տը, կե նացմաղ թանք նե րի ավան դա
կան հեր թա կա նու թյու նը և այլն: Սո ցի ա լա պես ապա հով ված երի
տա սարդ զույ գե րը նա խընտ րում են նաև հար սա նե կան ճա նա պար
հոր դու թյու նը: Խորհր դա յին տա րի նե րի հա մե մատ 43,0 % (տե՛ս 
աղյու սակ 37) հար սա նե կան ավան դա կան տար րե րի հա մադ րու
թյամբ արա րո ղու թյուն ներ ցան կա ցող նե րի ցու ցա նիշ նե րը բարձ րա
ցել է՝ 79,2 % (տե՛ս գծա պատ կեր 4):

Աղյու սակ 37
Հար սա նիք կա տա րե լու նա խընտ րե լի ձև ե րը (1980 թ.), %

Ամուս նու թյան նա խընտ րե լի ձև ե րը  %

Ազ գա յին սո վո րույթ նե րի լրիվ կամ մաս նա կի պահ պան մամբ 43,0
Խնջույ քի ձև ով 27,0
Հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյամբ 22,9
Եկե ղե ցում պսա կադր վե լով 7,1
Ըն դա մե նը 100,0

Գծա պատ կեր 4
Ամուս նու թյան նա խընտ րե լի ձև ե րը (2017 թ.), %

Այո

Ոչ

ԴՊ

Եկեղեցական
պսակադրություն

Հարսանեկան
ճանապարհորդություն

Հարսանիք

88,0 12,0

55,6 32,3

2,1

79,2 20,1

0,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Ըստ բնա կա վայ րի՝ ավան դա կան տար րե րի պահ պան մամբ 
հար սա նիք նե րի կա տար ման նա խընտ րու թյու նը հա մե մա տա կան 
ցածր է Երև ան քա ղա քում (68,8 %), որ տեղ եվ րո պա կան և ամե րիկ
յան հար սա նյաց հան դես նե րի նո րա մու ծու թյուն նե րը ավե լի նկա տե
լի են (տե՛ս աղյու սակ 38):

Աղյու սակ 38
Ամուս նու թյան նա խընտ րե լի ձև ե րը՝  

ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (2017 թ.), %

Հար սա նիք՝ ավան դա կան 
մաս նա կի տար րե րի  

պահ պան մամբ

 Բնա կա վայ րեր

 ք. Երև ան Այլ 
քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Այո 68,8 80,7 86,7
Ոչ 30,4 18,3 12,7
Դ/Պ 0,8 0,9 0,7
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյան կողմ ա կից նե րից հա
մե մա տա կան բարձր ցու ցա նիշ է ար ձա նագր վել 18–29 տա րի քա յին 
խմբե րի մոտ՝ 79,8 % (տե՛ս աղյու սակ 39): Ար դի զույ գե րի հա մար կա
րև որ է ոչ մի այն հար սա նի քի նշու մը, այ լև դրա նից ան մի ջա պես հե
տո միա սին հե տաքր քիր օրե րի անց կա ցու մը:

Աղյու սակ 39
Հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյան նա խընտ րու թյու նը  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Հար սա նե կան  
ճա նա պար հոր դու թյան 

նա խընտ րու թյու նը

 Տա րիք

 18 –29  30 –49 50 և բարձր

Այո 79,3 69,1 56,0
Ոչ 19,5 28,7 41,6
Դ/Պ 1,2 2,2 2,4
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0
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2.4. Հետ հար սա նե կան արա րո ղա կարգ
Հետ հար սա նե կան հիմ ա կան ծե սե րից էին՝ կար միր խնձո րի 

ծե սը, գլուխլ վան, խնա մա կան չը, աղջ կա դար ձը մոր տուն և այլն:
Հետ հար սա նե կան ավան դույթ նե րից որո շա կի պահ պան վել են 

«կար միր խնձո րի», խնա մա կան չի, տե առ նըն դա ռա ջի և գլուխլ վա յի 
սո վո րույթ նե րը:

Ին պես նշե ցինք, հետ հար սա նե կան կա րև որ ավան դույթ նե րից 
էր «կար միր խնձո րի» ծե սը, որն աղջ կա ան մե ղու թյան վկա յու թյունն 
էր: Ան ցյա լում աղջ կա կույս լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա
տա կով հա վաք վում էին հե ռումո տիկ ազ գա կան ներն ու հա րև ան
նե րը: Հա ճախ սկե սու րը առա ջին գի շեր վա սպի տա կե ղե նը կա խում 
էր պա րա նին՝ ի ցույց բո լո րի: Այ նու հե տև մոտ կին ազ գա կան նե րը 
կար միր խնձոր նե րով զար դար ված սկու տե ղով ու ղև որ վում էին 
հար սի տուն: Այ սօր էլ, հատ կա պես գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում 
հար սի ըն տա նի քին նրա կու սու թյու նը խորհր դան շող «կար միր 
խնձոր» ու ղար կե լու ծե սը դե ռևս պահ պան վում է:

Ըստ «Հա սա րա կու թյուն առանց բռնու թյան» ՀԿի 2011 թ.ին 
կա տա րած հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ Հա յաս տա նի բո լոր 
մար զե րի բնակ չու թյան 18 –35 տա րե կան արա կան սե ռի ավե լի քան 
62,0 %ի, իսկ երև ա նաբ նակ տղա մարդ կանց 56,0 %ի հա մար աղջ
կա կու սու թյու նը պար տա դիր է:

Ըստ մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ հարց վող նե րի ընդ
հա նուր թվի կե սից ավե լին գտնում է, որ կար միր խնձո րի արա րո ղու
թյու նը պետք է կա տար վի (64,8 %, տե՛ս գծա պատ կեր 5):

Ավե լի բարձր են արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ 71,8 % 
(տե՛ս աղյու սակ 40) և 18 –29 տա րի քա յին խմբի ցու ցա նիշ նե րը 73,2 % 
(տե՛ս աղյու սակ 41): Քա նի որ վեր ջին ներս ամուս նու թյան տա րի քի 
հարց վող ներն են, ապա այն վկա յում է, որ այ սօր էլ ինչ պես ան ցյա
լում, երի տա սարդ սե րուն դը աղ ջիկ ընտ րե լիս կա րև ո րում է նրա 
«ան մե ղու թյու նը»:
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Աղյու սակ 40
«Կար միր խնձո րի» արա րո ղու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ սե ռի (2017 թ.), %

Կար միր խնձո րի արա րո ղու թյան 
նա խընտ րու թյու նը

 Սե ռը

 Արա կան  Իգա կան

Այո 71,8 59,7
Ոչ 26,4 38,0
ԴՊ 1,8 2,3
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Աղյու սակ 41
«Կար միր խնձո րի» արա րո ղու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Կար միր խնձո րի արա րո ղու թյուն 
նա խընտ րու թյու նը

 Տա րիք

 18 –29  30 –49 50 և բարձր

Այո 73,2 62,5 62,7
Ոչ 25,6 34,6 35,5
ԴՊ 1,2 2,9 1,8
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Ըստ բնա կա վայ րի տի պե րի մայ րա քա ղա քի հա մե մատ (45,6 %) 
բարձր է գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի (77,3 %) և այլ քա ղաք նե րի ցու
ցա նիշ նե րը (69,7 %) (տե՛ս աղյու սակ 42):

Աղյու սակ 42
«Կար միր խնձո րի» արա րո ղու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ բնա կա վայ րի (2017 թ.), %

Կար միր խնձո րի  
արա րո ղու թյուն  

նա խընտ րու թյու նը

 Բնա կա վայր

 ք. Երև ան  Այլ  
քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Այո 45,6 69,7 77,3
Ոչ 52,8 26,6 21,3
ԴՊ 1,6 3,7 1,3
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0
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Վե րը նշված ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են, որ ինչ պես ան ցյա լում, 
այ սօր էլ հատ կա պես գյու ղաբ նակ նե րը հարս նա ցու ընտ րե լու հար
ցում կա րև որ վում են աղջ կա ան մե ղու թյու նը հաս տա տող «կար միր 
խնձո րի» առ կա յու թյու նը:

 Հետ հար սա նե կան ավան դա կան արա րո ղու թյուն նե րից որո
շա կի փո խա կեր պում ե րով պահ պան վել են նաև գլուխլ վա յի և 
տեառ նըն դա ռա ջի սո վո րույթ նե րը: Տե առ նըն դա ռա ջի կա տար ման 
կա րև ո րու թյու նը նշել են հարց վող նե րի 73,4 %ը, գլուխլ վա յի նը՝ 
52,3 %ը (տե՛ս գծա պատ կեր 5):

Գծա պատ կեր 5
Հետ հար սա նե կան արա րո ղու թյուն նե րի  

նա խընտ րու թյու նը (2017 թ.)

64,8 33,1

2,1

57,0 40,1

2,9

73,4 25,0

1,6

52,3 44,0

3,6

Այո

Ոչ

ԴՊ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Կարմիր խնձոր

Օժիտ

Տեառնընդառաջ

Գլուխլվա

Գլուխլ վա յի կա տար ման կողմ ա կից նե րի ամե նա ցածր ցու ցա
նի շը Երև ան քա ղա քինն է՝ 32,0 %, ամե նա բարձ րը՝ գյու ղա կան բնա
կա վայ րե րի նը՝ 64,0 %, վեր ջինս բա ցատր վում գյու ղի ավան դա պա
հու թյամբ (տե՛ս աղյու սակ 43):

Ըստ տա րի քա յին խմբե րի՝ բարձր է 50ից բարձր տա րիք ու նե
ցող նե րը՝ 55,4 % (տես աղյու սակ 44)
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Աղյու սակ 43
Գլուխլ վա յի արա րո ղու թյան նա խընտ րու թյու նը  

ըստ բնա կա վայ րի տի պի (2017 թ.), %

Գլուխլ վա յի արա րո ղու թյան  
նա խընտ րու թյու նը

 Բնա կա վայ րեր

 ք. Երև ան  Այլ քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Այո 32,0 59,6 64,0
Ոչ 63,2 38,5 32,0
ԴՊ 4,8 1,8 4,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Աղյու սակ 44
Գլուխլ վա յի արա րո ղու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Գլուխլ վա յի արա րո ղու թյան 
նա խընտ րու թյու նը

Տա րի քը

18 –29 30 –49 50 և բարձր

Այո 52,4 48,5 55,4
Ոչ 42,7 47,1 42,2
ԴՊ 4,9 4,4 2,4
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Եթե նա յում ենք Տե առ նըն դա ռա ջի արա րո ղա կար գի կա տար
ման կա րև ո րու թյա նը ըստ տա րի քա յին խմբե րի՝ հա մե մա տա կան 
բարձր է 18 –29 տա րե կան նե րի ցու ցա նի շը (78,0 %), որը, ըստ ինձ, 
կապ ված է ոչ մի այն ավան դա պա հու թյամբ, այ լև գե ղե ցիկ շո ո ւի առ
կա յու թյամբ (տե՛ս աղյու սակ 45):

Աղյու սակ 45
Տե առ նըն դա ռաջ կա տա րե լու նա խընտ րու թյուն՝  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Կա րև որ է, որ կա տար վի 
տե առ նըն դա ռաջ

Հարց վո ղի տա րի քը

18 –29 30 –49 50 և բարձր

Այո 78,0 74,3 70,5
Ոչ 19,5 25,0 27,7
ԴՊ 2,4 0,7 1,8
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0
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Օժիտ: Նախ կի նում հար սա նի քից առաջ աղջ կա տա նը նախ և 
առաջ կար գի էին բե րում օժի տը, որը բաղ կա ցած էր ան կող նուց, 
գոր գից, կար պե տից, անձ նա կան իրե րից և կեն ցա ղա յին առար կա
նե րից: Նրա մեջ մտնում էր նաև փե սա յի ու նրա ազ գա կան նե րի 
նվեր նե րը, որոնք, որ պես տնտե սա կան օգ նու թյուն, տրվում էր 
ամուս նա կան զույ գին, մեծ ըն տա նի քում իր ան հա տա կան սե փա
կա նու թյու նը ապա հո վե լու նպա տա կով: Օժի տի հանձ նու մը կա
տար վել է հար սա նի քի օրը, ինչ պես փե սա յի, այն պես էլ հար սի կող
մի ազ գա կան նե րի ներ կա յու թյամբ: Օժի տը հար սի ու նեց վածքն էր, 
որը ոչ ոք իրա վուք չու ներ տնօ րի նե լու32: Նա յած ըն տա նի քի ու նև ո ր
ու թյան աս տի ճա նից, օժի տի կազ մը փո փոխ վում էր:

Մեր օրե րում որոշ փո փո խու թյուն նե րով պահ պան վել է նաև 
օժիտ տա լու արա րո ղու թյու նը: Օժի տի կա րև ո րու թյու նը գնա հա տել 
են հարց վող նե րի 57,0 %ը (տե՛ս գծա պատ կեր 5):

Ավե լի բարձր ցու ցա նիշ է գրանց վել 18 –29 տա րի քա յին խմբե րի 
(64,6 %, տե՛ս աղյու սակ 56) և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի (62,0 %) 
հարց վող նե րի մոտ (տե՛ս աղյու սակ 46): Եր կու խմբերն էլ օժի տը 
կա րև ո րել են՝ որ պես օգ նու թյուն նո րաս տեղծ երի տա սարդ ըն տա
նիք նե րին:

Աղյու սակ 46
Օժի տի կա րև ո րու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Օժի տի  
նա խընտ րու թյու նը

 Տա րիք

18 –29 30 –49 50 և բարձր

Այո 64,6 57,4 53,0
Ոչ 32,9 39,7 44,0
ԴՊ 2,4 2,9 3,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Ըստ բնա կա վայ րի տի պի՝ գյու ղաբ նակ նե րի ցու ցա նի շը ավե լի 
բարձր է ՝62,0 %, որը ըստ ինձ պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն նրանց 

32 Է. Կարապետյան, Օժիտը հայոց մեջ, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1978 թ., էջ 98:
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ավան դա պա հու թյամբ, այ լև գյու ղի ներ կա սո ցի ալ տնտե սա կան 
պայ ման նե րով (տե՛ս աղյու սակ 47):

Աղյու սակ 47
Օժի տի կա րև ո րու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  

ըստ բնա կա վայ րի տի պի (2017 թ.), %

Օժի տի  
նա խընտ րու թյու նը

 Բնա կա վայ րեր

 ք. Երև ան Այլ քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Այո 48,8 59,6 62,0
Ոչ 48,0 37,6 35,3
ԴՊ 3,2 2,8 2,7
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

2.5. Ամուս նու թյան օրի նա կա նա ցում
Մինչ խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու մը ամուս նու թյան օրի

նա կա նա ցու մը դրված էր եկե ղե ցու վրա: Եկե ղե ցին, առաջ նորդ վե
լով կա նո նագր քե րի և դա տաս տա նագր քե րի որոշ հոդ ված նե րով, 
դա րեր շա րու նակ կար գա վո րել է թույ լատ րե լի և ոչ թույ լատ րե լի 
ամուս նու թյուն նե րը: Ամուս նու թյու նը թույ լատր վում էր մի այն արյու
նակ ցա կան կա պը հաշ վե լուց հե տո: «Յոթ պոր տը» (սե րուն դը) ամե
նա օ րի նա կե լի ձևն էր, չնա յած բա ցա ռու թյուն չեն նաև 4 –5 «պոր
տից» ըն տա նիք կազ մե լու դեպ քե րը: Եկե ղե ցա կան օրենք նե րով ար
գել ված էր ամուս նու թյուն նե րը այն ան ձանց մի ջև, որոնք ան բու ժե լի 
հի վան դու թյամբ էին տա ռա պում: Եթե տղա մար դը կամ կի նը ցա
վա գին կամ «ախ տու ծեն» կամ «ար վա գետ» է, չի թույ լատր վում 
ամուս նա նալ և անար գել պսակն օրհ նու թյան»: Նույ նը վե րա բեր
վում էր բո րոտ նե րին, կույ րե րին, խուլ ու համ րե րին: Օրեն քով դա
տա պարտ վել են նաև այն ամուս նու թյուն նե րը, որ տեղ ամուս նա ցող 
տղան չէր հա սու նա ցել կամ աղ ջի կը ման կա հա սակ էր: Նման դեպ
քե րում նո րապ սակ նե րին եկե ղե ցին տու գա նում էր: Նա խա ա մուս
նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը դա տա պարտ վում էր թե՛ եկե ղե ցու, 
թե՛ հա սա րա կու թյան կող մից: Ամուս նա ցող զույ գե րի վար քագ ծե
րում կա րև որ նշա նա կու թյուն էին տա լիս բա րո յա կան նոր մե րի առ
կա յու թյա նը:
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Այ սօր էլ բա րո յա կան նոր մե րի պահ պան ման կողմ ա կից նե րը 
գե րակշ ռող են: Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ հարց վող նե
րի 85,2 %ը բա ցա սա կան վե րա բեր մունք է ար տա հայ տել այն երի
տա սարդ զույ գե րի նկատ մամբ, որոնք ամուս նա նա լու մտադ րու
թյուն չու նե նա լով հա մա տեղ են բնակ վում (տես աղյու սակ 48):

Աղյու սակ 48
Չա մուս նա ցած զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու  

նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը (2017 թ.), %

Զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը  %

Այո 13,0
Ոչ 85,2
Դ/Պ 1,8
Ըն դա մե նը 100,0

Մի փոքր բարձր է 18 –29 տա րի քա յին խմբի (15,9 %, տե՛ս աղյու
սակ 49) և Երև ան քա ղա քի՝ 17,6 % (տե՛ս աղյու սակ 50) հարց վող նե րի 
դրա կան ցու ցա նիշ նե րը, որը հիմ ա կա նում ազատ մտա ծո ղու թյան 
և արևմ տյան երկր նե րի բար քե րի ըն դօ րի նակ ման ազ դե ցու թյունն է:

Աղյու սակ 49
Չա մուս նա ցած զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու նկատ մամբ  

վե րա բեր մուն քը ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Զույ գե րի հա մա տեղ 
բնակ վե լու նկատ մամբ 

վե րա բեր մուն քը

 Տա րիք

18 –29 30 –49 50 և բարձր

Այո 15,9 12,5 12,0
Ոչ 84,1 86,0 84,9
Դ/Պ 0,0 1,5 3,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0



ԱՐ ԴԻ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

76

Աղյու սակ 50
Չա մուս նա ցած զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու նկատ մամբ  
վե րա բեր մուն քը ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի (2017 թ.), %

Զույ գե րի հա մա տեղ 
բնակ վե լու նկատ մամբ 

վե րա բեր մուն քը

 Բնա կա վայ րեր

ք. Երև ան Այլ  
քա ղաք ներ Գյու ղեր

Այո 17,6 12,8 9,3
Ոչ 80,0 84,4 90,0
Դ/Պ 2,4 2,8 0,7
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Տվյալ հար ցի վե րա բե րյալ արա կան՝ 84,7 % և իգա կան՝ 85,5 % 
սե ռե րի ցու ցա նիշ նե րը նմա նա տիպ են (տե՛ս աղյու սակ 51):

Աղյու սակ 51
Չա մուս նա ցած զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու նկատ մամբ  

վե րա բեր մուն քը ըստ սե ռի (2017 թ.), %

Զույ գե րի հա մա տեղ 
բնակ վե լու նկատ մամբ 

վե րա բեր մուն քը

Սե ռը

Արա կան Իգա կան

Այո 12,9 13,1
Ոչ 84,7 85,5
Դ/Պ 2,5 1,4
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Խորհր դա յին կար գե րի հաս տատ վե լուց հե տո ամուս նու թյուն
նե րը օրի նա կա նաց րել են ԶԱԳՍում և այն կոչ վում էր քա ղա քա
ցիա կան (փաս տա ցի) ամուս նու թյուն: Նախ կի նում քա ղա քա ցի ա
կան ամուս նու թյուն ասե լով հաս կաց վում էր պե տա կան մար մին նե
րում գրանց ված օրի նա կան ամուս նու թյուն: Այ սօր այն իր նախ կին 
իմաս տը կորց րել է, և եթե զույ գե րը ասում են, որ գտնվում են քա
ղա քա ցի ա կան ամուս նու թյան մեջ, ապա են թադր վում է սո վո րա
կան հա մա տեղ կե ցու թյուն, որոնք ապ րում են մի տա նի քի տակ և 
վա րում են հա մա տեղ կեն ցաղ: Քա ղա քա ցի ա կան ամուս նու թյու նը 
ո՛չ պե տու թյան և ո՛չ եկե ղե ցու կող մից օրի նա կան չի ըն դուն վում: 
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Չնա յած դրան «ոչ օրի նա կան» ամուս նու թյուն նե րի քա նա կը աշ
խար հում ավե լա նում է: Եվ րո պա կան երկր նե րում և ամե րի կա յի 
մայր ցա մա քի մի շարք պե տու թյուն նե րում ամուս նու թյուն նե րը օրի
նա կա նաց նում են 4ից մե կը, Ռու սաս տա նում՝ 3ից մե կը33: Եվ եթե 
եվ րո պա կան մի շարք երկր նե րում (Շվե ցիա, Իս լան դիա, Ֆրան սիա, 
Շոտ լան դիա, Բել գիա և այլն) քա ղա քա ցի ա կան ամուս նու թյուն նե րը 
որո շա կի իրա վա կան հիմ քի վրա է դրված, ապա ԽՍՀՄի նախ կին 
պե տու թյուն նե րում, այդ թվում նաև Հա յաս տա նում, նմա նա տիպ 
ամուս նու թյուն նե րը պե տու թյան կող մից չեն ըն դուն վում:

Նման ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան վե
րա բեր մուն քը տար բեր է: Քա ղա քա ցի ա կան ամուս նու թյան կողմ
նա կից նե րը գտնում են, որ եր ջա նիկ լի նե լու հա մար պար տա դիր չէ 
հա մա տեղ կե ցու թյու նը օրի նա կա նաց նել: Ըստ նրանց, այն հնա րա
րա վո րու թյուն է տա լիս զույ գե րին մի մյանց լավ ճա նա չե լու, կեն ցա
ղա յին դժվա րու թյուն նե րը մի ա սին հաղ թա հա րե լու, ինչ պես նաև 
բնա վո րու թյան գծե րին հար մար վե լու փոր ձու թյու նը անց նե լու ճա
նա պար հին, իսկ չհար մար վե լու ու չհաս կա նա լու դեպ քում առանց 
իրա վա կան քաշք շուկ նե րի կա րող են բա ժան վել:

Քա ղա քա ցի ա կան ամուս նու թյու նը չըն դու նող նե րը գտնում են, 
որ զույ գե րը կա րող են եր կար տա րի ներ ապ րել մի ա սին, ընդ հա
նուր ան շարժ գույք ու նե նալ, ընդ հա նուր երե խա ներ ու նե նալ, սա
կայն ժա ռան գու թյան ոչ մի իրա վունք չու նե նալ: Նման ամուս նու
թյուն նե րից ծնված երե խա նե րը նույն պես ժա ռան գու թյուն ստա նա
լու իրա վուն քից զրկված են: Մյուս կող մից, դա ան հար գա լից վե րա
բեր մունք է իր ազ գի, տոհ մի նկատ մամբ, քա նի որ նման 
ամուս նու թյուն նե րից ծնված երե խա նե րը գրանց վում են մոր ազ գա
նու նով: Իսկ ազ գա նու նը այն գոր ծոնն է , որը ան հա տին կա պում է 
իր ազ գին և ըն տա նի քին: Շա տե րը, հաշ վի առ նե լով հա սա րա կու
թյան բա ցա սա կան կար ծի քը նման ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ, 
շրջա պա տին ներ կա յաց նում են , որ իրենք ապ րում են ոչ թե կե նակ
ցո ղի, այլ «օրի նա կան» ամուս նու հետ:

33 Гражданский брак современные тенденции. http://lifesecrets.in.ua/ru/fami
ly/civilmarriage/83civilmarriagemoderntrends.html
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Ար դի շրջա նում ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի օրի նա կա
նաց ման բա ցա կա յու թյու նը վկա յում է հայ ըն տա նի քի ավան դա կան 
ար ժե քա յին ձև ե րի փո խա կեր պում ե րի մա սին:

Ըստ 2012թ ՄԱԿի զար գաց ման հա յաս տա նյան գրա սե նյա կի 
կող մից երի տա սարդ նե րի շրջա նում անց կաց րած հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րի՝ հարց վող նե րի 53,2 % հա մա ձայն չէ նման ամուս նու
թյուն նե րի, 46,3 %ը հա մա ձայն է: Ամուս նա ցած հարց վող նե րի 
20,0 %ը նշել է, որ կնոջ հետ հա մա տեղ բնակ վում է առանց գրանց
վե լու34: Նույն կազ մա կեր պու թյան կող մից 2015 –2016 թթ. «Տղա մար
դիկ և գեն դե րա յին հա վա սա րու թյան հիմ ախն դի րը Հա յաս տա
նում» զե կույ ցի ար դյունք նե րի հա մա ձայն հարց ված տղա մարդ կանց 
10,8 %ի, և կա նանց՝11,2 %ի մոտ ամուս նու թյուն նե րը գրանց ված 
չեն35:

Հա յաս տա նում չգրանց ված ամուս նու թյուն նե րի մա սին վի ճա
կագ րա կան տվյալ ներն ար ձա նագր վել են մի այն 2011 թ.ի մար դա
հա մա րի ժա մա նակ: Ըստ 2011 թ.ի մար դա հա մա րի տվյալ նե րի՝ ՀՀ 
բնակ չու թյան ամուս նա ցած նե րի գե րակշ ռող մա սը իրենց ամուս նու
թյուն նե րը օրի նա կա նաց րել են քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե
րի գրանց ման մար մին նե րում (ՔԿԱԳՄ): Սա կայն դրա հետ մի ա սին 
կան որո շա կի թվով ամուս նա ցած ներ, որոնք այն գրան ցել են մի այն 
եկե ղե ցա կան կա նո նագր քով կամ ընդ հան րա պես չեն գրանց վել:

Ան կախ բնա կա վայ րի տի պից և սե ռից՝ չգրանց ված ամուս նու
թյուն նե րի բարձր ցու ցա նիշ է գրանց վել 15 –19 տա րի քա յին խմբե րի 
մոտ: Եթե տվյալ խմբի բարձր ցու ցա նի շը կա րե լի է որո շա կի չա փով 
հիմ ա վո րել ան չա փա հաս ամուս նու թյուն նե րը պե տա կան մար մին
նե րում չգրան ցե լու խնդրի հետ, ապա 20 –24 և 25 –29 տա րի քա յին 
խմբե րի ցու ցա նիշ նե րը որո շա կի այլ պատ ճառ ներ ու նեն: Հա մե մա
տած քա ղա քի հետ՝ գյու ղա կան բնակ չու թյան չգրանց ված ամուս նու
թյուն նե րի թի վը մի փոքր բարձր է (տե՛ս աղյու սակ ներ 52, 53):

34 Հայաստանի երիտասարդների ձգտումերը և ակնկալիքները, Եր., 
ՄԱԿի Զարգացման ծրագրի Հայաստանի գրասենյակ, 2012թ., էջ 27:

35 Տղամարդիկ և գենդերային հավասարության հիմախնդիրը Հայաս
տա նում, Եր., Հայաստանում ՄԱԿի բնակչության հիմադրամի ծրագրի 
շրջանակներում 2015 –2016թ., էջ 24:
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Աղյու սակ 52
ՀՀ բնակ չու թյան ամուս նա կան կար գա վի ճա կը՝  

ըստ 2011 թ. մար դա հա մա րի տվյալ նե րի (կա նայք), %
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15 –19 60.5 55.3 32.0 40.3 3.7 2.0 1.5 0.4 1.3 1.4 1.0 0.6
20 –24 80.8 75.8 14.0 20.1 1.8 1.3 1.3 0.8 1.6 1.6 0.5 0.4
25 –29 86.0 83.6 7.8 12.0 1.0 0.6 2.3 1.2 2.2 2.0 0.7 0.6
30 –34 84.8 86.9 5.7 7.6 0.6 0.3 4.0 1.6 3.3 2.0 1.6 1.6
35 –39 83.0 91.5 3.7 3.0 0.3 0.1 5.7 1.8 3.8 1.9 1.7 1.7
40 –44 81.4 90.7 2.0 1.3 0.1 0.03 7.0 1.8 3.3 1.3 6.2 4.8
45 –49 80.6 88.1 1.2 0.8 0.1 0.0 5.8 2.0 2.8 1.4 9.4 7.7
50 –54 77.8 84.4 1.0 0.6 0.1 0.01 5.1 1.6 2.5 1.4 13.6 11.9
55 –59 71.6 77.1 0.7 0.5 0.05 0.02 4.6 1.8 2.2 1.1 20.8 19.5
60 –69 59.2 62.1 0.5 0.3 0.05 0.01 3.6 1.1 1.3 0.7 35.3 35.8

70+ 32.0 34.2 0.5 0.3 0.05 0.04 1.8 0.5 0.7 0.3 64.0 64.7

Ըստ փորձագիտական հար ցում ե րի ար դյունք նե րի՝ թե՛ գյու
ղա կան, թե՛ քա ղա քա յին բնակ չու թյան գե րակշ ռող մա սը, կա րև ո րե
լով ամուս նու թյուն օրի նա կա նաց նե լու կար գը, գտնում է, որ այն 
պար տա դիր է: Ամուս նա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող ավագ և մի ջին 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը՝ ան կախ սե ռից, 
կրթու թյան մա կար դա կից, իրենց ամուս նու թյու նը օրի նա կաց րել է 
հար սա նի քից 1 –6 ամիս հե տո, մի մա սը՝ երե խա յի ծնվե լուց 1 –3 ամիս 
առաջ, եզա կի դեպ քե րում՝ երե խա յի ծնվե լուց հե տո: Այ սօր երի տա
սարդ սերն դի հար սա նի քի և զագ սա վոր ման մի ջև ըն կած ժա մա նա
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կաշր ջա նը տա տան վում է մեկ տա րուց մին չև մի քա նի տա րի, եր
բեմ էլ տար բեր նկա տա ռում եր հաշ վի առ նե լով ընդ հան րա պես 
չեն զագ սա վոր վում: Պարզ վում է, որ ներ կա սերն դի ուշ զագ սա վոր
ման հիմ ա կան պատ ճա ռը կապ ված է կնոջ՝ որ պես սե րունդ վե րար
տադ րո ղի կա րո ղու թյու նից: Ըստ տղա մարդ կանց «ըն տա նի քը 
առանց երե խա յի ըն տա նիք չէ, և այն միշտ կանգ նած է քայ քայ ման 
եզ րին»36: Բա ցի դրա նից, եթե առաջ շուտ զագ սա վոր ման հա մար 

36 Թ. Զաքարյան, ԴԱՆ, Գեղարքունիք, 2017թ.:

Աղյու սակ 53
ՀՀ բնակ չու թյան կար գա վի ճա կը՝  

ըստ 2011 թ. մար դա հա մա րի տվյալ նե րի (տղա մար դիկ), %
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15 –19 47.4 46.0 39.8 47.6 3.6 1.9 5.2 1.4 1.4 1.2 2.6 1.9
20 –24 78.7 70.4 17.6 26.8 2.1 1.5 0.7 0.4 0.6 0.7 0.3 0.2
25 –29 86.6 80.0 10.6 17.7 1.6 1.3 0.5 0.3 0.6 0.6 0.1 0.1
30 –34 90.7 86.4 6.7 11.2 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 0.3 0.2
35 –39 92.1 90.2 4.8 7.3 0.5 0.4 1.4 0.9 0.9 1.0 0.3 0.2
40 –44 93.6 93.8 2.8 3.4 0.3 0.1 1.8 1.1 1.1 1.0 0.4 0.6
45 –49 94.5 95.8 1.3 1.5 0.1 0.1 2.0 0.9 0.9 0.8 1.2 0.9
50 –54 94.8 96.5 0.7 0.6 0.1 0.0 1.6 0.7 0.8 0.6 2.0 1.6
55 –59 94.5 96.0 0.5 0.4 0.0 0.0 1.3 0.4 0.6 0.5 3.1 2.7
60 –69 91.1 99.6 0.4 0.3 0.02 0.02 1.2 0.7 0.5 0.6 6.7 5.8

70+ 73.0 73.4 0.4 0.3 0.1 0.0 0.8 0.3 0.5 0.2 25.2 25.8

* Ծա նո թա ցում, 52, 53 աղյու սակ նե րը կազմ վել են 2011 թ.ի մար  դա  հա
մա րի տվյալ նե րի հի ման վրա:
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զույ գե րը շա հագրգռ ված էին, որով հե տև նո րապ սակ նե րը ար տո նու
թյուն ներ ու նե ին (բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լա վում, նո
րապ սակ նե րի խա նու թից օգտ վե լու զեղ չեր և այլն), ապա այ սօր գյու
ղա կան բնա կա վայ րե րում զագ սի բա ցա կա յու թյու նը, մուծ վող հար կը 
անա պա հով ըն տա նիք նե րի հա մար դժվա րա մատ չե լի է: Ներ կա յումս 
կապ ված երե խա յի ծննդյան վկա յա կա նի, հայ րու թյու նը ճա նա չե լու 
խնդիր նե րի հետ, երի տա սարդ սե րուն դը զագ սա վոր վում է երե խա 
ու նե նա լուց ան մի ջա պես առաջ կամ երե խա յի ծնվե լուց հե տո:

Երի տա սարդ ամու սին նե րը հար սա նի քի օրը կամ հար սա նի
քից ան մի ջա պես հե տո իրենց ամուս նու թյու նը օրի նա կա նաց նում 
են հիմ ա կա նում այն ժա մա նակ, երբ արա րո ղու թյու նից հե տո մեկ
նում են ար տեր կիր կամ պե տա կան որևէ կա ռույ ցի հետ շտապ գոր
ծարք կնքե լու հա մար զագ սի վկա յա կան են պա հան ջում: Տվյալ 
խնդրում հա մե մա տա կան բարձր է Երև ան քա ղա քի ցու ցա նիշ նե րը, 
որ տեղ հար սա նի քից առաջ գրանց վել է 16,8 %ը, հար սա նի քի օրը 
15,8 %ը (տե՛ս աղյու սակ 54):

Աղյու սակ 54
Ամուս նու թյան օրի նա կա նա ցու մը  

ըստ բնա կա վայ րի տի պի (2017 թ.), %

Գրանց ման ժա մա նա կը
 Բնա կա վայր

 ք. Երև ան  Այլ քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Մինչ հար սա նի քը 16,8 6,7 3,3
Հար սա նի քի օրը 15,8 2,2 1,6
Հար սա նի քից հե տո՝ մին չև 
առաջին երե խա յի ծնուն դը 46,5 57,3 69,1

Երե խա յի/նե րի ծնվե լուց հե տո 5,0 15,7 13,8
Չի գրանց վել 15,8 18,0 12,2
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

ՀՀ բնակ չու թյան շրջա նում, հատ կա պես սո ցի ա լա պես անա
պա հով գյու ղաբ նակ նե րի չզագ սա վոր ման հիմ ա կան պատ ճա ռը 
մի այ նակ մայ րե րի ար տո նու թյու նե րից, ըն տա նե կան նպաստ նե րից, 
հու մա նի տար օգ նու թյուն նե րից օգտ վե լու հան գա մանքն է: Դա է 
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պատ ճա ռը, որ ամու սին նե րը, եր կար տա րի ներ հա մա տեղ ապ րե
լով, ու նե նա լով բազ մա թիվ երե խա ներ, ամուս նու թյու նը չեն օրի նա
կա նաց նում՝ հե տա գա յում ստիպ ված լի նե լով մեծ ֆի նանս ներ ծախ
սե լով վե րա կանգ նել իրենց իրա վունք նե րը:

Մար զե րում ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման հետ կապ ված 
խնդիր նե րը կապ ված են ոչ մի այն օբյեկ տիվ, այլ նաև սու բյեկ տիվ 
պատ ճառ նե րի հետ: Օրի նակ գյու ղա կան բնակ չու թյան ավագ սերն
դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, կա րև ո րե լով զագ սում գրանց վե լու անհ րա
ժեշ տու թյու նը, գտնում են, որ ամուս նու թյու նը օրի նա կան ճա նա չե լու 
հա մար առաջ նա յի նը ոչ թե զագ սի վկա յա կանն է, այլ հար սա նի քը. 
հար սա նի քին հրա վիր ված նե րը ար դեն տվյալ զույ գի ամուս նու թյան 
վկա ներն են: Ամուս նու թյու նը հար սա նի քով օրի նա կան ճա նա չե լու 
մտա ծե լա կեր պը հիմ ված է դա րե րից եկած և այ սօր էլ ամուս նա
կան ծի սա կար գում կի րառ վող այն սո վո րույ թի վրա, երբ հար սա նի
քով ու եկե ղե ցի ով էր օրի նա կա նաց վում նո րապ սակ նե րի կա պը: 
Ըստ ավագ սերն դի՝ նո րապ սակ զույ գե րը հար սա նիք հրա վիր ված
նե րի առ ջև ավե լի պա տաս խա նա տու են իրենց հե տա գա սխալ նե րի 
հա մար, քան այ սօր վա օրեն քի առաջ: Երի տա սար դու թյու նը կա րև ո
րում է նաև մի այն եկե ղե ցա կան կա նո նա կար գով պսակ վե լու անհ
րա ժեշ տու թյու նը:

80ական թթ.ին երե խա յի ծնվե լուց առաջ ԶԱԳՍում գրանց
վել են 72,3 %ը, ծնվե լուց հե տո՝22,8 %ը (տե՛ս աղյու սակ 55), 2017 թ.
ին երե խա յի ծնվե լուց առաջ՝ 58,5 %ը, հե տո՝11,5 % (տե՛ս աղյու սակ 
56): 80ական թթ հա մե մատ այ սօր ամուս նու թյան օրի նա կա նաց
ման գոր ծա ռույ թը նվա զել է:

Աղյու սակ 55
Ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը (1980 թ.), %

Գրանց ման ժա մա նա կը  %

Երե խա յի ծնվե լուց առաջ 72,3
Երե խա յի ծնվե լուց հե տո 22,8
Գրանց ված չէ 4,9
Ըն դա մե նը 100,0
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Աղյու սակ 56
Ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը (2017 թ.), %

Գրանց ման ժա մա նա կը  %

Մինչ հար սա նի քը 8,6
Հար սա նի քի օրը 6,4
Հար սա նի քից հե տո՝ մին չև առա ջին 
երե խա յի ծնուն դը

58,5

Երե խա յի/նե րի ծնվե լուց հե տո 11,5
Չի գրանց վել 15,0
Ըն դա մե նը 100,0

Ըստ տա րի քա յին խմբե րի՝ չգրանց ված ամուս նու թյուն նե րի հա
մե մա տա կան բարձր են 18 –22՝ 33,3 % և 30 –49՝ 20,0 % տա րե կան նե րի 
ցու ցա նիշ նե րը, որը վկա յում է ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման հա
մա կար գի նո րո վի մո տե ցում ե րի մա սին (տե՛ս աղյու սակ 57): Վեր
ջի նիս մա սին են վկա յում նաև աղյու սակ 58ի տվյալ նե րը, ըստ որի 
ընդ հա նուր հարց վող նե րի 36,2 %ը բա ցա սա կան կար ծիք է հայտ նել 
ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման վե րա բե րյալ (տե՛ս աղյու սակ 58):

Աղյու սակ 57
Ամուս նու թյան օրի նա կա նա ցու մը  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Գրանց ման ժա մա նա կը
 Տա րիք

 18 –29  30 –49 50 և բարձր

Մինչ հար սա նի քը 9,1 4,0 12,3
Հար սա նի քի օրը 3,0 7,2 6,5
Հար սա նի քից հե տո՝ մին չև 
առա ջին երե խա յի ծնուն դը

45,5 54,4 64,5

Երե խա յի/նե րի ծնվե լուց հե տո 9,1 14,4 9,7
Չի գրանց վել 33,3 20,0 7,1
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0
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Աղյու սակ 58
Ամուս նու թյու նը ԶԱԳՍով օրի նա կա նաց ման  

անհ րա ժեշ տու թյու նը (2017 թ.), %

Գրան ցու մը  %

Այո 60,4
Ոչ 36,2
Դ/Պ 3,4

Ցան կա լի երե խա նե րի քա նակ: Երե խա նե րի ցան կա լի թի վը, 
կեն սա կեր պի բո լոր պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, որո շա կի 
թվով երե խա ներ ու նե նա լու պատ րաս տա կա մու թյունն է:

Ըստ «քա նի երե խա կցան կա նա յիք ու նե նալ» հար ցի պա տաս
խան նե րի, հա մե մա տա կան բարձր է 3 երե խա ցան կա ցող նե րի ցու
ցա նիշ նե րը՝ 34,6 %: 2 և 4 երե խա ցան կա ցող նե րի ար դյունք նե րը 
նմա նա տիպ են, հա մա պա տաս խա նա բար, 27,6 % և 27,3 %: 1 երե խա 
ու նե նա լու ցան կու թյուն են հայտ նել ընդ հա նուր հարց վող նե րի ըն
դա մե նը 0,8 %ը (տե՛ս աղյու սակ 59):

Աղյու սակ 59
Ըն տա նի քում ցան կա լի երե խա նե րի քա նակ (2017 թ.), %

Ցան կա լի երե խա նե րի քա նակ  %

1 երե խա 0,8
2 երե խա 27,6
3 երե խա 34,6
4 երե խա 27,3
5 և ավե լի 9,6
Ըն դա մե նը 100,0

Ըստ տա րի քա յին խմբե րի՝ 2 երե խա ու նե նա լու ցան կու թյուն են 
հայտ նել հատ կա պես 18 –22 տա րե կան նե րը 41,5 %, որոնք սե րուն դը 
վե րար տադ րող հիմ ա կան խմբերն են (տե՛ս աղյու սակ 60):

5ից ավե լի երե խա ներ են ցան կա ցել Երև ա նի հարց վող նե րի 
6,4 %ը, մար զա յին քա ղաք նե րի 7,3 %ը և գյու ղա կան բնա կա վայ րե
րի 14,0 %ը (տե՛ս աղյու սակ 61):
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Աղյու սակ 60
Ըն տա նի քում ցան կա լի երե խա նե րի քա նակ  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Ցան կա լի երե խա նե րի 
քա նակ

 Տա րի քը

18 –29 30 –49 50 և բարձր

1 երե խա 0,0 0,0 1,8
2 երե խա 41,5 31,6 17,5
3 երե խա 40,2 37,5 29,5
4 երե խա 14,6 21,3 38,6
5 և ավե լի երե խա ներ 3,7 9,6 12,7

Աղյու սակ 61
Ըն տա նի քում ցան կա լի երե խա նե րի քա նակ  

ըստ բնա կա վայ րի (2017 թ.), %

Ցան կա լի երե խա նե րի 
քա նակ

Բնա կա վայ րեր

ք. Երև ան Այլ քա ղաք ներ Գյու ղեր

1 երե խա 0,0 0,9 1,3
2 երե խա 28,8 33,9 22,0
3 երե խա 36,8 32,1 34,7
4 երե խա 28,0 25,7 28,0
5 և ավել երե խա ներ 6,4 7,3 14,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Ըստ ցան կա լի երե խա նե րի սե ռի՝ հարց վող նե րի 50,6 %ը գե
րա դա սել է ու նե նալ 2 տղա երե խա (տես աղյու սակ 62):

5 և ավե լի երե խա ու նե նա լու ցան կու թյուն են հայտ նել հատ կա
պես արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (տղա մարդ՝ 17,2 %, կա
նայք՝4,1 %, տե՛ս աղյու սակ 63):

Կա նանց ցածր ցու ցա նի շը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ 
երե խա նե րի խնամ քի, դաս տի ա րա կու թյան, կեն ցա ղա յին գոր ծե րի 
հիմ ա կան մա սը ըն կած է նրանց ու սե րին: Եթե կա նանց 5ից ավե լի 
տղա ու նե նա լու ցու ցա նի շը 0,0 % է, ապա տղա մարդ կան ցը ՝ 4,3 % է 
(տե՛ս աղյու սակ 64):
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Աղյու սակ 62
Ըն տա նի քում ցան կա լի երե խա նե րի քա նակ  
ըստ սե ռա յին պատ կա նե լու թյան (2017 թ.), %

Տղա ներ Աղ ջիկ ներ

Տղա/աղ ջիկ չլի նի 0,5 3,6
1 երե խա 40,4 46,4
2 երե խա 44,5 39,8
3 երե խա 7,3 3,4
4 երե խա 1,6 1,6
5 և ավել երե խա ներ 1,8 1,3
Սե ռը կա րև որ չէ 3,9 3,9
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Աղյու սակ 63
Ըն տա նի քում ցան կա լի երե խա նե րի քա նակ՝  

ըստ սե ռի (2017 թ.), %

Ըն տա նի քում ցան կա լի 
երե խա նե րի քա նակ

 Սե ռը

 Արա կան  Իգա կան

1 երե խա 0,0 1,4
2 երե խա 25,8 29,0
3 երե խա 35,0 34,4
4 երե խա 22,1 31,2
5 և ավել երե խա ներ 17,2 4,1
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Ըստ վեր ջին նե րիս՝ ինչ քան շատ տղա, այն քան շատ աշ խա
տող, որը հնուց եկած սո վո րույ թի ար տա հայ տու թյուն է:

Հայ րա կան գծով սերն դի վե րար տադ րու թյու նը, հայ հա սա րա
կու թյան գի տակ ցու թյան մեջ հան գեց րել է արա կան սե ռի գե րա դա
սու թյան ամ րագր մա նը: Աղ ջի կը ըն կալ վում է որ պես «գնա ցող» և 
հա մար վում է ըն տա նի քի ժա մա նա կա վոր ան դամ: «Աղ ջի կը ու րի շի 
տան պատն ա», իսկ «տղեն օջա խի ծու խը վառ պա հողն ա» ժո
ղովր դա կան ասաց վածք նե րը վկա յում են, որ տղա երե խա յին դի
տում են որ պես տոհ մի շա րու նա կող: Հայ ըն տա նի քում տղա երե
խա յի առ կա յու թյու նը պար տա դիր է, որ պես զի «տան ծու խը չմա րի» 
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և ծնող նե րը մե նակ չման: Ակն կալ վում է, որ ամուս նա ցած որ դի նե
րից մե կը կբնակ վի ծնող նե րի հետ և հե տա գա յում հոգ կտա նի 
նրանց մա սին: Բա ցի դրա նից տղա մար դը՝ որ պես ըն տա նի քը «պա
հո ղի», «ապ րուստ հայ թայ թո ղի «դե րը ավե լի է ար ժե քա վոր վում, 
քան կնոջ դե րը: Տղան աշ խա տուժ է՝ հայ րա կան տան հա մար, աղ
ջի կը սկես րայ րենց տան հա մար37:

Ամե նա քի չը եր կու տղա երե խա ու նե նա լու ցան կու թյուն հայտ
նած տղա մարդ կանց թի վը ավե լի մեծ է, քան՝ կա նան ցը: Հարց վող
նե րի մե ծա մաս նու թյու նը տղա երե խա նե րի առ կա յու թյամբ իրենց 
ծե րու թյան ապա հով շրջանն են ապա հո վում: Մի մա սի հա մար էլ 
ավե լի կա րև որ է ազ գի (տոհ մի) ազ գա նու նը պա հե լու հան գա ման
քը: Հան դի պում են դեպ քեր, որ տղա զա վակ չու նե ցող նե րը իրենց 
ազ գա նու նը պա հե լու մի տու մով աղ ջիկ երե խա յից ծնված տղա թո
ռա նը որ դեգ րում են՝ տա լով իրենց ազ գա նու նը: Աղ ջիկ ներ ու նե ցող 
ըն տա նիք նե րում տղա յին ար ժև ո րում են նաև որ պես քույ րե րի 
պաշտ պան:

Ցան կա լի երե խա նե րի սե ռե րի նա խընտ րու թյան կողմ ո րոշ
ման հար ցում բնա կու թյան վայ րը շատ կա րև որ գոր ծոն է: Գյու ղա

37 Գենդերային սոցիալականացման գործընթացի վերլուծություն, ԵՊՀ,, 
2015թ., էջ 21: http://www.ysu.am/files/Report_Gargrtsyan_Harutyunyan.pdf

Աղյու սակ 64
Ըն տա նի քում ցան կա լի երե խա նե րի քա նակ՝ ըստ սե ռի (2017 թ.), %

Ցան կա լի  
երե խա նե րի քա նակ

 Արա կան Իգա կան

Տղա Աղ ջիկ Տղա Աղ ջիկ

Տղա/աղ ջիկ չլի նի 1,2 3,7 0,0 3,6
1 երե խա 32,5 49,7 46,2 43,9
2 երե խա 42,9 32,5 45,7 45,2
3 երե խա 12,3 4,3 3,6 2,7
4 երե խա 1,8 1,8 1,4 1,4
5 և ավե լի երե խա ներ 4,3 3,1 0,0 0,0
Սե ռը կա րև որ չէ 4,9 4,9 3,2 3,2
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0
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կան ըն տա նիք նե րում 3 –5 տղա երե խա ու նե նա լու պա հան ջը ավե լի 
բարձր է, քան քա ղա քաբ նակ նե րի մոտ:

Այս պի սով, Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող սո ցի ալտնտե սա
կան, քա ղա քա կան և ար ժե քա յին ար մա տա կան փո փո խու թյուն
ներն իրենց կնիքն են դրել ար դի հայ ըն տա նի քի կող մից իրա կա
նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի վրա: Դրանց ար դյուն քում նկատ վում է 
ամուս նու թյուն նե րի և ծնե լի ու թյան նվա զում, ամուս նա լու ծու թյուն
նե րի թվի աճ: Նվա զել է նաև ըն տա նի քի՝ որ պես սո ցի ա լա կա նաց
ման ազ գա յին ար ժեք նե րի պահ պա նո ղի և փո խան ցո ղի դե րը:

Ըստ խորհր դա յին և հետ խորհր դա յին տա րի նե րի հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րի՝ ըն տա նի քի կա ռուց ված քը, պահ պա նե լով հան
դերձ իր ավան դա կան կա ռուց ված քը, կապ ված ան կա խու թյան տա
րի նե րի սո ցի ալտնտե սա կան պայ ման նե րի, ծնե լի ու թյան մա կար
դա կի անկ ման, ար տա գաղ թի և ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նող
նե րի թվի ավե լաց ման հետ, որո շա կի փո խա կեր պում ե րի է են
թարկ վել: Դրանք են՝

1. երկ սե րունդ ըն տա նիք նե րի թվի նվա զում,
2. մի ա սե րունդ և մի այ նակ ըն տա նիք նե րի թվի կրկնա կի ավե

լա ցում,
3. ոչ լրիվ կազ մով երկ սե րունդ ըն տա նիք նե րի թվա քա նա կի 

ավե լա ցում,
4. բա ցա ռու թյամբ Երև ան քա ղա քի՝ եռա սե րունդ ըն տա նիք

նե րի թվա քա նա կի ավե լա ցում, բարձ րա ցել է 3 ան դամ ու
նե ցող ըն տա նիք նե րի թի վը և նվա զել է 5 ան դամ ու նե ցող
նե րի նը: Քա նի որ սրանք հիմ ա կա նում երկ սե րունդ ըն տա
նիք ներն են, ուս տի այ սօր նրանց ան դամ ե րի ցու ցա նիշ նե
րի նվա զե ցու մը սեր տո րեն կապ ված է ծնե լի ու թյան մա կար
դա կի անկ ման հետ:

Նկատ վում է տղա մար դու և կնոջ դե րե րի ար ժե քա յին հա մա
կար գի որո շա կի փո փո խու թյուն հատ կա պես այն երկ սե րունդ ըն
տա նիք նե րում, որ տեղ ըն տա նի քի հիմ ա կան կե րակ րող է հան դի
սա նում կի նը,

Որոշ փո խա կեր պում ե րով այ սօր էլ գո յա տև ում է ավագ և 
կրտսեր սե րունդ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ավան դա կան 
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ձևը, որը ար տա հայտ վում է ծնող նե րի և ամուս նա ցած զա վակ նե րի 
հա մա տեղ բնակ վե լու, տար բեր գոր ծա ռույթ նե րում ավագ սերն դի 
խոր հուրդ նե րը ըն դու նե լու նա խա պատ վու թյան դրսև ո րում ե րով :

Այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ ծնող նե րը և զա վակ նե րը տար բեր 
բնա կա վայ րե րում են ապ րում (գյուղքա ղաք, ար տեր կիր), ան մի ջա
կան հա ղոր դակց ման խզման պատ ճա ռով որո շա կի ար գելք ներ են 
ստեղծ վել ըն տա նե կան ավան դա կան նոր մե րը նոր սերն դին փո
խան ցե լու խնդրում:

Բա րո յա կան ար ժեք նե րի, կեն ցա ղա յին խնդիր նե րի լուծ ման, 
երե խա նե րի դաս տի ա րակ ման և այլ հար ցե րի վե րա բե րյալ վե րա
բեր մուն քը և գնա հա տու մը երի տա սարդ ու ավագ սերն դի կող մից 
տար բեր վում են: Չնա յած այդ հան գա ման քին՝ ար դի հայ հա սա րա
կու թյու նը հիմ ա կա նում ըն դու նում է ավագ և կրտսեր սե րունդ նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ավան դա կան նոր մե րը, որոնք որո շա կի 
փո խա կեր պում ե րով կի րառ վում են՝ կապ ված հե տև յալ առանց քա
յին գոր ծոն նե րից՝

 ▪ ըն տա նի քի կա ռուց վածք (երկ սե րունդ, եռա սե րունդ և այլն),
 ▪ բնա կա վայ րի տիպ( գյուղ, քա ղաք),
 ▪ ավան դա կան նոր մե րի պահ պան ման նկատ մամբ ըն տա նի

քի ան դամ ե րի կոմ ո րո շում,

Թե՛ ավագ, թե՛ երի տա սարդ սե րունդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
ամուս նու թյան հար ցում կա րև ո րում են ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյան 
անհ րա ժեշ տու թյու նը, որը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն ավան դա
կան մտա ծե լա կեր պով ու սո վո րույթ նե րի պահ պան ման գոր ծա
ռույթ նե րով, այ լև ներ կա սո ցի ալտնտե սա կան իրա վի ճա կով:

Հե տա զո տու թյուն նե րի հա մե մա տա կան նյու թը վկա յում է, որ 
եր բեմ ազ գա կան նե րի, հա րև ան նե րի և ըն կեր նե րի մի մյանց նկատ
մամբ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են ան հա տի կամ ըն տա նի քի սո ցի ա լա
կան պաշտ պան վա ծու թյան աս տի ճա նից: Այ սօր օգ նու թյան և փոխ
օգ նու թյան ար ժե քա յին հա մա կար գում առաջ նա յի նը օգ նող կող մի 
ու նեց ված քա յին հնա րա վո րու թյուն ներն են, որով և պայ մա նա վոր
ված է մոտ ու հե ռու ազ գա կան նե րի, հա րև ան նե րի, ըն կեր նե րի մեր
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ձեց ման կամ օտա րաց ման գոր ծըն թա ցը: Մի և նույն բնա կա վայ րում 
ապ րող ազ գա կան նե րի և հա րև ան նե րի մի ջև շփման ար գելք է հան
դի սա նում նաև փո խօգ նու թյան ավան դա կան ձևի ար մա տա ցած 
մտա ծե լա կեր պը, երբ դի մա ցի նի օգ նու թյա նը պետք է որևէ կերպ 
փոխ հա տու ցես:

Ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի օրի նա կա նաց ման բա ցա
կա յու թյու նը՝ որ պես սո ցի ալ մշա կու թա յին նոր երև ույթ հայ իրա կա
նու թյան մեջ, վկա յում են ըն տա նի քի ավան դա կան ար ժե քա յին ձև ե
րի փո խա կեր պում ե րի մա սին:

Բուն հար սա նե կան արա րո ղու թյուն նե րը կա տար վում է ազ գա
յին սո վո րույթ նե րի մաս նա կի պահ պան մամբ և բազ մա թիվ եվ րո
պա կան նո րա մու ծու թյուն նե րի հա մադր մամբ: Վե րա փոխ ված պահ
պան վել են իրենց իմաս տը չկորց րած որո շա կի ավան դա կան տար
րեր, որոնք կա տա րում են հար սա նե կան արա րո ղու թյուն նե րի ժա
մա նակ:

Ար դի ա կան է դար ձել եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյու նը, որը ՀՀ 
ան կա խու թյան հռչա կու մից հե տո սկսեց վե րա կանգ նել իր կորց րած 
իրա վունք նե րը:

Մինչ հար սա նե կան փու լում հիմ ա կա նում պահ պան վել է խոսք 
առ նե լու և նշանդ րե քի արա րո ղա կար գե րը, որոնք հան դի սա նում են 
ամուս նու թյան անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման ներ:

Հետ հար սա նե կան արա րո ղա կար գե րից պահ պան վել են «կար
միր խնձո րի», գլուխլ վա յի, օժի տի, տե առ նըն դա ռա ջի ավան դա կան 
ծե սե րը:

Թե՛ տղա նե րի, թե՛ աղ ջիկ նե րի մոտ բարձ րա ցել է ամուս նա կան 
տա րի քը: Հարց ված նե րի զգա լի մա սը նա խընտ րում է, որ երի տա
սարդ տղա նե րը ամուս նա նան այն տա րի քում, երբ կու նե նան մաս
նա գի տա կան հմտու թյուն ներ ու կեն սա կեր պը ապա հով վող աշ խա
տանք:

Ավան դա կան նոր մե րի պահ պան մամբ հան դերձ Հա յաս տա
նում ձև ա վոր վել է սո ցի ա լա կան կայ քե րի մի ջո ցով ամուս նու թյուն
ներ, որը դժվա րու թյամբ է ըն դուն վում մեր հա սա րա կու թյան կող
մից:
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ԳԼՈՒԽ ԱՌԱ ՋԻՆ
ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

1.1.Ըն տա նի քի դե րը բնակ չու թյան  
սո ցի ա լա կան ար ժե հա մա կար գի կա ռուց ված քում
Ըն տա նի քի ինս տի տու տի վի ճա կը, փո փոխ ման մի տում ե րը 

պայմանավորվում են նաև հա սա րա կու թյան ար ժե քա յին հա մա
կար գով, որը հա սա րա կու թյան կենսագոր ծու նե ու թյան առանց քա
յին նա խա պայ ման նե րից է: Ար ժեք նե րի գոր ծառույթների, դա սա
կարգ ման հետ առնչ վող հար ցե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րը բա վա
կա նին բար դու թյուն նե րի հետ են կապ ված, քա նի որ դրանք ու սում
նա սիր վում են գի տա կան տար բեր բնա գա վառ նե րում, որոնք ու նեն 
ու րույն մո տե ցում եր: Սույն շա րադ րան քի սահ ման նե րում հնա րա
վորություն չու նենք անդ րա դառ նա լու ար ժեք նե րի մե ծա թիվ տե սու
թյուն նե րին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան գամ գո յու թյուն ու նե ցող տա րա
ձայ նու թյուն նե րով հան դերձ, մաս նա գետ նե րը հա մա միտ են նրա
նում, որ ար ժեք նե րը կա տա րում են մարդ կանց գոր ծու նե ու թյան 
կար գա վո րիչ գոր ծա ռույթ ներ: Սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րը հան դես 
են գա լիս տար բեր ձև ե րով՝ որ պես հա սա րա կա կան իդե ալ, որն 
ստեղծ վում է հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան մի ջո ցով, նյու թա
կան, հո գև որ ար ժեք նե րի կամ վար քի նոր մե րի ձև ով: Սո ցի ա լա կան 
ար ժեք նե րը, բեկ վե լով ան հա տա կան կեն սա գոր ծու նե ու թյան մի ջով, 
ընդգրկ վում են ան ձի հո գե բա նա կան կա ռուց ված քում՝ որ պես ան
հա տա կան ար ժեք ներ՝ հան դի սա նա լով նրա վար քի շար ժա ռիթ նե
րի աղ բյուր1:

Սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րը մարդ կու թյան պատ մա կան զար
գաց ման ըն թաց քում փո փոխ վում են: Դրանց մի մա սը պահ պա նում 

1 Словарь практического психолога, Минск: «Харвст», 1997, с. 756.
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են իրենց հա մա մարդ կա յին բնույ թը, սա կայն կա րող են ու նե նալ էթ
նի կա կան, տա րա ծաշր ջա նա յին, սո ցի ա լա կան և այլ կար գի առանձ
նա հատ կություն ներ, իսկ որոշ ար ժեք ներ կա րող են բնո րոշ լի նել 
կոնկ րետ էթ նոս նե րի: Բա վա կա նին բարդ է ար ժեք նե րի ար դի փո
փո խու թյուն նե րի մի տում ե րի ուր վագ ծու մը, քա նի որ դրանց վրա 
ազ դում են բազ մա թիվ գոր ծոն ներ՝ քա ղա քա կան, սո ցի ալտնտե
սա կան, նոր տե ղե կատ վա կան տեխ նոլոգիաներ, մարդ կանց տե
ղա շար ժեր և այլն, որոնց մի ջո ցով տե ղի են ու նե նում մշա կու թա յին 
ար ժեք նե րի փո խանց ման գոր ծըն թաց ներ: Միշտ չէ, որ այդ գործըն
թաց նե րը հարթ են ըն թա նում: Պատ մու թյան ըն թաց քում հայտ նի են 
բազ մա թիվ իրա վի ճակ ներ, երբ հա սա րա կա կան ար ժեք նե րը 
ստեղծ վում են քա ղա քա կան, ռազ մա կան, կրո նա կան, սո ցի ա լա
կան և այլ կար գի որոշ շրջա նակ նե րում, տա րած վում հա սարակու
թյան շրջա նում՝ դառ նա լով չա րիք և՛ սե փա կան ժո ղովր դի, և՛ ողջ 
մարդ կու թյան հա մար:

Որոշ մշա կու թա յին ար ժեք ներ, ստեղծ վե լով բնա կա նո րեն 
կոնկ րետ տարածաշր ջան նե րում, ինչինչ ու ղի նե րով ներ թա փան
ցում են այլ մշա կու թա յին մի ջա վայր, սա կայն դրանց մի մա սը կա
րող է ադապ տաց վել տե ղա կան մի ջա վայ րին՝ զար գաց նե լով տե
ղա կան մշա կու թա յին հա մա կար գը, իսկ որոշ մա սը՝ ու նե նալ բա ցա
սա կան ազ դե ցու թյուն ներ՝ առա ջաց նե լով ան գամ, այսպես կոչ ված, 
«մշա կու թա յին շոկ»:

Այս բո լոր գոր ծըն թաց նե րից զերծ չէ նաև Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան բնակչությու նը: Սույն բաժ նում մեր խնդիրն է լի նե
լու՝ վեր լու ծել «ընդ հա նուր» արժեհա մա կար գում ըն տա նի քի տեղն 
ու դե րը և ըն տա նե կան ար ժե հա մա կար գի կա ռուց ված քա յին որոշ 
տար րե րի փո փոխ ման մի տում ե րը: Բա վա կա նին ար դյու նա վետ են 
սո ցի ա լա կան կա պի տա լի տե սու թյան շրջա նակ նե րում իրա կա նաց
վող հե տա զո տու թյուն նե րը, որում ըն տա նի քը կա րև ո րա գույն ար
ժեք է հա մար վում և ման րա մասն վեր լուծ վում2: Արդեն 2000ական 

2 Թադևոսյան Ա., Հայաստանում արժեքային կողմորոշումերի ազդե ցու
թյունը հանրային կապիտալի ձևավորման գործընթացին, «21րդ դար», 
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թթ. սկզբնե րին նշվել է գլո բա լի զա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի հե տևանք
նե րը հայ կա կան ըն տա նե կան հա մա կար գի վրա3,4: Առ այ սօր, 
օրակար գա յին են մում ներ քո շա րադ րյալ եզ րա հանգ ման բազ մա
թիվ խնդիրներ, ըստ որի՝ «քա ղա քա կան, տնտե սա կան, հա սա րա
կա կան և մշա կութային հա կա սա կան ու իրա րա մերժ գոր ծըն թաց
նե րի հոր ձա նու տում հայտն ված ըն տա նի քը կորց րել է այն հիմ ա
կան ար ժեք ներն ու կողմ ո րո շիչ նե րը, որոնց օգ նու թյամբ ոչ մի այն 
կազ մա կերպ վում է ամե նօ րյա գոր ծու նե ու թյու նը, այ լև կեն սա գործ
վում են ըն տա նե կան կյան քի պլա նա վոր ման ու վե րար տադ րու թյան 
հիմ ա կան սկզբունք նե րը: Ըն տա նի քը մեծ բար դու թյուն նե րով է 
հար մար վում նոր իրա վի ճա կին...»5: Ըն տա նի քի ինս տի տու տի փո
փո խու թյուն նե րը մի այն սո ցի ալտնտե սա կան և քա ղա քա կան ազ
դե ցու թյուննե րով չեն պայ մա նա վոր վում: Ար դի գլո բա լի զա ցի ոն 
գոր ծըն թաց նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր վում են նաև տե ղե կատ
վա կան դաշ տի ընդ լայն մամբ տար բեր ձև ե րով՝ ԶԼՄնե րի, նոր տե
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, տպա գիր ար տադ րան քի, մարդ
կանց ան մի ջա կան շփում ե րի և բազ մա թիվ այլ մի ջոց նե րով: Պա
տա հա կան չէ այն հան գա ման քը, որ միջազգա յին գի տա կան միտ քը 
լայ նա ծա վալ միջ պե տա կան հե տազո տություն ներ է իրա կա նաց նում 
սո ցի ա լա կան ար ժե հա մա կար գի փո փո խությունների վե րա բե րյալ, 
բա ցա հայ տում դրանց պատ ճառ նե րը, տա րած ման ուղինե րը, ազ
դե ցու թյուն նե րը և բազ մա թիվ այլ հիմ ախն դիր ներ6: Իսկ ՀՀ բնակ

թիվ 2(4), 2004թ., Гугин Э., Чапек В. Феномен социального капитала//Со
цио логия: теория, методы, маркетинг, 2001, N 1, c. 49 –56. Jorg Blasius, Jur
gen Friedrichs, Le competences pratiques fontelles partie du capital culturel?, 
Revu francaise de sociologie, 44 –3, 2003. p. 549 –576.

3 Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում; Սոցիոլոգիական հետա զո
տություն, Եր., «Զանգակ –97» հրատ., 2002, էջ 7 –9:

4 Գաբրիելյան Մ, Հայկական ընտանիքն անցումային շրջանում (ազգաբա
նական ուսունասիրություն),  Եր., 2005, էջ 7 –17:

5 Նույն տեղում, էջ 8:
6 1978թից իրականացվում է «Եվրոպական արժեքների հետազոտություն» 

ծրագրով (այսուհետ` ԵԱՀ) միջազգային համեմատական հետազո տու
թյուն ներ որի նպատակն է ուսումասիրել եվրոպական արժեքների փո
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չու թյան սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րի փո փոխ ման մի տում ե րի ուր
վագծ ման հա մար ար ժե քա վոր նյու թեր են պա րու նա կում էթ նո սո ցի
ո լո գի ա յի բաժ նի կող մից 1980 թ. իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն
նե րը7:

Աղյու սակ 1
Սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րի կա ռուց ված քը, %

Ար ժեք ներ Հա ճա խա կա նու թյուն

Աշ խա տանք ու նե նա լը 86,7
Աշ խա տան քա յին կա րի ե րան 18,7
Աշ խա տա վար ձը 39,3
Ըն տա նի քը 92,7
Ըն կեր նե րը 41,7
Հանգս տի կազ մա կեր պու մը 22,9
Կրո նը 31,0
Առող ջու թյու նը 91,1
Կրթու թյու նը 61,2
Քա ղա քա կա նու թյու նը 7,5
Ճա նա պար հոր դե լը 12,2
Այլ պա տաս խան 1,6

փոխման միտումերը եվրոպական երկրներում: Վերջին տարիներին 
դրանք իրականցվում են երկու տարին մեկ անգամ: Մասնակից երկրնե
րի թվաքանակը երբեմ փոփոխվում է: 2014թ. հետազոտության մեջ 
ընդգրկվել են 22 եվրոպական երկիր, այդ թվում նաև Իսրայելը: Մեր 
հետազոտական հարցաթերթում նույնպես տեղադրվել են ԵԱՀ հե տա
զոտություններում տեղ գտած որոշ արժեքներ` նպատակ ունե նալով 
ստանալ համեմատական նյութեր: 1999–2000 թթ. այդ հետազոտության 
ծրա գրում սոցիալական արժեհամակարգի վերաբերյալ հարցադրում
ները հնարավորություն են տալիս որոշ զուգահեռներ անցկացնել մեր 
իրա կանության հետ: ԵԱՀ հետագա հետազոտություններում կիրառվել 
են արժեքների դասակարգման  այլ սկզբունքներ, որոնք նույնպես հնա
րա վորություն են ընձեռում որոշ համեմատության եզրեր գտնել

7 1980 թ. հետազոտության հարցաթերթում տեղադրված ձևայնացված 
հարցն այլ ձևակերպում և պատասխանների տարբերակներ ուներ, որը 
հնարավորություն է տալիս համեմատություններ իրականացնել 2016 թ. 
նյութերի սակավաթիվ արժեքների հետ:
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Ինչ պես ցույց են տա լիս աղյու սակ 1ի տվյալ նե րը, բնակ չու
թյան ընդ հա նուր ար ժե հա մա կար գի կա ռուց ված քում ըն տա նի քը, 
առող ջու թյու նը և աշ խա տանք ու նե նա լը առաջ նա յին նշա նա կու
թյուն ու նեն: 1980 թ. նույն պես բնակ չու թյան ար ժե հա մա կար գում ըն
տա նի քը առա ջին հո րի զո նա կա նում էր, այ նու հե տև կա րև որ վել են 
նյու թա կան ապա հով վա ծու թյու նը և աշ խա տան քը: Այս փաս տը 
վկա յում է այն մա սին, որ հայ ժո ղովր դի հա մար ըն տա նի քը մում է 
որ պես առաջ նա յին ար ժեք:

Մեր կող մից իրա կա նաց րած խո րաց ված հար ցազ րույց նե րում 
գրանց ված փաս տե րը թույլ են տա լիս որոշ վար կա ծա յին նկա տա
ռում եր հայտ նել ար ժե քա յին հա մա կար գի տար րե րի փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Ար ժեք ներն ու նեն վար քի կար գա վո
րիչ գոր ծա ռույթ ներ, սու բյեկտ նե րի և սո ցի ա լա կան կա ռուց վածք նե
րի ընդգրկ ման շրջա նակ ներ ու նպա տակ ներ: Գի տա կան հե տա զո
տու թյուն նե րում ար ժեք նե րը վեր լուծ վում են առան ձինառան ձին՝ 
էա կան ու շադ րու թյուն չհատկացնելով դրանց մի ջև գո յու թյուն ու նե
ցող կա պե րին, որը կա րող է ու նե նալ կա րև որ գի տա կան և գործ նա
կան նշա նա կու թյուն: Մեր հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում հարց վող
նե րը նշում էին առօ րյա տա րած ված պա տաս խան ներ. «աշ խա տում 
եմ ըն տա նի քիս հա մար», «մտա ծում եմ աշ խա տա վար ձի մա սին, որ
պես զի ըն տա նիքս ապա հով ապ րի», «մաս նա գի տու թյու նը կա րև որ 
է, որ երե խաս լավ ապա գա ու նե նա», «հան գիս տը կա րև որ է ըն տա
նի քիս, հատ կա պես՝ երե խա նե րիս հա մար», «առող ջու թյու նը կա րև
որ է ըն տա նի քիս ան դամ ե րի հա մար», «առող ջու թյունն անհ րա
ժեշտ է պահ պա նել, որ կա րո ղա նանք աշ խա տել և ըն տա նի քը պա
հել», «առող ջու թյուն որ լի նի, մա ցած հար ցե րը կլու ծենք» և ըն տա
նի քին առնչ վող այս կար գի բազ մա թիվ պա տաս խան ներ: Նշված 
փաս տե րը վկա յում են այն մա սին, որ բազ մա թիվ սո ցի ա լա կան ար
ժեք ներ փոխ կա պակց ված են ծա ռա յում են որո շա կի նպա տա կի և 
դրան ցից մե կը գե րակշ ռող դեր ու նի՝ ընդգր կե լով իր մեջ մյուս նե
րին՝ իրենց նպա տակ նե րով հան դերձ:

Այս երև ույ թը հա մընդ հա նուր բնույթ չի կա րող ու նե նալ: Դրա 
կրող նե րը կոնկ րետ սո ցի ա լա կան շեր տերն են և հնա րա վոր է՝ 
իրենց էթ նիկ առանձ նահատկություննե րով հան դերձ: Գո յու թյուն 
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ու նեն բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ, որոն ցում ապա ցուց վում է 
ար ժեք նե րի նպա տակ նե րի «եսա կենտ րոն» բնույ թը: Ավե լին, որոշ 
երկր նե րում անձ նա կան կա րի ե րա յի հա մար գե րա դաս վում է սահ
մա նա փա կել երե խա նե րի թվա քա նա կը, որը նպաս տում է մեկ երե
խա յով ըն տա նիք նե րի թվա քա նա կի աճին8:

Մեր հար ցում ե րի նյու թե րը վկա յում են, որ բո լոր տա րի քա յին 
խմբե րի շրջա նում ըն տա նի քը առաջ նա յին նշա նա կու թյուն ու նի, որը 
թույլ է տա լիս են թադ րել, որ հայ ար ժե հա մա կար գում ըն տա նի քը 
պահ պա նում է իր հաս տա տուն տե ղը9: Հա մե մա տե լով հայ ար ժե
հա մա կար գը եվ րո պա կան իրակա նու թյան հետ՝ կա րե լի է նկա տել 
որո շա կի ընդ հան րու թյուն ներ: ԵԱՀ 1999 –2000 թթ.ի նյու թե րում 
կա րև որ ար ժեք ներ են նշվել ըն տա նի քը՝ 84 %, աշ խա տան քը՝ 58 %, 
ըն կեր նե րը, ծա նոթ նե րը՝ 40 %, ազատ ժա մա նա կը՝ 32 %, քա ղա քա
կա նու թյու նը՝ 7 %, կրո նը՝ 20 %10:

Ըստ 2014 թ. ԵԱՀի եվ րո պա կան 22 երկր նե րում քա ղա քա կա
նու թյամբ շատ հե տաքրքր վող նե րի թի վը տա տան վում է 2 %ից՝ 
Լիտ վա յում, առա վե լա գույ նը՝ 21 % Գեր մա նի ա յում և Դա նի ա յում: 
Այդ հե տա զո տու թյան մեջ կրո նա կան վար քի վե րա բե րյալ հար ցե
րից հե տաքր քիր է այն, որ իրենց խիստ հա վա տա ցյալ են հա մա րում 
5 %ը, իսկ ընդ հան րա պես հա վա տա ցյալ չեն հա մա րում՝18 %ը: Սա
կայն, եկե ղե ցու հե տև որդ ներ հա մա րող նե րի թվա քա նա կը տա տան
վում է 91 %ից՝ Լե հաս տա նում, մին չև Շվե դի ան՝ 30 % և Չե խի ան՝ 
16 %11: Բեր ված այս տվյալ նե րը հե տա գա ման րակր կիտ հա մե մա

8 Ընտանիքի այս տիպն անվանվում է «կարիերային» և այժմ տարածվում 
է տարբեր տարածաշրջաններում: Верещагина А. В., Шахбанова М. М. 
Эт но культурная специфика демографического поведения дагестанской 
семьи// Социологические исследования, 2013, N 6, с. 79.

9 Կարելի է այն պայմանականորեն անվանել «ընտանիքակենտրոն»:
10 Матрикас А. А. Семья как ценность: Состояние и перспективы цен ност

ного выбора в странах Европы// Социологические исследования, 2004, N 
5, с. 67.

11 Հետազոտության մեջ ընդգրկված երկրների թվում է նաև Իսրայելը, 
որտեղ իրենց եկեղեցու հետևորդներ են համարել հարցվողների 99%ը: 
The ESSЕвропейское Социальное Исследование. http://www.essru.ru/. 
(14.09.2017)



ԱՐ ԴԻ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

98

տա կան ու սում ա սի րու թյան կա րիք ու նեն, սա կայն մեր իրա կա նու
թյան հետ նկա տե լի են և՛ ընդ հան րու թյուն ներ, և՛ առանձ նա հատ կու
թյուն ներ: Ըստ 1980 թ.ի Հա յաս տա նում իրա կա նաց ված հե տա զո
տու թյուն նե րի՝ իրենց հա վա տա ցյալ էին հա մա րում 41,0 %ը, տա
տան  վում էին՝ 20,0 %ը, չէ ին հա վա տում՝ 34,0 %ը: Ան գամ խորհր  դա
յին տա րի նե րին կրո նի նկատ մամբ հա լա ծանք նե րի պայ մանն նե
րում, հար ցա թեր թում տե ղադր ված «կրո նի նկատ մամբ պետք է 
պայ քա րել» պատասխանի տարբերակին դրա կան են պա տաս խա
նել հարց վող նե րի ըն դա մե նը 5,0 %ը12: Կրո նա կան վար քագ ծի վե
րա բե րյալ էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տազոտություն նե րի տվյալ նե րի 
հա մա ձայն՝ 2008 – 2009 թթ. Հա յաս տա նի Իջև ան և Կա պան քա ղաք
նե րում հա վա տում էին հա մա պա տաս խա նա բար՝ 70,0 և 81,6 %ը, 
որն ընդ հա նուր առ մամբ բնու թագ րա կան է ողջ հան րա պա տե տու
թյան հա մար13: Բա վա կա նին հե տաքր քիր են ԵԱՀի ըն տա նի քին 
առնչ վող հար ցե րի տվյալ նե րը: Շատ է խոս վում Եվ րո պա յում ըն
տա նի քի ինս տի տու տի ան ցան կա լի ձև ա փո խում ե րի մա սին, որոնք 
անըն դու նե լի են աշ խար հի բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար: Ինչ 
խոսք, փաս տե րը վկա յում են դրա մա սին (այդ հար ցը կքննարկ վի 
շա րադ րան քի հա ջորդ հատ վա ծում), սա կայն դրանց տա րած ման 
մասշ տաբ նե րի մա սին ստաց ված տվյալ ներն ապա ցու ցում են, որ 
ըն տա նիքն այ նո ւա մե նայ նիվ, առաջ նա յին ար ժեք է հան դի սա նում 
նաև եվ րո պա կան երկր նե րում: Ըստ ԵԱՀի տվյալ նե րի՝ պաշ տո նա
պես ամուս նա ցած նե րի ան գամ ամե նա ցածր տո կոսն ու նե ցող երկ
րում՝ Էս տո նի ա յում, այն կազ մում է 69 %, իսկ ամե նա բարձ րը՝ Լե
հաս տա նում՝ 92 %14: Այս պի սով, եթե փոր ձենք հա մե մա տա կան եզ
րեր գտնել հայ և եվ րո պա կան իրա կա նու թյան մի ջև, ապա կա րե լի 
է ասել, որ գո յու թյուն ու նեն և՛ ընդ հան րու թյուն ներ, և՛ առանձ նա

12 Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնածիսական մշակույթ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու
թյուն» հրատ., 2016, էջ 252:

13 Նույն տեղում, էջ 263:
14 The ESSЕвропейское Социальное Исследование. http://www.essru.ru/ 

(14.09.2017).
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հատ կու թյուն ներ: Այդ ամե նով հան դերձ, եր կու դեպ քում էլ ըն տա
նի քը մում է որ պես առանց քա յին սո ցի ա լա կան ար ժեք:

1.2. Ըն տա նի քի և ամուս նու թյան  
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը
Ըն տա նի քի և ամուս նու թյան հիմ ախն դիր նե րի ու սում ա սի

րու թյուն նե րը հիմ վում են տար բեր տե սա կան մո տե ցում ե րի վրա: 
Կոնկ րետ, էմ պի րիկ հե տա զո տու թյուն նե րում կա րև որ վում են երեք 
հիմ ա կան նե րը՝ իրա կա նու թյան սո ցի ա լա կան կա ռուց ման, հա բի
տո ւա լի զաց ման և գեն դե րա յին տե սու թյուն նե րը15: Այդ բո լոր տե սու
թյուն նե րի հի ման վրա ՀՀում նույն պես իրա կա նաց վել են ար դյու
նա վետ ու սում ա սի րու թյուն ներ16: Վեր լու ծե լով ըն տա նի քի ձև ա փո
խում ե րի մի տում ե րի մա սին բազ մա թիվ տե սու թյուն ներ՝ 
Վ. Ստան կա ու նե նեն նշում է, որ Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե
րազ մից հե տո հիմ ա կա նում գե րիշ խել են հե տև յալ հատ կա նիշ
ներն ու նե ցող ըն տա նիք նե րը՝ երի տա սար դու թյու նը վաղ էր կազ
մում ըն տա նիք և բա ցա ռա պես ամուս նու թյան գրանց ման հի ման 
վրա, վաղ էին ծնվում առա ջին երե խա նե րը, ըն տա նիքն ու նե նում էր 
մի ջի նը 2 –3 երե խա, սա կավ էին ծնվում ար տա մուս նա կան երե խա
ներ, հա մա տեղ բնակ վող զույ գե րը (հիմ ված ոչ պաշ տո նա կան ըն
տա նե կան կա պե րի վրա) հազ վա դեպ էին և հա սա րա կա կան հա վա
նու թյան չէ ին ար ժա նա նում: 1960ական թթ. կե սին Հյու սի սա յին, 
իսկ փոքր ինչ անց Արևմ տյան Եվ րո պա յի երկր նե րում սկսվեց ըն
տա նի քի ձև ա փոխ ման գոր ծըն թա ցը՝ իջավ ամուս նու թյուն նե րի և 
ծննդա բե րու թյան քա նա կը, ավե լա ցավ իրա վա բա նո րեն չգրանց
ված ամուս նու թյուն նե րի քա նա կը, ըն տա նիք ներն ավե լի բարձր 
տա րի քում էին ստեղծ վում և ծնվում առա ջին երե խա նե րը, ավե լա

15 Ильиных С. А. Представления о семье студентов Минска и Новосибирска 
//Социологические исследования, 2014, N 3, с. 59

16 Գենդերային հիմախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. Հետա
զոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), Եր., 
ԵՊՀ հրատ., 2016, Գարգրցյան Լ. Հարությունյան Ի., Գենդերային սոցիա
լականացում. Գործընթացն ու արդյունքը, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016: 
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նում էին ար տա մուս նա կան երե խա նե րը: Այ նու հե տև այդ գոր ծըն
թաց նե րը տե ղի ու նե ցան Հա րա վա յին Եվ րո պա յի երկր նե րում17: Եվ
րո պա կան երկր նե րում մի այն 1990 –1999 թթ. ըն թաց քում ամուս նու
թյու նը վե րապ րուկ հա մա րող նե րի թվա քա նա կը 14 %ից հա սել է 
20 %ի18:

Փաս տո րեն, եվ րո պա կան երկր նե րում նկատ վում է ըն տա նի քի 
ավան դա կան մո դե լի ձև ա փո խում եր, որոն ցում առանձ նա նում են 
առանց ամուս նու թյու նը գրան ցե լու զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լը, 
առանց պաշ տո նա պես գրանց ված ամուս նա նա լու երե խա ներ ու նե
նա լը, առանց ամուս նա նա լու երե խա ներ ու նե նա լը: Մեր հե տա զո
տու թյան հիմ ա կան նպա տակ նե րի թվում առանձ նաց րել ենք 
ավան դա կան ըն տա նի քի ար դի փո փո խու թյուն նե րի նկատ մամբ 
վե րա բերմունքը, որը կա րող է ուր վագ ծել հե տա գա մի տում ե րի 
պատ կե րը:

Աղյու սա կի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ մեր իրա կա նու թյան 
մեջ նույն պես նկատ վում են հայ ավան դա կան ըն տա նի քի ձև ե րի 
փո փո խու թյուն նե րի նկատ մամբ որոշ հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր
մունք: Դրա մա սին են վկա յում այն փաս տե րը, որ «ամուս նու թյունն 
իր դարն ապ րել է» հար ցին հա մա ձայ նել են հարց վող նե րի 9,4 %ը, 
«կա րե լի է ար դա րաց նել այն կնո ջը, ով ցան կա նում է երե խա ու նե
նալ՝ առանց ամուս նա նա լու» հար ցին՝ 27,3 %ը, «ծնող նե րի պարտքն 
է ամեն ինչ անել երե խա նե րի հա մար» հար ցին բա ցա սա կան պա
տաս խան են տվել 12,2 %ը: Կա րև որ է նաև բա ցա հայ տել այդ նո րա
մու ծու թյուն նե րը կրող սո ցի ա լա կան շեր տե րի նկա րա գի րը:

Այս հար ցե րի վե րա բե րյալ կա նանց և տղա մարդ կանց կար ծիք
նե րը հիմ ա կա նում հա մընկ նում են: Որոշ տար բե րու թյուն է նկատ
վում «ամուս նու թյունն իր դարն ապ րել է» հար ցի շուրջ, որին դրա
կան պա տաս խան է տվել տղա մարդ կանց 12,9 %ը, իսկ կա նանց 
6,8 %ը և «կա րե լի է ար դա րաց նել այն կնո ջը, ով ցան կա նում է երե

17 Станкаунете В. К современной семьи в Литве (Признаки,  факторы, уста
новки) // Социологические исследования, 2004, N 5, с. 55.

