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Ռուբեն Օհանջանյան*
Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ քաղաքային բնակչության ազատ ժամա
նակի կառուցվածքի փոփոխությունների հարցերը: Ազատ ժամանակի
կառուցվածքային տարրերն ուսումնասիրվել են հիմնականում դրանցում
մասնակիցների ընդգրկվածության տեսանկյունով: Բնակչության ազատ
ժամանակի կառուցվածքում տեղի են ունեցել որոշ փոփոխություններ:
Հեռուստատեսային հաղորդումները դիտողների թվաքանակը էապես չի
փոխվել և նրան բաժին է հասնում ազատ ժամանակի կառուցվածքի հիմ
նական մասը: Տպագիր արտադրանքի սպառման ծավալները նվազել են:
Բեմական արվեստի