18 Матрикас А. А. նշվ. աշխ. Էջ 70 –71:
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խա ու նե նալ առանց ամուս նա նա լու» հար ցում, որին դրա կան են 
պա տաս խա նել կա նանց 33,9 %ը իսկ տղա մարդ կանց 18,4 %: Հե
տաքր քիր է այն փաս տը, որ մի և նույն ժա մա նակ կա նանց 91,0 %ը 
գտնում են որ երե խան կա րող է նոր մալ զար գա նալ մի այն լրիվ ըն
տա նի քում, 92,3 %ը հա մա ձայն չէ, որ ամուս նու թյունն իր դարն ապ
րել է: Կար ծիք նե րի այս պի սի հա կա սա կա նու թյուն ար դեն նկատ վել 
է սո ցի ո լո գի ա կան պրակ տի կա յում: Վեր լու ծե լով ԵԱՀի 1999 թ. հե
տա զո տու թյան տվյալ նե րը, Ա.Ա. Մատ րի կա սը կազ մել է աղյու սակ, 
որը նույն պես պատ կե րում է նման իրա վի ճակ (տես՝աղյու սակ 3)19:

19 Նույն տեղում, Էջ 71:

Աղյու սակ 2
Ըն տա նի քի և ամուս նու թյան վե րա բե րյալ կար ծիք նե րը, %
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Երե խան կա րող է նոր մալ զար գա նալ 
մի այն լրիվ ըն տա նի քում 93,0 6,5 0,5 100,0

Կնոջ կյան քը լի ար ժեք է, եթե նա 
երե խա ներ ու նի 87,2 11,5 1,3 100,0

Ամուս նու թյունն իր դարն ապ րել է 9,4 89,3 1,3 100,0

Կա րե լի է ար դա րաց նել այն կնո ջը, ով 
ցան կա նում է երե խա ու նե նալ՝ առանց 
ամուս նա նա լու 

27,3 71,1 1,6 100,0

Ծնող նե րի պարտքն է ամեն ինչ անել 
երե խա նե րի հա մար 88,0 12,2 0,0 100,0

Կա րե լի է ար դա րաց նել ար հես տա կան 
ընդ հա տու մը, եթե ամու սին նե րը չեն 
ցան կա նում երե խա ու նե նալ

32,8 63,3 3,9 100,0
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Աղյու սակ 3
Ըն տա նի քի ձև ա վոր ման վե րա բե րյալ կար ծիք ներն  

ըստ ԵԱՀի հե տա զո տու թյան, %

Դա տո ղու թյուն ներ  %

Երե խան կա րող է նոր մալ զար գա նալ մի այն լրիվ ըն տա նի քում 86
Կնոջ կյան քը լի ար ժեք է, եթե նա երե խա ներ ու նի 56
Ամուս նու թյունն իր դարն ապ րել է 19
Կա րե լի է ար դա րաց նել այն կնո ջը, ով ցան կա նում է երե խա 
ու նե նալ՝ առանց ամուս նա նա լու 

43

Ծնող նե րի պարտքն է ամեն ինչ անել երե խա նե րի հա մար 68
Կա րե լի է ար դա րաց նել ար հես տա կան ընդ հա տու մը, եթե 
ամու սին նե րը չեն ցան կա նում երե խա ու նե նալ

54

Վեր լու ծե լով Մինս կի և Նո վո սի բիրս կի ու սա նո ղու թյան դիր
քորոշում ե րը ամուս նու թյան ձև ե րի նկատ մամբ՝ Ս. Իլյի նի խը նույն
պես նմա նա տիպ հա կա սու թյուն ներ է բա ցա հայ տել: Այս տեղ ամուս
նու թյան այ լընտ րան քա յին տար բե րակ նե րը հիմ ա կա նում բա ցա
սա կան են գնա հատ վել, մի և նույն ժա մա նակ, դրանց նկատ մամբ, 
հատ կա պես աղ ջիկ նե րի շրջա նում, դրսև որ վել է հան դուր ժո ղա կան 
վե րա բեր մունք: Եվ հե ղի նա կը դա բա ցատ րում է գեն դե րա յին գոր
ծո նով, ըստ որի՝ գեն դե րը սահ մա նա փա կում է ան հա տա կան և սո
ցի ա լա կան սու բյեկ տը: Գեն դե րի ազ դե ցու թյա նը դի մադ րե լը ու
ղեկց վում է մտա ծո ղու թյան հա կա սա կան տե սան կյուն նե րի հայտն
վե լով, այդ թվում նաև ըն տա նի քի մա սին հա կա սա կան (աբ բե րա
տիվ) պատ կե րա ցում ե րով20: Սա կայն այս փաս տը կա րե լի է նաև 
այլ կերպ բա ցատ րել: Պա տաս խան նե րի նշված տար բե րակ նե րը 
հո գե բա նա կան դիր քո րո շում եր են, որոնք կա րող են պայ մա նա
վոր վել տար բեր իրա վի ճակ նե րի և գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ: 
Օրի նակ, ան ձը այն կար ծիքն է հայտ նում է, որ երե խան կա րող է 
նոր մալ զար գա նալ մի այն լրիվ ըն տա նի քում, սա կայն նկա տի ու նե
նա լով իրավի ճա կա յին բազ մա թիվ հան գա մանք նե րը՝ նա ար դա

20 Ильиных С. А. Նշվ. աշխ. Էջ 61 –62:
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րաց նում է այն կնո ջը, ով ցանկ անում է եր եխա ու նե նալ՝ առանց 
ամուս նա նա լու: Փաս տո րեն առա ջին դիր քո րո շու մը լա վա գույն 
տար  բե րակն է հա մար վում, սա կայն այն չի րա կա նա նա լու դեպ քում 
թույ լատ րե լի է հա մար վում նաև երկ րորդ տար բե րա կը: Այս դիր քո
րո շում ե րը խիստ փոխ պայմա նավ որ ված չեն, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ներ կա յաց նում են սո ցի ա լա կան իրա կա նու թյան և ըն տա նի քի հնա
րա վոր փո փոխ ման մի տում ե րը:

Առանձ նա հատ կու թյուն ներ են նկատ վում նաև տար բեր տա րի
քա յին խմբե րի մի ջև:

Աղյու սակ 4.
Տա րի քա յին խմբե րի կար ծիք ներն ըն տա նի քի  
և ամուս նու թյան վե րա բե րյալ (ներ կա յաց վել է  

«հա մա ձայն եմ» պա տաս խա նի տար բե րա կը), %

18 –29 տ. 30 –49 տ. 50 և 
բարձր տ.

Երե խան կա րող է նոր մալ զար գա նալ 
մի այն լրիվ ըն տա նի քում

92,7 92,6 93,4

Կնոջ կյան քը լի ար ժեք է, եթե նա 
երե խա ներ ու նի

87,8 89,7 84,9

Ամուս նու թյունն իր դարն ապ րել է 14,6 8,1 7,8
Կա րե լի է ար դա րաց նել այն կնո ջը, ով 
ցան կա նում է երե խա ու նե նալ՝ առանց 
ամուս նա նա լու

15,9 29,4 31,3

Ծնող նե րի պարտքն է ամեն ինչ անել 
երե խա նե րի հա մար 

84,1 90,4 88,0

Կա րե լի է ար դա րաց նել ար հես տա կան 
ընդ հա տու մը, եթե ամու սին նե րը չեն 
ցան կա նում երե խա ու նե նալ

22,0 39,0 33,1

Ինչ պես ցույց են տա լիս աղյու սա կի տվյալ նե րը, երի տա սարդ
ներն ավե լի են հակ ված հա մա րե լու, որ ամուս նու թյունն իր դարն 
ապ րել է: Մի և նույն ժա մա նակ նրանց մոտ հա կա ռակ պատ կերն է 
նկատ վում հա ջորդ եր կու հար ցե րի վե րա բե րյալ: Դա կա րե լի է բա
ցատ րել այն հան գա ման քով, որ երի տա սարդ նե րը դե ռևս ամուս նու
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թյան տա րի քում են, ու նեն ակն կա լիք ներ և հայ ավան դա կան հա
սա րա կա կան կար ծի քը չի խրա խու սում առանց ամուս նա նա լու երե
խա ներ ու նե նա լը, որը վար քի նորմ է թե լադ րում նրանց: Սույն հար
ցի վե րա բե րյալ տվյալ ներն ըստ հարց վող նե րի կրթա կան 
մա կար դա կի, ցույց են տա լիս էա կան տար բե րու թյուն ներ մեկ հար
ցի վե րա բե րյալ, այն է՝ առանց ամուս նա նա լու երե խա ու նե նա լը, 
որին հա մա ձայն են միջ նա կարգ կրթու թյուն ու նե ցող նե րի 25,0 %ը, 
իսկ բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նե ցող նե րի 43,0 %ը: Սա կրկին 
վկա յում է նո րա մու ծու թյուն նե րի ներ թա փանց ման գոր ծըն թա ցում 
կրթու թյան դե րի մա սին: Մեր հե տա զո տա կան վար կած նե րով են
թադր վում էր, որ բնա կա վայ րի տի պը կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե
նալ ըն տա նե կան հա մա կար գի վրա, քա նի որ գյու ղա կան բնա կա
վայ րը հայ ավան դա կան մշա կույ թի, այդ թվում՝ ըն տա նի քի պահ
պան ման օջախն է: Այդ են թադ րու թյուն նե րը հիմ ա կա նում չհաս
տատ վե ցին, որը վկա յում է գյու ղի և քա ղա քի մի ջև ոչ վաղ ան ցյա լում 
առ կա տե ղե կատ վա կան, սո ցի ալմշա կու թա յին և այլ կար գի տար
բե րու թյուն նե րի հա մա հարթ ման մա սին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, որոշ 
առանձ նահ ատկ ութ յու ններ գր ա նցվել են: Եթե առանց ամուս նա նա
լու երե խա ու նե նա լու նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր մունք են ար
տա հայ տել Երև ա նի հարց վող նե րի 39,2 %ը, ապա գյու ղա կան բնակ
չու թյան 20,0 %ը: Էա կան տար բե րու թյուն է գրանց վել նաև ար հես
տա կան ընդ հ ա  տում ե րի հար ցում, որի նկատ մամբ դրա կան են 
ար տա հայտ վել Երև ա նի հարց վող նե րի 40,8 %ը, հան րա պե տու թյան 
այլ քա ղաք նե րի 33,0 %ը իսկ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի 26,0 %ը: 
Այս փաս տը վկա յում է, որ գյու ղա կան բնակ չու թյու նը, քա ղա քա յի նի 
հա մե մատ, ինչ որ չա փով դե ռևս ավե լի է պահ պա նում մեր ավան
դա կան ար ժեք նե րը

1.3.Երե խա նե րի մաս նա գի տու թյան նա խա պատ վու թյու նը
Մաս նա գի տու թյու նը հա սա րա կա կան կյան քում մեծ դեր է կա

տա րում և ու նի բազ մաբ նույթ ազ դե ցու թյուն ներ: Այն հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս լու սա բա նել սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քին, կար գա
վի ճա կին, սո ցի ա լա կան հե ղի նա կու թյա նը, սո ցի ա լա կան շար ժե րին, 
տնտե սու թյա նը, աշ խա տա շու կա յին, միջ պե տա կան միգ րա ցի ոն 
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հոս քե րին և բազ մա թիվ այլ խնդիր նե րին առնչ վող հար ցե րը: Մաս
նա գի տա կան կողմ ո րո շում ե րը կադ րա յին նե րու ժի հիմքն են հան
դի սա նում, որը մե ծա պես կան խո րո շում է երկր նե րի ընդ հա նուր 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցը: Մի և նույն ժա մա նակ, մաս նա գի տաց
ման ոլոր տում տեղ գտած խնդիր նե րը կա րող են ու նե նալ բա վա կա
նին բա ցա սա կան հե տև անք ներ՝ մի ջոց նե րի փո շի ա ցում, նյու թա
կան վի ճա կի վատ թա րա ցում, միգ րա ցիա, հո գե բա նա կան խնդիր
ներ և այլն: Եվ պա տա հա կան չէ, որ մաս նա գի տու թյուն նե րը հան դի
սա նում են մի ջազ գա յին և ազ գա յին կա ռույց նե րի ման րակր կիտ 
ու սում ա սի րու թյան խնդիր: Ար դեն 1919 թ. ստեղծ վել է Աշ խա տան
քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյու նը՝ որ պես Ազ գե րի Լի գա յի մաս
նա գի տաց ված կա ռույց, որի նպա տակն է եղել մաս նա գի տու թյուն
նե րի ստան դարտ նե րի մշա կու մը և օգ նե լու երկր նե րին բա րե լա վել 
աշ խա տան քի վի ճա կագ րու թյան որա կը, հա վաս տի ու թյու նը, հա մե
մա տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև զար գաց նե լու տար բեր ուղ ղու
թյուն նե րի հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մե թո դա բա նու
թյու նը21: Այ նու հե տև այդ աշ խա տանք նե րի ծա վալ ներն ընդ լայն վե
ցին, մշակ վե ցին, մաս նա գի տու թյուն նե րի բազ մա թիվ դա սա կար
գիչ ներ, որոնք աս տի ճա նա բար կա տա րե լա գործ վե ցին: Դրանց 
հիմ քում ըն կած են աշ խա տան քի հետ կապ ված բազ մա թիվ հատ
կա նիշ ներ՝ մաս նա գի տու թյու նը, որա կա վո րու մը, կրթու թյու նը, աշ
խա տան քի ոլոր տը, պաշ տո նը և այլն: Այ սօր եվ րո պա կան երկր նե
րում՝ որոշ տե ղայ նա ցում ե րով հան դերձ, հիմ ա կա նում օգ տա
գործ վում է մաս նա գի տու թյուն նե րի ISCO –88 դա սա կար գի չը: Այդ 
դա սա կարգ չի վրա է հիմ ված նաև ՀՀ «Աշ խա տող նե րի մաս նա գի
տու թյուն նե րի, մաս նա գի տա ցում ե րի և պաշ տոն նե րի դա սա կար
գիչ»ը (ՀՊ –010 –2013):

Մաս նա գի տու թյուն նե րի այդ բարդ հա մա կար գի շուրջ՝ ըստ 
անհ րա ժեշտ կի րա ռա կան կամ տե սա կան նպա տակ նե րի, իրա կա

21 Симончук Е. Классификатор профессий ISCO –88: история разработки, 
кон цептуальные основания, модель операционализации, применение в 
со циологических исследованиях // Социология: теория, методы, мар ке
тинг, 2008 N 3, с. 27.
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նաց վում են ծա վա լուն, բազ մապ րո ֆիլ, նեղ մաս նա գի տա կան հիմ
նա րար հե տա զո տու թյուն ներ: Զանգ վա ծա յին սո ցի ո լո գի ա կան հե
տա զո տու թյուն նե րում հնա րա վոր չէ գրան ցել մաս նա գի տու թյուն նե
րի այդ ծա վա լուն ցան կը, քա նի որ դրանք շատ նեղ մաս նա գի տու
թյուն ներ են և բնակ չու թյան ստվար զանգ վա ծը չի կա րող ծա նոթ 
լի նել դրանց մեծ մա սին: Բնակ չու թյան շրջա նում մաս նա գի տու
թյուն նե րի մա սին պատ կե րա ցում երն ավե լի ընդ հան րաց ված են, 
կարծ րա տի պա յին, ուս տի սույն շա րադ րան քում հնա րա վոր չէ ման
րա մասն անդ րա դառ նալ մաս նա գի տու թյուն նե րին առնչ վող բազ
մա թիվ հար ցե րի22: Մեր հիմ ա կան նպա տակն է լի նե լու՝ ուր վագ ծել 
բնակ չու թյան շրջա նում առա վել ցան կա լի մաս նա գի տու թյուն նե րի 
շրջա նակ ներն ըն տա նե կան ար ժե հա մա կար գի տե սան կյու նով: 
Փորձ կկա տար վի բա ցա հայ տե լու դրանց ձև ա վոր ման պատ ճառ նե
րը և փո փոխ ման մի տում ե րը23:

Մաս նա գի տա կան կողմ ո րո շում ե րը ձև ա վոր վում են տե ղե
կատ վու թյան փո խանց ման տար բեր աղ բյուր նե րի մի ջո ցով՝ ըն տա
նի քի, ազ գա կան նե րի, ըն կեր նե րի, ծա նոթ նե րի, ԶԼՄնե րի, տե սո
ղա կան այլ մի ջոց նե րի (պա տե րին փակց ված հայ տա րա րու թյուն
ներ, պաս տառ ներ) և այլ նի: Այ նո ւա մե նայ նիվ, երե խա նե րի սո ցի ա
լա կա նաց ման հիմ ա կան օղակն ըն տա նիքն է, որը մեծ ազ դե ցու թյուն 
է գոր ծում երե խա նե րի մաս նա գի տա կան կողմ ո րո շում ե րի և 
կոնկ րետ մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան վրա: Ավե լին, երե խա նե

22 Դրա ուսումասիրման բարդության մասին  է վկայում այն փաստը, որ 
ՀՀ Աշխատողների մասնագիտությունների, մասնագիտացումերի և 
պաշ տոնների դասակարգիչում (ՀՊ –010 –2013) միայն բանվորների մաս
նա գիտությունների, մասնագիտացման 01. խմբում ընդգրկված են 714, 
02. ում`601, 014ում` 306 մասնագիտություններ:

23 Նախընտրելի մասնագիտությունները լայնորեն ուսումասիրվում են սո
ցիոլոգիայում մասնագիտության հեղինակության տեսանկյունով: Մաս
նա գիտության հեղինակությանն առաջին անգամ անդրադարձել է Է. 
Դյուրկհեյմը, իսկ առաջին կոնկրետ սոցիոլոգիական ուսումասիրությունն 
իրականացրել է ամերիկյան սոցիոլոգ Ջորջ Կաունտսը 1925թ.: М. Г. Руд
нев МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИОЛОГИИ. https://www.
hse.ru/data/2010/12/31/1208184671/11.pdf(23.09.2017.)
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րի մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան ձև ա վոր ման վրա հա ճախ ազ
դում է նաև ծնող նե րի կամ հա րա զատ նե րի մաս նա գի տու թյու նը, 
տե ղի է ու նե նում մաս նա գի տու թյան միջ սերն դա յին փո խանց ման 
գոր ծըն թաց:

Մեր նախ նա կան վար կած նե րի հա մա ձայն՝ են թադր վում էր, որ 
երե խա նե րի ցան կա լի մաս նա գի տու թյուն նե րը կու նե նան գեն դե րա
յին բնույթ, ուս տի հար ցե րը կազմ վե ցին աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի 
հա մար առան ձին: Ստաց ված մաս նա գի տու թյուն նե րի ցան կը փոքր 
չէր, ուս տի մենք փոր ձել ենք դրանք խմբա վո րել նյու թե րի վի ճա
կագ րա կան մշակ ման սկզբունք նե րի հա մա ձայն:

Աղյու սակ 5
Գե րա դա սե լի մաս նա գի տու թյուն նե րը, %

Մաս նա գի տու թյուն ներն ըստ 
ոլորտ նե րի

Գե րադ աս ե լի  
մաս նա գի տու թյուն ն ե րը

Աղ ջիկ նե րի 
հա մար

Տղա նե րի 
հա մար

Առող ջա պա հու թյուն 51,3 35,1
Դա տա ի րա վա կան 7,5 24,7
Տնտե սա կան 12,5 23,4
Ար հեստ ներ 18,2 15,6
Գի տու թյուն, կրթու թյուն 29,9 5,2
Ճար տա րա պե տու թյուն  – 8,9
Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա ներ 4,2 8,3
Սպորտ  – 6,0
Ար վեստ 13,0 6,0
Ռազ մա կան  – 5,5
Լե զու ներ 6,5  –
ԶԼՄներ 2,9  –
Այլ մաս նա գի տու թյուն ներ 1,6 7,6
Մի և նույնն է 2,6 3,4
Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 4,4 5,7
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Ինչ պես ցույց են տա լիս աղյու սա կի նյու թե րը, որո շա կի առանձ
նա հատ կու թյուն ներ են նկատ վում աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի հա մար 
գե րա դա սե լի մաս նա գի տու թյուն նե րի ցան կում: Չնա յած, որ եր կու 
սե ռե րի հա մար էլ ամե նա հե ղի նա կու թյուն վա յե լող մաս նա գի տու
թյու նը առող ջա պա հու թյան ոլորտն է, այ նո ւա մե նայ նիվ, ակն հայտ է 
դրանց մի ջև տո կո սա յին էա կան տար բե րու թյու նը: Մեր կող մից 
խմբա վոր ված տար բե րա կով առա ջին հա յաց քից ար հեստ նե րի 
հար ցում էա կան տար բե րու թյուն ներ չեն նկատ վում, այ նո ւա մե նայ
նիվ, դրանց խմբա վոր ման մեջ ընդգրկ ված աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի 
ար հեստ ներն էա պես տար բեր վում են: Տղա նե րի ար հեստ նե րի ցան
կում տեղ են գտել ավ տո վե րա նո րո գո ղը, փա  կ անա կա գոր ծը, զո դո
ղը, մե խա նի կը, փայ տամ շա կո ղը, էլեկտ րի կը, վար ս ահար դա րը, 
խո հա րա րը, դեր ձա կը, իսկ աղ ջիկ նե րի ցանկում՝վ ար սահ ար դ  ա րը, 
դի մա հար դա րը, մատ նա հար դա րը, խո հա րա րու հին, դեր ձա կը, 
ասե ղ նագոր ծո ղը: Մյուս մաս նագ իտ ու թ յուն նե րի հար ցում նկա տե լի 
են էակ ան տ ա րբ երու թյուն ներ: Աղ ջիկ նե րի հա մար գե րա դաս վում 
են կրթու թյան, գի տու թյան, ար վես տի բնա գա վառ նե րը, իսկ տղա
նե րի հա մար՝ դա տա ի րա վա կան և տնտե սա կան ոլորտ նե րը: Եվ 
եթե հա մե մա տում ենք աղյու սա կում առ կա մյուս մաս նա գի տու
թյուն նե րը, ապա նկատ վում են ակն հայտ տար բե րու թյուն ներ: 
Հստակ ուր վագծ վում է մաս նա գի տու թյուն նե րի գեն դե րա յին բնույ
թը: Սա ապա ցու ցում է, որ մաս նա գի տու թյու նը նույն պես հան դի սա
նում է ըն տա նե կան ար ժե հա մա կար գի տարր և մեր հա սա րա կա
կան կար ծի քը, ըն տա նի քը և այլ սո ցի ա լա կան միկ րո մի ջա վայ րեր 
ուղ ղոր դում են մաս նա գի տա կան կողմ որ ոշ ման գոր ծըն թա ցը՝ 
տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի մա սին ըն դուն ված պատ կե րա ց ու մե րին 
հա մա պա տաս խան:

Կա րև որ է իմա նալ նաև, թե սույն երև ույ թը չու նի ար դյո՞ք առանձ
նա հատ կու թյուն ներ տար բեր սո ցի ա լա կան շեր տե րի շրջա նում: Այս 
հար ցի պա տաս խա նը կա րող է հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել բա ցա
հայ տե լու դրա ձև ա վոր ման, պահ պան ման և փո փոխ ման մի տում ե
րը: Հա մե մա տե լով կա նանց և տղա մարդ կանց նա խա պատ վու թյուն
նե րը՝ նկատ վում են որոշ առանձ նահ ատկ ու թյուն ներ: Տղա նե րի հա
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մար մաս նա գի տու թյուն նե րի թվում առող ջա պա հու թյան ոլոր տը 
նշել են կա նանց 41,2 %ը, իսկ տղա մարդ կանց՝ 27, %ը, որը, ըստ մեզ, 
վկա յում է հայ կա նանց ավան դա կան գեն դե րա յին մտա ծե լա կեր պի 
մա սին: Սա կայն հե տաքր քիր է, որ դա տա ի րա վա կան ոլոր տը նշել 
են կա նանց 27,6 %ը իսկ տղա մարդ կանց՝ 20,9 %ը, տնտե սա կան 
ոլոր տը, հա մա պա տաս խա նա բար, 27,6 %ը և 17,8 %ը, գի տու թյունն 
ու կրթու թյու նը, հա մա պա տաս խա նա բար, 0,5 %ը և 8,0 %ը: Մյուս 
մաս նա գի տու թյուն նե րի հար ցում տար բե րու թյուն ներ չեն գրանց վել: 
Այս փաս տե րը կա րե լի է բա ցատ րել ըն տա նիք նե րի նյու թա կան վի

Աղյու սակ 6
Տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի գե րա դա սե լի մաս նա գի տու թյուն նե րը, %

Մաս նա գի տու թյուն ներն ըստ 
ոլորտ նե րի

Աղ ջիկ նե րի  
մաս նա գի տու թյուն նե րը

Տղա նե րի  
մաս նա գի տու թյուն նե րը

18–29 
տ.

30–49 
տ.

50 և 
բարձր

18–29 
տ.

30–49 
տ.

50 և 
բարձր

Առող ջա պա հու թյուն 52,4 4,3 52,4 41,5 37,4 30,1
Դա տա ի րա վա կան 3,6 13,2 4, 31,7 23,5 22,3
Տնտե սա կան 9,8 11,8 11,5 24,4 25,0 21,7
Ար հեստ ներ 18,3 13,2 22,3 6,1 11,8 23,5
Գի տու թյուն, կրթու թյուն 24,4 29,4 33,1 1,2 7,4 5,4
Ճար տա րա պե տու թյուն  –  –  – 2,4 6,6 13,9
Տե ղե կատ վա կան  
տեխ նո լո գի ա ներ 2,4 5,1 4,2 3,6 7,4 11,4

Սպորտ  –  –  – 11,0 7,4 2,4
Ար վեստ 17,0 13,2 10,8 7,3 9,6 2,4
Ռազ մա կան  –  –  – 3,7 7,4 4,8
Լե զու ներ 3,6 8,1 6,6 2,4 6,6 10,8
ԶԼՄներ 3,6 2,2 3,0  –  –  –
Այլ մաս նա գի տու թյուն ներ  – 2,2 1,8 2,4 6,6 10,8
Մի և նույնն է 1,2 2,9 3,0 1,2 3,7 4,2
Դժվա րա նում եմ  
պա տաս խա նել 6,1 5,1 3,0 8,5 7,4 3,0



ԱՐ ԴԻ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

110

ճա կի հա մար կնոջ պա տաս խա նատ վու թյամբ: Հայտ նի է, որ տնտե
սա կան և դա տա ի րա վա կան ոլորտ նե րի եկա մուտ ներն ավե լի բարձր 
են, ուս տի կա նայք ավե լի են գե րա դա սում իրենց երե խա նե րին ուղ
ղոր դել դե պի այդ մաս նա գի տու թյուն նե րը, որը նրանց ապա գա ըն
տա նիք նե րին կա պա հո վի ավե լի բա րե կե ցիկ կյանք:

Տա րի քա յին տար բեր խմբե րի շրջա նում աղ ջիկ նե րի նա խընտ
րե լի մաս նա գի տութ յու նն երի ցան կում էա կան առանձ նա հատ կու
թյուն ներ չեն ար ձա նագր վել: Դա վկա յում է այն մա սին, որ աղ ջիկ
նե րի ապ րե լա կեր պի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում ե րը բա վա կա
նին կարծր դիր քո րո շում եր են և դժվա րու թյամբ են են թարկ վում 
միջ սերն դա յին փո փո խու թյուն նե րի: Տղա նե րի գե րա դա սե լի մաս
նա գի տու թյուն նե րի հար ցում նկատ վում են միջ սերն դա յին որոշ 
տար բե րու թյուն ներ: Այս պես, առող ջա պա հու թյան ոլոր տին նա խա
պատ վու թյուն են տվել 18 –29 տա րե կան հարց վող նե րի 41,5 %ը, 
30 –49 տա րե կան նե րի 37,5 %ը, 50 և բարձր տա րիք ու նե ցող նե րի 
30,1 %ը, դա տա ի րա վա կան ոլոր տին՝ հա մա պա տաս խա նա բար 31,7, 
23,5 և 22,3 %ը, սպոր տին՝11,0, 7,4, և 2,4 %ը: Փաս տո րեն, ավագ 
սերն դի հա մե մատ, երի տա սար դու թյան հա մար այս երեք մաս նա
գի տու թյուն ներն ավե լի նա խընտ րե լի են: Այլ պատ կեր է նկատ վում 
ար հեստ նե րի հար ցում, որը գե րա դա սել են երի տա սարդ նե րի 
6,1 %ը, 30 –49 տա րե կան նե րի 11,8 %ը, 50 և բարձր տա րի քի հարց
վող նե րի 23,5 %ը: Այս տեղ կա րող է դրսև որ վել ոչ մի այն մաս նա գի
տո թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը աշ խա տա շու կա յին, այ լև 
մաս նա գի տու թյան հե ղի նա կու թյու նը, որն աշ խա տան քի ընտ րու
թյան կա րև ո րա գույն դրդա պատ ճառ նե րից է: Աշ խար հի բազ մա թիվ 
երկր նե րում, ան գամ ծանր տնտես ական իրա վի ճա կում, «հե ղի նա
կու թյուն» չվա յե լող աշ խա տանք նե րից տե ղաբ նիկ ազ գաբ նակ չու
թյու նը խու սա փում է24: Սա կայն մեզ ավե լի է մտա հո գում այն փաս

24 Օրինակ`մոսկովյան և պետերբուրգյան փողոցները մաքրող հավաքա
րար ների իննսուն տոկոսից ավելին Տաջիկստանից, Ուզբեկստանից և 
Ադրբեջանից եկած աշխատանքային միգրանտներն են: Մայրաքա ղաք
ներում միշտ հավաքարար են աշխատել այլ բնակավայրերից եկածները:  
Как работают дворники в разных странах. http://venividi.ru/node/31581 
(22.10.2017)
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տը, որ երի տա սարդ նե րի ըն դա մե նը 1,2 %ն է նշել գի տու թյան և 
կրթու թյան ոլոր տը, որը կա րող է ծանր հե տև անք ներ ու նե նալ հան
րա պե տու թյան ապա գա յի հա մար:

Մաս նա գի տա կան կողմ ո րո շում ե րի ձև ա վոր ման վրա ազ դող 
գոր ծոն նե րի թվում նշվում է ծնող նե րի կրթա կան մա կար դա կը: Սա
կայն մեր հար ցում ե րի տվյալ նե րը երե խա նե րի մաս նա գի տա կան 
նա խա պատ վու թյուն նե րում բա վա կա նին անն շան տար բե րու թյուն
ներ են ար ձա նագ րել կրթա կան տար բեր մա կար դակ ու նե ցող նե րի 
մի ջև: Աղ ջիկ նե րի մաս նա գի տու թյուն նե րի թվում մի ակ տար բե րու
թյունն այն է, որ բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նե ցող նե րի շրջա նում 
գի տու թյու նը և կրթու թյու նը նշել է 39,8 %ը, մի ջին մաս նա գի տա կան 
և միջ նա կարգ կրթու թյուն ու նե ցող նե րի՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
25,9 և 27,9 %ը, որը որոշ չա փով վկա յում է կրթու թյան դե րի մա սին: 
Այս փաստն այ նո ւա մե նայ նիվ, կրկին ան գամ վկա յում է աղ ջիկ նե րի 
ավան դա կան կեր պա րի հաս տա տուն լի նե լու մա սին:

Մեր նախ նա կան վար կա ծի հա մա ձայն՝ մաս նա գի տա  կան 
կողմ որ ոշ ու մե րի ձև ա վոր ման կա րև որ գոր ծոն նե րի թվում կան
խա տես վել էր բնա կա վայ րի տի պը: Դրա հիմ ա վոր ման հա մար 
հիմք էր հան դի սա ցել խորհր դա յին շրջա նում հա մե մա տա բար մի ա
տիպ սո ցի ա լա կան են թա կա ռուց վածք ներ ու նե ցող Հա յաս տա նի եր
կու քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րի՝ Լե նի նա կա նի (ներ կա յիս Գյում րին) 
և Կի րո վա կա նի (Վա նա ձո րի) հար ցում ե րի նյու թե րը, որոն ցում ար
ձա նագր վել էին որո շա կի առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Դրա հի ման 
վրա կա տար վել էր այն եզ րա կա ցու թյու նը, որ մաս նա գի տու թյուն նե
րի հե ղի նա կու թյու նը ձև ա վոր վում է ոչ մի այն ան հա տա կան բնույ թի 
գոր ծոն նե րի, այ լև խմբա յին, այդ թվում նաև «հա մա քա ղա քա յին» 
մասշ տա բի սո ցի ալհո գե բա նա կան մթնո լոր տի բարդ մե խա նիզմ ե
րի ազ դե ցու թյամբ, որն իր հեր թին կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
պատ մա կան, ավան դու թա յին բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով25:

25 Օհանջանյան Ռ. Ս. Մասնագիտության ընտրությունը պայմանավորող 
գոր ծոնների մասին, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. 
Հան րապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, «ՀՀ ԳԱԱ 
Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն», Գյումրի, 
2004, էջ 92:
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Սույն հե տա զո տու թյան ընտ րան քի ծա վալ նե րը հնա րա վո րու
թյուն չեն տա լիս հա մե մա տու թյուն ներ կա տա րել առան ձին բնա կա
վայ րե րի մի ջև, այ նո ւա մե նայ նիվ, նկատ վում է հե տաքր քիր օրի նա
չա փու թյուն: Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում մաս նա գի տու թյուն նե րի 
ընտ րու թյան հար ցում տար բեր տի պի բնա կա վայ րե րի մի ջև տար
բե րու թյուն նե րը բա վա կա նին թույլ են դրսև որ վում: Դրանց թվում 
կա րե լի է նշել այն, որ տղա նե րի հա մար առող ջա պա հու թյան ոլոր
տը գե րա դա սե լի են հա մա րել Երև ա նի հարց վող նե րի 44,8 %ը, մյուս 
քա ղա քա յին բնակ չու թյան՝ 33,0 %ը, իսկ գյ ու ղա կան բնակ չու թյան՝ 
28,7 %ը և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, հա մապատ աս խա
նա բար՝ 12,8 %ը, 11,0 %ը և 2,7 %ը: Իսկ աղ ջիկ նե րի մաս նա գի տու
թյու նն երի առ անձնա հատ կու թյուն նե րի պատ կե րը հե տև յալն է. 
Երև ա նում դա տա իր ավա կան ոլոր տին նա խա պատ վու թյուն են 
տվել 12,8 %ը, մյուս քա ղաք նե րում՝ 4,6 %ը, գյու ղե րում՝ 5,3 %ը: Դա 
թե րևս, կա րե լի է բա ցատ րել նրա նով, որ հետ խորհր դա յին շրջա
նում կա տար ված ար մա տա կան քա ղա քա կան, իրա վա կան, սո ցի ալ
տնտե սա կան, տե ղե կատ վա կան և այլ կար գի ինս տի տու տա յին փո
 փոխ ու թյուն նե րը նպաս տել են բնա կա վայ րե րի մի ջև ար ժե հա մա
կար գի տար բե րու թյ ուն նե րի հա մա հարթ մա նը:

Աղյու սակ 7
Ըն տա նի քի նյու թա կան վի ճա կի ազ դե ցու թյու նը մաս նա գի տու թյան 

ընտ րու թյան վրա (տղա նե րի մաս նա գի տու թյուն նե րը) %

Նա խընտ րե լի  
մաս նա գի տու թյուն նե րը

Ըն տա նի քի նյու թա կան վի ճա կի գնա հա տու մը

Շատ 
վատ

Ավե լի 
շուտ 
վատ

Մի ջին
Ավե լի 
շուտ 
լավ

Շատ 
լավ

Առող ջա պա հու թյուն  42,1 40,4 33,0 34,6 17,8

Տնտե սա կան 10,5 21,0 24,2 28,2 17,8

Ար հեստ ներ 36,8 17,5 14,4 7,7 11,1

Սպորտ 5,3 10,5 9,8 6,4 11,1

Մաս նա գի տու թյու նը և դրան հա մա պա տաս խան աշ խա տան քը 
ըն տա նի քի եկա մուտ նե րի ապա հով ման հիմ ա կան մի ջոցն է, ուս
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տի կա րե լի էր են թադ րել, որ մաս նա գի տու թյան նա խա պատ վու
թյու նը հնա րա վոր է, որ պայ մա նա վոր ված լի նի նաև ըն տա նի քի 
նյու թա կան վի ճա կով, որը հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ, ի տար բե
րու թյուն անձ նա յին այլ հատ կա նիշ նե րի, այն կա րե լի է դի տար կել 
որ պես ըն տա նե կան ար ժեք նե րի առանց քա յին հատ կա նիշ:

Աղյու սակ 8
Ըն տա նի քի նյու թա կան վի ճա կի ազ դե ցու թյու նը մաս նա գի տու թյան 

ընտ րու թյան վրա (աղ ջիկ նե րի մաս նա գի տու թյուն նե րը) %

Նա խընտ րե լի  
մաս նա գի տու թյուն նե րը

Ըն տա նի քի նյու թա կան վի ճա կի գնա հա տու մը

Շատ 
վատ

Ավե լի 
շուտ 
վատ

Մի ջին Ավե լի 
շուտ 
լավ

Շատ 
լավ

Առող ջա պա հու թյուն  63,2 61,4 44,8 53,8 50,0

Տնտե սա կան 10,5 21,0 24,2 28,2 17,8

Ար հեստ ներ 36,8 17,5 14,4 7,7 11,1

Տե ղե կատ վա կան 
տեխնո լո գի ա ներ

5,3 10,5 9,8 6,4 11,1

Ինչ պես ցույց են տա լիս աղյու սակ նե րի տվյալ նե րը, տնտե սա
կան ոլոր տը և սպոր տը տղա նե րի հա մար ավե լի են գե րա դա սում 
իրենց նյու թա կան վի ճա կը լավ և շատ լավ գնա հա տող հարց վող նե
րը, իսկ առող ջա պա հու թյու նը, ար հեստ ներն ու ար վես տը՝ նյու թա
կան վի ճա կը վատ գնա հա տող նե րը: Իրենց նյու թա կան վի ճա կը 
վատ գնա հա տող ներն աղ ջիկ նե րի մաս նա գի տու թյուն նե րում ավե լի 
են նա խընտ րել առող ջա պա հու թյու նը, դա տա ի րա վա կան ոլոր տը, 
գի տու թյունն ու կրթու թյու նը: Նյու թա կան վի ճա կը լավ գնա հա տող
նե րի շրջա նում նկա տե լի է նույն մասն ագի տո ւթյուն նե րի սա կավ 
գրավ չու թյու նը, որը վկա յում է նյու թա կան գոր ծո նի որո շա կի ազդ
եցու թյուն նե րի մա սին:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԿ ՐՈՐԴ
ԱՄՈՒՍ ՆՈՒ ԵՎ ԿՆՈՋ ԿԵՐ ՊԱՐ ՆԵՐՆ  
ՈՒ ԴԵ ՐԵ ՐԻ ԲԱՇ ԽՈՒՄՆ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔՈՒՄ

2.1. Ամուս նու և կնոջ կեր պար նե րը
Ամուս նու և կնոջ նկատ մամբ պա հանջ նե րի մա սին կա րե լի է 

պատ կե րա ցում կազ մել նրանց իդե ա լա կան կեր պար նե րի մի ջո ցով, 
որոնք ըն տա նի քի ինս տի տու տի ու սում ա սի րու թյուն նե րի շրջա
նակ նե րում ընդգր կ ված բազ մա թիվ հար ցե րի թվում առ այ սօր բա
վա կա նին բարդ տե սա կան քննար կում ե րի առա րկա են: Կեր պարն 
ըն կած է մար դու ըն կալ ման, մտա ծո ղու թյան, լեզ վի և վար քի հի մքե
րում, որն ստի պում է բազ մա կող մա նի ու սում ա սի րու թյուն ներ իրա
կա նաց նել ֆի զի ո լո գի ա յի, հո գե բու ժու թյան, հո գե բա նու թյան, սո ցի
ո լո գի ա յի, բա նա սի րու թյան և այլ բնա գա վառ նե րում: Կեր պար նե րի 
այդ ան սահ ման բազ մա զա նու թյան մեջ սո ցիո լո գի ա յում կա րև որ
վում են ան ձի, զա նա զան սո ցի ա լա կան խմբե րի ընդ հան րաց ված 
կեր պար նե րը, որոնք նույն պես տա րաբ նույթ են: Ման րա մասն ու
սում ա սի րե լով իդ եա լա կան տի պե րի նկատ մամբ մո տե ցում ե րը, 
ներ կա յաց նե լով դրա ու սում ասի րման հետ կապ ված հար ցա կան
նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ նշվում է, որ այն իրե նից ներ կա յաց նում է 
թույ լատ րե լի մո տի վա ցիա՝ դրդե լով, կան խո րո շե լով վար քը26: Սույն 
շա րադ րան քի նպա տա կը մի այն իդե ա լա կան կնոջ և ամուս նու կեր
պար նե րին առնչ վող հար ցե րի քննար կում է, որն ըն տա նե կան ար
ժե հա մա կար գում կա րև որ դեր է կա տա րում:

Կեր պա րը, հան դի սա նա լով ան ձի վար քի հո գե բա նա կան կա
րև որ կար գա վոր իչ, պա րու նա կում է նաև փո խա դարձ պա հանջ ներ 
և ակն կա լիք ներ, որոնց ան համ ապա տաս խանու թյու նը մի ջանձ նա
յին հա ղոր դակց ման գոր ծըն թաց նե րում կա րող է բա ցա սա կան ազ

26 Jacq CoenenHunter, Le type ideal comme instrument de la recherche so
ciologiqe, Revu francaise de sociologie, 44 –3, 2003. p. 544.
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դե ցու թյուն ներ ու նե նալ ամուս նա կան զույ գե րի փոխ հա րա բեր ու
թյուն նե րի վրա: Դա կա րող է դրսև որ վել հատ կա պես այն դեպ քե
րում, երբ զույ գե րը նա խա մուս նա կան ծա նո թու թյան շրջա նում չեն 
ըն կա լել իդե ա լա կան կեր պա րին հա կա սող հատ կա նիշ նե րը և 
ամուս նա նա լուց հե տո, հա մա տեղ ապ րե լու ըն թաց քում, ան հան
դուր ժո ղա կա նու թյան մթնո լոր տի պայ մանն նե րում, զգում են այդ 
ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը, որը կա րող է բազ մա զան խնդիր
ներ հա րու ցել ըն տա նի քում: Իդե ա լա կան կնոջ և ամուս նու կեր պար
նե րը նույն պես բազ մա թիվ այլ կար գի հատ կա նիշ ներն ամ բող ջաց
նող հո գե բա նա կան ձև ա վո րում եր են, ուս տի զու գա հեռ ներ են 
անց կաց վում կարծ րա տի պե րի հետ: Ինչ խոսք, կարծ րա տի պը 
նույն պես կեր պար է, սա կայն դրանց ձև ա վոր ման աղ բյուր նե րը, մի
ջա վայ րը, մե խա նիզմ ե րը յու րահ ա տուկ են, որով պայ մա նա վոր
վում է դրանց բո վան դա կու թյու նը, գոր ծա ռույթ նե րը և վար քի կար
գա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ի տար բե րու թյուն այլ կեր պար
նե րի, որոն ցից շա տե րը ձև ա վոր վում են ոչ ամ բող ջա կան տե ղե
կատ վու թյան (այդ թվում նաև մի ջանձ նա յին հա ղոր դակ ցու թյան) 
մի ջո ցով, իդե ա լա կան կնոջ և ամուս նու կեր պար նե րը ձև ա վոր վում 
են ավե լի լայ նա ծա վալ հա սա րա կա կան կար ծի քի ազ դե ցու թյամբ, 
դառ նում վար քի ավե լի «կարծր» դիր քո րո շում եր և կա տա րում սո
ցի ո նոր մա տիվ մշա կույ թի, այդ թվում՝ ըն տա նի քի ինս տի տու տի 
կար գա վո րի չի գոր ծա ռույթ ներ:

Այս հար ցը մենք կփոր ձենք դի տար կել հե տև յալ ուղ ղու թյուն նե
րով՝ կա նանց և տղա մարդ կանց կեր պար նե րի կա ռու ց վ ած քն ըստ 
բո վան դա կու թյան, ու դրանց փո փոխ ման մի տում ե րը:

Նյու թե րի վեր լու ծու թյան հա մար որո շա կի բար դու թյուն է ներ
կա յաց նում նաև կեր պար նե րի առան ձին հատ կա նիշ նե րի խմբա վո
րու մը, որն անհ րա ժեշտ է նյու թի վի ճա կագ րա կան մշակ ման առու
մով: Դրանց խմբա վոր ման փոր ձե րը վաղ պատ մու թյուն ու նեն: Մո
տե ցում ե րը նույն պես բազ մա զան են: Սո ցի ա լա կան կեր պար նե րի 
ու սում ա սիր ման մեր փոր ձը ցույց է տա լիս, թե որ քան ծա վա լուն է 
ըն կալ ման օբյեկ տը, այն քան մե ծա թիվ և խայ տաբ ղետ են դրանց 
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վե րագր վող հատ կա նիշ նե րը սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում ե րում27: Այ
նո ւա մե նայ նիվ, առա վել նպա տա կա հար մար է գեն դե րա յին մո տե
ցու մը, քա նի որ այս դեպ քում մատ նանշ վում են սե ռե րի հատ կա նիշ
նե րը: Նման սկզբուն քից ել նե լով՝ փորձ է կա տար վել գեն դե րա յին 
նշա նա կու թյան դարձ ված քա բա նա կան մի ա վոր նե րը սիս տե մա վո
րել հիմ ա կան ամ բող ջաց նող սե մե րի հի ման վրա28: Սա կայն 
առանձ նաց ված դարձ ված քա բա նա կան խմբե րի կա ռուց ված քը որո
շա կի ճշգրտում ե րի կա րիք է զգում: Տա րած ված է նաև նյու թը ներ
կա յաց նել՝ ըստ կոնկ րետ հատ կա նիշ նե րի, որն առա վել հստակ 
պատ կեր է ար տա ցո լում29: Սույն շա րադ րան քում դրանց մի մա սը 
խմբա վոր վել է նաև ըստ կեն սա գոր ծու նե ու թյան ոլորտ նե րի, ինչ
պես օրի նակ, աշ խա տան քա յի նը և կեն ցա ղա յի նը:

Կեր պա րի վեր լու ծու թյու նը բա վա կա նին բարդ է, քա նի որ մեր 
խմբա վոր ման մեջ ընդգրկ ված ան գամ յու րա քան չյուր հատ կա նիշն 
է պա հան ջում ման րա մասն մի ջա ռար կա յա կան հե տա զո տու թյուն
ներ: Սա կայն այս տեղ կսահ մա նա փակ վենք միա յն հիմ ա կան հատ
կա նիշ նե րի և դրանց փո փոխ ման մի տում ե րի վեր լու ծու թյամբ: Սո
ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյու նն երում իդե ա լա կան կեր պա րի 
հատ կա նիշ ներն իրեն ցից ներ կա յաց նում են կոնկ րետ երև ույ թի 

27 Օганджанян Р. С. Некоторые вопросы формирования этнических стерео
типов в мононациональной среде// Психологический журнал, Том 10, N 1, 
1990.

28 Першай А. Семантика пола: Репрезентация гендерных отношений во фра
зео логии. Изд. «Европейский гуманитарный университет», Вильнюс, 
2014, с. 73 –74.

29 Օհանջանյան Ռ. Ավանդականն ու նորը ամուսնու և կնոջ կերպարներում, 
Հոգեկան առողջությունը և քրիստոնեությունը`համագործակցում և հաղ
թահարում: Գիտական աշխատանքների ժողովածու նվիրված քրիստո
նեու թյունը պետական կրոն հռչակելու 1700 ամյակին և հոգեկան առող
ջության համաշխարհային օրվան, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2001, էջ 
130–140, Գենդերային հարաբերությունների խճանկար. գենդերային սո
ցիալականացում, գենդերային հանդուրժողականություն, գենդերային 
ինք նություն (Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալներ) Հ. 
Գևորգ յանի խմբագրությամբ, «Էդիթ Պրինտ»  հրատ., Եր., 2011, էջ 83 –92, 
Գարգրցյան Լ. Ա., Հարությունյան Ի.Կ. Գենդերային սոցիալականացում. 
Գործընթացն ու արդյունքը, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2016, էջ 50 –61:
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նկատ մամբ ան ձի որո շա կի դիր քո րո շում՝ հան դի սա նա լով հա սա
րա կու թյան կող մից առա վել ըն դուն ված վար քի կա ղա պար ներ: Մի
և նույն ժա մա նակ, հարկ է նշել, որ բեր ված ցան կի տո կո սա յին հա
րա բե րու թյու նը չի մատ նան շում մյուս հատ կա նիշ նե րի ան տե սում: 
Ան ձը կա րող է նշել որևէ հատ կա նիշ՝ մյուս նե րը հա մա րե լով ինք նա
բե րա բար բնա կան, պար տա դիր պայ ման և դրանց չանդ րա դառ
նալ: Ինչ պես ցույց են տա լիս աղյու սա կի տվյալ նե րը, կա նանց և 
տղա մարդ կանց գե րա դա սե լի անձ նա յին հատ կա նիշ ներն էա կա նո
րեն տար բեր վում են: Կա նանց հատ կա նիշ նե րը հիմ ա կա նում ֆո

Աղյու սակ 9
Կնոջ և ամուս նու գե րա դա սե լի հատ կա նիշ նե րը, %

Հատ կա նիշ ներ
Կնոջ  

գե րա դա սե լի 
հատ կա նիշ նե րը

Ամուս նու  
գե րա դա սե լի 

հատ կա նիշ նե րը

Հա մես տու թյուն 54,9  –
Հո գա տա րու թյուն 41,9 53,6
Աշ խա տան քա յին հատ կա նիշ ներ 8,6 48,2
Կա մա յին հատ կա նիշ ներ  – 33,9
Հան դուր ժո ղա կա նու թյուն 26,8 24,5
Կնոջ նկատ մամբ լավ  
վե րա բեր մունք  – 21,4

Մաք րա սի րու թյուն 20,6  –
Մտա վոր հատ կա նիշ ներ 19,8 16,7
Ազն վու թյուն 9,1 19,5
Խնա յող լի նի 9,4  –
Սի րող լի նի 8,3  –
Բա րո յա կան լի նի 8,0 6,2
Կեն ցա ղա յին այլ հատ կա նիշ ներ 6,5  –
Ար տա քին տեսք 6,0  –
Հար գանք 5,5  –
Այլ հատ կա նիշ ներ 4,9 18,0
Դժվ. է պատ. 1,3 2,5
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կու սաց ված են ըն տա նե կան կյան քի ապա հով ման և նե րըն տա նե
կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման վրա: Տղա մարդ կանց 
նկատ մամբ հա սա րա կա կան պա հանջ նե րում կա րև որ վում են աշ
խա տան քա յին և կա մա յին հատ կա նիշ նե րը, որոնք ըն տա նի քի նյու
թա կան բա րե կե ցու թյան նա խա պայ ման են: Սա կայն նրանց հատ
կա նիշ նե րի թվում առա վել կա րև որ վել է հո գա տա րու թյու նը, հան
դուր ժո ղա կա նու թյունն ու կնոջ նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, որը 
վկա յում է նե րըն տա նե կան կյան քի առաջ նա հեր թու թյան մա սին: 
Կի րա ռա կան կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նի կա նանց և տղա մարդ
կանց պատ կե րա ցում երն իդե ա լա կան կնոջ և ամուս նու կեր պար
նե րի վե րա բե րյալ: Խնդի րը կա յա նում է նրա նում, որ նե րըն տա նե
կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի պատ
ճառ նե րի վեր լու ծու թյուն նե րում առ այ սօր պատ շաճ ու շադ րու թյուն 
չի հատ կաց վում իդե ա լա կան կեր պար նե րի դե րին: Սո ցի ո լո գի ա յում 
ամուս նա լու ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի դա սա կար գում ե րում 
հայտ նի են նաև նա խա մուս նա կան գոր ծոն նե րը, որոնք հիմ ա կա
նում ու նեն սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան բնույթ: 
Հո գե բա նա կան ու սում աս իրու թյուն նե րում այդ խնդրի շուրջ անդ
րա դառ նում են բազ մա թիվ հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րի, սա կայն 
խիստ հպան ցիկ են կնոջ և ամուս նու կեր պա րնե րի դե րի բա ցա հայ
տում ե րը: Մենք կար ծում ենք, որ ամուս նա կան զույ գ ե ր ի իդե ա լա
կան կեր պար նե րի ան հա մապ ատա սխա նու թյ ու նը նույն պես ան  հ ր
աժեշտ է ընդգր կել ըն տա նե կան բա խում ե րի պատ ճառ նե րի և ամ
ու սնա լու ծու թյուն նե րի նա խա մուս նա կան գոր ծոն նե րի թվում:

Այս տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ իդե ա լա կան կնոջ կեր պա րում կա
նանց և տղամ ա րդկանց պա տաս խան նե րում էա կան տար բե րու
թյուն նե րը նկա տե լի են «հա մես տու թյուն», «հո գա տա րու թյուն», 
«աշ խա տան քա յին հատ կա նիշ ներ», «հան դուրժ ող ա կա նու թյուն» և 
«կնոջ նկատ մամբ լավ վե րա բեր մունք» հատ կա նիշ նե րում: Այս տեղ 
կա ր ևոր վում է կա նանց հա մես տու թյան նկատ մամբ տղա մարդ
կանց և կա նանց պա հան ջի տար բե րու թյու նը, որը կա րող է ըն տա
նե կան հա մա կար գի հա մար խնդիր ներ հա րու ցել: Տղա մարդ կանց 
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հատ կա նիշ նե րի թվում կա նայք ավե լի են կա րև ո րում հո գա տա րու
թյու նը, աշ խա տան քա յին հատ կա նիշ նե րը և կնոջ նկատ մամբ լավ 
վե րա բեր մուն քը: Բա ցի այդ, արա կան սե ռի հարց վող նե րը կա նանց 
հա մե մատ ավե լի են կա րև ո րել կա մա յին և մտա վոր հատ կա նիշ նե
րը:

Աղյու սակ 10
Կա նանց և տղա մարդ կանց գե րա դա սե լի հատ կա նիշ նե րը՝  

ըստ հարց վող նե րի սե ռի, %

Կեր պա րա յին  
հատ կա նիշ նե րը

Կնոջ  
հատ կա նիշ ներ

Ամուս նու  
հատ կա նիշ ներ

իգա կան արա կան իգա կան արա կան

Հա մես տու թյուն 46,2 66,9  –  –
Հո գա տա րու թյուն 49,3 31,9 61,1 43,6
Աշ խա տան քա յին  
հատ կա նիշ ներ

31,3 5,5 52,5 42,3

Կա մա յին հատ կա նիշ ներ  –  – 30,3 38,7
Հան դուր ժո ղա կա նու թյուն 31,2 20,9 26,7 21,5
Կնոջ նկատ մամբ  
լավ վե րա բեր մունք

28,1  – 28,1 12,3

Մաք րա սի րու թյուն 23,0 17,2  –  –
Մտա վոր հատ կա նիշ ներ 17,6 22,7 13,6 20,9
Ազն վու թյուն 10,0 8,0 20,8 17,8
Խնա յող լի նի 10,0 8,6  –  –
Սի րող լի նի 8,6 8,0  –  –
Բա րո յա կան լի նի 9,5 6,1 8,1 4,9
Կեն ցա ղա յին այլ  
հատ կա նիշ ներ

8,1 4,3  –  –

Ար տա քին տեսք 5,4 6,7  –  –
Հար գանք 5,9 4,9  –  –
Այլ հատ կա նիշ ներ 5,9 3,7 19,5 16,0
Դժվա րա ցել են  
պա տաս խա նել

0,0 3,1 2,5 0,0
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Իդե ա լա կան կնոջ և ամու սու կեր պար նե րը ձև ա վոր վում են 
կոնկ րետ սո ցի ա լա կան իրա կա նու թյան պայ ման նե րում, որոնք ժա
մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վում են՝ ար տա ցոլ վե լով տար բեր սե
րունդ նե րի գի տակ ցու թյան մեջ: Ուս տի նյու թե րի վեր լու ծու թյու նը 
տա րի քա յին կտրված քով հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա ցա հայ տե
լու, թե այդ կեր պար նե րը որ քա նով են փո փո խուն: Սա կայն տա րի
քա յին խմբե րի պա տաս խան նե րի տար բե րակ նե րում առանձ նա
հատ կու թյուն ներ սա կավ են ար ձա նագր վել: 18 –29 տա րե կան հարց
վող նե րի 18,3 %ն է նշել կա նանց մաք րա սի րու թյու նը, իսկ 50 և 
բարձր տա րիք ու նե ցող նե րի՝ 26,5 %ը, խնա յո ղու թյու նը, հա մա պա
տաս խա նա բար, 3,7 %ը և 12,7 %ը, մտա վոր հատ կա նիշ նե րը՝26,8 % 
և 19,2 %ը: Ավագ սե րուն դը բա վա կա նին զրկանք նե րի մի ջով է ան
ցել, ուս տի պա տա հա կան չէ, որ կա րև ո րում է խնա յո ղու թյու նը: 
Մաք րա սի րու թյու նը նույն պես ավան դա կան պա հանջ նե րի թվում է 
եղել: Սա կայն կնոջ մտա վոր հատ կա նիշ նե րի մատ նան շու մը նոր 
ժա մա նակ նե րի պա հանջ նե րով է թե լադր վում: Ամուս նու հատ կա
նիշ նե րից ազն վու թյու նը նշել են 18 –29 տա րե կան նե րի 11,0 %ը իսկ 
50 և բարձր տա րի քի հարց վող նե րի 22,9 %ը: Ամուս նու ազն վու թյան 
վե րա բե րյալ այս տվյա լը բա ցառ ված չէ, որ ար տա ցո լում է հա սա
րա կա կան կյան քում, անձ նա կան հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լու գոր
ծըն թա ցում բա րո յա կան ար ժեք նե րի փո փոխ ման մի տում ե րը:

Որ պես կա նոն, հա սա րա կա կան կյան քի փո փո խու թյուն նե րի 
նա խա պայ ման է հան դի սա նում նաև կրթու թյու նը: Ուս տի հարկ է 
պար զել, թե այդ գոր ծոնն ազ դում է ար դյո՞ք կնոջ և ամուս նու կեր
պար նե րի ձև ա վոր ման վրա:

Աղյու սա կի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ կրթու թյու նը որոշ 
ազ դե ցու թյուն ու նի կնոջ և ամուս նու նկատ մամբ պա հանջ նե րի ձև
ա վոր ման վրա: Բարձ րա գույն կրթու թյամբ հարց վող ներն ավե լի են 
կա րև ո րել հո գա տա րու թյու նը, կա մա յին ու մտա վոր հատ կա նիշ նե
րը և ազն վու թյու նը:

Կնոջ և ամուս նու կեր պար նե րի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում ե
րի փո փոխ ման մի տում ե րի մա սին որո շա կի հստա կու թյուն են 



II. ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ

121

Աղյու սակ 11
Կնոջ և ամուս նու կեր պար նե րի վե րա բե րյալ տար բեր կրթա կան 

մա կար դակ ու նե ցող հարց վող նե րի պա տաս խան նե րը, %

Հատ կա նիշ ներ

Կնոջ  
հատ կա նիշ նե րը

Ամուս նու  
հատ կա նիշ նե րը
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Հա մես տու թյուն 60,3 50,0 46,6  –  –  –
Հո գա տա րու թյուն 28,7 49,1 53,4 42,6 53,7 67,0
Աշ խա տան քա յին 
հատ կա նիշ ներ 9,6 9,3 8,7 50,7 50,9 40,8

Կա մա յին  
հատ կա նիշ ներ  –  –  – 31,6 27,8 48,5

Հան դուր ժո ղա կա
նու թյուն 29,4 16,7 39,8 29,4 18,5 25,4

Կնոջ նկատ մամբ 
լավ վե րա բեր մունք 22,1 29,2 20,4

Մաք րա սի րու թյուն 17,6 23,1 19,4  –  –  –
Մտա վոր  
հատ կա նիշ ներ 14,7 16,7 30,1 14,0 14,8 20,4

Ազն վու թյուն 11,8 3,7 11,7 16,9 16,7 30,1
Խնա յող լի նի 5,1 13,9 8,7  –  –  –
Սի րող լի նի 8,8 5,6 7,8  –  –  –
Բա րո յա կան լի նի 6,6 9,3 9,7 3,7 7,4 7,8
Կեն ցա ղա յին այլ 
հատ կա նիշ ներ 8,8 5,6 7,8  –  –  –

Ար տա քին տեսք 4,4 4,6 8,7  –  –  –
Հար գանք 7,4 6,5 1,9  –  –  –
Այլ հատ կա նիշ ներ 3,7 2,8 10,7 21,3 12,0 17,5
Դժվա րա ցել են 
պա տաս խա նել 2,2 0,9 0,9 1,5 0,9 0,0
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մտցնում մեր տրա մադ րու թյան տակ եղած 1987 թ.ին Չա րեն ցա վան 
քա ղա քում և 2000 թ.ին Երև ա նի ու սա նո ղու թյան շրջա նում իրա կա
նաց ված հար ցում ե րի նյու թե րը30:

Չա րեն ցա վա նում տղա մարդ կանց և կա նանց նկատ մամբ ներ
կա յաց վող պա հանջ նե րում էա կան տար բե րութ յուն ներ էին նկատ
վում: Կա նայք գտնում էին, որ ի դեա լա կան ա մուս նու ա մե նա կար
ևոր հատ կա նիշ նե րը կեն ցա ղա յինն են (որի մեջ ընդգրկ վել էին, 
օրի նակ, հո գա տա րու թյու նը կնոջ և երե խա նե րի նկատ մամբ) 46,0 %, 
բա րո յա կա նը՝ 30,3 %, հա ղոր դակց վե լու հատ կա նիշ նե րը՝ 10,7 %, աշ
խա տան քա յի նը՝ 8,8 %: Տ ղա մարդ կանց հա մար ա մուս նու կեր պա րի 
կար ևոր հատ կանիշ ներն հե տև յալ քա նա կա կան տեսքն ու նե ին. բա
րո յա կան՝ 37,6 %, կեն ցա ղա յին՝ 32,9 %, աշ խատան քա յին՝ 15,2 %: 
Մ յուս հատ կա նիշ նե րը թե՛ տղա մար դիկ, թե՛ կա նայք սա կավ էին 
նշել: Վերլու ծե լով այս փաս տե րը՝ չի կա րե լի շրջան ցել որոշ հան գա
մանք ներ, ո րոնք վկա յում էին մեր հա սա րա կա կան կյան քում բա ցա
սա կան եր ևույթ նե րի եր ևան գա լու մա սին: Ինչ պես նշե ցինք, իդեա
լա կան ա մուս նու կեր պա րում կա նանց հա մար էա կան չէ ին աշ խա
տան քա յին և  ա ռա վել ևս մտ ավոր հատ կա նիշ նե րը: Այն հան գա
ման քը, որ այդ հատ կա նիշ նե րին կար ևո րութ յուն չեն տվել, խո սում 
է կոնկ րետ ժա մա նա կաշր ջա նում գո յու թյուն ու նե ցող հա սա րա կա
կան խոր քա յին երևույթ նե րի մա սին: Խորհր դա յին տա րի նե րին աշ
խա տան քով ա պա հո վվում էր յու րա քանչ յուր մարդ և դա լուրջ 
խնդիր չէր ներ կա յաց նում, որը դրսև որ վել էր ամուս նու կեր պա րում: 
Ի դեա լա կան կնոջ հատ կա նիշ նե րի ա ռանձ նաց ման հար ցում տղա
մարդ կանց և կա նանց բնու թագ րում ե րում բա վակա նին մեծ ընդ
հան րութ յուն ներ են ար ձա նագր վել:  Կա նայք գտնում են, որ ի դեա
լա կան կնոջ կարևո րա գույն հատ կա նիշ ներն են. կեն ցա ղա յի նը՝ 

30 Այդ հետազոտությունների մասին տես` Օհանջանյան Ռ. Ավանդականն 
ու նորը ամուսնու և կնոջ կերպարներում, Հոգեկան առողջությունը և 
քրիս տոնեությունը` համագործակցում և հաղթահարում: Գիտական աշ
խա տանքների ժողովածու նվիրված քրիստոնեությունը պետական կրոն 
հռչակելու 1700 ամյակին և հոգեկան առողջության համաշխարհային օր
վան, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2001, էջ 130 –140:
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47,2 %, բա րո յա կա նը՝ 24,0 %, կո մու նի կա տի վը՝ 19,4 %, աշ խա տան քա
յի նը՝ 6,4 %, իսկ տղա մար դիկ. կեն ցա ղա յի նը՝ 45,4 %, բա րո յա կա նը՝ 
27,2 %, կո մու նի կա տի վը՝ 11,3 %, աշ խա տան քա յի նը՝ 11,3 %: Ա մուս նու և 
կ նոջ ցան կա լի հատ կա նիշ նե րի վեր լու ծութ յու նը հան գեց նում է մեզ 
նաև մեկ այլ՝ բա րո յա կան եր ևույ թի գո յութ յան մա սին վար կա ծի 
ա ռա ջադր մա նը: Ի՞նչ է նշա նա կում այն փաս տը, որ ի դեա լա կան 
տղա մար դու հատ կանիշ նե րում այդ քան մեծ տո կոս են կազ մել բա
րո յա կան հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք, ի դեպ, մե ծա քանակ են նաև կնոջ 
կեր պա րում: Սա չի վկա յում ար դյո՞ք հա սա րա կա կան կյան քում ըն
տա նե կան, բա րո յա կան նոր մե րի փո փո խութ յան մա սին, ո րը ցա
վա գին է ըն դուն վում հա սա րա կութ յան բազմա թիվ շեր տե րի կող
մից: Ա վան դա կան բա րո յա կան նոր մե րի քայ քա յու մը և,  այս պես կոչ
ված, «ինտեր նա ցիո նալ» ապ րե լա կեր պի և վար քի նոր մե րի մուտ քը 
չէ արդ յո՞ք ըն տա նե կան ա նա խորժութ յուն նե րի և վե րար տադր ման 
դիր քո րոշ ման փո փո խութ յան պատ ճա ռը:

2000 թ.ի Երև ա նի ու սա նո ղու թյան հար ցում ե րի նյու թե րում 
ամուս նու կեր պա րում աշ խա տա սի րու թյունն ար դեն երկ րորդ կա րև
որ հատ կա նիշն էր՝ հա վա տար մու թյ ու նից հե տո: Սա վկա յում է, որ 
այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում տե ղի ու նե ցած քա ղա քա կան, սո ցի ալ
տնտե սա կան և այլ կար գի ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներն իրենց 
ազ դե ցու թյունն են թո ղել ըն տա նե կան հա մա կար գի վրա: Այ նո ւա
մե նայ նիվ, նշված երկ ու հար ցում ե րում նույն պես գե րակշ ռում էին 
ավան դա կան ըն տա նե կան պատկ եր ացում ե րը: Կնոջ կեր պա րում 
գե րակշ ռում էին ըն տա նի քին նվիր վա ծու թյու նը, հա մե ս տու թյու նը, 
հո գա տա րու թյու նը, մաք րա սի րու թյու նը, համ բե րա տա րու թյու նը, 
ազն վու թյու նը, իսկ ամուս նու կեր պա րում՝ըն տա նի քին նվիր վա ծու
թյու նը, հո գա տա րու թյու նը, համ բե րա տա րու թյու նը, կնո ջը հար գե լը, 
հաս կա ցող լի նե լը, ու շադ րու թյ ու նը: Հա մադ րե լով այս տվյալ նե րը 
2016 թ. մեր հարց ման տվյալ նե րի հետ կա րե լի է հան գել այն եզ րա
կա ցու թյա նը, որ սո ցի ա լա կան իրա կա նու թյան փո փո խու թյուն ներն 
ինչ որ չա փով ազ դում են կնոջ և ամուս նու մա սին պատ կե րա ցում
նե րի ձև ա վոր ման վրա: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանց մի ջու կը կազ մում 
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են մեր ավան դա կան ըն տա նե կան ար ժեք նե րը, որոնք մում են բա
վա կա նին հաս տա տուն:

2.2. Դե րե րի բաշ խումն ըն տա նի քում
Ըն տա նի քի ան դամ ե րի դե րե րի բաշ խու մը, հատ կա պես 

ամուս նու և կնոջ մի ջև, կա րև որ հիմ ախն դիր է, քա նի որ այն ու նի և՛ 
տե սա կան, և՛ գործ նա կան նշա նա կու թյուն: Տե սա կան առու մով այն 
հիմք է հան դի սա նում ըն տա նի քի դաս ակար գում ե րի, նե րըն տա նե
կան հա րա բե րու թյուն նե րի տե սու թյուն նե րի մշակ ման և այլ հար ցե
րի հա մար: Մի և նույն ժա մա նակ, դե րե րի բաշխ ման մեջ գո յու թյուն 
ու նե ցող ան հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է նպաս տել ըն տա նի քի ան
դամ ե րի մի ջև հա րաբ եր ու թյուն նե րի լար ման, բա խում ե րի, ամուս
նա լու ծու թյուն նե րի, բազ մա կող մա նի բաց ասա կան ազ դե ցու թյուն
ներ գոր ծել երե խա նե րի վրա և այլն:

Գո յու թյուն ու նեն դե րե րի բաշխ ման տար բեր սկզբունք ներ և 
դա սա կար գում եր, որոնց հիմ քում կա րև որ վում է ոչ մի այն ըն տա
նի քի ան դամ ե րից որևէ մե կի հե ղի նա կու թյան սու բյեկ տիվ ըն կա
լու մը, այ լև դե րե րի իրա կան բաշ խում ըն տա նի քում: Է. Տ. Կա րա
պետ յա նը եր ևան յան ընտա նիք նե րը՝ ըստ նե րըն տա նե կան իշ խա
նութ յան բաշխ ման բնույ թի, բա ժա նում է եր կու տի պի՝ ըն տա նիք ներ՝ 
հիմ ված հա վա սա րութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի վրա, և  ըն տա
նիք ներ, ո րոն ցում, որ պես գլխա վոր, ճա նա չվում է մե ծա հա սակ ան
դամ ե րից որ ևէ մե կը31: Այլ կերպ, ա ռա ջին տիպն ան վան վում է դե
մոկ րա տա կան, երկ րոր դը՝ ավ տո րի տար32: Ամե նա տա րած ված դա
սա կար գում ե րից է ըն տա նի քի երեք տի պե րի առանձ նա ցու մը.

1. Ավան դա կան կամ պատ րի ար խալ ըն տա նիք. դրան բնո րոշ 
են՝ ա) կնոջ տնտե սա կան կախ վա ծու թյունն ամուս նուց, բ) 
ըն տա նե կան կյան քի հստակ գոր ծա ռու թա յին բա ժա նու մը, 
տղա մար դու և կնոջ պար տա կա նու թյուն նե րի ամ րագ րու մը, 

31 Населени Еревана. Этносоциօлогическое исследование, изд, «АН Арм. 
ССР», Ер., с.132.

32 Նույն տեղում, էջ 133:
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որ տեղ ամու սի նը տան կե րակ րողն է, իսկ կի նը՝ տնտե սու
հի, գ) ըն տա նի քի գլխա վո րի ան վե րա պահ ըն դու նու մը:

2. Նոր ավան դա կան ըն տա նիք. այս տեղ պահ պան վում են 
տղա մար դու լի դե րու թյան ավան դա կան դիր քո րո շում երն 
ու ամուս նու և կնոջ մի ջև ըն տա նե կան պար տա կա նու թյուն
նե րի տա րան ջա տու մը: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն առա ջին 
տի պի, այն չու նի բա վա րար տնտե սա կան հիմ քեր: Այս տի
պը հա ճախ ան վա նում են նաև շա հա գոր ծող, քա նի որ կի նը 
տղա մար դուն հա վա սար աշ խա տում է՝ մի և նույն ժա մա նակ 
հո գա լով կեն ցա ղա յին հոգ սե րը:

3. Էգա լի տար ըն տա նիք (հա վա սար նե րի ըն տա նիք). բնո րոշ 
գծերն են՝ ա) ըն տա նի քի ան դամ ե րի մի ջև ըն տա նե կան 
պար տա կա նու թյուն նե րի հա մա չափ բաշ խու մը, կեն ցա ղա
յին հար ցե րի լուծ ման դեպ քում իրար փո խա րի նե լը, որն 
ան վան վում է նաև դե րա յին սի մետ րիա, բ) ըն տա նի քի հա
մար կա րև որ հար ցե րի քննար կում և որո շում ե րի հա մա
տեղ ըն դու նում, գ) հա րա բե րու թյուն նե րի հու զա կան հա
գեց վա ծու թյուն:

Նշվում է նաև ըն տա նի քի ան ցու մա յին տի պե րի մա սին, որոն
ցում տղա մարդ կանց դե րա յին դիր քո րո շում ե րը կրում են ավե լի 
ավան դա կան բնույթ, քան նրանց փաս տա կան վարքն է: Կամ, ընդ
հա կա ռա կը, ժո ղովր դա վա րա կան դիր քո րո շում ե րի դեպ քում տղա
մար դը սա կավ է մաս նակ ցում տնա յին աշ խա տանք նե րին33: Մեր 
ու սում ա սի րու թյուն ներն ապա ցու ցում են, որ տղա մարդ կանց և 
կա նանց դե րերն ըն տա նի քում բա վա կա նին ան հա վա սա րա չափ են 
բաշխ ված:

33 Социолгия: Учебник для вузов. Под ред. Лавриненко В. Н., М., ‘’Культура 
и спорт’’, Изд. “ЮНИТИ’’, 1998,с. 215216.
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Աղյու սակ 12
Դե րե րի բաշ խում ըն տա նի քում, %
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Ամու սի նը /հայ րը/ 20,1 1,6 0,5 0,3 1,3 6,3 1,0 16,1

Կի նը /մայ րը/ 64,8 87,8 88,8 87,8 19,3 29,9 32,0 10,2

Երե խա նե րը 6,0 2,9 6,8 6,0 1,8 2,6 2,1 3,1

Ծնող նե րը 
 /տատ, պապ/ 7,3 6,0 1,6 1,8 1,0 6,0 1,3 2,6

Այլ պատասխան 1,8 1,8 2,3 4,2 0,8 2,1 1,8 3,1

Կի րա ռե լի չէ  –  –  –  – 75,8 53,1 61,7 64,8

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ինչ պես տես նում ենք, մեր իրա կա նու թյան մեջ բա վա կա նին 
հստակ են բաշխ ված ըն տա նե կան դե րե րը: Դրանք կրում են գեն դե
րա յին բնույթ: Առ այ սօր, կնոջ ու սե րին է ըն կած ըն տա նե կան հոգ սե
րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը: Տղա մար դիկ հա մե մա տա բար շատ են 
օգ նում մի այն սննդամ թերք գնե լու հար ցում: Տղա մարդ կանց գի
տակ ցութ յան մեջ ձևա վոր վել է ո րո շա կի ըն տա նե կան աշ խա տանք
նե րի բաշխ ման կարծ րա տիպ, որն ի դեա լա կան տղա մար դու կեր
պա րի կա րև որ բաղ կա ցու ցիչ նե րից է և ձևա վոր վում է դաս տիա րա
կութ յան դե ռևս վաղ շրջա նում: Ամ բողջ դաս տիա րա կութ յան հա մա
կար գը ոչ մի այն ազ դում է գի տակ ցութ յան վրա, այ լև սո վո րեց նում 
ո րո շա կի հմտութ յուն ներ, աշ խա տանք: Մեր ժո ղովր դի ա վան դա
կան կեն ցա ղում և դաս տիա րա կութ յան հա մա կար գում տղա մարդ
կանց և կա նանց դե րե րը, նրանց գոր ծա ռույթ նե րը խստիվ ա ռանձ
նաց ված էին և  դրանց հա մա պա տաս խան էլ ար մա տա վոր վում էին 
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հմտութ յուն նե րը: Բազ մա թիվ աշ խա տանք ներ, ո րոնք կա րող էին 
ար դի ըն տա նի քում անհ րա ժեշտ լի նել՝  թեթ ևաց նե լու կա նանց հոգ
սե րը, ոչ մի այն տղա մար դու կեր պա րին բա ցա սա կան, «հե ղի նա
կազր կող» ե րանգ են հա ղոր դում տղա մար դու պատ կե րա ցում ե
րում՝ թույլ չտա լով զբաղ վե լու «կա նա ցի» աշ խա տանք նե րով, այ լև 
նրանք պար զա պես այդ հմտութ յուն նե րին չեն տի րա պե տում ողջ 
կյան քի ըն թաց քում: Ի. Ս. Կո նը նշում է, որ գեն դե րա յին դե րե րի յու
րա ցու մը փո փոխ վող գոր ծըն թաց է և տե ղի է ու նե նում գեն դե րա յին 
գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի ու ժեղ ազ դե ցու թյամբ, որոնք կեր պա
րա նա փոխ վում են՝ կախ ված սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րից և մշա կու
թա յին հա մա տեքս տից: Այդ գոր ծըն թաց նե րում կա րող են ձև ա վոր
վել գեն դե րա յինդե րա յին բա խում եր՝ տղա մարդ կանց մեջ առա
ջաց նե լով սթրե սա յին վի ճակ ներ: Տղա մար դիկ սթրես են տա նում ոչ 
մի այն այն դեպ քում, երբ իրենց ան կա րող են հա մա րում կա տա րե լու 
իրենց տղա մար դու դե րի պա հանջ նե րը (օրի նակ՝ հա ջող կա րի ե րա 
ու նե նալ կամ ըն տա նի քը պա հել), այ լև երբ իրա վի ճա կը պա հան ջում 
է նրան ցից «ոչ տղա մարդ կա յին վարք» (օրի նակ՝ նստել տա նը և 
խնա մել փոքր երե խա յին): Այդ զգա ցում ե րը տղա մարդ կանց մեջ 
նպաս տում են դեպ րե սիվ տրա մադ րու թյուն նե րի, սո ցի ա լա կան 
ապա տի ա յի առա ջաց մա նը, ինք նաս պա նու թյուն նե րի նկատ մամբ 
հա կում ե րին, դժվա րու թյուն նե րի հետ ակ տիվ պայ քա րից խու սա
փե լուն, իրենց անօգ նա կա նու թյու նը ու րիշ նե րին շա հա գոր ծե լու մի
ջոց օգ տա գոր ծե լուն34:

Հարկ է ճշտել, նաև թե ըն տա նի քի որ տի պին կա րե լի է վե րագ
րել մեր ըն տա նի քը, որի հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել նաև կնոջ 
աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե րը: Ըստ մեր նյու թե րի՝ 
կա նանց կրթա կան մակ ա ր դա կը տղա մարդ կանց հա մե մատ որոշ 
չա փով բարձր է: Մի ջին մաս նագ իտ ա կան կրթու թյուն ու նեն կա
նանց 29,4 %ը, իսկ տղա մարդ կանց 26,4 %ը, բար ձրա գույն կրթու
թյուն՝ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 29,0 %ը և 22,1 %ը: Սա կայն տղա

34 Кон И. Гегемонная маскулинность как фактор мужского (не)здоровья. //
Социология: теория, методы, маркетинг, 2008, N 4, c. 7–8. 
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մար դիկ ավե լի մեծ չա փե րով են ընդգրկ ված աշ խա տան քա յին ոլոր
տում: Այս պես, աշ խա տում կամ աշ խա տանք են փնտրում տղա
մարդ կանց 77,9 %ը, իսկ կա նանց՝ 35,3 %ը: Այս փաս տը բա ցատ րե լը 
որո շա կի բար դու թյ ու ն  ն երի հետ է կապ ված: Աշ խա տան քա յին ոլոր
տում կա նանց սա կավ ընդգ րկվա ծու թյու նը կա րող է բա ցատր վել և՛ 
կնոջ ավան դա կան դե րով, որ տեղ կնոջ աշ խա տան քին էա կան դեր 
չի տրվում, և՛ մեր աշ խա տա շու կա յում աշ խ  ատա տե ղե րի սա կա վու
թյամբ, որը հան րա պե տու թյան առ ջև ծա ռա ցած լուրջ խնդիր նե րից 
է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան գամ բեր ված տվյ ալ ներն ապա ցու ցում են, 
որ կա նանց բա վա կա նին մի ստվար հատ ված աշխ ա տ ան քը հա մա
տե ղում է ըն տա նե կան աշ խա տանք նե րի հետ, որը որոշ հիմ քեր է 
տա լիս են թադ րե լու, որ տա րած ված է նաև նոր ավան դա կան ըն
տա նի քի տի պը, սա կայն ոչ մե նիշ խա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հատ կա նի շով: Նման իրա վի ճակ ներ է գրանց վել ավան դույթ նե րը 
պահ պա նող նաև այլ ազ գե րի շրջա նում: Նշե լով, որ չնա յած հար
ցում ե րի ըն թաց քում եր կու սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էլ գե րա դա
սել են ըն տա նի քի ավան դա կան տի պը, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա նայք 
լայ նո րեն ընդգրկ ված են աշ խա տան քա յին ոլոր տում: Եվ դա բա
ցատր վում է ոչ մի այն ըն տա նի քի նյու թա կան ապա հով ման, այ լև 
ար ժե հա մա կար գի փո փո խու թյամբ: Աշ խա տանքն ու կրթու թյու նը 
տղա մարդ կանց և կա նանց շրջա նում հա մար վում են կա րև որ կեն
սա կան ար ժեք ներ: Էա կան նշա նա կու թյուն ու նի նաև ամուս նու թյան 
ոչ հաս տա տուն լի նե լը, որը կա նանց ստի պում է ձգտե լու ու նե նալ 
կրթու թյուն և աշ խա տանք՝ որ պես տնտե սա կան ան կա խու թյան 
երաշ խիք: Մի և նույն ժա մա նակ, սո ցի ա լա կան շեր տա վո րու մը, հա
սա րա կու թյան ապա հով ված շեր տե րի ձև ա վո րու մը նպաս տում են 
ըն տա նի քի ավան դա կան մո դե լի հայտն վե լուն35: Ան գամ Դաղս տա
նում, որ տեղ ամուր են ավան դա կան և կրո նա կան վար քի նոր մե րը, 
նկատ վել են կա րի ե րա յին տի պի ըն տա նիք նե րի թվա քա նա կի ավե
լաց ման մի տում եր, որ տեղ զույ գե րը ձգտում են սկզբում մաս նա գի

35 Бурханова Ф. Б. Брак и семья у башкир// Социологические исследования, 
2015, N 8, с. 74.
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տա կան կա րի ե րա յի՝ չպլա նա վո րե լով երե խա ու նե նա լը, մինչ մաս
նա գի տա կան և նյու թա կան հաս տա տուն վի ճա կի հաս նե լը36: Նման 
գոր ծըն թաց նե րից զերծ չէ նաև մեր հա սա րա կա կան կյան քը:

Ըն տա նի քում աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման պատ կե րը 
ավե լի հստա կեց վում է սո ցի ա լա կան տար բեր շեր տե րի պա տաս
խան նե րի հա մադր մամբ: Աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման հար
ցում կա նանց և տղա մարդ կանց պա տաս խան նե րում որոշ տար բե
րու թյուն ներ են նկատ վում: Հիմ ա կան օր նա չա փու թյունն այն է, որ 
որոշ աշ խա տանք նե րում կա նայք ավե լի սա կավ են նշել տղա մարդ
կանց մաս նակ ցու թյու նը, իսկ տղա մար դիկ՝ կա նան ցը: Սննդի պատ
րաստ ման գոր ծում տղա մարդ կանց մաս նակ ցու թյու նը նշել են 
տղա մարդ կանց 3,1 %ը, իսկ կան անց՝ 0,5 %ը, սննդամ թեր քի գնու
մը, հա մա պա տաս խա նա բար, 25,8 %ը և 15,8 %ը, ծեր ծնող նե րի 
խնամ քը՝ 2,5 %ը և 0,5 %ը, երե խա նե րին զբո սան քի տա նե լը՝ 9,8 և 
3,6 %ը, գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի իրա կա նա ցու մը՝ 
19,6 %ը և 13,6 %ը: Սա հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված է կա տար
վող աշ խա տանք նե րի ծա վալ նե րի և կար ևո րու թյան աս տի ճա նի ըն
կալ ման հո գե բա նա կան մե խա նիզմ ե րով, որոնք կա ր ող են բազ
մա թիվ բա ցատ րու թյուն ներ ու նե նալ ու պա հան ջում են առան ձին 
հո գե բա նա կան ու սում ա սի րու թյուն ներ: Ըստ տա րի քա յին և կրթա
կան հատ կա նի շի՝ պա տա սխան նե րի տար բե րակ նե րի տվյալ նե րում 
էա կան տար բե րու թյուն ներ չեն գրանց վել:

Մեր հար ցա թեր թում աշ խա տանք նե րի ցան կում առանձ նաց
վել էր նաև գյու ղատն տե սա կան աշ խա տան քը, որի նպա տա կը գյու
ղա կան բնա կա վայ րե րում դե րե րի բաշխ ման առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը պար զելն էր: Այդ աշ խա տանք նե րի հիմ ա կան իրա կա
նաց նո ղը տղա մարդն է: Սա կայն մեզ հե տաքրք րում էր նաև դրան
ցում երե խա նե րի մաս նակ ցու թյան ծա վալ նե րի որո շու մը, որը 
կա րև որ գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նի: Հայտ նի է, որ օրեն քով 
ար գել վում է ան չա փա հաս նե րի ներգ րա վու մը աշ խա տան քա յին 

36 Верещагина А. В., Шахбанова М. М. Նշվ., աշխ., էջ 84:
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գոր ծու նե ու թյան ոլոր տում37: Սա կայն հան րա պե տու թյու նում, հատ
կա պես Երև ա նում, հա ճախ ենք տես նում առևտ րով զբաղ վող երե
խա նե րի, ան գամ առևտ րի կե տե րում: Ըստ սույն հար ցում ե րի նյու
թե րի՝ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում երե խա նե րի 8,0 %ը զբաղ վում 
է գյու ղատ նտե սա կան աշ խա տանք նե րով: Չխո րա նա լով դրա բազ
մա կող մա նի գնա հատ ու մ երում՝այ նո ւա մե նայ նիվ, հարկ է նշել որ 
այն ու նե նում է նաև բա ցա սա կան հե տև անք ներ: Փոր ձա գի տա կան 
հար ցում ե րում որոշ դպրոց նե րի ղե կա վա րու թյու նը և ու սու ցիչ նե րը 
նշում էին, որ գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի եռուն շրջա
նում, ծնող նե րը երե խա նե րին տա նում են աշ խա տե լու՝ կտրե լով դա
սե րից: Հատ կա պես մեծ ափ սո սանք էին հայտ նում այն դեպ քե րի 
հա մար, որ դա սե րից կտրվում են նաև լավ սո վո րող աշա կերտ նե րը, 
որն ազ դում էր նրանց առա ջա դի մու թյան վրա38: Փաս տո րեն, այս 
խնդի րը հան րա պե տու թյու նում դե ռևս լի ո վին չի լուծ վել, հատ կա
պես՝գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում:

37 Ըստ ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 17րդ հոդվածի աշխատող են հա
մարվում նաև ծնողներից մեկի կամ որդեգրողի կամ հոգաբարձուի գրա
վոր համաձայնությամբ աշխատանքային պայմանագրով աշխատող 
տասն չորսից մինչև տասնվեց տարեկան անձինք: Տասնչորսից մինչև 
տասն վեց տարեկան անձինք կարող են ընդգրկվել միայն նրանց առող
ջությանը, անվտանգությանը, կրթությանը և բարոյականությանը  չվնա
սող ժա մա նա կա վոր աշ խա տանք նե րում: Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսգիրք: 

 http://www.irtek.am/views/ act .as  px?aid=150028 (24. 10. 2017):
38 Օհանջանյան Ռ., ԴԱՆ, Սյունիքի մարզ, 2016:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐ ՐՈՐԴ
ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԲԱ ԽՈՒՄ ՆԵ ՐԸ  
ԵՎ ԱՄՈՒՍ ՆԱ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

3.1. Ըն տա նե կան բա խումն ե րի պատ ճառ նե րը
Ան կա խա ցու մից հե տո Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, ին

տեգր վե լով մի ջազ գա յին կա ռույց նե րում, իրա կա նաց րեց բազ մա
թիվ ար մա տա կան քայ լեր, որոնք նպաս տում են հա մա մարդ կա յին 
ար ժեք նե րի տա րած մա նը մեր հա սա րա կա կան կյան քում: Կա րև ո
րա գույն ար ժեք նե րի թվին է պատ կա նում մար դու իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը, որն օրենսդ րա կան դաշ տի մշակ ման և կի րառ
ման ար դյուն քում հայտն վեց հա սա րա կու թյան ու շադ րու թյան կենտ
րո նում: Այդ իրա վունք նե րի թվում կա րև որ վեց նաև կա նանց և երե
խա նե րի իրա վունք նե րի դե րը, որը մինչ ոչ վաղ ան ցյա լը, որ պես 
լուրջ հիմ ախն դիր չէր ըն կալ վում: Հա յաս տա նի Հան րապ ետու թյու
նը, մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան կա տա րե լով 
իրա վա կան բա րե փո խում եր, 1992 թ. հու նի սի 1ից մի ա ցել է «Երե
խա յի իրա վունք նե րի մա սին», իսկ 1993 թ. հու նի սի 9ից՝ «Կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կա նու թյան բո լոր ձև ե րի վե րաց ման մա սին» 
ՄԱԿի կոն վեն ցի ա նե րին: Օրենսդ րա կան դաշ տի ստեղ ծու մը կա
րև որ նա խա պայ ման է հան դի սա նում ըն տա նե կան բա խում ե րի 
կան խար գել ման հա մար: Ըն տա նե կան բա խում ե րի նկատ մամբ 
հա սա րա կա կան ակ տիվ ար ձա գանք նե րը պայ մա նա վոր վում են 
դրանց բազ մա թիվ բա ցա սա կան հե տև անք նե րով՝ առա ջաց նե լով 
ըն տա նի քի ան դամ ե րի ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան խնդիր ներ, 
աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ու սո վո րող նե րի առա ջա դի մու
թյան ան կում, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի թվաք  ան ակի ավե լա ցում և, 
հա մա պա տաս խա նա բար, թե րի ըն տա նիք նե րի ձև ա վո րում, ծնե լի
ու թյան նվա զում, բա րո յա կան նոր մե րի ան կում, ալ կո հո լի չա րա շա
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հում և այլն, որոնց թվար կու մը բա վա կա նին եր կար ցանկ կկազ մի39: 
Ըն տա նե կան հա մա կար գը ժո ղովր դի ամե նա հաս տա տուն կա ռույց
նե րից է և չնա յած սո ցի ա լա կան իրա կա նու թյան փո փո խու թյուն նե
րի ազ դե ցու թյամբ այն որոշ չա փով ձև ա փոխ վում է, այ նո ւա մե նայ
նիվ, հիմ ա կա նում կա ռա վար վում է գո յու թյուն ու նե ցող ավան
դույթ նե րի ու ժով: Այդ ավան դույթ նե րը միշտ չէ, որ կա րող են հա մա
պա տաս խա նել օրենսդ րա կան դաշ տի պա հանջ նե րին, քա նի որ 
բազ մա թիվ ավան դույթ ներ քա րա ցած բնույթ ու նեն և դրանց փո փո
խու թյու նը ժա մա նակ և նպա տա կա ուղղ ված կազ մա կեր պա կան ու 
քա րոզ չա կան աշ խա տանք ներ է պա հան ջում: Ըն տա նե կան բա
խում երն ու սում ա սիր վում են գի տա կան մի շարք բնա գա վառ նե
րի կող մից՝ քրե ա գի տու թյան, հո գե բա նու թյան, սո ցի ոլ ոգիա յի և 
այլն: Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րում հիմ ա կան ու
շա դրու թյու նը հատ կաց վում է դրանց տե սակ նե րին, տա րած վա ծու
թյան չա փե րի որոշ մա նը և առա ջաց ման սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րի 
բա ցա հայտ մա նը: Ըն տա նե կան բա խում ե րը հա ճախ դի տարկ վում 
են նաև ըն տա նե կան բռնա րարք նե րի հա մա տեքս տում, որը նույն
պես ար դյու նա վետ մո տե ցում է և տա լիս է վեր լու ծու թյուն նե րի լայն 
հնա րա վո րու թյուն: Պաշ տո նա կան մո տե ցում ե րով ըն տա նե կան 
բռնու թյուն նե րը դա սա կարգ վում են՝ ֆի զի կա կա նի, հո գե բա նա կա
նի, սե ռա կա նի և տնտե սա կա նի40: Սա կայն սո ցի ո լո գի ա կան հե տա
զո տու թյուն նե րում բա վա կա նին բարդ է տնտե սա կան բա ղադ րի չի 
գրան ցու մը, քա նի որ դրանց հիմ ա կան մասն իրա վա կան դաշ տի 
խնդիր նե րի թվում են և տե ղե կատ վա կան առու մով՝ ան հա սա նե լի 
լայն հաս ա րա կու թյա նը: Ըն տա նի քի սո ցի ո լո գի ա յում առա վել տա

39 Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում (սո
ցիո լոգիական հետազոտություն), Եր., «Զանգակ 97»  հրատ., 2002, էջ 50:

40 Հիմք ընդունելով ՄԱԿի համապատասխան Կոնվենցիան, 2011թ.ի 
ապրիլի 7ին Եվրոպական Խորհրդի նախարարների Կոմիտեն ընդունել 
է կանանց նկատմամբ և կենցաղային բռնությունների կանխարգելման 
մասին նոր Կոնվենցիա: Конвенция Совета Европы о предотвращении 
и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 
(Стамбульская конвенция). http://websitepace.net/documents/.
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րած ված է տնտե սա կան բռնու թյան տա րա տե սակ նե րից հիմ ա կա
նում աշ խա տան քի նկատ մամբ ար գել քի ուս ում ա սի րու մը, որն 
իրա կա նաց վել է սույն աշ խա տան քում: Ինչ պես վկա յում են նյ ու թե
րը, մեր ըն տա նիք նե րում բա խում եր առ կա են, սա կայն հա մե մա
տե լով բա զմ աթիվ այլ երկր նե րում տի րող իրա վի ճա կի հետ՝ հայաս
տանյան մի ջա վայ րում դրանց տա րածվ ա ծ ու թյունն ան հա մե մատ 
փոքր է41:

wԱղյու սակ 13
Ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի գնա հա տու մը, %

Գնա հա տա կան ներ Հա ճա խա կա նու թյուն

Շատ վատ 0,5
Ավե լի շուտ վատ 1,0
Մի ջին 7,6
Ավե լի շուտ լավ 28,4
Շատ լավ 56,0
Մե նակ է ապ րում 6,5
Ըն դա մե նը 100,0

Մեր բնակ չու թյան հիմ ա կան հատ վա ծը ըն տա նե կան հա րա
բե րու թյուն նե րը գնա հա տում է լավ և շատ լավ: Սա կայն հնա րա վոր 
է, որ սույն գնա հա տում ե րը հեն վում են ըն տա նե կան հա րա բե րու
թյուն նե րի ավան դա կան պատ կե րա ցում ե րի վրա, որոն ցում որոշ 
բա խում ե րի նկատ մամբ գո յու թյուն ու նի հան դուր ժո ղա կան վե րա
բեր մունք:

Ըն տա նե կան բա խում ե րի պատ ճառ նե րը բազ մա թիվ են և 
բազ մա տե սակ ու պայ մա նա վոր ված են սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րով 
և անձ նա կան բնույ թի հատ կա նիշ նե րով:

Ինչ պես տես նում ենք, բա խում ե րի ամե նա հիմ ա կան պատ
ճառ է նշվել ֆի նան սա կան վի ճա կը և գոր ծազր կու թյու նը, որը մեր 
սո ցի ա լա կան իրա վի ճա կի, ցածր կեն սա մա կար դա կի, աղ քա տու

41 Хиладжева Г. Ф. Насилие в семье как социальная проблема современного 
общества//  Социологические исследования, 2015, N 8, с. 6163.
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թյան բարձր մա կար դա կի ար տա ցո լում է: Տնտե սա կան պատ ճառ
նե րի թվում կա րև որ վել է նաև բնա կա րա նա յին, կեն ցա ղա յին պայ
ման նե րի դե րը, որը կա րող է էա կան խո չըն դոտ հան դի սա նալ երի
տա սարդ ըն տա նիք նե րի ձև ա վոր ման գոր ծում: Բազ մա թիվ հո գե

Աղյու սակ 14
Ըն տա նե կան բա խում ե րի պատ ճառ նե րը, %

Պատ ճառ ներ  %

Բնա կա րա նա յին, կեն ցա ղա յին պայ մ ան նե րը 19,8
Վատ բնա վո րու թյու նը 20,8
Երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հ ա  ր ցում  
ան հա մա ձայ նու թյու նը

5,7

Նա խա սի րու թյուն նե րի, հա յացք նե րի  
տար բե րու թյու նը

18,0

Ֆի նան սա կան վի ճա կը, գոր ծազր կու թյու նը 80,7
Անու շադ րու թյունն ըն տա նի քի նկա տ մամբ 10,4
Ծնող նե րի և ազ գա կան նե րի նկատ մամբ  
ան հար գա լից վե րա բեր մուն քը

3,1

Սի րո, հար գան քի բա ցա կա յու թյու նը 12,5
Խան դը 16,9
Ամուս նու ան հա վա տար մու թյու նը 16,9
Կնոջ ան հա վա տար մու թյու նը 14,1
Սե ռա կան կյան քում ամու սին նե րի  
ան հա մա տե ղե լի ու թյու նը

0,8

Ծնող նե րի բա ցա սա կան վե րա բեր մ ու նքն  
ամուս նու / կնոջ նկատ մամբ 

4,7

Այլ ազ գա կան նե րի բա ցա սա կան վե ր աբեր մունքն 
ամուս նու / կնոջ նկա տ մամբ

1,0

Ալ կո հո լի չա րա շա հու մը 7,3
Իրար չհաս կա նա լը, փոխ հա մաձ ա յ ն ու թյան չգա լը, 
մի մյանց կար ծիք ներ չը նդու նե լը

5,5

Այլ պա տաս խան 6,3
Դժվա րա նում է պա տաս խա նել 0,8
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Աղյու սակ 15
Տա րի քա յին խմբե րի պա տաս խան ներն ըն տա նե կան  

բա խում ե րի պատ ճառ նե րի մա սին %

Պատ ճառ ներ 18 –29 տ. 30 –49 տ. 50 և բարձր

Բնա կա րա նա յին, կեն ցա ղա յին 
պայ մ ան նե րը

17,1 17,6 22,9

Վատ բնա վո րու թյու նը 9,8 21,3 25,9
Երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան 
հ ա  ր ցում ան հա մա ձայ նու թյու նը

7,3 6,6 4,2

Նա խա սի րու թյուն նե րի, հա յացք նե րի 
տար բե րու թյու նը

23,1 14,0 18,7

Ֆի նան սա կան վի ճա կը,  
գոր ծազր կու թյու նը

69,5 86,8 81,9

Անու շադ րու թյունն ըն տա նի քի  
նկա տ մամբ

9,8 13,2 8,4

Ծնող նե րի և ազ գա կան նե րի  
նկատ մամբ ան հար գա լից  
վե րա բեր մուն քը

6,1 2,2 2,4

Սի րո, հար գան քի բա ցա կա յու թյու նը 17,1 12,5 10,2
Խան դը 24,4 16,9 13,3
Ամուս նու ան հա վա տար մու թյու նը 19,5 19,1 13,9
Կնոջ ան հա վա տար մու թյու նը 15,9 16,9 10,8
Սե ռա կան կյան քում ամու սին նե րի 
ան հա մա տե ղե լի ու թյու նը

0,0 0,7 1,2

Ծնող նե րի բա ցա սա կան վե րա բեր մու
նքը ամուս նու / կնոջ նկատ մամբ 

3,7 5,1 4,8

Այլ ազ գա կան նե րի բա ցա սա կան 
վե ր աբեր մունքն ամուս նու / կնոջ 
նկա տ մամբ

2,4 0,7 0,6

Ալ կո հո լի չա րա շա հու մը 6,1 5,1 9,6
Իրար չհաս կա նա լը, փոխ հա մաձ ա յ ն ու
թյան չգա լը, մի մյանց կար ծիք ներ 
չը նդու նե լը

7,3 6,6 3,6

Այլ պա տաս խան 4,9 3,7 9,0
Դժվա րա նում է պա տաս խա նել 2,4 0,7 0,0
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բա նա կան հատ կա նիշ ներ մո տա վո րա պես հա վա սար չա փով են 
նշվել: Սա կավ տեղ է հատ կաց վել ծնող նե րի, ազ գա կան նե րի հետ 
հա րա բեր ությ ուն նե րի դե րին, երե խա նե րի դաստ իա րա կու թյան 
հար ցում ան հա մա ձա յն ու թյա նը և հատ կա պես, սե ռա կան ան հա մե
տե ղե լի ու թյա նը, որը մեր իրա կա նու թյան մեջ ամե նա փակ թե մա նե
րից է: Այս խնդրի շուրջ տղա մարդ կանց և կա նանց կար ծիք նե րը 
բա վա կա նին հա մա հունչ են: Մի այն վատ բնա վո րու թյու նը կա նանց 
հա մե մատ տղա մար դիկ փոքր ինչ ավե լի են նշել, հա մա պա տաս
խա նա բար, 24,5 % և 18,1 %: Որո շա կի տար բե րու թյուն ներ են նկատ
վում տա րի քա յին տար բեր խմբե րի պա տաս խան նե րում:

Ավագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ավե լի են կա րև ո րել ֆի
նան սա կան, կեն ցա ղա յին խնդիր ներն ու վատ բնա վո րու թյու նը: 
Երի տա սարդ նե րի պա տաս խան նե րում նույն պես առաջ նա յին տեղ 
է հատ կաց վել ֆի նան սա կան վի ճա կին, սա կայն կա րև որ վել են 
նաև նա խա սի րու թյուն նե րի, հա յացք նե րի տար բե րու թյու նը, սի րո, 
հար գան քի բա ցա կա յու թյու նը, խան դը և ամուս նու ան հա վա տար
մու թյու նը: Դա կա րե լի է բա ցատ րել երի տա սարդ նե րի հու զա կան 
աշ խար հի առանձ նա հատ կու թյամբ՝ չբա ցա ռե լով մեր հա սա րա
կու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող բա րո յա կան ար ժեք նե րի փո փո խու
թյուն նե րը, որը յու րա հա տուկ ձև ով է ար տա ցոլ վում երի տա սարդ
նե րի հո գե կան ա շխ ար հում: Կրթա կան տար բեր մա կար դակ ու նե
ցող հարց վող նե րի պա տաս խա ննե րում բարձ րա գույն կրթու թյուն 
ու նե ցող նե րը միջ նա կարգ կրթու թյուն ու նե ցող նե րի հա մե մատ 
որոշ չա փով ավե լի շատ են նշել վատ բնա վո ր ու թյու նը (հա մա պա
տաս խա նա բար՝ 25,2 և 16,2 %), նա խա սի րու թյուն նե րի, հայ ա ցքնե
րի տար բե րու թյու նը (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 23,5 և 16,3 %): Սա 
կա րե լի է բա ցատ րել գի տակ ցու թյան վրա կրթու թյան կա րև որ ազ
դե ցու թյամբ, որը պայ մա նա վո րում է ար ժե հա մա կար գի կա ռուց
ված քը:

Բա խում ե րի պատ ճառ նե րի մա սին տար բեր տի պի բնա կա
վայ րե րի հար ցվո ղ նե րի պա տաս խանն նե րում ար ձա նագր վել են 
կա րև որ առանձ նահ ատ կու թյուն ներ: Սի րո, հար գան քի բա ցա կա յու
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թյու նը նշել են Երև ա նի հարց վող նե րի 9,6 %ը, իսկ գյու ղա կան 
բնակ չու թյան 18,7 %ը, խան դը, հա մա պա տաս խա նա բար, 15,2 %ը և 
20,7 %ը, ամուս նու ան հա վա տար մու թյու նը՝ 8,0 %ը և 22,0 %ը, կնոջ 
ան հա վա տար մու թյու նը՝4,8 %ը և 18,7 %ը: Այս փաս տե րը վկա յում 
են մեր գյու ղա կան բնա կա վայ րե րից և փոքր քա ղաք նե րից տե ղի ու
նե ցող ին տեն սիվ միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի հե տև անք նե րի մա
սին, որի ար դյուն քում ան ցան կա լի խնդիր ներ են առա ջա նում ըն
տա նե կան հա մա կար գում42:

Ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րի գնա հատ ման, հե տև անք նե րի, 
ձև ա վոր ման հետ կապ ված բազ մա թիվ հար ցեր հնա րա վոր չէ վեր
լու ծել՝ առանց դրանց վե րա բե րյալ բնակ չու թյան կար ծիք նե րը, հան
դուր ժո ղա կա նու թյան աս տի ճա նը որո շե լու: Մարդ կանց վե րա բեր
մուն քը կոնկ րետ երև ույ թի նկատ մամբ հան դի սա նում է վար քի 
դրդա պատ ճառ՝ նպաս տե լով հա մա պա տաս խան վար քի ձև ե րի վե
րար տադ րու թյա նը: Այդ պի սի դրդա պատ ճառ է հան դի սա նում նաև 
ըն տա նե կան բա խում ե րի տար բեր ձև ե րի նկատ մամբ վե րա բեր
մուն քը, որը կա րող է նպաս տել բա խում ե րի իրա կա նաց մա նը: Ըն
տա նե կան բա խում ե րի, հատ կա պես «բռնու թյուն նե րի» պաշ տո
նա կան որա կա վո րում ե րը հիմ վում են մի ջազ գա յին ստան դարտ
նե րին հա մա պա տաս խա նող օրենսդ րա կան դաշ տի վրա: Սա կայն 
բաց է մում այն հար ցը, թե առօ րյա կյան քում բնակ չու թյան վե րա
բեր մուն քը և գնա հա տա կան ներն ար դյո՞ք հա մընկ նում են այդ դաշ
տի հետ: Կա րև որ է նաև բռնա րարք նե րի կոնկ րետ տե սակ նե րի 
նկատ մամբ բնակ չու թյան տար բեր շեր տե րի վե րա բեր մուն քի յու րա
հատկ ու թյուն նե րի ու սում ա սի րու թյու նը, որը գործ նա կան կա րև որ 
նշա նա կու թյուն ու նի:

Տվյալ ներն ակն հայ տո րեն փաս տում են, որ մեր հա սա րա կու
թյան շրջա նում պաշ տո նա պես բռնու թյուն հա մար վող գոր ծո ղու
թյուն նե րի մի մա սը բռնու թյուն չեն հա մար վում: Սա կայն այս տեղ, 

42 Այդ մասին մանրամասն տես` Գալստյան Մ. Վ. Աշխատանքային միգրա
ցիան և ընտանիքի փոխակերպումերը հետխորհրդային Հայաստանում, 
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 2012, N 2 –3, էջ 254–265:
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ըստ իս, խնդի րը նրա նում չէ, որ մար դիկ չգի տեն նշված արարք նե
րի պատ ժե լի ու թյու նը: Յու րա քան չյու րը գի տի, որ ինչ որ մե կին հայ
հո յի, սպառ նա, հար վա ծի, ապա կա րող է օրեն քի առաջ պա տաս
խան տալ: Ստաց վում է, որ նույն արար քը թույ լատ րե լի է ըն տա նի
քում, իսկ դրսում՝ ոչ: Սա կրկին ան գամ ապա ցու ցում է, որ տվյալ 
երև ույթ ներն ընդգրկ ված են մեր ըն տա նե կան վար քի ավան դա կան 
նոր մե րի մեջ և որո շա կի ո րեն ան կախ են սո ցի ա լա կան այլ մի ջա
վայ րե րի նոր մե րից և կա ռույց նե րից: Բնակ չու թյան ճնշող մե ծա մաս
նու թյու նը բա ցա սա բար է վե րա բեր վում ֆի զի կա կան բռնու թյուն նե
րին և սպառ նա լի քին, սա կայն հո գե բա նա կան որոշ բռնու թյուն նե րի 

Աղյու սակ 16
Բնակ չու թյան վե րա բեր մունքն ըն տա նե կան բա խում ե րի  

տար բ եր ձև ե րի նկատ մամբ, %

Բռնու թյան ձև եր Բռնու թյուն է Բռնու թյուն չէ Դժվ. է պատ.

Թե թև վի ճա բա նու թյունը, 
լեզ վակ ռի վը 12,2 87,3 0,5

Ար հա մար հան քը 32,0 67,7 0,3

Հայ հո յան քը 57,8 40,9 1,3

Սպառ նա լի քը  
բռունցք նե րով 82,8 17,2 0,0

Ծնող նե րի և այլ  
ազ գա կան նե րի հետ  
շփման ար գել քը

78,9 20,8 0,3

Հա րև ան նե րի, ըն կեր նե րի  
և ծա նոթ նե րի հետ շփման 
ար գել քը 

68,2 31,3 0,5

Ազատ ժա մա նակն ըստ 
նախ ասիր ութ յուն նե րի 
անց կաց նե լու ար գել քը

59,1 39,8 1,0

Աշ խա տան քի ար գել քը 68,5 29,9 1,6

Ապ տա կը 80,2 19,8 0,0

Ծե ծը 88,8 10,9 0,3
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նկատ մամբ բա վա կա նին հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր մունք է դրսև
ո րել: Վի ճա բա նու թյուն նե րի մա սին բնակ չու թյու նը հա մա տա րած 
մի և նույն պա տաս խանն է տա լիս «այդ պի սի տուն չկա, որ վեճ չլի
նի», «էլ ինչ տուն, որ վեճ չլի նի» և նման այլ ար տա հայ տութ յ ուն ներ:

Աղյու սակ 17

Բռնու թյուն հա մա րում են ար դյո՞ք հե տև յալ արարք նե րը, %

18 –29 տ. 30 –49 տ. 50 և բարձր տ.

Այո Ոչ ԴՊ Այո Ոչ ԴՊ Այո Ոչ ԴՊ

Թե թև վի ճա բա նու
թյուն, լեզ վակ ռիվ 7,3 92,7  – 11,0 88,2 0,7 12,2 87,2 0,5

Ար հա մար հանք 24,4 75,6  – 29,4 70,6  – 38,0 61,4 0,6

Հայ հո յանք 47,6 51,2 1,2 60,3 39,0 0,7 60,8 37,3 1,8

Սպառ նա լիք  
բռունցք նե րով 74,4 25,6  – 83,8 16,2  – 86,1 13,9  –

Ծնող նե րի և այլ 
ազգականն նե րի  
հետ շփման  
ար գելք

67,1 32,9  – 81,6 18,4  – 82,5 16,9 0,6

Հա րև ան նե րի, 
ըն կե րնե րի և  
ծա նոթ նե րի հետ 
շփ ման ար գելք 

59,8 40,2  – 68,4 31,6  – 72,3 26,5 1,2

Ազատ ժամ անա կն 
ըստ նա խա սի րու
թյուն նե րի անց
կաց նե լու ար գելք

50,0 50,0  – 61,8 37,5 0,7 61,4 36,7 1,9

Աշ խա տան քի  
ար գելք 63,4 35,4 1,2 67,7 29,4 2,9 71,7 27,7 0,6

Ապ տա կը 80,5 19,5  – 79,4 20,6  – 80,7 19,3  –

Ծեծ 84,1 15,9  – 87,5 11,8 0,7 92,2 7,8  –
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Ար գելք նե րը կա րող են իրա կա նաց նել ըն տա նի քի բո լոր ան
դամ երն իրար հան դեպ և պա տա հա կան չէ, որ դրա նկատ մամբ 
նույն պես առ կա է որո շա կի հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր մունք: 
Իհար  կե, ար գելք ներն հիմ ա կա նում իրա կա նաց նում է տղա մար դը 
կա նանց և երե խա նե րի նկատ մամբ, սա կայն նա նույն պես կա րող է 
որո շա կի սահ մա նա փա կում ե րի են թարկ վել կնոջ և երե խա նե րի 
կող մից: Ընդ հա նուր առ մամբ, բռնու թյուն նե րի բո լոր ձև ե րի նկատ
մամբ տղա մարդ կանց հա մե մատ կա նայք ավե լի ան հան դուր ժո ղա
կան են: Դա կա րե լի է բա ցատ րել այն հան գա ման քով, որ բա խում
նե րի հա մե մա տա բար «թույլ կող մը» կինն է և ավե լի հա ճախ նա է 
դրա նից տու ժում: Դի տար կե լով նյութն ըստ տա րի քա յին կտրված
քի՝ նկատ վում է հստակ Տրի նա չա փու թյուն՝ բռնու թյուն նե րի նկատ
մամբ երի տա սարդ սե րունդն ավե լի հան դուր ժող է:

Գո յու թյուն ու նեն դա ժա նու թյուն նե րի, բռնու թ յ ու ն նե րի պատ
ճառ նե րի բազ մա թիվ բա ցատ րու թյու նն եր՝ ժա ռան գա կան, հո գե բա
նա կան գոր ծոն նե րից43 մինչ բազ մա զան սո ցի ա լա կան պատ ճառ նե
րը և ան գամ ձև ա վոր վել է մի ջա ռար կա յա կան գի տա կան բնա գա
վառ՝ զո հա բա նու թյու նը:

Հայ կա կան հե ռուս տա սե րի ալ նե րի ու սում ա սի րու թյուն նե րից 
մե կ ում հե ղի նակ ներն ապա ցու ցել են, որ դրան ցում շեշ տադր վում է 
տղա մարդ կանց ու ժեղ, դո մի նանտ դիրք զբա ղեց նող (գե րիշ խող) 
դե րը: Այդ կեր պար նե րը ագ րե սիվ առ նա կա նու թյան դրսև ո րում եր 
են, ագ րե սի ա յի, որն ար տա ցոլ վում է ոչ մի այն տղա մարդ կանց հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, այ լև ըն տա նի քում44: Այդ հե տա զո տ ու
թյան հե ղի նակ նե րը նշել են, որ մե դի ա յում պատ կեր ված բռնու թյու

43 Վերջերս ապացուցվել է, որ դրանց պատճառ է հանդիսանում նաև 
կոմունիկատիվ հմտությունների զարգացման մակարդակը: Տես` Ада
мьянц Т. З. Качественныве индикаторы процeссов самоорганизации и са
мо определения в среде современных подростков // Общественные науки 
и современность, 2013, N 3, с. 163–176.

44 Կոջոյան Ա., Գևորգյան Ա., Առնականությունն ու գենդերային բռնու
թյունը հայկական հեռուստասերիալներում, Գենդերային հիմա խնդիր
ները ժամանակակից Հայաստանում. Հետազոտությունից դեպի քաղա
քա կանություն (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ԵՊՀ Հրատ., 2016 էջ 198:
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նը ոչ թե ուղղ ա կի ո րեն ծնում է հա սա րա կու թյան մեջ բռնու թյուն, այլ 
նպաս տում է ար դեն իսկ գոյ ու թյուն ու նե ցող բռնու թյան նոր մա լի
զաց մա նը, կրկնա պատկ մա նը և դրա հե տա գա տ ա ր ած մա նը և այ
նու հե տև հայտ նում են իրենց մտա հո գու թյուն նե րը45:

Երի տա սա րդու թյան շրջա նում դա ժա նու թյան դրսև ո րում ե րի 
նմա նա տիպ աճ ման մի տում եր ա ր ձա նագր վել են նաև ՌԴում 
իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րում46,47: Վերլ ու ծ ելով այդ 
փաս տը՝ Ա. Մե րեն կո վը գտնում է, որ շու կա յա կան տնտե սու թյան 
անց ման առա ջին տա րի նե րին բազ մա թիվ ըն տա նիք ներ հայտն վե
ցին այն պի սի իրա վիճ ա կ ում, որ անհ րա ժեշտ էր առա ջին հեր թին 
ապա հո վել մե ծա հա սակ նե րի և երե խա նե րի ֆի զի կա կան գո յա տև
ու մը: Հայ րերն ու մայ րե րը մտա հոգ ված էին ոչ թե երե խա նե րի 
դաս տի ա րա կու թյամբ, այլ գո յա տև ման մի ջոց նե րի փնտրտու քով: 
Սա կայն, նոր պա տ  կե րա ցում երն այն մա սին, թե ինչ պես դաս տի
ա րա կել երե խա նե րին՝ շուկ այ ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պա
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան բա րե հա ջող ադապ տաց ման հա
մար, չէ ին ձև ա վոր վել և ոչ մե կի կող մից չէ ին քա րոզ վում: Հե ռու ս
տատ ես ու թյու նը հե ռուս տա սե րի ալ նե րում ցու ցադ րում էր նոր կյան
քին տար բեր կար գի բան դիտ նե րի, խար դախ նե րի, սպե կու լյանտ
նե րի հար մար վե լու ձև ե րը48: Փաս տո րեն, ըն տա նի քը կորց րել էր 
դաս տի ա րա կու թյան կողմ ո րո շիչ նե րը և այդ բա ցը «լրաց նում 
էին» ԶԼՄնե րը: Հե ղի նա կը կա րև ո րում է նաև ար տա քին մի ջա
վայ րի ազ դեց ու թյ ու ննե րը՝ նշե լով, որ կյան քի գլխա վոր նպա տակն 
է դառ նում ցան կա ցած ձև ով հա ջո ղու թյան հաս նե լը: Ընդ որում, 
դրա հատ կա նիշ նե րի մեջ չեն մտնում ազ նիվ, բա րե խիղճ աշ խա
տան քի ար դյունք նե րը, ան հա տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի ծա
վալ ման ակ տի վու թյու նը, ամուր ըն տա նի քի պահ պա նու մը, երե խա

45 Նույն տեղում, էջ 204–205:
46 Меренков А.В. Тенденции изменения семейного воспитания в современном 

обществе // Социологические исследования, 2013, N 2, с.101–110.
47 Пaвлов Б. С. Над опасным «социальным  придоньем» (о девиантной суб

культуре подростков)//Социологические исследования, 2013, N 2, с. 69–80.
48 Меренков А. В.  նշվ. աշխ., էջ 103–104.
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նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը: Հիմ ա կան չա փո րո շիչ ներ են դառ
նում նյու թա կան բա րե կե ցու թյու նը, կա րի ե րա յին աճը, հան րա հայ
տու թյու նը: Ոչ մե կին չի հե տաքրք րում այն հատ կա նիշ նե րը, որոնց 
մի ջո ցով ան հա տը հաս նում է այն պի սի դիր քի, որը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ոչ մի բա նից իրեն չզրկել, ու նե նալ թան կար ժեք ան
շարժ գույք, հանգս տա նալ հե ղի նա կա վոր հանգս տա վայ րե րում և 
այլն: Այդ պի սի մար դիկ դար ձել են վեր ջին տա րի նե րի հե ռուս տա
սե րի ալ նե րի հե րոս ներ, օրենսդ րա կան իշ խա նու թյան օր գան նե րի 
պատ գա մա վոր ներ, քա ղաք ապ ետեր, գու բեր նա տոր ներ, նա խա
րար ներ49:

Փաս տո րեն, մեր տվյալ նե րը հաս տա տում են Հա յաս տա նում և 
Ռու սաս տա նում իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի հե ղի նակ
նե րի եզ րա հան գում ե րը: Այս փաս տե րից ել նե լով՝ կա րե լի է հան գել 
այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ դա ժա նու թյու նը ձև ա վոր վում է տար բեր 
գոր ծոն նե րի և մի ջա վայ րե րի ազ դե ցու թյամբ՝ ԶԼՄնե րի, ըն տա նի
քի, ար տա քին մի ջա վայ րի: Դրա նում ար տա ցոլ վում են հա սա րա կա
կան գի տակ ցու թյան մեջ և ապ րե լա կեր պում տե ղի ու նե ցող զար գա
ցում ե րը, որոնց հիմ քում ըն կած է գո յա տև ե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
վար վե լա կեր պի մա սին երի տա սար դու թյան պատ կե րա ցում ե րը: 
Վեր ջի նիս հի ման վրա ձև ա վոր վում է «ու ժեղ տղա մար դու» հա կա
սա կան կեր պա րը, որը մեր պայ ման նե րում կա րող է պատ ճառ հան
դի սա նալ խե ղա թյուր ված, պա խա րա կե լի վար վե լա ձև ե րի: Բա ցառ
ված չէ, որ, ընդ հան րա պես, նշված երև ույթ նե րը շու կա յա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման սկզբնա կան փու լի հա մար լի նեն 
ընդ հա նուր զար գա ցում եր, որը հնա րա վոր է պար զել ու սում ա սի
րե լով այդ հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մա կան ան ցյա լը, ձև ա վոր
ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և հե տև անք նե րը տար բեր երկր
նե րում, ուս տի հարկ է իրա կա նաց նել ավե լի ման րակր կիտ, հա մա
լիր հե տազ ոտ ու թյու ն ն եր:

Ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րի գնա հա տում ե րի վրա էա կան 
ազ դե ցու թյուն ու նի նաև կրթա կան մա կար դա կը: Վե ճե րից և ար հա

49 Նույն տեղում, էջ 106:



II. ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ

143

մար հան քից բա ցի մյուս բո լոր տե սակ նե րի նկատ մամբ բարձ րա
գույն կրթու թյուն ու նե ցող հարց վող ներն ավե լի բա ցա սա կան վե րա
բեր մունք են դրսև ո րել:

Տար բեր տի պի բնա կա վայ րե րում բա խում ե րի նկատ մամբ վե
րա բեր մուն քում նկատ վում են որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ: 
Ծնող նե րի և այլ ազ ականն նե րի հետ շփման ար գել քը բռնու թյուն են 
հա մա րել Երև ա նի հարց վող նե րի 89,6 %ը, մյուս քա ղաք նե րի՝ 
77,1 %ը և գյու ղա կան բնակ չու թյան՝ 71,3 %ը, ազատ ժամ անա կն ըստ 
նա խա սի րու թյուն նե րի անց կաց նե լու ար գել քը, հա մա պա տաս խա
նա բար, 63,2 %ը, 64,2 %ը և 52,0 %ը, աշ խա տան քի ար գել քը՝ 78,4, 
65,1 և 62,7 %ը, ապ տա կը՝ 82,4 %ը, 81,7ը և 77,3 %ը, ծե ծը՝ 97,6 %ը, 
88,1 %ը և 82,0 %ը: Ինչ պես տես նում ենք, գյու ղա կան մի ջա վայ րում 
փոքր ինչ ավե լի է տա րած ված հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր մուն քը 
որոշ բռնա րարք նե րի նկ ատ մամբ, որը, հա վա նա բար, ավան դա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի և ապ րե լա կեր պի դրսև ո րում է50:

3.2. Երե խա նե րի նկատ մամբ կի րառ վող  
պատ ժա մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք նե րը
Երե խա նե րի ապա գան ապա հո վե լը հայ ըն տա նիք նե րի առաջ

նա յին նպա տ ակ նե րից է, որը յու րա քան չյուր ծնող իրա կա նաց նում է 
դաս տիա րա կու թյ ան ձև ե րի մա սին իր պատ կե րա ցում ե րի հի ման 
վրա: Մարդ կու թյու նը դեռ վ  աղ ժա մա նա կն երից մինչ ոչ վաղ ան ցյա
լը դաս տի ա րա կու թյան ձև ե րի թվ ում կի րա ռել է տար բեր տի պի 
պատ ժա մի ջոց ներ: Այ սօր այդ պատժ ամի ջ ոց ներն իրա կա նաց նող
նե րի նկա տմամբ մշակ վել են օրենսդ րա կան սան կ ց իա ներ: Այ նո ւա

50 Այս աշ խա տան քի շա րադր ման ըն թաց քում, հա սա րա կա կան լուրջ 
քննար կում եր սկսվե ցին «Ընտանեկան բռնության մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի» նախագծի շուրջ: Այդ նա խագ ծի կա րև ո րու
թյան մա սին հնա րա վոր էր պատ կե րա ցում կազ մել ամ բող ջա կան, հա
վաս տի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման վրա: Հա մա ցան ցում տե
ղադր վում են տվյալ ներ, որոնք խիստ մաս նա կի են և չեն ար տա ցո լում 
ըն տա նե կան բռնա րարք նե րի իրա կան պատ կե րը: Պաշ տո նա կան տվյալ
նե րի մեր փնտրտուք նե րը ոչն չի չհան գեց րե ցին, ուս տի անհ րա ժեշտ է այդ 
խնդի րի գի տա կան հա մա լիր ու սում ա սի րու թյուն ներ:
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մե նայ նիվ, դե ռևս ար ձա նագր վում են դրանց կի րառ ման դեպ քե րը, 
որոնք կա րող են պայ մա նա վոր վել տար բեր գոր ծոն նե րով՝ ան հա
տա կան հատ կա նիշ նե րով, սո ցի ա լա կան պայ ման նե րով, ավան դա
կան պատկ եր աց ու մե րով, լի նել իրա վի ճա կա յին և այլն: Հայտ նի է, 
որ բռնու թյուն նե րը խիստ բա ցա սա կան հե տև անք ներ են ու նե նում 
երե խա նե րի հա մար: Պետք է հաշ վի առ նել նաև այն հան գա ման քը, 
որ կա նանց նկատ մամբ բռնա րարք ներն իրա կա նաց նող սու բյեկտ
նե րի թի վը հիմ ա կա նում սահ մա նա փակ վում է ամու սնով կամ նրա 
ծնող նե րով, իսկ երե խան ավե լի մատ չե լի թի րախ է և համ արյա 
ցան կա ցած ավագ տա րի քի անձ իրեն կա րող է իրա վունք վե րա պա
հել դաս տի ա րա կե լու երե խա յին, կի րա ռե լով դաստ իա ր ակու թյան 
իր «նա խընտ րե լի ձև ե րը»: Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ երեխ ա ն երի 
նկատ մամբ բռնու թյուն նե րը գտնվում են պե տա կան և հա սա րա կա
կան կա ռույց նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Բա ցի գո յու թուն ու
նե ցող օրեն քն ե րից, մշակ վում են նաև երե խա նե րի նկատ մամբ 
բռնու թյուն նե րի կանխ ար գել ման զա նա զան ծրագ րեր: ՀՀ կա ռա
վա րու թյու նը հիմք ըն դու նե լով «Երե խա յի իրա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 9րդ հոդ վա ծը, 2014թի դեկ տեմ բե րի 4ի նիս տում ըն
դու նել է «Երե խա յի հան դեպ բռնու թյան երև ույ թի դեմ պայ քա րի» 
հ ա յե ցա կար գը, որի 2րդ հա վել վա ծում ներ կա յաց վել է աշ խա տանք
նե րի ու ղ ղ ու թյուն նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, երե խա նե րի նկատ մամբ 
պատժ ամի ջոց ն ե րը նույն պես նե րըն տա նե կան խնդիր ներ են հա
մար վում և կա րող են մալ «փակ դռնե րի ետև ում»: Պա տիժ նե րի 
ձև ե րի և մասշ տաբ նե րի մա սին կա ր  ելի է որո շա կի պատ կե րա ցում 
կազ մել՝ պար զե լով հա սա րա կու թյան վե րաբ եր մուն քը դրանց 
նկատ մամբ:

Աղյու սա կի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ աղ ջիկ նե րի նկատ
մամբ վե րա բեր մուն քը փոքր ինչ մեղմ է: Տղա նե րի նկատ մամբ 
սպառ նա լը և ապ տա կը ավե լի թույ լատ րե լի պատ ժա մի ջոց է հա
մար վել: Սպառ նա լը, հայ հո յան քը, ապ տա կը, ծե ծը բա ցա սա կան են 
հա մա րել հարց վող նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը: Բա վա կա նին 
մեծ է նաև նա խա սի րու թյուն նե րի նկատ մամբ ար գելք նե րի կողմ ա
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կից նե րի քա նա կը, որի պատ ճառ նե րի մա սին ար դեն խոս վել է: 
Ամե նա ըն դու նե լի պատ ժա մի ջո ցը հա մար վել է զայ րա նա լը: Հար
ցում ե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս պար զե լու, թե հա սա րա կու
թյան որ շերտ ներն են հակ ված կոնկ րետ պատ ժա մի ջոց ներ կի րա
ռե լու: Աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ պա տիժ նե րի ձև ե րի հար ցում կա նայք 
և տղա մար դիկ հիմ ա կա նում նույ նա կան են վե րա բեր վ ում: Տար բե
րու թյուն նե րի թվում առ անձ նա նում են սպառ նա լը, որը թույ լատ րե լի 
են հա մա րել տղա մար դկ անց 27,6 %ը, իսկ կա նանց՝ 12,2 %ը, ծե ծը, 
համ ապատ աս խա նա բար, 8,0 և 4,1 %ը: Ստաց վում է, որ աղ ջիկ նե
րի դաս տի ա րա կու թյան «մի ջոց նե րի» հար ցում տ ղ ամարդ կանց և 
կա նանց կար ծիք նե րը հա մընկ նում են: Տղա նե րի պատ ժա մի ջոց նե
րի նկատ մամբ տղա մարդ կանց վե րա բեր մուն քը հա մե մատ ա բար 
ավե լի խիստ է: Զայ րա նա լը թույ լատ րե լի են հա մա րել տղա մարդ
կանց 89,6 %ը, կա նանց՝ 84,6 %ը, սպառ նա լը, հա մա պա տաս խա
նա բար, 31,3 %ը և 15,8 %ը, հայ հո յան քը՝ 9,8 %ը և 3,2 %ը: Բա ցի 
նշված այս տար բե րու թյուն նե րից, մա ցած պատ ժա մի ջոց նե րի 
նկատ մամբ տղա մարդ կանց վե րա բեր մուն քը նույն պես ավե լի խիստ 

Աղյու սակ 18
Թույ լատ րե լի հա մա րում են ար դյո՞ք երե խա նե րի նկատ մամբ  

հե տև յալ պատ ժա մի ջոց նե րը, %

Աղ ջիկ նե րի  
նկատ մամբ

Տղա նե րի  
նկատ մամբ

Այո Ոչ Այո Ոչ

Զայ րա նա լը 84,6 15,4 86,7 13,3

Սպառ նա լը 18,8 81,3 22,4 77,6

Նա խա սի րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ ար գել քը 53,6 46,4 52,9 47,1

Հայ հո յան քը 4,2 95,8 6,0 94,0

Ապ տա կը 18,5 81,5 24,7 75,3

Ծե ծը 5,7 94,3 9,1 90,9
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է, սա կայն սույն հե տա զո տու թյան մեջ այդ փոքր տար բե րու թյուն նե
րի (2 –3 %) վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյան հնա րավ որ ու թյուն չու
նենք:

Երե խա նե րի պատ ժա մի ջոց նե րի նկա տմամբ տա րի քա յին 
խմբե րի պա տաս խա ննե րը մի ան շա նակ չեն: Ավագ տ ար իքա յին 
խում բը փոքր ինչ ավե լի է հակ ված աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ կոշտ 
պատ ժա մի ջոց նե րին: Աղջ կա նկատ մամբ սպ առ նա լը թույ լատ րե լի 
են համ արել 18 –29 տա րե կան նե րի 12,2 %ը, իսկ 50 և բարձր տ ա րի
քի հարց վող նե րի 23,5 %ը, հայ հո յան քը, հա մա պա տաս խա նա բար, 
1,2 %ը և 4,8 %ը, ծե ծը՝ 2,4 %ը և 7,2 %ը: Սա կայն մի ջին տա րի քա յին 
խում բը ավե լի է հակ ված նախ աս իր  ութ յուն նե րի նկատ մամբ ար
գելք նե րին: Այդ ար գելք նե րը թույ լատ րե լի են հա մա րել 18 –29 տա րե
կան հարց վող նե րի 51,2 %ը, 30 –49 տա րե կան նե րի 61,8 %ը և 50 և 
բարձր տա րի քի ան ձանց 48,2 %ը: Այս փաս տը կա րե լի է բա ցատ րել 
նրա նով, որ 30 –49 տա րի քա յին խմբում ավե լի մեծ է ձև ա վոր ված 
ըն տա նի քնե րի քա նա կը և ծնող ներն ավե լի են մտա հոգ վում երե
խա նե րի ապա գա յով: Ըստ կր թա կան մա կար դա կի նյու թե րի վեր լու
ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այդ գոր ծո նը որոշ չա փով մեղ մում է 
պատ ժա մի ջոց նե րի նկատ մամբ վեր աբ եր մուն քը, բա ցա ռու թյամբ 
նա խա սի րու թյուն նե րի նկ  ատ մամբ ար գելք նե րի, ո րի վե րա բե րյալ 
պա տաս խան նե րում էա կան տար բե րու թյուն ներ չեն նկա տ վ  ու մ: 
Հարց ման նյու թե րում երե խա նե րի հան դեպ թույ լատ րե լի պատ ժ ամ
իջ ո ցնե րի նկատ մամբ քա ղա քա յին և գյու ղա կան բնակ չու թյան մի ջև 
որոշ առ  ա  նձ ն ահատ կու թյուն ներ են գրանց վել:

Զայ րա նա լը ամե նա ըն դու նե լի տար բե րակն է հա մար վել և՛ 
Երև ա նում, և՛ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում: Սպառ նա լը և հայ հո
յան քը գյու ղա կան բնա կավ ա յ րե րում ավե լի է գե րա դաս վել: Սա կայն 
հե տաքր քիր է ապ տա կի և ծե ծի նկա տմամբ վե րա բեր մուն քի հա րա
բե րակ ցու թյու նը: Ապ տակն ավե լի թույ լատ րե լի են հա մա րել Երև ա
նի, իսկ ծե ծը՝ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի հարց վո ղ նե րը: Այս փաս
տի բա ցատ րու թյու նը դժվա րու թյուն ներ է հա րու ցում, սա կայն որո
շա կի հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ այդ պատ ժա մի ջոց նե րը սեր
տո րեն փոխ կապ ված չեն և կա րող են պայ մա նա վոր վել զա նա զան 
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գոր ծոն նե րով: Մա սնա վո րա պես, հնա րա վոր է որ ապ տա կը Երև ա
նում հա մար վի խիստ պա տիժ, իսկ գյու ղում՝մեղմ: Իսկ ծե ծը Երև ա
նում իր խստու թյամբ անընդ ու նե լի լի նի, սա կայն գյու ղա կան բնակ
չու թյան որոշ հատ ված նե րի հա մար՝ ըն դու նե լի: Սույն աղյու սա կի 
տվյալ նե րում էա կան տար բե րու թյուն ներ են նկ ատ վում նա խա սի
րու թյուն նե րի ար գելք նե րի վե րա բե րյալ:

Երև ա նի հար ց վ   ող նե րը ավե լի են հակ ված նա խա սի րու թյուն
նե րի ար գելք նե րին, որը քա ղա քա յին պայ ման նե րի ար դյունք է:

Կա րև որ է նաև երե խա նե րի նկատ մամբ կի րառ վող պատ ժա
մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ վե րա բեր մուն քի փո փոխ ման մի տում ե րի 
ուր վագ ծու մը և պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տու մը: Հա մե մա տե լով 
աղյու սակ 18ի և 20ի տվյալ նե րը՝ նկատ վում է պատ ժա մի ջոց նե րի 
նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր մուն քի էա կան աճ:

Աղյու սակ 19
Երե խա նե րի պատ ժա մի ջոց նե րի նկատ մամբ  

Երև ա նի և գյու ղա կան բնակ չու թյան վե րա բեր մուն քը, %
(Ներ կա յաց ված են պատ ժա մի ջոց նե րի նկատ մամբ դրա կան պա տաս խան նե րը)

Պատ ժա մի ջոց ներ Աղ ջիկ նե րի  
նկատ մամբ

Տղա նե րի  
նկատ մամբ

Երև ան Գյու ղեր Երև ան Գյու ղեր

Զայ րա նա լը 84,0 86,0 88,0 85,3

Սպառ նա լը 16,8, 23,3 21,6 26,0

Նա խա սի րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ ար գել քը 65,6 48,7 65,6 46,7

Հայ հո յան քը 3,2 5,3 4,0 7,3

Ապ տա կը 22,4 18,0 32,8 22,0

Ծե ծը 4,8 8,7 8,0 13,3
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Աղյու սակ 20
Թույ լատ րե լի հա մա րում են ար դյո՞ք երե խա նե րի նկատ մամբ 
հետևյալ պատ ժա մի ջոց նե րը (ըստ 2000 թ. հար ցում ե րի)51 %

Աղ ջիկ նե րի  
նկատ մամբ

Տղա նե րի  
նկատ մամբ

Այո Ոչ Այո Ոչ

Զայ րա նա լը 46,2 57,8 48,0 52,0
Սպառ նա լը 26,1 73,9 28,8 71,2
Նա խա սի րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ ար գել քը 25,6 74,4 27,3 72,7

Հայ հո յան քը 3,2 96,8 6,2 93,8
Ապ տա կը 15,9 84,1 27,8 72,2
Ծե ծը 6,9 93,1 13,8 86,2

2000 թ. հե տա զո տու թյան նյու թերն ապա ցու ցում էին, որ տղա
մարդ կանց հա մե մատ կա նանց ավե լի մեծ թիվն է թույ լատ րե լի հա
մա րում ապ տա կը և ծե ծը: Եվ դա ավե լի ու ժեղ է դրսև որ վում աղ ջիկ
նե րի նկատ մամբ: Այս երև ույ թը մենք հիմ ա վո րել էինք նրա նով, որ 
«երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան հիմ ա կան ծան րու թյունն ըն կած 
է կա նանց ու սե րին52 և տար բեր պատ ճառ նե րով նրանք եր բեմ կի
րա ռում են զա նա զան պատ ժամի ջ ոց ներ և՛ տղա նե րի, և՛ աղ ջիկ նե րի 
նկատ մամբ: Երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում մայ րե րի 
դե րը հատ կա պես էա կան է աղ ջիկ նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր
ծըն թա ցում: Այս հար ցում հոր դերն անն շան է: Եվ սրա նով է բա
ցատր վում աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ խիստ պատ ժա մի ջոց ներ կի րա
ռե լու կողմ ա կից նե րի անն շան լի նե լը տղա մարդ կանց մեջ»53: Նշել 
էինք նաև, որ այդ փաս տե րը վկա յում են հայ ըն տա նիք նե րում հոր 
ավան դա կան դե րի, հե ղի նա կու թյան պահ պան ման մա սին: Հոր 

51 Ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րը Հա յաս տա նում, էջ 67:
52 Պատ կե րա վոր, դի պուկ է բնո րո շել կնոջ դերն ըն տա նի քում Բ. Պավ լո

վը. «Ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյու նում բնու թյան և հա սա րա կու թյան 
կող մից հա տուկ առա քե լու թյուն է տրված կնո ջը»: Пaвлов Б. С. Նշվ., 
աշխ., էջ 73:

53 Ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րը Հա յաս տա նում, էջ 68:
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ավան դա կան հե ղի նա կու թյան ըն կա լում ըն տա նի քի ան դամ ե րի, 
այդ թվում՝ նաև երե խա նե րի կող մից, հա մա պա տաս խան դե րե րի 
ամ րագր ված լի նե լը են թադ րում է հոր որո շում ե րին, հրա հանգ նե
րին են թարկ վե լու սո վո րու թյուն, որն ինք նա բե րա բար նվա զեց նում 
է խիստ պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը հոր 
կող մից: Հա ճախ հոր մի այն խոս քը բա վա կան է երե խա յի վար քը 
կար գա վո րե լու հա մար: Բազ մա թիվ մայ րեր իրենց երե խա նե րին 
վա խեց նում են, որ հո րը տե ղյակ կպա հեն գոր ծած չա րու թյուն նե րի, 
զան ցանք նե րի մա սին54:

Ին չում է խնդի րը, որ այ սօր պատ կե րը փոխ վել է և տղա մար
դիկ ավե լի են հակ ված պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ մա նը: Ան հա տա
կան խո րա ցված հար ցա զր ույ ցնե րը հաս տա տե ցին ար դեն նշված 
ար տա քին վտան գա վոր մի ջա դե պե րից և անըն դու նե լի ազ դե ցու
թյուն նե րից ըն տա նի քը զերծ պա հե լու մտադ րու թյան գոր ծո նը, 
որոնց ավե լի լա վա տե ղյակ են տղա մար դիկ: Սո ցի ալա կան իրա կա
նու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող զա նա զան կար գի փո փո խու թյ ուն նե րը՝ 
քա ղաք նե րում ազատ ժա մա նա կի անց կա ցման ձև ե րի տե սա կա նու 
ըն դլայ նում (խա ղատ ներ, գի շե րա յին ակումբ ներ, դիս կո տե կ ներ, 
պիկ նիկ ներ և այլն), օլի գար խիկ և կրի մի նալ տար րե րի ան պա տիժ 
մա ցող, հան ցա վոր արարք ներ, գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում և 
փոքր քա ղաք նե րում՝ միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով ըն տա նե կան, բա
րո յա կան և այլ սո ցի ա լա կան խնդիր ներ, որոնք ան ցան կա լի են 
բնակ չու թյան որոշ հատ ված նե րի հա մար և կա րող են նրանց շրջա
նում տագ նապ հա րու ցել ըն տա նի քի բա րո յա կան նոր մե րի պահ
պան ման հար ցում: Այս պի սի պայ ման նե րում բնակ չու թյան որոշ 
հատ վա ծի հա մար նման խնդիր նե րից խու սա փե լու, ըն տա նի քի ամ
րու թյու նը և անվ տան գու թյունն ապա հո վե լու ամե նա դյու րին, մատ
չե լի մի ջո ցը կա րող է հա մար վել ըն տա նի քի ան դամ ե րին ար տա
քին մի ջա վա րի հետ շփում ե րի սահ մա նա փա կու մը, որը հնա րա
վոր է ար գելք  նե րի և այլ պա տիժ նե րի մի ջո ցով: Այս դեպ քում ար
գելք նե րը կա րե լի է հա մա րել ար տա քին մի ջա վայ րի նկատ մամբ 
ըն տա նի քի, ան ձի ինք նա պաշտ պա նա կան ռե ակ ցիա:

54 Նույն տե ղում:
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Բա ցառ ված չէ նաև այն հան գա ման քը, որ նշված տա րի նե րի 
ըն թաց քում կա յա ցել են սո ցի ալ ական կա ռույց նե րը, կյան քը դար ձել 
է ավե լի հաս տա տուն, բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան վի ճա կը հա մե
մա տա բար բա րե լավ վել է և ըն տա նի քի ինստ իտ ու տը վե րա կանգ
նում է իր «կորց րած կողմ որ ոշ իչ նե րը» և վե րա դառ նում իր ավան
դա կան նե րըն տա նե կան դե րե րին ու հար աբ եր ու թյուն նե րին:

3.3. Ամուս նա լու ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը  
և դրանց նկատ մամբ հա սա րա կու թյան վե րա բեր մուն քը
Ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի լար ման վեր ջա կետն 

ամուս նալ ուծ ութ յ ունն է, որի վե րա բե րյալ նշվում են դրա բա ցա սա
կան և դրա կան հե տև անք նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրա կան նե րը 
բա ցա սակ ան նե ր ի  հա մե մատ չնչին են: Ամուս նա լու ծու թյու նը շղթա
յա կան ռե ակ ցիա է առա ջաց նում՝ հան գեց նե լով բազ մա թիվ ան հա
տա կան և սո ցի ա լա կան բնույ թի բա ցա սա կան հե տև անք նե րի: Ու
սում ա սի րու թյուն նե րում բա ցա հայտ ված դրա կան գոր ծա ռույթ նե
րը տվյալ պա հին կա րող են նպա տա կա հար մար լի նել, սա կայն 
դրանց որոշ մա սը հե տա գա յում կա րող են ու նե նալ բա ցա սա կան 
հե տև անք ներ: Ըստ ՀՀ ԱՎԾի տվյալ նե րի՝ 2016 թ.ին գրանց վել է 
16294 ամուս նու թյուն և 3648 ամուս նա լու ծու թյուն՝ կազ մե լով 1,2 պրո
միլ55: Եվ րոս տա տի տվյալ նե րով եվ րո պա կան երկր նե րում 2015 թ. 
ամուս նա լու ծու թյուն նե րի ամե նա բարձր ցու ցա նիշ նե րը գրանց վել 
են Լի տվա յում՝ 3,2 և Դա նի ա յում՝2,9 պրո միլ, իսկ ամե նա ցած րը՝ 
Մոն տե նե գրո յում՝0,9 պրո միլ: Վրաս տա նում այդ ցու ցա նի շը կազ մել 
է 2,4, իսկ Ադր բե ջա նում՝1,3 պրո միլ56: Հա յաս տա նը եվ րո պա կան 
երկր նե րի շար քում այդ ցու ցա նի շով բա րե բախ տա բար վեր ջին տե
ղե րում է գտնվում: Սա կայն մտա հո գիչ է այն փաս տը, որ Հա յաս
տա նում ամուս նա լու ծու թյուն նե րը տա րի նե րի ըն թաց քում աճի մի
տում ու նեն: Ամուս նա լու ծու թյուն նե րի կան խար գել ման աշ խա տանք

55 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու
թյուն http://www.armstat.am/file/doc/99499383.pdf (24.10.2017):

56 Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_ndi
vind&lang=en (22.10. 2017.):
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Աղյու սակ 21
Ամուս նա լու ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը, %

Պատ ճառ ներ Հա ճա խա կա նու թյուն

Նա խա սի րու թյուն նե րի տար բե րու թյու նը 27,1
Վատ բնա վո րու թյու նը 24,7
Ֆի նան սա կան պայ ման նե րը,  
գործ ա զ ր կու թյու նը 51,3

Անու շադ րու թյունն ըն տա նի քի  
նկա տ մամբ 9,1

Բնա կա րա նա յին, կեն ցա ղա յին  
պայ մ  ան նե րը 8,3

Երե խա չու նե նա լը 18,0
Խան դը 17,7
Սի րո, հար գան քի բա ցա կա յու թյու նը 20,8
Ամուս նու ան հա վա տար մու թյու նը 39,3
Կնոջ ան հա վա տար մու թյու նը 39,6
Սե ռա կան կյան քում ամու սին նե րի  
ա ն հ ամա տե ղե լի ու թյու նը 3,4

Ամուս նու ծնող նե րի մի ջամ տութ յու նը  
զույ գե րի կյան քին 6,3

Կնոջ ծնող նե րի մի ջամ տու թյու նը  
զ ու յ գե րի կյան քին 5,7

Ար տագ նա աշ խա տան քը 4,4
Ալ կո հո լի չա րա շա հու մը 12,0
Կնոջ անհ նա զան դու թյու նը 1,6
Հի վան դու թյու նը 1,6
Իրար չզի ջե լը, իրար չհաս կա նա լը,  
ա  ն հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը,  
համ բե րա տար չլի նե լը

4,9

Ամուս նու բռնու թյու նը 4,4
Այլ պա տաս խան 7,0
Դժվա րա նում է պա տաս խա նել 1,6
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նե րի հա մար կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նի դրա պատ ճառ նե րի վե
րա բե րյալ հա սա րա կա կան կար ծի քը:

Ինչ պես տես նում ենք, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի 
թվում կա րև որ վել է նյու թա կան պայ ման նե րը, ամուս նու և կնոջ ան
հա վատ արմ ու թյու նը: Այս վեր ջին պատ ճառ նե րը վկա յում են հա սա
րա կա կան կյան քում տե ղի ու նե ցող սո ցի ա լա կան և բա րո յա կան 
կար գի փո փո խու թյուն նե րի մա ս ին, որոնց խո րա նա լու դեպ քում կա
րող են ար մա տա կան ան ցան կա լի ձև ա փո խում եր կա տար վել ըն
տա նե կան հա մա կար գում: Սույն հար ցի շուրջ կա նանց և տղ ամարդ
կանց կար ծիք նե րը հիմ ակա նում հա մընկ նում են: Մի այն տղա մար
դիկ կա նանց հա մե մատ ավե լի շատ են նշում վատ բնա վո րու թյու նը, 
հա մա պա տաս խա նա բար, 29,4 % և 21,3 %, իսկ կան այք՝ սի րո, հար
գան քի բա ցա կա յու թյու նը, հա մա պա տաս խա նա բար, 24,9 % և 15,3 % 
և ամուս նու ան հա վա տար մու թյու նը՝ 44,3 % և 32,5 %: Ամուս նա լու ծու
թյուն նե րի պատճ առ նե րի թվում երի տա սարդ նե րը ավագ տա րի քա
յին խմբե րի հա մե մատ ավե լի սա կավ են նշել ֆի նան սա կան պայ
ման նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար, 39,0 % և 54,2 % և ավե լի շատ՝ 
ամուս նու և կնոջ ան հա վա տար մու թյու նը, հա մապ ատաս խան
աբար՝ 47,6 % և 33,1 %: Մի այն այն փաս տը, որ 2000 թ.ի հար ցում ե
րի ըն թաց քում ըն տա նե կան բա խում ե րի պատ ճառ նե րի թվում 
ամուս նա կան ան հա վա տար մու թյ ու նը նշել էին հարց վող նե րի ըն
դա մե նը 1,4 %ը57, կրկին ան գամ ապա ցու ցում է սո ցի ալ ակ ան, հո գե
բա նա կան, բա րո յա կան այն էա կան փո փո խու թյուն նե րի մա սին, որ
ո ն ք տե ղի են ու նե ցել ըն դա մե նը մոտ տասն հինգ տա րում:

Բնա կա վայ րի տ ի  պը ն ու յ ն պես որո շա կի ազ դե ցու թյուն է ու նե
նում ամուս նա լու ծու թյուն նե րի վրա: Գյու ղ ա կ ան բնակ չու թյու նը երև
ան ցի նե րի հա մե մատ ավե լի է նշել վատ բնավ որ ութ յու նը՝ հա մա
պա տաս խա նա բար՝ 29,3 % և 19,2 %, իսկ վեր ջին ներս, ամուս նու և 
կնոջ ան հ ավա տար մու թյու նը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 52,0 % և 
36,7 %, ամուս նու ծնող նե րի մի ջամ տու թյու նը զույ գե րի կյան քին՝ 
12,2 % և 2,7 %, ալ կո հո լի չա րա շա հու մը՝ 19,2 % և 7,3 %, ամուս նու բռնու

57 Ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րը Հա յաս տա նում, էջ 43:
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թյու նը՝ 10,4 % և 2,0 %: Այս փաս տե րը վկա յում են Երև ա նում գո յու
թյուն ու նե ցող սո ցի ա լա կան և բ ա րո յա կան խն դիր նե րի մա սին, 
որոնք հա մե մա տա բար թույլ են արտ ա հա յ տ վ ում գյու ղա կան բնա
կա վայ րե րում:

Ըն տա նե կան հա մա կար գի փո փո խու թյուն նե րի մա սին կա րե լի 
է որո շա կի պ ա տ կե րա ցում կազ մել նաև ամուս նա լու ծու թյուն նե րի 
նկատ մամբ վե րա բե ր մ ուն քի մի ջո ցով:

Աղյու սակ 22
Բնակ չու թյան կար ծի քը ամուս նա լու ծու թյուն նե րի մա սին, %

Դա տո ղու թյուն ներ  %

Եթե զույ գե րը եր ջա նիկ չեն, ապա ամուս նա լու ծու
թյու նը ըն դու նե լի է, եթե ան գամ կան երե խա ներ 

38,3

Ամուս նա լու ծու թյու նը նպա տա կա հար մար չէ, եթե 
կան երե խա ներ 

15,1

Ընդ հան րա պես դեմ եմ ամուս նա լու ծու թյուն նե րին 40,4
Դժվա րա նում է պա տաս խա նել 6,2
Ըն դա մե նը 100,0

Ինչ պես տես նում ենք, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի նկատ մամբ 
բնակ չու թյան վե րա բեր մուն քը մի ան շա նակ չէ: Ան գամ ոչ վաղ ան
ցյա լում, Հա յաս տա նում ամուս ն ա լ ու ծու թյուն նե րը չէ ին խրա խուս
վում: 1980 թ. հետ ազո տու թյուն նե րի տվյալ նե րով ամուս նա լու ծու
թյուն նե րին կտրա կա նա պես դեմ են եղել հար ց վ ող նե րի 67,2 %ը58: 
Փաս տո րեն, նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում ամուս նալ ու ծութ յուն
նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մունքն ավե լի հան դուր ժո ղա կան է դա
րձել և եթե այս մի տու մը զար գա նա, ապա կա րող է նպաս տել ավա
նդ ական ըն տա նի քի քայ քայ մա նը: Ամուս նա լուծ ու թյուն նե րի նկատ
մամբ սո ցիա լա կան տար բեր շեր տե րի վե րա բեր մուն քում նկատ վում 
են առանձ նա հատկ ու թյուն ներ: Կա նայք, տղա մարդ կանց հա մե
մատ, ավե լի հանդ ու րժո ղա կան են դրանց նկատ մամբ: Ամուս նա լու

58 ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բաժ նի 
ար խիվ:
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ծու թյուն նե րին կտրա կա նա պես դեմ են եղել տղա մարդ կանց 53,4 %ը 
իսկ կա նանց՝ 30,8 %ը: Երի տա սարդ նե րը, ավագ տա րի քա յին խմբե
րի հա մե մատ, ավե լի շատ են նշել «ընդ հան րա պես դեմ եմ» տար բե
րա կը, հա մա պա տաս խա նա բար՝48,8 % և 36,1 %, որը կա րե լի է բա
ցատ րել ըն տա նիք կազ մե լու ձգտմամբ: Առա վել մեծ տար բե րու
թյուն ներ են գրանց վել գյու ղի և քա ղա քի բնակ չու թյան պա տաս
խան նե րում: Ամուս նա լու ծու թյուն նե րին Երև ա նում կտ  ր ա կա նա պես 
դեմ են ար տա հայտ վել հարց վող նե րի 28,0 %ը, մյուս քա ղա քնե ր ում՝ 
38,5 %ը իսկ գյու ղե րում՝52,0 %ը, որը վկա յում է հայ ավան դույթ նե րի 
պահ պ ան ման գոր ծում գյու ղի կա րև որ դե րի մա սին:



ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ  

ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՄՈ ԴԵ ԼՈՒՄ
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ԳԼՈՒԽ ԱՌԱ ՋԻՆ
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ  
ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ

1.1. Միգ րանտ նե րի ըն տա նի քի ու սումն ա սի րու թյան  
տե սա կան մո տե ցումն ե րը
Ար դի փո խա կերպ վող հա սա րա կու թյու նում ըն տա նի քը 

փնտրում է այն պի սի ու ղի ներ, որոնք առա վել կհա մա պա տաս խա
նեն ձև ա վոր ված նոր հա րա բե րու թյուն նե րին և այդ ինս տի տու տի 
բո վան դա կա յին փո փո խու թյուն նե րին: Օրի նակ՝արևմ տյան հա սա
րա կու թյու նում զգա լի ո րեն ավե լա ցել է պայ մա նագ րա յին ամուս նու
թյուն նե րի, հա մա տեղ ապ րող, սա կայն պաշ տո նա պես չգրանց ված 
զույ գե րի, կրկնա կի ամուս նու թյուն նե րի, մի ա սե ռա կան նե րի, մի այ
նակ ապ րող նե րի, ինչ պես նաև ծնող նե րով երե խա դաս տի ա րա կե
լու անհ րա ժեշ տու թյու նը և ըն տա նի քը չկա րև ո րող, սա կայն երե խա
ներ ու նե ցող նե րի թի վը: Այդ բո լո րը հան գեց րել է ամուս նու թյուն նե
րի թվի կրճատ ման, ծնե լի ու թյան անկ ման, ար տա մուս նա կան կա
պե րից երե խա նե րի թվի ավե լաց ման, կա մա վոր ան զա վակ 
ըն տա նիք նե րի քա նա կի աճի և այլն1:

Հայ հա սա րա կու թյու նում դա րեր շա րու նակ ըն տա նի քը հա
մար վել է սո ցի ա լա կա նաց ման գլխա վոր գոր ծա կալ, որի մի ջո ցով 
տե ղի է ու նե ցել տար բեր սե րունդ նե րի կող մից գի տե լիք նե րի և 
ավան դա կան դե րե րի յու րա ցում: Սա կայն ար դի հա մաշ խար հայ
նաց ման և միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րը, տե ղե կատ վա կան հոս քե
րը և նոր ձև ա վոր ված ինս տի տու ցի ո նալ կա ռույց նե րի հետ շփում

1 Мит ри кас А. А. Семья как цен ность: Со сто я ние и перс пек ти вы цен ност
но го вы бо ра в стра нах Ев ро пы// Со ци о ло ги чес кие ис сле до ван ия (да лее 
СИ), 2004, N 5, с. 65–73
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ներն իրենց ազ դե ցու թյունն են թող նում ավան դա կան ըն տա նի քի 
կազ մի, կա ռուց ված քի և նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա: Մաս նա վո րա պես, Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին միգ րա
ցիա յի հե տև ան քով լայն տա րա ծում է ստա ցել «հե ռա վո րու թյան 
վրա ձև ա վոր ված» ըն տա նի քի մո դե լը. ըն տա նի քի տան գլխա վո րը 
և նաև որոշ ան դամ եր տար վա մի մա սը եր կար ժա մա նա կով 
գտնվում են հան րա պե տու թյու նից դուրս: Այ սինքն՝ ըն տա նի քը եր
կատ վում է, և խախտ վում է նրա բո լոր ան դամ ե րի՝ մեկ հար կի 
տակ ապ րե լու կա րև որ դրույ թը: Այդ իսկ պատ ճա ռով այս բաժ նում 
կքննար կենք աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով ըն տա
նիք նե րում տե ղի ու նե ցող սո ցի ալտնտե սա կան և էթ նոմ շա կու թա
յին փո փո խու թյուն նե րը և ծա ռա ցած հիմ ախն դիր նե րը: Որ պես կա
րև որ հե տա զո տա կան հարց՝ կվեր լուծ վի, թե աշ խա տան քա յին միգ
րա ցի ան ինչ փո փո խու թյուն ներ է առաջ բե րում ըն տա նի քի կազ մում 
և նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում, գոր ծա ռույթ նե րում, 
կեն սա փու լե րում, ար ժե քա յին հա մա կար գում: Խնդրո առար կա 
կդառ նա նաև, թե միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով ըն տա նի քում թու լա
նո՞ւմ է ար դյոք տղա մար դու իշ խա նու թյու նը՝ նպաս տե լով հայ րիշ
խա նա կան հա մա կար գից անց մա նը մայ րիշ խա նա կա նին կամ էգա
լի տա րին (իշ խա նու թյան հա վա սա րա չափ բա ժա նու մը տղա մար դու 
և կնոջ մի ջև): Այ սինքն՝ տե ղի ու նե նո՞ւմ է ար դյոք ան ցում ավան դա
կա նից ժա մա նա կա կից ըն տա նի քի տի պին, այն ի՞նչ ազ դե ցու թյուն է 
թող նում աս տի ճա նա կար գա յին կա ռուց ված քի վրա, փոխ վո՞ւմ են 
ար դյոք տղա մար դու և կնոջ կար գա վի ճա կը, նե րըն տա նե կան և մի
ջըն տա նե կան դե րե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: Թե՞ ընդ հա կա
ռա կը՝ հա սա րա կու թյան մեջ աշ խա տան քա յին միգ րան տը շա րու
նա կում է ըն կալ վել որ պես «ու ժեղ տղա մարդ», որն ըն տա նի քի հա
մար դրսում գու մար պետք է վաս տա կի և ու նե նա խոս քի առաջ նայ
նու թյուն, իսկ կա նայք պետք է զբաղ վեն երե խա նե րի դաս տի ա րա
կու թյամբ և տան գոր ծե րով: Մյուս կող մից՝ կա նայք, որոնք առա վել 
ակ տիվ են մաս նակ ցում միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րին և ավե լի 
հա ճախ են հա տում սահ ման նե րը, կա րող են դառ նալ ավե լի ազ դե
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ցիկ այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ ամու սինն ան գործ է2: Իսկ ան գործ 
տղա մար դիկ հո գե բա նո րեն հա մար վում են ըն տա նի քի ոչ լի ար ժեք 
ան դամ և զու գըն կեր՝ ազ դե լով ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա: Միգ րանտ կա նանց շրջա նում փո փոխ վում է նաև նրանց վե
րար տադ րո ղա կան վար քա գի ծը՝ են թարկ վե լով խիստ վե րահս կո
ղու թյան:

Մինչ այդ հիմ ախն դիր նե րի քննար կու մը բնու թագ րենք ըն
տա նի քը: Ըն տա նի քի միջ գի տա կար գա յին ու սում ա սի րու թյան հիմ
նախն դի րը ներ կա յումս տար բեր հե տա զո տող նե րի՝ ազ գագ րա
գետ նե րի, սո ցի ո լոգ նե րի, հո գե բան նե րի, մշա կու թա բան նե րի, իրա
վա բան նե րի, տնտե սա գետ նե րի, բժիշկ նե րի և այլ մաս նա գետ նե րի 
ու շադ րու թյան կենտ րո նում է3: Ըն տա նի քը բնու թագր վում է որ պես 
ամուս նու թյան կամ ազ գակ ցու թյան հի ման վրա ձև ա վոր ված փոքր 
խումբ, որին բնո րոշ են կեն ցա ղի մի աս նու թյու նը, փո խա դարձ օգ
նու թյան դրսև ո րու մը և բա րո յա կան պա տաս խա նատ վու թյունն ան
դամ ե րի մի ջև: Նրա ան դամ ե րը, որ պես կա նոն, ապ րում են հա
մա տեղ նույն հար կի տակ, մի մյանց հետ կապ ված են ամուս նա կան 
(կինտղա մարդ) կամ արյու նակ ցա կան կա պով (ծնող ներերե խա
ներ, երե խաերե խա, եղ բայրքույր): Այն դեպ քում, երբ ըն տա նի քի 
տան գլխա վո րը կամ ան դամ ե րը մեկ նում են աշ խա տան քա յին 
միգ րա ցի ա յի, և, հե տև ա բար, ամու սին նե րը ապ րում են առան ձին, 
կամ նրա մյուս ան դամ ե րի մի ջև սահ մա նա փակ վում են ան մի ջա
կան և կրկնվող հա րա բե րու թյուն նե րը, ապա դրա նով իսկ խա թար
վում է մեկ ընդ հա նուր տա նի քի տակ ապ րե լու նրա կա րև որ հատ
կա նիշ նե րից մե կը:

Անդ րա դառ նանք ըն տա նի քը մեկ նա բա նող սո ցի ո լո գի ա կան 
հա յե ցա կար գե րին, որոնք հնա րա վո րու թյուն կտան հա մա կող մա
նի ո րեն քննար կե լու այն փո խա կեր պում ե րը, որոնք աշ խա տան քա

2 Ravenstein E. G. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society of 
London, Vol. 48, No. 2. (June, 1885), pp. 167–235.

3 Би лан Ю. В., Ча бел ко жа И. Ин тер дис цип ли нар ный под ход к ис сле до ван
ия миг ра ци он ных про цес сов// СИ, 2015 N 9, с.7173.



III. ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՄՈ ԴԵ ԼՈՒՄ

159

յին միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով դրսև որ վում են նրանց ըն տա նիք նե
րում: Ըն տա նի քի ու սում ա սի րու թյան տե սա կան մո տե ցում ե րից 
են կա ռուց ված քա յինգոր ծառ նա կան, կոնֆ լիկ տայ նու թյան, սիմ վո
լիկ ին տե րակ ցի ո նալ, հա մա կար գա յին, փո խա նակ ման, ֆե մի նիս
տա կան, կեն սա է կո լո գի ա կան և այլ տե սու թյուն ներ, որոնք անդ րա
դար ձել են այդ հիմ ախնդ րին4:

Կա ռուց ված քա յինֆունկ ցի ո նալ տե սու թյու նը, որը ձև ա վոր վել 
է XX դա րի սկզբին, հա սա րա կու թյու նը դի տար կում էր որ պես մի 
հա մա կարգ՝ կազմ ված մի մյանց հետ սեր տո րեն կապ ված կա ռուց
ված քա յին տար րե րից: Դրանք հա սա րա կու թյան ամ բող ջա կան հա
մա կար գի պահ պան ման հա մար կա տա րում են որո շա կի գոր ծա
ռույթ ներ: Հա մա ձայն այդ մե թո դի՝ հա սա րա կու թյան մեջ ձև ա վոր
ված հա րա բե րու թյուն նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը և ընդ հան րա պես 
ամե նա տար բեր երև ույթ նե րը պետք է բա ցատ րել մի մյանց հետ 
փոխ կա պակց ված գոր ծա ռույթ նե րի մի ջո ցով, որոնք նրանք իրա
կա նաց նում են այս կամ այն սո ցի ա լա կան հան րույթ նե րում կամ սո
ցի ոմ շա կու թա յին հա մա կար գում: Այն կողմ ո րոշ ված է սո ցի ա լա
կան հա մա կար գե րի կա ռուց ված քի և այդ հա մա կար գի տար րե րի 
մի ջև կա պե րի ու սում ա սի րու թյա նը, այ սինքն՝ ինչ պես են նրա 
առան ձին մա սե րը ներ գոր ծում ընդ հա նու րի կա ռու ցո ղա կա նու թյան 
վրա: Ըն տա նի քը դի տարկ վում էր որ պես հա սա րա կու թյան մաս և 
վեր լուծ վում գոր ծա ռույթ նե րի կամ սո ցի ա լա կան պա հանջ մունք նե
րի տե սան կյու նից, որին նա ծա ռա յում է: Առանձ նա հա տուկ տեղ էր 
հատ կաց վում վեր ջին եր կու հա րյուր տա րի նե րի ըն թաց քում ըն տա
նի քի գոր ծա ռույթ նե րի փո փո խու թյա նը: Դրանք հան գեց րել են ըն
տա նի քի թու լաց մա նը: Օրի նակ, երի տա սարդ նե րի շրջա նում հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի ավե լա ցու մը, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի աճը, 
ծնող նե րի իշ խա նու թյան թու լա ցու մը փաս տում են ըն տա նի քի՝ որ
պես կա րև որ սո ցի ա լա կան ու ժի փլուզ ման մա սին5: Ըստ նրանց՝ ըն

4 Гур ко Т. А. Те о ре ти чес кие под хо ды к изу че нию семьи, М., Ин сти тут со ци
о ло гии РАН, 2016, с. 1–10:

5 Ог борн Д. и Ним кофф Р. Семья в но вой исто ри чес кой си ту а ции // Со ци о
ло ги чес кие ис сле до ван ия, 2005, 3, С. 7–10.
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տա նի քը կա տա րում է տնտե սա կան գոր ծա ռույթ: Յու րա քան չյուր 
հա սա րա կու թյան մեջ ըն տա նի քին վե րա պահ ված է կա րև որ տնտե
սա կան դեր: Գյու ղա ցի ա կան տնտե սու թյու նում և ար հես տա գոր ծա
կան ար տա դրու թյու նում ըն տա նի քը հա մար վել է մի աս նա կան կո ո
պե րա տիվ աշ խա տան քա յին մի ա վո րում: Պար տա կա նու թյուն նե րը 
բա ժան վել են ըն տա նի քի ան դա մե րի սե ռա տա րի քա յին կազ մին 
հա մա պա տաս խան: Սա կայն, ար դյու նա բե րու թյան զար գաց մա նը 
զու գա հեռ, ըն տա նի քը դա դա րեց մի աս նա կան կո ո պե րա տիվ 
տնտե սա կան մի ա վոր լի նե լուց, և նրա ան դամ ե րը սկսե ցին աշ խա
տել տնից դուրս: Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյու նում ան հե
տա նում են շատ խիստ ամ րապնդ ված ըն տա նե կան կար գա վի ճակ
նե րը: Կա նայք ստիպ ված էին աշ խա տել տնից դուրս՝ ըն տա նի քի 
գո յա տև ման հա մար անհ րա ժեշտ գու մար վաս տա կե լու, և քա նի որ 
նրանք աշ խա տա վարձ էին ստա նում, նրանց դիր քը, մեծ հաշ վով, 
ավե լի էր մո տե նում տղա մարդ կանց կար գա վի ճա կին: Հա սա րա կու
թյան շրջա նում զանգ վա ծա յին կրթա կան հա մա կար գի ներդ րու մը 
փո խում է ըն տա նի քի կա րև որ գոր ծա ռույթ նե րից մե կը՝ երե խա նե րի 
սո ցի ա լա կա նա ցու մը, և ըն տա նի քին զու գա հեռ՝ կտրուկ աճում է 
այդ գոր ծա ռույ թը կա տա րող գոր ծա կալ նե րի թի վը: Ֆունկ ցի ո նա
լիստ նե րի տե սան կյու նից՝ ըն տա նի քը հա սա րա կու թյան կա յուն 
տար րե րից է և իր գոր ծա ռույթ նե րով սեր տո րեն առնչ վում է հա սա
րա կու թյան հետ՝ որ պես ամ բող ջի: Թ. Պար սոն սը նշում է. ամ բողջ 
սո ցի ա լա կան հա մա կար գը, նե րա ռյալ՝ ըն տա նի քը, կա տա րում է 4 
խումբ գոր ծա ռույթ. առա ջին՝ ադապ տա ցի ոն (հար մար վե լու): Յու
րա քան չյուր սո ցի ա լա կան հա մա կարգ հար մար վում է ինչ պես ներ
քին, այն պես էլ ար տա քին կար գի փո փո խու թյա նը: Երկ րորդ հա մ
ընդ հա նուր (ու նի վեր սալ) գոր ծա ռույ թը նպա տա կին հաս նելն է: Հա
մա կար գը սահ մա նում և հասց նում է դրված նպա տա կին: Այդ գոր
ծա ռույթն ապա հո վում է հա մա կար գի ինք նա զար գա ցու մը և դրա 
գոր ծե լու ըն դու նա կու թյու նը: Եր րոր դը ին տեգ րա ցի ոնն է, որը հա
մա կար գում և մի ա վո րում է բո լոր տար րե րը և գոր ծա ռույթ նե րը: 
Չոր րոր դը՝ ըն դօ րի նա կե լի ու թյու նը և դրա պահ պա նում է: Սո ցի ա
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լա կան երև ույ թի բո լոր փո փո խա կա նու թյան, ինք նա պաշտ պա նու
թյան և կա յու նու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել և փո խան
ցել վար քի, մշա կու թա յին սկզբունք նե րի և ար ժեք նե րի ձև ե րը: Այս 
գոր ծա ռույթն ըն տա նի քը դարձ նում է մշա կու թա յին ավան դույ թի, 
սո վո րույթ նե րի փո խանց ման գոր ծա կալ՝ սերն դե սե րունդ ապա հո
վե լով նրանց շա րու նա կա կա նու թյու նը: Ըն տա նի քը՝ որ պես սո ցի ա
լա կան հա մա կարգ, պետք է այն քան կազ մա կերպ ված լի նի, որ հա
մակց վի այլ հա մա կար գե րի հետ: Նրա կար ծի քով՝ ըն տա նի քը մաս
նա կի ո րեն կորց նում է այդ գոր ծա ռույթ նե րը և դառ նում առա վել 
մաս նա գի տաց ված ինս տի տուտ՝ առա վել ար դյու նա վետ իրա կա
նաց նե լով երե խա նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծա ռույ թը, ժա մա
նա կա կից ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյու նում պատ րաս տե
լով նրանց՝ ապա գա յում կա տա րե լու մե ծե րի դե րե րը6: Այս պի սով, 
ըստ ֆունկ ցի ո նա լիստ նե րի, հա սա րա կու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե
ցող կա ռուց ված քա յին մա սե րը կար գա վոր ված մե խա նիզ մի տար
րեր են, որոնք անընդ հատ հար մար վում են մե կը մյու սին: Ըն տա նի
քը նույն պես հա մար վում է այդ ամ բող ջի մի մաս: Ըն տա նի քը բարդ 
հա մա կարգ է, իսկ նրանք ան տե սում էին ան դամ ե րի մի ջև գո յու
թյուն ու նե ցող ան հա տա կան հո գե բա նա կան տար բե րու թյուն նե րը և 
հե տաքրք րու թյուն նե րը, շա հե րի բա խում ե րը:

Կոնֆ լիկ տայ նու թյան ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշում 
են, որ ըն տա նի քում կոնֆ լիկտ նե րը բնա կան և ան խու սա փե լի երևույթ 
են: Ինչ պես հա սա րա կու թյան մեջ, այն պես էլ ըն տա նի քում դրանք 
հա մար վում են իշ խա նու թյան և հսկո ղու թյան հաս տատ ման հա մար 
պայ քա րի ար դյունք: Ըն տա նի քի ներ սում իշ խա նու թյան բաշխ ման 
կարգն իր ազ դե ցու թյունն է ու նե նում նաև որո շում ե րի ըն դուն ման 
հար ցում: Որ պես կա նոն՝ ըն տա նի քի այն ան դամ ե րը, որ մեծ հաշ
վով տի րա պե տում են նյու թա կան մի ջոց նե րին, ձեռք են բե րում մեծ 
իշ խա նու թյուն՝ կա րո ղա նա լով ազ դել նաև որո շում ե րի կա յաց ման 

6 Пар сонс Т. По ня тие об щест ва ком по нен ты и их вза и мо от но шен ия, THE
SIS, 1993, вып. 2, http://ecsocman.hse.ru/data/876/582/1217/2_2_1pars.pdf 
(12.10. 2016)
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վրա: Ըն տա նի քում իրա գործ վում է տնտե սա կան ար տադ րու թյուն և 
նյու թա կան մի ջոց նե րի վե րա բաշ խում, ընդ որում, նրա յու րա քան
չյուր ան դա մի շա հը բախ վում է մա ցած ան դամ ե րի շա հե րի հետ: 
Այդ կոնֆ լիկտ նե րը ծա գում են՝ կապ ված եկամ տի ձեռք բեր ման չա
փե րի և ծախ սե րի, նրա ան դամ ե րի մի ջև ռե սուրս նե րի ան հա վա
սա րա չափ բաշխ ման, որո շում ե րի ըն դուն ման մաս նակ ցու թյան 
չա փե րի, տնա յին աշ խա տան քի կա տար ման, երե խա նե րի դաս տի
ա րա կու թյան և հիմ ախն դիր նե րի հետ7:

Ըն տա նե կան կոնֆ լիկտ նե րի պատ ճառ նե րում կա րև որ վում են 
միկ րո և մակ րո մի ջա վայ րի սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րը: Միկ րո մի
ջա վայ րի գոր ծոն նե րը նե րա ռում են ըն տա նի քի ֆի նան սա կան վի
ճա կի վատ թա րա ցու մը, աշ խա տա վայ րում մեկ կամ եր կու ամու սին
նե րի չա փա զանց մեծ զբաղ վա ծու թյու նը, ամու սին նե րի կամ նրանց 
ըն տա նի քի ան դամ ե րի բա րե կամ ե րի բնա կա նոն աշ խա տան քի 
հնա րա վո րու թյու նը, առան ձին բնա կա րան նե րի բա ցա կա յու թյու նը, 
ման կա կան հաս տա տու թյուն նե րում երե խա նե րին տե ղա վո րե լու 
հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը և այլն: Ամու սին նե րի մեջ սի րո 
առ կա յու թյու նը ազ դում է իշ խա նու թյան բաշխ ման վրա: Առա վել 
շատ սի րող ամու սի նը, լի նե լով հո գե բա նա կան մեծ կախ վա ծու թյան 
մեջ, ու նի ավե լի քիչ իշ խա նու թյուն: Մի մյանց նույն չա փով սի րող 
ամու սին ներն ըն տա նի քում սո վո րա բար ու նե նում են հա վա սար իշ
խա նու թյուն: Քա նի որ կա նայք սո վո րա բար ավե լի շատ են իրենց 
սերն ար տա հայ տում ամուս նու նկատ մամբ, հե տև ա բար, ամուս նու
թյու նը դի տարկ վում է որ պես փո խա նակ ման մի ձև՝ սո ցի ալտնտե
սա կան բա րիք նե րի փո խա րեն, որը ամուս նու մոտ ավե լի շատ է, 
կինն ամուս նուն տա լիս է իր սե րը:

Բնու թագ րե լով մակ րո մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րը՝ պետք է ընդ
գծել, որ երկ րում սո ցի ա լա կան և տնտե սա կան կա յու նու թյու նը օգ
նում է նվա զեց նել նե րըն տա նե կան հա կա մար տու թյան մա կար դա
կը: «Կա յուն պե տու թյու նը կա յուն ըն տա նիք է, կա յուն ըն տա նի քը 

7 Харт манн П. Се мей ные конф лик ты в сов ре мен ном об щест ве, М., Реф. 
сбор ник Ака де мии на ук, 1989.
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կա յուն, դի նա միկ զար գա ցող պե տու թյուն է: Կա տա րե լով կոնֆ
լիկտ նե րի դա սա կար գում՝ հարկ է առանձ նաց նել մի շարք հիմ ա
վո րում եր: Դրան ցից ել նե լով՝ ըն տա նե կան հա կա մար տու թյուն նե
րի բազ մա զա նու թյու նը կա րե լի է դա սա կար գել.

1. Ար ժե քա յին՝ հա կա ռակ շա հե րի ար ժեք նե րի առ կա յու թյուն:
2. Դիր քո րո շու մա յին՝ պայ քար ըն տա նի քում առաջ նոր դու

թյան հա մար:
3. Ըն տա նի քի ան դամ ե րից մե կի «ես»ի կա րև ո րու թյան ճա

նաչ ման հար ցում պա հանջ մունք նե րի ան բա վա րար վա ծու
թյուն:

4. Ամու սին նե րի սե ռա կան և սե ռա հո գե բա նա կան ան հա մա
պա տաս խա նու թյուն:

5. Զգաց մուն քա յին՝ դրա կան զգա ցո ղու թյուն նե րի հար ցում 
ան բա վա րար վա ծու թյուն (փա ղաք շան քի, հո գա ծու թյան, 
ըն տա նի քի ան դա մի կող մից ու շադ րու թյան և փո խըմբռն ման 
բա ցա կա յու թյուն):

6. Տնտե սա կան և տնտե սա վար ման՝ ամու սին նե րի հա կա ռակ 
տե սա կետ ներն ըն տա նի քի վար ման հար ցում և յու րա քան
չյու րի, ինչ պես նաև ըն տա նի քի մյուս ան դամ ե րի մաս նակ
ցու թյունն այս գոր ծըն թա ցին:

7. Ըն տա նի քի ծանր նյու թա կան վի ճակ8:

1.2. Միգ րանտ նե րի սե ռա տա րի քա յին կազ մը  
և կրթա կան բնու թա գի րը
Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած Հա յաս տա նի վեց մար զե րի և 

Երև ան քա ղա քի 384 ըն տա նիք նե րից 126ն ու նե ին աշ խա տան քա յին 
միգ րանտ ներ: Այդ ըն տա նիք նե րի 69,8 %ից ար տագ նա աշ խա տան
քի է մեկ նել մեկ, 25.4 %ից՝ եր կու, 4 %ից՝ երեք, իսկ 0.8 %ից՝ չորս 
միգ րանտ: Առ կա միգ րանտ նե րի թի վը կազ մել է 164 մարդ: Հարց
ված ըն տա նիք նե րից յու րա քան չյուր եր րորդն ու նի աշ խա տան քա յին 

8 Гур ко Т. А. Те о ре ти чес кие под хо ды к изу че нию семьи, М., Ин сти тут со ци
о ло гии РАН, 2016, с. 8192.



ԱՐ ԴԻ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

164

միգ րանտ ( այդ տվյալ նե րը վե րա բե րում են վեր ջին 5 տար վա աշ
խա տան քա յին միգ րանտ նե րին):

Աղյու սակ 1
Միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի և միգ րանտ նե րի թի վը, %

Միգ րանտ ներ Միգ րանտ ու նե ցող 
ըն տա նիք նե րի թի վը

Ըն տա նիք նե րում 
միգ րանտ նե րի թի վը

1 միգ րանտ 69,8 76,8
2 միգ րանտ 25,4 19,5
3 միգ րանտ 4,0 3,0
4 միգ րանտ 0,8 0,6
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Վի ճա կագ րա կան վե րը բեր ված տվյալ նե րը փաս տում են այդ 
գոր ծըն թա ցին Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ակ տիվ մաս նակ ցու թյան 
մա սին: Մյուս կող մից, այդ ցու ցա նիշ նե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ այն ըն տա նիք նե րից, որ տե ղից աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի է 
մեկ նում եր կու և ավել մարդ, մաս նա կից նե րի մի ջև գո յու թյուն ու նեն 
սերտ ազ գակ ցա կան կա պեր:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ աշ խա տան քա յին միգ րա
ցիա յի մաս նակ ցու թյան ցու ցա նիշ նե րը բարձր են գյու ղա կան ըն տա
նիք նե րում (56,7 %)՝ դառ նա լով նրանց եկա մուտ նե րի ձև ա վոր ման 
կա րև որ աղ բյուր նե րից մե կը: Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հոս քե
րի ձև ա վոր ման մյուս կա րև որ աղ բյու րը Հա յաս տա նի քա ղա քա յին 
բնա կա վայ րերն են (Երև ա նում՝ 9,8 %, իսկ մյուս քա ղաք նե րում՝ 
33,5 %, տե՛ս գծա պատ կեր 1):

Հատ կա պես վեր ջի նիս բնակ չու թյու նը Խորհր դա յին Մի ու թյան 
փլու զու մից և այն տեղ գո յու թյուն ու նե ցող ար դյու նա բե րա կան ձեռ
նար կու թյուն նե րի փակ վե լուց հե տո ու նի զբաղ վա ծու թյան լուրջ 
խնդիր: Նրանց մի մա սը, ար դյու նա բե րու թյան ոլոր տում լի նե լով 
բարձր որա կա վոր մամբ մաս նա գետ ներ, ստիպ ված էր աշ խա տանք 
փնտրել այլ երկր նե րում: Ինչ վե րա բե րում է Երև ա նից մեկ նող նե
րին, որը հա մե մա տա բար կազ մել է ցածր տո կոս, նրանց մի մա սը 
մայ րա քա ղաք տե ղա փոխ ված գյու ղաբ նակ ներն են, որոնք իրենց 
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կա պե րը սեր տո րեն պահ պա նում են նախ կին բնա կա վայ րի և հա
րա զատ նե րի հետ: Ազ գակ ցա կան և սո ցի ա լա կան այդ ցան ցե րի մի
ջո ցով նրանք շա րու նա կում են մեկ նել ար տագ նա աշ խա տան քի: 
Օրի նակ՝ Երև ա նում բնակ վող մար տու նե ցի նե րի, շի րակ ցի նե րի, լո
ռե ցի նե րի որոշ մա սը ար տա գնա աշ խա տան քի էր մեկ նում հա մա
գյու ղա ցի նե րի հետ: Նույն մի տում էր դի տարկ վել նաև երև ա նա
բնակ ջա վախք ցի նե րի շրջա նում:

Գծա պատ կեր 1
Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի բնա կա վայ րը, սե ռը, տա րի քը, %

Ըստ գծա պատ կեր 1ի՝ աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի գե
րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը ակ տիվ աշ խա տու նակ տա րի քում է, 
նրանց 47,6 %ը պատ կա նում է մի ջին, 29,9 %ը՝ ավագ, իսկ 22,6 %ը՝ 
երի տա սարդ սերն դին: Ակ նե րև է, որ բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու
նը հան րա պե տու թյու նից դուրս աշ խա տան քի է մեկ նում վե րար
տադ րո ղա կան տա րի քում, ինչն էլ իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը 
կա րող է թող նել ծնե լի ու թյան պլա նա վոր ման խնդիր նե րի վրա:

Ըստ սե ռա յին բաշխ վա ծու թյան՝ այդ ըն տա նիք նե րում միգ
րանտ նե րի 89,6 %ը տղա մարդ է, իսկ 10,4 %ը՝ կին: Կա նանց մաս
նակ ցու թյունն այդ գոր ծըն թա ցին ար ձա նա գրում է հայ ըն տա նի քում 
նրանց կար գա վի ճակ նե րում և դե րե րում տե ղի ու նե ցած փո փո խու
թյուն նե րը, քա նի որ ա վան դա բար այդ աշ խա տանք նե րով հիմ ա
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կա նում զբաղ վել է տան տղա մար դը: Մեկ այլ հե տա զո տու թյան ար
դյունք նե րով՝ կին միգ րանտ նե րի մաս նա բա ժի նը 2002 –2004 թթ, 
14,1 %ից նվա զել է՝ 2005 –2006 թթ. հաս նե լով 6,5 %ի9:

Կա նանց միգ րա ցի ոն շար ժու նու թյան ակ տի վու թյան վրա իր 
ազ դե ցու թյունն է թող նում նաև բնա կա վայ րի տի պը: Հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րով Երև ա նից կին աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե
րի թի վը կազ մել է ավե լի բարձր տո կոս (25,0 %), քան Հա յաս տա նի 
այլ քա ղաք նե րից (11 %): Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում դե ռևս ամուր 
կեր պով պահ պան վող ավան դույթ նե րի և սո վո րույթ նե րի պայ ման
նե րում կա նայք այդ հար ցում ավե լի պահ պա նո ղա կան են՝ 7,5 % 
(տե՛ս գծա պատ կեր 2):

Գծա պատ կեր 2
Միգ րանտ նե րի բնա կու թյան վայ րը՝ ըստ սե ռի, %
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Երևան ԳյուղԱյլ քաղաքներ

Իգական
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11
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Որոշ հե տա զո տող նե րի կար ծի քով՝ Հա յաս տա նը, որ պես աշ
խատ ուժ ար տա հա նող պե տու թյուն, եզա կի է այն առու մով, որ այդ 
գործ ըն թա ցում գե րակշ ռում է տղա մարդ կանց մաս նակ ցու թյու նը՝ 
առանձ նաց նե լով մեզ աշ խար հում տե ղի ու նե ցող աշ խա տան քա յին 
միգ րա ցի ա յի հոս քե րի ֆե մի նի զաց ման հա մընդ հա նուր մի տում ե

9 Միգ րա ցի ան և զար գա ցու մը: Հա յաս տա նում առա կա իրա վի ճա կի ու սում 
նա սի րու թյուն, Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն, Եր., 2009, 
էջ 13:
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րից10: Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յով զբաղ վե լը հա մար վում է «ու
ժեղ տղա մար դու» գոր ծու նե ու թյան ոլորտ, նա պատ րաստ է դրսում 
կա տա րելու ծանր ֆի զի կա կան աշ խա տանք ներ և հաղ թա հա րել բո
լոր դժվա րու թյուն նե րը: Դրա նով հան դերձ՝ վեր ջին տա րի նե րին 
Հա յաս տա նից ՌԴում աշ խա տող հայ կա նանց թիվն ու նե ցել է աճի 
մի տում՝ 7,6 %: Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ ՌԴում Ղա
զախս տա նի կին միգ րանտ նե րը կազ մել են 2,1 %, Վրաս տա նի նը՝ 
2,4 %, Բե լա ռու սի նը՝ 3,9 %: Իսկ ամե նա բարձր ցու ցա նիշ նե րը կին 
միգ րանտ նե րի շրջա նում գրանց վել են նախ կին խորհր դա յին հան
րա պե տու թյուն նե րից՝ Ուզ բեկս տա նից (30,2 %), Ուկ րա ի նա յից 
(17,2 %), Կիր գի զի ա յից (13,0 %), Տա ջիկս տա նից (9,9 %), այ նու հե տև՝ 
Մոլ դո վա յից (9,3 %)11: Նրանց գե րակ շիռ մասն ակ տիվ աշ խա տու
նակ և վե րար տա դրո ղա կան տա րի քում է: ՌԴում աշ խա տող հայ 
կա նանց 11,3 %ը նշել է, որ մեկ նել է կարճ ժա մա նա կով, 5,6 %ը՝ սե
զո նա յին, 23,9 %ը՝ հա մա րյա ամ բողջ տա րին գտնվել է այն տեղ, 
38,3 %ը՝ գործ նա կա նո րեն տուն չի վե րա դար ձել և մշտա պես այն
տեղ է12: Այն տե սա կե տը, որ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յին մաս
նակ ցում են մի այն երի տա սարդ կա նայք, այն քան էլ իրա կա նու թյա
նը չի հա մա պա տաս խա նում, քա նի որ, ըստ հե տա զո տու թյան ար
դյունք նե րի, հա մա պա տաս խա նա բար նրանց 5,4 %ը և 7,1 %ը պատ
կա նում են 18 –29 տ. և 30 –49 տ., իսկ 16,3 %ը՝ 50 և բարձր տա րի քա յին 
խմբե րին (տե՛ս գծա պատ կեր 3):

Սա նշա նա կում է, որ հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նում կա նանց 
շրջա նում դի տարկ վում է տա րա ծա կան սո ցի ա լա կան շար ժու նու
թյան ակ տի վա ցում, իսկ ըն դու նող երկր նե րում ձև ա վոր վում է «կա
նա ցի» աշ խա տան քի կա յուն պա հան ջարկ՝ ընդգր կե լով սպա սարկ

10 ՀՀ միգ րա ցի ա յի կա ռա վար ման ոլոր տի ու սում ա սի րու թյուն և կա րիք
նե րի գնա հա տում, Եր., 2014, էջ 16, https://publications.iom.int/system/files/
pdf/review_and_needs_assessment_arm.pdf (21.03.16): 

11 Жен щи нымиг ран ты из стран СНГ в Рос сии (Под. ред. Е. В. Тю рю ка но вой), 
М., Макс Пресс, 2011, с. 9.

12 Նույն տե ղում, էջ 19:
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ման ծա ռա յու թյուն նե րի և տնա յին աշ խա տանք նե րի ոլորտ նե րը13:
Անդ րա դառ նանք միգ րանտ նե րի կրթա կան մա կար դա կին: 

Նրանք ընդ հա նուր առ մամբ ու նեն կրթա կան բարձր մա կար դակ, 
միգ րանտ նե րի 18,3 %ն ու նի բարձ րա գույն կրթու թյուն: Նրանց մեծ 
մա սը բուհն ավար տե լուց հե տո Հա յաս տա նում աշ խա տանք չգտնե
լու պատ ճա ռով մեկ նում է ար տագ նա աշ խա տան քի՝ հիմ ա կա նում 
կա տա րե լով որա կա վո րում չպա հան ջող ֆի զի կա կան աշ խա տանք
ներ:

Գծա պատ կեր 3
Միգ րանտ նե րի սե ռա տա րի քա յին կազ մը, %

100

95

90

85

80

75
18-29 50 և բարձր30-49

Իգական

Արական

5,4

94,6

7,1

92,9

16,3

83,7

Սա նշա նա կում է, որ հատ կա պես բարձ րա գույն կրթու թյուն ու
նե ցող նե րի շրջա նում աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի ժա մա նակ տե
ղի է ու նե նում սո ցի ա լա կան վա րըն թաց շար ժու նու թյուն, քա նի որ 
նրանք, հիմ ա կա նում ընդգրկ վե լով շի նա րա րու թյան ոլոր տում, 
ստիպ ված կա տա րում են տար բեր տի պի աշ խա տանք ներ: Մյուս 
կող մից՝ կրթա կան այդ պի սի ցու ցա նիշ ներ ու նե ցող ներն իրենց սո
ցի ա լա կան վի ճա կից հայտն վում են մեկ այլ սո ցի ա լա կան վի ճա կի 
սահ մա նագ ծում՝ ավե լի խո րաց նե լով լու սանց քայ նու թյան երև ույ թը: 
Վեր ջինս նրանց մեջ առաջ է բե րում մշա կույ թի, սո ցի ա լա կան կար
գա վի ճա կի և դե րե րի փո փո խու թյուն: Իրենց որա կա վոր մա նը հա

13 Ка ра чу ри на Л. Жен щи ны миг ран ты в ни ше до маш не го тру да В Рос сии // 
СИ, 2015, N 5, с. 93101.
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մա պա տաս խան աշ խա տանք նե րով չզբաղ վե լը բա ցա սա բար է ազ
դում նաև նրանց զար գաց ման հե տա գա կա րո ղու թյուն նե րի վրա: 
Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի մե ծա մաս նու թյունն (51,2 %) ու նի 
միջ նա կարգ կրթու թյուն: Միգ րանտ նե րի մոտ մեկ քա ռոր դը (24,4 %) 
ստա ցել է մի ջին մաս նա գի տա կան, իսկ 4,3 %ը՝ նախ նա կան մաս
նա գի տա կան կրթու թյուն, և դրանց մեծ մա սը ար դյու նա բե րա կան և 
ոչ ար դյու նա բե րա կան ոլորտ նե րի մաս նա գի տու թյուն ներ են: Դրա 
շնոր հիվ՝ նրանց մի մա սը ար տագ նա աշ խա տան քի վայ րում աշ խա
տում է իր մաս նա գի տու թյամբ (տե՛ս աղյու սակ 2):

Աղյու սակ 2
Միգ րանտ նե րի կրթա կան մա կար դա կը, %

Կրթու թյուն Հա ճա խա կա նու թյուն

Տար րա կան 0,0
Թե րի միջ նա կարգ 1,8
Միջ նա կարգ 51,2
Նախ նա կան մաս նա գի տա կան 4,3
Մի ջին մաս նա գի տա կան 24,4
Բարձ րա գույն 18,3
Ըն դա մե նը 100,0

Բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի քա նա կում, 
ըստ հարց ված միգ րանտ նե րի սե ռե րի հա մա մաս նու թյան, կա նայք 
10 % են: Բարձ րա գույն կրթու թյամբ կա նանց գե րակշ ռող մա սը ար
տագ նա աշ խա տան քի վայ րում նույն պես չի կա րո ղա նում իր մաս
նա գի տու թյամբ աշ խա տանք գտնել՝ ընդգրկ վե լով որա կա վո րու մից 
ցածր աշ խա տանք նե րում (տե՛ս գծա պատ կեր 4):

Ներ կա յաց ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը փաս տում են, որ 
հայ կա նայք նույն պես ներգ րավ ված են մի ջազ գա յին միգ րա ցի ոն 
գոր ծըն թաց նե րում, և այդ հիմ ախնդ րի ու սում ա սի րու թյան ժա մա
նակ չպետք է ան տե սել նրանց դե րը: Այս առու մով կա րև որ է նաև 
այն հար ցը, թե հայ կա նանց մաս նակ ցու թյու նը փո խո՞ւմ է ար դյոք 
միգ րա ցի ա յի վե րա բե րյալ հա սա րա կու թյան գեն դե րա յին պատ կե



ԱՐ ԴԻ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

170

րա ցում ե րը, ի՞նչ վե րա բեր մուն քի են ար ժա նա նում, քա նի որ դրա
նով իսկ նրանք իրենց վրա են վերց նում տղա մարդ կանց գոր ծա
ռույթ նե րի և հատ կա նիշ նե րի մի մա սը: 

Գծա պատ կեր 4
Կրթա կան մա կար դա կը՝ ըստ միգ րանտ նե րի սե ռի, %

Իգական

Արական

90 10

90 10

85,7 14,3

90,5 9,5

66,7 33,3

0 20 40 60 80 100

Բարձրագույն

Միջին
մասնագիտական

Նախնական
մասնագիտական

Միջնակարգ

Թերի միջնակարգ

Այն հար ցին, թե «Որ քա նո՞վ եք հա մա ձայն, երբ հայ կա նայք 
մեկ նում են ար տեր կիր աշ խա տան քի», բա ցա սա կան կար ծիք է 
հայտ նել 40,6 %ը: Նրանք նշել են, որ միգ րա ցի ան հա րիր չէ հայ կա
նանց: Ընդ որում, միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի շրջա նում այդ 
ցու ցա նիշն ավե լի բարձր է (48,4 %), քան միգ րանտ չու նե ցող նե րի 
(36,8 %), և առա ջին նե րը, լի նե լով այդ գոր ծըն թա ցի ան մի ջա կան 
մաս նա կի ցը, առա վել լավ են պատ կե րաց նում կա նանց առ ջև ծա
ռա ցած աշ խա տան քա յին դժվա րու թյուն նե րը: Հարց ված նե րը, հիմ
նվե լով ավան դա կան ար ժեք նե րի և գեն դե րա յին դե րե րի պատ կե
րա ցում ե րի վրա, կա նանց միգ րա ցի ան չեն խրա խու սում, և նրանց 
այդ վար քա գի ծը եր բեմ քննարկ վում է ավան դա կան ար ժե հա մա
կար գի և բա րո յա հո գե բա նա կան հար թու թյու նում: Միգ րանտ չու նե
ցող ըն տա նիք նե րից հարց ված նե րի 50,0 %ը և միգ րանտ ու նե ցող
նե րի 34,1 %ը վե րա պա հու մով են մո տե ցել այդ հար ցին և կա նանց 
միգ րա ցի ա յին կողմ են մի այն այն պայ մա նով, եթե նրանք միգ րա
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ցի ա յի են մեկ նում ոչ մե նակ, այլ ամուս նու կամ հա րա զա տի հետ: 
Ինչ պես միգ րանտ ու նե ցող, այն պես էլ միգ րանտ չու նե ցող ըն տա
նիք նե րի փոքր մասն է (հա մա պա տաս խա նա բար 10,3 % և 1,6 %) կողմ 
ար տա հայտ վել առանց հա րա զա տի կամ ամուս նու՝ մե նակ կա նանց 
աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի տար բե րա կին, իսկ 7,1 %ը և 10,9 %ը 
նրանց այդ պի սի վար քա գի ծը պայ մա նա վո րել են Հա յաս տա նում 
աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյան գոր ծո նով (տե՛ս գծա պատ կեր 5):

Գծա պատ կեր 5
Կա նանց՝ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի  

մեկ նե լու վե րա բե րյալ կար ծիք ներ, %

1,6

36,8

50

10,9

48,4

10,3

34,1

7,1

Դժվարանում եմ
պատասխանել

Համաձայն չեմ, քանի որ
այն բնորոշ չէ հայ կնոջը

Համաձայն եմ, եթե նա
մեկնում է նույնիսկ առանց
ամուսնու կամ հարազատի

Համաձայն եմ, եթե նա
մեկնում է ամուսնու
կամ հարազատի հետ

Ընդհանուր առմամբ
համաձայն եմ, քանի որ
Հայաստանում
աշխատանք չկա

Միգրանտ ունեցող
ընտանիք

Միգրանտ չունեցող
ընտանիք
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Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ խորհր դա յին տա րի նե րին 
շատ քիչ թվով կա նայք նույն պես ար տագ նա աշ խա տան քի են մեկ
նել, սա կայն հիմ ա կա նում ամու սին նե րի հետ՝ զբաղ վե լով սննդի և 
կեն ցա ղի կազ մա կերպ ման խնդիր նե րով: Այդ կա նանց որոշ մա սը 
ար տա գնա խմբե րի հա մար կա տա րել է նաև խո հա րա րա կան աշ
խա տանք ներ՝ պատ րաս տե լով ազ գա յին կե րակ րա տե սակ ներ14:

14 Գալս տյան Մ., Ար տագ նա ցու թյու նը Հա յաս տա նում (XIX դա րի երկ րորդ 
կես–XX դա րի 80ական թթ.), Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն, 
Եր., «Գի տու թյուն» հրատ., 2009, էջ 29:
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Հետ խորհր դա յին տա րի նե րին ավե լա ցել է մե նակ՝ առանց 
ամու սին նե րի մեկ նող կա նանց թի վը: Այս պես, հայ կին աշ խա տան
քա յին միգ րանտ նե րի 50,6 %ը ՌԴ մեկ նել է ինք նու րույն, իսկ 
49,4 %ը՝ ամու սին նե րի հետ15: Այդ առ թիվ Գե ղար  քու նի քի մար զի 
Վար դե նիկ հա մայն քի ղե կա վա րը նշեց, որ իրենց հա մայն քից մի 
կին, որ եր կար տա րի ներ ապ րում է ՌԴում, այն տեղ հիմ ել է կազ
մա կեր պու թյուն և զբաղ վում է շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րով: 
Նա ամեն տա րի իրենց հա մայն քից մոտ 15 –20 մարդ է տա նում ՌԴ՝ 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ իրա կա նաց նե լու: Նրան գյու ղում 
ան վա նում են «առա ջին կին փոդ րադ չին», որ զբաղ վում է կա նանց 
հա մար չնա խա տես ված աշ խա տանք նե րով: Գյու ղում ար տագ նա 
աշ խա տան քով զբաղ վե լը և «շի նա րա րա կան բրի գադ աշ խա տաց
նե լը» հա մա րում են տղա մար դու գործ, իսկ նման դեպ քե րը՝ բա ցա
ռու թյուն16: Ներ կա պայ ման նե րում հայ կա նանց գե րակշ ռող մա սը 
դրսում կա տա րում է տան մաքր ման, երե խա նե րի և տա րեց նե րի 
խնամ քի գոր ծեր, աշ խա տում է առող ջա պա հա կան և հյու րա նո ցա
յին ոլորտ նե րում: Ի տար բե րու թյուն ՌԴ մեկ նող կա նանց, որոնց 
մեծ մա սը, ինչ պես ար դեն նշե ցինք, ու նի ըն տա նիք, ապա հատ կա
պես Թուր քիա, Արա բա կան Էմի րու թյուն ներ մեկ նող նե րի մեծ մա սը 
ամուս նա լուծ ված կամ մի այ նակ մայր է: Նրանց բա ցա կա յու թյան 
ժա մա նակ երե խա նե րի խնամ քով զբաղ վում են ըն տա նի քի մյուս 
ան դամ ե րը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով, օրի նակ, Գյում
րիից և Վա նա ձո րից կա նանց տե ղա շար ժե րին նպաս տում են նաև 
տե ղի միջ նորդ նե րը, որոնք նրանց հա վա քագ րում և ու ղար կում են 
Թուր քիա: Էթ նիկ սո ցի ա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով ընդգրկ վում են 
տան մաքր ման, երե խա նե րի, ծե րե րի խնամ քի և մի շարք այլ ցած
րա կարգ աշ խա տանք նե րում, որոնք հիմ ա կա նում կրում են ոչ լե
գալ բնույթ: Այդ կա նայք, հա ճախ են թարկ վե լով խիստ շա հա գործ
ման, եր բեմ պաշտ պան ված չեն ֆի զի կա կան, սե ռա կան ոտնձ գու

15 Жен щи нымиг ран ты из стран СНГ в Рос сии (Под. ред. Е. В. Тю рю ка но вой), 
М., Макс Пресс, 2011, с. 36.

16 Գալստյան Մ., ԴԱՆ, Գեղարքունիքի մարզ, 2005:
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թյուն նե րից: Ընդ հա նուր առ մամբ, կա նանց այդ աշ խա տանք նե րը 
մե ծա պես թե րագ նա հատ վում և վար ձատր վում են շատ ցածր: Այ
նու հան դերձ, ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ միգ րա ցի ա
յում հա ջո ղու թյուն ներ ու նե ցող կա նայք վե րա դառ նա լուց հե տո դառ
նում են կար ծիք ձև ա վո րող ներ՝ այդ գոր ծըն թա ցում նոր կա նանց 
ընդգր կե լու հա մար: Կա նանց մի ջո ցով միգ րա ցի ոն ցան ցե րում եր
բեմ հայտն վում են նաև ըն տա նի քի ան դամ ե րը և հա րա զատ նե
րը: Կա նանց որոշ մասն էլ ինք նու րույն է մեկ նում աշ խա տան քա յին 
միգ րա ցիա յի՝ շնոր հիվ մաս նա գի տա կան հմտու թյուն նե րի: Օրի նակ՝ 
խորհր դա յին տա րի նե րին Գյում րին հա մար վում էր տեքս տի լա գոր
ծու թյան, տրի կո տա ժի ար տադ րու թյան խո շոր կենտ րոն, որ տեղ, 
բա ցի հա յե րից, աշ խա տում էին նաև Խորհր դա յին Մի ու թյան տար
բեր ծայ րե րից եկած կա նայք: Հետ խորհր դա յին շրջա նում ձեռ նար
կու թյուն նե րի փակ ման հե տև ան քով այդ աշ խա տու ժը դար ձավ գոր
ծա զուրկ, և նրանց մի մա սը աշ խա տան քի մեկ նեց ՌԴի հա մա նման 
կենտ րոն ներ, հատ կա պես Իվա նո վո: Այ սինքն՝ Հա յաս տա նում միգ
րա ցի ան նույն պես սկսել է ցու ցա բե րել ֆե մի նի զաց վե լու մի տում, և 
այդ գոր ծըն թա ցում աս տի ճա նա բար աճում է կա նանց թի վը, ու կա
րև որ վում է նրանց դե րը17: Ճիշտ է, կա նայք, շնոր հիվ միգ րա ցի ա յի, 
նոր աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն են ստա նում և դառ նում ըն
տա նի քի կե րակ րող, սա կայն այդ ըն տա նիք նե րը եր կատ վում են, 
իսկ ըն տա նի քի տղա մար դը և երե խա նե րը հո գե բա նա կան առու մով 
տու ժում են այդ վի ճա կից:

Հա յաս տա նից կա նանց միգ րա ցի ա յի մի տում ե րի վրա մեծ 
ազ դե ցու թյուն են թող նում դրսում ձև ա վոր ված էթ նիկ սո ցիա լա կան 
ցան ցե րը և դրա նում ընդգրկ ված նրանց ազ գա կից նե րը և բա րե
կամ ե րը: Նրանց մեծ մա սը ար տեր կիր մեկ նում է ազ գա կից նե րի և 
բա րե կամ ե րի մոտ, որոնց ան մի ջա կան աջակ ցու թյամբ գտնում է 
նաև աշ խա տանք: Այդ մա սին է վկա յում այն, որ, ի տար բե րու թյուն 

17 Ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք որո նե լիս. աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե
րի իրա վունք նե րը, Ձեռ նարկ արհ մի ու թյան ան դամ ե րի հա մար, Աշ խա
տան քի մի ջազ գա յին գրա սե նյակ, Եր., 2010, էջ 11:
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ուկ րա ի նու հի նե րի, մոլ դա վու հի նե րի, կիր գի զու հի նե րի, տա ջի կու հի
նե րի և ուզ բե կու հի նե րի (որոնք ՌԴում հիմ ա կա նում բնա կա րան 
կամ սե նյակ են վար ձում կամ ապ րում են հան րա կա ցա րա նում), հա
րա զատ նե րի, ըն կեր նե րի մոտ ապ րող հայ կա նանց ցու ցա նի շը 
ամե նա բարձրն է՝ 38,9 %18:

Գծա պատ կեր 6
Կա նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի վե րա բե րյալ կար ծիք նե րը՝ 

ըստ բնա կա վայ րի տի պի, %

Դժվարանում եմ
պատասխանել

Համաձայն չեմ, քանի որ
այն բնորոշ չէ հայ կնոջը

Համաձայն եմ, եթե նա
մեկնում է նույնիսկ առանց
ամուսնու կամ հարազատի

Համաձայն եմ, եթե նա
մեկնում է ամուսնու
կամ հարազատի հետ

Ընդհանուր առմամբ
համաձայն եմ, քանի որ
Հայաստանում
աշխատանք չկա
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Երևան Քաղաք գյուղ

Հարց ված նե րի բնա կա վայ րի տի պը (քա ղաքգյուղ) իր ազ դե
ցու թյունն է թող նում կա նանց միգ րա ցի ա յի վե րա բե րյալ կար ծիք նե
րի ձև ա վոր ման հար ցում: Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ 
Երև ա նում հարց ված նե րի մի այն 26,4 %ը հա մա ձայն չի եղել կա
նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յին, իսկ Հա յաս տա նի մյուս քա
ղա քա յին բնա կա վայ րե րում այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 36,7 %: Կա
նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հար ցում առա վել պահ պա նո
ղա կան հա յացք ներ ու նեն գյու ղաբ նակ նե րը, նրանց 55,3 %ը դեմ է 
ար տա հայտ վել այդ երև ույ թին (գծա պատ կեր 6): Հե տա զո տու թյան 

18 Жен щи нымиг ран ты из стран СНГ в Рос сии (Под. ред. Е. В. Тю рю ка но вой), 
М., Макс Пресс, 2011, с. 71.
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ար դյունք նե րով, ան կախ հարց ված նե րի տա րի քա յին առանձ նա
հատ կու թյուն նե րից, կա նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի վե րա
բե րյալ երի տա սարդ, մի ջին և ավագ սե րունդ նե րի 40 %ն այդ երևույ
թի վե րա բե րյալ ու նի բա ցա սա կան դիր քո րո շում՝ հա մա րե լով հայ 
կնո ջը ոչ բնո րոշ երև ույթ (տե՛ս գծա պատ կեր 7):

Գծա պատ կեր 7
Կա նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի վե րա բե րյալ  

կար ծիք նե րը՝ ըստ տա րի քա յին կազ մի, %
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0,7 0,6 Դժվարանում եմ
պատասխանել

Համաձայն չեմ, քանի որ
այն բնորոշ չէ հայ կնոջը

Համաձայն եմ, եթե նա
մեկնում է նույնիսկ առանց
ամուսնու կամ հարազատի

Համաձայն եմ, եթե նա
մեկնում է ամուսնու
կամ հարազատի հետ

Ընդհանուր առմամբ
համաձայն եմ, քանի որ
Հայաստանում
աշխատանք չկա
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Այ սինքն՝ հա սա րա կու թյան շրջա նում առանց ամուս նու կամ 
հա րա զատ նե րի կա նանց միգ րա ցի ան չի խրա խուս վում՝ պայ մա նա
վոր ված այն մտայ նու թյամբ, որ նրանք, մեկ նե լով հան րա պե տու
թյու նից, դուրս են մում ամու սին նե րի, ըն տա նի քի և հա մայն քի վե
րահս կո ղու թյու նից: Այդ գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցող կա նայք ըն կալ
վում են որ պես «շեղ ված» վար քա գիծ ու նե ցող ներ, ով քեր թե րա նում 
են մայ րա կան պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ: Հա սա րա կու թյու նը 
դա տա պար տում է նաև այն տղա մարդ կանց, որոնց կա նայք մեկ
նում են աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի:
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Աղյու սակ 3
Կա նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի վե րա բե րյալ  

կար ծիք նե րը՝ ըստ հարց ված նե րի սե ռի, %

Որ քա նո՞վ եք հա մա ձայն, երբ հայ 
կա նայք մեկ նում են ար տեր կիր 
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Միգ րանտ 
ու նե ցող  
ըն տա նիք

Արա կան 5,2 27,6 8,6 58,6 0,0 100,0
Իգա կան 8,8 39,7 11,8 39,7 0,0 100,0
Ըն դա մե նը 7,1 34,1 10,3 48,4 0,0 100,0

Միգ րանտ 
չու նե ցող 
ըն տա նիք

Արա կան 6,7 42,9 1,9 47,6 1,0 100,0
Իգա կան 13,7 54,9 1,3 29,4 0,7 100,0
Ըն դա մե նը 10,9 50,0 1,6 36,8 0,8 100,0

Հա վաք ված նյու թե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ կա
նանց միգ րա ցի ան սո ցի ալտնտե սա կան և հո գե բա նա կան առու մով 
հան գեց նում է նրանց ան կա խաց ման: Այդ պես նրանք կա րո ղա նում 
են ոչ մի այն դուրս գալ ավան դա կան վե րահս կո ղու թյան հա մա կար
գից և դառ նալ ավե լի ինք նու րույն, այ լև վաս տա կած գու մար նե րի մի
ջո ցով լու ծել իրենց և ըն տա նի քի առ ջև ծա ռա ցած մի շարք խնդիր
ներ: Այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ կա նայք դրսում ու նեն աշ խա տանք 
և վաս տա կում են եկա մուտ ներ, իսկ տղա մար դիկ ան գործ են, որո
շում ե րի կա յաց ման առու մով կա նայք դառ նում են ավե լի ազ դե ցիկ: 
Չնա յած դրան, այ նու հան դերձ, կա նայք այդ զբաղ մուն քը շա րու նա
կում են հա մա րել ըն տա նի քի տղա մար դու գործ, քա նի որ իրենց մեկ
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նե լով ավե լի շատ տու ժում են երե խա նե րը: Նրանք իրենց տե ղը և 
դե րը շա րու նա կում են տես նել ըն տա նի քում՝ կա նանց միգ րա ցի ան 
հա մա րե լով ոչ նոր մալ երև ույթ և դա տա պար տե լով այն: Ըստ 3րդ 
աղյու սա կի տվյալ նե րի՝ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յին կա նանց 
մաս նակ ցու թյու նը հա մա րել է հայ կնո ջը ոչ բնո րոշ երև ույթ ինչ պես 
միգ րանտ ու նե ցող, այն պես էլ միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք նե րի 
կա նանց որոշ մասը:

Այս պի սով, Հա յաս տա նում կա նանց շրջա նում միգ րա ցի ա յի 
աճի մի տում ե րը որո շա կի բո վան դա կա յին փո փո խու թյուն ներ են 
առաջ բե րել, նրանց որոշ մա սը այդ գոր ծըն թա ցի պա սիվ դի տոր
դից վե րած վել է ակ տիվ մաս նակ ցի:

1.3. Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի  
ըն տա նե կան դրու թյու նը
Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ աշ խա

տան քա յին միգ րանտ նե րի 64,0 %ն ամուս նա ցած էր և այն վա վե
րաց րել է պաշ տո նա պես, 17,7 %ն այդ ամուս նու թյու նը մի շարք 
պատ ճառ նե րով չի օրի նա կա նաց րել: Ամուս նու թյու նը վա վե րաց րած 
և չվա վե րաց րած աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րը (81,7 %) ար տա
գնա աշ խա տան քի ժա մա նա կա հատ վա ծում ապ րում են իրենց ըն
տա նիք նե րից առան ձին, դրա հե տև ան քով նե րըն տա նե կան հա րա
բե րու թյուն նե րում կրճատ վում են ամու սին և կին, հայր և երե խա ներ 
ան մի ջա կան շփում ե րը: Ըստ նույն աղյու սա կի տվյալ նե րի՝ միգ
րանտ նե րի 14,6 %ն ամու րի է, և այդ գոր ծըն թա ցին նրանց մաս նակ
ցու թյան կա րև որ դրդա պատ ճառ է ամուս նու թյան հա մար անհ րա
ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ձեռք բե րու մը: Աշ խա տան քա յին 
միգ րանտ նե րի 2,4 %ն ու նի այ րու, իսկ 1,2 %ը՝ ամուս նա լուծ վա ծի 
կար գա վի ճակ: Իրա կա նում ամուս նա լուծ ված նե րի թի վը կա րող է 
ավե լի բարձր լի նել, քա նի որ հատ կա պես այն ըն տա նիք նե րում, որ
տեղ առ կա են երե խա ներ, ել նե լով հա սա րա կա կան կար ծի քի ազ դե
ցու թյու նից, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի մի մա սը դե ռևս պաշ տո նա
պես գրան ցում չի ստա նում (տե՛ս գծա պատ կեր 8):
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Գծա պատ կեր 8
Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի ամուս նա կան կար գա վի ճա կը, %

Ամուս նու թյու նը և ըն տա նի քում երե խա նե րի առ կա յու թյու նը 
խո չըն դոտ չեն դառ նում կա նանց հա մար աշ խա տան քա յին միգ րա
ցի ա յի մեկ նե լու հա մար, սա կայն այդ հան գա մանք նե րի առ կա յու
թյու նը մի այն փո խում է նրանց միգ րա ցի ոն վար քի ձև ե րը: Հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րով՝ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու 
պա հին կա նանց 10,5 %ը և 6,9 %ը հա մա պա տաս խա նա բար ու նե ին 
գրանց ված և չգրանց ված ամուս նու թյուն, իսկ 4,2 %ը այ րի էր (տե՛ս 
գծա պատ կեր 9):

Գծա պատ կեր 9
Միգ րանտ նե րի ամուս նա կան կար գա վի ճա կը՝  

ըստ հարց ված նե րի սե ռի, %
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Հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ հայ ըն տա նի քի ներ կա յիս 
կազ մը և կա ռուց ված քը խթա նում են նրա ան դամ ե րի միգ րա ցի ոն 
վար քագ ծի ձև ա վոր մա նը:

Աղյու սակ 4ում բեր ված տվյալ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, 
որ, ի տար բե րու թյուն միգ րանտ չու նե ցող նե րի, միգ րանտ ու նե ցող
նե րի գե րակ շիռ մա սը (58,0 %) բարդ կա ռուց վածք ու նե ցող եռա սե
րունդ ըն տա նիք նե րից (42,1 %ը՝ ամու սին, կին, երե խա ներ, ամուս
նու կամ կնոջ ծնող ներ, իսկ 15,9 %ը՝ ամու սին, կին, երե խա ներ, 
ամուս նու կամ կնոջ ծնող ներ, ամուս նա ցած/չա մուս նա ցած քույր, 
եղ բայր) են:

Աղյու սակ 4
Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի ըն տա նի քի կազ մը, %

Ըն տա նի քի տի պը
Ըն տա նիք ներ

Միգ րանտ  
ու նե ցող 

Միգ րանտ  
չու նե ցող

Ամու սին, կին 3,2 14,7
Ամու սին, կին, երե խա ներ 34,1 38,8
Ամու սին, կին, երե խա ներ, ամուս նու  
կամ կնոջ ծնող ներ 42,1 17,4

Ամու սին, կին, երե խա ներ, ամուս նու կամ 
կնոջ ծնող ներ, ամուս նա ցած/չա մուս նա ցած 
քույր, եղ բայր

15,9 8,5

Ոչ լրիվ կազ մով երկ սե րունդ ըն տա նիք 1,6 7,8
Ոչ լրիվ կազ մով եռա սե րունդ ըն տա նիք 1,6 3,9
Մի այ նակ 0,0 8,9
Այլ կազմ (տատ, թոռ և այլն) 1,6 0,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Ըն տա նի քի նման կազ մը ոչ մի այն չի խան գա րում, այ լև նպաս
տում է նրա մեկ կամ նույ նիսկ մի քա նի ան դա մի ար տագ նա ցու թյա
նը: Նույն ըն տա նի քից աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի են մեկ նում 
հայ րը որ դու (որ դի նե րի) կամ եղ բայր նե րը մի մյանց հետ, իսկ այդ 
ըն տա նիք նե րում տղա մարդ կանց վե րա բե րող գոր ծա ռույթ նե րը 
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նրանց բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ նույն պես կա նայք են կա տա
րում: Դրանք վե րա բե րում են ըն տա նի քում և ըն տա նի քից դուրս 
իրա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րին, որոնք հա յոց մշա կույ թում սո վո
րա բար կա տա րում են տղա մար դիկ: Չնա յած ըն տա նի քում, հա
մայն քում և հա սա րա կու թյան մեջ կա նայք ստիպ ված կա տա րում են 
այդ դե րե րը, այ նու հան դերձ, այդ հար ցե րում նրանց մեջ շա րու նա
կում են գե րիշ խել հայ րիշ խա նա կան պատ կե րա ցում ե րը: Նման 
մո տե ցու մը հան գեց նում է հա մայն քա յին կյան քում նրանց մաս նակ
ցու թյան ակ տի վու թյան նվա զեց մա նը:

Որոշ ըն տա նիք նե րում, խորհր դա յին շրջա նից սկսած, այդ գործ
ըն թա ցին մաս նակ ցում է միգ րանտ նե րի եր րորդ սե րուն դը, իսկ 
զբաղ մուն քը փո խանց վում է ժա ռան գա բար: Այդ ըն տա նիք նե րը վե
րած վել են ռե ֆե րեն տա յին խմբի, իսկ նրա նում ըն դուն ված ար ժեք
նե րը և նոր մե րը դառ նում են կողմ ո րո շիչ երի տա սարդ նե րի հա
մար: Նման մո տե ցու մը նաև լու ծում է կա րև որ կեն սա կան խնդիր՝ 
աշ խա տանք ու նե նա լու և դրա մա կան մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու հար
ցում: Ել նե լով դրա նից՝ նրանք շատ հա ճախ ըն դօ րի նա կում են 
իրենց ծնող նե րի վար քը կամ ուղ ղա կի հե տև ում են նրանց խոր
հուրդ նե րին:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԿ ՐՈՐԴ
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ Ա ՅԻ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ

2.1. Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մաս նակ ցու թյան  
սո ցի ալ-տնտե սա կան դրդա պատ ճառ նե րը
Անդ րա դառ նանք այն խնդրին, թե աշ խա տան քա յին միգ րանտ

նե րի վար քի ձևա  վոր ման և այդ գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցու թյան 
վրա ինչ գոր ծոն ներ են ազ դում: Նշենք, որ ան հա տի միգ րա ցի ոն 
վար քի մե խա նիզմ ե րի ձև ա վոր ման հար ցում կա րև որ վում են նրա 
պա հանջ մունք նե րը և շա հե րը՝ որ պես նրա տնտե սա կան գոր ծու նե
ու թյու նը խթա նող կա րև որ աղ բյուր: Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի 
պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ առա վել օբյեկ տիվ պատ կեր ստա նա լու 
նպա տա կով «որո՞նք են ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե լու հիմ ա
կան պատ ճառ նե րը» հար ցին հնա րա վո րու թյուն էր տրված պա
տաս խա նե լու մի այն թի րախ խմբին, այն ըն տա նիք նե րին, որոնք 
ունե ին աշ խա տան քա յին միգ րանտ ներ: Որ պես պատ ճառ՝ նրանց 
52,1 %ը մատ նան շել է աշ խա տան քի, իսկ 3,7 %ը՝ մաս նա գի տա կան 
աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը: Այ սինքն՝ հարց ված նե րի կե սից 
ավե լին որ պես միգ րա ցի ա յի պատ ճառ նշել է Հա յաս տա նում աշ խա
տան քի բա ցա կա յու թյու նը: Այդ պա տաս խա նի հա մար իրա կան հիմ
քը, բնա կա նա բար, Հա յաս տա նում գո յու թյուն ու նե ցող գոր ծազր կու
թյան բարձր մա կար դակն է, որը 2016 թ. դրու թյամբ կազ մել է 243,7 
հազ. մարդ19: Ար տերկ րում աշ խա տե լու պատ ճառ նե րը պայ մա նա
վո րող կա րև որ գոր ծոն նե րից է նաև ըն տա նի քի առաջ նա յին կա րիք
նե րը բա վա րա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ գու մար վաս տա կե լու հան
գա ման քը, որի կողմ ա կից նե րի թի վը կազ մել է 23,5 %: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, ըն տա նի քի տնտե սա կան ապա հով ման գոր ծա ռույ թը կա

19 Աշ խա տան քի շու կան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, 2016, 
 http://www.armstat.am /file/article/ 15._trud_2016 _8.pdf (13.10.2016):
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րև որ ազ դե ցու թյուն է թող նում նրանց միգ րա ցի ա յի վար քագ ծի ձևա
վոր ման գոր ծում, և մեր հա սա րա կու թյու նում տղա մարդ կանց միգ
րա ցի ան ըն կալ վում և ըն դուն վում է որ պես ըն տա նիք պա հե լու կա
րև որ մի ջոց: Նրանց 12,9 %ը պլա նա վո րել է դրսում գու մար վաս տա
կել տան կա ռուց ման/գնման, 2,3 %ը՝ ամուս նու թյան/հար սա նի քի և 
այլ արա րո ղու թյուն նե րի, 4,6 %ը՝ եր կա րա տև օգ տա գործ ման ապ
րանք ներ (ավ տո մե քե  նա, կա հույք և այլն) ձեռք բե րե լու հա մար: 
Հարց ման մաս նա կից նե րի չնչին տո կոսն է, որ ցան կա ցել է աշ խա
տան քա յին միգ րա ցի ա յի մի ջո ցով դրամ վաս տա կել և դրա նով հայ
րե նի քում ձեռք բե րել ար տադ րու թյան մի ջոց ներ (տե՛ս աղյու սակ 5):

Աղյու սակ 5
Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու պատ ճառ նե րը, %

Պատ ճառ նե րը Հա ճա խա կա նու թյուն

Աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը 52,1
Մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տան քի  
բա ցա կա յու թյու նը 3,7

Ըն տա նի քի առաջ նա յին կա րիք նե րը  
բա վա րա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ  
գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

23,5

Տան կա ռուց ման (գնման), վե րա նո րոգ ման 
հա մար անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը 12,9

Ամուս նու թյան, հար սա նի քի, օժի տի և այլ 
անհ րա ժեշտ արա րո ղու թյուն նե րի հա մար 
գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

2,3

Ավ տո մե քե նա, կա հույք, տեխ նի կա ձեռք բե րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը 4,6

Ար տադ րու թյան մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը 0,9

Ըն դա մե նը 100,0

Հա յաս տա նում բնակ վող ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
56,7 %ը, որ պես աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի պատ ճառ, նույն պես 
նշել է աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը, իսկ 34,3 %ը՝ ըն տա նիք 



III. ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՄՈ ԴԵ ԼՈՒՄ

183

«պա հե լու» հա մար բա վա րար մի ջոց ներ վաս տա կե լու անհ նա րի
նու թյու նը, իսկ 9,0 %ը՝ երկ րի/բնա կա վայ րի զար գաց ման հե ռա
նկա րի բա ցա կա յու թյու նը20:

Ըստ ՀՀ ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի՝ 
2016 թ. հուն վա րի 1ի դրու թյամբ միգ րանտ նե րի 91,5 %ը աշ խա տե լու 
նպա տա կով գտնվել է ՌԴում21: Բո լոր նա խորդ հե տա զո տու թյուն
նե րը նույն պես վկա յում են, որ ՌԴն միշտ էլ եղել է Հա յաս տա նից 
աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հիմ ա կան ուղ ղու թյու նը22: ՌԴ մեկ
նե լու կա րև որ խթան են նաև այդ երկ րի վե րա բե րյալ հա մե մա տա
բար բարձր տե ղե կաց վա ծու թյու նը, վի զա յին պա հանջ նե րի բա ցա
կա յու թյու նը, լեզ վա կան ար գելք նե րի հաղ թա հա րու մը: Մեր կար ծի
քով, այդ գոր ծըն թա ցին նպաս տում է նաև ՌԴում մե ծա քա նակ 
հայ կա կան հա մայն քի առ կա յու թյու նը, որը, ըստ ՌԴ 2010 թ.պաշ տո
նա կան մար դա հա մա րի տվյալ նե րի, կազ մել է 1 մլն 182 հազ. 338 
մարդ23, իսկ ոչ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ գրե թե եր կու 
ան գամ ավե լի: Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նից 
պարզ վեց, որ Հա յաս տա նից ՌԴ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի 
այդ պի սի մեծ չա փե րը պայ մա նա վոր ված են նաև աշ խա տա շու կա
յում ազատ աշ խա տա տե ղե րի առ կա յու թյամբ: Այս պես, ըստ 2011 թ. 
վի ճա կա գրա կան տվյալ նե րի՝ ՌԴ կենտ րո նա կան դաշ նա յին օկ րու
գում աշ խա տու ժի պա հան ջար կը կազ մել է 320 հազ. մարդ, հյու սիս
ա րև ե լյա նում և հա րա վա յի նում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 130 հազ. 
մարդ, Պո վոլ ժի եի մար զում՝ 220 հազ. մարդ, Սի բի րյան դաշ նա յին 
մար զում՝ 170 հազ. մարդ, Ու րա լյան դաշ նա յին մար զում՝100 հազ. 

20 Գալս տյան Մ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին փոք րա մաս
նու թյուն նե րի միգ րա ցի ան (էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն), Եր., 
«Գի տու թյուն» հրատ., 2015, էջ 143:

21 Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան պատ կե րը և աղ քա տու թյու նը, 2016, 
 http://www.armstat.am/file/article/poverty_2016a_2.pdf (11.09. 17):
22 Միգ րա ցի ան և զար գա ցու մը. Հա յաս տա նում առ կա իրա վի ճա կի ու սում

նա սի րու թյուն, Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն, 2009, էջ 
12–13:

23 Все рос сийс кая пе ре пись на се лен ия, На цио наль ный со став на се лен ия 2010, 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ (12.02.16).
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մարդ և այլն24: Դրանք գլխա վո րա պես բարձր որա կա վո րում չպա
հան  ջող աշ խա տա տե ղեր են: Օրի նակ՝ նույն տար վա հա մար ՌԴ 
աշ խա տա շու կա յում կար 140 հազ. բան վո րի տեղ (օժան դակ աշ խա
տո ղի), 50 հազ,՝ որմ ադ րի, 30 հազ.՝ բե տո նա գոր ծի, 30 հազ.՝ ծե
փա գոր ծի, 20 հազ.՝ հյուս նի, 20 հազ.՝ խո հա րա րի, 15 հազ.՝ ար մա
տու րա գոր ծի և բեռ նակ րի պա հան ջարկ25: ԱՊՀ տար բեր երկր նե
րից, այդ թվում՝ Հա յաս տա նից, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն ակ տիվ 
աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ոն հոս քերն իրենց դրա կան և բա ցա սա
կան ազ դե ցու թյունն են թող նում այդ երկ րի տնտե սու թյան զար գաց
ման վրա26:

2.2. Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի պատ ճառ նե րը  
և հե տև անք նե րը՝ ըստ սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան  
ցուցանիշնե րի
 Միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի տրված պա տաս խան նե րից 

կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ աշ խա տան քի (նաև մաս նա գի տա կան) 
բա ցա կա յու թյու նը, որ պես միգ րա ցի ա յի պատ ճառ, ի տար բե րու
թյուն տղա մարդ կանց, կա նանց շրջա նում կազ մել է ավե լի բարձր 
տո կոս (տե՛ս աղյու սակ 6): Նշենք, որ այդ փաս տը պայ մա նա վոր
ված է նաև այն հան գա ման քով, որ Հա յաս տա նում տա րի ներ շա րու
նակ աշ խա տան քի շու կա յում գոր ծա զուրկ նե րի ամե նա բարձր ցու
ցա նի շը գրանց վել է կա նանց մեջ: Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա
ռա յու թյան տվյալ նե րով՝ 2016 թվա կա նին ՀՀում 243,7 հա զար գոր
ծա զուրկ նե րից 123,3 հա զա րը կա նայք էին27:

24 Ана лиз пот реб но сти в ра бот ни ках, за яв лен ной ра бо то да те ля ми в ор га ны 
служ бы за ня то сти, http://trudvsem.ru/Charts/ (12.02.16).

25 Срав ни тель ный ана лиз спро са и пред ло же ния на рын ке тру да, http://trud
vsem.ru/(12.02.16).

26 Не хо да Е. В., Со ловь е ва Н. Н. Миг ра ци он ные вол ны на рос сийс ком рын ке 
тру да// СИ, 2016 4, с.31–36.

27 Աշ խա տան քի շու կան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, 2016 
 http://www.armstat.am/file/article/15. (10.10.2017):
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Աղյու սակ 6
Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու պատ ճառ նե րը՝  

ըստ հարց ված նե րի սե ռի, %

Ար տագ նա ցու թյան մեկ նե լու պատ ճառ նե րը Արա կան Իգա կան

Աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը 50,0 53,8
Մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տան քի  
բա ցա կա յու թյու նը

3,1 4,2

Ըն տա նի քի առաջ նա յին կա րիք նե րը  
բա վա րա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ  
գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

25,5 21,8

Տան կա ռուց ման (գնման),  
վե րա նո րոգ ման հա մար անհ րա ժեշտ  
գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

13,4 12,2

Ամուս նու թյան, հար սա նի քի, օժի տի  
և այլ անհ րա ժեշտ արա րո ղու թյուն նե րի հա մար 
գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

3,1 1,7

Ավ տո մե քե նա, կա հույք, տեխ նի կա ձեռք բե րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

5,1 4,2

Ար տադ րու թյան մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

1,0 0,8

Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Հա վաք ված նյու թե րի վեր լու ծու թյու նից պարզ վում է, որ, ել նե
լով ըն տա նի քի ծանր տնտե սա կան վի ճա կից, կա նայք ստիպ ված են 
դի մում այդ քայ լին, և հատ կա պես Հա յաս տա նի գյու ղա կան հա
մայնք նե րում դրանք հազ վա դեպ են:

Հայ հա սա րա կու թյու նում տղա մար դիկ շա րու նա կում են հա
մար վել ըն տա նի քի հա մար նյու թա կան բա րիք ներ ստեղ ծող և հիմ
նա կան կե րակ րող: Ըն տա նի քի առաջ նա յին կա րիք նե րը բա վա րա
րե լու հա մար անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րի ձեռք բե րում ստի պում է 
տղա մարդ կանց կտրվել իրենց ըն տա նի քից և աշ խա տանք գտնել 
այլ երկր նե րում: Տղա մարդ կանց գոր ծա ռույթ նե րի մեջ է մտնում 
նաև օտար ափե րում տան կա ռուց ման (գնման), վե րա նո րոգ ման, 
ամուս նու թյան, հար սա նի քի, օժի տի և այլ անհ րա ժեշտ արա րո ղու
թյուն նե րի հա մար գու մար վաս տա կե լը: Այդ բո լո րը հան գեց նում է 
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նրան, որը տղա մար դու վաս տա կած գու մա րը դառ նում է ըն տա նի քի 
գո յա տև ման կա րև որ մի ջոց, ինչն է՛լ ավե լի է բարձ րաց նում նրա դե
րը որո շում եր կա յաց նե լու հար ցում:

Ըստ միգ րանտ նե րի սե րունդ նե րի՝ 18 –29 տա րե կան երի տա
սարդ նե րի շրջա նում աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը՝ որ պես միգ
րա ցի ա յի պատ ճառ, ի տար բե րու թյուն մյուս տա րի քա յին խմբե րի, 
կազ մել է հա մե մա տա բար բարձր տո կոս: Երի տա սարդ նե րը միջ նա
կարգ կամ մաս նա գի տա կան կրթու թյուն ստա նա լուց կամ բու հը, 
ինչ պես նաև զին վո րա կան ծա ռա յու թյունն ավար տե լուց հե տո տե
ղում չեն կա րո ղա նում գտնել աշ խա տանք և ստիպ ված իրենց ծնող
նե րի կամ ըն կեր նե րի հետ մեկ նում են ար տագ նա աշ խա տան քի: 
Այդ երի տա սարդ նե րի աշ խա տան քա յին սո ցի ա լա կա նա ցու մը տե ղի 
է ու նե նում օտար մի ջա վայ րում և, կապ ված աշ խա տան քի բնույ թի և 
ոլորտ նե րի հետ, ու նի որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Մյուս կող
մից՝ նրանք ամուս նա նա լու և ըն տա նիք կազ մե լու շե մին են, որի հա
մար անհ րա ժեշտ են որո շա կի ֆի նան սա կան մի ջոց ներ: Որ պես 
մաս նակ ցու թյան կա րև որ շար ժա ռիթ՝ նրանց մի մասն էլ աշ խա տած 
փո ղե րով ցան կա նում է ձեռք բե րել ավ տո մե քե նա և եր կա րա տև օգ
տա գործ ման այլ կա րև որ իրեր: Մի ջին և ավագ սե րունդ նե րի միգ
րանտ նե րի շուրջ կե սը միգ րա ցի ա յի պատ ճառ նշել է տե ղում աշ խա
տան քի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը, իսկ մոտ մեկ քա ռոր դը՝ ըն
տա նի քի առաջ նա յին կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար անհ րա
ժեշտ գու մար վաս տա կե լը (տե՛ս աղյու սակ 7):

Ըստ հարց ված նե րի կրթա կան մա կար դա կի՝ աշ խա տան քա յին 
միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու դրդա պատ ճառ նե րում գո յու թյուն ու նեն որոշ 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Աղյու սակ 8ի տվյալ նե րով՝ աշ խա
տան քի բա ցա կա յու թյու նը միգ րա ցի ա յի պատ ճառ են հա մա րել միջ
նա կարգ կրթու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի 58,1 %ը և բարձ րա
գույն կրթու թյուն ու նե ցող նե րի 52,4 %ը: Հատ կա պես վեր ջին ցու ցա
նի շը փաս տում է այն մա սին, որ միգ րանտ նե րի կե սից ավե լին Հա
յաս տա նում ստա ցել է բարձ րա գույն կրթու թյուն, սա կայն աշ խա
տան քի բա ցա կա յու թյան հե տև ան քով ստիպ ված է եղել մեկ նել ար
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տագ նա աշ խա տան քի՝ կա տա րե լու որա կա վո րում չպա հան ջող 
ֆի զի կա կան աշ խա տանք ներ: Միգ րանտ նե րի որոշ մա սը, որ ու նի 
նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն, որ պես աշ խա
տան քա յին միգ րա ցի ա յի պատ ճառ նշել է տե ղում մաս նա գի տու
թյամբ աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը: Նախ նա կան մաս նա գի
տա կան կրթու թյուն ու նե ցող նե րի մի մասն էլ (14,3 %), մեկ նե լով ար
տագ նա աշ խա տան քի, ցան կա նում է ար տադ րու թյան մի ջոց ներ 
ձեռք բե րե լու և սե փա կան գործ հիմ ե լու հա մար վաս տա կել անհ
րա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց ներ: Ըստ նույն աղյու սա կի տվյալ նե

Աղյու սակ 7
Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու պատ ճառ նե րը՝  

ըստ հարց ված նե րի տա րի քի, %

Ար տագ նա ցու թյան մեկ նե լու 
պատ ճառ նե րը 18 –29 30 –49 50 և  

բարձր

Աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը 55,1 51,3 50,0

Մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տան քի 
բա ցա կա յու թյու նը 1,4 3,9 5,6

Ըն տա նի քի առաջ նա յին կա րիք նե
րը բա վա րա րե լու հա մար անհ րա
ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

18,8 27,6 23,6

Տան կա ռուց ման (գնման), 
վե րա նո րոգ ման հա մար անհ րա
ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

14,5 10,5 13,9

Ամուս նու թյան, հար սա նի քի, 
օժի տի և այլ անհ րա ժեշտ արա րո
ղու թյուն նե րի հա մար գու մա րի 
բա ցա կա յու թյու նը

1,4 2,6 2,8

Ավ տո մե քե նա, կա հույք, տեխ նի
կա ձեռք բե րե լու հա մար անհ րա
ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

7,2 2,6 4,2

Ար տադ րու թյան մի ջոց ներ ձեռք 
բե րե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

1,4 1,3 0,0

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0
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րի՝ ըն տա նի քի առաջ նա յին կա րիք նե րի բա վա րա րու մը, տան կա
ռուց ման (գնման), վե րա նո րոգ ման հա մար անհ րա ժեշտ գու մա րի 
ձեռք բե րու մը, ան կախ նրանց կրթա կան մա կար դա կից, հա մար վում 
է ըն տա նի քի առ ջև ծա ռա ցած կա րև որ խնդիր:

Աղյու սակ 8
Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու պատ ճառ նե րը՝  

ըստ հարց վող նե րի կրթա կան մա կար դա կի, %

Ար տագ նա ցու թյան  
մեկ նե լու պատ ճառ նե րը
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Աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը 42,9 58,1 42,9 45,5 52,4
Մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տան
քի բա ցա կա յու թյու նը

0,0 1,1 14,3 3,0 9,5

Ըն տա նի քի առաջ նա յին կա րիք
նե րը բա վա րա րե լու հա մար անհ
րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու
թյու նը

28,6 21,5 14,3 24,2 26,2

Տան կա ռուց ման (գնման), 
վե րա նո րոգ ման հա մար անհ րա
ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

28,6 11,8 14,3 15,2 9,5

Ամուս նու թյան, հար սա նի քի, 
օժի տի և այլ անհ րա ժեշտ 
արա րո ղու թյուն նե րի հա մար 
գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

0,0 3,2 0,0 3,0 0,0

Ավ տո մե քե նա, կա հույք, տեխ նի
կա ձեռք բե րե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա
յու թյու նը

0,0 4,3 0,0 7,6 2,4

Ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի 
ձեռք բեր ման հա մար անհ րա
ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը

0,0 0,0 14,3 1,5 0,0

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան այդ ըն տա նիք նե րում ձև ա վո
րում է նաև հան րա պե տու թյու նից մշտա կան ար տա գաղ թե լու դիր
քո րո շում եր: Այն հար ցին, թե «Կցան կա նա յի՞ք ըն տա նի քով տե ղա
փոխ վել և մշտա կան բնա կու թյուն հաս տա տել ար տերկ րում», ի 
տար բե րու թյուն միգ րանտ չու նե ցող նե րի (32,3 %), միգ րանտ ու նե ցող 
ըն տա նիք նե րում դրա կան դիր քո րո շում ու նե ցող նե րի թի վը կազ մել 
է ավե լի բարձր տո կոս՝41,1 % (գծա պատ կեր 10):

Գծա պատ կեր 10
Միգ րանտ ու նե ցող և չու նե ցող ըն տա նիք նե րում  

հան րա պե տու թյու նից ար տա գաղ թե լու դիր քո րո շում ե րը, %
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Նրանց մի մա սը դրսում մշտա կան աշ խա տանք գտնե լուց հե
տո ըն տա նի քով մեկ նում է նաև մշտա կան բնա կու թյան:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ հան րա պե տու թյու նից ար
տա գաղ թե լուն ավե լի են հակ ված երի տա սարդ աշ խա տան քա յին 
միգ րանտ նե րը, այդ ցու ցա նի շը, ի տար բե րու թյուն տա րի քա յին մյուս 
խմբե րի, կազ մել է ավե լի բարձր տո կոս: Նրանք այլ երկիր տե ղա
փոխ վե լու հան գա ման քը հա մա րում են մշտա կան աշ խա տանք ու
նե նա լու և ապա գա յի պլան նե րի իրա կա նաց ման կա րև որ մի ջոց 
(տե՛ս աղյու սակ 9): Միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րում հան րա պե
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տու թյու նից ար տա գաղ թե լու ցան կու թյուն է հայտ նել կա նանց 41,8 %ը, 
և այդ մո տե ցու մը տո կո սա յին հա րա բե րու թյամբ գրե թե հա մընկ
նում է տղա մարդ կանց դիր քո րո շում ե րի հետ:

Աղյու սակ 9
Միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րում հան րա պե տու թյու նից  
ար տա գաղ թե լու դիր քո րո շում ե րը՝ ըստ տա րի քի և սե ռի, %

Հարց վո ղի տա րի քը Հարց վո ղի սե ռը

18 –29 30 –49 50 և 
բարձր Արա կան Իգա կան

Այո 54,5 42,5 25,0 40,4 41,8
Ոչ 45,5 55,0 75,0 57,9 58,2
Դժվ. պատ. 0,0 2,5 0,0 1,8 0,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Նրանց շրջա նում միգ րա ցի ան իր ազ դե ցու թյունն է թող նում 
նաև երե խա նե րի ապա գա բնա կու թյան վայ րի նա խընտ րու թյան 
կար ծիք նե րի ձև ա վոր ման վրա:

Աղյու սակ 10
Միգ րանտ ու նե ցող և չու նե ցո ղի կար ծիք նե րը երե խա նե րի  

ապա գա նա խընտ րե լի բնա կա վայ րի վե րա բե րյալ՝ ըստ սե ռի, %
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ք արա կան 65,5 15,5 6,9 6,9 3,4 1,7 0,1 100,0

իգա կան 64,7 16,2 8,8 2,9 0,0 4,4 2,9 100,0
ըն դա մե նը 65,1 15,9 7,9 4,8 1,6 3,2 1,6 100,0
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ք արա կան 73,3 1,0 11,4 10,5 1,9 1,0 1,0 100,0
իգա կան 71,2 3,3 9,8 2,6 0,7 5,9 6,5 100,0
ըն դա մե նը 72,1 2,3 10,5 5,8 1,2 3,9 4,3 100,0
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Միգ րանտ նե րը, որոնք, ինչ պես ար դեն նշել ենք, հիմ ա կա նում 
մեկ նում են ՌԴ աշ խա տան քի, Հա յաս տա նից հե տո իրենց երե խա
նե րի հե տա գա ցան կա լի բնա կու թյան վայր են հա մա րել այդ եր կի
րը (15,9 %): Աղյու սակ 10ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րով միգ րանտ 
չու նե ցող ըն տա նիք նե րում այդ ցու ցա նի շը կազ մել է ավե լի ցածր 
տո կոս՝ 2,3 %: Ի տար բե րու թյուն առա ջի նի, նրանք Հա յաս տա նից հե
տո իրենց երե խա նե րի հա մար բնա կու թյան նա խա պատ վե լի վայր 
են հա մա րել եվ րո պա կան երկր ներն ու ԱՄՆն (հա մա պա տաս խա
նա բար 10,5 % և 5,8 %):

Ի տար բե րու թյուն մյուս տա րի քա յին խմբե րի՝ երի տա սարդ աշ
խա տան քա յին միգ րանտ ներն ավե լի շատ են նշել ՌԴն՝ որ պես 
իրենց երե խա նե րի ապա գա նա խընտ րե լի բնա կա վայր:

Աղյու սակ 11
Միգ րանտ ու նե ցող և չու նե ցող ըն տա նիք նե րի կար ծիք նե րը  

երե խա նե րի ապա գա նա խընտ րե լի բնա կա վայ րի վե րա բե րյալ՝  
ըստ տա րի քի, %

Տա րիք

Որ տե՞ղ եք գե րա դա սում  
Ձեր երե խա նե րի ապա գան
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18 –29 54,5 20,5 9,1 9,1 0,0 2,3 2,3 100,0

30 –49 71,4 14,3 9,5 2,4 0,0 2,4 0,0 100,0

50 և բարձր 70,0 12,5 5,0 2,5 2,5 5,0 2,5 100,0

Ըն դա մե նը 65,1 15,9 7,9 4,8 1,6 3,2 1,6 100,0
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ք

18 –29 65,8 0,0 15,8 10,5 0,0 0,0 7,9 100,0

30 –49 67,0 1,1 17,0 6,4 2,1 5,3 1,1 100,0

50 և բարձր 77,8 4,0 4,0 4,0 0,8 4,0 5,6 100,0

Ըն դա մե նը 72,1 2,3 10,5 5,8 1,2 3,9 4,3 100,0
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Այս պի սով, աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան իր ազ դե ցու թյունն է 
թող նում հան րա պե տու թյու նից նրանց ար տա գաղ թի և նրանց երե
խա նե րի ապա գա բնա կու թյան վայ րի նա խընտ րու թյան վե րա բեր
յալ կար ծիք նե րի ձև ա վոր ման վրա:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐ ՐՈՐԴ
ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ 
ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ Ա ՅԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

3.1. Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի ըն տա նի քի  
ձև ա վոր ման կեն սա փու լե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը
Ըն տա նիքն ու նի իր ձև ա վոր ման կեն սա փու լե րը՝ ամուս նու

թյուն, երե խա յի կամ երե խա նե րի ծնունդ, ամուս նա լու ծու թյուն կամ 
ամուս նու թյան դա դա րե ցում: Իր գո յու թյան ըն թաց քում յու րա քան
չուր ըն տա նիք անց նում է կեն սա կան մի քա նի որա կա կան փուլ, որն 
ան վա նում են կեն սա կան շրջա փու լի աս տի ճան ներ կամ ըն տա նի քի 
պատ մու թյուն: Զար գաց ման կեն սա փու լե րի վե րա բե րյալ գո յու թյուն 
ու նեն տար բեր դա սա կար գում եր, որ տեղ հաշ վի են առն վում ներ
ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը և գոր ծառ նու
թյան տար բեր փու լե րում դրա նշա նա կու թյունը28.

1. սի րա հե տու թյուն կամ մին չա մուս նա կան շրջան,
2. ամուս նու թյուն,
3. երե խա նե րի ծնունդ,
4. ամուս նու թյան հա սու նու թյան փուլ,
5. երե խա նե րի հե ռա ցում ծնող նե րից,
6. թո շա կի տա րիք և ծե րու թյուն:
Ըն տա նիք ստեղ ծած միգ րանտ նե րը ձեռք են բե րում ամուս նու, 

ծնո ղի կար գա վի ճակ և ինք նա բե րա բար պետք է կա տա րեն հա մա
պա տաս խան դե րեր: Նե րըն տա նե կան դե րե րը, կապ ված ըն տա նի
քից միգ րան տի պար բե րա բար բա ցա կա յու թյան հետ, ու նեն որոշ 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Այս պես, նե րըն տա նե կան դե րե րը, 
որոնք դրսև որ վում են ըն տա նի քի հետ փոխ գոր ծու նե ու թյան մեջ 

28 Анд рее ва Т. В. Се мей ная пси хо ло гия. СПб., Речь, 2004, с. 80.
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մտնե լիս, պայ մա նա վոր ված վե րը նշված հան գա ման քով, ամուս նա
կան (ամու սին և կին), ծնո ղա կան (հայր և մայր) և երե խա նե րի դաս
տի ա րա կու թյան և սո ցի ա լա կա նաց ման հետ խա թար վում են: Նույն 
իրա վի ճակն է նաև մի ջըն տա նե կան դե րե րի իրա կա նաց ման դեպ
քում, քա նի որ սահ մա նա փակ վում են ազ գա կից նե րի և ըն կեր նե րի 
հետ նրանց շփում ե րը և փո խա դարձ այ ցե լու թյուն նե րը: Մյուս կող
մից՝ հա սա րա կու թյան մեջ դե ռևս կա յուն պահ պան վում են պատ կե
րա ցում ե րը նե րըն տա նե կան և մի ջըն տա նե կան դե րե րի մա սին:

Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում ե րից պարզ վում է, որ վե րը 
նշված կեն սա կան փու լե րից յու րա քան չյուրն իր տև ո ղու թյամբ, բո
վան դա կու թյամբ և հա գեց վա ծու թյամբ տար բեր վում է աշ խա տան
քա յին միգ րանտ ու նե ցող և չու նե ցող ըն տա նիք նե րում: Այդ առու մով 
անդ րա դառ նանք չա մուս նա ցած աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի 
մին չա մուս նա կան վար քագ ծին՝ ամուս նա նա լուն և ըն տա նիք կազ
մե լուն նա խոր դող փու լին: Սո վո րա բար այդ փուլն ու ղեկց վում է 
զույ գե րի ծա նո թու թյու նով, որը տև ում է շատ ավե լի կարճ, քան տե
ղում մա ցած երի տա սարդ նե րի դեպ քում:

Աղյու սակ 12ում բեր ված տվյալ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց
նել, որ 18 –29 տա րե կան երի տա սարդ միգ րանտ նե րի 14,3 %ը կնոջ/
ամուս նու հետ մին չև ամուս նու թյու նը ծա նոթ չի եղել կամ ծա նոթ է 
եղել ըն դա մե նը մեկ շա բաթ, և այդ ցու ցա նի շը մոտ եր կու սու կես ան
գամ ավե լի է՝ հա մե մա տած միգ րա ցի ա յի չմեկ նող երի տա սարդ նե րի 
հետ (6,3 %): Մի ջին սերն դի (30 –49տ.) միգ րանտ նե րի 60 %ը կնոջ/
ամուս նու հետ մին չև ամուս նու թյու նը ծա նոթ է մեկ շա բա թից մին չև 
մեկ ամիս: Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ այդ ցու ցա նի շը աշ
խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի չմեկ նող նույն տա րի քա յին խմբի մոտ 
կազ մել է 25,8 %: Մին չև ամուս նու թյու նը ժամկ ե տա յին առու մով (2 –6 
ամիս) կնո ջը/ամուս նուն հան դի պել կամ ծա նոթ է եղել միգ րանտ նե
րի 83 %ը, և այդ ցու ցա նի շը 30 %ով ավե լի է տե ղում մա ցած տա րի
քա յին նույն խմբից: Զու գըն կե րոջ մա սին ան բա վա րար տե ղե կա
տվու թյան, մի մյանց լավ չհաս կա նա լու և չճա նա չե լու գոր ծո նը և 
մինչ ա մուս նա կան շրջա նի կար ճա տև ու թյու նը եր բեմ բա ցա սա բար 
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են ազ դում ըն տա նի քի կա յու նու թյան վրա: Զու գըն կե րոջ հետ կար
ճա տև ծա նոթ լի նե լու բա ցը միգ րանտ նե րի շրջա նում լրաց վում է 
վեր ջին շրջա նում լայն տա րա ծում ստա ցած միջ նոր դու թյամբ ամուս
նա նա լու երև ույ թով: Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում աշ խա տան քա
յին միգ րա ցի ա յի մեկ նած և այն տեղ բնա կու թյուն հաս տա տած երի
տա սարդ նե րի մեծ մա սը մե նէթ նիկ ամուս նու թյան նպա տա կով վե
րա դառ նում է հայ րե նի բնա կա վայր: Նրանց որոշ մա սը ծնող նե րի, 
բա րե կամ ե րի, ըն կեր նե րի, ծա նոթ նե րի մի ջո ցով կարճ ժա մա նա
կում ծա նո թա նում և ամուս նա նում է, այ նու հե տև ըն տա նի քով տե
ղա փոխ վում բնա կու թյան Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն: Այդ պի սի 
ամուս նու թյուն նե րում հա ճախ թե րագ նա հատ վում է մին չա մուս նա
կան շրջա նի կեն սա կան փորձ ձեռք բե րե լու նշա նա կու թյու նը: Հե
տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ նման ըն տա նիք նե րում հե տա գա

Աղյու սակ 12
Միգ րանտ նե րի և ոչ միգ րանտ նե րի ծա նո թու թյան ժամ ետ նե րը 

կնոջ/ամուս նու հետ մին չև ամուս նու թյու նը, %
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նտ 18 –29 14,3 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0

30 –49 28,6 60,0 83,3 75,0 37,5 40,0

50 և բարձր 57,1 40,0 16,7 25,0 25,0 60,0

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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կ ն
ել

18 –29 6,3 25,8 9,1 8,7 14,3 0,0

30 –49 32,8 25,8 53,0 34,8 36,5 38,7

50 և բարձր 60,9 48,4 37,9 56,5 49,2 61,3

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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յում եր բեմ գրանց վել են նաև ամուս նա լու ծու թյուն ներ: Որ պես 
ամուս նա լու ծու թյան պատ ճառ՝ հարց վող նե րը նման ըն տա նիք նե րի 
հա մար հա ճախ նշում էին «կոնֆ լիկտ նե րը և մի մյանց չհաս կա նա
լու», «նոր մի ջա վայ րին աղջ կա չհար մար վե լու», «աղջ կա և տղա յի 
մի ջև տա րի քա յին մեծ տար բե րու թյան», «Ռու սաս տա նում տղա յի 
ամուս նա լուծ ված լի նե լու» հան գա մանք նե րը: Ամուս նու թյու նը լուրջ 
խնդիր է հա մար վում նաև Ռու սաս տա նում գտնվող հայ աղ ջիկ նե րի 
հա մար: Ծնող նե րի ցան կու թյամբ նրանց մեծ մա սը վե րա դառ նում է 
հա րա զատ նե րի մոտ՝ տե ղում ամուս նա նա լու նպա տա կով: Տե ղի 
երի տա սար դու թյու նը նա խա պատ վու թյու նը տա լիս է նման ամուս
նու թյուն նե րին, քա նի որ ամուս նա նա լուց հե տո հիմ ա կա նում տե
ղա փոխ վում են աղջ կա ծնող նե րի մոտ և ու նե նում աշ խա տանք: Հա
յաս տա նի տար բեր մար զե րում միջ նոր դու թյամբ ամուս նու թյուն նե
րի վե րա բե րյալ հարց ման մաս նա կից նե րը ներ կա յաց րել են բազ մա
թիվ պատ մու թյուն ներ, որ ամուս նա նա լուց հե տո պարզ վել է տղա յի 
ամուս նա ցած լի նե լը, ռուս կին և երե խա ներ ու նե նա լը. «Մեզ մոտ մի 
քա նի ըն տա նիք ներ կան, որ այդ հո ղի վրա բա ժան վել են: Օրի նակ, 
մի ըն տա նիք կար, որ Ռու սաս տա նում շատ հա րուստ էին, եկան 
այս տեղ՝ տղա յի հա մար աղ ջիկ ու զե ցին և տա րան, բայց հե տո 
պարզ վեց, որ այն տեղ ամուս նա ցած է և ռուս կնո ջից երեք տա րե
կան երե խա ու նի և տուն չէր գա լիս: Ստիպ ված այդ աղ ջի կը հետ 
եկավ: Տա շի րում նաև մի դեպք գի տեմ, որ տղան ապ րում էր ՌԴում, 
այս տե ղից մի խեղճ ըն տա նի քից աղ ջիկ են ու զել: Բայց տղան և աղ
ջի կը իրար չէ ին տե սել: Ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյամբ այդ աղջ կան 
տղա յի մոր հետ դրել են ինք նա թիռ և ու ղար կել տղա յի մոտ: Ուղ ղա
կի վի րա վո րա կան էր, որ տղա յի հայ րը ասել էր, որ եթե տղաս չհա
վա նի, հետ կու ղար կենք, քա նի որ մենք աղ ջիկ նե րի ընտ րու թյան 
լայն հնա րա վո րու թյուն ու նենք: Այդ ըն տա նի քը եր կու հար սի այդ 
ձև ով են տա րել, քա նի որ տղա նե րը այս տեղ զին վո րա կան ծա ռա
յու  թյու նից խու սա փել են և դրա հա մար չէ ին կա րող գալ Հա յաս
տան: Բայց նրանք այն տեղ բիզ նես ու նեն և լավ ապ րում են» (կին, 
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37 տ., Տա շիր)29: Այդ կա պակ ցու թյամբ Սա րու խա նի դպրո ցի տնօ
րեն նե րից մե կը հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ նշեց, որ իրենց գյու ղում 
գրանց վել է երեք դեպք, երբ տղան ու աղ ջիկն ամուս նա ցել են ըն
դա մե նը մի մյանց նկա րը տես նե լու մի ջո ցով. «ՌԴում բնակ վող 
նախ կին հա մա գյու ղա ցու նկա րը ու ղար կել են գյուղ, գյու ղում նրա 
հա րա զատ նե րը գտել են «լավ, տնա կան աղ ջիկ», նկա րը ցույց են 
տվել աղջ կան և ծնող նե րին, նրանք հա վա նել և տվել են հա մա ձայ
նու թյուն, ՌԴից մա տա նի են ու ղար կել, տե ղում տղա յի և աղջ կա 
հա րա զատ նե րը հա վաք վել, նշել են այդ արա րո ղու թյու նը, հե տո 
աղջ կան ու ղար կել են տղա յի մոտ: Եղել է դեպք, որ ՌԴից աղջ կա 
նկարն են ու ղար կել, տղան տե սել, հա վա նել է, և այն տե ղից աղջ
կան ու ղար կել են, եկել է այս տեղ և ամուս նա ցել է» (տղա մարդ, 
38 տ., գ. Սա րու խան)30: Վեր ջին շրջա նում տա րած ված են նաև 
«սկայ պով» ամուս նու թյուն նե րը, երբ ՌԴում գտնվող տղան կամ 
աղ ջի կը հիմ ա կա նում միջ նոր դու թյամբ, եր բեմ նաև առանց դրա, 
ծա նո թա նում են տե ղի կամ Հա յաս տա նի իրենց հայ րե նա կից նե րի 
ու հա մա գյու ղա ցի նե րի հետ, որոշ ժա մա նակ վիր տո ւալ ըն կե րու
թյուն անե լուց հե տո հան դի պում են և մի մյանց հա վա նե լու պա րա
գա յում ամուս նա նում. «Տղաս ըն տա նի քով ար դեն եր կար տա րի ներ 
ապ րում է ՌԴում: Թոռ նիկս այն տեղ հա մալ սա րանն է ավար տել, 
աշ խա տում է: Միջ նոր դու թյամբ սկայ պով ծա նո թա ցավ Երև ա նում 
բնակ վող մի երի տա սար դի հետ: Մոտ 6 ամիս սկայ պով ըն կե րու
թյուն արե ցին: Հե տո ար ձա կուր դի ժա մա նակ թոռ նիկս եկավ Հա
յաս տան՝ մեր տուն: Այդ ժա մա նակ հան դի պե ցին, հա վա նե ցին, հե
տո ծնող նե րը եկան, այս տեղ հար սա նիք արե ցին, և տղան տե ղա
փոխ վեց աղջ կաս մոտ բնա կու թյան» (կին, 68 տ., Երև ան)31:

Այս պի սով, մին չա մուս նա կան շրջա նը կեն սա կան փոր ձի ձեռք
բեր ման նա խա ա մուս նա կան փուլ է, որի նշա նա կու թյու նը որո շա կի 
պատ ճառ նե րով եր բեմ թե րագ նա հա տում են որոշ միգ րանտ ներ: 

29 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Լո ռու մարզ, 2012:
30 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Գե ղար քու նի քի մարզ, 2007:
31 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Երև ան, 2015:
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Դա իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն է թող նում ամուս նու թյան և ըն
տա նի քի հե տա գա կազ մա վոր ման գոր ծըն թա ցում:

Անդ րա դառ նանք նաև միգ րանտ նե րի ամուս նու թյան կեն սա
փու լին և նրանց վար քագ ծին: Ինչ պես բո լոր, այն պես էլ աշ խա տան
քա յին միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րում կա րև որ իրա դար ձու թյուն է 
ըն տա նի քի սկզբնա վո րու մը: Մինչ դեռ նոր ձև ա վոր ված ըն տա նիք
նե րում, որի ամ րու թյան հա մար շատ կա րև որ են հա մա տեղ կյան քը 
և փո խա դարձ հար մար վե լը, աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյան պատ
ճա ռով ամուս նու թյու նից ան մի ջա պես հե տո նրանք հան րա պե տու
թյու նից մեկ նում են աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի:

Աղյու սակ 13
Ամուս նա նա լուց ինչ քա՞ն ժա մա նակ հե տո է  

միգ րան տը մեկ նել ար տագ նա աշ խա տան քի,  %

Ժամ կետ նե րը Հաճախականություն

Ամուս նա նա լուց 1 –2 ամիս հե տո 11,6
Ամուս նա նա լուց 3 –6 ամիս հե տո 9,1
Ամուս նա նա լուց 7 –12 ամիս հե տո 2,4
Ամուս նա նա լուց մեկ և ավել տա րի հե տո 31,1
Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ար տագ նա 
աշ խա տան քի չէի/չէր գնում

29,3

Ամուս նա ցած չէ 16,5
Ըն դա մե նը 100,0

Ըստ աղյու սակ 13ի տվյալ նե րի՝ միգ րանտ նե րի 11,6 %ը աշ խա
տան քա յին միգ րա ցի ա յի է մեկ նել ամուս նա նա լուց 1 –2 ամիս, իսկ 
9,1 %ը՝ 3 –6 ամիս հե տո: Ան շուշտ, ամուս նու թյու նից հե տո այդ պի սի 
կարճ ժամկ ետ նե րում ըն տա նի քից ամուս նու բա ցա կա յու թյու նը խա
թա րում է ամու սին նե րի հա մա տեղ կյան քի ռիթ մը, զու գըն կե րո ջը և 
ըն տա նե կան կյան քին հար մար վե լու կա րո ղու թյուն նե րը և հմտու
թյուն նե րը: Ամուս նու թյու նից կարճ ժա մա նակ անց աշ խա տան քա յին 
միգ րա ցի ա յի են մեկ նում ոչ մի այն երի տա սարդ նե րը: 14րդ աղյու
սա կի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ այդ երև ույ թը բնո րոշ է եղել 
նաև խորհր դա յին միգ րանտ նե րին, քա նի որ առա ջին սերն դի (50 և 
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բարձր տա րի քի) 15,4 %ը և երկ րոր դի (30 –49 տ.) 22,2 %ը նույն պես 
աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի են մեկ նել ամուս նա նա լուց 1 –2 ամիս 
հե տո:

Աղյու սակ 14
Ամուս նու թյու նից ինչ քա՞ն ժա մա նակ հե տո է միգ րան տը մեկ նել 

ար տագ նա աշ խա տան քի՝ ըստ տա րի քա յին կազ մի, %

Ամուս նու թյու նից ինչ քա՞ն ժա մա նակ 
հե տո եք մեկ նել ար տագ նա  

աշ խա տան քի

Հարց վո ղի տա րի քը

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը

18 –29 30 –49 50 և 
բարձր

Ամուս նա նա լուց 1 –2 ամիս հե տո 12,5 22,2 15,4 17,9
Ամուս նա նա լուց 3 –6 ամիս հե տո 12,5 11,1 0,0 7,7
Ամուս նա նա լուց 7 –12 ամիս հե տո 12,5 0,0 0,0 2,6
Ամուս նա նա լուց մեկ և ավե լի տա րի 
հե տո

12,5 33,3 15,4 23,1

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ար տագնա 
աշ խա տան քի չէի/չէր գնում

0,0 27,8 69,2 35,9

Երեխա չունի 50,0 5,6 0,0 12,8
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0

Խո րաց ված հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում միգ րանտ նե րը կամ 
նրանց ըն տա նի քի ան դամ ե րը պատ մել են բազ մա թիվ դեպ քեր, 
երբ միգ րան տը, նշան ված կամ հղի կնո ջը թո ղած, մեկ նել է ար տա
գնա աշ խա տան քի:

Ինչ պես բո լոր, այն պես էլ միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րում 
ամե նա լար ված և հա գե ցած շրջա նը հա մար վում է երե խա յի ծնուն
դը: Կեն սա կան այս փու լե րի ժա մա նակ տե ղի են ու նե նում ըն տա նի
քի ան դամ ե րի դե րե րի զգա լի փո փո խու թյուն ներ, որոշ դե րեր վե
րա նում են, և առա ջա նում նոր դե րեր: Եթե ամուս նա նա լուց հե տո 
ըն տա նի քում տղա մար դը և կի նը կա տա րում են ամու սին նե րի, սո
ցի ա լա կան և սե ռա կան, զու գըն կեր նե րի պար տա կա նու թյուն ներ, 
ապա առա ջին երե խա յի ի հայտ գա լուն պես ավե լա նում է նաև ծնո
ղի, դաս տի ա րա կի դե րը: Ըն տա նի քում երե խա յի սո ցի ա լա կա նաց
ման գոր ծըն թա ցը տե ղի է ու նե նում ծնող նե րի հետ ան մի ջա կան 
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շփում ե րի հի ման վրա, և նրան ցից յու րա քան չյուրն այդ հար ցում 
կա տա րում է որո շա կի դեր: Ըն տա նի քի հայ րը երե խա յի/երե խա նե
րի նկատ մամբ ոչ մի այն ու նի դե րա յին պար տա կա նու թյուն ներ, այ լև 
որո շա կի իրա վունք ներ, իսկ երե խա նե րը՝ հո րից որո շա կի սո ցի ա
լա կան սպա սում եր: Ըն տա նի քում է ձև ա վոր վում նրանց ան հա տա
կան ար ժե քա յին հա մա կար գը, նե րըն տա նե կան կար գա վի ճակ նե րի 
և դե րե րի սո ցի ա լա կա նա ցում հա մար վում է շա րու նա կա կան գործ
ըն թաց: Սա կայն հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, 
որ պար բե րա բար բա ցա կա յու թյան հե տև ան քով միգ րանտ ներն 
ավե լի քիչ դե րա կա տա րում են ու նե նում երե խա նե րի սո ցի ա լա կա
նաց ման գոր ծըն թաց նե րում:

Ըստ աղյու սակ 15ի՝ առա ջին կամ երկ րորդ երե խա յի ծննդյան 
ըն թաց քում միգ րանտ նե րի հա մա պա տաս խա նա բար 7,9 %ը եղել է 
ար տագ նա աշ խա տան քի վայ րում՝ բա ցա կա յե լով ըն տա նի քի հա
մար նման կա րև որ իրա դար ձու թյու նից: Տե ղում չլի նե լու պատ ճա
ռով նույն չափ միգ րանտ ներ էլ ակա նա տես չեն եղել երե խա նե րի 
դպրո ցի ավար տա կան արա րո ղու թյուն նե րին, որը ևս նշա նա կա լից 
փուլ է: Միգ րանտ նե րի 2,4 %ը չի մաս նակ ցել նաև զա վակ նե րի նշա
նադ րու թյա նը, իսկ 1,2 %ը՝ ամուս նու թյա նը: Ըն տա նի քում տե ղի ու
նե ցած կա րև որ այդ հար ցերն ըն տա նի քի ան դամ ե րը հա ճախ 
«սկայ պի» կամ հե ռա խո սի մի ջո ցով խորհր դակ ցել և հա մա ձայ նեց
րել են միգ րան տի հետ: Այս դեպ քում հայ րը, ճիշտ է, տնտե սա պես 
ապա հո վում և հո գում է ըն տա նի քի ան դամ ե րի նյու թա կան խնդիր
նե րը, սա կայն նշված ցու ցա նիշ նե րը փաս տում են, որ նե րըն տա նե
կան հա րա բե րու թյուն նե րում նրանք չեն կա րո ղա նում կա տա րել մի 
շարք այլ կա րև որ դե րեր և պար տա կա նու թյուն ներ: Երե խա նե րի 
հա սու նու թյան կեն սա փու լում միգ րանտ նե րի մի մա սը, լի նե լով ըն
տա նի քից հե ռու՝ ար տագ նա աշ խա տան քի վայ րում, նրանց եր բեմ 
տա րի ներ շա րու նակ չի տես նում. «Մենք գյու ղում ու նենք մար դիկ, 
որոնց երե խա նե րը ծնվել են այս տեղ, բայց նրանք ար տագ նա ցու
թյան պատ ճա ռով տա րի նե րով իրենց երե խա նե րին, թոռ նե րին չեն 
տե սել» (կին, 50 տ., գ, Ազա տան)32:

32 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Շի րա կի մարզ, 2007:
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Աղյու սակ 15
Աշ խա տան քա յին միգ րան տի գտնվե լու վայ րը երե խա յի ծնվե լու, 
դպրո ցը ավար տե լու, նշան վե լու, ամուս նա նա լու ժա մա նակ, %

Որ տե՞ղ է եղել միգ րան տը երե խա նե րի

Ծ
նվ

ե լ
ու

 
ժա

 մա
 նա

կ 
(1

ին
 ե

րե
 խ

ա
)

Ծ
նվ

ե լ
ու

 
ժա

 մա
 նա

կ 
(2

ր
դ 

եր
ե խ

ա
)

Դ
պ

րո
ցն

 
ա

վա
ր տ

ե լ
ու

 
ժա

 մա
 նա

կ

Ն
շա

ն վ
ե լ

ու
 

ժա
 մա

 նա
կ

Ա
մո

ւս
 նա

 նա
 լո

ւ 
ժա

 մա
 նա

կ

ՀՀում 47,6 36,0 19,5 16,5 17,7

Ար տագ նա աշ խա տան քի 
վայ րում

7,9 7,9 7,9 2,4 1,2

Այդ ժա մա նա կա հատ վա
ծում ար տագ նա աշ խա
տան քի չէր գնում

21,3 18,9 13,4 10,4 10,4

Երեխա չունի 23,2 37,2 59,1 70,7 70,7

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Եթե միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք նե րում, երե խա նե րի հա սու
նաց մա նը զու գըն թաց, ծնող նե րի, հատ կա պես մոր ծան րա բեռն վա
ծու թյու նը փոք րա նում է, և առա ջին պլան են մղվում սե փա կան 
առող ջու թյան պահ պան ման, ֆի զի կա կան հո գա ծու թյան խնդիր նե
րը, ապա միգ րանտ ու նե ցող նե րում, ընդ հա կա ռա կը, ողջ ծան րա
բեռն վա ծու թյու նը շա րու նա կում է մալ կնոջ ու սե րին:

Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ երե խա յի ծնվե լու, դպրոցն 
ավար տե լու, ժա մա նակ ըն տա նի քից հե ռու են գտնվել ոչ մի այն երի
տա սարդ միգ րանտ նե րը, այ լև խորհր դա յին տա րի նե րին ար տագ
նա աշ խա տան քի մեկ նած ավագ և մի ջին սե րունդ նե րի միգ րանտ
նե րի մի մա սը (տե՛ս աղյու սակ 16):
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Աղյու սակ 16
Աշ խա տան քա յին միգ րան տի գտնվե լու վայ րը երե խա յի ծնվե լու, 

դպրոցն ավար տե լու, նշան վե լու, ամուս նա նա լու ժա մա նակ՝  
ըստ տա րի քի, %

Որ տե՞ղ է  
եղել  

միգ րան տը 
Տար բե րակ ներ

Տա րիք

18 –29 30 –49 50 և 
բարձր

1-
ին

 ե
րե

 խ
ա

 յի
 ծ

նվ
ե լ

ու
 

ժա
 մա

 նա
կ

ՀՀում 37,5 61,1 53,8
Ար տագ նա աշ խա տան քի վայ րում 0,0 11,1 0,0
Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ար տագ նա աշ խա տան քի չէր 
գնում

0,0 16,7 30,8

Երե խա չու նի 62,5 11,1 15,4
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

2-
րդ

 ե
րե

 խ
ա

 յի
 ծ

նվ
ե լ

ու
 

ժա
 մա

 նա
կ

ՀՀում 0,0 33,3 53,8
Ար տագ նա աշ խա տան քի վայ րում 0,0 11,1 7,7
Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ար տագ նա աշ խա տան քի չէր 
գնում

0,0 16,7 30,8

Երե խա չու նի 100,0 38,9 7,7
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Ե
րե

 խ
ա

 նե
 րի

 դ
պ

րո
ցն

 
ա

վա
ր տ

ե լ
ու

 ժ
ա

 մա
 նա

կ ՀՀում 0,0 16,7 30,8
Ար տագ նա աշ խա տան քի վայ րում 0,0 5,6 30,8
Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ար տագ նա աշ խա տան քի չէր 
գնում

0,0 11,1 23,1

Երե խա չու նի 100,0 66,7 15,4
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով աշ խա տան քա յին միգ րա
ցիան հա ճախ վե րած վում է ար տա գաղ թի, որի հե տև ան քով ըն տա
նի քից եր բեմ հե ռա նում են բո լոր երե խա նե րը, իսկ ծնող նե րը հան
րա պե տու թյու նում մում են մե նակ: Այդ ըն տա նիք նե րը վե րած վում 
են «դա տարկ բույ նի», և ըն տա նի քի կեն սա կան ավար տա կան այդ 
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աս տի ճա նը նման է առա ջի նին այն առու մով, որ զույ գե րը կրկին մե
նակ են մում: Սա կայն այս եր կու աս տի ճան նե րում կյան քի բո վան
դա կու թյու նը որա կա պես տար բեր վում է, քա նի որ ծե րու թյան տա
րի նե րին նրանք ան մի ջա կան և կա պի տար բեր մի ջոց նե րով շփվում 
են երե խա նե րի հետ, ստա նում են նաև ֆի նան սա կան աջակ ցու
թյուն: Հա յաս տա նի թե՛ քա ղա քա յին և թե՛ գյու ղա կան բնա կա վայ րե
րում ար տա գաղ թի հե տև ան քով աճում է «դա տարկ բույ նի» նման
վող ըն տա նիք նե րի թի վը: Սա, ըստ էու թյան, հան րա պե տու թյան 
առ ջև ծա ռա ցած լուրջ սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան խնդիր է:

3.2. Մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րը  
աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի շրջա նում
Նախ քան այդ հիմ ախնդ րի քննար կու մը անդ րա դառ նանք միջ

էթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ խորհր դա յին և հետ խորհր
դա յին շրջա նի առ կա վի ճա կա գրու թյա նը: ԽՍՀՄում մար դա հա
մար նե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ ված նե րում գրանց վել է 
խառ նա մուս նու թյուն նե րի թվի աճ, որը երկ րի ղե կա վար նե րը եր
բեմ միա կող մա նի ո րեն ներ կա յաց նում են որ պես ազ գա մի ջյան բա
րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման ար դյունք33: Սա
կայն այդ հար ցում մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րից ամե
նա ցածր ցու ցա նի շը գրանց վել է Հա յաս տա նում: Այս պես, 1959 թ. 
մար դա հա մա րի տվյալ նե րով Հա յաս տա նում մի ջէթ նիկ ըն տա նիք
նե րի բա ժի նը կազ մել է 3,2 %, 1979ին՝ 4,0 %, իսկ 1989ին՝ 3,8 %: Հա
մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ ԽՍՀՄում այդ պի սի ըն տա նիք նե
րի մի ջին ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել են 10,2 %, 
14,9 %, 17,5 %34: Ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի՝ հա յե րի մեջ ինչ
պես սե փա կան, այն պես էլ այ լէթ նիկ մի ջա վայ րում մի ջէթ նիկ ամուս
նու թյուն նե րի ցու ցա նիշ ներն ավե լի բարձր են տղա մարդ կանց 
շրջա նում, և նրանք ավե լի հա ճախ են ամուս նա նում այ լազ գի կա

33 Су со ко лов А. А. Меж на цио наль ные бра ки в СССР. М., Мысль 1987, с. 10.
34 Со ро ко Е. Эт ни чес ки сме шан ные суп ру жес кие па ры в Рос сийс кой Фе де

ра ции, с. 97. https://demreview.hse.ru/data/2015/05/25/1096965759/Dem
Rev_1_4_2014_96123.pdf, (10.05.2017)
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նանց հետ: Այս պես, Խորհր դա յին Մի ու թյան 1988 թվա կա նի մար
դա հա մա րի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ Ռու սաս տա նում ամուս նա ցած 
6537 հա յե րից 4545 տղա մարդ (63,5 %) ամուս նա ցել էր այ լազ գի նե րի 
հետ, որից 2800ը (61,6 %) մին չև 29 տա րե կան երի տա սարդ ներ էին: 
Այդ ամուս նու թյուն ներն առա վել տա րած ված են Ռու սաս տա նի քա
ղաք նե րում բնակ վող հա յե րի շրջա նում՝ 5587 մարդ, որից 69,7 %ը 
տղա մարդ էր, իսկ 30 %ը՝ կին35: Հետ խորհր դա յին շրջա նի վի ճա
կագ րա կան տվյալ նե րը փաս տում են, որ հա յե րի մեջ մի ջէթ նիկ 
ամուս նու թյուն նե րի մի տում ե րը լուրջ փո փո խու թյուն չեն կրել: Այս
պես, 2002 թ.ի մար դա հա մա րի տվյալ նե րով ՌԴում խառ նա մուս
նա կան զույ գե րի բաժ նում հայ տղա մար դիկ կազ մել են 30 %, իսկ 
2010 թ.մար դա հա մա րի տվյալ նե րով այն մի փոքր կրճատ վել է՝ 
29,3 %: Ընդ որում, այդ ցու ցա նի շը նախ կին Խորհր դա յին Մի ու թյան 
ժո ղո վուրդ նե րի մոտ ղրղըզ նե րից և ղա զախ նե րից հե տո ամե նա
ցածրն է: Ինչ վե րա բե րում է կա նանց, ապա խառ նա մուս նա կան 
զույ գե րում, 2002 թ. տվյալ նե րով, նրանց բա ժի նը կազ մել է 15 %, իսկ 
2010 թ. տվյալ նե րով նրանց թի վը նույն պես կրճատ վել է՝ 12,3 %, այդ 
ցու ցա նի շը նախ կին ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի մոտ ևս ամե նա ցած րե
րից է36:

Աղյու սակ 17ում բեր ված տվյալ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց
նել, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում մի ջէթ նիկ ըն տա նիք նե րի 
թվի վրա իր ազ դե ցու թյունն է թող նում սե ռե րի ծննդա վայ րը: Այդ 
երկ րում ծնված հա յե րի շրջա նում նման ըն տա նիք նե րի թիվն ա վե լի 
մեծ է, քան եկ վոր նե րի, հատ կա պես նրանց, ով քեր տե ղա փոխ վել 
են ավե լի հա սուն տա րի քում: Ան շուշտ, դա պայ մա նա վոր ված է նաև 
լեզ վա կան ու մշա կու թա յին տար բե րու թյուն նե րի խնդրով:

35 На се ле ние СССР 1988 (Ста ти сти чес кой еже год ник) М., Фи нан сы и Ста ти
сти ка, 1989, с. 216–2107.

36 Со ро ко Е., նշվ. աշխ., էջ 99–102:
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Աղյու սակ 17
Մի ջէթ նիկ ըն տա նիք ներ, որ տեղ հայ տղա մար դը և կի նը ծնվել են 

ՌԴում և ՌԴից դուրս՝ ըստ 2010թ.ի տվյալ նե րի37

Մի ջէթ նիկ ըն տա նիք ներ ում 
հայ տղա մարդ կանց թի վը 29,3

որից
Ծնվել է  
ՌԴում

Ծնվել է ՌԴից 
դուրս

63,2 21,0

Մի ջէթ նիկ ըն տա նիք ներ ում 
հայ կա նանց թի վը 12,3

որից
Ծնվել է  
ՌԴում

Ծնվել է ՌԴից 
դուրս

24,9 31,0

Ըստ գծա պատ կեր 11ի՝ հայ տղա մար դիկ Ռու սաս տա նում ավե
լի շատ ամուս նա նում են իրենց ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, այ նու հե
տև՝ ռուս նե րի, ապա մի այն մյուս ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

Գծա պատ կեր 11
ՌԴում հա յե րի և այ լազ գի աղ ջիկ նե րի հետ նա խընտ րե լի  

ամուս նու թյուն նե րը հայ տղա մարդ կանց շրջա նում

52546

1042 1557 201 196 22

148271

147 427 103 106
5035

Զույգերի թիվը

ռո
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ն
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նց
ի
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ր

37 Աղյու սա կը կազմ ված է Сороко Е., նշված աշ խա տու թյան տվյալ նե րի հի
ման վրա, էջ 102–104:
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Ըստ նույն գծա պատ կե րի՝ այ լէթ նիկ մի ջա վայ րում ծնված և 
այն տեղ բնակ վող հայ տղա մար դիկ մի ջէթ նիկ ըն տա նիք ներ կազ
մե լիս եր բեմ հաշ վի չեն առ նում նաև կնոջ կրո նա կան պատ կա նե
լու թյու նը: Օրի նակ՝ ՌԴում գրանց վել է 103 ըն տա նիք, որ տեղ կի նը 
ղա զախ է, 22 ըն տա նիք, որ տեղ կի նը չե չեն է, 427 ըն տա նիք, որ տեղ 
կի նը ադր բե ջան ցի է: Վեր ջին նե րը հիմ ա կա նում բռնա գաղ թել են 
Ադր բե ջա նից:

Անդ րա դառ նանք աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի շրջա նում 
մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյան խնդրին: Ըստ 
1987 թվա կա նի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րի՝ խառ նա մուս նա կան ըն տա նիք նե րը կազ մել են 11,7 %, որը մոտ 
3 ան գամ ավե լի է հան րա պե տու թյան մի ջին ցու ցա նիշ նե րից (1989 թ. 
մար դա հա մա րի տվյալ նե րով՝ 3,8 %): Խորհր դա յին շրջա նում նրանց 
թի վը հատ կա պես մեծ էր ար տա գնա ցու թյամբ զբաղ վող գյու ղա կան 
և քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում: Այդ շրջա նում հա վաք ված վի ճա
կագ րա կան տվյալ նե րից պարզ վում է, որ, օրի նակ, Լո ռու մար զի 
Մե ծա վան գյու ղում, որ տե ղից ամեն տա րի ար տագ նա ցու թյան էր 
մեկ նում շուրջ 700 –750 տղա մարդ, սկսած 1970ական թթ. մին չև 
1987 թ.ին՝ գրանց վել է շուրջ 25, Մեծ Պար նի հա մայն քում՝ 6, Շի րա
կի մար զի Մա յի սյան գյու ղում՝ 7, Գե ղար քու նի քի մար զի Սա րու խան 
գյու ղում՝ շուրջ 20 խառ նա մուս նու թյուն38: Այ լազ գի կա նայք հիմ ա
կա նում բնա կու թյուն են հաս տա տել Հա յաս տա նում: Հա յաս տա նի 
ան կա խու թյու նից հե տո այդ ըն տա նիք նե րի մեծ մա սը, սո ցի ալ
տնտե սա կան պայ ման նե րից ել նե լով, առա ջին նե րից էր, որ հե ռա
ցավ Հա յաս տա նից: Հետ խորհր դա յին շրջա նի էթ նո սո ցի ո լո գի ա
կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ աշ խա տան քա յին միգ
րանտ նե րի շրջա նում մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի թի վը կրճատ
վել է՝ կազ մե լով 9,4 %, իսկ նրանց շուրջ կե սը բնա կու թյուն է 
հաս տա տել Հա յաս տա նից դուրս՝ հիմ ա կա նում կնոջ հայ րե նի քում:

Հա յաս տա նում ստեղծ ված սո ցի ալտնտե սա կան իրա վի ճա կով 
և գոր ծազր կու թյան բարձր մա կար դա կով պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա

38 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Լո ռու, Շի րա կի, Գե ղար քու նի քի մար զեր, 1987:
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տան քա յին միգ րանտ նե րի որոշ մա սը մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րը 
հա մա րում է կա րև որ ելք ար տերկ րում բնա կու թյուն հաս տա տե լու 
հա մար39: Վեր ջին շրջա նում դրսև որ վող այդ մի տու մը քննու թյան է 
ար ժա նի ամուս նա կան զու գըն կե րոջ ընտ րու թյան «շու կա յա կան» 
հա յե ցա կար գի շրջա նա կում, որ պես զու գըն կեր նե րի նպա տա կա
ուղղ ված ընտ րու թյան ար դյունք, որի նպա տակն է ավե լաց նել այդ 
ամուս նու թյու նից ստաց վող օգ տա կա րու թյան գոր ծա կի ցը: Ընդ 
որում, էթ նիկ հատ կա նի շը նե րառ վում է ամուս նա կան զու գըն կե րոջ 
ընտ րու թյու նը որո շող չա փո րո շիչ նե րի առա վել լայն ցան կում40: Նկա
տե լի է, որ աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի մեջ եր բեմ գոր ծում է 
«ամուս նու թյան շու կա նե րի» մո դե լը: Գ. Բե կե րը, որ եր կար տա րի ներ 
զբաղ վել է վեր ջի նիս մո դե լա վոր ման խնդրով, նշում է, «…ամուս նու
թյան ար դյու նա վետ շու կան սո վո րա բար հան գեց նում է զու գըն կե րոջ 
այն պի սի ընտ րու թյան, որի դեպ քում տղա մար դիկ զույ գեր են կազ
մում որա կա կան բարձր հատ կա նիշ նե րով կա նանց, իսկ ցածր հատ
կա նիշ նե րով տղա մար դիկ՝ նմա նա տիպ կա նանց հետ, թեև հա կա
դիր որա կի զու գըն կե րոջ ընտ րու թյու նը եր բեմ կա րև որ դեր է խա
ղում… Են թադր վում է, որ յու րա քան չյուր տղա մարդ և կին հոգ է տա
նում մի այն իր բա րե կե ցու թյան, այլ ոչ թե հա սա րա կու թյան 
բա րե կե ցու թյան հա մար»41: Միգ րանտ նե րի դեպ քում «ամուս նու թյան 
շու կա յի» մաս նա կից նե րը (հարս նա ցուն և փե սա ցուն) եր բեմ հաշ վի 
են առ նում նաև նրան ցից յու րա քան չյու րի հիմ ա կան բնու թագ րե րը 
(տա րի քը, եկա մու տը, կրթու թյու նը, կրո նա կան և ազ գա յին պատ կա
նե լու թյու նը), ինչ պես նաև ձև ա վոր վող ըն տա նի քի ընդ հա նուր եկա
մու տը, որը հա ջող ամուս նու թյան դեպ քում պետք է զգա լի բարձր լի
նի, քան մին չև ամուս նու թյու նը՝ ամու սին նե րից յու րա քան չյու րի եկա

39 Գալս տյան Մ. , Հա յաս տա նից աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի մի ջէթ
նիկ ամուս նու թյուն նե րի վրա ազ դող գոր ծոն նե րը, Լրա բեր հա սա րա կա
կան գի տու թյուն նե րի (այ սու հետ՝ ԼՀԳ), 2017, N 2, էջ 355365:

40 Бек кер Г. Вы бо ри парт не ра на брач ных рын ках, THESIS, 1994, вып. 6, с. 12 
(пе ре вод Мак си мен ко Б. А.) https://igiti.hse.ru/data/444/313/1234/6_1_1Beck.
pdf(10.05.2017).

41 Նույն տե ղում:
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մուտն առան ձին վերց րած: Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րը, նա խա
պատ վու թյու նը տա լով մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րին, ցան կա նում 
են փո խել նաև իրենց կար գա վի ճա կը: Նրանք աշ խա տան քա յին գոր
ծու նե ու թյան ըն թաց քում, հաս նե լով տնտե սա կան հա մե մա տա բար 
բարձր կար գա վի ճա կի, ամուս նա նում են «հե ղի նա կա վոր» էթ նիկ 
խմբի կնոջ հետ, որը, սա կայն, եր բեմ ու նե նում է սո ցի ա լա կան առա
վել ցածր կար գա վի ճակ: Դրա նով իսկ միգ րանտ նե րի որոշ մա սը փո
խա նա կում է «ավել ցու կա յին» սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը իր և հե
տա գա յում նաև երե խա նե րի էթ նիկ կար գա վի ճա կը բարձ րաց նե լու և 
հեշ տաց ված կար գով այդ երկ րի քա ղա քա ցի դառ նա լու նպա տա կով: 
Այդ մա սին են փաս տում նաև միգ րանտ նե րի և նրանց ըն տա նի քի 
անդ ամ ե րի հետ իրա կա նաց ված որա կա կան հար ցազ րույ ցի ար
դյունք նե րը. «Մեր գյու ղից շատ երի տա սարդ տղա ներ են խո պան 
գնում, ամուս նա նում են ու րիշ ազ գի աղ ջիկ նե րի հետ և մնում են այն
տեղ: Երի տա սարդ նե րը ստիպ ված են դա անում, քա նի որ այս տեղ 
աշ խա տանք չկա: Այս տե ղից նրանք ստիպ ված գնում են, էլ ուր մնաց 
ամուս նա նա լուց հե տո նրանց բե րեն այս տեղ ապ րե լու» (Գե ղար քու
նի քի մարզ, գյուղ Սա րու խան, կին, 64 տ.)42: Ան շուշտ, ոչ բո լոր ամուս
նու թյուն ներն են հիմ վում մի այն տնտե սա կան գոր ծո նի վրա, և զույ
գե րի ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր վում է նաև սի րո, փո խըմբռն ման 
հան գա ման քով:

Հե տա զո տող նե րը, անդ րա դառ նա լով մի ջէթ նիկ ամուս նու
թյուն նե րի հար ցին, կա րև ո րում են նաև «էթ նո սի տե ղե կատ վա կան» 
հա յե ցա կար գը: Այն ել նում է ոչ թե այս րո պե ա կան տնտե սա կան շա
հե րի ազ դե ցու թյան ներ քո ան հա տի ազատ ընտ րու թյան ար դյուն քի 
սահ մա նու մից, այլ «էթ նոս» որակ վող կա յուն մշա կու թա յին ընդ
հան րու թյանն իրեն նույ նա կա նաց նե լու՝ մար դու ձգտու մը բա ցատ
րե լու փոր ձից: Ըստ այդ հա յե ցա կար գի՝ ժա մա նա կա կից աշ խար
հում էթ նո սի հիմ ա կան գոր ծա ռույ թը կյան քի ան կա յու նու թյու նից և 
անո րո շու թյու նից էթ նո սի ան դամ ե րի «տե ղե կատ վա կան պաշտ
պա նու թյան» մեջ է, որի դե րը հատ կա պես մե ծա նում է ան ցու մա յին 

42 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Գե ղար քու նի քի մարզ, 1987:
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հա սա րա կու թյուն նե րում, երբ հին ար ժե քա յին հա մա կար գը փլուզ
վում է, իսկ նո րը դե ռևս չի ձև ա վոր վել: Էթ նոսն իր գոր ծա ռույթն 
իրա կա նաց նում է մշա կու թա յին ավան դույթ նե րը պահ պա նե լով, այ
սինքն՝ նոր սե րունդ նե րի մեջ հին ար ժեք նե րը, խորհր դա նիշ նե րը, 
վար քա կա նոն նե րը վե րար տա դրե լով: Էթ նիկ մշա կույ թը և ինք նու
թյու նը վե րար տադր վում են ոչ մի այն որ պես ամ բող ջու թյուն էթ նո սի 
կամ իր առան ձին ան հատ նե րի և ըն տա նիք նե րի, այ լև էթ նո սի ներ
սում կա յուն խմբե րի մա կար դա կով: Այդ կա յուն կա ռուց ված քի տար
րե րից են նաև ազ գակ ցա կան խմբե րը, որոնք մի ջանձ նա յին հա րա
բե րու թյուն նե րի մա կար դա կում ձև ա վո րում և փո խան ցում են առա
վել կա յուն վար քա կա նոն նե րը, ըստ այդմ՝ դաս տի ա րակ վում է էթ
նիկ ինք նա գի տակ ցու թյու նը: Էթ նո սի այդ կա ռուց ված քը ձև ա վո րող 
շփման շրջա նակ ներն էլ որո շում են ամուս նա կան զու գըն կե րոջ 
ընտ րու թյան կա նոն նե րը43: Շփման շրջա նակ ներն այդ գոր ծա ռույթն 
իրա կա նաց նում են առա ջին հեր թին «ար տա քին» մե խա նիզ մի 
պահ պան ման, այ սինքն՝ ամուս նա կան զու գըն կե րոջ ընտ րու թյան 
սո ցի ա լա կան վե րահս կո ղու թյան հաշ վին, երկ րորդ՝ «ներ քին», այ
սինքն՝ մշա կու թա յին նույ նա կա նաց ման և էթ նիկ ինք նու թյան ձև ա
վոր ման հո գե բա նա կան մե խա նիզմ ե րի մի ջո ցով: Այս տե սան կյու
նից որ պես միջ էթ նիկ ամուս նու թյան աճի հիմ ա կան գոր ծոն նե րից 
մե կը նշվում է ավան դա կան ազ գակ ցա կան և հա րև ա նա կան կա պե
րի ազ դե ցու թյան թու լա ցու մը, իսկ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում՝ 
նաև ամուս նա կան զույ գե րի ինք նա վա րա ցու մը: Այս հա յե ցա կար գի 
շրջա նակ նե րում բա ցատ րե լի է դառ նում նաև մի ջէթ նիկ ամուս նու
թյուն նե րի հար ցում աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի վար քա գի ծը և 
նա խա պատ վու թյու նը մե նէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րին:

«Ի՞նչ կար ծիք ու նեք այ լազ գի նե րի հետ ամուս նու թյուն նե րի մա
սին» հար ցի պա տաս խան նե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ մաս նա
կից նե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը (59,1 %) դեմ է ար տա հայտ
վել և այն հա մա րել ան ցան կա լի ամուս նու թյուն: Դա հիմ ա կա նում 

43 Ару тю нян Ю. В., Дро би же ва Л. М., Су со ко лов А. А. Эт но со ци о ло гия, М., 
Ас пектПресс, 1999, с. 215–216.
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պայ մա նա վոր ված է այ լազ գի նե րի հետ ու նե ցած ազ գա յին սո վո
րույթ նե րի, մշա կու թա յին և կեն ցա ղա յին, ինչ պես նաև լեզ վա կան 
տար բե րու թյուն նե րով: Նրանք մի ջէթ նիկ ամուս նու թյու նը սե րունդ
նե րի ինք նու թյան պահ պան ման հար ցում հա մա րել են լուրջ խնդիր: 
Այդ դիր քո րո շում ե րը, ըստ սե ռա յին կազ մի, ու նեն որոշ առանձ նա
հատ կու թյուն ներ: Գծա պատ կեր 12ի տվյալ նե րով՝ այ լազ գի նե րի 
հետ տղա յի ամուս նու թյա նը դեմ լի նե լու հար ցում միգ րանտ ու նե ցող 
և միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք նե րը հա մա րյա նույն դիր քո րո շում
ներն ու նեն (հա մա պա տաս խա նա բար 57,9 % և 55,4 %): Միգ րանտ ու
նե ցող ըն տա նիք նե րում, ի տար բե րու թյուն չու նե ցող նե րի, շուրջ 
5 %ով պա կաս է «Ամուս նու թյա նը դեմ չեմ, եթե ըն տա նի քում պահ
պան վում են մեր ազ գա յին մշա կույթն ու սո վո րույթ նե րը» տար բե րա
կի կողմ ա կից նե րի թի վը (հա մա պա տաս խա նա բար 16,7 %, և 21,7 %), 
իսկ «ամուս նա նա լիս ազ գու թյու նը նշա նա կու թյուն չու նի» տար բե րա
կի կողմ ա կից նե րի կար ծիք նե րը այդ ըն տա նիք նե րում կիս վել են:

Գծա պատ կեր 12
Տղա յի ամուս նու թյան դեպ քում այ լազ գի նե րի հետ  

ամուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ե րը, %
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Միգրանտ ունեցող
ընտանիք

Միգրանտ չունեցող
ընտանիք

Դժվարանում եմ
պատասխանել

Ընդհանրապես դեմ եմ

Ամուսնությանը դեմ չեմ,
եթե ընտանիքում
պահպանվում են մեր
ազգային մշակույթն ու
սովորույթները

Ամուսնանալիս ազգությունը
նշանակություն չունի

Հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րից մե կը պատ մեց, որ նա ար դեն 
եր կար տա րի ներ մեկ նում է ար տագ նա աշ խա տան քի, ամուս նա ցած 
չէ, սա կայն մտադ րու թյուն չու նի ռուս աղջ կա հետ ամուս նա նա լու. 



III. ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՄՈ ԴԵ ԼՈՒՄ

211

«Ռուս աղ ջիկ նե րը չեն կա րող մեր ավան դույթ նե րին, սո վո րույթ նե
րին են թարկ վել, իրենք ավե լի ազա տա միտ են, նրանց և մեր մշա
կույթ նե րի մի ջև շատ տար բե րու թյուն կա» (տղա մարդ, 29տ., Տա շիր)44:

Ի տար բե րու թյուն տղա նե րի՝ բա ցա սա կան դիր քո րո շում եր ու
նե ցող նե րի թի վը շուրջ 5,7 %ով բարձր է այ լազ գի նե րի հետ հայ աղ
ջիկ նե րի ամուս նու թյան հար ցում, որը կազ մել է 62,0 % (գծա պատ
կեր 13):

Գծա պատ կեր 13
Աղջ կա ամուս նու թյան դեպ քում այ լազ գի նե րի հետ  

ամուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ե րը, %
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եթե ընտանիքում
պահպանվում են մեր
ազգային մշակույթն ու
սովորույթները

Ամուսնանալիս ազգությունը
նշանակություն չունի

13,5
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2,4 0,4
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22,1

Միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի 18 –29 տ. երի տա սարդ նե րը 
տղա նե րի մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի հար ցում ավե լի հան դուր
ժող են, և նրանց մոտ «ամուս նա նա լիս ազ գու թյու նը նշա նա կու թյուն 
չու նի» տար բե րա կի կողմ ա կից նե րի թի վը կազ մել է 34,1 %: Այդ ցու
ցա նի շը, հա մե մա տած միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք նե րի երի տա
սարդ նե րի դիր քո րո շում ե րի հետ, շուրջ եր կու ան գամ ավե լի է՝ 
18,4 %: Երի տա սարդ միգ րանտ նե րի մեջ այդ կար ծիք նե րը ձև ա վոր
վում են այ լէթ նիկ մի ջա վայ րում նրանց հետ ան մի ջա կան շփում ե
րի հի ման վրա, և այն կապ ված է նաև այ լէթ նիկ մի ջա վայ րում նրանց 

44 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Լո ռու մարզ, 2012:
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գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ար ժեք նե րի փո փո խու թյան հետ: Մի
ջին և ավագ սե րունդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ավե լի պահ պա նո
ղա կան են այդ հար ցում, և նման ամուս նու թյուն նե րին դեմ ար տա
հայտ վել է նրանց կե սից ավե լին: Տա րի քա յին այդ խմբե րի մոտ հա
ճախ կա րե լի է հան դի պել «Օտար աղ ջիկ նե րը մեզ հարս չեն կա րող 
դառ նալ» պա տաս խա նը (աղյու սակ 18):

Աղյու սակ 18
Տղա յի ամուս նու թյան դեպ քում այ լազ գի նե րի հետ ամուս նու թյուն նե րի 

վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ե րը՝ ըստ տա րի քա յին կազ մի, %
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տղա յի ամուս նու թյան դեպ քում
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30 –49 14,3 26,2 59,5 0,0 100,0
50 և բարձր 22,5 15,0 57,5 5,0 100,0
Ըն դա մե նը 23,8 16,7 57,9 1,6 100,0
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ք 18 –29 18,4 21,1 60,5 0,0 100,0
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50 և բարձր 27,0 18,3 54,8 0,0 100,0
Ըն դա մե նը 22,5 21,7 55,4 0,4 100,0

Օտար նե րի հետ հայ աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյա նը միգ րանտ ու
նե ցող և չու նե ցող ըն տա նիք նե րի երի տա սարդ նե րը, մի ջին և ավագ 
սե րունդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շուրջ 60 %ը և ավե լին ընդ հան
րա պես դեմ են և այն հա մա րել են ան ցան կա լի: Այս պի սով, հարց
ման մաս նա կից նե րը օտար նե րի հետ հայ տղա նե րի ամուս նու թյան 
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հար ցում ավե լի հան դուր ժող են, քան աղ ջիկ նե րի պա րա գա յում: 
Այդ դիր քո րո շում ե րի ձև ա վոր ման վրա իր ազ դե ցու թյունն է թող
նում նաև հան րա պե տու թյու նում ստեղծ ված սո ցի ալտնտե սա կան 
իրա վի ճա կը, որի հե տև ան քով երի տա սարդ նե րի մի զգա լի հատ
ված հե տա գա գոր ծու նե ու թյան հե ռան կա րը տես նում է հան րա պե
տու թյու նից դուրս: Մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րը դառ նում են այն 
ու ղին, որի մի ջո ցով նրանք այլ երկր նե րում ձեռք են բե րում մշտա
կան բնա կու թյան հնա րա վո րու թյուն (աղյու սակ 19):

Աղյու սակ 19
Աղջ կա ամուս նու թյան դեպ քում այ լազ գի նե րի հետ ամուս նու թյուն նե

րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ե րը՝ ըստ տա րի քա յին կազ մի, %

Տա րիք

Ի՞նչ կար ծիք ու նեք այ լազ գի նե րի 
հետ ամուս նու թյուն նե րի մա սին 
աղջ կա ամուս նու թյան դեպ քում
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ք 18 –29 29,5 6,8 63,6 0,0 100,0

30 –49 14,3 23,8 61,9 0,0 100,0
50 և բարձր 20,0 10,0 62,5 7,5 100,0
Ըն դա մե նը 21,4 13,5 62,7 2,4 100,0
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ք 18 –29 18,4 15,8 65,8 0,0 100,0
30 –49 17,0 19,1 62,8 1,1 100,0

50 և բարձր 27,0 13,5 59,5 0,0 100,0
Ըն դա մե նը 22,1 15,9 61,6 0,4 100,0

Այ լազ գի նե րի հետ հայ տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյան 
դիր քո րո շում ե րի վրա իր ազ դե ցու թյունն է թող նում բնա կա վայ րի 
տի պը: Միգ րանտ ու նե ցող և չու նե ցող գյու ղաբ նակ ըն տա նիք նե
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րում տղա յի մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի հար ցում դեմ են ար տա
հայտ վել հա մա պա տաս խա նա բար նրանց 61,1 % և 60,3 %ը, և այդ 
ցու ցա նիշ նե րը ՀՀ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում կազ մել է հա մե
մա տա բար ցածր տո կոս, Երև ան քա ղա քում՝ հա մա պա տաս խա նա
բար 50,0 % և 54,0 %, իսկ ՀՀ մյուս քա ղաք նե րում՝ հա մա պա տաս խա
նա բար 54,8 % և 52,0 % (աղյու սակ 20):

Աղյու սակ 20
Տղա յի ամուս նու թյան դեպ քում այ լազ գի նե րի հետ  

ամուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ե րը՝  
ըստ բնա կա վայ րի տի պի, %

Ի՞նչ կար ծիք ու նեք այ լազ գի նե րի 
հետ ամուս նու թյուն նե րի մա սին 
տղա յի ամուսնու թյան դեպ քում
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ք Երև ան 25,0 25,0 50,0 0,0 100,0

Քա ղաք 26,2 19,0 54,8 0,0 100,0
Գյուղ 22,2 13,9 61,1 2,8 100,0
Ըն դա մե նը 23,8 16,7 57,9 1,6 100,0
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ք Երև ան 20,4 25,7 54,0 0,0 100,0
Քա ղաք 26,9 20,9 52,2 0,0 100,0
Գյուղ 21,8 16,7 60,3 1,3 100,0
Ըն դա մե նը 22,5 21,7 55,4 0,4 100,0

Օտար նե րի հետ աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյան հար ցում թե՛ գյու
ղաբ նակ միգ րանտ ու նե ցող և թե՛ չու նե ցող ըն տա նիք ներն ու նեն է՛լ 
ավե լի կարծր դիր քո րո շում, քա նի որ նման ամուս նու թյուն նե րի դեմ 
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են ար տա հայտ վել հարց ված նե րի հա մա պա տաս խա նա բար 69,4 %ը 
և 66,7 %ը: Երև ա նում և Հա յաս տա նի մյուս քա ղաք նե րում այդ ցու
ցա նիշ նե րը կազ մում են ավե լի ցածր տո կոս (տե՛ս աղյու սակ 21):

Աղյու սակ 21
Աղջ կա ամուս նու թյան դեպ քում այ լազ գի նե րի հետ  
ամուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ե րը՝  

ըստ բնա կա վայ րի տի պի, %

Ի՞նչ կար ծիք ու նեք այ լազ գի նե րի 
հետ ամուս նու թյուն նե րի մա սին 
աղջ կա ամուս նու թյան դեպ քում
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ք Երև ան 25,0 25,0 50,0 0,0 100,0

Քա ղաք 26,2 19,0 54,8 0,0 100,0
Գյուղ 18,1 8,3 69,4 4,2 100,0
Ըն դա մե նը 21,4 13,5 62,7 2,4 100,0
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ք Երև ան 21,2 18,6 60,2 0,0 100,0
Քա ղաք 26,9 14,9 58,2 0,0 100,0
Գյուղ 19,2 12,8 66,7 1,3 100,0
Ըն դա մե նը 22,1 15,9 61,6 0,4 100,0

Մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի հիմ քի վրա ձև ա վոր ված ըն տա
նիք նե րի մշա կու թա յինկեն ցա ղա յին բնու թագ րե րում ոչ մի այն տե
ղի է ու նե նում տար բեր մշա կու թա յին ար ժեք նե րի փոխ ներ թա փան
ցում, այ լև այն իր ազ դե ցու թյունն է թող նում նաև ըն տա նի քի ան
դամ ե րի ինք նու թյուն վրա: Ազ գա յին ինք նու թյունն այդ ըն տա նիք
նե րի սե րունդ նե րի մեջ նույն ին տեն սի վու թյամբ չի դրսև որ վում՝ 
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պայ մա նա վոր ված է, թե ըն տա նի քում ով քեր են ան մի ջա կա նո րեն 
զբաղ վում երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան խնդիր նե րով, և թե որ
տեղ է բնա կու թյուն հաս տա տել այդ ըն տա նի քը՝ մե նէթ նի՞կ, թե՞ բազ
մա էթ նիկ մի ջա վայ րում: Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ ան
կախ այն բա նից՝ այդ ըն տա նի քում ծնված երե խան հոր էթ նիկ 
պատ կա նե լու թյունն է ժա ռան գել, թե մոր, նրա ինք նու թյունն ար դեն 
իսկ եր կատ ված է: Հայռու սա կան խառ նա մուս նա կան ըն տա նի քում 
(հայ րը՝ հայ, մայ րը՝ ռուս) ծնված երե խան բնու թագր վում է եր կէթ
նիկ ինք նու թյամբ, քա նի որ մայ րը նրան մե ծաց նում և դաս տի ա րա
կում է նաև իր ազ գա յին ար ժե քա յին հա մա կար գում ըն դուն ված 
նոր մե րով և սո վո րույթ նե րով: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ 
այդ ըն տա նի քի երե խա նե րի մեջ գե րակշ ռում է ռու սա կան մշա կու
թա յին հա մա կար գը: ՌԴ Օմսկ քա ղա քում կա տար ված ու սում ա սի
րու թյու նից պարզ վեց, որ որոշ ըն տա նիք նե րում հայ հայ րը տա նը 
երե խա նե րի հետ հա յե րեն չէր խո սում և չէր զբաղ վում նրանց դաս
տի ա րա կու թյամբ, բնա կա նա բար, այդ երե խա նե րը ավե լի շատ յու
րաց րել էին ռու սա կան մշա կու թա յին ար ժեք նե րը, բար քե րը, վար վե
լա կեր պը՝ դառ նա լով ավե լի շատ ռու սա կան ինք նու թյու նը կրող: 
Այդ առու մով երի տա սարդ նե րից մե կը նշեց հե տև յա լը. «Անունազ
գա նունս հա յի է, բայց հա յե րեն լավ չգի տեմ՝ ռու սա կան դպրոց եմ 
ավար տել: Ես գի տեմ, որ հայ եմ, բայց Հա յաս տա նի պատ մու թյա
նը, մշա կույ թին լավ ծա նոթ չեմ» (Օմսկ, տղա մարդ, 25 տ.)45: Իրա
վի ճա կը և նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն ներն այլ են այն ըն տա
նիք նե րում, որ տեղ ամու սի նը ռուս է, իսկ կի նը՝ հայ: Այս դեպ քում 
առ կա է կնոջ կող մից երե խա նե րի մեջ իր էթ նիկ ինք նու թյան պահ
պան ման ձգտու մը, որը եր բեմ նաև հան գեց նում է նե րըն տա նե կան 
լար վա ծու թյան: Ըն տա նիք նե րի բնա կու թյան մի ջա վայ րը այդ հար
ցում ու նե նում է էա կան ազ դե ցու թյուն, նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ 
ըն տա նի քում կի նը հայ կամ ռուս է: Ըստ ու սում ա սի րու թյան ար
դյունք նե րի՝ Հա յաս տա նում ծնված և բնակ վող այդ ըն տա նիք նե րում 
երե խա նե րի ազ գա յին ինք նու թյու նը գե րա զան ցա պես հայ կա կան է, 

45 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, ք. Օմսկ, 2001:
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և ռու սա կան էթ նիկ ինք նու թյու նը շատ քիչ տեղ է գրա վում: Ընդ հա
նուր առ մամբ, նման ըն տա նիք նե րում ամու սի նը կամ կի նը իր էթ նիկ 
խմբում ոչ բա ցա սա կան իմաս տով հա մար վում է լու սանց քա յին 
մարդ, քա նի որ շեղ վում է տվյալ էթ նիկ խմբի ըն դու նած սո ցի ա լա
կան վար քա կա նո նի չա փո րո շիչ նե րից: Այս պի սով, միգ րանտ նե րի 
մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րը կա րե լի է հա մա րել ինչ պես ան հա
տա կան ընտ րու թյան ար դյունք, որին նպաս տում են այ լէթ նիկ մի
ջա վայ րում տե ղի բնակ չու թյան հետ նրանց եր կա րա տև շփում ե րը, 
այն պես էլ մի ջէթ նիկ սո ցի ա լա կան վե րահս կո ղու թյան հա մա կար
գից նրանց դուրս մա լու հե տև անք:

3.3. Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի ազ դե ցու թյունն  
ըն տա նի քի և նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա
Սո ցի ալմշա կու թա յին առու մով կա րև որ է ըն տա նիք նե րի վրա 

աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի ու նե ցած ազ դե ցու թյան բա ցա հայ
տու մը, թե ինչ փո խա կեր պում եր են առա ջա նում ըն տա նի քի մո դե
լում և նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում, որ քա նո՞վ է այն 
նպաս տում հան րա պե տու թյու նում ան կա յուն, լքված կամ ամուս նա
լուծ ված ըն տա նիք նե րի թվի աճին, միգ րա ցի ան սո ցի ալհո գե բա նա
կան առու մով ի՞նչ խնդիր ներ է հա րու ցում այդ ըն տա նիք նե րում:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից պարզ վեց, որ աշ խա տան
քա յին միգ րա ցի ան ըն տա նի քի վրա թող նում է եր կա կի՝ դրա կան և 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն: Աղյու սակ 22ում ներ կա յաց ված է ըն
տա նիք նե րում աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի ու նե ցած դրա կան 
ազ դե ցու թյու նը: Ըստ այդ աղյու սա կի՝ հարց ված նե րի 86,2 %ը հա
մա ձայն է, որ ար տագ նա աշ խա տան քի հե տև ան քով լուծ վում են այդ 
ըն տա նիք նե րի առաջ նա յին կա րիք նե րը, 76,0 %ը՝ ըն տա նի քի աշ
խա տու նակ ան դամ ե րի զբաղ վա ծու թյան, 79,2 %ը՝ ըն տա նի քի ան
դամ ե րի ուս ման հա մար պա հանջ վող ծախ սե րի, 76,0 %ը՝ ըն տա
նի քի ան դամ ե րի առող ջու թյան հետ կապ ված ծախ սե րի, 70,1 %ը՝ 
տան կա ռուց ման (գնման, վե րա նո րոգ ման) ծախ սե րի, 71,6 %ը՝ 
ամուս նու թյան, հար սա նի քի, օժի տի և այլ անհ րա ժեշտ արա րո ղու
թյուն նե րի հա մար ծախ սե րի, 53,9 %ը՝ ար տերկ րում երե խա նե րի 
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Աղյու սակ 22
Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի դրա կան ազ դե ցու թյան  

վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ե րը, %

Ար տագ նա աշ խա տան քի  
հե տև ան քով

Ը
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Լուծ վում են ըն տա նի քի  
առաջ նա յին կա րիք նե րը  
(երե խա նե րի սննդի հա գուս տի  
և այլ հար ցեր)

4,4 8,3 58,1 28,1 1,0 100,0

Լուծ վում է ըն տա նի քի  
աշ խա տու նակ ան դամ ե րի 
զբաղ վա ծու թյան հար ցը

6,3 16,9 53,9 22,1 ,8 100,0

Լուծ վում է ըն տա նի քի  
ան դամ ե րի ուս ման հա մար 
պա հանջ վող ծախ սե րի հար ցը

4,4 14,8 53,4 25,8 1,6 100,0

Լուծ վում է ըն տա նի քի  
ան դամ ե րի առող ջու թյան հետ 
կապ ված ծախ սե րի հար ցը

7,3 13,5 51,3 26,3 1,6 100,0

Լուծ վում է տուն կա ռու ցե լու /
գնե լու, վե րա նո րո գե լու հար ցը 11,7 15,6 46,9 23,2 2,6 100,0

Լուծ վում են ամուս նու թյան, 
հար սա նի քի, օժի տի և այլ  
անհ րա ժեշտ արա րո ղու թյուն նե
րի հա մար ծախ սե րի հար ցը

9,9 16,1 50,8 20,8 2,3 100,0

Ստեղծ վում է ար տերկ րում 
երե խա նե րին կրթու թյուն  
ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն 

14,6 26,3 38,8 15,1 5,2 100,0

Ըն տա նի քը ստա նում է  
ար տեր կիր տե ղա փոխ վե լու  
և այն տեղ ապ րե լու  
հնա րա վո րու թյուն

14,3 22,7 42,4 16,4 4,2 100,0
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կրթու թյուն ստա նա լու, 58,8 %ը՝ ար տեր կիր տե ղա փոխ վե լու և այն
տեղ ապ րե լու հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լու հար ցե րը: Աշ խա տան
քա յին միգ րա ցի ան նպաս տում է ոչ մի այն դրսից ու ղարկ ված ֆի
նան սա կան հոս քե րի ավե լաց մա նը, որը 2016 թ.կազ մել 1,532,883 
ԱՄՆ դո լար (որից 896 916ը՝ ՌԴից)46, այ լև նրանց ըն տա նիք նե րի 
որո շա կի կեն սա մա կար դա կի ապա հով մա նը: Ֆի նան սա կան այդ 
հոս քե րը նպաս տում են նաև Հա յաս տա նում սո ցի ալտնտե սա կան 
լար վա ծու թյան թու լաց մա նը, բա րե գոր ծու թյան մշա կույ թի և փոքր 
բիզ նե սի զար գաց մա նը: Այդ գոր ծըն թա ցը դրա կան ազ դե ցու թյուն է 
ու նե նում նաև այդ ըն տա նիք նե րի նյու թա կան վի ճա կի բա րե լավ ման 
հար ցում:

«Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում Ձեր ըն տա նի քի նյու թա կան վի ճա կը» 
հար ցին իրենց նյու թա կան վի ճա կը վատ են գնա հա տել միգ րանտ 
ու նե ցող ըն տա նիք նե րի 17,5 %ը, մի ջին՝ 50,8 %ը, իսկ 31,7 %ը՝ լավ: 
Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք
նե րում իրենց նյու թա կան վի ճա կը վատ գնա հա տող նե րը կազ մել են 
ավե լի բարձր տո կոս՝ 28,3 %, իսկ լավ գնա հա տող նե րը՝ 21,3 % (տե՛ս 
աղյու սակ 23):

Անդ րա դառ նանք այն հար ցին, թե աշ խա տան քա յին միգ րա
ցիան ինչ խնդիր ներ է հա րու ցում և ինչ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն 
է թող նում ըն տա նի քի և նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա: Այդ հար ցի պար զա բան ման հա մար առա ջարկ վել էին դա տո
ղու թյուն ներ, որոնց հետ հա մա ձայն լի նե լու կամ չլի նե լու վե րա բե ր
յալ իրենց դիր քո րո շում երն են ար տա հայ տել հարց ման մաս նա
կից նե րը: Պատ կերն այս պի սին է, հարց ման մաս նա կից նե րի 97,7 %ը 
հա մա ձայն է այն մտքին, որ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի պատ
ճա ռով ըն տա նի քում ու ժե ղա նում է միգ րան տի նկատ մամբ կա րո տը, 
90,1 %ը՝ տու ժում է ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նո ղի առող ջու թյու
նը, 89,4 %ը՝ սրվում են ամու սինկին հա րա բե րու թյուն նե րը, 89,0 %ը՝ 

46 ՀՀ բան կա յին հա մա կար գի մի ջո ցով ֆի զի կա կան ան ձանց անու նով կա
տար ված դրա մա կան փո խան ցում ե րի ներ հոս քը 2016 թվա կա նին, http://
www.smsmta.am/?menu_id=52(17.10.17)
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խան գար վում է երե խա ներ ու նե նա լու պլա նա վո րու մը, 87,7 %ը՝ 
ավե լա նում է ամուս նա լուծ վող նե րի թի վը, 87,2 %ը՝ տու ժում է երե
խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան գոր ծը, 87,2 %ը՝ ավե լա նում է չա մուս
նա ցող նե րի թի վը, 72,4 %ը՝ տու ժում են ար տագ նա աշ խա տան քի 
մեկ նո ղի բա րո յա կան նոր մե րը, 71,9 %ը՝ տու ժում է ծե րե րին և հի
վանդ նե րին անհ րա ժեշտ խնամ քով ապա հո վե լու գոր ծը:

Այս պի սով, աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան ըն տա նիք նե րի ամ
րու թյան հար ցում լուրջ հիմ ախն դիր ներ և փո փո խու թյուն ներ է 
առաջ բե րում. ներ կա յաց ված կար ծիք նե րից կա րող ենք եզ րա կաց
նել, որ թե՛ քա նա կա կան և թե՛ բո վան դա կա յին առու մով այդ ըն տա
նիք նե րում առ կա են մի շարք նոր դրսև ո րում եր: Ըն տա նի քի ան
դամ ե րի ժա մա նա կա վոր բա ժա նու մը բարձ րաց նում է ամուս նա
լուծ վե լու ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը, որի հե տև ան քով հա մայնք նե
րում հետզ հե տե աճ է նկատ վում ամուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րի 
թվի: Այս պես, ներ կա յաց նենք Լո ռու մար զի Տա շի րի տա րա ծաշր ջա
նի մի քա նի հա մայնք նե րում մեր հա վա քած տվյալ նե րը (2012 թ. հու
նի սի դրու թյամբ) (տե՛ս աղյու սակ 25):

Աղյու սակ 23
Միգ րանտ ու նե ցող և միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք նե րի  

նյու թա կան վի ճա կը, %

 Ըն տա նի քի նյու թա կան վի ճա կի 
գնա հա տում

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը

Շատ 
վատ

Ավե լի 
շուտ 
վատ

Մի ջին
Ավե լի 
շուտ 
լավ

Շատ 
լավ

Մ
իգ

 րա
նտ

 
ու

 նե
 ցո

ղ 
ըն

 տ
ա

 նի
ք Արա կան 5,2 12,1 50,0 22,4 10,3 100,0

Իգա կան 5,9 11,8 51,5 26,5 4,4 100,0

Ըն դա մե նը 5,6 11,9 50,8 24,6 7,1 100,0

Մ
իգ

 րա
նտ

 
չո

ւ ն
ե ց

ող
 

ըն
 տ

ա
 նի

ք Արա կան 15,2 16,2 48,6 16,2 3,8 100,0

Իգա կան 9,8 16,3 51,6 19,6 2,6 100,0

Ըն դա մե նը 12,0 16,3 50,4 18,2 3,1 100,0



III. ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՄՈ ԴԵ ԼՈՒՄ

221

wԱղյու սակ 24
Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան  

վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ե րը, %

Ար տագ նա աշ խա տան քի 
պատ ճա ռով

Ը
նդ

 հա
ն ր

ա
 պ

ես
 

հա
 մա

 ձա
յն

 չե
մ

Ա
վե

 լի
 շ

ու
տ

 
հա

 մա
 ձա

յն
 չե

մ

Ա
վե

 լի
 շ

ու
տ

 
հա

 մա
 ձա

յն
 ե

մ

Լի
 ո վ

ին
 

հա
 մա

 ձա
յն

 ե
մ

Դ
Պ

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը

Տու ժում են ըն տա նի քում 
ամու սինկին  
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 

2,3 7,6 33,1 56,3 0,8 100,0

Տու ժում է երե խա նե րի  
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծը

1,3 10,9 28,9 58,3 0,5 100,0

Տու ժում է ըն տա նի քում  
ծե րե րին և հի վանդ նե րին 
անհ րա ժեշտ խնամ քով  
ապա հո վե լու հար ցը

6,5 20,6 27,9 44,0 1,0 100,0

Ավե լա նում է ամուս նա լուծ
վողնե րի թի վը

2,1 8,6 32,8 54,9 1,6 100,0

Ավե լա նում է  
չա մուս նա ցած նե րի թի վը

2,9 8,6 38,0 49,2 1,3 100,0

Տու ժում են ար տագ նա  
աշ խա տան քի մեկ նո ղի  
բա րո յա կան նոր մե րը

6,5 17,4 30,2 42,2 3,6 100,0

Տու ժում է ար տագ նա  
աշ խա տան քի մեկ նո ղի  
առող ջու թյու նը

1,6 7,0 35,2 54,9 1,3 100,0

Օտար մի ջա վայ րում  
մե ծա նում է նրան  
սպառ նա ցող վտան գը 

1,8 7,0 34,4 55,2 1,6 100,0

Ըն տա նի քում ու ժե ղա նում է 
միգ րան տի նկատ մամբ 
կա րո տը

,5 1,0 25,0 72,7 ,8 100,0

Տու ժում է երե խա ներ  
ու նե նա լու պլա նա վո րու մը

2,6 6,8 29,9 59,1 1,6 100,0
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Աղյու սակ 25
Ամուս նա լուծ ված նե րի թի վը՝ ըստ Լո ռու մար զի  
հինգ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի տվյալ նե րի47

Հա մայն քի
ան վա նու մը

Տնա յին 
տնտե սու-
թյուն նե րի 

թի վը

Նրան ցից 
ար տագ նա 

աշ խա տան քի 
մեկ նող նե րի 

թի վը

Նրան ցից 
ամուս նա լուծ-

վածնե րի 
թի վը

Տա շիր 13 225 7 889 326
Մե ծա վան 7 002 3 800 155
Սար չա պետ 2 100 1 322 88
Նո րա շեն 1 820 1 100 73
Լեռ նա հո վիտ 1 729 1 018 30

Ըստ ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 2016 թ. հուն վա
րի 1ի տվյալ նե րի՝ Հա յաս տա նում ամուս նու թյուն նե րի թի վը կազ մել 
է 17 603 մարդ, իսկ ամուս նա լու ծու թյուն նե րի նը՝ 3760 մարդ (20,8 %), 
ընդ որում՝ դրա մի մա սը կապ ված է աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի 
հետ, և այդ մա սին են փաս տում նաև այն մար զե րի տվյալ նե րը, 
որոնք ու նեն այդ գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցու թյան բարձր ցու ցա նիշ
ներ: Այս պես, 2016 թ.հուն վա րի 1ի դրու թյամբ Լո ռի ում գրանց վել են 
1270 ամուս նու թյուն և 480 ամուս նա լու ծու թյուն, Շի րա կում՝ հա մա
պա տաս խա նա բար 1278 և 26248: Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ
տե րի գրանց ման Իջև ա նի բաժ նի վա րիչ Ռ. Կա րա պե տյա նի տվյալ
նե րով՝ 2011 թ. գրանց վել է 26 ամուս նա լու ծու թյուն, որից մեկ եր րոր
դը՝ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի պատ ճա ռով: Հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րով՝ այդ բա ժա նու թյուն նե րի զգա լի մա սը նաև զուտ 
«փաս տա թղթա յին ձև ա կեր պում ե րի» ար դյունք է, այս տեղ ճա նա
չում են երե խա յի հայ րու թյու նը, իսկ Ռու սաս տա նում ձև ա կեր պում 
են կեղծ ամուս նու թյուն՝ դյու րին կար գա վի ճակ ստա նա լու հա մար: 
Ըստ Ռ. Կա րա պե տյա նի դի տար կում ե րի՝ մի այն 2012 թ. հու նի սի 
տվյալ նե րով «կար 12 դի մում ամուս նա լու ծու թյան հա մար, բայց 3 

47 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Լո ռու մարզ, 2012:
48 Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րա կան ժո ղո վա ծու, 2016, էջ 9497:
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դեպք է, որ հա մա պա տաս խա նում է իրա կա նու թյա նը: Մնա ցա ծը 
փաս տաթղ թա յին է, քա նի որ ՌԴում ու զում են կար գա վի ճակ ձեռք 
բե րել» (կին, 41 տ., Իջև ան)49:

Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի որոշ մա սի շրջա նում, բա ցի 
տե ղում օրի նա կան ըն տա նի քից, մուտ քի երկր նե րում լայն տա րա
ծում են ստա նում ար տա մուս նա կան կա պե րը, երկ րորդ ըն տա նիք 
ու նե նա լու երև ույ թը: Ել նե լով այն հան գա ման քից, որ միգ րանտ ներն 
ըն տա նի քին նյու թա կան մի ջոց նե րով հիմ ա կան ապա հո վողն են, 
նրանց այդ վար քա գի ծը հա ճախ հան դուր ժում են ըն տա նի քի մյուս 
ան դամ ե րը: Նրանց կա նայք քա նիցս այս պես են ար տա հայտ վում. 
«Դրսում ինչ ու զում են՝ թող անեն, կա րև ո րը, որ կա րո ղա նում են 
պա հել իրենց ըն տա նի քը»50: Դե րե րի, կար գա վի ճակ նե րի և ար ժե
քա յին կողմ ո րո շում ե րի փո փո խու  թյան հե տև ան քով այդ ըն տա
նիք նե րը հա ճախ դա դա րում են կրել իրենց վե րա պահ ված մի շարք 
գոր ծա ռույթ ներ, որի հե տև ան քով ըն տա նի քի սի րո և փո խըմբռն
ման ամ րու թյան հիմ քերն իրենց տե ղը զի ջում են տնտե սա կան գոր
ծո նին:

Գե ղար քու նի քի մար զում հար ցազ րույ ցին մաս նակ ցած կա
նան ցից մե կը պատ մեց հե տև յա լը. «Տղաս ամուս նա ցած էր և ու ներ 
եր կու երե խա՝ տղա և աղ ջիկ: Հի մա նրա տղան ար դեն 16 տա րե
կան կլի նի, իսկ աղ ջի կը՝ 14: Նրանք 7 տա րի առաջ գնա ցին Բե լա
ռու սի Հան րա պե տու թյուն և ապ րում են Վի տեբս կի մար զում: Տղաս 
մի քա նի տա րի շա րու նակ գնում էր այն տեղ՝ աշ խա տե լու: Այն տեղ 
կապ վեց իրե նից տա րի քով մեծ մի հա րուստ կնոջ հետ և մոտ եր կու 
տա րի տուն չե կավ: Այս տե ղի ըն տա նի քին ամեն ամիս փող էր ու
ղար կում, և ըն տա նի քը յո լա էր գնում: Կի նը գի տեր այդ մա սին, բայց 
երե խա նե րի հա մար չբա ժան վեց: Մի ան գամ էլ ամ ռա նը Վի տեբս
կից զան գա հա րեց և այդ ռուս կնոջ հետ եկավ Սև ա նում հան գստա

49 Գալս տյան  Մ., ԴԱՆ, Տա վու շի մարզ, 2011:
50 Գալս տյան  Մ., Ըն տա նի քի հիմ ախն դիր նե րը տնտե սա կան տե ղա շար

ժե րի հա մա տեքս տում, Ըն տա նի քի հե տա զոտ ման հիմ ախն դիր ներ, Ե., 
«Գի տու թյուն» հրատ., 2001, էջ 2729:
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նա լու: Այդ ռուս կնո ջը բե րեց մեր տուն և ծա նո թաց րեց իր կնոջ հետ: 
Նրան հյու րա սի րե ցինք և գնա  լուց նվեր ներ տվե ցինք: Մի տա րի հե
տո եկավ և կնոջն ու երե խա նե րին տե ղա փո խեց Վի տեբս  կ՝ ապ րե
լու, ասաց, որ տուն է վար ձել նրանց հա մար: Հի մա ին քը ապ րում է 
այդ ռուս կնոջ հետ, բայց նաև կապ ված է իր ըն տա նի քի հետ: Թոռս 
ա սում է՝ ռուս կին ը և մայ րը իրար հետ շատ լավ են, գնումգա լիս են 
իրար տուն» (կին, 45 տա րե կան, Գա  վառ)51: Մեր օրե րում այդ երևույթ
նե րի նկատ մամբ ինչ պես ըն տա նի քի, այն պես էլ հա մայն քա յին մա  
կար դա կով մե ծա ցել է հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր մուն քը: Դրսում 
ոչ ֆոր մալ ամուս նու թյուն   նե րից և երկ րորդ ըն տա նի քի կազ մա վո
րու մից հե տո ծնված երե խա նե րը եր բեմ հա  մար վում են «ան ցան
կա լի» և ծնող նե րի կող մից ըն կալ վում են որ պես «բեռ»: Ե. Տյուր յու
կա նո վան դրանք որա կում է «կեղծ ըն տա նիք ներ»52: Հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րով միգ րանտ նե րի շրջա նում ավե լա ցել է նաև 
լքված ըն տա նիք նե րի թի վը: Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում գրանց
վել են մի շարք դեպ քեր, երբ ամու սի նը լքել և տա րի ներ շա րու նակ 
կապ չի պահ պա նել ըն տա նի քի հետ: Հատ կա պես գյու ղա կան հա
մայնք նե րում դե ռևս ամուր պահ պան վող ազ գա յին ավան դույթ նե րի 
և հա սա րա կա կան կար ծի քի ազ դե ցու թյամբ այդ ամուս նա լու ծու
թյուն նե րը չեն ստա նում պաշ տո նա կան ձև ա կեր պում: Կան նաև 
դեպ քեր, երբ ըն տա նի քը լքած ամու սի նը ծե րա նա լուց հե տո վե րա
դառ նում է: Բե րենք հար ցազ րույ ցից մի հատ ված, որը գրանց վել է 
Գե ղար քու նի քի մար զում. «Մեր գյու ղում կա 5 –6 դեպք, երբ տղա
մար դիկ եր կար տա րի ներ Ռու սաս տան ար տագ նա ցու թյան մեկ նե
լուց հե տո լքել են ըն տա նի քը: Սա կայն ծե րա նա լուց հե տո դրսի ըն
տա նի քը նրան չի պա հել և ստիպ ված վե րա դար ձել են գյուղ: Կա
նայք, հա սա րա կա կան կար ծի քի ազ դե ցու թյան ներ քո, որ պես 
իրենց երե խա նե րի հայր, ինչ պես իրենք են ասում, նա մու սի հա մար 
ըն դու նել են: Բայց վե րա բեր մուն քը փոխ վում է, և նրանք ըն տա նի

51 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Գե ղար քու նի քի մարզ, 2005:
52 Тю рю ка но ва Е. В. Миг рац ия и ген дер, Тру до вая миг рац ия в Рос сии, ме ди

косо ци аль ние и ген дер ные ас пекты, Ма тер иа лы Меж ду на род ной кон фе
рен ции, 2627 ок тя б ря 2011го да, М., 2012, c. 53.



III. ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՄՈ ԴԵ ԼՈՒՄ

225

քում ար դեն չու նեն այն նույն հե ղի նա կու թյու նը» (կին, 75 տ., գ, Սա
րու խան)53: Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րին բնո րոշ է նաև «կիս
ված ըն տա նիք ներ» ու նե նա լու երև ույ թը, քա նի որ ըն տա նի քի տան 
տղա մար դը գտնվում է ար տագ նա աշ խա տան քի վայ րում, կի նը 
երե խա նե րի կամ երե խա նե րը տա տի կի ու պա պի կի հետ ապ րում 
են հայ րե նի քում54: Հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ գրանց վել են բազ
մա թիվ դեպ քեր, երբ ըն տա նիք նե րում «կիս վում են» նաև երե խա նե
րը՝ հայտն վե լով սահ մա նի տար բեր կող մե րում: Հատ կա պես տե
ղում՝ հա րա զատ նե րի մոտ, մում են փոքր երե խա նե րը և աղ ջիկ նե
րը: Սո վո րա բար նման պա րա գա յում առա ջա նում են դաս տի ա րա
կու թյան և վե րահս կո ղու թյան հետ կապ ված որո շա կի խնդիր ներ: 
«Կիս ված» ըն տա նիք նե րի այդ մո դե լը լայն տա րա ծում ստա ցավ 
հա մա րյա բո լոր միգ րանտ նե րի շրջա նում: Շի րա կի մար զի հար
ցազ րույց նե րից մե կում կինն իր ըն տա նի քի մա սին պատ մեց հե
տևյա լը. «Ամու սինս և տղաս շուրջ քսան տա րի մեկ նում են խո պան: 
Նոր տար վան վե րա դառ նում են, հե տո նո րից մեկ նում: Այս տեղ 
մնում են ամուս նուս մայ րը, ես, հարսս ու թոռ ներս: Երե խա նե րը 
շատ են կա րո տում իրենց հո րը և պա պի կին: Մենք էլ տա րի ներ շա
րու նակ սպա սում ենք նրանց ան փոր ձանք վե րա դար ձին» (կին, 
59 տ., Հրազ դան)55: Կիս ված ըն տա նիք նե րը վե րա մի ա վոր վում և 
դառ նում են լի ար ժեք այն դեպ քում, երբ միգ րանտ նե րը վե րա դառ
նում են, բայց այն տև ում է ըն դա մե նը մի քա նի ամիս: Նույ նիսկ այդ 
դեպ քում միգ րան տը դառ նում է որ պես «յու րա յին նե րի մեջ օտար», 
քա նի որ ըն տա նի քում նրա ներ կա յու թյու նը հա մա րում են ժա մա նա
կա վոր, և ըն տա նի քի ան դամ ե րի կող մից միգ րան տի նկատ մամբ 
ցու ցա բեր վում է հյու րին բնո րոշ վար քա գիծ:

Միգ րան տի բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ տնա յին տնտե սու
թյան ողջ աշ խա տանք ներն առա ջին հեր թին ընկ նում են կա նանց, 
տա րեց նե րի և ան չա փա հաս երե խա նե րի ու սե րին: Պայ մա նա վոր

53 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Գե ղար քու նի քի մարզ, 2005:
54 Գալս տյան Մ., Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան և ըն տա նի քի փո խա կեր

պում ե րը հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նում, ԼՀԳ, 2012, N 23, էջ 254–265:
55 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Կո տայ քի մարզ, 2013:
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ված այդ հան գա ման քով՝ կա նանց շրջա նում տե ղի է ու նե նում 
ավան դա կան մի շարք կար գա վի ճակ նե րի և դե րե րի փո փո խու
թյուն: Կա նայք ըն տա նի քում նախ կի նում հիմ ա կա նում զբաղ վում 
էին կեն ցա ղի և երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան խնդիր նե րով: 
Մեր օրե րում կա նայք ըն տա նի քից դուրս կա տա րում են իրենց վե
րա պահ ված և չվե րա պահ ված մի շարք գոր ծա ռույթ ներ, մե ծա ցել է 
նրանց տնտե սա կան ակ տի վու թյու նը: Տան գլխա վո րի բա ցա կա յու
թյան ըն թաց քում նրանք մաս նակ ցում են նաև հա մայն քի հա սա րա
կա կան կյան քին և կա րև որ մի ջո ցա ռում ե րին, հար սա նե կան և 
թաղ ման ծե սե րին, շփվում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի հետ: Սա նշա նա կում է, որ աշ խա տու նակ բնակ չու թյան 
միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով տնտե սա կան աշ խա տանք նե րում մե ծա
ցել է ըն տա նի քի մյուս ան դամ ե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը:

Միգ րանտ նե րը, աշ խա տան քի բե րու մով եր կար ժա մա նա կով 
բա ցա կա յե լով ըն տա նիք նե րից, եր կատ վում են: Հե տաքր քիր է, թե 
այդ իրա վի ճա կում ար դյոք նրանք շա րու նա կո՞ւմ են մալ ըն տա նիք
նե րի գլխա վոր, կա րև որ հար ցե րի վե րա բե րյալ վերջ նա կան վճիռ
ներ կա յաց նող ներ, և այդ հար ցում ազ դե ցու թյուն ու նե նո՞ւմ է միգ
րանտ նե րի վաս տա կը: Կամ միգ րա ցի ան և նոր ար ժեք նե րի ձև ա վո
րում ի՞նչ ազ դե ցու թյուն են թող նում ըն տա նի քում հա մա տեղ որո
շում եր կա յաց նե լու հար ցում: Միգ րանտ ու նե ցող հարց ման 
մաս նա կից նե րի 48,4 %ի ըն տա նիք նե րում կա րև որ որո շում ե րը շա
րու նա կում է կա յաց նել ամու սի նը: Սա նշա նա կում է, որ եթե նույ
նիսկ ամու սի նը ար տագ նա աշ խա տան քի վայ րում է, կինն ըն տա նի
քի վե րա բե րյալ բո լոր հար ցե րը քննար կում է նրա հետ, և վերջ նա
կան խոս քը պատ կա նում է ամուս նուն: Այ սինքն՝ նրանք ըն տա նի քից 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում էլ շա րու նա կում են մալ տան գլխա վո րը 
և կա րև որ հար ցե րի վե րա բե րյալ վերջ նա կան վճիռ ներ կա յաց նո ղը:

Ան շուշտ, այդ հար ցում կա րև որ նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում 
միգ րանտ նե րի դրա մա կան վաս տա կը: Օրի նակ, Կա պա նում հար
ցազ րույ ցի մաս նա կի ցը պատ մեց հե տև յա լը. «Աղջ կաս ամուս նաց
րել եմ այն ժա մա նակ, երբ ամու սինս Ռու սաս տա նում էր: Սկայ պով 
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կա պը պա հե լով՝ անընդ հատ խորհր դակ ցում էի նրա հետ: Մեր 
տան ղե կա վա րը ինքն է, նշա նա կու թյուն չու ներ, թե որ տեղ է նա, 
վերջ նա կան խոս քը նրան է պատ կա նում: Այ նու հե տև ամուս նուս 
բա րե կամն ե րի՝ կե սու րիս, կես րա րիս, տեգր նե րիս հետ որո շում կա
յաց րե ցինք, և նշա նե ցի աղջ կաս» (կին, 51տ., Կա պան)56:

Գծա պատ կեր 14
Միգ րանտ նե րի ըն տա նի քում կա րև որ որո շում կա յաց նող նե րը, %
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Նշված ըն տա նիք նե րում առաջ նոր դի դե րի ստանձ նու մը կապ
ված է ոչ մի այն տնտե սա կան, այ լև ավան դու թա յին գոր ծո նի հետ, 
որի մի ջո ցով տղա մար դու՝ որ պես տան գլխա վո րի մա սին պատ կե
րա ցում ե րը դե ռևս գե րիշ խում են հա յոց մշա կույ թում: Հարց ման 
մաս նա կից նե րի 37,4 %ը այդ հար ցին ցու ցա բե րել է առա վել ազա
տա կան մո տե ցում՝ որո շում ե րը կա յաց րել են ըն տա նյոք հան դերձ: 
Ամուս նու բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կա նանց մի այն 6,4 %ն է 
կա յաց րել ինք նու րույն որո շում եր (աղյու սակ 41): Հարց ման կին 
մաս նա կից նե րից մեկն այն պայ մա նա վո րեց ըն տա նե կան գոր ծե րին 
առա վել տե ղե կաց ված լի նե լու հան գա ման քով. «Ճիշտն ասած, մեծ 

56 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Սյու նի քի մարզ, 2009:
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մա սամբ որո շումն ե րը ես եմ կա յաց նում: Եթե ին քը տանն է, նույ
նիսկ այդ պա րա գա յում վեր ջին խոսքն իմն է: Երևի դա նրա նից է, 
որ տա նը միշտ ես եմ լի նում և լավ տե ղյակ եմ ամեն ին չից: Մեր 
տան դրված քով այդ հար ցը այդ պես է լուծ վում: Հե տո եթե տղա
մար դը տա նը չէ, դու սո վո րում ես այդ ազա տու թյա նը, օրի նակ՝ ես 
ինքս ար դեն 50 տա րե կան եմ, և եթե ամու սինս այս տեղ չի, ազա տո
րեն կա րո ղա նում եմ իմ ու զած քայ լը անել, հյուր գնալ, հյուր ըն դու
նել, բա րե կամն ե րիս մոտ գնալ, մի ու րիշ քա ղաք գնալ: Բայց եթե 
ամու սինս այս տեղ է լի նում, կա րող է չգնամ, որով հե տև նրա սրտով 
կա րող է չլի նել, շատ բա ներ պետք է իրեն հարց նեմ» (կին, 50տ., 
Տա շիր)57: Այս պի սով, աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով 
տղա մար դու բա ցա կա յու թյունն ընդ հա նուր առ մամբ չի հան գեց նում 
ըն տա նի քում կա րև որ որո շում ե րի կա յաց ման հար ցում նրա դե րի 
նվա զեց մա ն և հա յոց մշա կույ թում հայ րիշ խա նա կան մո տե ցում ե րի 
փո փո խու թյան: Դրսև որ վում է նաև «գեր դաս տա նա յին», մո տե ցում, 
միգ րան տի բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ կա րև որ որո շում ե րի կա
յաց մա նը մաս նա կից են դառ նում նրա մոտ ազ գա կից նե րը՝ տա րեց
նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ և հա մա ձայ նու թյամբ: Որոշ 
ըն տա նիք նե րում տղա մարդ միգ րան տի բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ 
կա նայք ձեռք են բե րում ինք նու րույն գոր ծե լու և մի շարք հար ցե րում 
որո շում կա յաց նե լու ազա տու թյուն:

57 Գալս տյան Մ., ԴԱՆ, Լո ռու մարզ, 2012:
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ԳԼՈՒԽ ԱՌԱ ՋԻՆ
ՍԻ ՐԻ Ա ՀԱ ՅԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

1.1. Սի րի ա հայ հա մայնք. պատ մա կան ակ նարկ
Սի րի ա հայ հա մայնքն առա վել հզոր, բազ մա շերտ ու կա յուն 

հայ հա մայնք նե րից մեկն է աշ խար հում: Հա յե րը Սի րի ա յում բնա կու
թյուն են հաս տա տել հնա գույն ժա մա նակ նե րից. Տիգ րան Բ Մե ծի 
օրոք Ասո րի քի (Սի րի ա յի) զգա լի մա սը որո շա կի ժա մա նա կա հատ
ված (մ.թ.ա. 80 –60ական թթ.) ընդգրկ վել է հայ կա կան տե րու թյան 
կազ մում: Հայ կա կան աղ բյուր նե րը հի շա տա կում են, որ այդ ժա մա
նակ հա յե րի մեծ գաղթ է տե ղի ու նե ցել դե պի Սի րի ա յի հյու սի սա յին 
շրջան ներ1: Սի րի ա հայ հա մայն քը մե ծա պես հա մալր վել է 1915 թվա
կա նին, երբ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո մեծ թվով հա յեր են 
գաղ թել Սի րիա: 1920ական նե րի սկզբի տվյալ նե րով՝ բնակ չու թյան 
քա նա կով ամե նա մե ծը Սի րի ա յի և Լի բա նա նի հայ կա կան գաղ թօ
ջախ ներն էին՝ 150 հա զար, որից 90 հա զա րը՝ Հա լե պում և մո տա
կայ քում, 18 հա զա րը՝ Բեյ րու թում, 8 հա զա րը՝ Դա մաս կո սում, մա
ցած նե րը՝ ցրված տար բեր քա ղաքավան նե րում2:

Սի րի ա հա յե րի թի վը տա րի նե րի ըն թաց քում նվա զել է. մին չև 
2011 թվա կա նը սի րի ա հայ հա մայն քը պաշ տո նա պես հաշվ վում էր 
100 հա զար մարդ, այդ թվում, Հա լե պում՝ մոտ 60 –70 հա զար, Դա
մաս կո սում՝ մոտ 5 –6 հա զար կամ 1200 ըն տա նիք3: Հա մայն քի 

1 Աբ րա հա մյան Ա. Գ., Հա մա ռոտ ուր վա գիծ հայ գաղ թա վայ րե րի պատ մու
թյան, հա տոր Ա, Եր., «Հայ պետհ րատ», 1964, էջ 428:

2 Ստե փա նյան Ա., XX դա րի հայ րե նա դար ձու թյու նը հա յոց ինք նու թյան 
հա մա կար գում, Եր., «Գի տու թյուն» հրատ., 2010, էջ 27:

3 Փա շա յան Ա., Հա րու թյու նյան Լ., Սի րի ա յի հայ հա մայն քը. ար դի հիմ
նախն դիր ներ, Եր., «Լու սակն» հրատ., 2011 թ., էջ 49:
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թվա քա նա կի վե րա բե րյալ շրջա նառ վում են նաև ավե լի նվազ 
տվյալ ներ՝ 50 –80 հա զա րի սահ ման նե րում:

XX դա րի հայ րե նա դար ձու թյան տա րի նե րին Սո վե տա կան Հա
յաս տան են ներ գաղ թել հա զա րա վոր սի րի ա հա յեր: Մի այն 1921 
թվա կա նին՝ հայ րե նա դար ձու թյան առա ջին փու լում, ներ գաղ թել է 3 
հա զար մարդ: Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին (1946 թ. և 1947 թ.) 
Սի րի ա յից և Լի բա նա նից ընդ հա նուր թվով ներ գաղ թել է 32290 
մարդ: 1960 –1970 թթ.ի ներ գաղ թի տա րի նե րին Հա յաս տան եկած 
սի րի ա հա յե րի թի վը 4848 էր: Նրանք բո լո րը ծա գու մով Կի լի կի ա յից 
էին: Շա տե րը մո ռա ցել էին մայ րե նին՝ դառ նա լով արա բա խոս, 
քրդա խոս4: Սի րի ա յից ներ գաղ թած նե րի մեջ ճնշող մե ծա մաս նու
թյու նը գյու ղի բնա կիչ ներ էին՝ Հյու սի սա յին Սի րի ա յի Ջե զի րիե նա
հան գի Գա մըշ լը, Դեր Զոր ավան նե րից և Արա մո, Յա կու բիե, Ղնիե 
և այլ արա բա խոս հա յաբ նակ գյու ղե րից, Քե սա բի գյու ղե րից և Լա
թա քի ա յի շրջա նի ավան նե րից:

Ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո Սի րի ա յում հայ գաղ թա կան ներն 
ապ րել են ծան րա գույն պայ ման նե րում՝ հիմ ա կա նում վրա նա յին 
ճամ բար նե րում: «Ցրվե լով երկ րի քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում և օր
հա սա կան պայ քար մղե լով սո վի ու մաս սա յա կան հի վան դու թյուն
նե րի դեմ, հաղ թա հա րե լով այ լև այլ դժվա րու թյուն ներ՝ հայ աշ խա
տա վո րա կան մաս սա նե րը սկսում են կա ռու ցել իրենց նոր օջախ նե
րը, հայ թայ թել ապ րուս տի մի ջոց ներ, հիմք դնել դպրոց նե րի ու մշա
կու թա յին հաս տա տու թյուն նե րի»5:

Բնա կան է, որ սկզբնա կան փու լում հա յե րը մտադ րու թյուն չէ ին 
ու նե նա վերջ նա կա նո րեն հաս տատ վել Սի րի ա յում, որ տեղ նրանք 
հայտն վել էին մի ան գա մայն նոր, ինչոր իմաս տով խորթ մի մի ջա
վայ րում, որն ու ներ տար բե րա կիչ մի շարք գոր ծոն ներ՝ էթ նիկ, կրո
նա կան, լեզ վա կան, մշա կու թա յին և այլն: Սա կայն հե տա գա յում 

4 Ստե փա նյան Ա., Սի րի ա հա յե րը Երև ա նում, Հայ ժո ղովր դա կան մշա կույթ 
XVI, Ավան դա կա նը և ար դի ա կա նը հա յոց մշա կույ թում, Եր., «Գի տու
թյուն» հրատ., 2014, էջ 318:

5 Գաս պա րյան Ս. Տ., Սփյուռ քա հայ գաղ թօ ջախ ներն այ սօր, Եր., «Հայ
պետհ րատ», 1962, էջ 168:
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նրանք հաշտ վե ցին Սի րի ա յում հաս տատ վե լու իրա կա նու թյան հետ, 
իսկ նշված գոր ծոն նե րը պար զա պես նպաս տե ցին հայ տա րա գիր
նե րի էթ նիկ և մշա կու թա յին ինք նու թյան պահ պան մա նը6:

Հա յե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում սկսե ցին ինք նա կազ մա կերպ
վել՝ որ պես հա մայնք, ցու ցա բե րել քա ղա քա կան կազ մա կերպ վա
ծու թյուն՝ ին տեգր վե լով նաև Սի րի ա յի հա սա րա կա կան կյան քում: 
Աս տի ճա նա բար տա րա գիր նե րի զանգ վա ծը վե րա ճեց կազ մա կերպ
ված ու կեն սու նակ հա մայն քի, որն ամեն կերպ ձգտում էր պահ պա
նել ազ գա յին ինք նու թյու նը:

Սի րի ա հայ հա մայն քի հիմ ա կան մա սը Հայ Առա քե լա կան եկե
ղե ցու հե տև որդ ներ են, կան նաև հայ կա թո լիկ ներ և հայ ավե տա
րա նա կան ներ: Պե տու թյան կող մից սի րի ա հայ առա քե լա կան հա
մայն քը դի տարկ վում է որ պես կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն: 
«Հա մայն քը ղե կա վար վում է հո գև որկրո նա կան իշ խա նու թյան կող
մից, որն ու նի դա տա կան և իրա վա կան գոր ծա ռույթ ներ, ինչն ամ
րագր ված է Սի րի ա յի Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող
մից: Եկե ղե ցին պե տու թյան մոտ իր հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչն է, 
իսկ հա մայն քի մոտ՝ պե տու թյան»7:

Հա յե րը գրե թե չեն մաս նակ ցել երկ րի քա ղա քա կան զար գա
ցում ե րին՝ կենտ րո նա նա լով հա յա պահ պա նու թյան խնդիր նե րի 
վրա, սա կայն նրանք ներգ րավ ված են Սի րի ա յի սո ցի ա լա կան և 
մշա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րում, գի տակց վում են երկ րի լի ի րավ և 
ար ժա նա վոր քա ղա քա ցի ներ: Սի րի ա յում հայ կա կան կու սակ ցու
թյուն նե րը գոր ծում են սահ մա նա փակ ձև ով՝ հա սա րա կա կան, մշա
կու թա յին և մար զա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ մի ու թյուն նե
րի (ակումբ նե րի) շրջա նակ նե րում8:

Սի րի ա յում հայ կա կան բո լոր մի ու թյուն ներն ու կրո նա դա վա
նա կան ուղ ղու թյուն ներն իրենց են թա կա ռույց ներն ու նեն գրե թե բո

6 Грин шилдс Х. Т., По се ле ние ар мянс ких бе жен цев в Си рии и Ли ва не в 1915
1939гг., Ере ван, 1982/2. с. 10:

7 Փա շա յան Ա., Հա րու թյու նյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 13:
8 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 14:
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լոր հա յա շատ շրջան նե րում՝ Հա լե պում, Դա մաս կո սում, Քե սա բում, 
Կա միշ լի ում, Լա թա քի ա յում, Հոմ սում, և այդ ճա նա պար հով յու րա
քան չյուր շրջա նակ սեր տո րեն կապ ված է իր մաս նա ճյու ղե րի հետ: 
Ակումբ նե րում կազ մա կերպ վում են մշա կու թա յին և մար զա կան 
տար բեր մի ջո ցա ռում եր :

Թեև Հա լե պը չի դար ձել սփյուռ քա հայ մշա կույ թի խո շոր կենտ
րոն, բայց այս տեղ կան զա նա զան ուղ ղու թյուն նե րի պատ կա նող 
մշա կու թա յին կազ մա կեր պու թյուն ներ, հայ րե նա սի րա կան և սպոր
տա յին մի ու թյուն ներ (Սի րի ա հա յե րի Օգ նու թյան Խաչ, Սի րի ա հա յե
րի Երի տա սար դա կան Մի ու թյուն, Հայ Մարմ ա մար զա կան Ընդ հա
նուր Մի ու թյուն, Հայ կա կան Բա րե գոր ծա կան Ընդ հա նուր Մի ու
թյուն, Հայ Երի տա սար դա կան Մի ու թյուն, Նոր Սե րունդ և Թե քե յան 
մշա կու թա յին մի ու թյուն ներ) գոր ծում են նաև բազ մա թիվ հայ րե
նակ ցա կան մի ու թյուն ներ՝ «Մա րաշ», «Ուր ֆա», «Զեյ թուն», «Այն
թաբ», «Քի լիս» և այլն9: «Անոնք ու նին մար դա սի րա կան, ըն կե րա
յին, մշա կու թա յին, գրա կան, մար զա կան գոր ծու նէ ու թիւն, կը պա
հեն մար զա կան խում բեր, արո ւես տի, երգերաժշ տու թե ան դպրոց
ներ, երգ չա խում բեր, պա րա խում բեր, սկա ու տա կան խում բեր, որոնք 
կը կա ռա վա րո ւին մաս նա ճիւ ղե րու կազ մած յանձ նախմ բա յին կազ
մե րով: …Կա րե լի է ըսել, որ սու րի ա հայ գա ղու թի բո լոր ըն տա նիք
նե րը իրենց բո լոր կամ մի քա նի ան դամ ե րով ներգ րա ւո ւած են ոս
տայ նին մէջ»10:

Սի րի ա յում հայ կա կան թեր թեր չեն հրա տա րակ վում, սա կայն 
հա յե րը հե տև ում են Լի բա նա նում տպագր վող հայ կա կան թեր թե
րին, որոն ցից են՝ «Ազ դա կը», «Զար թոն քը», «Արա րա տը» և այլն: 
Հա լե պի (Բե րիո) Հա յոց թե մի շա բա թա թեր թը՝ «Գան ձա սա րը», տա
րած վում է Սի րի ա յի հայ կա կան շրջա նակ նե րում: Սի րի ա հա յե րի մեծ 
մա սը պար բե րա բար հե տև ում է հա յաս տա նյան իրա դար ձու թյուն

9 Գաս պա րյան Ս. Տ., նշվ. աշխ., էջ 172173:
10 Չո լա քյան Հ., Սի րի ա հա յե րը Հա յաս տա նում. ադապ տաց ման և ին տեգր

ման խնդիր նե րը, ու սում ա սի րու թյան նպա տակ նե րը, մե թո դա բա նու
թյու նը և հե ռան կար նե րը: Սի րի ա հա յե րը Հա յաս տա նում. ին տեգր ման 
ու ղի նե րը, Եր., «Գի տու թյուն» հրատ., 2015, էջ 3132:
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նե րին: Ար բա նյա կա յին հե ռուս տա հե ռար ձակ ման շնոր հիվ վեր ջին
ներս դի տում են Հ1ը և հա յաս տա նյան այլ ալիք ներ:

Սի րի ա հա յե րի հա մար Հա յաս տա նի գա ղա փա րը ազ գա պահ
պա նու թյան կենտ րո նա կան տարրն է և դրա կեն սու նա կու թյան կա
րև որ խթա նը: Ազ գա յին դաս տի ա րա կու թյու նը տե ղի է ու նե ցել ոչ 
մի այն մշա կու թա յին և մար զա կան մի ու թյուն նե րում, այլ նաև՝ ըն
տա նիք նե րում: Սի րի ա հայ հա մայն քը մեծ մա սամբ հա յա խոս է: 
Արա բա խոս են հիմ ա կա նում կա թո լիկ հա յե րը, ինչ պես նաև հին 
հա յե րը՝ «ար ման կա դիմ»11, որոնց շրջա նում ազ գա յին գի տակ ցու
թյու նը շատ թույլ է ար տա հայտ ված:

Սի րի ա հա յե րի նկատ մամբ թե՛ իշ խա նու թյուն նե րը, թե՛ հա սա
րա կու թյու նը բա րյա ցա կա մո րեն են տրա մադր ված եղել՝ պայ մա նա
վոր ված հա յե րի ու նե ցած վաս տա կով, նրանց վստա հե լի և օրի նա
պահ վար քագ ծով, նաև էթ նիկ և կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե
րի նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կան քա ղա քա կա նու թյամբ: Հա յերն 
առօ րյա և գործ նա կան կյան քում տե ղա ցի նե րի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րում խնդիր ներ չեն ու նե ցել, սա կայն գե րա դա սել են շփվել 
հիմ ա կա նում հայ րե նա կից նե րի հետ:

Չնա յած սի րի ա հա յե րի ներդ րած ջան քե րին՝ վեր ջին եր կու 
տաս նա մյա կում հայ հա մայն քում էթ նիկ ինք նու թյան պահ պան ման 
գոր ծըն թա ցը բազ մա թիվ խո չըն դոտ ներ է ու նե ցել, որոն ցից կա րե լի 
է առանձ նաց նել հե տև յալ նե րը՝

 ▪ Խառ նա մուս նու թյուն նե րը,
 ▪ Սա կավ ամուս նու թյուն նե րի պատ ճա ռով ծե րա ցող հա մայն

քը,
 ▪ Արա բա կան մշա կույ թի ազ դե ցու թյու նը երի տա սարդ նե րի 

վրա, դրա ակ տիվ ներ մու ծու մը հայ հա մայնք,
 ▪ Արա բա խոս ըն տա նիք նե րի՝ հայ կա կան շրջա նա կում չմա լու 

ցան կու թյու նը, ազ գա յին կյան քից հե ռա նա լը,

11 Հա յե րին, ով քեր դե ռևս Ցե ղաս պա նու թյու նից առաջ են բնակ վել Սի րի ա
յում, ան վա նում են ար ման կա դիմ (հին հա յեր)£ Նրանց մի մա սը կա թո
լիկ, արա բա խոս հա յեր են:
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 ▪ Սի րի ա յում տնտե սա կան իրադ րու թյան վատ թա րա ցու մը, 
ինչն էա պես նպաս տել է ար տա գաղ թի աշ խու ժաց մա նը:

Ան կան խա տե սե լի զար գա ցում ե րը, տա րա ծաշր ջա նում մի
ջէթ նիկ և միջկ րո նա կան լար վա ծու թյու նը որո շա կի մտա վա խու
թյուն և ազ գա յին անվ տան գու թյանն առնչ վող ներ քին տագ նապ 
էին առա ջաց րել հա յե րի մոտ դե ռևս մին չև 2011 թվա կա նը, իսկ 
սկսված պա տե րազմ ար դեն ճա կա տագ րա կան եղավ սի րի ա հայ 
հա մայն քի և հա զա րա վոր սի րի ա հա յե րի հա մար: Նրանք ցրվե ցին 
աշ խար հով մեկ: 2011 թվա կա նից չդա դա րող ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի պատ ճա ռով հա յերն աս տի ճա նա բար սկսե ցին հե ռա նալ 
ապա հով վայ րեր՝ Լի բա նան, Իրան և ավե լի հե ռու՝ եվ րո պա կան 
երկր ներ: Սի րի ա հա յե րի տա րե րա յին ներ հոսք սկսվեց նաև դե պի 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն:

Պաշ տո նա կան տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն՝ մի այն 2013 
թվա կա նին Հա յաս տան է եկել 6000 –7000 մարդ: Սա խո սում է այն 
մա սին, որ ստույգ հաշ վա ռում չի եղել: Ըստ ՀՀ Սփյուռ քի նա խա րա
րու թյան տրա մադ րած տվյալ նե րի՝12 2014 թվա կա նի փետր վա րի 
դրու թյամբ Հա յաս տա նում բնակ վում են շուրջ 11000 սի րի ա հա յեր՝ 
մոտ 2800 ըն տա նիք: 2017 թվա կա նին ար դեն շրջա նառ վում է այն 
տե ղե կատ վու թյու նը, որ սի րի ա կան պա տե րազ մի բռնկվե լուց ի վեր 
մոտ քսա ներ կու հա զար սի րի ա հա յեր են եկել Հա յաս տան13:

Հա յաս տա նում գտնվող սի րի ա հա յե րի մեջ հիմ ա կան մեծ 
զանգ վա ծը կազ մում են հա լե պա հա յե րը, այ նու հե տև՝ դա մաս կո սա
հա յե րը: Հա յաս տա նում են գտնվում նաև Սի րի ա յի հա յա շատ այլ 
բնա կա վայ րե րից (Քե սաբ, Կա միշ լի, Ռաք քա, Դեր Զոր) եկած մեր 
հայ րե նա կից նե րը: Սի րի ա հա յե րի մի մասն էլ Հա յաս տան է եկել եր
րորդ երկ րից՝ Քու վեյթ, Լի բա նան, Շվե դիա: Նրանք Հա լեպ քա ղա
քի հիմ ա կան բնա կիչ ներն են, որ պա տե րազ մի պատ ճա ռով թո ղել 

12 Տվյալ նե րը փո խանց վել են ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան 
ինս տի տու տի 2014 թ. փետր վա րի 13ի թիվ 247034 գրու թյան հա մա ձայն:

13 https://armenpress.am/arm/news/895509/22000syrianarmeniansrelocate
toarmeniasincebeginningofsyrianwar.html, 23.06.2017, ժա մը՝ 15:58:
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են Սի րի ան, և մին չև Հա յաս տան գա լը՝ եղել այլ երկր նե րում, սա
կայն վերջ նա կան ընտ րու թյու նը կանգ նել է հայ րե նի քի վրա: Հարկ է 
նշել, որ այ սօր մե ծա մա սամբ քա ղա քաբ նակ ներ են՝ ի տար բե րու
թյուն XX դա րի ներ գաղ թած սի րի ա հա յե րի, որոնք առա վե լա պես 
գյու ղաբ նակ էին և ավե լի հեշտ էին բնա կու թյուն հաս տա տում Երևա
 նից դուրս այլ վայ րե րում14:

Սի րի ա հա յե րը Հա յաս տան այ ցե լու թյան սկզբնա կան ժա մա
նա կաշր ջա նում կանգ նած էին բազ մա թիվ հար ցե րի առաջ՝ ին չի՞ց 
սկսել, ինչ պե՞ս գործ գտնել, ինչ պե՞ս պաշտ պա նել սե փա կան իրա
վունք նե րը: Ըստ Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան հա ղորդ
ման՝15 ընդ հան րա կան խնդիր նե րից է վի զա նե րի և անձ նագ րե րի 
հար ցը, իսկ ան հա տա կան խնդիր նե րը վե րա բե րում են հիմ ա կա
նում աշ խա տանք, կա ցա րան գտնե լուն, ուս մա նը, առող ջա պա հու
թյա նը և այլն:

2012 թվա կա նին ՀՀ Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան աջակ ցու
թյամբ հիմ վում է «Սի րի ա հա յե րի հիմ ախն դիր նե րը հա մա կար
գող կենտ րոն» ՀԿն, որի աշ խա տան քի շրջա նակ նե րում բա ցա
հայտ վում և գնա հատ վում են սի րի ա հա յե րի կա րիք ներն ու առաջ
նա հերթ հիմ ախն դիր նե րը, ապա դրանք ներ կա յաց վում տար բեր 
բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, որի ար դյուն քում որո շա
կի ո րեն լուծ վում են նրանց հա գուս տի, պա րե նա յին մթերք նե րի 
ձեռք բեր ման, բնա կա րա նա յին վար ձի փոխ հա տուց ման խնդիր նե
րը:

2012 թվա կա նից ի վեր ստեղծ վել ու իրենց նա խա ձեռ նու թյուն
նե րով հան դես են եկել նաև բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ, 
մի ու թյուն ներ16 (Սի րի ա հա յե րի աջակց ման գրա սե նյակ, «Հա յազն» 
մի ու թյուն, «Հայ րե նա դար ձու թյան և սի րի ա հա յու թյան աջակ ցու
թյան» խումբ, «Հայ րե նա դարձ ըն տա նիք նե րին աջակ ցու թյան» 

14 Ստե փա նյան Ա., Սի րի ա հա յե րը Երև ա նում: Ավան դա կա նը և ար դի ա կա
նը հա յոց մշա կույ թում: Եր., «Գի տու թյուն» հրատ., 2014, էջ 319:

15 Աղ բյու րը՝ aravot.am, 10.11. 2012, ժա մը՝ 17:25:
16 Աղ բյու րը՝ aravot.am, 15.11.2012, ժա մը՝ 12:10:
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ֆեյս բու քյան խումբ17 և այլն), որոնք իրենց աշ խա տանք նե րով 
նպաս տել են սի րի ա հա յե րի խնդիր նե րի լուծ մա նը:

ՀՀ Սփյուռ քի և Աշ խա տան քի ու սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա
խա րա րու թյուն նե րի կող մից պար բե րա բար կազ մա կերպ վում է աշ
խա տան քի տո նա վա ճառ՝ Հա յաս տա նում գտնվող սի րի ա հա յե րի 
աշ խա տան քի տե ղա վոր մանն աջակ ցե լու նպա տա կով:

Չնա յած բազ մա թիվ կա ռույց նե րի կող մից տար վող աշ խա
տանք նե րին՝ սի րի ա հա յե րի մի մա սի հա մար (պաշ տո նա կան ստույգ 
տե ղե կատ վու թյուն չկա այս հար ցի վե րա բե րյալ) Հա յաս տա նը հա
մար վեց այն տրան զիտ եր կի րը, որ տե ղից նրանք տե ղա փոխ վե ցին 
աշ խար հի տար բեր երկր ներ՝ իրենց ըն տա նիք նե րի հա մար լավ մի
ջա վայր ապա հո վե լու ակն կա լի քով:

1.2. Սի րի ա հայ ըն տա նի քի ու սումն ա սի րու թյան  
տե սա մե թո դա բա նա կան մո տե ցումն ե րը
Ըն տա նիքն ան հա տի հա մար հա մար վում է առաջ նա յին աղ բ

յուր՝ սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րի, նոր մե րի, ավան դույթ նե րի և վար քի 
ձև ե րի յու րաց ման, նաև հիմ ա քար՝ կրո նա կան պատ կա նե լի ու
թյան, էթ նիկ ինք նու թյան և աշ խար հա յաց քի ձև ա վոր ման հար ցե
րում: Յու րա քան չյուր մշա կույթ ծնում է ըն տա նի քի որո շա կի նոր մա
տիվ մո դել կամ մո դել նե րի խումբ: Նոր մա տիվ մո դե լի կա ռուց վածքն 
իր մեջ նե րա ռում է տար րեր՝ ըն տա նի քի ան դամ ե րին, որոն ցից 
յու րա քան չյու րը բնու թագր վում է որո շա կի կար գա վի ճա կով, այ
սինքն՝ որո շա կի իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ու նե ցող 
դիր քով, որի հետ կապ ված է վար քի հա մա պա տաս խան ձևը18: Ըն
տա նի քի նոր մա տիվ մո դե լի ձև ա վոր ման հա մար մեծ նշա նա կու
թյուն ու նեն նաև հա սա րա կա կան կե ցու թյու նը պայ մա նա վո րող 

17 Վեր ջի նիս նպա տակն է եղել սի րի ա հա յե րին ժա մա նա կա վոր կա ցա րան 
տրա մադ րե լը, օգ նել՝ լու ծե լու աշ խա տան քի, կեն ցա ղա յին, ինչ պես նաև 
բա րո յա կան աջակ ցու թյան և շփման խնդիր նե րը, աղ բյու րը՝ a1plus.am, 
05.12. 2012, ժա մը՝ 16:50:

18 Шней дер. Се мей ная пси хо ло гия. Учеб ное по со бие для ву зов. М.: Ака де
ми чес кий про ект; Ека те ри нбург, 2006. с. 768., https://texts.news/semey
nayapsihologiya/normativnyiekvazisemeynyiemodelisemi25573.html.
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այն պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են բնակ լի մա յա կան, քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան, կեն ցա ղա յին պայ ման նե րը, որոնք անուղ ղա կի կեր
պով որո շում են նաև ըն տա նե կան և ամուս նա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի բնույ թը:

Սույն վեր լու ծու թյան մեջ ըն տա նի քը դի տար կել ենք որ պես 
մշա կու թա յին երև ույթ, որի շրջա նակ նե րում մարդն իր նման նե րի 
հետ ձև ա վո րում է գերբ նա կան հա րա բե րու թյուն ներ և դառ նում է 
մարդ: Մշա կույ թի և այլ սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րի, այդ թվում՝ 
ըն տա նի քի հետ փոխ հա րա բե րու թյան սահ ման ման մեջ հա տուկ 
տեղ է զբա ղեց նում բրի տա նա ցի մար դա բան Բ. Մա լի նովս կու ֆունկ
ցի ո նալ դպրո ցը, որը մշա կույ թը սահ մա նում է որ պես գոր ծի քա յին 
(ինստ րու մեն տալ) հա մա կարգ: Դրա մի ջո ցով մարդ բա վա րա րում է 
իր սե փա կան պա հանջ մունք նե րը՝ ել նե լով շրջա պա տող մի ջա վայ
րից: Այդ պատ ճա ռով մարդ կա յին գոր ծու նե ու թյան տար բեր դրսև ո
րում ե րը, մո տե ցում երն ու օբյեկտ նե րը «կազ մա կերպ վում են կա
րև որ և կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ խնդիր նե րի շրջա նակ նե րում 
այն պի սի ինս տի տուտ նե րում, ինչ պի սիք են՝ ըն տա նի քը, ցե ղը, հա
մայն քը, տնտե սա կան, քա ղա քա կան, իրա վա կան ու կրթա կան գոր
ծու նե ու թյան հա մար ձև ա վոր ված հան րույթ նե րը»19:

Նման մո տեց ման կողմ ա կից է նաև սո ցի ո լոգ Պ. Սո րո կի նը: 
Ըստ նրա՝ «մշա կույ թը իմաստ նե րի, ար ժեք նե րի և նոր մե րի ամ բող
ջու թյուն է, որոն ցով օժտ ված են իրար հետ փո խազ դող ան ձիք և 
դրանք կրող նե րի խում բը, ով քեր օբյեկ տի վաց նում, սո ցի ա լա կա
նաց նում և բա ցա հայ տում են այդ իմաստ նե րը»20: Այն կրող նե րից 
մե կը հա մար վում է նաև ըն տա նի քը:

Ըն տա նի քը ծա ռա յում է բա րո յա կան և էթի կա կան սկզբունք նե
րի կա րև ո րա գույն աղ բյուր: Այն իր ան դամ ե րի հա մար ապա հո
վում է սո ցի ալտնտե սա կան և ֆի զի կա կան անվ տան գու թյու նը, 

19 Malinowski B., A scientific theory of culture and other essays. New York, Ox
ford University Press, 1960, 228 P., p. 150.

20 Со ро кин П. А., Че ло век, ци ви ли зац ия, об щест во. – M., По ли тиз дат, 1992, 
543 с., с. 218.
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երե խա նե րի, ծե րե րի և հի վանդ նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Ըն տա նի
քում սերն դից սե րունդ փո խանց վում են մշա կու թա յին ավան դույթ
ներն ու սո վո րույթ նե րը, հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րը: Այն հան դես 
է գա լիս որ պես միջ նորդ ան հա տի, սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րի 
և պե տու թյան մի ջև: Ըն տա նի քի կա յու նու թյու նը մի ա ժա մա նակ 
կախ ված է և՛ ար տա քին սո ցի ալմշա կու թա յին ազ դե ցու թյուն նե րից, 
և՛ ներ քին փո խազ դե ցու թյուն նե րից: Ըն տա նի քը հա սա րա կու թյան 
են թա հա մա կարգն է, որն ապա հո վում է սո ցի ու մի կա յու նու թյու նը՝ 
շնոր հիվ այլ սո ցի ա լա կան են թա հա մա կար գե րի և կա ռուց վածք նե
րի հետ հաս տատ ված «ինստ րու մեն տալ» հա րա բե րու թյուն նե րի և 
ըն տա նի քում մի ջանձ նա յին հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման:

Մշա կույ թից և սո ցի ու մից ծնված ըն տա նի քը, մի կող մից, հան
դես է գա լիս որ պես որո շա կի սո ցի ալմշա կու թա յին ար ժեք, որն 
ավան դա բար ըն դուն վում է մարդ կու թյան պատ մու թյան ըն թաց
քում՝ որ պես մարդ կու թյան ինք նա ի րաց ման ու ցե ղի շա րու նա կու
թյան անհ րա ժեշտ պայ ման, մյուս կող մից, տվյալ հա սա րա կու թյու
նում մշա կու թա յին ար ժեք նե րի զար գաց ման ար դյունք: Որ պես մշա
կու թա յին ար ժեք՝ ըն տա նի քը պատ մա կա նո րեն մշակ ված նշա նա
կու թյուն նե րի, իմաստ նե րի ամ բող ջու թյուն է, որոնք ան հա տա կան 
մա կար դա կում ըն դուն վում են որ պես են թա գի տակ ցա կան նա խա
տի պեր և որոնք գնա հա տա կան ներ տա լու կամ կյան քի ռազ մա վա
րու թյուն ներ ընտ րե լու և իրա կա նաց նե լու հար ցում հան դես են գա
լիս կա րև որ կողմ ո րո շիչ ներ:

Հե տև ա բար, կախ ված հա սա րա կու թյան էթ նոմ շա կու թա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ կա րող են տար բեր վել ըն տա նի քի 
բնու թագ րերն ու դրա մա սին հա սա րա կա կան պատ կե րա ցում ե րը:

Արա բա կան հա սա րա կու թյու նում ծնված և կեն սա գոր ծու նե ու
թյուն ծա վա լած հա յերն այ սօր տե ղա փոխ վել են թե պետ իրենց հա
րա զատ էթ նիկ, սա կայն նոր սո ցի ալմշա կու թա յին մի ջա վայր: Այ
սօր վա Հա յաս տա նը բո լո րո վին նոր և ան ծա նոթ աշ խարհ է սի րի ա
հա յե րի հա մար: Տար բեր են մարդ կանց աշ խար հըն կա լում ե րը, 
մտա ծե լա կեր պը, բար քերն ու սո վո րույթ նե րը: Այս տար բե րու թյուն
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նե րի հետ մեկ տեղ նրանց հա մար ակն հայտ են դառ նում նաև Հա
յաս տա նում ըն տա նի քի ար ժև որ ման, ըն տա նե կան ավան դույթ նե րի 
ու ար ժեք նե րի պահ պան ման՝ իրենց ոչ ծա նոթ պրակ տի կա նե րը: Մի 
կող մից, սի րի ա հա յե րը կանգ նում են այդ տար բե րու թյուն ներն ըն
կա լե լու և ըն դու նե լու խնդրի առ ջև, մյուս կող մից, այն ըն տա նի քի 
տե ղի ու դե րի վե րա ի մաս տա վոր ման կա րև որ ազ դակ է դառ նում 
հա յաս տա նաբ նակ, ին չո՞ւ ոչ՝ հա մայն հա յու թյան հա մար:

Ըն տա նի քին վե րա բե րող հար ցե րը շատ են, և մենք չենք հա
վակ նում ամ բող ջա կան ներ կա յաց նել դրանք: Աշ խա տու թյան այս 
հատ վա ծում նպա տակ ու նենք հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան մի
ջո ցով դուրս բե րել սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի էթ նոմ շա կու թա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ հե տև յալ հար ցե րի շրջա նակ նե րում.

 ▪ Սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի կազմ և կա ռուց վածք,
 ▪ Ըն տա նի քի պլա նա վո րում և վե րար տադ րո ղա կան վարք,
 ▪ Հար սա նե կանամուս նա կան ծի սա կան հա մա կարգ,
 ▪ Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր

մունք,
 ▪ Ըն տա նե կան բռնու թյան մա սին պատ կե րա ցում եր,
 ▪ Ըն տա նե կան նոր մեր և ար ժեք ներ:

Սույն գլխում խնդիր ենք դրել բա ցա հայ տել նաև սի րի ա հա յե րի 
ներդ րու մը Հա յաս տա նի մշա կու թա յին և տնտե սա կան կյան քում՝ 
հա յաս տան ցի նե րի և հենց իրենց՝ սի րի ա հա յե րի պատ կե րա ցում ե
րում:

Ել նե լով հե տա զո տա կան օբյեկ տի յու րա հատ կու թյու նից (բնա
կու թյան վայ րի վե րա բե րյալ սուղ տե ղե կատ վու թյուն, Հա յաս տան 
տե ղա փոխ վե լուց հե տո տա րա ծա կան ցրված ձև ով ապ րել և այլ 
հան գա մանք ներ)՝ սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի հետ կապ հաս տա տե
լու հա մար կի րառ վել է «ձնա կույ տի» մե թո դը: Հե տև ա բար, ստաց
ված քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը ներ կա յա ցուց չա կան չեն ողջ սի
րի ա հայ հա մայն քի հա մար, այլ մի այն օգ տա գործ վում են սի րի ա հայ 
ըն տա նիք նե րում առ կա հիմ ա կան մի տում ե րը, տար բեր երև ույթ
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նե րի և իմաստ նե րի վե րա բե րյալ նրանց մո տե ցում ե րը բա ցա հայ
տե լու նպա տա կով: Ան հա տա կան խո րին հար ցազ րույց նե րը հե
տապն դում են ավե լի խո րը տե ղե կատ վու թյան ստաց ման և այն ան
հա տա կան մա կար դա կում դի տարկ ման նպա տակ:

1.3. Սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի կա ռուց ված քի  
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը
Բազ մա թիվ վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ վկա յում են այն մա

սին, որ Հա յաս տանն ու նի ժո ղովր դագ րա կան խնդիր ներ, որոնք 
հիմ ա կա նում խո րա նում են բնակ չու թյան ցածր ծնե լի ու թյան, ար
տագ նա ցու թյան և միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով: Հա յաս տա նի հա մար 
այ սօր հար մար առիթ է ստեղծ վել՝ իրա պես վեր լու ծել իրա վի ճակն 
ու լուրջ քայ լեր ձեռ նար կել եր կիր ժա մա նած սի րի ա հա յե րի նե րուժն 
ըստ ար ժան վույն գնա հա տե լու ուղ ղու թյամբ, քան զի նրանք դրա
կան մեծ ազ դե ցու թյուն կա րող են ու նե նալ երկ րի ժո ղովր դագ րա
կան ներ կա մա կար դա կի վրա: Թե մարդ կա յին ինչ նե րու ժի մա սին 
է խոս քը, ինչ սե ռա տա րի քա յին և ըն տա նե կան կազ մով է ներ կա յա
նում սի րի ա հայ հա մայն քը Հա յաս տա նում, ակա նա տես կլի նենք 
սույն են թագլ խում:

Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած սի րի ա
հայ և հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի սե ռա տա րի քա յին նկա րա
գրի վեր լու ծու թյու նը, թե րևս, որո շա կի պատ կե րա ցում է տա լիս այդ 
ըն տա նիք նե րի կազ մի և կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ ընդ հա նուր առ
մամբ: Եր կու էթ նիկ խմբե րի՝ և՛ սի րի ա հա յե րի, և՛ հա յաս տա նաբ նակ 
հա յե րի պա րա գա յում նկա տե լի է իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
գե րա կա յու թյու նը արա կան սե ռի նկատ մամբ, ընդ որում, սի րի ա հա
յե րի խմբում նրանք ավե լի մեծ կշիռ են կազ մում (տե՛ս աղյու սակ 1):

Չա փա հաս սի րի ա հա յե րի մեջ մեծ կշիռ են կազ մում երի տա
սարդ նե րը (հա յաս տան ցի նե րի հետ հա մե մատ 1,5 %ով քիչ են), 
որոնք նոր մի ջա վայ րի նյու թա կան և հո գև որ մշա կույ թի սպա ռող նե
րի մեջ ակ տիվ զանգ ված են հա մար վում: Նրանք նաև հա սա րա կու
թյան վե րար տադ րո ղա կան գոր ծա ռույթն իրա կա նաց նող ամե նա
մեծ խումբն են կազ մում: Մեկ այլ ու սում ա սի րու թյան ար դյունք ներ 
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վկա յում են, որ 18 –24 տա րե կան նե րի խմբում տղա նե րի տե սա կա
րար կշի ռը հա մե մա տա բար մեծ է և կազ մում է եր կու եր րոր դը, ինչն 
էլ բա ցատր վում է նրանց բա նա կա յին զո րա կո չի տա րի քով21:

Աղյու սակ 1
Սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի  

սե ռա տա րի քա յին ներ կա յաց վա ծու թյու նը, %

Սեռ
Տա րիք

0 –7 8 –12 13 –17 18 –35 36 –55 56 <
Ըն դա-
մե նը

Սի
 րի

ա
 

հա
 յե

ր Արա կան 6,8 2,5 3,0 12,5 13,4 7,4 45,6
Իգա կան 6,0 4,6 3,3 16,1 14,0 10,4 54,4
Ըն դա մե նը 12,8 7,1 6,3 28,6 27,4 17,8 100,0

ՀՀ
  

հա
 յե

ր Արա կան 5,8 3,6 2,7 14,9 12,8 9,5 49,4
Իգա կան 6,1 3,4 2,7 15,2 12,8 10,5 50,6
Ըն դա մե նը 11,9 7,0 5,4 30,1 25,6 20,0 100,0

Սի րի ա հա յե րի հա ջորդ մեծ զանգ վա ծը մի ջին սերն դի ներ կա
յա ցու ցիչ ներն են, որոնք ըն տա նե կան ավան դա կան և ար դի նոր մե
րի կրող ներն ու փո խան ցող ներն են: Նրանք են, որ նոր սերն դին 
փո խան ցում են ազ գա յին մշա կու թա յին ար ժեք ներն ու ավան դույթ
նե րը, և կա րև որ դեր կա տա րում էթ նիկ զգա ցո ղու թյուն նե րի ձև ա
վոր ման հար ցում: Նկա տենք, որ այս տա րի քա յին խումբն ավե լի 
մեծ է հա յաս տան ցի նե րի՝ նույն խմբի հա մե մատ, ինչն էլ հիմ ա կա
նում բա ցատր վում է Հա յաս տա նում մի ջին տա րի քա յին խմբում տա
րած ված ար տագ նա ցու թյան և միգ րա ցի ա յի հա մե մա տա բար բարձր 
մա կար դա կով:

Ավագ տա րի քա յին խմբում ար դեն նկա տում ենք հա յաս տան
ցի նե րի գե րա կա յու թյու նը սի րի ա հա յե րի նկատ մամբ: Այս տար բե
րու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս տա րի քա յին խմբե րի հա մե մա տու

21 Կա րա պե տյան Ռ. Ս., Սի րի ա հա յե րը Հա յաս տա նում. ադապ տաց ման և 
ին տեգր ման խնդիր նե րը, ու սում ա սի րու թյան նպա տակ նե րը, մե թո դա
բա նու թյու նը և հե ռան կար նե րը: Սի րի ա հա յե րը Հա յաս տա նում. ին տե
գրման ու ղի նե րը, Եր., «Գի տու թյուն» հրատ., 2015, էջ 15:
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թյամբ սի րի ա հա յե րի ավագ սերն դի փոքր զանգ վա ծը հիմ ա կա
նում պայ մա նա վոր ված են այն փաս տով, որ մե ծա մա սամբ ավագ 
սե րունդն է, որ օր հա սա կան վի ճա կում Սի րի ան չլքե լու բա րո յա կան 
պարտ քից դրդված և տա րի նե րի ըն թաց քում ձեռք բե րած սե փա կա
նու թյու նը պահ պա նե լու ձգտմամբ չի տե ղա փոխ վել Հա յաս տան:

Սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րում ան չա փա հաս երե խա նե րի կազ
մում մեծ ներ կա յաց վա ծու թյուն ու նեն աղ ջիկ նե րը և 0 –7 տա րե կան
նե րը, չնա յած նկա տենք, որ այս տա րի քա յին խմբում տղա ներն 
ավե լի մեծ կշիռ ու նեն: Կա րող ենք ասել, որ սի րի ա հայ ըն տա նիք նե
րում վեր ջին տա րի նե րին տղա երե խա նե րի թվա քա նա կի ավե լաց
ման մի տում է նկատ վում: Հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րում, 
ընդ հա կա ռա կը, ան չա փա հաս աղ ջիկտղա նե րը գրե թե հա վա սար 
ներ կա յաց վա ծու թյուն ու նեն, սա կայն այս տեղ ևս 0 –7 տա րե կան 
երե խա նե րը մե ծա մաս նու թյուն են կազ մում:

Ընդ հա նուր առ մամբ, հա մե մա տե լով հա յաս տա նաբ նակ ըն
տա նիք նե րի սե ռա տա րի քա յին նկա րագ րի հետ, պարզ է դառ նում 
մեկ ընդ հա նուր օրի նա չա փու թյուն. և՛ հա յաս տա նաբ նակ նե րի, և՛ սի
րի ա հա յե րի ըն տա նիք նե րում տա րի քա յին և սե ռա յին չա փա նիշ նե
րով առանձ նաց ված խմբե րից յու րա քան չյու րը հեր թա կա նու թյան 
իմաս տով նույն, սա կայն հա մա մաս նու թյան իմաս տով տար բեր 
կշիռ է ստա ցել:

Սի րի ա հա յե րի ըն տա նի քի կա ռուց ված քը առանձ նա հա տուկ է 
նաև ան դամ ե րի թվա քա նա կով:

Ինչ պես տես նում ենք գծա պատ կեր 1ից, Հա յաս տա նում 
գտնվող սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի կե սը՝ 50 %ը, 4 –5 ան դա մով է 
ներ կա յա նում: Նրանք հիմ ա կա նում երկ սե րունդ ըն տա նիք ներն 
են՝ կազմ ված ամու սին նե րից և եր կուերեք երե խա նե րից: Ընդ հան
րա պես, սի րի ա հայ հա մայն քում տա րած ված է երի տա սարդ ըն տա
նիք նե րի՝ ծնող նե րից առան ձին ապ րե լը, քան զի երի տա սարդ զույգն 
իր աշ խա տան քով, եր բեմ նաև ծնող նե րի աջակ ցու թյամբ կա րո ղա
նում է նոր տնտե սու թյուն ստեղ ծել և լու ծել բնա կա րա նա յին խնդիր
նե րը:
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Գծա պատ կեր 1
Սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րում  

ան դամ ե րի թի վը, %

4,3

30,4

50,0

10,9
4,4

2,6

18,2

41,7

31,5

6,0

Միայնակ 2-3
անդամ

4-5
անդամ

6-7
անդամ

8 և ավել
անդամներ

Սիրիահայեր

ՀՀ հայեր

Հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ սի րի ա
հա յե րի շրջա նում շատ են 8 և ավել ան դամ եր ու նե ցող ըն տա նիք
նե րը, որոնք հիմ ա կա նում վե րա ձև ա վոր վել են Հա յաս տա նում՝ 
նյու թա կան ռե սուրս նե րի սղու թյան պատ ճա ռով մեկ բնա կա րա նում 
ապ րե լու հե տև ան քով: Գրե թե նույն չափ զանգ ված են կազ մում նաև 
մե նակ ապ րող սի րի ա հա յե րը՝ հիմ ա կա նում երի տա սարդ ներ, ով
քեր գտնվում են Հա յաս տա նում՝ կրթու թյան և հե տա գա յում ըն տա
նի քին վե րա մի ա վոր վե լու նպա տա կով: Ի տար բե րու թյուն սի րի ա
հա յե րի՝ հա յաս տան ցի նե րի մեջ մի այ նակ նե րը հիմ ա կա նում ավագ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են, ով քեր այ րի ա ցել են, և/կամ ըն տա
նի քը կիս վել է ար տա գաղ թի հե տև ան քով:

Ըն տա նե կան կյան քում մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման գոր ծում կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նի այն հան գա
ման քը, թե տվյալ ըն տա նի քում ում են ըն դու նում որ պես գլխա վոր՝ 
ըն տա նի քում կա րև որ հար ցե րը որո շող անձ:

Հայ կա կան ըն տա նիք նե րում, սո վո րույ թի հա մա ձայն, ըն տա նի
քի գլխա վոր է հա մար վել տան ավագ տղա մար դը, իսկ նրա բա ցա
կա յու թյան կամ մահ վան դեպ քում՝ կի նը22: Եթե այ սօր հա յաս տա

22 Զա քա րյան Թ., Ըն տա նի քը և ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը Տա վու
շի մար զում, Տա վուշ. Սո ցի ալմշա կու թա յին գոր ծըն թաց ներ (Ավան դույթ 
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նաբ նակ ըն տա նիք նե րում նշված սո վո րույ թից որո շա կի շե ղում ենք 
նկա տում, այ սինքն՝ ավագ տղա մար դուց և կնո ջից բա ցի ըն տա նի քի 
գլխա վոր է հան դի սա նում նաև տնա յին տնտե սու թյան մի ջին սերն դի 
տղա մար դը և նույ նիսկ նրանց ներ կա յու թյան դեպ քում՝ ավագ սերն
դի կա նայք, ապա սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րում տան գլխա վո րի ըն
կա լում ու ըն դու նու մը մի ան շա նակ է. եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում 
նա հիմ ա կա նում ավագ սերն դի տղա մարդն է, երկ սե րունդ, նուկ լե
ար ըն տա նիք նե րում՝ տղա մար դը, և մի այն հին գից մեկ ըն տա նի
քում (ոչ լրիվ կազ մով եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում)՝ ավագ սերն դի 
կի նը (տե՛ս գծա պատ կեր 2):

Գծա պատ կեր 2
Տնա յին տնտե սու թյան (ՏՏ) գլխա վո րի կար գա վի ճա կը,  

հա մե մա տա կան պատ կեր
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10,6%

20,0%

ՏՏ ավագ
սերնդի կամ

միակ տղամարդը

ՏՏ ավագ
սերնդի կինը

ՏՏ միջին
սերնդի

տղամարդը

ՏՏ միայնակ
կինը

ՀՀ հայեր

Սիրիահայեր

Ինչ պես սի րի ա հա յե րի, այն պես էլ հա յաս տա նաբ նակ նե րի ըն
տա նիք նե րում տան գլխա վո րը մե ծա մա սամբ ավագ սերն դի ներ
կա յա ցու ցիչ ներն են, այ նու հե տև՝ մի ջին սերն դի և վեր ջում՝ երի տա
սարդ նե րը, ով քեր շատ փոքր մաս են կազ մում, ընդ որում, մի այն 
հա յաս տան ցի նե րի ըն տա նիք նե րում: Սի րի ա հա յե րի շրջա նում այս 
երև ույ թը բա ցա կա յում է, քան զի նրանք դե ռևս երի տա սարդ տա րի
քում չեն կա րող զբա ղեց նել ըն տա նի քի գլխա վո րի «պաշ տո նը»: Սա 
պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ սի րի ա հայ երի

և ար դի ա կա նու թյուն), Եր., «Գի տու թյուն» հրատ., 2014, էջ 134:
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տա սարդ նե րը հա մե մա տա բար ուշ տա րի քում են ամուս նա նում և 
ձև ա վո րում սե փա կան նուկ լե ար ըն տա նի քը:

Ինչ պես վե րև ում նկա տե ցինք, սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի 
80 %ում գլխա վո րը տղա մարդն է, և մի այն մեկ հին գե րորդ ըն տա
նիք ներն են գլխա վոր վում տա րի քով մեծ կնոջ կող մից: Հա յաս տա
նաբ նակ հա յե րի ըն տա նիք նե րում այս ցու ցա նի շը էա կա նո րեն չի 
տար բեր վում. հարց վող նե րի 83 %ը (75,5 % և 7,5 %) սե փա կան ըն տա
նիք նե րում հիմ ա կան որո շում կա յաց նո ղի դե րը վե րագ րում են 
տղա մար դուն (տե՛ս գծա պատ կեր 2):

Վեր ջին տա րի նե րին հա յաս տա նյան նոր սո ցի ալտնտե սա կան 
պայ ման նե րում ավան դա կան ամուս նա կան տա րի քը որո շա կի փո
փո խու թյուն ներ է կրել: Գոր ծազր կու թյու նը, աշ խա տան քա յին միգ
րա ցի ան, ընդ հա նուր կեն սա մա կար դա կի նվա զու մը, նաև ավան
դա կան ար ժեք նե րի վե րագ նա հա տու մը ոչ մի այն սահ մա նա փա կում 
են հայ երի տա սարդ նե րի ամուս նու թյան հնա րա վո րու թյու նը, այլ 
նաև փո խում են մարդ կանց կար ծիք նե րը ամուս նու թյան նա խընտ
րե լի տա րի քի հար ցում:

Մինչ դեռ սի րի ա հա յե րի շրջա նում ամուս նու թյան չգրված 
օրենք ներ են գոր ծում. սի րի ա հայ հա մայն քում ամուս նա նա լու հա
մար կա րև որ է 1) զույ գե րի հա սուն լի նե լը, 2) տղա մար դու՝ ֆի նան
սա պես ան կախ, իր մաս նա գի տու թյան մեջ և աշ խա տան քում կա յա
ցած լի նե լը:

Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ևս 
վկա յում են հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի և սի րի ա հա յե րի շրջա նում 
գո յու թյուն ու նե ցող տար բեր մո տե ցում ե րի մա սին՝ տղա նե րի 
ամուս նու թյան պա րա գա յում սի րի ա հա յե րի գե րակ շիռ մա սը՝ 92 %ը, 
նա խընտ րում է 26ից բարձր տա րի քը, ընդ որում, նրանց եր կու եր
րորդ մա սը առանձ նաց նում է 26 –30 տա րի քա յին մի ջա կայ քը, այն 
դեպ քում, երբ հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի մի այն 51,8 %ն է տղա նե րի 
ամուս նու թյու նը նա խընտ րե լի հա մա րում 26 և ավե լի բարձր տա րի
քում: Հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի մո տա վո րա պես 41 %ի շրջա նում 
դե ռևս պահ պան վում է տղա նե րին ավե լի երի տա սարդ (23 –25 տա
րե կան) ամուս նաց նե լու ցան կու թյու նը (տե՛ս գծա պատ կեր 3):



IV. ...ՍԻ ՐԻ Ա ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ՆԵ ՐԻ ԷԹ ՆՈՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

247

Գծա պատ կեր 3
Տղա նե րի ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րիք,  

հա մե մա տա կան պատ կեր

Սիրիահայեր

ՀՀ հայեր

18-22 23-25 26-30 31-35

8,0%

64,0%

28,0%

3,6%

48,2%

40,9%

7,2%

Աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյան տա րի քի հար ցում ևս հա յաս տա
նաբ նակ հա յե րի ու սի րի ա հա յե րի կար ծիք նե րը էա պես տար բեր
վում են՝ աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րի քը սի րի ա
հա յե րի մեծ մա սը (52 %) հա մա րում է 23 –25 տա րե կա նը, իսկ հա յաս
տան ցի հա յե րի մեծ մա սը (49 %)՝ 18 –22 տա րե կա նը: Եթե հա յաս
տան ցի հա յե րի մի փոքր զանգ ված նա խընտ րում է աղ ջիկ նե րի 
ամուս նու թյու նը նույ նիսկ մին չև չա փա հաս դառ նա լը և 31 –35 տա րե
կա նում, ապա սի րի ա հա յե րի մոտ այդ սահ մա նը հստակ է՝ 18 –30 
տա րե կան (տե՛ս գծա պատ կեր 4):

Գծա պատ կեր 4
Աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րիք,  

հա մե մա տա կան պատ կեր

Սիրիահայեր

ՀՀ հայեր

0,6% 0,3%

49,0%

40,7%

9,5%
12,0%

52,0%

36,0%

Մինչև 18 18-22 23-25 26-30 31-35
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Տա րի քա յին ցու ցա նի շը կա րև որ գոր ծոն է այս հար ցում, հե տև
ա բար, հե տաքր քիր կլի նի ներ կա յաց նել, թե երի տա սարդ նե րի 
ամուս նու թյան տա րի քի հար ցում ինչ տե սա կետ ու նեն հենց իրենք՝ 
երի տա սարդ նե րը: Պարզ վում է, որ և՛ հա յաս տա նաբ նակ, և՛ սի րի ա
հայ երի տա սարդ նե րը (18 –29 տա րե կան նե րը) նա խընտ րում են 
տղա նե րի ամուս նու թյու նը կա տա րել մին չև 30 տա րե կա նը: Ավե լի 
բարձր տա րի քում ամուս նու թյա նը հակ ված են մի ջին սերն դի հա
յաս տան ցի նե րը և ավագ սերն դի սի րի ա հա յե րը: Աղ ջիկ նե րի ամուս
նու թյան հար ցում հա յաս տան ցի երի տա սարդ նե րի կար ծիք նե րը 
գրե թե կիս վում են 18 –22 և 23 –25 (հա մա պա տաս խա նա բար, 42,5 % 
և 48,8 %), իսկ սի րի ա հայ երի տա սարդ նե րի նը՝ 23 –25 և 26 –30 տա րի
քա յին խմբե րի մի ջև (հա մա պա տաս խա նա բար, 50 % և 50 %):

Գեն դե րա յին աս պեկ տով վեր լու ծու թյան ար դյուն քում բա ցա
հայ տում ենք, որ սի րի ա հայ տղա մարդ կանց հա մար տղա նե րի 
ամուս նու թյան նա խընտ րե լի տա րի քա յին սահ մա նը մեծ է՝ 26 –35 
(26 –30 և 31 –35 տա րի քա յին մի ջա կայ քե րի հա մար, հա մա պա տաս
խա նա բար, 41,7 % և 41,7 %): Աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյան դեպ քում ևս 
այդ մի ջա կայ քը լայն է՝ 18 –25 (18 –22 և 23 –25 տա րի քա յին մի ջա կայ
քե րի հա մար, հա մա պա տաս խա նա բար, 50 %, 50 %): Ի տար բե րու
թյուն տղա նե րի՝ սի րի ա հայ աղ ջիկ նե րի գե րակ շիռ մա սը (տղա նե րի 
ամուս նու թյան դեպ քում՝ 84,6 %ը, աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյան դեպ
քում՝ 53,8 %ը) մեկ տա րի քա յին շեմ է առանձ նաց նում՝ տղա նե րի 
ամուս նու թյու նը նա խընտ րե լի է 26 –30, իսկ աղ ջիկ նե րի նը՝ 23 –25 
տա րե կա նում:

Վերարտադրողական վարքագիծ:Չնա յած վեր ջին տա րի նե րին 
Հա յաս տա նում ամուս նա լու ծու թյուն նե րի թվի ավե լաց մա նը, ծնե լիու
թյան մա կար դա կի նվազ մա նը, ամուս նու թյուն նե րի թվի կրճատ մա նը 
և այլն՝ հա յե րի շրջա նում ծնող դառ նա լը նվի րա կան երա զանք նե րից 
մեկն է հա մար վում: Հայ ըն տա նիք նե րում երե խա նե րի ծնուն դը կա
րև որ և սպաս ված իրա դար ձու թյուն է, իսկ նրանց առ կա յու թյու նը՝ ըն
տա նի քի եր ջան կու թյան, ամ րու թյան, հա րա տև ու թյան գրա վա կան:

Երե խա ներն առանձ նա հա տուկ տեղ ու դեր ու նեն նաև սի րի ա
հա յե րի կյան քում:
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Չնա յած այն փաս տին, որ սի րի ա հա յերն ավե լի շատ նա խընտ
րում են երի տա սարդ նե րի ուշ ամուս նու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
նրանք ավե լի շատ են կի սում ըն տա նի քում երեք երե խա ու նե նա լու 
ցան կու թյու նը՝ ի տար բե րու թյուն հա յաս տան ցի նե րի: Նրանց մեջ 
երկ րորդ մեծ խում բը կազ մում են եր կու երե խա նա խընտ րող նե րը՝ 
37 % (տե՛ս գծա պատ կեր 5): Սի րի ա հա յե րը, կրկին հա մե մա տու թյան 
մեջ, ավե լի շատ են հակ ված մեկ երե խա ու նե նա լուն և ավե լի քիչ՝ 
բազ մա զա վա կու թյա նը:

Երե խա նե րի նա խընտ րե լի թվի հար ցում հա յաս տան ցի նե րի 
տե սա կե տը երեք խմբե րի է բա ժան վում՝ եր կու, երեք և չորս երե խա 
նա խընտ րող ներ, ընդ որում, եր կու և չորս երե խա յի պա րա գա յում 
կար ծիք նե րը գրե թե հա վա սա րա չափ կշիռ են ստա նում (տե՛ս գծա
պատ կեր 5):

Գծա պատ կեր 5
Ըն տա նի քում ցան կա լի երե խա նե րի քա նակ, %

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0

Սիրիահայեր

ՀՀ հայեր

2,2

37,0

44,6

8,7 7,6

36,0%

0,8

27,6

34,6

27,3

9,6

1 երեխա 2 երեխա 3 երեխա 4 երեխա 5 և ավել
երեխաներ

Նա խընտ րու թյունն ու իրա կա նու թյունն այս հար ցում ամ բող
ջու թյամբ չեն հա մընկ նում իրար, քան զի, իրա կա նում, սի րի ա հա յե րի 
մեջ մեծ թիվ են կազ մում երեք երե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րը, իսկ 
հա յաս տան ցի հա յե րի մեջ՝ եր կու երե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րը:

Իսկ ինչ վե րա բե րում է երե խա նե րի սե ռին, ապա ամե նա մեծ 
կշի ռը ստա նում է «եր կու որ դի, մեկ դուստր» տար բե րա կը և՛ հա յաս
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տա նաբ նակ հա յե րի, և՛ սի րի ա հա յե րի շրջա նում (եր կու որ դի, հա մա
պա տաս խա նա բար, 44,3 % և 48,0 %, մեկ դուստր, հա մա պա տաս խա
նա բար, 45,7 % և 56,0 %): Ինչ պես տես նում ենք, եր կու խմբում էլ գե
րա կա յում են այն մշա կու թա յին ավան դույթ ներն ու կարծ րա տի պե
րը, որոնք տղա երե խա յին՝ որ պես մարդ կա յին էակ, սերն դի 
շա րու նա կող, ֆի նան սա կան ապա հո վու թյան հիմ ա կան մի ջոց, 
վեր են դա սում աղ ջիկ երե խա յից:

Այս պի սով, սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի շրջա նում անց կաց ված 
ու սում ա սի րու թյու նը մեզ թույլ է տա լիս նկա րագ րե լու նրանց բնո
րոշ հիմ ա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

 ▪ Հա յաս տա նում այ սօր գե րակշ ռում են 4 –5 ան դա մից բաղ կա
ցած սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րը՝ կազմ ված մի ջին տա րի քի 
(36 –55 տա րե կան) ծնող նե րից և եր կուերեք երե խա նե րից:

 ▪ Սի րի ա հայ երե խա նե րի մեջ ավե լի շատ են աղ ջիկ նե րը, սա
կայն վեր ջին տա րի նե րին սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րում տղա 
երե խա նե րի նա խընտ րու թյան մի տում է նկատ վում:

 ▪ Սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րում, ի տար բե րու թյուն հա յաս տա
նաբ նակ ըն տա նիք նե րի, գլխա վո րի կար գա վի ճա կը մի անշա
նակ է՝ տան գլխա վոր հիմ ա կա նում հա մա րում են տղա
մար դուն, և մի այն հին գից մեկ ըն տա նի քում է, որ որ պես 
գլխա վոր՝ ըն դու նում են ավագ սերն դի կնո ջը (ոչ լրիվ կազ
մով եռա սե րունդ ըն տա նիք նե րում):

 ▪ Սի րի ա հա յե րը, ի տար բե րու թյուն հա յաս տա նաբ նակ հա յե
րի, երի տա սարդ նե րի՝ մեծ տա րի քում ամուս նա նա լու կողմ
նա կից ներ են. նրանց գե րակ շիռ մա սը նա խընտ րում է տղա
նե րի ամուս նու թյան 26ից բարձր, իսկ աղ ջիկ նե րի ամուս
նու թյան՝ 23 –25 տա րի քա յին մի ջա կայ քը:

 ▪ Սի րի ա հա յե րի շրջա նում երե խա նե րի նա խընտ րե լի և իրա
կան թի վը հա մընկ նում է. նրանց գե րակ շիռ մա սը երե խա նե
րի իդե ա լա կան թի վը հա մա րում է երե քը, և, փաս տա ցի, մե
ծա մաս նու թյուն են կազ մում երեք երե խա ու նե ցող ըն տա
նիք նե րը:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԿ ՐՈՐԴ
ՍԻ ՐԻ Ա ՀԱ ՅԵ ՐԻ ԱՄՈՒՍ ՆԱ ԿԱՆ  
ԾԻ ՍԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ

2.1.Ավան դա կան տար րե րի նա խընտ րու թյու նը
Պատ մա կան Հա յաս տա նի գրե թե բո լոր ազ գագ րա կան մար

զե րում ամուս նու թյու նը ճա նաչ վում և իրա վա կան կի րարկ ման ձև էր 
ստա նում հար սա նե կան ծե սե րի և սո վո րույթ նե րի բազ մա տարր հա
մա կար գի իրա գոր ծու մից հե տո մի այն: Հար սա նե կան ծի սա շա րը 
նե րա ռում էր կեն ցա ղա վար ման մեջ հա ջոր դա կան երեք հիմ ա կան 
փու լեր՝ խնա մա խո սու թյուն, նշանդ րեք և բուն հար սա նիք23: Սի րի ա
յում ապաս տան գտած հա յե րը, ով քեր Արևմ տյան Հա յաս տա նից 
գաղ թած հա յե րի սե րունդ ներն են, հա մար վում են այդ մշա կույ թի 
կրող նե րը, իհար կե, նաև փո խան ցող նե րը: Որ քա նո՞վ են կա րև որ
վում, պահ պան վում և կա տար վում նա խա հար սա նե կան, բուն հար
սա նե կան և հետ հար սա նե կան ծի սա կա տա րու թյուն ներն այ սօր, 
կբա ցա հայ տի մեր կող մից կա տա րած ու սում ա սի րու թյու նը:

Հա յե րի ըն տա նե կան ծի սա կար գի կա ռուց ված քում խոսք առ
նե լը և նշանդ րե քը, ըստ ավան դույ թի, հան դի սա նում են ամուս նու
թյան անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման ներ և կա րև որ տեղ են գրա վում 
մինչ հար սա նե կան փու լում24: Այ սօր այդ ավան դույ թը կա րև որ վում է 
և՛ սի րի ա հա յե րի, և՛ հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի մեծ մա սի կող մից, 
ընդ որում, հա մե մա տու թյան մեջ նշանդ րեքն ավե լի կա րև որ ծի սա
կա տա րու թյուն է հա մար վում, քան խոսք կա պը (տե՛ս աղյու սակ 2):

23 Նա հա պե տյան Ռ. Ա., Աղձ նի քա հա յե րի ամուս նա հար սա նե կան սո վո
րույթ ներն ու ծե սե րը (պատ մա ազ գագ րա կան ու սում ա սի րու թյուն), Եր., 
Հե ղի նա կա յին հրատ., 2007, 304, էջ 6364:

24 Վար դա նյան Լ. Մ., Տա վուշ ցի նե րի ըն տա նե կան ծի սա կար գը: Տա վուշ. 
Սո ցի ալմշա կու թա յին գոր ծըն թաց ներ (Ավան դույթ և ար դի ա կա նու թյուն), 
Եր., «Գի տու թյուն» հրատ., 2014, էջ 180:
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Աղյու սակ 2
Ամուս նա կան ծե սե րի կա րև ո րու թյու նը  

ՀՀ հա յե րի և սի րի ա հա յե րի շրջա նում, %

Ամուս նա կան ծե սեր Սի րի ա հա յեր ՀՀ հա յեր

Խոսք կապ 64,0 61,8
Նշանդ րեք 76,0 81,1
Քա վոր 92,0 84,7
Ազաբ բա շի 4,0 77,2
Հարս նա քույր 20,0 80,2
Հար սա նե կան խնջույք 40,0 81,9
Հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյուն 16,0 69,1
Եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյուն 100,0 87,2
Հար սա նի քի օրը ամուս նու թյան գրան ցում 96,0 57,9
Կար միր խնձոր 44,0 66,3
Գլուխլ վա 12,0 55,2
Տե առ նըն դա ռաջ 64,0 74,1
Օժիտ 48,0 57,7

Նկա տենք, որ եթե նշանդ րե քը ավե լի շատ կա րև որ վում է ՀՀ 
հա յե րի կող մից, ապա խնա մա խո սու թյու նը, ընդ հա կա ռա կը, շա րու
նա կում է կա րև որ ծես հա մար վել սի րի ա հա յե րի շրջա նում, չնա յած 
տա րած վա ծու թյան և ձևի իմաս տով այն ևս որո շա կի փո փո խու
թյուն նե րի է են թարկ վել. «Առաջ նախ քան երի տա սարդ նե րի՝ ավե լի 
ազա տու թյուն առ նե լը՝ մա ման, պա պան գնում էին աղջ կան տես նե
լու, հե տո տա նում էին տղա յին: Վեր ջում, եթե հա վա նում էին, ու զում 
էին աղջ կան: Հի մա այդ պես չէ: Այ սօր աղ ջի կը և տղան մի քա նի 
ան գամ դուրս են գա լիս մի ա սին, իրար ճա նա չում, և երբ ծնող նե րին 
ասում են, տղու տե րը գա լիս է աղջ կա ծնող նե րի մոտ՝ աղջ կան ու
զե լու» (կին, 55 տա րե կան, ք. Երևան)25: «Նախ կի նում ըն տա նիք
ներն են ծա նո թաց րել երի տա սարդ նե րին, հի մա ար դեն երի տա
սարդ ներն են ծա նո թաց նում ըն տա նիք նե րին: Խոսք են առ նում, 1 –2 

25 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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շա բաթ հե տո տե ղի է ու նե նում նշա նի արա րո ղու թյու նը: Այն տեղ 
ավե լի պաշ տո նա կան է նշանդ րե քը՝ սրահ ներ են վար ձում, հրա վի
րա տոմ սով հրա վի րում եկե ղե ցի, հե տո՝ ռես տո րան: Այս տեղ ավե լի 
պարզ է՝ եր կու ըն տա նիք նե րով են անում ամեն ինչ: Այն տեղ նշա նի 
հա գուս տը, տա րո սիկ նե րը, խմիչ քը տղան է տա նում…» (տղա մարդ, 
37 տա րե կան, ք. Երև ան)26:

Չնա յած ծե սի հետ կապ ված տար բե րու թյուն նե րին՝ այ սօր կան 
սի րի ա հայ երի տա սարդ ներ, որոնց կող մից ըն դուն վում և կի րարկ
վում են հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի շրջա նում տա րած ված նա խա
հար սա նե կան ծի սա կար գի որոշ տար րեր. «Խոսք առ նել, նշանդ
րեք. տար բե րու թյուն նե րը շատ են, այս տեղ ավե լի շատ ադաթ ներ 
են պահ վում: Մեր նշանդ րեքն այս տե ղի ադաթ նե րով էր (հարս նա
ցուն գյում րե ցի է), ոչ թե՝ այն տե ղի. ես այդ պես ու զե ցի: Ինչ քան հաս
կա ցա՝ այս տեղ մի քիչ ավե լի ճոխ էր» (տղա մարդ, 26 տա րե կան, ք. 
Երև ան)27:

Հայ ըն տա նիք նե րում քա վո րի առ կա յու թյու նը հար սա նե կան 
ավան դա կան տար րե րից ամե նա պահ պան վածն է՝ չնա յած ար դի 
ժա մա նակ նե րում առ կա ձև ա փո խու թյուն նե րի: «…Մեր օրե րում քա
վո րի կեր պա րը որո շա կի փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել: Ի տար
բե րու թյուն սերն դե սե րունդ փո խանց ված պա պե նա կան քա վո րի, 
այժմ հա ճախ քա վոր կա րող է դառ նալ ազ գա կան նե րից կամ փե սա
ցո ւի ըն կեր նե րից մե կը: Ավե լին, նա կա րող է լի նել երի տա սարդ և 
նույ նիսկ չա մուս նա ցած, որը նախ կի նում բա ցառ վում էր՝ ըստ 
ավան դա կան ըն դուն ված կա նոն նե րի»28:

Ի տար բե րու թյուն Հա յաս տա նում պահ պան ված և ըն դուն ված 
ավան դույ թի՝ սի րի ա հայ հա մայն քում քա վո րի ընտ րու թյու նը կա
տար վում է ավե լի մոտ՝ ըն տա նե կան և/կամ ազ գակ ցա կան մի ջա
վայ րից. «Մեր մոտ միշտ եղել է այն պես, որ ամուս նու եղ բայրն է 
լի նում կնքա հայ րը: Եթե եղ բայր չու նի՝ հա րա զատ քրոջ ամու սի նը, 

26 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
27 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
28 Վար դա նյան Լ. Մ., նշվ. աշ խատ., էջ 190:
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իսկ եթե քույր էլ չու նի, ապա՝ հա րա զատ հո րեղ բայ րը կամ քե ռին» 
(կին, 27 տա րե կան, ք. Երև ան)29:

Եր կու էթ նիկ խմբե րում տար բեր են նաև քա վո րին վե րագր վող 
պար տա կա նու թյուն նե րը: Օրի նակ, սի րի ա հա յե րի շրջա նում ոչ մի
այն տա րած ված չէ, այլ նաև նրանց մեծ մա սին ան ծա նոթ է հայ կա
կան խո րո վա ծը մա տու ցո ղին քա վո րի կող մից նվեր (գու մար) տա լու 
երև ույ թը. «Այս տեղ հար սա նիք նե րի չեմ մաս նակ ցել, բայց լսել եմ, 
որ շատ տար բե րու թյուն ներ կան: Այս տեղ հե տաքր քիր է անց նում: 
Խնջույ քի ժա մա նակ, ասում են, որ խո րո ված կբե րեն, կպա րեն, 
մին չև կնքա հայ րը գու մար տա» (կին, 22 տա րե կան, ք. Երև ան)30:

Վե րը նշված տար բե րու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ, սի րի ա հա յե րի 
և հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի կար ծիք նե րում տար բեր է նաև հար
սա նիք նե րում քա վո րի կա րև ո րու թյան հար ցը: Ինչ պես տես նում ենք 
աղյու սակ 2ի տվյալ նե րից, սի րի ա հա յերն ավե լի շատ են կա րև ո
րում քա վո րի առ կա յու թյու նը հայ կա կան հար սա նե կան ծե սի ժա մա
նակ, քան հա յաս տա նաբ նակ հա յե րը: Կա րող ենք ասել, որ քա նա
կա կան ցու ցա նի շը բա նա սաց նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րի պարզ 
ապա ցույցն է:

Սա կայն նույ նը չենք կա րող ասել հար սա նիք նե րում հարս նա
քրոջ և ազաբ բա շու դե րա կա տա րու թյան մա սին. հարց մա նը մաս
նակ ցած սի րի ա հա յե րի մի այն 20 %ն է հար սա նե կան ծի սա կա տա
րու թյան մեջ կա րև որ հա մա րում հարս նաք րոջ, և սրա նից հինգ ան
գամ պա կաս՝ ազաբ բա շու ներ կա յու թյու նը: Սի րի ա հա յե րի հետ խո
րին հար ցազ րույց նե րի վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ 
սի րի ա հայ հա մայն քում հարս նաք րոջ, առա վել ևս, ազաբ բա շու գա
ղա փա րը չի կի րարկ վում հար սա նիք նե րում, իսկ վե րը բեր ված քա
նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են ավան դույ թի նկատ մամբ 
նրանց մոտ ձև ա վոր ված հե տաքր քու թյան մա սին:

Ինչ պես հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի, այն պես էլ սի րի ա հա յե րի 
շրջա նում ամուս նա կան ծի սա կա տա րու թյան մաս է հա մար վում 

29 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
30 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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նաև օժի տը, սա կայն, ինչ պես ցույց են տա լիս քա նա կա կան հե տա
զո տու թյան ար դյունք նե րը, այն ավե լի շատ կա րև որ վում է հա յաս
տան ցի հա յե րի, քան սի րի ա հա յե րի կող մից (տե՛ս աղյու սակ 2): 
2007 –2008 թթ. հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը թույլ են տա լիս խո
սե լու այն մա սին, որ Հա յաս տա նում օժի տը հան դի սա նում է ժա մա
նա կա կից հայ ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան վի ճա կի ար տա ցո լու մը31: 
Սի րի ա հա յե րի հա մար օժի տի մեջ կա րև որ է հատ կա պես նախ նի նե
րի նյու թա կան մշա կույ թի ար գա սիք նե րը՝ նո րապ սակ երի տա սարդ
նե րին փո խան ցե լու ավան դույ թը, որն ավե լի շատ կա րև որ վում է 
ավագ սերն դի սի րի ա հա յե րի, քան երի տա սարդ նե րի, և ավե լի շատ 
կա նանց, քան տղա մարդ կանց կող մից: «Օժի տը շատ զո րա վոր բան 
է մեր մոտ, շատ հար գե լի է: Պետք է աղ ջի կը ամուս նու տուն գնա լուց 
հե տո եր կու տա րի շու կա չգնա: Եվ Սու րիո մեջ մենք տա լիս ենք այդ 
բո լո րը՝ ձե ռա գործ ներ, մահ ճա կա լի ծած կոց ներ, այն ամե նը, ինչ որ 
պետք է հար սին՝ հարս զգա լու հա մար: Եվ շատ լավ բան է օժի տը. 
ես սի րում եմ օժի տը և դրա մա սին խո սի լը, մա նա վանդ, մեր օժիտ
նե րի մեջ բո լոր քա ղաք նե րի ձե ռա գործ նե րը կան՝ Ուր ֆա յի, Մա րա
շի, Քի լի սի, Տիգ րա նա կեր տի, Վա նի, Այն թա փի: Մեր օժիտ նե րի մեջ 
մեր մշա կույ թից մի կտոր կա: Ես կար ծում եմ, որ այս տե ղի օժիտ նե
րը չեն կա րող ձե ռա գործ լի նել: Օժիտ ըսե լը մեր մոտ ու րիշ բան է, ոչ 
թե՝ ըսել է հա գուստ» (կին, 55 տա րե կան, ք. Երև ան)32:

Փաս տո րեն, եթե հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի շրջա նում օժի տը՝ 
բա ժին քը, նե րա ռում է վեր մակ, ներք նակ, սպի տա կե ղեն, հար սի 
անձ նա կան հա գուստ, եր կա րա տև օգ տա գործ ման կեն ցա ղա յին 
առար կա ներ, նաև ննջա րա նի, հյու րա սե նյա կի կամ խո հա նո ցի կա
հույք, ապա սի րի ա հա յե րի հա մար այն ավե լին է, քան իրն ու հա
գուս տը: Չնա յած ար դի ժա մա նակ նե րում օժի տի մաս կազ մող, սա
կայն ոչ առօ րյա գոր ծա ծա կան իրե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու
նը պա կա սել է սի րի ա հայ երի տա սարդ նե րի մոտ. «…Բայց հի մա, որ 
նոր սե րուն դը չի ու զում, մա մա ներն աշ խա տում են տան հա մար նվեր 

31 Վար դա նյան Լ., նշվ. աշխ. էջ 198:
32 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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տա նել, ինչ որ հար սը պի տի գոր ծա ծե: Պար տա դիր չէ՝ աղ ջիկն ու
զում է, թե չէ, մա ման տա լիս է» (կին, 58 տա րե կան, ք. Երև ան)33: 

Մեր բա նա սաց նե րի փո խանց մամբ՝ նախ կի նում հար սի տա
րած օժի տը նաև ցու ցադ րա բար ներ կա յաց վել է հյու րե րին, սա կայն 
ժա մա նա կի թե լադ րան քով և երի տա սարդ նե րի ցան կու թյամբ այդ 
ավան դույ թը տա րած ման լայն շրջա նակ չու նի և կա մացկա մաց 
դուրս է գա լիս կի րա ռու թյու նից: «Էս վեր ջերս երի տա սարդ նե րը  
չեն ու զում, որ օժի տը բա ցեն, ցու ցադ րեն» (կին, 22 տա րե կան,  
ք. Երև ան)34:

2.2. Հար սա նե կան հան դի սու թյուն
Հար սա նե կան հան դի սու թյու նը ավան դա կան մշա կույ թի և նրա 

պահ պան ման կա յուն ցու ցա նիշ նե րից մեկն է: Այ սօր ժա մա նա կա
կից հա յե րի հար սա նե կան արա րո ղու թյու նը ներ կա յաց նում է ավան
դա կա նի և բազ մա թիվ նո րա մու ծու թյուն նե րի յու րա հա տուկ հա մա
դրու թյուն: Շատ ավան դույթ ներ, պահ պա նե լով ազ գա յին նկա րա
գի րը, այ սօր վա նոր պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ստա ցել են 
ժա մա նա կա կից իմաս տա վո րում: Սա վե րա բե րում է հատ կա պես 
հար սա նի քի անց կաց ման վայ րին, հար սա նե կան զգես տին, խնջույ
քի ճա շա ցու ցա կին, նվեր նե րին, օժի տին և այլն35:

Սի րի ա հայ հա մայն քում ևս հար սա նե կան հան դի սու թյու նը 
կրում է ավան դա կան հայ կա կան տար րեր և ազդ ված է այլ մշա
կույթ նե րից՝ առա վե լա պես արա բա կան երկր նե րի մշա կույ թից:

Վեր ջին տա րի նե րին սի րի ա հայ հա մայն քում հար սա նե կան 
խնջույք ներն ավե լի շատ կազ մա կերպ վում են հար սա նյաց սրահ նե
րում, ռես տո րան նե րում, որոնք փո խա րի նե լու են եկել նո րապ սակ
նե րի բնա կա րան նե րին, ինչ պես որ տա րած ված է այժմ հա յաս տա
նաբ նակ հա յե րի շրջա նում: Սի րի ա յում հար սա նե կան խնջույ քը 
սկսվում է ուշ երե կո յան կամ կես գի շե րին և տև ում մին չև լու սա բաց՝ 

33 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
34 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
35 Վար դա նյան Լ. Մ., նշվ. աշ խատ., էջ 189:
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պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ եկե ղե ցում պսա կադ րու
թյու նը տե ղի է ու նե նում երե կո յան ժա մը ին նին:

Խնջույ քի ճա շա ցան կին անդ րա դառ նա լիս նկա տենք, որ, ըստ 
սի րի ա հայ բա նա սաց նե րի, «հար սա նիքն իր հա տուկ ու տես տը չու
նի, նման սո վո րու թյուն չի պահ պան վել»: Մյուս բո լոր տո նե րին 
պատ րաստ վող ու տեստ նե րը պատ րաստ վում են նաև հար սա նիք
նե րին՝ «տոլ մա»36, «քյուֆ թա»37, «չիյ քյուֆ թա»38, «ղա վուր մա», «խո
րո ված»՝ հա վի, տա վա րի, քյա բաբ, «թա բու լե»39, «հու մուս»40, «մու
համ մա րա»41, «մու թաբ բալ»42, «աբու ղան նուջ»43, «ֆեթ թուշ»44 և 
այլն: Ցան կա լի ու տեստ նե րից է նաև «ոչ խա րի փո րը». ու տեստն 
այդ պես է կոչ վում, որով հե տև ամ բող ջա կան ոչ խա րի փո րը լցո նում 
են աղա ցած մսով, բրնձով և նու շով պատ րաս տած խառ նուր դով, 
ոչ խա րը եփում են և մաս առ մաս մա տու ցում բրնձով փլա վի հետ: 
Ռես տո րան նե րի ճա շա ցան կի մեջ կա րող են լի նել նաև «եվ րո պա

36 Տոլ ման պետք է պատ րաստ ված լի նի խա ղո ղի թփով: Կա րող է լի նել 
նաև առանց մսի տե սա կը՝ «յա լան չի», որը թարգ մա նա բար նշա նա կում է 
«ստա խոս». հայ կա կան պա սուց տոլ ման՝ թփով:

37 Կան քյուֆ թա յի մի քա նի տե սակ ներ, օրի նակ, իչ լի քյուֆ թան լցո նած 
բլղու րե կո լո լակ է, որը պատ րաս տում են նաև հա յաս տան ցի նե րը: Հար
սա նիք նե րում սի րի ա հա յե րը քյուֆ թան մա տու ցում են տա պա կած վի ճա
կում. շո գե խա շած տե սա կը տո նա կան սե ղան նե րին չի դրվում:

38 Մի սը շա ղա ղած բլղու րի հետ, մա տու ցում են հում վի ճա կում՝ զար դա րե
լով մա ղա դա նո սով:

39 Դե ռևս մեծ հայ րե նա դար ձու թյան տա րի նե րից արա բա կան երկր նե րից 
բեր ված կե րակ րա տե սակ է (ման րաց րած ձա վա րով, սոխ ու կա նա չի ով, 
զեյ թու նի ձե թով աղ ցան), որը տեղ է գտել նաև տե ղաբ նակ նե րի խո հա նո
ցում:

40 Սի սե ռով կե րակ րա տե սակ, որը յու րա տե սակ հա մե մուն քի հա վե լում է 
պա հան ջում:

41 Խո րո ված կար միր պղպե ղով և ըն կույ զով աղան դեր, որը գա լիս է Մի ջին 
Արև ել քի երկր նե րից:

42 Սմբու կով դե լի կա տես. բա ղադ րու թյու նը՝ խո րո ված սմբուկ, թա հին, 
սխտոր:

43 Սմբու կով աղ ցան, կոչ վում է նաև «պա պա ղան նուջ»:
44 Բա ղադ րու թյու նը՝ հա զա րա թեր թիկ, ման րաց ված լո լիկ, պղպեղ, վա

րունգ, սոխ, սխտոր և հա մե մունք ներ:
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կան, ծո վա յին ու տե լիք ներ»՝ կախ ված սի րի ա հա յե րի նա խա սի րու
թյուն նե րից:

Սի րի ա հա յե րի հար սա նիք նե րում երաժշ տա կան նվա գակ ցու
թյու նը նե րա ռում է ոչ մի այն հայ կա կան ազ գա յին մե ղե դի ներ, այլ 
նաև ժա մա նա կա կից պա րեր ու ռիթ մեր: Ողջ խնջույ քում առանձ նա
հա տուկ տեղ ու դեր ու նի արա բա կան երաժշ տու թյու նը: Ի տար բե
րու թյուն հայ կա կան ավան դա կան հար սա նիք նե րի՝ սի րի ա հա յե րի 
հար սա նիք նե րում բա ցա կա յում է նվա գախմ բի ու ղեկ ցու թյամբ հար
սի տուն գնա լու ավան դույ թը: Նո րապ սակ նե րը հան դի պում են եկե
ղե ցում հայ կա կան երաժշ տու թյան հնչյուն նե րի ներ քո. ««Ու րախ լեռ» 
երգ ու նինք, եկե ղե ցա կան նե րը դա եր գում են ան պայ ման, երբ հարսն 
ու փե սան մտնում են եկե ղե ցի» (կին, 55 տա րե կան, ք. Երևան)45:

Հար սա նիք նե րին ոս կյա զար դե րի հետ մի ա սին գո յու թյուն ու նի 
նաև նվե րի դրա մա կան ձևը, սա կայն վեր ջին տա րի նե րին այն ավե
լի լայն տա րա ծում է գտնում. «Հի մա, որ ոս կին թան կա ցել է, և՛ մոտ 
հա րա զատ նե րը, և՛ հյու րե րը կա՛մ փող են նվի րում, կա՛մ մի ապ րանք 
են գնում տան հա մար, կա՛մ էլ բան կա յին հա շիվ ե րին են փո խան
ցում իրենց նվեր նե րը» (կին, 62 տա րե կան, ք. Երև ան)46:

Սի րի ա հա յե րի ամուս նա կան ծի սա կար գի մեջ է մտնում նաև 
հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյու նը, որը կազ մա կերպ վում է 
կա՛մ եվ րո պա կան երկր նե րում, կա՛մ Հա յաս տա նում, կա՛մ Սի րի ա յի 
շրջան նե րից որևէ մե կում: Հար սա նի քից հե տո զույ գե րի՝ տա նից 
դուրս անց կաց րած ժա մա նա կը սի րի ա հա յերն ան վա նում են «մեղ
րա միս», «մեղ րա լույս»:

Մշա կու թա յին և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի փոխ վե լուց հե տո 
սի րի ա հա յե րի պատ կե րա ցում ե րում փոխ վել են նաև հար սա նե
կան հան դի սու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մունքն ու դրանք 
Հա յաս տա նի պայ ման նե րում կազ մա կեր պե լու կա րև ո րու թյու նը: 
Քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են, որ ավե լի շատ երկ րորդ 
պլա նում է հայտն վել հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյու նը (հար

45 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
46 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյու նը կա րև ո րել են հարց ման մաս
նակ ցած սի րի ա հա յե րի մի այն 16 %ը, տե՛ս աղյու սակ 2)՝ պայ մա նա
վոր ված ֆի նան սա կան սուղ պայ ման նե րով, ին չու ոչ՝ նաև նոր հո
գե վի ճա կում հայտն վե լու ան խու սա փե լի փաս տով:

Այ սօր սի րի ա հա յե րի շրջա նում հար սա նե կան ծի սա կան տար
րե րը պահ պա նե լը, սի րի ա հայ հա մայն քում ըն դուն ված և տա րած
ված հար սա նե կան ավան դույթ նե րը շա րու նա կե լը կախ ված են մի 
քա նի կա րև որ գոր ծոն նե րից, որոնց մեջ կա րե լի է առանձ նաց նել 
նո րապ սակ նե րի էթ նիկ պատ կա նե լի ու թյու նը, նյու թա կան վի ճա կը 
և այլն:

Կախ ված նրա նից, թե ինչ էթ նիկ խմբի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են 
ամուս նա ցող զույ գե րը՝ նո րապ սակ նե րը սի րի ա հա յեր են, թե նրան
ցից մե կը՝ հա յաս տան ցի հայ, փոխ վում են հար սա նե կան հան դի սու
թյան կա րև որ տար րե րը, առա ջին հեր թին, ու տեստ ներն ու երաժշ
տու թյու նը: Եթե նո րապ սակ նե րը սի րի ա հա յեր են, ապա հար սա նե
կան հան դի սու թյուն նե րը կազ մա կեր պում են իրենց հա րա զատ 
դար ձած ավան դա կան տար րե րով. «Քա նի որ բո լոր հրա վի րյալ
ներն էլ հա լեպ ցի էին, ար դեն շատ նոր մալ էր, որ իրենք սի րի ա կան 
«սիս տե մով» պի տի անե ին: Եր գե րից շա տը արա բե րեն էր: Այն տեղ 
մենք Թա թա էինք լսում, Ար ման Հով հան նի սյան. կա րոտ կար Հա
յաս տա նի նկատ մամբ: Հի մա այս տեղ սաղ արա բե րեն են լսում, 
նվա գում, եր գում: Միշտ էլ այդ պես է՝ որ տեղ որ չես, կա րո տում ես» 
(տղա մարդ, 49 տա րե կան, ք. Երևան)47: «Ամուս նա ցող նե րը նոր էին 
եկել Հա լե պից: Խնջույ քի վայ րը հայ կա կան ռես տո րան էր, բայց 
նույ նիսկ եր գի չը Սու րի ա յից էր, ճա շե րը սու րի ա կան էին պատ վիր
ված» (կին, 58 տա րե կան, ք. Երև ան)48:

Եթե նո րապ սակ զույ գում մե կը հա յաս տան ցի հայ է, իսկ նման 
զույ գե րում հիմ ա կա նում աղ ջիկն է հա յաս տան ցի, ապա երաժշ
տու թյան մեջ ավե լի քիչ է նա խա պատ վու թյուն տրվում արա բա կա
նին, իսկ ու տեստ նե րը հիմ ա կա նում ընտր վում են հայ կա կան ռես

47 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
48 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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տո րա նի ճա շա ցու ցա կից, չնա յած որ իրենց քիմ քին հա ճե լի ու տեստ
նե րը հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում շա րու նա կում են զար դա րել 
հար սա նե կան սե ղան նե րը:

Ամուս նա ցող զույ գե րի և նրանց ազ գա կան նե րի ֆի նան սա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ Հա յաս տա նում փոխ
վել է նաև հար սա նե կան նվեր նե րի ար ժեքն ու ձևը, հար սա նե կան 
ճա նա պար հոր դու թյան մեկ նե լու տա րած վա ծու թյու նը. «Հի մա այս
տեղ ընդ հան րա ցավ դրամ տա լը, որով հե տև ինչ էլ որ առ նես այդ 
ան ձին, չպի տի պտտեց նի իր հետ» (տղա մարդ, 69 տա րե կան, ք. 
Երև ան)49:

2.3. Սի րի ա հա յե րի ամուս նու թյան օրի նա կա նա ցու մը
Այ լէթ նիկ և այլ կրո նա կան մի ջա վայ րում սի րի ա հա յերն ապ րել 

են հա յի ինք նու թյու նը պա հե լու առաջ նա յին գի տակ ցու թյամբ, որում 
կա րև ո րա գույն դեր է ու նե ցել կրոնն ու եկե ղե ցին: Հայ կա կան եկե
ղե ցին՝ լի նի առա քե լա կան, կա թո լիկ, թե ավե տա րան չա կան, սի
րիա հա յե րի կող քին է եղել նաև նրանց կյան քի կա րև որ իրա դար ձու
թյուն նե րի ժա մա նակ: Հե տև ա բար, եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյու
նը սի րի ա հայ նո րապ սակ նե րի հար սա նե կան ծե սի պար տա դիր և 
կա րև որ տարր է հա մար վում:

Հար սա նի քի օր վա կա րև որ հատ ված է հա մար վում նաև ամուս
նու թյու նը պաշ տո նա պես գրան ցե լու արա րո ղու թյու նը: Նույն օրը՝ 
պսա կադ րու թյու նից առաջ, զույ գե րը ներ կա յա նում են «Առաջ նոր
դա րան» (Սի րի ա յում հայ կա կան եկե ղե ցի նե րը խո շոր քա ղաք նե
րում ու նեն առաջ նոր դա րան ներ, օրի նակ, Հա լե պի Ազ գա յին առաջ
նոր դա րան)՝ ամուս նու թյու նը գրան ցե լու խնդրան քով: Առաջ նոր
դա րանն ըն դու նում է երի տա սարդ նե րի դի մու մը, իսկ հե տա գա 
իրա վա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պա տաս խա նա
տվու թյու նը՝ վերց նում իր վրա: Ար դյուն քում, ինչ պես սի րի ա հա յերն 
են ասում, իրենց տրա մադր վում է «ըն տա նե կան տետ րակ», որ տեղ 
նե րառ ված է նաև երի տա սարդ նե րի ամուս նա կան կար գա վի ճա կի 

49 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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պատ մու թյու նը, օրի նակ, տղա մար դը քա նի կին ու նի, քա նի՝ երե
խա:

Եվ պա տա հա կան չէ, որ այ սօր էլ ամուս նու թյան վա վե րաց ման 
ձև ե րից եր կու սի՝ եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյան և քա ղա քա ցի ա
կան գրանց ման հար ցում սի րի ա հա յե րի դիր քո րո շում ե րը մի ան շա
նակ են և քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րով ար տա հայտ ված են հե տև
յալ կերպ՝ նրանց բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը՝ 100 %ը, կա րև որ է 
հա մա րում զույ գե րի՝ եկե ղե ցով ամուս նու թյու նը, իսկ 96 %ը՝ ամուս
նու թյու նը նույն օրը պաշ տո նա պես գրան ցե լու փաս տը (տե՛ս աղյու
սակ 2):

Սի րի ա հա յե րի հա մար հար սա նե կան այս ավան դույթ նե րը 
պահ պա նե լու կա րև ո րու թյունն ար տա հայտ վում է ոչ մի այն գի տակ
ցա կան և զգա ցա կան մա կար դա կում, այլ նաև՝ վար քա յին, որի 
վկա յու թյունն են ստո րև բեր ված քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը: Ինչ
պես տես նում ենք գծա պատ կեր 6ից, սի րի ա հա յե րի գե րակ շիռ մե
ծա մաս նու թյու նը ամուս նու թյու նը գրան ցել է հար սա նի քի օրը կամ 
մին չև հար սա նի քը՝ այս դեպ քում ի նկա տի ու նե նա լով սի րի ա հայ 
հա մայն քում ըն դուն ված և կի րառ վող հար սա նի քի օր վա հա ջոր դա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Գծա պատ կեր 6
Ամուս նու թյան գրանց ման փու լը, հա մե մա տա կան պատ կեր

Չի գրանցվել

Երեխայի/ների ծնվելուց հետո

Հարսանիքից հետո, մինչև
առաջին երեխայի ծնունդը

Հարսանիքի օրը

Մինչև հարսանիքը

15,9%

12,2%

5,6%

61,7%

61,1%

3,1%

33,3%

7,1%

ՀՀ հայեր

Սիրիահայեր



ԱՐ ԴԻ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

262

Մի և նույն ժա մա նակ նկա տում ենք, որ շատ քիչ կշիռ են կազ
մում այն հա յաս տա նաբ նակ հա յե րը, ով քեր ամուս նու թյու նը պաշ
տո նա պես գրան ցե լու արա րո ղու թյու նը իրա կա նաց րել են հար սա
նի քի օրը կամ մին չև հար սա նի քը: «Ամուս նու թյան պար տա դիր 
գրան ցու մը ԶԱԳՍում50 խորհր դա յին օրենսդ րու թյան ծնունդն էր: 
ԶԱԳՍը, ար մատ ներ չու նե նա լով ավան դա կան ծի սա կա տա րու
թյուն նե րում, մի ա ժա մա նակ նախ կին ԽՍՀՄում ու նե նա լով պար
տա դիր հրա հանգ ված բնույթ, հա յե րի հար սա նե կան արա րո ղա
կար գում չի զբա ղեց րել պատ շաճ տեղ: Դրան սո վո րա բար հա տուկ 
նշա նա կու թյուն չեն տա լիս՝ բա ցա ռու թյամբ անհ րա ժեշտ դեպ քե րի: 
Թե՛ խորհր դա յին տա րի նե րին, թե՛ այժմ ամուս նու թյան գրան ցու մը 
սո վո րա բար կա տա րում են հար սի հղի ու թյան կամ առաջ նե կի 
ծննդյան ժա մա նակ»51:

Հա յաս տա նում ամուս նու թյան հա սա րա կա կան վա վե րա ցում 
այ սօր ավե լի շատ ըն կալ վում է պար տա դիր հար սա նե կան արա րո
ղու թյան, քան ՔԿԱԳի գրանց ման մի ջո ցով, որը, ինչ պես նշե ցինք, 
հա ճախ կա տար վում է հար սա նի քից շատ հե տո և հիմ ա կա նում 
առանց որևէ հան դի սա վո րու թյան52:

Սի րի ա հա յե րի հա մար որ քան կա րև որ է եկե ղե ցում պսա կա
դրու թյան փաս տը, նույն քան կա րև որ է նաև պսա կադ րու թյան ձևը, 
որը, Հա յաս տա նում տար բեր լի նե լով հան դերձ, ան հանգս տու թյան 
և զայ րույ թի զգա ցում եր է առա ջաց նում նրանց մեջ: «Մեր մոտ և ոչ 
մի այն՝ քրիս տո նե ու թյան մեջ, պսա կը հա տուկ արա րո ղու թյուն ու
նի, որը ո՛չ ես եմ գրել, ո՛չ՝ Դուք. Սուրբ գրքից առն ված բան է: Այդ 
արա րո ղու թյու նը պետք է ամե նա քի չը երեքքա ռորդ ժամ տևի: Այդ 
պսա կը ո՞նց սկսվեց, ո՞նց վեր ջա ցավ, մենք չհաս կա ցանք» (կին, 55 
տա րե կան, ք. Երև ան)53:

50 Ռու սե րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է՝ Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու
թյան ակ տե րի գրան ցում (ՔԿԱԳ):

51 Վար դա նյան Լ. Մ., նշվ. աշխ. էջ 200:
52 Շա գո յան Գ., «Յոթ օր, յոթ գի շեր» հա յոց հար սա նի քի հա մայ նա պատ

կեր: Եր.: «Գի տու թյուն» հրատ., 2011, 616 էջ, էջ 396:
53 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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Իրա կա նում, Հա յաս տա նում պսա կադ րու թյան արա րո ղու թյան 
ըն թաց քում գրա բա րով ըն թերց վում են այն մա սե րը, որոնց հա մար 
նա խա տես ված է եր գե ցո ղու թյուն՝ մեջ բե րում եր Ավե տա րա նից, 
մինչ դեռ աղոթք նե րի մի մասն ու քա րո զը կա տար վում են աշ խար
հա բար: Չնա յած դրան՝ ամ բողջ արա րո ղա կար գի բո վան դա կու
թյունն ու խոր հուր դը հիմ ա կա նում մում են ան հաս կա նա լի ինչ
պես պսակ վող նե րի, այն պես էլ ծե սը դի տող նե րի հա մար: Այ սօր վա 
պսա կադ րու թյան հատ ված են ներ թա փան ցել եկե ղե ցա կան որոշ 
ծե սեր, որոնք նախ կի նում կա տար վում էին այլ օրե րի և հա ճախ՝ 
եկե ղե ցուց դուրս, և որոնք այժմ հա մա տեղ ված են մեկ ծա ռա յու
թյան մեջ, և այս բո լոր ծե սերն իրա կա նաց վում են հնա րա վո րինս 
կարճ տար բե րա կով54:

Այս պի սով, ինչ պես ցույց տվե ցին ու սում ա սի րու թյան ար
դյունք նե րը, սի րի ա հա յե րը ամուս նա կան ծի սա կա տա րու թյուն նե րի 
մեջ ավե լի շատ կա րև ո րում են եկե ղե ցում պսա կադ րու թյու նը, քա
վո րի առ կա յու թյու նը, ինչ պես նաև ամուս նու թյու նը հար սա նի քի օրը 
գրան ցե լու արա րո ղու թյու նը: Եթե առա ջին եր կու սը նրանք կա րո
ղա նում և պահ պա նում են նոր սո ցի ալմշա կու թա յին մի ջա վայ րում, 
ապա վեր ջինս, ըստ Հա յաս տա նում ըն դուն ված սո վո րույ թի, այ լևս 
չի հա մար վում սի րի ա հա յե րի հար սա նե կան ծի սա կար գի պար տա
դիր տարր: Սրա հետ մեկ տեղ, սի րի ա հայ հա մայն քում ըն դուն ված և 
տա րած ված հար սա նե կան ավան դույթ նե րը շա րու նա կելն այ սօր 
կախ ված է նաև ամուս նա ցող զույ գե րի էթ նիկ պատ կա նե լի ու թյու
նից, նյու թա կան ու հո գե բա նա կան վի ճա կից:

54 Շա գո յան Գ., նշվ. աշխ. էջ 392:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐ ՐՈՐԴ

ՍԻ ՐԻ Ա ՀԱ ՅԵ ՐԻ ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ

3.1. Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ  
սի րի ա հա յե րի վե րա բեր մուն քը
 Վեր ջին տա րի նե րին հայ հա սա րա կու թյու նում ազ գա մի ջյան 

ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, են թարկ վե լով 
որո շա կի փո փո խու թյուն նե րի, ավե լի դրա կան է դար ձել: Այն ավե լի 
դրա կան երանգ է ստա նում, երբ հա մե մա տում ենք սի րի ա հա յե րի 
վե րա բեր մուն քի հետ: Ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը, հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի մո տա վո րա պես մեկ չոր
րորդ մա սը (տղա յի ամուս նու թյան դեպ քում՝ 24,2 %, աղջ կա ամուս
նու թյան դեպ քում՝ 23,1 %, տե’ս գծա պատ կեր 7) հա մա միտ է այն տե
սա կե տի հետ, որ ամուս նա նա լիս ազ գու թյու նը նշա նա կու թյուն չու
նի: Մինչ դեռ, նման տե սա կետ ու նե ցող սի րի ա հա յե րի կշի ռը մոտ 
վեց ան գամ պա կաս է՝ ի հա մե մատ հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի. 
նրանց մի այն 4 %ն է կի սում այդ մո տե ցու մը:

Սի րի ա հա յե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը դեմ է ազ գա մի ջ
յան ամուս նու թյուն նե րին (և՛ տղա յի, և՛ աղջ կա ամուս նու թյան դեպ
քում այն կազ մում է 84,0 %), և մի այն տաս հո գուց մեկն է կար ծում, 
որ նման ամուս նու թյուն կա րե լի է թույլ տալ, եթե ըն տա նիք նե րում 
պահ պան վի հայ ազ գա յին մշա կույթն ու ավան դույթ նե րը: Եվ սա 
ամե նև ին զար մա նա լի չէ, քան զի այ լէթ նիկ մի ջա վայ րում ապ րող 
հա յի էթ նիկ ինք նա գի տակ ցու թյան պահ պան ման և ու ծաց ման 
վտան գից պաշտ պա նե լու հար ցում մեծ նպաստ են ու նե ցել ազ գա
պահ պան ման գոր ծին ծա ռա յող մշա կու թա յին կազ մա կեր պու թյուն
նե րը, եկե ղե ցին և որ ամե նա կա րև որն է՝ ըն տա նի քը:

Այս հար ցին անդ րա դար ձել է նաև Ա. Ստե փա նյա նը իր հոդ
ված նե րից մե կում: Խառ նա մուս նու թյուն նե րը սփուռ քա հա յե րի մեջ, 
առա վել հա ճախ, դի տար կե լի էին եվ րո պա կան, քան մեր ձա վո րա
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րև ե լյան երկր նե րում, ինչն, ան շուշտ, պայ մա նա վոր ված է և կրո նա
կան մի ջա վայ րի գոր ծո նով: Եթե քրիս տո նե ա կան մի ջա վայ րում այ
լազ գու հետ ամուս նու թյու նը չէր քա ջա լե րում ըն տա նի քը, ավագ սե
րուն դը, ապա մահ մե դա կան մի ջա վայ րում խառ նա մուս նու թյու նը 
այ լակ րո նի հետ չէր քա ջա լե րում նաև հայ հա մայնքն ու եկե ղե ցին, 
որի ողջ նե րուժն ուղղ ված էր ոչ մի այն մշա կու թա յին, այ լև հո գև որ
կրո նա կան ինք նու րույ նու թյան պահ պան մա նը: Հարկ է նշել, սա
կայն, որ մահ մե դա կան մի ջա վայ րում բա ցա ռու թյուն էին կազ մում 
քրիս տո նյա արաբ նե րը: Նմա նօ րի նակ խառ նա մուս նու թյուն նե րը 
նույն պես չէ ին խրա խուս վում, սա կայն պա տա հում էր, երբ հայ տղան 
էր ամուս նա նում քրիս տո նյա արա բու հու հետ և ոչ հա կա ռա կը55:

55 Ստե փա նյան Ա., Սփյուռ քա հա յե րի խառ նա մուս նա կան ըն տա նիք նե րը 
19461948 թթ. ներ գաղ թի տա րի նե րին, Հայ ինք նու թյան որակ նե րի պահ
պա նու մը խառ նա մուս նու թյուն նե րում: Գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղով: 
Զե կու ցում ե րի ժո ղո վա ծու, Եր., «Նորք», 2010, էջ 47:

Գծա պատ կեր 7
Այ լազ գի նե րի հետ ամուս նու թյան նկատ մամբ վե րա բեր մունք, 

հա մե մա տա կան պատ կեր
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Հար ցի վե րա բե րյալ տե սա կետ նե րը կտրուկ փո փո խու թյան են 
են թարկ վում, երբ խոս քը գնում է հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի հետ 
ամուս նու թյան մա սին: Այս տեղ սի րի ա հա յե րի՝ սե փա կան հա մայն
քից դուրս ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ բա ցա սա կան վե րա բեր
մուն քը զի ջում է իր դիր քը՝ 84,0 %ից (տե՛ս գծա պատ կեր 7) դառ նա
լով 4,0 % (տե՛ս գծա պատ կեր 8): Սի րի ա հա յե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս
նու թյու նը հա վա նու թյուն է տա լիս հա յաս տան ցի հայսի րի ա հայ 
ամուս նու թյուն նե րին:

Գծա պատ կեր 8
Հա յաս տան ցի հայ–սի րի ա հայ ամուս նու թյա նը հա վա նու թյուն, 

հա մե մա տա կան պատ կեր

Երբ խոս քը վե րա բե րում է ար դեն անձ նա յին մա կար դա կում 
ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը, 2014 թվա կա նին 
մեր կող մից անց կաց րած ու սում ա սի րու թյունն այլ ցու ցա նիշ ներ է 
բա ցա հայ տել: Հարց մա նը մաս նակ ցած սի րի ա հա յե րի մոտ 60 %ը 
պատ րաստ է ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն ներ ձև ա վո րել հա յաս
տան ցի հա յե րի հետ, որ տեղ մեծ զանգ ված են կազ մում արա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Եվ պա տա հա կան չէ այս ցու ցա նի շը, 
քան զի դաշ տա յին նյու թե րի հա վաք ման ամ բողջ ըն թաց քում շատ 
քիչ են հան դի պել ամուս նա կան կամ նա խա ա մուս նա կան զույ գեր, 
որում կի նը լի նի սի րի ա հայ, իսկ տղա մար դը՝ հա յաս տան ցի հայ: 
Ավե լին, ամուս նու թյան նպա տա կով մինչ այժմ Հա յաս տան այ ցե լած 
սի րի ա հա յե րը 26 –55, նաև 66ից բարձր տա րիք ու նե ցող տղա մար
դիկ են:
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Գծա պատ կեր 9
Սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան  

մի ջին թվա բա նա կան ցու ցա նիշ (1 –7)

Հա մե մա տե լով սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան56 մա կար դակ նե
րը չորս տար բեր խմբե րում՝ սի րի ա հա յու թյուն, ՀՀ հա յու թյուն, քրիս
տո նյա արաբ նե րի խումբ և մահ մե դա կան արաբ նե րի խումբ (տե՛ս 
գծա պատ կեր 9), կտես նենք հե տև յալ պատ կե րը. սի րի ա հա յը սե փա
կան հա մայն քի ներ կա յա ցուց չին մի ան շա նակ ըն դու նում է որ պես 
զու գըն կեր: ՀՀ հա յի դեպ քում սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան մի ջին 
թվա բա նա կան ցու ցա նի շը 1,5 է, որը նշա նա կում է ամուս նա կանըն

56 Է. Բո գար դու սի սո ցի ա լա կան դիս տան ցի ա նե րի մո դի ֆի կաց ված սանդ
ղա կը (17 բա լա նոց սանդ ղակ, որ տեղ 1զու գըն կեր, 2ըն կեր, 3հա րև ան, 
4գոր ծըն կեր, 5նույն երկ րի քա ղա քա ցի, 6տու րիստ, 7նա խընտ րում են 
չտես նել երկ րում) ուղղ ված է խմբե րի դիս տան ցի ան հաս կա նա լուն: Սո
ցի ա լա կան դիս տան ցի ա յի սանդ ղա կը ցույց է տա լիս խմբե րի մի ջև հո
գե բա նա կան մտեր մու թյան աս տի ճա նը, որը նպաս տում է նրանց հեշտ 
կոմ մու նի կա ցի ա յին: Սո ցի ա լա կան առա վե լա գույն դիս տան ցի ան՝ 7 թի
վը, նշա նա կում է, որ խմբերն ավ տո նոմ են գոր ծում, հա ղոր դակ ցու թյունն 
այս դեպ քում հիմ ա կա նում սիմ վո լիկ, ֆոր մալ բնույթ է կրում: Նվա զա
գույն սո ցի ա լա կան դիս տան ցի ան՝ 1 թի վը, վկա յում է այն մա սին, որ եր կու 
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մի մյանց հետ հա րա բե րու թյուն նե րը կա ռու
ցում են՝ հաշ վի առ նե լով և ըն դու նե լով դի մա ցի նի բնո րոշ առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, յու րօ րի նա կու թյուն նե րը: Տե՛ս Սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու
թյան սանդ ղակ (Բո գար դու սի սանդ ղակ) http://vsetesti.ru/395/:
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կե րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար դա կով շփման պատ
րաս տա կա մու թյուն: Հա մե մա տած մահ մե դա կան արա բի՝ քրիս տո
նյա արա բի պա րա գա յում սի րի ա հա յը նա խընտ րում է փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի մեջ մտնել ըն կերհա րև ան մի ջան կյալ դաշ տում՝ 
ավե լի մոտ ըն կեր կա տե գո րի ա յին: Ամե նա թույլ կապն ար տա հայտ
վում է մահ մե դա կան արա բի հետ շփման պա րա գա յում, որը մո տե
նում է գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի սահ մա նին՝ մի ջին 
թվա բա նա կան ցու ցա նի շը 3,8:

Ինչ պես տե սանք հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից, Հա յաս
տան տե ղա փոխ վե լու առա ջին տա րի նե րին սի րի ա հա յերն այլ, մի
գու ցե կարծ րա տի պա յին մո տե ցում ու նե ին հար ցի վե րա բե րյալ, իսկ 
այ սօր եր կա րա տև բնա կու թյու նը նրանց շրջա նում, անձ նա կան, ըն
կե րա կան և գոր ծըն կե րա յին շփում ե րը նրանց հետ փո խել են հա
յաս տան ցի հա յին՝ որ պես զու գըն կեր ըն դու նե լու պատ րաս տա կա
մու թյան աս տի ճա նը:

Ընդ հան րա պես, սփյուռ քա հա յե րի շրջա նում հա յաս տան ցի 
«աղ ջիկ ու զե լու» սո վո րու թյու նը ար դի ա կան է եղել բո լոր ժա մա
նակ նե րում, որը շա րու նակ վում է նաև այ սօր: Դե ռևս առա ջին հայ
րե նա դար ձու թյան տա րի նե րին՝ հատ կա պես 1946 –1948 թթ.ին, ողջ 
Սփյուռ քը, բռնկված հայ րե նա սի րու թյան ոգով, առաջ նորդ վե լով 
«մեկ ազգ», «մեկ հայ րե նիք» կար գա խո սով՝ մի ա ձուլ վե լու, մեկ տեղ
վե լու, նաև Հա յաս տա նում ըն տա նիք կազ մե լով՝ «բո լո րո վին հայ ըլ
լա լու» երա զանքն ու ներ57:

Այդ տա րի նե րին, գա լով Հա յաս տան, «նրանք, ով քեր դե ռևս 
Սփյուռ քում երա զում էին հա յաս տան ցու հետ ամուս նաց նել իրենց 
զա վա կին, խու սա փե լով օտա րի հետ ըն տա նիք կազ մե լու հե ռա
նկա րից, ստեղծ ված իրա վի ճա կում, դեմ առ դեմ հան դի պե լով իրենց 
մի ան գա մայն ան հաս կա նա լի, օտա րո տի, ար հա մար հա կան, որոշ 
դեպ քե րում՝ նաև թշնա մա կան վե րա բեր մուն քի, տրա մագ ծո րեն փո

57 Ստե փա նյան Ա., Հայ րե նա դարձ նե րի են թա էթ նիկ ինք նա գի տակ ցու թյան 
դրսև ո րում երն ամուս նա կան կա պե րում: Ըն տա նի քի հե տա զոտ ման 
հիմ ախն դիր նե րը, «Գի տու թյուն» հրատ., Եր., 2001, էջ 97:
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խում են դիր քո րո շու մը՝ կտրա կա նա պես մեր ժե լով և բա ցար ձա կո
րեն անհ նար հա մա րե լով նման կա պե րը: «Մենք տե ղա ցիի աղ ջիկ 
տվո ղը չենք» ասե լով՝ մի ա ժա մա նակ տե ղա ցի նե րին բնու թագ րում 
էին իբ րև «կոշտ ու կո պիտ, վայ րե նի»: Քա նի որ խոր թա ցու մը երկ
կող մա նի էր, ապա տե ղա ցի ներն էլ իրենց հեր թին էին խու սա փում 
նման կա պե րից՝ հայ րե նա դարձ նե րին բնո րո շե լով իբ րև «սև ջուր 
(սուրճ) խմող ներ» կամ «հում միս (բաս տուր մա) ու տող ներ»»58:

Մեր կող մից անց կաց րած հե տա զո տու թյու նը հա յաս տան ցի 
հայսի րի ա հայ ամուս նու թյա նը հա վա նու թյուն չտա լու այլ պատ
ճառ ներ է բա ցա հայ տել: Ինչ պես տե սանք վե րև ում, 30,1 %ը, նույնն 
է, թե տաս հո գուց երե քը հակ ված չէ սի րի ա հա յի հետ ըն տա նիք 
կազ մե լու գա ղա փա րին: Այդ զանգ վա ծի մեջ ավե լի շատ են արա
կան, քան իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (հա մա պա տաս խա
նա բար, 32,2 % և 27,2 %): Տա րի քա յին առու մով էա կան օրի նա չա փու
թյուն չի բա ցա հայտ վել, սա կայն նկա տենք, որ չնչին տար բե րու
թյամբ հա վա նու թյուն չտվող նե րի զանգ վա ծում մեծ կշիռ են կազ
մում ավագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (երի տա սարդ ներ՝ 27,5 %, 
մի ջին սե րունդ՝ 29,6 %, ավագ սե րունդ՝ 31,8 %): Նմա նօ րի նակ պատ
կեր բնո րոշ էր նաև խորհր դա յին տա րի նե րին, երբ հե տա զո տող նե
րը գրում էին էթ նիկ խմբե րի ամուս նու թյան հար ցի մա սին՝ «հետ հի
սու նա կան նե րին ծնված, ամուս նու թյան տա րի քի նոր սե րունդն ար
դեն ձեր բա զատ ված է այդ բար դույ թից»59:

Սի րի ա հա յե րի խմբում հա յաս տան ցի հա յե րի հետ ըն տա նիք 
կազ մե լուն դեմ են ար տա հայտ վել մի այն երի տա սարդ իգա կան սե
ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Վեր լու ծե լով ստո րև բեր ված պատ ճառ նե րը՝ բա ցա հայ տում 
ենք, որ հա յաս տան ցի հա յե րի շրջա նում սի րի ա հա յին սե փա կան ըն
տա նիք չըն դու նե լու հիմ քե րը մե ծա մա սամբ կեն ցա ղամ շա կու թա յին 
են (ընդ հա նուր կշռում կազ մում են 39,8 %, տե՛ս աղյու սակ 3), որոնք 
հե տև յալ ար տա հայ տում երն ու նեն՝ սի րի ա հա յե րը տար բեր են 

58 Ստե փա նյան Ա., նշվ. աշխ. էջ 98:
59 Ստե փա նյան Ա., նշվ. աշխ. էջ 99:
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իրենց սո վո րու թյուն նե րով, ավան դույթ նե րով, կեն ցա ղով, տար բեր
վում են նաև մտա ծե լա կեր պով, ար ժեք նե րով և բնա վո րու թյամբ: 
Հա յաս տան ցի նե րը մտա վա խու թյուն ու նեն նաև, որ ամուս նու թյան 
պա րա գա յում նրանք չեն հե տևի «հայ կա կան» ավան դույթ նե րին, 
ար ժեք նե րին ու ծե սե րին:

Աղյու սակ 3
Հա յաս տան ցի հայսի րի ա հայ ամուս նա կան կա պը չըն դու նե լու 

հա յաս տան ցի նե րի պատ ճառ նե րը, %

Պատ ճառ ներ Հա ճախա-
կանու թյուն

Սո վո րու թյուն նե րով, ավան դույթ նե րով  
կեն ցա ղով (վատ) տար բեր վում են 23,7

Չեմ ու զում ուղ ղա կի/չեմ սի րում սի րի ա հա յե րին 13,6
Մտա ծե լա կեր պով, ար ժեք նե րով, բնա վո րու թյամբ 
տարբեր վում են 11,9

Ճիշտն այն է, որ «հա յը» «հա յի» հետ ապ րի,  
տե ղա ցիտե ղա ցի եմ ըն դու նում մի այն 7,6

Նրանք «արա բա ցած են», ար դեն հայ չեն 7,6
Ով Հա յաս տա նից դուրս է, հայ չեմ հա մա րում,  
«եր րորդ կար գի հայ» են 5,1

Չեն պահ պա նի հայ կա կան ավան դույթ նե րը,  
ար ժեք նե րը, ծե սե րը 4,2

Շա հա դի տա կան նպա տակ նե րով են  
ամուս նա նում տե ղի հա յե րը 4,2

Բռնու թյու նը շատ է Սի րի ա յում, տղա մար դիկ 
բռնա պետ են, կա նայք իրա վունք ներ չու նեն 2,5

Տար բեր վում են վար քով (վատ) 1,7
Պա տե րազ մի պատ ճա ռով 1,7
Այլ 2, 6
Դժվա րա նում է պա տաս խա նել 13,6
Ըն դա մե նը 100,0

Թե րևս վե րը նշված պատ ճառ ներն ար դեն բա ցա հայ տում են 
հա յաս տա նաբ նակ նե րի ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան մա կար դա կը, 
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սա կայն նրանց մի մա սի մոտ հա յի ինք նու թյան զգա ցո ղու թյուն ներն 
ավե լի են սրա նում, և օտար հա մա րե լով սի րի ա հա յե րին՝ դուրս են 
մղում սե փա կան խմբից հե տև յալ ձև ա կեր պում ե րով՝ ճիշտն այն է, 
որ «հա յը» «հա յի» հետ ապ րի, տե ղա ցիտե ղա ցի եմ ըն դու նում մի
այն; նրանք «արա բա ցած են», ար դեն հայ չեն; ով Հա յաս տա նից 
դուրս է, հայ չեմ հա մա րում, «եր րորդ կար գի հայ են» (ընդ հա նուր 
զանգ վա ծում կազ մում է 20,3 %, տե՛ս աղյու սակ 3): Այս տեղ հատ կա
պես ու շադ րու թյան է ար ժա նի սի րի ա հա յե րին՝ որ պես հայ չըն դու նե
լու, ավե լին, նրանց արա բա ցած հա մա րե լու փաս տը: Նույն իրա վի
ճակն է եղել նաև 1970ական թթ.ին, երբ սի րի ա հա յե րը էթ նիկ յու
րա յին նե րի մեջ օտար վել ու մերժ վել են: Այդ պայ ման նե րում ձև ա
վոր վում է ներ գաղ թած հա յի նոր ինք նու թյուն՝ հայ, բայց երկ րորդ 
կար գի, տե ղա ցուն ստո րա դաս վող, առն վազն՝ նրան ոչ նման60:

Սի րի ա հա յե րի հետ ամուս նու թյա նը հա վա նու թյուն չտա լու պատ
 ճառ նե րի մեջ մեծ մաս են կազ մում նաև անձ նա յին մա կար դա կի պա
տաս խան նե րը՝ հղում անե լով պար զա պես ցան կու թյան բա ցա կա յու
թյա նը, «հաշ վար կով ամուս նու թյան» գա ղա փա րը չկի սե լուն և այլն:

Հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի պա տաս խան նե րում ակ նարկ վում է 
նաև սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րին վե րագր վող գեն դե րա յին ան հա
վա սա րու թյան և ըն տա նե կան բռնու թյան մա սին: Նրանք կար ծում 
են, որ սի րի ա հայ տղա մար դիկ ըն տա նի քում բռնա պետ են, իսկ կա
նայք՝ իրա վա զուրկ: Մեծ հայ րե նա դար ձու թյան տա րի նե րին, երբ 
Խորհր դա յին Հա յաս տան էին ներ գաղ թել ոչ մի այն սի րի ա հա յե րը, 
այլ մո տե ցում է եղել տե ղա ցի հա յե րի պատ կե րա ցում ե րում. «Նո
րեկ տղա մարդ կանց բնու թագ րե լիս նշում էին, որ վեր ջին ներս մեղ
մա բա րո են, կա նանց նկատ մամբ բռնու թյուն ներ չեն կի րա ռում և, 
ընդ հան րա պես, լավ են կին պա հում»61:

Իրա կա նում, թե ինչ քա նով է տա րած ված բռնու թյու նը սի րի ա
հա յե րի շրջա նում և ինչ պատ կե րա ցում եր ու նեն նրանք ըն տա նե

60 Ստե փա նյան Ա., XX դա րի հայ րե նա դար ձու թյու նը հա յոց ինք նու թյան 
հա մա կար գում, Եր., «Գի տու թյուն» հրատ., 2010, էջ 239:

61 Ստե փա նյան Ա., նշվ. աշխ. էջ 216:
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կան բռնու թյան մա սին, կբա ցա հայ տենք աշ խա տու թյան հա ջորդ 
էջե րում:

Ամ փո փե լով թե ման՝ մեկ ան գամ ևս փաս տենք, որ սի րի ա հա յե
րի շրջա նում բա վա կա նին բարձր է այ լէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի 
նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան մա կար դա կը, ավե լին, 
այն սրա նում է հատ կա պես այ լակ րոն ազ գե րի հա մա տեքս տում: 
Եր կար տա րի ներ, ապ րե լով և կեն սա գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լով 
մահ մե դա կան աշ խար հում, սի րի ա հա յե րը հա յի ինք նու թյան պահ
պան ման գոր ծում եկե ղե ցուց հե տո կա րև որ դե րա կա տա րու թյու նը 
վե րագ րում են ըն տա նի քին, ուս տիև, հայ կա կան մի ջա վայ րից զույ
գի ընտ րու թյունն այդ գոր ծըն թա ցի հա ջո ղու թյան հա մար ամե նա
կա րև որ երաշ խիքն է:

Ի տար բե րու թյուն սի րի ա հա յե րի, որոնց մե ծա մաս նու թյու նը 
կողմ է հա յաս տան ցի նե րի հետ ամուս նու թյա նը, վեր ջին ներս ավե լի 
ան հան դուր ժո ղա կան են և սի րի ա հա յե րին դժվա րու թյամբ են ըն
դու նում սե փա կան ըն տա նիք ներ: Գեն դե րա յին ցու ցա նիշն այս հար
ցում կա րև որ գոր ծոն է հա մար վում, քան զի մե ծա մա սամբ արա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են, որ հա վա նու թյուն չեն տա լիս սի րի ա
հա յե րի հետ ամուս նու թյա նը: Ընդ որում, այս վե րա բեր մուն քը փո
խա դարձ է այն իմաս տով, որ սի րի ա հայ աղ ջիկ նե րի մե ծա մաս նու
թյու նը նույն պես դեմ է ար տա հայտ վել հա յաս տան ցի տղա նե րի հետ 
ամուս նու թյա նը: Օտարյու րա յին տա րան ջատ ման պատ ճառ ներն 
ավե լին, քան հիմ ա վոր են, և հաս նում են՝ ընդ հուպ մին չև անձ նա
յին մա կար դակ:

3.2. Ըն տա նե կան բռնու թյան վե րա բե րյալ ըն կա լումն եր
ՀՀի ան կա խա ցու մից հե տո առ կա քա ղա քա կան, սո ցի ալ

տնտե սա կան, մշա կու թա յին և այլ բնույ թի խնդիր նե րը հան գեց րել 
են ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի ագ րե սիվ բնույ թին՝ ընդ հուպ 
մին չև ըն տա նե կան բռնու թյան: Ըն տա նե կան բռնու թյուն է հա մար
վում հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը, որն ար
տա հայտ վում է պար բե րա բար կրկնվող ֆի զի կա կան (ապ տակ, 
ծեծ), հո գե բա նա կան (հայ հո յանք, ան տե սում, բա ժան ման սպառ նա



IV. ...ՍԻ ՐԻ Ա ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ՆԵ ՐԻ ԷԹ ՆՈՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

273

լիք), սե ռա կան (կամ քին հա կա ռակ սե ռա կան բնույ թի գոր ծո ղու
թյուն ներ), տնտե սա կան (աշ խա տան քի ար գելք, գու մա րից զրկում) 
ճնշում ե րով ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցած ան ձանց 
մի ջև՝ ամու սինկին, ծնողերե խա, ամուս նու ծնող ներ և այլն:

Կախ ված սո ցի ալմշա կու թա յին մի ջա վայ րից՝ տար բեր են ոչ 
մի այն բռնու թյան դրսև ո րում երն ու տա րած վա ծու թյու նը, այլ նաև 
դրա մա սին հա սա րա կա կան ըն կա լում ե րը: Հա յաս տան տե ղա
փոխ ված 200 սի րի ա հայ կա նանց շրջա նում 2013 թվա կա նին իրա
կա նաց ված սո ցի ո լո գի ա կան հար ցու մը62 նպա տակ է ու նե ցել ի հայտ 
բե րել հա մայն քի կա նանց շրջա նում գեն դե րա յին բռնու թյան ձև երն 
ու տա րած վա ծու թյու նը: Պարզ վում է, որ սի րի ա հայ կա նանց գրե թե 
կե սը պատ կե րա ցում չու նի այն հար ցի մա սին, թե ըն տա նե կան 
բռնու թյան իմաս տով ինչ պի սին է իրա վի ճա կը հա յաս տա նյան հա
սա րա կու թյու նում: Օրի նակ, այն տե սա կե տի շուրջ, թե ըն տա նե կան 
բռնու թյու նը Հա յաս տա նում տա րած ված խնդիր է, 47,4 %ը դժվա րա
ցել է կար ծիք հայտ նել: Չնա յած նկա տենք, որ 41,3 %ը, այ սինքն՝ 
մոտ տաս հո գուց չոր սը, հա մա ձայ նել է վե րը բեր ված մո տեց ման 
հետ, ինչն ար դեն լուրջ և մտա ծե լու տե ղիք տվող ցու ցա նիշ է:

Մեկ այլ հար ցում, որը վե րա բե րում է կա նանց հան դեպ բռնու
թյա նը, ցու ցա նի շը փոխ վում է՝ ի օգուտ հայ հա սա րա կու թյա նը: Սի
րի ա հայ կա նանց մի այն 32,5 %ն է լի ո վին կամ մա սամբ հա մա ձայ
նել այն դա տո ղու թյան հետ, որ կա նանց հան դեպ բռնու թյան խնդի
րը դե ռևս ակ տո ւալ է Հա յաս տա նում, քա նի որ հա սա րա կու թյունն 
ան տար բեր է բռնու թյան զո հե րի հան դեպ, իսկ գե րակ շիռ մա սը 
(53,1 %ը) կրկին դժվա րա ցել է կար ծիք հայտ նել դա տո ղու թյան 
շուրջ63:

Աշ խա տու թյան այս մա սում կանդ րա դառ նանք հո գե բա նա կան, 
տնտե սա կան և ֆի զի կա կան բռնու թյան ձև ե րի ըն կա լում ե րի վեր

62 Տե՛ս «Սի րի ա յից տե ղա հան ված կա նայք փնտրում են անվ տանգ ապաս
տան Հա յաս տա նում» հե տա զո տա կան ար դյունք նե րի հաշ վետ վու թյուն, 
Մարդ կա յին զար գաց ման մի ջազ գա յին կենտ րոն (ICHD), Երև ան, 2013:

63 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 16:
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լու ծու թյա նը: Մեր կար ծի քով, սե ռա յին բռնու թյունն ու սում ա սի րու
թյան ավե լի զգա յուն թե մա է, որին առան ձին ու շադ րու թյուն չի 
հատ կաց վել, սա կայն վե րը նշված հե տա զո տու թյան ար դյունք ներն 
ան հա տա կան մա կար դա կով որո շա կի պատ կեր ուր վագ ծում են. 
«Ներ կա ամուս նու կող մից բռնու թյան դեպ քե րի առ կա յու թյան մա
սին վկա յել են հինգ կին (2,5 %), որոն ցից մե կը նշել է հա մա րյա բո լոր 
տե սա կի հնա րա վոր բռնու թյուն նե րի մա սին: Այս դեպ քում կի նը դի
մել է ծնող նե րի օգ նու թյա նը, իսկ բռնու թյան պատ ճա ռը հա մա րում է 
խան դը: Մնա ցած չորս դեպ քե րը վե րա բե րել են հա մայն քա յին կյան
քին մաս նակ ցե լու ար գել քին, տնա յին կա լան քին կամ գու մար չտրա
մադ րե լուն, ին չը կա նանց կող մից լուրջ խնդիր չի հա մար վել»64:

Ընդ հա նուր առ մամբ, սի րի ա հա յե րը լա վա տես են նաև ըն տա
նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի գնա հատ ման հար ցում:

Գծա պատ կեր 10
Ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի գնա հա տում,  

հա մե մա տա կան պատ կեր

Գծա պատ կեր 10ի ար դյունք նե րը, իհար կե, սու բյեկ տիվ մա
կար դա կով բա ցա հայ տում են սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րում տի րող 

64 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 15:
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մթնո լոր տը՝ սի րի ա հա յե րի գե րակ շիռ մա սը՝ 72,0 %ը, շատ լավ է 
գնա հա տում սե փա կան ըն տա նիք նե րում ձև ա վոր ված հա րա բե րու
թյուն նե րը՝ ի տար բե րու թյուն հա յաս տան ցի նե րի: Սա կայն, եթե 
միա  վո րում ենք «շատ լավ» և «լավ» տար բե րակ նե րը, դրա կան 
մթնո լոր տը գրե թե հա վա սա րա չափ տա րած վում է և՛ սի րի ա հայ, և՛ 
հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի վրա: Չնա յած սրան՝ մի ջին մա
կար դա կի ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն ներն ավե լի շատ բնո
րոշ են հա յաս տա նաբ նակ, քան սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րին (հա մա
պա տաս խա նա բար, 7,8 % և 4,0 %): Վեր ջին նե րիս մեջ բա ցա կա յում, 
իսկ հա յաս տան ցի նե րի մեջ 1,7 % է կազ մում ըն տա նե կան հա րա բե
րու թյուն նե րը բա ցա սա կան գնա հա տող նե րի զանգ վա ծը:

Աղյու սակ 4
Ըն տա նե կան բռնու թյան մա սին պատ կե րա ցում եր,  

հա մե մա տա կան պատ կեր, %

Բռնու թյան ձև եր Սի րի ա հա յեր ՀՀ հա յեր

Թե թև վի ճա բա նու թյուն, լեզ վակ ռիվ 8,0 12,5
Ար հա մար հանք 36,0 31,8
Հայ հո յանք 60,0 57,7
Սպառ նա լիք՝ բռունցք նե րով 84,0 82,7
Ծնող նե րի և այլ ազ գա կան նե րի 
հետ շփման ար գելք 88,0 78,3

Հա րև ան նե րի, ըն կեր նե րի և 
ծա նոթ նե րի հետ շփման ար գելք 68,0 68,2

Ազատ ժա մա նակն՝ ըստ նա խա սի
րու թյուն նե րի անց կաց նե լու ար գելք 76,0 57,9

Աշ խա տան քի ար գելք 92,0 66,9
Ապ տակ 88,0 79,7
Ծեծ 96,0 88,3

Սի րի ա հա յե րի շրջա նում հո գե բա նա կան բռնու թյան ըն կալ ման 
մեջ առաջ նա յին երեք ձև երն են՝ ծնող նե րի և այլ ազ գա կան նե րի հետ 
շփման ար գել քը, բռունցք նե րով սպառ նա լի քը և ազատ ժա մա նակն 
ըստ նա խա սի րու թյուն նե րի անց կաց նե լու ար գել քը (հա մա պա տաս
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խա նա բար, 88,0 %, 84,0 %, 76,0 %, տե՛ս աղյու սակ 4): Ինչ պես տես նում 
ենք, թե թև վի ճա բա նու թյուն/լեզ վակ ռի վը՝ որ պես հո գե բա նա կան 
բռնու թյան ձև, ըն կալ վում է շատ փոքր զանգ վա ծի կող մից, չնա յած 
հա յաս տան ցի նե րի շրջա նում այդ ցու ցա նի շը մի փոքր բարձր է:

Ի տար բե րու թյուն հո գե բա նա կա նի՝ սի րի ա հա յե րի գե րակ շիռ 
մա սը (92,0 %) զգա յուն է տնտե սա կան բռնու թյան ձև ե րից՝ ըն տա նի
քում աշ խա տան քի ար գել քի նկատ մամբ և նկա տե լի ո րեն շատ ավե
լի, քան հա յաս տա նաբ նակ հա յե րը: Ֆի զի կա կան բռնու թյան հար
ցում ևս նկա տենք, որ, հա յաս տա նցի նե րի հետ հա մե մա տու թյամբ, 
սի րի ա հա յե րը՝ որ պես բռնու թյան դրսև ո րում եր, ավե լի շատ են ըն
կա լում ծեծն ու ապ տա կը:

Հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի, հատ կա պես տղա մարդ կանց կոպ
տու թյան մա սին նկա տում և խո սում են սի րի ա հայ կա նայք, ին չը նաև 
հիմ ա կան պատ ճառ նե րից մեկն է նրանց զու գըն կեր չդի տար կե լու 
հար ցում՝ «Գի տե՞ք ինչ՝ այս տեղ տղա մար դիկ կո պիտ են կա նանց 
հան դեպ: Կա րող է նոր սե րուն դը ավե լի լավ է, չգի տեմ: Բայց հի մա 
40 տա րե կան նե րը կո պիտ են շատ, չնա յած որ իրենք շատ ազատ են, 
իրենց ճամ փա նե րը շատ ազատ են: Ես այս տեղ տե սա, թե ինչ պես 
տղա մար դը դրսում ծե ծեց իր կնո ջը: Ինչ խնդիր էլ լի նի, մե՛կ է՝ չի՛ կա
րե լի: Իմ բե րա նը բաց էր մնա ցել: Կի նը նուրբ է, ո՞նց կա րե լի է նման 
բան անել: Կա րող է բո լո րը նույ նը չեն, մեր մոտ էլ կան, բայց այդ 
մար դուն ես մարդ չեմ հա մա րում» (կին, 27 տա րե կան, ք. Երև ան)65:

Այս պի սով, ինչ պես ցույց տվե ցին մեր ու սում ա սի րու թյան ար
դյունք նե րը, ըն տա նե կան բռնու թյան դրսև ո րում ե րի նկատ մամբ 
սի րի ա հա յերն ավե լի զգա յուն են, քան հա յաս տա նաբ նակ հա յե րը, 
ընդ որում, այն ավե լի ար տա հայտ ված է ֆի զի կա կան և տնտե սա
կան բռնու թյան հա մա տեքս տում: Չնա յած ըն տա նե կան բռնու թյան 
հար ցում մե ղադ րանք նե րը փո խա դարձ են, այ նո ւա մե նայ նիվ, մենք 
գտնում ենք, որ սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի ըն տա նիք
նե րում բռնու թյան տա րած վա ծու թյունն ու դրա հա մե մա տա կան վեր
լու ծու թյու նը պա հան ջում են առան ձին և խո րը ու սում ա սի րու թյուն:

65 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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3.3. Ըն տա նե կան ար ժեք ներ և նոր մեր
Սի րի ա հա յե րի տե ղա փոխ վե լը Հա յաս տան մի այն ֆի զի կա կան 

տե ղա շարժ չէ, այլ կեն սա ձևի և մտա ծե լա կեր պի փո փո խու թյուն, 
որը են թադ րում է ողջ ար ժե քա յին հա մա կար գի վե րա նա յում: Ար
ժեք նե րը հա սա րա կու թյան ընդ հա նուր պատ կե րա ցում երն են ցան
կա լիի, ճշմա րի տի, օգ տա կա րի մա սին: Դրանք ապա հո վում են հա
սա րա կու թյան ին տեգ րա ցի ան և օգ նում են ան հա տին՝ կեն սա կան 
կա րև որ իրա վի ճակ նե րում ընտ րու թյուն կա տա րե լու հար ցում:

Ինչ պես տես նում ենք աղյու սակ 5ի ար դյունք նե րից, և՛ սի րի ա
հա յե րի, և՛ հա յաս տան ցի հա յե րի հա մար կյան քի կա րև որ իմաստ նե
րը պտտվում են երեք ար ժեք նե րի շուրջ՝ ըն տա նիք, առող ջու թյուն, 
աշ խա տանք, չնա յած որ դրանք տար բեր էթ նիկ խմբե րի հա մար 
գտնվում են կա րև ո րու թյան տար բեր աս տի ճան նե րում: Ըն տա նի քը 
միշտ էլ առանձ նա հա տուկ տեղ ու դեր է ու նե ցել հայ ժո ղովր դի ար
ժե քա յին հա մա կար գում, որ տեղ էլ նա ապ րե լիս լի նի: Հա մաշ խար
հայ նա ցու մը, եվ րո պա կան ար ժեք նե րի ներ թա փան ցու մը հայ հա
սա րա կու թյուն, ինչ պես նաև ներ քին սո ցի ալտնտե սա կան խնդիր
նե րը չեն ստվե րել ըն տա նի քի դե րը հա յաս տան ցի նե րի կյան քում, և 
պա տա հա կան չէ, որ աշ խա տան քից և առող ջու թյու նից առաջ նա յին 
նրանք կա րև որ են հա մա րում ըն տա նի քը:

Սի րի ա հա յե րի մոտ, սա կայն, իրա վի ճակն այլ նկա րագ րու թյուն 
է ստա նում: Վեր ջին շրջա նի իրա դար ձու թյուն նե րը՝ պա տե րազ մը 
Սի րի ա յում, Հա յաս տան տե ղա փո խու թյու նը, վեր ջի նիս սո ցի ալ
տնտե սա կան խնդիր նե րը սի րի ա հա յե րի ար ժե քա յին կողմ ո րո
շում ե րի վրա որո շա կի ազ դե ցու թյուն են ու նե նում: Պա տե րազ մից 
մա զա պուրծ եղած և հա յաս տա նյան տնտե սա կան կյանք ոտք դրած 
սի րի ա հա յե րի հա մար առաջ նա յին են դառ նում առող ջու թյունն ու 
աշ խա տան քը՝ եր րորդ տե ղում թող նե լով ըն տա նի քը: Ար տա հայտ
ված կշիռ նե րի ոչ այն քան մեծ տար բե րու թյամբ հան դերձ՝ վե րո
նշված երեքն էլ կեն սի մաստ ար ժեք ներ են66, որոնք ուղղ ված են 

66 Սույն վեր լու ծու թյան հա մար հիմք ենք վերց րել ար ժեք նե րի հե տև յալ 
տի պա բա նու թյու նը՝ իդե ա լա կան, ին տե րակ ցի ոն, սո ցի ա լա կա նաց նող, 
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իրաց նե լու մարդ կանց կյան քի հա մար նշա նա կա լի գոր ծու նե ու թյան 
ընդ հա նուր իմաստ նե րը:

Աղյու սակ 5
Կյան քի կա րև որ ար ժեք նե րը, հա մե մա տա կան պատ կեր, %

Կա րև որ ար ժեք նե րը Սի րի ա-
հա յեր Կա րև որ ար ժեք նե րը ՀՀ  

հա յեր

Առող ջու թյու նը 26,2 Ըն տա նի քը 18,0

Աշ խա տան քը 26,2 Առող ջու թյու նը 17,6

Ըն տա նի քը 25,0 Աշ խա տան քը 16,7

Կրո նը 7,1 Կրթու թյու նը 12,3

Կրթու թյու նը 7,1 Ըն կեր նե րը 8,4

Աշ խա տա վար ձը 3,6 Աշ խա տա վար ձը 7,9

Ըն կեր նե րը 3,6 Կրո նը 6,1

Աշ խա տան քա յին 
կա րի ե րան 1,2 Հանգս տի  

կազ մա կեր պու մը
4,7

Հանգս տի  
կազ մա կեր պու մը 0,0 Աշ խա տան քա յին 

կա րի ե րան
3,8

Ճա նա պար հոր դե լը 0,0 Ճա նա պար հոր դե լը 2,5

Քա ղա քա կա նու թյու նը 0,0 Քա ղա քա կա նու թյու նը 1,6

Այլ 0,0 Այլ 0,4

Ըն դա մե նը 100,0 Ըն դա մե նը 100,0

կեն սի մաստ: Իդե ա լա կան ար ժեք ներն ուղղ ված են պար զա գույն կամ 
առաջ նա յին պա հանջ մունք նե րին, որոնք նշա նա կա լի են կյան քի շա րու
նա կու թյան և պահ պա նու թյան հա մար (բա րե կե ցու թյուն, հար մա րա
վե տու թյուն, անվ տան գու թյուն): Ին տե րակ ցի ոն ար ժեք ներն ուղղ ված 
են ավե լի բարդ պա հանջ մունք նե րի, որոնք վե րա բեր վում են այլ մարդ
կանց հետ փո խազ դե ցու թյա նը, շփմա նը: Սո ցի ա լա կա նաց նող ար ժեք նե
րը նույն պես ուղղ ված են բարդ պա հանջ մունք նե րի՝ յու րաց նե լու հա մար 
տվյալ էթ նո սի ար ժեք նե րը, նոր մե րը, վար քի ձև ե րը, սո վո րույթ նե րը: Կեն
սի մաստ ար ժեք նե րը ավե լի բարձր են՝ ըստ բար դու թյան և ֆունկ ցի ա նե
րի, և ուղղ ված են լրաց նե լու մարդ կանց՝ ամ բողջ կյան քի հա մար նշա նա
կա լի գոր ծու նե ու թյան ընդ հա նուր իմաստ նե րը: Տե՛ս Зд ра во мыс лов А.Г., 
Пот реб но сти, ин те ре сы, цен но сти. М., По ли тиз дат, 1986, էջ 6872:
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Կրո նը մահ մե դա կան մի ջա վայ րում ապ րող հա յի հա մար եղել 
և մում է հա յա պահ պա նու թյան կա րև որ և առաջ նա յին գոր ծիք նե
րից մե կը, և պա տա հա կան չէ, որ այն հա ջորդ կա րև որ ար ժեքն է 
սի րի ա հա յե րի կյան քում՝ ի տար բե րու թյուն հա յաս տա նաբ նակ հա
յի, ում ար ժե քա յին հա մա կար գում այն յո թե րորդ տե ղում է գտնվում: 
Այս տար բե րու թյանն ակա նա տես կլի նենք նաև աշ խա տու թյան հա
ջորդ էջե րում, երբ սի րի ա հա յե րը հա յաս տան ցի նե րի ար ժե հա մա
կար գին բնո րոշ չեն հա մա րում քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րը՝ որ պես 
ըն տա նի քի ձև ա վոր ման և գո յա տև ման կա րև որ գրա վա կան:

Կրթու թյունն ու ըն կե րու թյու նը՝ որ պես սո ցի ա լա կա նաց նող և 
ին տե րակ ցի ոն ար ժեք ներ, ավե լի շատ կա րև որ վում են հա յաս տա
նաբ նակ հա յե րի, քան սի րի ա հա յե րի կող մից, ընդ որում, եթե ար
ժեք նե րի ընդ հա նուր հա մա կար գում կրթու թյու նը մեկ մա կար դա կով 
տե ղը զի ջում է կրո նին, ապա ըն կե րու թյու նը՝ եր կու մա կար դա կով 
կրթու թյա նը և աշ խա տա վար ձին: Աշ խա տա վար ձը՝ որ պես բա րե կե
ցու թյան ցու ցա նիշ, չնա յած կշիռ նե րի տար բե րու թյա նը, հա վա սար 
մա կար դա կի կա րև ո րու թյուն է ստա նում սի րի ա հա յե րի և հա յաս
տան ցի նե րի հա մար:

Հարկ է նշել նաև, որ սի րի ա հա յե րի ներ կա հո գե վի ճա կում և 
հա յաս տա նյան ներ կա սո ցի ալքա ղա քա կան մի ջա վայ րում նրանց 
բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյան հա մար ան կա րև որ են դառ նում քա
ղա քա կա նու թյու նը, ճամ փոր դելն ու հանգս տի կազ մա կեր պու մը:

Ըն տա նի քը հա մա րե լով կյան քի կա րև որ ար ժեք նե րից մե կը՝ 
սի րի ա հա յերն ու նեն նաև սե փա կան պատ կե րա ցում ե րը ըն տա նե
կան ար ժեք նե րի, սե փա կան հա մայն քի և ան հա տա կան մա կար դա
կում ըն դուն ված նոր մե րի վե րա բե րյալ, որոնք բա ցա հայտ վում են 
ներ քև ում բեր ված դա տո ղու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան շնոր հիվ (տե՛ս 
աղյու սակ 6):

Երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան և հե տա գա նոր մալ կեն սա
գոր ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման հա մար, ըստ սի րի ա հա յե րի 92 %ի, 
կա րև որ գոր ծոն է հա մար վում ըն տա նի քի ամ բող ջա կա նու թյու նը և 
եր կու ծնող նե րի ներ կա յու թյու նը նրանց կյան քում: Սի րի ա հա յե րի 
նույն քան զանգ վածն էլ կրկին հակ ված է այն գա ղա փա րին, որ 
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ծնող նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը դրա նով չեն ավարտ վում, քան
զի նրանք պետք է ամեն ինչ անեն երե խա նե րի հա մար: Այս իմաս
տով երե խա յա պաշ տու թյան երև ույ թը հա մե մա տա բար քիչ է տա
րած վում հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի շրջա նում (87,7 %), չնա յած 
նրանց մոտ ևս գե րա կա է այն դիր քո րո շու մը, որ ծնող նե րը պա
տաս խա նա տու են երե խա նե րի առող ջու թյան, եր ջան կու թյան և հա
ջո ղու թյան հա մար:

Աղյու սակ 6
Ըն տա նե կան նոր մե րի մա սին պատ կե րա ցում եր,  

հա մե մա տա կան պատ կեր, %

Դա տո ղու թյուն ներ Սի րի ա-
հա յեր

ՀՀ 
հա յեր

Երե խան կա րող է նոր մալ զար գա նալ  
մի այն լրիվ ըն տա նի քում 92,0 93,0

Ծնող նե րի պարտքն է ամեն ինչ անել 
երե խա նե րի հա մար 92,0 87,7

Կնոջ կյան քը լի ար ժեք է, եթե նա  
երե խա ներ ու նի 88,0 87,2

Կա րե լի է ար դա րաց նել այն կնո ջը, ով 
ցան կա նում է երե խա ու նե նալ՝ առանց 
ամուս նա նա լու

8,0 28,7

Ըն դու նե լի է, որ չա մուս նա ցած աղ ջիկն 
ու տղան ապ րում են մի ա սին, նույ նիսկ 
եթե չեն պլա նա վո րում ամուս նա նալ

12,0 13,1

Ամուս նու թյունն իր դարն ապ րել է 8,0 9,5
Կա րե լի է ար դա րաց նել ար հես տա կան 
ընդ հա տու մը, եթե ամու սին նե րը չեն 
ցան կա նում երե խա ու նե նալ

40,0 32,3

Այս ամե նին ի պա տաս խան՝ հա յե րի ար ժե քա նոր մա տիվ հա
մա կար գում ձև ա վոր ված այն իմաս տը, որ երե խան կնոջ կյան քի լի
ար ժե քու թյան, եր ջան կու թյան գրա վա կանն է, կիս վում է ինչ պես սի
րի ա հա յե րի, այն պես էլ հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի մե ծա մաս նու
թյան կող մից (ՀՀ հա յեր և սի րի ա հա յեր, հա մա պա տաս խա նա բար, 
87,2 % և 88,0 %, տե՛ս աղյու սակ 6):
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Երե խա յի՝ կնոջ կյան քին իմաստ տա լու դե րը, սա կայն, ստվեր
վում է, երբ առաջ է գա լիս ավան դա կան ըն տա նիք նե րին բնո րոշ 
կեր պա րը պահ պա նե լու հար ցը: Սի րի ա հա յե րի շրջա նում տաս հո
գուց մի այն մեկն է հան դուր ժո ղա կան գտնվել այն երև ույ թի նկատ
մամբ, որ կի նը կա րող է մայ րա նալ՝ առանց ըն տա նիք կազ մե լու: 
Հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի շրջա նում, սա կայն, այս թիվն ավե լի, 
քան եռա պատկ վում է՝ մե ծաց նե լով հան դուր ժո ղա կան զանգ վա ծի 
կշի ռը հայ հա սա րա կու թյու նում և մեզ՝ բո լո րիս, ակա նա տես դարձ
նե լով ավան դա կա նի կող քին ար դի հա յացք նե րի մի ա ժա մա նա կյա 
գո յու թյան փաս տին (ՀՀ հա յեր և սի րի ա հա յեր, հա մա պա տաս խա
նա բար, 28,7 % և 8,0 %, տե՛ս աղյու սակ 6):

Շա րու նա կե լով սի րի ա հա յե րի՝ ամուս նու թյանն առնչ վող ար ժե
քա նոր մա տիվ հա մա կար գի վե րու ծու թյու նը՝ նկա տենք, որ տղա յի և 
աղջ կա մի ջև ազատ հա րա բե րու թյուն նե րի կողմ ա կից են մի այն 
12,0 % սի րի ա հա յեր: Նրանց գե րակ շիռ մա սի ար ժե քա յին հա մա
կար գը դուրս է մղում նաև ոչ հայ կա կան, օտար, եվ րո պա կա նից 
ազդ ված երև ույթ նե րը՝ ամուս նու թյա նը տա լով ար ժա նի տեղ ու դեր 
հայ երի տա սար դի կյան քում («ամուս նու թյունն իր դա րը ապ րել է» 
դա տո ղու թյա նը հա մա կար ծիք է եղել մի այն 8,0 %ը):

Բա ցի զուտ ամուս նու թյու նը կա րև ո րե լուց՝ սի րի ա հա յե րը կա
րև ո րում են նաև զույ գե րի ամուս նու թյա նը նա խոր դող ծա նո թու թյան 
ձևը: Ինչ պես տես նում ենք գծա պատ կեր 11ից, նրանք հստակ և 
ավե լի շատ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք (48,0 %) ու նեն վեր ջին տա
րի նե րին ծնված ու զար գա ցում ապ րող երև ույ թի՝ հա մա ցան ցա յին 
ծա նո թու թյուն նե րի և ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Այս իմաս
տով հայ հա սա րա կու թյու նում մեկ ու կես ան գամ մթնո լորտն ավե լի 
ան հան դուր ժո ղա կան է դառ նում և վե րա բեր մուն քը՝ ավե լի բա ցա
սա կան: Հե տաքրք րա կան է նաև այն ար դյուն քը, որ մո տե ցու մը 
նույնն է և՛ տղա յի, և՛ աղջ կա պա րա գա յում:
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Գծա պատ կեր 11
Հա մա ցան ցի մի ջո ցով ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ  

վե րա բեր մունք, հա մե մա տա կան պատ կեր

Այս պի սով, սի րի ա հա յե րի ար ժե քա նոր մա տիվ հա մա կար գում 
առանձ նա հա տուկ տեղ ու դեր ու նեն ըն տա նիքն ու ըն տա նե կան 
նոր մե րը, որոնք ձև ա վոր վում և զար գա նում են քրիս տո նե ա կան ար
ժեք նե րի հիմ քի վրա՝ որո շա կի իմաս տով տար բե րե լով նրանց հա
յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րից: Ինչ պես տե սանք, սի րի ա հա յերն 
ավե լի շատ ան հան դուր ժո ղա կան են մի այ նակ մոր ինս տի տու տի և 
երի տա սարդ նե րի ազատ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ՝ հա մա
րե լով դրանք օտա րա ծին և ոչ հա յե ցի երև ույթ ներ:

3.4. Հայ կա կան ըն տա նի քը  
սի րի ա հա յե րի պատ կե րա ցումն ե րում
Քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րը սի րի ա հա յե րի հա մար հան դի սա

ցել/հան դի սա նում են հիմ ա քար՝ «սի րի ա հայ կա կան» ըն տա նե
կան կյան քի ձև ա վոր ման և այ սօր նաև հա յաս տա նաբ նակ ըն տա
նիք նե րի գնա հատ ման հար ցում: Սի րի ա հա յե րի կող մից եր կու ըն
տա նիք նե րին (սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ) վե րագր վող հատ
կա նիշ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան, ինչ պես նաև ար դեն 
անդ րա դարձ կա տա րած թե մա նե րի մի ջո ցով աշ խա տու թյան այս 
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հատ վա ծում նպա տակ ու նենք դուրս բե րել հայ կա կան ըն տա նի քի 
մո դե լը նրանց պատ կե րա ցում ե րում:

Գրա կա նու թյան մեջ առանձ նաց վում են քրիս տո նյա ըն տա նիք
նե րին բնո րոշ մի շարք հատ կա նիշ ներ՝ ըն տա նի քում պետք է գե րա
կա յի փո խա դարձ սե րը, հար գանքն ու վստա հու թյու նը, փո խօգ նու
թյու նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը, մե ծա հո գու թյու նը, նե րե լու կա
րո ղու թյու նը և այլն, չնա յած այս տեղ ան պայ ման պետք է հաշ վի առ
նել ազ գա յինէթ նիկ մշա կույթն ու հա սա րա կու թյան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը: Մեր պա րա գա յում պետք է դի տար կել նաև հե տև յալ 
հան գա ման քը՝ տվյալ հա սա րա կու թյու նում այդ ըն տա նիք նե րը մե
ծա մաս նու թյու՞ն, թե՞ փոք րա մաս նու թյուն են կազ մում: Սի րի ա հա յե
րը, ապ րե լով մահ մե դա կան երկ րում և Սի րի ա յի հա սա րա կու թյան 
մեջ հա մար վե լով փոք րա մաս նու թյուն, բնա կա նա բար, ըն տա նի քի և 
ըն տա նե կան ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ այլ՝ հա յաս տա նաբ նակ նե րից 
տար բեր հա յացք ներ են որ դեգ րել, ին չին ակա նա տես եղանք նաև 
աշ խա տու թյան նա խորդ էջե րում: Ինչ պես բազ միցս նշվել է, սփյուռ
քում ըն տա նի քը եղել է առաջ նա յին ագենտ նե րից մե կը՝ ազ գա յին 
ինք նու թյան ձև ա վոր ման, ազ գա յին ավան դույթ նե րի և վար քի ձև ե
րի յու րաց ման ու փո խանց ման և, մեծ հաշ վով, հա յա պահ պա նու
թյան հար ցում: Հա յաս տա նում հա յա պահ պա նու թյան խնդի րը դուրս 
է գա լիս հայ ըն տա նիք նե րի գոր ծա ռույթ նե րի շար քից՝ փո խե լով 
նրանց դե րա կա տա րու թյան առաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Այս պա րա
գա յում սփյուռ քից ներ գաղ թած հա յը հայ րե նի քում տես նում է այլ 
ըն տա նիք, շփվե լով կամ չշփվե լով նրանց հետ՝67 հա մե մա տում է սե
փա կան ըն տա նի քի հետ ու իր ար ժե քա յին հա մա կար գի դի տան կյու
նից բնու թագ րում այն:

Աղյու սակ 7ում տո կո սա յին ար տա հայ տու թյամբ դուրս են բեր
ված այն հատ կա նիշ նե րը/դա տո ղու թյուն նե րը, որոն ցով սի րի ա հա
յե րը բնու թագ րել են սե փա կան հա մայն քի և հա յաս տա նաբ նակ ըն
տա նիք նե րին: Հատ կա նիշ նե րը ներ կա յաց ված են զու գա հեռ և հա

67 Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ սի րի ա հա յե րի 72,8 %ն է եր բևէ 
առն չու թյուն ու նե ցել հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի հետ:
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կա նիշ զույ գե րով՝ դրա կան ու բա ցա սա կան: Նրանց հա մար հայ 
ըն տա նի քի մո դե լը՝ ի թիվս ար դեն քննարկ ված թե մա նե րի, ձև ա
վոր վում է նաև հե տև յալ հար ցե րի տի րույ թում.

1. Ըն տա նի քի ամ րու թյուն, ամու սին նե րի  
հա վա տար մու թյուն,

2. Ըն տա նի քում քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րի պահ պա նում,
3. Ազ գա յին ավան դույթ նե րի պահ պա նում,
4. Գեն դե րա յին հիմ ա հարց,
5. Ամու սինկին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույթ,
6. Երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյուն,
7. Ըն տա նի քի տնտե սա կան վարք:
Առա ջին ցու ցա նի շը, որն ար տա հայտ վում է դրա կան և բա ցա

սա կան հատ կա նիշ նե րի մեծ հա ճա խա կա նու թյամբ, վե րա բե րում է 
ըն տա նի քի ամ րու թյա նը. այն, որ ըն տա նե կան կա պերն ամուր են, 
զույ գե րը հա մե րաշխ են ու հա վա տա րիմ, ամուս նա լու ծու թյան սո վո
րու թյուն չկա, բա ցի այն, որ սի րի ա հա յե րը շատ են կա րև ո րել, նաև 
ավե լի բնո րոշ հա մա րել են իրենց ըն տա նիք նե րին՝ 12,5 %՝ մոտ երեք 
ան գամ շատ հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի հա մե մա տու թյամբ: 
Նկա րագր ված հատ կա նի շի բա ցա սա կան զույ գը, ըստ սի րի ա հա յե
րի, բնո րոշ է մի այն հա յաս տաբ նակ ըն տա նիք նե րին: Խո րաց ված 
հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ ևս սի րի ա հա յե րը անդ րա դար ձել են 
այս հար ցին՝ կրկին իրենց ըն տա նիք նե րի հետ հա մե մա տու թյուն 
անց կաց նե լով. «Մար դիկ ին չո՞ւ են ամուս նա նում, ին չո՞ւ են երե խա 
ու նե նում, որ լավ պա հեն իրենց երե խա նե րին, չէ՞: Չնա յած այս տեղ 
մար դիկ ու րիշ նպա տակ ներ ու նեն. տղա մարդն ան պայ ման պի տի 
սի րու հի ու նե նա: Մեր մոտ այդ պի սի բան չկա: Կա րող է՝ կա, բայց 
մեր մոտ ոչ մեկ չի ասում՝ սի րու հի չու նես, ու րեմն՝ տղա մարդ չե՛ս: 
Սա ինձ հա մար ապուշ բան է՝ ո՛չ հայ կա կա նու թյան հետ կապ ու նի, 
ո՛չ հա յու թյան: Սա ռուս նե րից մնա ցած բան է» (տղա մարդ, 49 տա
րե կան, ք. Երև ան)68:

68 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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Աղյու սակ 7
Սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րին  
բնո րոշ դա տո ղու թյուն նե րի հա կա նիշ զույ գեր, %

Ըն տա նիք նե րին բնո րոշ հա կա նիշ դա տո ղու թյուն ներ

Դրա կան
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1) Ամուս նա լու ծու թյան 
սո վո րու թյուն չկա, 
ըն տա նե կան կա պերն 
ամուր են, զույ գե րը 
զի ջող են, հա մե րաշխ, 
սի րով, հա վա տա րիմ

4,8 12,5 1) Շատ են ամուս նա լու
ծու թյուն նե րը, հան
դուր ժող չեն իրար 
նկատ մամբ, ազատ 
հա րա բե րու թյուն նե րի 
կողմ ա կից են

5,6 0,0

2) Քրիս տո նե ա կան 
կյան քով են ապ րում, 
աստ վա ծա վախ, 
ըն տա նե կան սրբու
թյու նը հար գող

1,6 5,8 2) Հա վա տի պա կաս 
կա, ըն տա նե կան 
սրբու թյուն չու նեն 

4,8 0,0

3) Ավան դա պաշտ, 
հա յե ցի, պահ պա նո ղա
կան

,8 6,7 3) Օտա րա մոլ, ռու սա
մետ

1,6 0,0

4) Կնոջ և տղա մար դու 
մի ջև հա վա սա րու
թյուն, հար գանք կնոջ 
նկատ մամբ

1,6 2,5 4) Կի նը երկ րոր դա յին է 
ըն տա նի քում, կո պիտ 
են կա նանց նկատ
մամբ

4,8 1,7

5) Սրտա մոտ են 
ամու սին նե րը, հա րա
բե րու թյուն նե րը պարզ 
են, զար գա ցած, կիրթ

7,2 5,0 5) Ըն տա նե կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը 
ձև ա կան են, կեն ցա ղա
յին, չզար գա ցած

0,8 2,5

6) Հար գա լից մե ծե րի 
նկատ մամբ

1,6 5,0 6) Ան հար գա լից 
մե ծե րի նկատ մամբ

1,6 0,8

7) Խնա յող, տնտե սա
կան հաշ վար կով են 
ապ րում, հա մեստ

3,2 0,8 7) Պարտ քով ծախ սեր 
են անում, ու տողխմող 
են

4,8 0,8
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Աղյու սակ 7ում բեր ված երկ րորդ դա տո ղու թյու նը վե րա բե րում 
է քրիս տո նե ու թյան մեջ կա րև որ վող ըն տա նի քի ար ժե քի իմաս տա
վոր մանն ու պահ պան մա նը: Սի րի ա հա յե րի դի տար կում ե րով ու 
գնա հա տա կան նե րով՝ Հա յաս տա նում ապ րող ըն տա նիք նե րում պա
կա սում է հա վա տը, հե տև ա բար, սրա նով պայ մա նա վոր ված, չի կա
րև որ վում ըն տա նի քի ար ժե քը, իսկ իրենք, ընդ հա կա ռա կը, ապ րե
լով քրիս տո նե ա կան կյան քով, գի տակ ցում ու պահ պա նում են ըն
տա նի քի ար ժե քը: Եթե վեր ջինս՝ դրա կան հատ կա նի շը, շատ քիչ 
չա փով բնո րոշ են հա մա րել հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րին 
(իրենց հա մե մա տու թյամբ 3,5 ան գամ ավե լի քիչ), ապա բա ցա սա
կան դա տո ղու թյուն նե րով ընդ հան րա պես չեն բնու թագ րում իրենց. 
«Մենք սուրբ ըն տա նիք ներ կհա մար վինք: Մին չև հի մա, եթե ան
գամ ես իմ ձայ նը բարձ րաց նեմ աղջ կաս վրա, չի ասի՝ մա մա՛, ես 
մեծ եմ ար դեն, մի՛ խո սիր: Մենք այդ պես կապ րինք» (կին, 55 տա
րե կան, ք. Երև ան)69:

Սի րի ա հա յերն ընդ հան րա պես իրենց չեն վե րագ րում նաև 
օտա րա մո լու թյու նը, այլ, փո խա րե նը, շեշ տում են ավան դա պաշտ ու 
պահ պա նո ղա կան լի նե լու մա սին՝ 6,7 %: Ազ գա յին ավան դույթ նե րը 
չպահ պա նող, օտար վարք ու բար քով ապ րող հա յաս տա նաբ նակ
նե րի մեջ (թե պետ քա նա կա կան ցու ցա նի շը շատ փոքր է՝ 1,6 %, սա
կայն այն մեծ և կա րև որ է դառ նում հա մե մա տու թյուն անց կաց նե
լով) նրանք առանձ նաց րել են հատ կա պես երի տա սարդ նե րին: Եվ 
սա այն խումբն է, որ եր կա րա տև շփում ե րի ար դյուն քում սի րի ա
հայ երի տա սար դու թյան հա մար վատ օրի նակ կա րող է ծա ռա յել/ է 
ծա ռա յում, որի մա սին ասում են հենց իրենք՝ սի րի ա հայ երի տա
սարդ նե րը. «Մեր մոտ ըն տա նի քը սրբու թյուն է: Մեր պա պա նե րը 
մեզ վա խով էին ապ րեց նում, որ մենք այլ ազ գի մեջ ենք ապ րում, 
պետք է ու շա դիր լի նենք, ակում բից զատ ու րիշ տեղ չգնանք: Ակում
բում ըն կե րա կան շրջա նակ է մի այն, ու րիշ բա ներ չես տես նի: Մենք 
մին չև 18 –19 տա րե կա նը երե խա էինք, չէ ինք մտա ծում ու րիշ բա նի 
մա սին: Իսկ այս տեղ դպրո ցից ար դեն սկսում են: Մեր մոտ աղ ջի կը, 

69 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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որ տղա յին ասի՝ արի՛ ըն կե րու թյուն անենք, դա ան կա րե լի բան է: 
Իսկ այս տեղ ար դեն եղ բայրս լրիվ փոխ վեց. մտնում է սե նյակ, աղ
ջիկ նե րի հետ խո սում: Այս տեղ աղ ջիկ ներն են ժա մադ րում» (կին, 27 
տա րե կան, ք. Երև ան)70:

 Ըն տա նի քի մո դե լի կա ռուց ված քում սի րի ա հա յե րը կա րև ո
րել և անդ րա դար ձել են նաև ամու սին նե րի իրա վունք նե րին ու պար
տա կա նու թյուն նե րին: Տղա մար դու և կնոջ հա վա սա րու թյան ու հար
գան քի հար ցում ևս շա րու նա կում են օրի նա կե լի հա մա րել իրենց, 
չնա յած, ըստ քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի, տար բե րու թյուն ներն 
այն քան էլ էա կան չեն: Այս հար ցում առա ջա դի մա կան հա յացք ներ 
ու նեն հատ կա պես սի րի ա հայ երի տա սարդ տղա նե րը. «Ես հա յա
վա րի «խա սյաթ նե րը» չեմ սի րում. ոնց որ տղան իրա վունք ու նի, 
այն պես էլ աղ ջի կը պետք է իրա վունք ու նե նա իր խոս քե րի, իր ընտ
րու թյուն նե րի մեջ: Մենք գնում ենք այս ճա նա պար հով, ու դա ես 
հա մա րում եմ ամե նա ճիշտ բա նը: Ոչ թե տղա յի ասա ծը պի տի լի նի 
և վերջ» (տղա մարդ, 26 տա րե կան, ք. Երևան)71: Աղյու սա կում բեր
ված ար դյունք նե րից նկա տում ենք, որ այս հար ցում բա ցա սա կան 
բնու թագ րի չը տա րած վում է նաև սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի վրա, 
չնա յած հա մե մա տու թյան մեջ կրկին ակն հայտ է, որ, ըստ նրանց, 
հա յաս տա նաբ նակ նե րի շրջա նում է, որ կա նայք ավե լի երկ րոր դա
յին են ըն տա նի քում, և տղա մար դիկ՝ կո պիտ կա նանց նկատ մամբ 
(մոտ երեք ան գամ ավե լի):

Հա ջորդ բնու թագ րի չով սի րի ա հա յե րը բա ցա հայ տում են իրենց 
ըն տա նիք նե րի թե րու թյու նը՝ պարզ և ան կեղծ փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի ձև ա վոր ման հար ցում օրի նա կե լի հա մա րե լով հա յաս
տան ցի նե րին: Նրանք կար ծում են, որ իրենց ըն տա նիք նե րում ամու
սինկին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կեն ցա ղա յին մա կար դա կի վրա 
են գտնվում և ավե լի շատ ձև ա կան են (երեք ան գամ ավե լի բարձր է 
այս ցու ցա նի շը), մինչ դեռ, հա յաս տան ցի ներն իրենց ըն տա նիք նե րը 
կա ռու ցում են ջերմ, պարզ ու զար գա ցած հա րա բե րու թյուն նե րի 

70 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
71 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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հիմ քի վրա: Սի րի ա հա յե րի հետ խո րին հար ցազ րույց նե րի ար
դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նից բա ցա հայ տում ենք ըն տա նի քում նման 
հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ ման կա րև որ դե րա կա տա րին՝ կնո ջը: 
Մեջ բե րենք սի րի ա հայ երի տա սար դի հետ հար ցազ րույ ցից մի հատ
ված. «Ես, ճիշտն ասած, սի րի ա հայ աղ ջիկ նե րից մի այլ կար գի 
զզվում եմ: Այն տեղ էլ էր այս պես: Ճիշտ է, խո սում էի, բան, բայց 
հե ռու էի մնում: Ըն կե րու թյու նը, որ ամե նա պարզ բանն է, իմ առաջ 
պայ ման ներ է դնում: …Դրա հա մար էլ ես նպա տակ դրե ցի, որ Հա
յաս տա նից եմ աղ ջիկ ընտ րե լու, որով հե տև իրենք հաս կա ցող են, 
ու սյալ են, զար գա ցած են: Եվ այդ պես էլ եղավ» (տղա մարդ, 29 տա
րե կան, ք. Երև ան)72:

Հա ջորդ դա տո ղու թյու նը դի տար կենք երե խա նե րի դաս տի ա
րա կու թյան հա մա տեքս տում, քան զի մե ծե րի նկատ մամբ հար գան
քի դրսև ո րու մը, առա ջին հեր թին, ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան 
ար դյունք է: Այս առու մով դրա կան և բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րը 
հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի վրա տա րած վում են հա վա սար 
չա փով (հար գա լից են մե ծե րի նկատ մամբ՝ 1,6 %, ան հար գա լից են՝ 
1,6 %), իսկ սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րում դրա կա նը մոտ վեց ան գամ 
գե րա զան ցում է բա ցա սա կա նին (հար գա լից են մե ծե րի նկատ մամբ՝ 
5,0 %, ան հար գա լից են՝ 0,8 %):

Սի րի ա հա յերն ըն տա նի քի տնտե սա կան վար քի վե րա բե րյալ 
հա կա սա կան պատ կե րա ցում եր ու նեն, ընդ որում, թե ման ակն
հայտ ու կա րև որ է դառ նում հենց Հա յաս տա նում, երբ հան դի պում 
են իրեն ցից տար բեր ըն տա նիք նե րի: Սրա մա սին են վկա յում սե
փա կան ըն տա նիք նե րի վե րա բե րյալ՝ փոքր, իսկ հա յաս տա նաբ նակ 
ըն տա նիք նե րի դեպ քում՝ շատ քիչ տար բեր վող քա նա կա կան ցու ցա
նիշ նե րը: Ամեն դեպ քում, սի րի ա հա յերն ավե լի շատ բա ցա սա կան, 
քան թե դրա կան երան գա վոր մամբ են խո սում հա յաս տան ցի հա յե
րի առա տա ձեռ նու թյան և, ընդ հան րա պես, ըն տա նի քի տնտե սա
կան կյան քի կազ մա կերպ ման մա սին (դրա կան հատ կա նիշ՝ 3,2 %, 
բա ցա սա կան հատ կա նիշ՝ 4,8 %):

72 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
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Բա ցի դրա կան և բա ցա սա կան՝ հա մե մա տու թյան մեջ քննարկ
վող հատ կա նիշ նե րից՝ սի րի ա հա յերն այլ բնու թագ րիչ նե րով ևս 
նկա րագ րում են հայ ըն տա նիք նե րին, որոնք վե րա բե րում են նե րըն
տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ կա րև որ վող մարդ կա յին հատ
կա նիշ նե րին, ըն տա նի քում կնոջ աշ խա տե լու փաս տին և այլն: Վեր
ջի նիս պա րա գա յում մեզ իրա վունք չվե րա պա հե ցինք գնա հա տել՝ 
որ պես դրա կան կամ բա ցա սա կան, սա կայն այն հան գա ման քը, որ 
սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րում կա նայք և տա րի քով մե ծե րը չեն աշ խա
տում, իսկ ըն տա նի քի ֆի նան սա կան ծախ սե րը հո գում է տղա մար
դը, շատ սի րի ա հա յե րի կող մից ըն դուն ված նորմ է (ՀՀում ապ րող 
հա յե րին բնո րոշ՝ 0,8 %, սի րի ա հա յե րին բնո րոշ՝ 10,0 %): Այս երև ույ թը 
հա յաս տան ցի նե րի կող մից նկատ վել է դե ռևս մեծ հայ րե նա դար ձու
թյան տա րի նե րին. «Հայ րե նա դարձ նե րի ըն տա նիք նե րում ըն դուն
ված չէր, որ կա նայք աշ խա տեն: Աշ խա տո ղը տղա մարդն էր, որն էլ 
հո գում էր ըն տա նի քի կա րիք նե րը»73:

Վե րը նշված բնու թագ րիչ նե րը, ընդ հան րաց րած և ըստ դրա
կան, բա ցա սա կան ու չե զոք հատ կա նիշ նե րի խմբա վո րած, ար տա
ցոլ ված են ստո րև բեր ված գծա պատ կե րում:

Գծա պատ կեր 12
Սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի բնու թագ րու մը՝  

ըստ սի րի ա հա յե րի

73 Ստե փա նյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 215:



ԱՐ ԴԻ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

290

Ինչ պես տես նում ենք գծա պատ կեր 12ից, սի րի ա հա յե րի ինք
նագ նա հա տա կա նը բա վա կան բարձր է սե փա կան խմբին բնու թագ
րե լիս. դրա կան գնա հա տա կա նը հաս նում է մին չև 61,7 %ի: Հա յաս
տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րին նույն պես դրա կան հատ կա նիշ ներ են 
վե րագ րել նրանք (41,6 %), սա կայն, երբ դի տար կում ու հա մե մա տում 
ենք բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րի շրջա նա կում, ապա վեր ջինս՝ 
դրա կա նի նկատ մամբ, գե րակշ ռում է ան հա մե մատ ավե լի շատ:

Չմո ռա նա լով կարծ րա տի պե րի գո յու թյան և սե փա կան խում բը 
դի մա ցի նի հա մե մատ սո վո րա բար ավե լի բարձր գնա հա տե լու փաս
տի մա սին՝ այ նո ւա մե նայ նիվ, անհ րա ժեշտ է մտա ծել նաև սի րի ա
հա յե րի բա ցա սա կան գնա հա տա կան նե րի մա սին, քան զի դրանք 
շա րու նա կում են գո յու թյուն ու նե նալ նաև հա յաս տա նաբ նակ ըն տա
նիք նե րի հետ շփման պա րա գա յում: Ու սում ա սի րու թյան ար դյունք
նե րը ցույց են տա լիս, որ շփման դեպ քում կար ծի քը կի սով չափ է 
դրա կան՝ 51,0 %. հատ կա նիշ նե րի մոտ մեկ երր րորդ մա սը՝ 28,6 %, 
գտնվում է բա ցա սա կան տի րույ թում (տե՛ս գծա պատ կեր 13):

Գծա պատ կեր 13
Սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի բնու թագ րու մը՝  

ըստ շփման փաս տի

Հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րին բա ցա սա կան հատ կա նիշ
նե րով բնու թագ րող սի րի ա հա յե րի զանգ վա ծում գե րակշ ռում են 
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հիմ ա կա նում կա նայք և մի ջին սե րուն դը, չնա յած վեր ջին խումբն 
ավե լի շատ բա ցա սա կան հատ կա նիշ ներ է օգ տա գոր ծել նաև սի
րիա  հայ ըն տա նիք նե րին բնու թագ րե լիս:

Վե րը բեր ված բնու թագ րիչ նե րի, ինչ պես նաև նա խորդ են թա
գլուխ նե րում քննարկ ված նյու թի հի ման վրա նկա րագ րենք սի րի ա
հա յե րի ար ժե քա նոր մա տիվ հա մա կար գում ար մա տա ցած հայ կա
կան ըն տա նի քի մո դե լը.

 ▪ Հայ ըն տա նի քը պետք է ստեղծ վի մի այն հայ կա կան եկե ղե
ցու խո րա նի առաջ, իսկ հե տա գա յում զար գա նա մի այն ու 
մի այն քրիս տո նե ա կան ավան դույթ նե րի և ար ժեք նե րի հիմ
քի վրա:

 ▪ Հայ ըն տա նի քը պետք է լի նի ամ բող ջա կան և ամուր՝ շնոր
հիվ ամու սին նե րի հա վա տար մու թյան և հա մե րաշ խու թյան: 
Ամուս նա լու ծու թյուն ներն ու երկ րորդ ամուս նու թյուն նե րը 
պետք է բա ցառ վեն հա յոց ամուս նա կան մշա կույ թից:

 ▪ Երե խան կնոջ եր ջան կու թյան գրա վա կանն է, բայց պետք է 
ծնվի ամ բող ջա կան ըն տա նի քում: Նա խընտ րե լի է, որ ըն
տա նի քում եր կու որ դի և մեկ դուստր լի նեն, ու դաս տի ա րակ
վեն եր կու ծնող նե րի կող մից հայ կա կան ոգով՝ մե ծե րի նկատ
մամբ հար գա լից, նրանց լսող ու խո նարհ, օտար վարք ու 
բար քե րից հե ռու74:

 ▪ Ըն տա նի քի գլխա վո րը պետք է լի նի տղա մար դը կամ տան 
ավագ կի նը: Ժո ղովր դա վա րա կան հի մունք նե րով որո շում
ներ կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցում կա րև որ է և պար տա դիր 
գլխա վո րից ավե լի կիրթ ու բա նի մաց ան ձի ներ կա յու թյունն 
ըն տա նի քում:

74 Այս առու մով հե տաքր քիր է մա նա վանդ հայ րե րի մո տե ցու մը: Մեջ բե րում 
եմ խո րին հար ցազ րույց նե րից մի հատ ված. «Մեր մոտ՝ Սի րի ա յում, մի ու
թյուն ներ կա յին, տղա նե րին ու ղար կում էինք, որ ազ գա յին, հայ կա կան, 
եկե ղե ցա կան դաս տի ա րա կու թյուն ստա նա յին: Որ իջ նում եմ քա ղաք, 
ստիպ ված տղա յիս էլ հետս եմ իջեց նում, որ ինքն էլ ազ գա յին շրջա նակ 
ու նե նա, ազ գա յին մտա ծե լա կերպ: Բայց, քա նի որ այս տեղ փո ղո ցը, դրսի 
ըն տա նիք նե րի հա մա կարգն ու րիշ է, պետք է մի քիչ սան ձը ամուր պա
հես», (տղա մարդ, 39 տա րե կան, ք. Աբո վյան), Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Կո
տայք, 2014:
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 ▪ Հայ ըն տա նի քում կնոջ և ամուս նու իրա վունք ներն ու պար
տա կա նու թյուն նե րը թե պետ սահ ման ված են ոչ ֆոր մալ, սա
կայն այդ «իրա վա հա րա բե րու թյու նը» պարզ է և մի ան շա
նակ՝ ըն տա նի քը ֆի նան սա պես պետք է ապա հո վի տղա
մար դը, իսկ կի նը պա տաս խա նա տու լի նի կեն ցա ղա յին կա
րև որ և երկ րոր դա յին հար ցե րի հա մար:

 ▪ Այս ամե նի հետ մեկ տեղ, ամու սինկին փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը պետք է վեր լի նեն կեն ցա ղա յին մա կար դա կից. և՛ 
կնոջ, և՛ ամուս նու զար գա ցած ու կիրթ լի նե լը խրա խու սե լի է 
հայ ըն տա նիք նե րում:
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ԳԼՈՒԽ ՉՈՐ ՐՈՐԴ
ՍԻ ՐԻ Ա ՀԱ ՅԵ ՐԻ ՆՊԱՍ ՏԸ  
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ  
ԵՎ ՏՆՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔՈՒՄ

4.1. Հա յաս տա նում սի րի ա հա յե րի գոր ծու նե ու թյան  
սո ցի ալ-տնտե սա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը
Սի րի ա հա յերն արևմ տա հայ մշա կույ թի ար ժա նի ժա ռան գորդ

ներն են, ով քեր հա րյու րա մյա կից ավե լի կրել և ապա գա սե րունդ նե
րին են փո խան ցել ողջ մշա կու թա յին հարս տու թյու նը՝ լե զուն, կրո նը 
ավան դույթ ներն ու ար ժեք նե րը: Այդ ամե նի վառ ապա ցույ ցը մահ մե
դա կան երկ րում հայ մալն է, հա յի ոգով և ավան դույթ նե րով ըն տա
նիք ստեղ ծելն է, քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րով երե խա դաս տիա  րա
կելն է, ազ գա յին սո վո րույթ նե րով կեն ցա ղա վա րելն է և այլ կա րև որ 
ցու ցիչ ներ, որոնց ակա նա տես եղանք աշ խա տու թյան նա խորդ էջե
րում:

 Տե ղա փոխ վե լով նոր սո ցի ալմշա կու թա յին մի ջա վայր՝ նրանք 
բազ մա թիվ հո գե բա նա կան ան հանգս տու թյուն նե րի կող քին ապ
րում են նաև հայ րե նի քում չհաս կաց ված և չգնա հատ ված լի նե լու 
վա խը: Սա կայն մեր կող մից անց կաց րած ու սում ա սի րու թյու նը ոչ 
այն քան մտա հո գիչ ցու ցա նիշ է ար ձա նագ րել այս առու մով:

Ինչ պես տես նում ենք աղյու սակ 8ի տվյալ նե րից, հա յաս տա
նաբ նակ հա յե րի մի այն 22,8 %ը, այ սինքն՝ մոտ տաս հո գուց եր կուսն 
է կար ծում, որ սի րի ա հա յե րը, այլ կեն ցա ղի կրող ներ լի նե լով հան
դերձ, վատ ազ դե ցու թյուն ու նեն/կա րող են ու նե նալ տե ղա ցի նե րի 
վրա: Փո խա րե նը, սի րի ա հա յերն են ավե լի հակ ված այն տե սա կե
տին, որ հա յաս տան ցի հա յե րի հետ իրենց շփման վրա ազ դում է 
այն տար բե րու թյու նը, որն առ կա է եր կու էթ նիկ խմբե րի կեն ցա ղում 
և առօ րյա յում: Հա վե լենք, որ հարց մա նը մաս նակ ցած սի րի ա հա յե
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րը այս կամ այն մա կար դա կով շփում ու նե ցել են հա յաս տա նաբ նակ 
հա յե րի հետ, ընդ որում, ամե նա տա րած վա ծը գոր ծըն կե րա յին/ըն
կե րա յին փոխ հա րա բե րու թյուն ներն են:

Աղյու սակ 8
Սի րի ա հա յե րի մշա կու թա յին ազ դե ցու թյան մա սին  

երկ կող մա նի պատ կե րա ցում եր, %

Դա տո ղու թյուն ներ

Հ
ա
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տ
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մ

Հ
ա

 մա
 մի

տ
 չե

մ

Դ
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 պ
ա
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Ը
ն դ

ա
մե

 նը

Սի րի ա հա յերն այլ կեն ցա ղի կրող ներ են և 
վատ ազ դե ցու թյուն ու նեն տե ղի հա յե րի 
վրա

22,8 70,2 7,0 100,0

ՀՀ հա յերն այլ կեն ցա ղի կրող ներ են, որն 
ազ դում է նրանց հետ ձեր շփման վրա

32,0 68,0 0,0 100,0

Սի րի ա հա յե րը կա րև որ ազ դե ցու թյուն ու նեն 
երկ րի մշա կույ թի զար գաց ման վրա

52,4 38,4 9,2 100,0

ՀՀ հա յե րը մտա ծում են, որ դուք՝ սի րի ա հա
յերդ, կա րև որ ներդ րում ու նեք երկ րի 
մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծում

72,0 24,0 4,0 100,0

Ավե լի լայն հա մա տեքս տում՝ Հա յաս տա նի մշա կույ թի զար գաց
ման վրա սի րի ա հա յե րի ազ դե ցու թյան իմաս տով, իրա վի ճա կը 
փոխ վում է՝ մտնե լով կի սով չափ դրա կան տի րույթ: Լայն իմաս տով, 
մշա կույ թը մեծ ամ բող ջու թյուն է, որն իր մեջ նե րա ռում է գի տե լիք
ներ, հա վա տա լիք ներ, ար վեստ, բա րո յա կա նու թյուն, օրենք ներ, սո
վո րույթ ներ և այլ ըն դու նա կու թյուն ներ, որոն ցով օժտ ված է յու րա
քան չյուր մարդ՝ որ պես հա սա րա կու թյան ան դամ: Թե մշա կույթ 
հաս կա ցու թյան տակ ինչ իմաստ են դրել հարց ման մաս նա կից նե
րը, դժվար է են թադ րու թյուն ներ կա տա րել, սա կայն, ամեն դեպ քում, 
նրանց մոտ կե սը (52,4 %) հակ ված է մտա ծե լու, որ սի րի ա հա յե րը 
դրա կան կա րև որ ազ դե ցու թյուն ու նեն/կա րող են ու նե նալ մեր երկ
րի մշա կու թա յին կյան քի զար գաց ման վրա (տե՛ս աղյու սակ 8):
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Իրենք՝ սի րի ա հա յե րը, ավե լի դրա կան են տրա մադր ված այս 
առու մով, և նրանց մեծ մա սը (72,0 %ը) կար ծում է, որ հա յաս տա
նաբ նակ հա յե րի կող մից գնա հատ վում է սե փա կան խմբի կա րև ո
րու թյու նը Հա յաս տա նի մշա կու թա յին կյան քի զար գաց ման գոր ծում:

Չնա յած շուրջ վեց տա րի է, ինչ սի րի ա հա յե րը բնա կու թյուն են 
հաս տա տում Հա յաս տա նում, սա կայն հա յաս տա նաբ նակ հա սա րա
կու թյան մի այն 27,6 %ն է շփվել նրանց հետ, անձ նա կան, ազ գակ
ցա կան, ըն կե րա կան, հա րև ա նա կան կամ գործ նա կան մա կար դա
կում ծա նո թա ցել վեր ջին նե րիս կեն ցա ղամ շա կու թա յին առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի հետ: Նրանք ավե լի շատ արա կան, քան իգա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են (հա մա պա տաս խա նա բար, 33,8 % և 
23,1 %), և մի ջին, երի տա սարդ, քան ավագ սերն դի հա յաս տա նա
բնակ հա յե րը (հա մա պա տաս խա նա բար, 30,4 %, 28,8 %, 24,7 %): 
Զար մա նա լի չէ, որ սի րի ա հա յե րի հետ շփման տո կոսն ավե լի բարձր 
է մայ րա քա ղա քում, քան մար զե րում, քան զի սի րի ա հա յե րի գե րա
կշիռ մասն այ սօր ապ րում և իր կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լում է 
Երև ա նում, իսկ մար զա յին քա ղաք նե րի և գյու ղե րի բնակ չու թյան 
մոտ 16,5 %ն է եր բևէ առիթ ու նե ցել հա ղոր դակց վե լու և ճա նա չե լու 
սփյուռ քա հայ իրենց հայ րե նա կից նե րին:

Չնա յած նշված ցածր ցու ցա նի շին՝ փոխ հա ղոր դակ ցու թյան 
մեջ՝ որ պես ցան կա լի սու բյեկ տի ինք նագ նա հա տա կա նը ավե լի 
բարձր է հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի, քան սի րի ա հա յե րի շրջա նում, 
քան զի, ինչ պես ցույց են տա լիս ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րը, 
հայ հա սա րա կու թյան մե ծա մաս նու թյու նը՝ 73,5 %ը, կար ծում է, որ 
սի րի ա հա յերն ավե լի շատ կա րիք և, հե տև ա բար, ցան կու թյուն ու
նեն շփվե լու իրենց հետ (տե՛ս գծա պատ կեր 14):

Այս պատ կե րա ցու մը գե րակշ ռում է ավե լի շատ կա նանց, քան 
տղա մարդ կանց (հա մա պա տաս խա նա բար, 74,5 % և 72,2 %), և ավե լի 
շատ ավագ ու երի տա սարդ, քան մի ջին սերն դի մոտ (հա մա պա
տաս խա նա բար, 77,9 %, 76,3 %, 66,4 %):

Մինչ դեռ սի րի ա հա յե րը, ով քեր կա մաակա մա հա ղոր դակ ցու
թյան մեջ են մտնում իրենց ըն դու նող երկ րի հա սա րա կու թյան, 
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նույնն է՝ թե իրենց հայ րե նի քը կի սող հա յե րի հետ, զգում են, որ վեր
ջին նե րիս մոտ թույլ է ար տա հայտ ված շփվե լու պատ րաս տա կա մու
թյունն ու ցան կու թյու նը (տե’ս գծա պատ կեր 14): Շատ սի րի ա հա յեր 
հա յաս տան ցի նե րի նման մո տեց ման պատ ճա ռով դե ռևս յու րա յին
նե րի մեջ գտնվե լու զգա ցո ղու թյուն չու նեն. «…Առաջ մե զի հա մար 
փա փագ էր, որ ու նե նա յինք ան կախ Հա յաս տան, որ ամեն տեղ հա
յե րեն գրվի… Բայց դուրս եկավ, որ՝ չէ՛: Պատ ճառն այն է, որ այս տե
ղի ժո ղո վուր դը մե զի հետ օտա րի նման է վար վում, օտար է հա մա
րում: Ի՞նչ տար բե րու թյուն՝ Սի րի ա յի՞, թե՞ Հա յաս տա նի հայ: Քեզ 
օտա րի աչ քով են նա յում: Երբ իմա նում են, որ դու դրսի հայ ես, կա՛մ 
ու զում են քե զի խա բեն, կա՛մ ու զում են գռփեն, կա՛մ պարտ քով փող 
ու զեն, չտան» (տղա մարդ, 50 տա րե կան, գ. Առինջ)75:

Գծա պատ կեր 14
Շփման ցան կու թյան մա սին փո խա դարձ  

պատ կե րա ցում եր

Ըստ քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի՝ ըն դուն ված չլի նե լու զգա
ցո ղու թյու նը ավե լի բնո րոշ է կա նանց, քան տղա մարդ կանց (հա
մա պա տաս խա նա բար, 69,2 % և 50,0 %), սա կայն այս տեղ, ի տար
բե րու թյուն հա յաս տան ցի հա յե րի, տա րի քա յին օրի նա չա փու թյու նը 
խախտ վում է. այս հար ցում ավե լի լա վա տես են սի րի ա հայ երի տա
սարդ նե րը, այ նու հե տև մի ջին և ավագ սե րուն դը (հա մա պա տաս
խա նա բար, 100,0 %, 63,6 %, 50,0 %):

75 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Կո տայք, 2014:
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Սի րի ա հա յե րի հետ կեն ցա ղամ շա կու թա յին մա կար դա կով 
շփման, դրա դրա կան կող մե րի և, ընդ հա նուր վերց րած, մշա կույ թի 
զար գաց ման վրա նրանց կա րև որ ներդր ման մա սին բարձ րա ձայ
նել են հատ կա պես հա յաս տա նաբ նակ հա սա րա կու թյան հե տև յալ 
խմբե րը՝ երև ա նաբ նակ նե րը, ավագ սե րուն դը, կա նայք (չնա յած սե
ռի հար ցում տար բե րու թյունն այն քան էլ էա կան չէ): Հե տաքր քիր 
ար դյունք է ար ձա նագր վել շփման/դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում. 
նրանք, ով քեր շփվել են սի րի ա հա յե րի հետ, հաս տա տում են կեն
ցա ղամ շա կու թա յին մա կար դա կով շփման կա րև ո րու թյու նը, իսկ 
նրանք, ով քեր եր բևէ շփում չեն ու նե ցել, ավե լի շատ հակ ված են այն 
տե սա կե տին, որ սի րի ա հա յե րը դրա կան ազ դե ցու թյուն կա րող են 
ու նե նալ հատ կա պես մշա կույ թի զար գաց ման վրա (տե՛ս աղյու սակ 
9): Հա վե լենք նաև, որ վի ճա կագ րո րեն նշա նա կա լի կապ է առ կա 
հար ցի և շփման ցու ցա նի շի մի ջև. ինչ քան սի րի ա հա յե րի հետ 
շփման տո կո սը ցածր է, այն քան բարձր է մշա կույ թի զար գաց ման 
գոր ծում նրանց վե րագր վող դրա կան դե րա կա տա րու թյան մա կար
դա կը:

Աղյու սակ 9
Սի րի ա հա յե րի ներդ րու մը մշա կույ թի հա մա տեքս տում՝  

ըստ հա սա րա կու թյան տար բեր խմբե րի, %

Ցու ցա նիշ ներ Կեն ցա ղա մշակու-
թա յին շփում

Մշա կույ թի 
զար գա ցում

Բնա կա վայր
Երև ան 76,0 55,0
Քա ղաք 75,2 48,6
Գյուղ 70,7 53,3

Տա րիք
18 –29 76,3 48,8
30 –49 66,4 47,2
50 և բարձր 77,9 58,4

Սեռ
Արա կան 72,2 52,3
Իգա կան 74,5 52,4

Շփման  
առ կա յու թյուն

Այո 79,8 51,5
Ոչ 71,2 52,7
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Սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րին վե րագր վող դե րա կա տա րու թյան 
մա կար դա կը մե ծա նում է Հա յաս տա նի տնտե սու թյան զար գաց ման 
հա մա տեքս տում: Այս հար ցում փոքր չա փով (5 %ով ավե լի մշա կու
թա յի նից), սա կայն ավե լա նում է դրա կան տրա մադր ված զանգ վա
ծի կշի ռը հայ հա սա րա կու թյու նում (տե՛ս աղյուսակ 10):

Աղյու սակ 10
Սի րի ա հա յե րի տնտե սա կան ազ դե ցու թյան մա սին  

երկ կող մա նի պատ կե րա ցում եր, %

Դա տո ղու թյուն ներ

Հ
ա

 մա
 մի

տ
 ե

մ

Հ
ա

 մա
 մի

տ
 չե

մ

Դ
ժ.

 պ
ա

տ
.

Ը
ն դ

ա
մե

 նը

Սի րի ա հա յե րը կա րև որ ներդ րում ու նեն 
ՀՀի տնտե սու թյան զար գաց ման գոր ծում 57,4 29,2 13,4 100,0

ՀՀ հա յե րը մտա ծում են, որ դուք՝ սի րի ա
հա յերդ, կա րև որ ներդ րում ու նեք ՀՀի 
տնտե սու թյան զար գաց ման գոր ծում

84,0 8,0 8,0 100,0

Սի րի ա հա յե րը ավե լորդ բեռ են երկ րի 
իշ խա նու թյուն նե րի հա մար 17,5 75,8 6,7 100,0

ՀՀ հա յե րը մտա ծում են, որ դուք՝ սի րի ա
հա յերդ, ավե լորդ բեռ եք երկ րի իշ խա նու
թյուն նե րի հա մար

44,0 52,0 4,0 100,0

Սա կայն, մշա կու թա յի նի հետ հա մե մա տու թյամբ, այս տեղ 
կտրուկ բարձ րա նում է սի րի ա հա յե րի ինք նագ նա հա տա կա նը՝ որ
պես Հա յաս տա նի տնտե սու թյու նը զար գաց նող սու բյեկտ նե րի: 
Դժվար է ասել՝ սե փա կան խմբի ցան կու թյունն է, թե դի մա ցի խմբի 
ան դամ ե րի (հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի) տե սա կետ նե րի ար տա ցո
լու մը նրանց պա տաս խան նե րում, սա կայն մի ան շա նակ է մի բան, 
որ այ սօր Հա յաս տա նում բնակ վող սի րի ա հա յե րի մեջ այդ զանգ վա
ծը հաս նում է մին չև 84,0 %ի:

Տե ղե կատ վա կան դաշ տում շրջա նառ վող այն միտ քը, որ սի րի ա
հայ ըն տա նիք նե րը, տե ղա փոխ վե լով և բնա կու թյուն հաս տա տե լով 
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ՀՀում, ավե լորդ ծախ սեր են պա հան ջում երկ րի իշ խա նու թյուն նե
րից, կի սում է հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի մի այն 17,5 %ը: Սա կայն թե
ման ավե լի լուրջ կշիռ է ստա նում սի րի ա հա յե րի տե սան կյու նից. 
նրանց 44,0 %ի կար ծի քով՝ տե ղա ցի հա յե րը նման մո տե ցում ու նեն 
իրենց՝ Հա յաս տա նում ապաս տան գտնե լու փաս տի հետ կապ ված 
(տե՛ս աղյու սակ 10): Ընդ որում, այս դիր քո րո շու մը գե րակշ ռում է տղա
մարդ կանց և ավե լի շատ մի ջին սերն դի սի րի ա հա յե րի շրջա նում:

Աղյու սակ 11
Սի րի ա հա յե րի ներդ րու մը տնտե սու թյան հա մա տեքս տում՝  

ըստ հա սա րա կու թյան տար բեր խմբե րի, %

Ցու ցա նիշ ներ Տնտե սու թյան 
զար գա ցում

Տնտե սու թյան 
վրա ոչ բա ցա սա-

կան ազ դե ցու-
թյուն

Բնա կա վայր
Երև ան 56,0 83,0
Քա ղաք 58,7 73,4
Գյուղ 57,3 72,7

Տա րիք
18 –29 52,5 82,5
30 –49 55,2 68,8
50 և բարձր 61,7 77,9

Սեռ
Արա կան 53,6 71,5
Իգա կան 60,1 78,8

Շփման  
առ կա յու թյուն

Այո 53,5 74,7
Ոչ 58,8 76,2

Ըստ ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րի՝ Հա յաս տա նի տնտե
սա կան կյան քում սի րի ա հա յե րի ներ կա և/կամ ապա գա դրա կան 
ազ դե ցու թյու նը, ինչ պես նա խորդ հար ցի ժա մա նակ քննարկ վեց, մե
ծա մա սամբ նկա տում և գնա հա տում են հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի 
հե տև յալ խմբե րը՝ քա ղա քաբ նակ նե րը (տնտե սու թյան զար գաց ման 
հար ցում՝ մար զա յին քա ղաք նե րի բնա կիչ նե րը, ոչ բա ցա սա կան ազ
դե ցու թյան հար ցում՝ երև ա նաբ նակ նե րը), ավագ և երի տա սարդ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (տնտե սու թյան զար գաց ման հար ցում՝ 
ավագ սե րուն դը, ոչ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան հար ցում՝ երի տա
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սարդ նե րը), կա նայք և այն խում բը, որը եր բևէ առչ նու թյուն չի ու նե
ցել սի րի ա հա յե րի հետ (տե՛ս աղյու սակ 11): Վեր ջինս շատ հե տաքրք
րա կան է ոչ մի այն այն իմաս տով, որ վի ճա կագ րա կան նշա նա կա լի 
կապ կա եր կու ցու ցա նիշ նե րի մի ջև (տնտե սու թյան զար գաց ման 
վրա դրա կան ազ դե ցու թյունշփման առ կա յու թյուն), այլ նաև այն են
թադ րու թյան հաս տատ մամբ, որ հա սա րա կու թյու նը գնա հա տում է 
դրա կա նը, նույ նիսկ եթե չի առնչ վում այն իրա կա նաց նող նե րի հետ:

4.2. Սի րի ա հա յե րի միգ րա ցի ոն վար քա գի ծը
2014 թվա կա նին մեր կող մից կա տա րած հե տա զո տու թյան76, 

ինչ պես նաև տար բեր ոլորտ նե րի մաս նա գետ նե րի կող մից մին չև 
այժմ հնչած որա կա կան և քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րին լրաց նե լու 
է գա լիս հա յաս տա նաբ նակ հա յե րի այն տե սա կե տը, որ սի րի ա հայ 
ըն տա նիք նե րի վե րա դար ձը Հա յաս տան ներ գաղթ չէ, և երկ րի մի 
փոքր վե րա կանգ նու մից հե տո սի րի ա հա յե րի գե րակ շիռ մա սը կվե
րա դառ նա Սի րիա: Չնա յած մշա կու թա յին և տնտե սա կան կյան քում 
նրանց դե րա կա տա րու թյու նը կա րև ո րե լուն՝ տե ղա ցի նե րի մոտ 
70 %ը կի սում է նման տե սա կետ (տե՛ս աղյու սակ 12), իսկ նրանց մեջ 
մեծ խումբ են կազ մում կա նայք՝ ի հա մե մատ տղա մարդ կանց (հա
մա պա տաս խա նա բար 71,6 % և 67,5 %), գրե թե հա վա սա րա չափ 
ավագ և մի ջին սե րուն դը, ապա՝ երի տա սարդ նե րը (հա մա պա տաս
խա նա բար, 70,8 % և 70,4 % 67,5 %ի հա մե մատ), մար զա յին քա ղաք
նե րի բնա կիչ նե րը, երև ան ցի նե րը, ապա՝ գյու ղաբ նակ նե րը (հա մա
պա տաս խա նա բար, 76,1 %, 68,0 %, 66,7 %):

Հա յաս տա նը լքե լու մե ղադ րանք են ներ կա յաց նում են ոչ մի այն 
տե ղա ցի նե րը՝ սի րի ա հա յե րին, այլ նաև հա կա ռա կը՝ սի րի ա հա յե րը՝ 
տե ղա ցի նե րին, և, ինչ պես տես նում ենք, նրանց ավե լի մեծ զանգ
վա ծը (88,0 % 69,9 %ի հա մե մա տու թյամբ, տե՛ս աղյու սակ 12):

76 Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ սի րի ա հա յե րի 52,2 %ը հնա րա
վո րու թյան դեպ քում կտե ղա փոխ վի Հա յաս տա նից: Մեկ/չոր րորդ մա սը 
վստա հա բար մտա ծում է, որ կմա Հա յաս տա նում, իսկ 22,8 %ը՝ հա վա
նա բար կմա, ինչն էլ հա վա նա կա նու թյան ինչոր աս տի ճա նով մե ծաց
նում է մեկ նե լու տրա մադր վա ծու թյուն ու նե ցող նե րի զանգ վա ծը:
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Աղյու սակ 12
Միգ րա ցի ոն վար քի վեր լու ծու թյուն,  
փո խա դարձ պատ կե րա ցում եր, %

Դա տո ղու թյուն ներ

Հ
ա

 մա
 մի

տ
 ե

մ

Հ
ա

 մա
 մի

տ
 չե

մ

Դ
ժ.

 պ
ա

տ
.

Ը
ն դ

ա
մե

 նը

Սի րի ա հա յերն առա ջին հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում կվե րա դառ նան Սի րիա 69,9 17,8 12,3 100,0

ՀՀ հա յերն առա ջին հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում կհե ռա նան Հա յաս տա նից 88,0 8,0 4,0 100,0

Սի րի ա հա յե րը կհաս տատ վեն  
Հա յաս տա նում 40,9 46,2 12,8 100,0

ՀՀ հա յե րը ամեն ջանք գոր ծադ րում են 
Հա յաս տա նում մա լու հա մար 16,0 68,0 16,0 100,0

Սի րի ա հա յե րի կար ծի քով՝ տե ղա ցի նե րի ար տա գաղ թե լը, ան
շուշտ, մեծ կապ ու նի երկ րի ոչ ար դյու նա վետ կա ռա վար ման և սո
ցի ալտնտե սա կան խնդիր նե րի հետ: Կա րև որ պատ ճառ նե րի թվին 
նրանք դա սում են նաև հեշտ, բայց օտար ճա նա պարհ ընտ րե լու հա
յաս տան ցի նե րի որ դեգ րած «ռազ մա վա րու թյու նը», հայ րե նի քին ծա
ռա յե լու նրանց ցան կու թյան բա ցա կա յու թյու նը: Սի րի ա հա յե րի մեջ 
տաս հո գուց յո թը մտա ծում է, որ տե ղա ցին ոչ մի ջանք չի գոր ծա
դրում Հա յաս տա նում մա լու և ար տա գաղ թի ճամ փան չբռնե լու հա
մար (տե՛ս աղյու սակ 10, որ տեղ 68,0 %ը հա մա միտ չէ «ՀՀ հա յե րը 
ամեն ջանք գոր ծադ րում են Հա յաս տա նում մա լու հա մար» դա տո
ղու թյան հետ): Ինչ պես քա նա կա կան, այն պես էլ որա կա կան գնա
հա տա կան նե րով նրանք ար տա հայ տում են հար ցի վե րա բե րյալ 
իրենց դիր քո րո շու մը. «…Այս տե ղի երի տա սարդ նե րը չեն ու զում 
մնալ Հա յաս տա նում, այս տե ղի հա մար մի բան անեն: Չէ՛, իրենք ու
զում են գնան Ռու սաս տան: Ի՞նչ կա այն տեղ, չեմ հաս կա նում: Սա՛ է 
քո հայ րե նի քը, այս տե՛ղ մնա ու պայ քա րի՛ր հա յե նի քիդ հա մար, որ 
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մի բա նի հաս նի: Ռու սաս տա նը ար դեն հա սել է իր հաս նե լիք տե
ղը» (կին, 22 տա րե կան, ք. Երև ան)77: «Գոր ծը անհ նար է հոս: Ամեն 
օր ասում ենք՝ ի՞նչ պտի ըլ լա: Մի այն մե զի հա մար չէ՝ իբ րև սփյուռ
քա հայ կամ սի րի ա ցի: Այս տեղ շա տե րը կփախ նին, կէր թան երկ
րից: Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ մենք պի տի գնանք՝ իբ րև հայ, ու րի շին ստրուկ ըլ
լանք: Ես ին չո՞ւ չկա րո ղա նամ իմ երկ րի մեջ ապ րիմ, եր կիրս զար
գաց նեմ» (կին, 58 տա րե կան, ք. Երև ան)78:

Սի րի ա հայ ըն տա նիք ներն ու նեն Հա յաս տա նից հե ռա նա լու 
իրենց պատ ճառ նե րը, որոնց մեծ մա սը սո ցի ալտնտե սա կան բնույթ 
է կրում.

 ▪ Սո ցի ալտնտե սա կան պատ ճառ ներ (աշ խա տանք չկա, աշ
խա տա վար ձե րը ցածր են, բնա կա րան չու նենք, վատ պայ
ման նե րում ենք ապ րում և այլն)՝ 81,2 %,

 ▪ Մշա կու թա յինհո գե բա նա կան պատ ճառ ներ (այս տեղ սո վոր 
չեմ, ինձ դուր չեն գա լիս սո վո րույթ նե րը, իմ հայ րե նի քը Սի րի
ան է և այլն)՝ 4,2 %,

 ▪ Փաս տաթղ թա յին խնդիր ներ՝ 10,4 %,

 ▪ Իրա վա կան խնդիր ներ՝ 4,2 %79:

Սի րի ա հա յերն առա ջին հեր թին նա խընտ րում են վե րա դառ նալ 
Սի րիա, սա կայն ԱՄՆը, Շվե դի ան, Ֆրան սի ան, Գեր մա նի ան, Կա
նա դան, Բել գի ան, Ավստ րա լի ան, Հո լան դի ան այն հա վա նա կան 
երկր ներն են, որ տեղ, նրանց կար ծի քով, ապաս տան և տնտե սա
կան ու սո ցի ա լա կան աջակ ցու թյուն կգտնեն: Փաս տո րեն, սի րի ա
հա յե րը, առաջ նու թյուն տա լով վեր ջի նիս, ըն դու նող երկ րի հետ էթ
նոմ շա կու թա յին ընդ հան րու թյուն նե րը թող նում են հե տին պլա նում:

Ինչ պես տե սանք, հա յաս տան ցի ներն ավե լի շատ գնա հա տում 

77 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
78 Հա կո բյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2014:
79 Ако пян Г., Роль тру до уст ройст ва при адап та ции си рийс ких ар мян в Ар

ме нии (со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние), Ди ас по ры, не за ви си мый на уч ный 
жур нал  1–2, 2015, стр. 170– 182, с. 180:
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են սի րի ա հա յե րի ներդ րու մը երկ րի տնտե սու թյան, քան մշա կույ թի 
ոլոր տում: Սի րի ա հա յե րի գե րակ շիռ մա սը նույն պես այն հա մոզ
մունքն ու նի, որ հա յաս տան ցի ներն իրենց գնա հա տում են երկ րի 
տնտե սու թյան մեջ կա րև որ դե րա կա տա րու թյան հա մար: Ավե լին, 
նրանք զգում են, որ տե ղաբ նակ նե րի հետ հա ղոր դակ ցու թյան ժա
մա նակ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում կեն ցա ղամ շա կու
թա յին այն տար բե րու թյուն նե րը, որոնք առ կա են եր կու էթ նիկ 
խմբե րի մշա կույ թում:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, սի րի ա հա յե րի՝ Հա յաս տա նում բնակ վելն 
ար դեն իրո ղու թյուն է, և անհ րա ժեշտ է նպաս տա վոր պայ ման ներ 
ապա հո վել երկ րի մշա կու թա յին, սո ցի ա լա կան և տնտե սա կան 
ոլորտ նե րում նրանց ար դյու նա վետ կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար:
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СОВ РЕ МЕН НАЯ АР МЯНС КАЯ СЕМЬЯ  
В ТРАНС ФОР МИ РУ Ю ЩЕМ СЯ ОБ ЩЕСТ ВЕ

РЕ ЗЮ МЕ

Ре зуль та ты про ве ден ных в Ар ме нии двух со по ста ви тель ных 
эт но со ци о ло ги чес ких иссле до ва ний 1980 и 2016 –2017гг. поз во ли ли 
вы явить со ци аль нокуль тур ные про цес сы, проис хо дя щие в ар мянс
кой семье и прос ле дить ряд су щест вен ных из ме не ний в про цес се ее 
раз вит ия на сов ре мен ном эта пе.По доб ный под ход ва жен тем, что 
проб ле мы семьи иссле до ва ны в двух раз лич ных хро но ло ги чес ких 
пе ри о дах со ци аль ноэко но ми чес ко го и общест вен но по ли ти чес ко го 
раз вит ия: в ус ло ви ях со ветс ко го и пост со ветс ко го об щест ва. В про
цес се ис сле до ван ия соб ран об шир ный со по ста ви тель ный ма тер иал 
по двум ука зан ным пе ри о дам.

В раз де ле «Семья и брак» ис сле до ва ны струк ту ра семьи, внут
ри се мей ные и меж по ко лен ные вза и мо от но шен ия, фор мы вза и мо по
мо щи, из ме не ния в ин сти ту те бра ка и в свад еб ных об ря дах. Про ис
хо дя щие в Ар ме нии ко рен ные со ци аль ноэко но ми чес кие, по ли ти
чес кие и цен ност ные из ме не ния на ло жи ли свой от пе ча ток на функ
ци о ни ро ва ние сов ре мен ной ар мянс кой семьи. В ре зуль та те это го 
на б лю да ет ся сни же ние брач но сти и рож да е мо сти, уве ли чи ва ет ся 
чис ло раз во дов. Сни жа ет ся так же роль семьи в про цес се со ци а ли за
ции лич но сти, сох ра не нии и транс ля ции на цио наль ных цен но стей.

 Сог лас но ре зуль та там со по ста ви тель но го ис сле до ван ия 1980 
и 2016 –2017гг., ар мянс кая семья, сох ра няя свою тра ди ци онн ую ос
но ву, в си лу слож ных со ци аль ноэко но ми чес ких ус ло вий пос ле об
ре тен ия Ар ме ни ей не за ви си мо сти,сни же ния рож да е мо сти, уве ли че
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ния эмиг ра ции и чис лен но сти тру до вых миг ран тов под верг лась оп
ре де лен ным из ме не ни ям. Ос нов ные из них сле ду ю щие:

 ▪ сок ра ще ние чис лен но сти двух по ко лен ных се мей,
 ▪ уве ли че ние вдвое од но по ко лен ных се мей и оди но чек,
 ▪ уве ли че ние чис ла не пол ных двух по ко лен ных се мей,
 ▪ за иск лю че ни ем Ере ва на, уве ли че ние чис ла трех по ко лен ных 

се мей.
Уве ли чи лось чис ло се мей из трех че ло век и умень ши лось со

сто я щих из пя ти чле нов. Пос коль ку это в ос нов ном двух по ко лен ные 
семьи, сок ра ще ние их чис лен но го со ста ва не пос редст вен но свя за но 
со сни же ни ем рож да е мо сти. На б лю да ют ся оп ре де лен ные из ме не
ния ро ле вых функ ций муж чи ны и жен щи ны, в осо бен но сти в тех 
двух по ко лен ных семь ях, где кор миль цем яв ля ет ся жен щи на.

С оп ре де лен ны ми из ме не ни я ми в наст оя щее вре мя сох ра ня ют
ся тра ди ци он ные вза и мо от но шен ия меж ду стар шим и млад шем по
ко ле ни я ми в семье, что на хо дит свое от ра же ние в сов мест ном про
жи ва нии ро ди те лей с же на ты ми деть ми, при о ри те те со ве та стар ших 
в ре ше нии раз лич ных се мей ных проб лем и т.п. В тех семь ях, где 
ро ди те ли и де ти про жи ва ют раз дель но в раз ных по се ле ни ях (вклю
чая вне пре де лов Ар ме нии), изза на ру шен ия не пос редст вен но го об
щен ия меж ду ни ми, воз ни ка ют оп ре де лен ные слож но сти с транс ля
ци ей тра ди ци он ных норм мо ло до му по ко ле нию.

Оцен ка и от но ше ние к мо раль нонравст вен ным нор мам, ре ше
нию бы то вых проб лем, вос пи тан ию де тей и мно гих дру гих воп ро
сов у стар ше го и млад ше го по ко ле ния раз лич ны. Нес мот ря на то, что 
сов ре мен ное ар мянс кое об щест во в це лом при ни ма ет тра ди ци он ные 
нор мы вза и мо от но ше ний меж ду стар ши ми и млад ши ми, они сох ра
ня ют ся с оп ре де лен ны ми пре об ра зо ван ия ми, что свя за но со сле ду ю
щи ми ос нов ны ми фак то ра ми:

 ▪ струк ту ра семьи (двух по ко лен ная, трех по ко лен ная и т.д.),
 ▪ тип по се ле ния (го родсе ло),
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 ▪ от но ше ние чле нов семьи к сох ра нен ию тра ди ци он ных норм.
Пред ста ви те ли и стар ше го, и млад ше го по ко ле ния приз на ют 

не об хо ди мость ро ди тельс ко го сог лас ия на брак, что обус лов ле но не 
толь ко тра ди ци он ным мыш ле ни ем и сох ра не ни ем об ы ча ев, но и 
сов ре мен ны ми слож ны ми со ци аль ноэко но ми чес ки ми ус ло ви я ми.

В наст оя щее вре мя не ред ко вза и мо от но шен ия и вза и мо об я зан
но сти меж ду родст вен ни ка ми, со се дя ми и друзь я ми не пос редст вен
но свя за ны со сте пенью со ци аль ной за щи ты лич но сти или семьи. В 
си сте ме цен но стей по мо щи и вза и мо по мо щи пер во сте пен ную роль 
иг ра ет иму щест вен ное по ло же ние по мо га ющей сто ро ны, от ко то ро
го за ви сит сте пень бли зо сти или от чуж ден но сти родст вен ни ков, со
се дей и дру зей. В слу чае их про жи ван ия в од ном и том же по се ле
нии оп ре де лен ным сдер жи ва ющим фак то ром вза и мо по мо щи слу
жит уко ре нив ший ся в соз на нии сте ре о тип в от но ше нии тра ди ци он
ных форм вза и мо по мо щи, сог лас но ко то ро му ока занн ую по мощь 
по ла га ет ся со от ветст ву ю щим об ра зом ком пен си ро вать.

О пре об ра зо ван иях в тра ди ци он ном ин сти ту те се мей нобрач
ных цен но стей сви де тельст ву ют фак ты от сутст вия ле га ли за ции 
семьи у оп ре де лен ной ча сти на се лен ия. Собст вен но свад еб ные тор
жест ва про во дят сяс ча стич ным сох ра не ни ем тра ди ци он ных об ря
дов, с мно го чис лен ны ми ев ро пейс ки ми но вов ве де ни я ми.

В наст оя щее вре мя боль шое зна че ние при да ет ся цер ков но му 
вен чан ию, ко то рое пос ле про возг ла шен ия не за ви си мо сти Ар ме нии 
ста ло об ре тать ут ра чен ные по зи ции.

В мо ди фи ци ро ван ном ви де сох ра ни лись не ут ра тив шие сво е го 
зна чен ия от дель ные тра ди ци он ные эле мен ты, ко то рые ис пол ня ют ся 
во вре мя свад еб ных об ря дов. В предс вад еб ном цик ле сох ра ня ют ся 
сва товст во и об ру че ние, ко то рые и сей час яв ля ют ся неп ре мен ным 
пред ва ри тель ным ус ло ви ем зак лю чен ия бра ка.

В пос лес вад еб ном цик ле тра ди ци он но сох ра ни лись «кар мир 
хндзор», «глухл ва», при да ное, празд но ва ние дрнде за (Сре те ние 
Гос под ня) в семь ях но воб рач ных. При вер жен ца ми их в ос нов ном яв
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ля ет ся сельс кое на се ле ние.
По вы сил ся брач ный воз раст как сре ди юно шей, так и де ву шек. 

По дав ля ющее боль шинст во рес пон ден тов счи та ет, что юно ши долж
ны же нить ся в том воз ра сте, ког да при об ре тут не об хо дим ую спе ци
аль ность и бу дут иметь до стой ную ра бо ту для со дер жан ия семьи.

В пос лед ние го ды но вов ве де ни ем яв ля ет ся зак лю че ние бра ков 
че рез со ци аль ные се ти, что с тру дом восп ри ни ма ет ся на шим об
щест вом.

В раз де ле «Се мей ные цен но сти» проа на ли зи ро ва ны роль семьи, 
от но ше ние к бра ку и семье в си сте ме со ци аль ных цен но стей, ген
дер ное расп ре де ле ние ро лей, про фес си о наль ное пред поч те ние для 
де тей, ряд проб лем, свя зан ных с се мей ны ми конф лик та ми, раз во да
ми и др.Под воз дейст ви ем глоб али за ци он ных, со ци аль ноэко но ми
чес ких, куль тур ных и т.п. про цес сов оп ре де лен ные из ме не ния про
ис хо дят в фор ми ро ва нии семьи и струк ту ре внут ри се мей ных от но
ше ний. Срав ни тель ные ре зуль та ты ис сле до ва ний 1980, и 2016 –2017гг. 
вы яви ли, что семья оста ет ся стерж нем си сте мы со ци аль ных цен но
стей ар мян, пос коль ку дру гие эле мен ты этой си сте мы – ра бо та, 
карь ер ный рост, до ход, по ли ти ка, ре ли гия, об ра зо ва ние, здо ровье, 
друзья, ор га ни зац ия до су га боль шинст вом рес пон ден тов оце ни ва
ют ся как средст ва для обес пе чен ия бла го по луч ия семьи.

Из ме не ния в соз да нии семьи про ис хо дят во мно гих стра нах ми
ра, в част но сти это сов мест ное про жи ва ние суп ру жес кой па ры без 
ле га ли за ции бра ка, на ли чие внеб рач ных де тей и т.п. На ше об щест во 
в це лом не га тив но от но сит ся к по доб ным фор мам се мей ной жиз ни и 
пред по чи та ет за кон но оформ лен ную, тра ди ци онн ую семью. Од на
ко, ста ла на б лю дать ся оп ре де лен ная ло яль ность к слу ча ям рож де
ния де тей вне бра ка.

Семья ока зы ва ет боль шое вли я ние на про фес си о нальн ую ори
ен тац ию де тей, ко то рые яв ля ют ся ее ос нов ной цен ностью. В шка ле 
пред поч ти тель ных про фес си о наль ных цен но стей для де во чек (до
че рей) и маль чи ков (сы но вей) в про цес се ис сле до ван ия вы яви лись 



308

СОВ РЕ МЕН НАЯ АР МЯНС КАЯ СЕМЬЯ В ТРАНС ФОР МИ РУ Ю ЩЕМ СЯ ОБ ЩЕСТ ВЕ

оп ре де лен ные раз лич ия. В част но сти, для де во чек пред поч те ние 
бы ло от да но здра во ох ра нен ию, на у ке, об ра зо ван ию, ис кусст ву, для 
маль чи ков – так же здра во ох ра нен ию, а кро ме то го су деб ной и эко
но ми чес кой сфе рам, что сви де тельст ву ет о ген дер ном под хо де ро
ди те лей к про фес си о наль ной ори ен та ции для сво их де тей.

На соз да нии семьи и се мей ных от но ше ний влия ют тра ди ци он
ные сте ре о ти пы об ли ка му жа и же ны. В жен щи не це нят ся скром
ность, за бот ли вость, тер пе ние, чи стоп лот ность, ин тел лек ту аль ные 
ка чест ва. Срав не ние с дан ны ми 2000г. сви де тельст ву ет, что об раз 
жен щи ны остал ся от но си тель но устой чи вым, в то вре мя как об раз 
муж чи ны пре тер пел оп ре де лен ные из ме не ния. Бо лее зна чи мы ми 
ста ли тру до вые и мо раль ные ка чест ва как ре зуль тат сов ре мен ных 
со ци аль ноэко но ми чес ких ус ло вий.

Пе ре расп ре де ле ние ро ле вых функ ций в семье меж ду му жем и 
же ной су щест вен ных из ме не ний не пре тер пе ло. Об ра зо ва тель ный 
уро вень жен щин вы ше, од на ко они ре же вов ле че ны в тру до вую сфе
ру. Вплоть до се год няш не го вре ме ни ос нов ная тя жесть до маш них 
ра бот ле жит на пле чах жен щи ны. Это сви де тельст ву ет том, что в 
ар мянс кой дейст ви тель но сти про дол жа ет пре об ла дать тра ди ци он
ный сте ре о тип расп ре де лен ия ро ле вых функ ций, од на ко в на ши дни 
не ред ко жен щи на и ра бо та ет, и за ни ма ет ся семь ей.

При ис сле до ва нии проб лем до маш не го на сил ия бы ли изу че ны 
со от ветст ву ю щие меж ду на род ные пра во вые до ку мен ты, а так же 
Рес пуб ли ки Ар мен ия, что поз во ли ло вы явить их ос нов ные фор мы. 
По дав ля ющее боль шинст во рес пон ден тов по ло жи тель но оце ни ло 
се мей ные от но ше ния. По срав нен ию с опы том дру гих стран мож но 
го во рить о том, что в Ар ме нии се мей ные конф лик ты вы ра же ны сла
бее. Тем не ме нее, к не ко то рым ви дам на сил ия про яв ля ет ся оп ре де
лен ная тер пи мость, нап ри мер, та ким как ссо ры, по ще чи ны, гнев на 
де тей, зап рет на не ко то рые их пред поч те ния и пр. Воз рос шая тер пи
мость на зап рет ря да пред поч те ний чле нов семьи на хо дит свое об ъ
яс не ние в стрем ле нии ог ра дить их и всю семью от не га тив но го воз
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дейст вия ря да об щест вен ных яв ле ний. По по во ду на ка за ний мо ло
дежь выс ка за ла бо лее тер пи мую по зи цию по срав нен ию со стар шим 
по ко ле ни ем, что яв ля ет ся следст ви ем из ме не ний в со ци аль ных от
но ше ни ях пост со ветс ко го пе ри о да.

Что ка са ет ся раз во дов, на б лю да ет ся тен ден ция к уве ли че нию 
бо лее ло яль но го от но ше ния к ним.

Се мей ные цен но сти, пред став лен ия об иде аль ном му же и же
не, внут ри се мей ные от но ше ния, на про тя же нии дли тель но го вре ме
ни пре тер пев оп ре де лен ные из ме не ния, тем не ме нее сох ра ни ли 
свои тра ди ци он ные чер ты.

В раз де ле «Из ме не ния в мо де ле семьи тру до вых миг ран тов» 
ис сле до ва ны пос ледст вия тру до ва ой миг ра цин на оп ре де лен ные из
ме не ния в мо де ли семьи. Сре ди при няв ших уча стие в оп ро се се мей 
каж дая третья име ет тру до во го миг ран та за пре де ла ми рес пуб ли ки. 
Их по дав ля ющее боль шинст во вы ез жа ет на за ра бот ки реп ро дук тив
ном воз ра сте, что от ри ца тель но ска зы ва ет ся на пла ни ро ва нии рож
да е мо сти. Вследст вие тру до вой миг ра ции в Ар ме нии ши ро кое расп
рост ра не ние по лу чи ла мо дель «семьи на расст оя нии», ког да гла ва 
до ма и/или нес коль ко чле нов семьи дли тель ное вре мя на хо дят ся 
вне рес пуб ли ки, а осталь ные чле ны семьи оста ют ся до ма. Это оз на
ча ет, что семья раз де ля ет ся, и на ру ша ет ся важ ный прин цип сов
мест но го про жи ван ия всех чле нов семьи под од ной кры шей.

В пост со ветс кий пе ри од де сят ую часть миг ран тов со став ля ют 
жен щи ны, и они ста ли все ча ще пе ре се кать гра ни цу. В следст вие 
это го в ар мянс ких семь ях на б лю да ют ся из ме не ния в ста ту се и ро ли 
жен щин, пос коль ку тра ди ци он но в миг рац ию бы ли вклю че ны муж
чи ны. В тех семь ях, где жен щи ны в згра ни це име ют ра бо ту и по лу
ча ют до ход , а их мужья оста ют ся без ра бот ны ми, в ре ше нии важ ных 
се мей ных воп ро сов они ста но вят ся бо лее вли я тель ны ми. Ис хо дя из 
тра ди ци он ных цен но стей и ген дер но го расп ре де лен ия об я зан но
стей, об щест во не по ощ ря ет по ве де ние жен щин, вы ез жа ющих в миг
рац ию без му жей или близ ких родст вен ни ков, пос коль ку счи та ют, 
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что они оста ют ся без над зо ра му жей, семьи и об щи ны. Участв ую
щие в этом про цес се жен щи ны счи та ют ся ли ца ми с отк ло ня ющим ся 
по ве де ни ем, ко то рые в пол ной ме ре не вы пол ня ют свои ма те ринс
кие об я зан но сти. Сре ди жен щинмиг ран тов из ме ня ет ся так же реп
ро дук тив ное по ве де ние, под вер га ясь жест ко му конт ро лю.

В ар мянс ком об щест ве тру до вая миг рац ия восп ри ни ма ет ся как 
мужс кое за ня тие: муж чи на дол жен за ра б а ты вать для семьи день ги 
и иметь пер во сте пен ное пра во го ло са, а жен щи ны долж ны за ни
мать ся вос пи та ни ем де тей и до маш ней ра бо той.

Функ ция ма тер иаль но го обес пе чен ия семьи ока зы ва ет важ ное 
вли я ние на фор ми ро ва ние миг ра ци он но го по ве де ния муж чин, и в 
ар мянс ком об щест ве восп ри ни ма ет ся как важ ное средст во со дер
жан ия семьи. Вследст вие тру до вой миг ра ции у оп ре де лен ной ча сти 
из них на ру ша ют ся важ ные цик лы соз дан ия семьи, пос коль ку часть 
мо ло дых миг ран тов уез жа ют че рез 1 –2 ме ся ца пос ле же нить бы, при 
рож де нии пер во го или вто ро го ре бен ка на хо дясь на ме сте ра бо ты 
вне пре де лов Ар ме нии,а в бо лее зре лом воз ра сте не при сутст ву ют 
при об ру че нии и же нить бе сво их де тей. Все это от ри ца тель но от ра
жа ет ся на кре по сти семьи. Изза миг ра ции из мно гих се мей уе ха ла 
мо ло дежь, а ро ди те ли оста лись до ма од ни, в свя зи с чем в Ар ме нии 
уве ли чи лось чис ло се мей, по хо жих на «пу стое гнез до».

В ре зуль та те миг ра ции уве ли чи лось чис ло ме жэт ни чес ких бра
ков. Изза сло жив шей ся со ци аль ноэко но ми чес кой си ту а ции в Ар ме
нии и вы со ко го уров ня без ра бо ти цы часть миг ран тов расс мат ри ва ет 
ме жэт ни чес кие бра ки как важ ный спо соб для обуст ройст ва и про
жи ван ия вне пре де лов Ар ме нии. Сре ди не ко то рой ча сти тру до вых 
миг ран тов иног да прос ле жи ва ет ся мо дель «брач но го рын ка», ког да 
при вы бо ре брач но го парт не ра из по доб но го бра ка стре мят ся изв
лечь оп ре де лен ную поль зу. Од ним из фак то ров влия ющих на расп
рост ра нен ия ме жэт ни чес ких бра ков яв ля ет ся ос ла бле ние родст вен
ных и со седс ких свя зей. При ни мая во вни ма ние раз ни цу язы ка, на
цио наль ных тра ди ций и куль тур но бы то вых осо бен но стей суп ру
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гов, по дав ля ющее боль шинст во рес пон ден тов выс ка за лось про тив 
ме жэт ни чес ких бра ков. В ме жэт ни чес ких бра ках про ис хо дит вза и
моп ро ник но ве ние раз лич ных куль тур ных цен но стей, что ока зы ва ет 
вли я ние на эт ни чес кую иден тич ность чле нов семьи.

Тру до вая миг рац ия выд ви га ет ряд проб лем, свя зан ных с кре
постью семьи. Вре мен ное от сутст вие чле нов семьи по вы ша ет сте
пень рис ка раз во дов, в ре зуль та те че го в об щи нах за фик си ро ван рост 
раз ве ден ных се мей. Сре ди оп ре де лен ной ча сти миг ран тов, по ми мо 
за кон ной семьи, в ме стах въез да ши ро кое расп рост ра не ние по лу чи
ли внеб рач ные свя зи и на ли чие вто рой семьи. Ро див ши е ся в не фор
маль ных бра ках де ти иног да счи та ют ся «не же ла тель ны ми». В ре
зуль та те миг ра ции в об щи нах уве ли чи лось чис ло бро шен ных се мей, 
пос коль ку часть миг ран тов, уе хав за пре де лы рес пуб ли ки, пе ре ста
ли под дер жи вать связь со сво ей семь ей. Сре ди тру до вых миг ран тов 
ши ро кое расп рост ра не ние по лу чи ла так же мо дель раз де лен ной 
семьи, т.к. гла ва семьи на хо дит ся на за ра бот ках вне пре де лов Ар ме
нии, а же на с деть ми или де ти с де душ кой и ба буш кой оста ют ся на 
ма лой ро ди не. В ре зуль та те миг ра ции «де лят ся» так же и де ти, ока
зав шись по раз ные сто ро ны гра ни цы. Ча ще все го вме сте с родст вен
ни ка ми на ро ди не оста ют ся ма ло лет ние де ти. В по доб ных обст оя
тельст вах воз ни ка ет ряд проб лем, свя зан ных с их вос пи та ни ем и 
конт ро лем за ни ми. Во вре мя от сутст вия миг ран та вся тя жесть до
маш них ра бот це ли ком ло жит ся на пле чи жен щин, ста ри ков и не со
вер шен но лет них де тей.

Вследст вие миг ра ции в по дав ля ющем боль шинст ве се мей не 
ос ла бе ва ет власть муж чи ны и не про ис хо дит за ме на патр иар халь
ной си сте мы матр иар халь ной или эга ли тар ной (рав но мер ное расп
ре де ле ние вла сти меж ду муж чи ной и жен щи ной), пос коль ку да же в 
этом ста ту се он про дол жа ет оста вать ся гла вой семьи и иметь ре ша
ющее пра во го ло са в важ ных воп ро сах. В по доб ных семь ях роль ли
де ра семьи свя за на не толь ко с эко но ми чес ки ми при чи на ми, но и с 
тра ди ци он ным сте ре о ти пом, сог лас но ко то ро му пред став ле ние о 
муж чи не как гла ве до ма все еще пре об ла да ет в ар мянс ком об щест ве.
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В раз де ле «Эт но куль тур ные осо бен но сти си рийс ких ар мян в 
Ар ме нии» ме то дом срав ни тель но го ана ли за с мест ным на се ле ни ем 
вы яв ле ны осо бен но сти их се мей ной об ряд но сти и цен но стей. Поч ти 
шесть лет, как в ре зуль та те про ис хо дя щих в Си рии конф лик тов, си
рийс кие ар мян по ки ну ли стра ну и пе ре е ха ли в Ар мен ию при ве зя с 
со бой иную ци ви ли за ци онн ую мо дель, иные се мей ные цен но сти и 
об ы чаи, иную бы тов ую куль ту ру. Ре зуль та ты ис сле до ван ия сви де
тельст ву ют, что семьи си рийс ких ар мян от ли ча ют ся со ста вом и 
струк ту рой. В наст оя щее вре мя в Ар ме нии у них пре об ла да ет двух
по ко лен ная семья, со стоя щая из ро ди те лей сред не го воз рас та и дво
их или тро их де тей. По срав нен ию с семь я ми мест но го на се лен ия 
сре ди си рийс ких ар мян мно го се мей, со сто я щих из вось ми и бо лее 
че ло век, нес мот ря на то, что в си рийс ких об щи нах при ня то раз дель
но про жи ва ние мо ло дых се мей от ро ди те лей. Здесь мо ло дежь не
ред ко про жи ва ет сов мест но с ро ди те ля ми, деть ми, иног да да же с 
родст вен ни ка ми, что бы в но вой сре де сов мест но пре о до леть со ци
аль ноэко но ми чес кие труд но сти. В се мей ном со ста ве си рийс ких ар
мян так же мно го оди но чек, в ос нов ном мо ло де жи, ко то рая на хо дит
ся в Ар ме нии с целью даль ней ше го вос со е ди не ния с семь ей.

Ар мя не в Си рии бы ли спо ло че ны вок руг си сте мы хри сти анс
ких цен но стей, в ко то рой идеи се мей ной со ли дар но сти, единст ва 
семьи и тра ди ций пре об ла да ли над лич ны ми ин те ре са ми и сво бо
дой, по э то му в их семь ях по ня тие гла вы до ма бы ло од ноз нач ным: в 
трех по ко лен ных семь ях это был в ос нов ном стар ший муж чи на, в 
двух по ко лен ных, в нук ле ар ных семь яхмуж чи на и толь ко в каж дой 
пя той семье (в не пол ных трех по ко лен ных семь ях) – стар шая жен
щи на.

Мо ло дежь у си рийс ких ар мян, в от ли чие от сво их мест ных 
сверст ни ков, всту па ет в брак позд но, пос коль ку счи та ет ся, что суп
ру ги долж ны быть зре лы ми для это го, и для муж чин в осо бен но сти 
не об хо ди мо иметь фи нан сов ую не за ви си мость и со сто ять ся в про
фес сии. Сре ди них зна чи тель но вы ше уро вень ин то ле рант но го к ме
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жэт ни чес ким бра кам, бо лее то го, осо бен но в от но ше нии бра ков с ли
ца ми дру гой ре ли ги оз ной при над леж но сти. В сох ра не нии ар мянс
кой иден тич но сти пос ле церк ви си рийс кие ар мя не сле ду ющ ую роль 
от во дят семье, по э то му глав ным за ло гом ус пе ха счи та ет ся вы бор 
брач но го парт не ра из ар мянс кой сре ды.

В от ли чие от си рийс ких ар мян, боль шинст во из ко то рых яв ля
ют ся сто рон ни ка ми бра ков с мест ны ми ар мя на ми, пос лед ние бо лее 
не тер пи мы к это му и с боль шим тру дом при ни ма ют их в свои семьи. 
Ген дер ный фак тор иг ра ет в этом воп ро се важн ую роль, пос коль ку в 
ос нов ном имен но муж чи ны не одоб ря ют бра ки с си рийс ки ми ар мя
на ми. При этом по доб ное от но ше ние вза им но в том от но ше ние, что 
и боль шинст во де ву шек из си рийс ких ар мян выс ка за лись про тив 
бра ков с мест ны ми ар мянс ки ми пар ня ми. Ка за лось бы, две грвппы 
ар мян, об ъе ди нен ных чувст вом «мы», долж ны бы ли быть то ле
рант ны ми по от но ше нию друг к дру гу, но од ноз нач но, это не так. 
При еди ной эт ни чес кой ос но ве меж ду си рийс ки ми и мест ны ми ар
мя на ми су щест ву ет мно го от ли чий и оп ре де лен ная гра ни ца, обус
лов лен ная зна чи тель ны ми со ци аль ны ми и куль тур ны ми раз лич ия
ми, а так же бы та и пов сед нев ной жиз ни.

Ис хо дя из ре зуль та тов ис сле до ван ия мож но го во рить о том, что 
ос но вы фор ми ро ван ия и сох ра нен ия ар мянс кой семьи у си рийс ких 
ар мян ос но вы ва ют ся пре и му щест вен но на хри сти анс ких тра диц иях. 
В брач ных об ря до вых дейст ви ях по дав ля ющее боль шинст во из их 
счи та ет об я за тель ным ус ло ви ем цер ков ное вен ча ние, свад ьбу и ре
гист рац ию бра ка в день свад ьбы. Ес ли пер вые два ус ло вия си рийс
кие ар мя не сох ра ня ют и мо гут осу ществ лять в но вых для се бя со ци
аль нокуль тур ных ус ло ви ях, то третье (ре гист рац ия бра ка в день 
свад ьбы), сог лас но при ня той в Ар ме нии тра ди ции уже не счи та ет ся 
об я за тель ным эта пом их брач ной це ре мо нии.

Сог лас но уко ре нив шей ся у них си сте ме цен но стей, ар мянс кая 
семья долж на быть пол но цен ной, и раз во ды долж ны быть иск лю че
ны из брач ной прак ти ки ар мян. Их по дав ля ющее боль шинст во не 
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приз на ет ин сти ту та ма те рейоди но чек и от ри ца тель но от но сит ся к 
сво бод ным от но ше ни ям мо ло дых пар.

Си рийс кие ар мя не счи та ют, что муж чи на как гла ва до ма дол
жен фи нан со во обес пе чи вать семью, а же на от ве чать за важ ные бы
то вые и вто ро сте пен ные проб ле мы. Это в ос нов ном об ъ яс ня ет ся 
тем, что в об щи не си рийс ких ар мян не по ощ ря лась ра бо та жен щин 
вне до ма в ус ло ви ях про жи ван ия ино го ре ли ги оз но го ве ро ис по ве
дан ия.

Ана лиз ро ли се мей си рийс ких ар мян в эко но ми ке и со ци аль но
куль тур ной жиз ни Ар ме нии по ка зал, что мест ные ар мя не бо лее 
склон ные оце ни вать их вклад в эко но ми ку, чем в куль тур ную жизнь. 
Боль шинст во си рийс ких ар мян так же счи та ет, что мест ные ар мя не 
их це нят за зна чи тель ный вклад в раз ви тие и по ло жи тель ные сдви ги 
в эко но ми ке, чем за вне се ние не ко то ро го ожив ле ния в куль тур ную 
жизнь. Бо лее то го, они чувст ву ют, что на об ще нии с ни ми от ри ца
тель но ска зы ва ют ся те суб куль тур ные раз лич ия, ко то рые при су щи 
мест ным ар мя нам в сти ле жиз ни и в бы ту.

Тем не ме нее, не смот ря на все, боль шинст во мест ных ар мян не 
счи та ет возв ра ще ние си рийс ких ар мян в Ар мен ию им миг ра ци ей и 
по ла га ет, что пос ле оп ре де лен но го вос ста нов лен ия стра ны по дав ля
ю щая их часть вер нет ся в Си рию. Си рийс кие ар мя не, ко неч но, в 
пер вую оче редь пред по чи та ют вер нуть ся в Си рию, од на ко, по их 
мне нию США, Шве ция, Франц ия, Гер ман ия, Ка на да, Бельг ия, Авст
рал ия, Гол ланд ия  те по тен ци аль ные стра ны, где они смо гут най ти 
убе жи ще и по лу чить эко но ми чес кую и со ци альн ую под держ ку.

У си рийс ких ар мян есть свои при чи ны по ки нуть Ар мен ию, ос
нов ная часть их но сит со ци аль ноэко но ми чес кий ха рак тер. Соз да
ние льгот ных ус ло вий для ра бо ты и биз не са, ре ше ние жи лищ ных 
проб лемвот те ос нов ные ус ло вия, ре ше ние ко то рых удер жит боль
шинст во из них от на ме рен ия по ки нуть Ар мен ию.
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CONTEMPORARY ARMENIAN FAMILY  
IN THE TRANSFORMING SOCIETY

SUMMARY

This comparative ethnosociological study was conducted in 1980 
and 20162017. The study followed sociocultural processes and explored 
several important transformations that happened in Armenian families. 
The comparative approach allows us to discuss socioeconomic and so
ciopolitical developments in two chronological phases: Soviet and 
postSoviet periods. As a result, rich comparative materials were gath
ered on this topic.

“Family and Marriage” section discussed transformations that hap
pened in the structure of family, intrafamily and intragenerational rela
tions, forms of mutual assistance as well as in marriage and wedding rit
uals.

Radical transformations in sociocultural, political and value system 
have left their trace on the functions of contemporary Armenian family. 
As a result, there is a decrease in marriage and birth rates, as well as an 
increase in divorce rate. The role of family as a key institution for pre
serving, socializing and transferring national values to younger genera
tions has decreased as well.

According to the results of the study, the Armenian family has pre
served its traditional structure. However, due to decline of socioeco
nomic conditions, birth rates, as well as emigration increase, the family 
institute has undergone some transformations:

 ▪ decrease in the number of twogeneration families
 ▪ double increase in the number of onegeneration families
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 ▪ increase in the number of incomplete twogeneration families
 ▪ increase in the number of threegeneration families (with an ex

ception of Yerevan).
There has been increase in the number of families consisted of three 

and five members. Since these are mostly twogeneration families, the 
decrease in the number of family members is closely related to the de
cline in birth rates.

There are noticeable changes in the value system of men and wom
en especially among twogenerational families where mother is the 
breadwinner.

Traditional relations of older and younger generations have been 
mostly preserved with only some minor transformations. For example, 
coresidence of married children and parents, asking for advices from 
elder generation are widespread behaviours.

Due to lack of direct communication, there have been certain barri
ers to transfer traditional family values to new generations in families 
where parents and children live in different settlements (urbanrural, 
abroad).

There are differences between younger and older generations when 
it comes to moral values, solving everyday problems, children’s educa
tional and other issues. Despite these differences, contemporary Arme
nian society accepts traditional norms concerning the relations of older 
and younger generations. However, these norms may vary depending on 
the following factors:

 ▪ family structure (twogeneration, threegeneration and more)
 ▪ type of settlement (urbanrural)
 ▪ family or an individual preferences on whether to preserve tradi

tional norms.
Both older and younger generations take into consideration the 

opinion of parents on marriage decision. This is conditioned by not only 
traditional mentality but also current socioeconomic conditions.
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Currently relations and obligations of relatives, neighbours and 
friends are directly connected with the degree of social protection of an 
individual or a family. Primary help and mutual assistance of provider’s 
wealth and existence of properties define the degree of integration or 
alienation of extended and close relatives, neighbours as well as friends. 
The rooted mentality of traditional forms of mutual assistance of rela
tives and families can be also a communication barrier, i.e. the support of 
other person should be compensated.

Lack of legalization of marriage among some population indicates 
about transformations of Armenian family’s traditional value system. 
The actual wedding ceremonies are accompanied by partial preservation 
of national customs and a combination of many European innovations.

The role of church ceremony during weddings has increased. This 
ceremony has proclaimed its lost rights after the independence of the 
Republic of Armenia.

Some traditional elements of wedding ceremonies have been pre
served with some minor transformations. Important prewedding cere
monies have been preserved, i.e. engagement and “Khosqkap” (prelimi
nary agreement on marriage) ceremonies. As for postwedding stage, 
there have been preserved “Karmir kndzor”(testimony of bride’s virgin
ity), “Glukhlva” (first visit to a newlyweds family), Candlemas Day tradi
tions. It should be noted that mainly rural population is in favour of 
preserving these traditions.

Marriage age has increased both among man and woman. The ma
jority of interviewed people prefer that men marry at the age when they 
have profession and sustainable income.

One of the recent innovations is social networkbased relationship 
or marriage that are being hardly accepted by Armenian society.

In the section named “Family value system” the following issues 
were analyzed: the role of family in the society’s value system, attitude 
toward family and marriage, distribution of husband’s and wife’s roles, 
professional preferences of children, as well as family conflicts and di
vorces.
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Current globalization, socialeconomic, cultural trends have their 
influence both on family development and on structural elements of fam
ily relations. The results of comparative studies conducted in 1980 and 
2016 –2017 show which family is the nucleus of Armenian society’s value 
system. Other elements, such as employment, career, salary, friends, lei
sure, social security, religion, health, education, have been considered as 
a means of ensuring family wellbeing.

In many countries of the world changes in family patterns are tak
ing place (e.g. couples live together without official marriage registration, 
children born of a mother and a father who were not married etc.). Ar
menian society’s attitude towards family changes is mostly negative and 
preferences are given to permanently registered, traditional families. 
However, there is some slightly positive attitude towards having a child 
without marriage.

The family has a great influence on the formation of children’s pro
fessional preferences. Some features were recorded in the list of preferred 
professions based on gender. Particularly, girls prefer healthcare, science, 
education and art, while boys prefer health, judicial and economic 
spheres. This proves that there is a gender dimension in professional pref
erences.

Research participants have valued humility, caring, tolerance, 
cleanliness, and intellect as important qualities for women. As the results 
of comparative research show, women’s preferable qualities have re
mained relatively sustainable, while some qualities of men have changed. 
During the recent study phase more importance was given to labour and 
volitional qualities that can be a result of modern social and economic 
conditions.

The distribution of the roles of husband and wife has not changed 
significantly. Women’s educational level is higher, but they are less en
gaged in the labour market. To date, the main “burden” of household 
chores lies on the shoulders of the woman. This proves that the tradition
al approach in the distribution of roles in Armenian society continues to 
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dominate. However, there are also new manifestations since currently 
women both work and regulate households’ everyday life.

The study also touched upon international and Armenian legal doc
uments related to various forms of domestic violence. This has allowed 
outlining the scope of the domestic violence problem. The overwhelming 
majority of respondents rated their family relationship as being positive. 
In comparison with situations in other countries, it can be stated that 
domestic violence has weaker manifestations in Armenia. Nevertheless, 
tolerance attitude was recorded towards arguments in family, being an
gry at children, slapping children and forbidding their hobbies. The latter 
was explained as a means of protecting family from unwanted phenome
na in social life. Young people have shown greater tolerance towards 
sanctions which is a consequence of social changes happened in postSo
viet period.

Recent study has shown that there is more a tolerant attitude to
wards divorces. Though traditional family values have been mostly pre
served, the image of ideal man and woman, intrafamily relations have 
undergone through certain transformations.

Labour migration and its influence on changes in family model were 
discussed in the section named “Changes in labour migrants families’ 
model”. Every third household that participated in the study has labour 
migrant family member abroad. The absolute majority of them leave to 
work abroad at the reproductive age. This has a negative influence on 
birth rates. As a result of labour migration, “family in distance” model 
has become widespread, i.e. the head of family as well as other members 
spend part of a year abroad while other part of family stays in the home
land. This means that family is being divided and the unity of family is 
being “broken”.

In the postSoviet era, about onetenth of migrants are women and 
they have started to cross borders more often than before. As a conse
quence, there is a change in women’s role and status while traditionally 
mostly men used to be engaged in these activities. Women are more ac
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tive in decision making if they work abroad while men are unemployed. 
Based on traditional values and perception of gender roles, Armenian 
society doesn’t widely accept women that leave to work abroad alone, 
without their husbands or any relative. The reason is that they are out of 
control of spouses, families and communities. These women are consid
ered as people with “deviant” behaviour that do not fulfil their maternal 
responsibilities. In addition, the reproductive behaviour of migrant wom
en is being strictly controlled.

In the Armenian culture labour migration is still being considered as 
a job for men. Men should be the breadwinners and have the priority to 
express their opinion, while women should take care of children and a 
household. Provision of economic support to families is accepted by so
ciety as an important means of maintaining a family. Therefore it has an 
important impact on the formation of male migration behaviour.

Due to labour migration, lifecycles of family development are being 
disrupted. Since young migrants often leave 1 –2 months after the mar
riage, they are abroad when the first or second child is born; moreover, 
later on it is possible that they do not participate in wedding or engage
ment ceremonies of their children. This has negative influence on the 
strength of families. In addition to this, a lot of young people migrate and 
leave their parents alone.

 Due to labour migration the number of interethnic marriages has 
increased. Due to socialeconomic situation in Armenia and the high un
employment rate, some labour migrants consider interethnic marriages 
an important way to settle abroad. It is noticeable that labour migrants 
often have a model of “marital markets”, the goal of which is to increase 
benefit from the marriage by choosing the “right” partners. Interethnic 
marriages also weaken the influence of traditional kinship and neigh
bourly ties. The overwhelming majority of respondents are against the 
interethnic marriages. They explain it with linguistic, national and cul
tural differences. In families formed on the basis of interethnic marriages, 
there is a mutual exchange of different cultural values that effects the 
identity of family members.
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Labour migration raises a number of serious issues in terms of fam
ily solidarity. Temporal separation of family members raises the risk of 
divorce. Outof marriage ties and the existence of “second family” abroad 
have become widespread phenomena. Respondents consider “undesir
able” to have children as a result of informal marriages. As a result of 
labour migration, the number of abandoned families has also increased in 
some communities since migrants leave and stop communicating with 
their families. “Divided” families are also widespread: the man of a fami
ly is abroad while children and wife or children and grandparents live in 
the motherland. In this case, issues related to upbringing and control of 
children may rise. During the absence of a husband, all the household 
affairs are under women’s, elderly’s and underage children’s responsibili
ty. However, man’s power does not weaken in a majority of families and 
transition from the patriarchal system to the matriarchal one or to the 
egalitarian (equally divisive power between men and women) doesn’t 
take place. Man continues to be the final decisionmaker of the major and 
important issues. The role of man as the leader of family is related not 
only to economic but also to traditional factors, according to which the 
image of a man as the homeowner is still dominated in Armenian culture.

In the section named “Ethnocultural peculiarities of SyrianArme
nian families living in Armenia” the peculiarities of SyrianArmenian 
family rituals and values were revealed in comparison with local Arme
nians.

It has been almost six years that SyrianArmenians have left their 
country as a result of the conflict in Syria and moved to Armenia bring
ing with them their culture, family values and traditions.

The results of the study suggest that SyrianArmenians have partic
ularities related to the characteristic of their family structure. Twogen
eration SyrianArmenian families, consisting of middleaged parents and 
two or three children are dominating. Compared to local Armenian fam
ilies, there are many SyrianArmenian families with eight and more 
members despite the fact that it is very common for SyrianArmenians 
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that young families live separately from their parents. In Armenia Syri
anArmenians often live with their parents, children, and sometimes 
their relatives in order to face socioeconomic challenges of the new en
vironment easier.

Among the SyrianArmenians there are many lonely people (most
ly young people) who are in Armenia with the hope to reunite with their 
family in the future. Armenians have united around Christian values in 
Syria therefore the idea of solidarity, unity and family traditions have 
been more dominant than personal liberties and ambitions. The percep
tion of the head of family is unquestionable � in threegeneration fami
lies mainly the elderly man is considered as the head of family, similar 
situation is also in twogeneration nucleus families, and only one in five 
families (not fullfledged threegeneration families) the elderly women is 
considered as the head of family.

SyrianArmenian youth, unlike local Armenians, marry late be
cause they consider that maturity and financial independence are neces
sary for a couple and especially for men. Among them, the level of intol
erance towards mixedethnic marriages is quite high; moreover, it grows 
especially in relation to otherreligious marriages. The SyrianArmenians 
find that the role of family is important for the preservation of the Arme
nian identity, therefore having wife/husband from Armenian environ
ment is the most important guarantee of success.

Unlike SyrianArmenians, the majority of whom are in favour of 
marriage with local Armenians, the latter are more intolerant and hardly 
accept SyrianArmenians in their own families. Gender is an important 
factor here, since mostly men do not approve marriages with Syrian Ar
menians. This attitude is mutual, since the majority of SyrianArmenian 
women are also against a marriage with local Armenian men. It seems 
that two “different” Armenians should be united and should be tolerant 
towards one another, but definitely it is not the case. Though they have 
common ethnic backgrounds, there are very different lines and definite 
boundaries between SyrianArmenians and local Armenians concerning 
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social and cultural life, as well as the significant differences in daily life 
and lifestyle.

Based on the results of the study, we can state that the basis of the 
formation and maintenance of family among SyrianArmenians is largely 
based on Christian traditions. Church ceremonies as well as immediate 
legal registration of marriage are core part of wedding ceremonies. It is 
important to note that immediate registration of marriage is no longer a 
mandatory element among local Armenians.

According to the value system of SyrianArmenians, Armenian 
families should be complete and divorces should be excluded from the 
marriage culture. Most of them do not accept single mother institute and 
negatively treat to the free relationships of young couples.

According to SyrianArmenians, man should financially provide 
family, and woman should be responsible for everyday and nonprimary 
issues. This is largely explained by the fact that women in the Syrian 
Armenian community have not been encouraged to work outside the 
house since they lived in a foreignreligious environment.

The results of the analysis of the role of SyrianArmenian families 
in the sociocultural and economic life of Armenia reveal the fact that 
local Armenians are more likely to appreciate their investments in eco
nomic than in cultural life. The majority of SyrianArmenians also be
lieve that Armenians value their input in economy more than their con
siderable input in cultural life. Moreover, they feel that the subcultural 
differences existing in the daily lives and lifestyle of the Armenians neg
atively impact on their communication with the locals.

Despite all this, the majority of local Armenians find that SyrianAr
menian families are temporary in Armenia and it is not a permanent re
patriation. They think that after Syria’s restoration most of them will re
turn back. SyrianArmenians prefer mostly to go back to Syria, but the 
United States, Sweden, France, Germany, Canada, Belgium, Australia 
and the Netherlands are probable countries to find shelter, as well as 
economic and social support.
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SyrianArmenian families have mostly social and economic reasons 
to leave Armenia. Creating favourable conditions for work, business, and 
housing are the key factors that can keep the majority of SyrianArme
nians in Armenia.
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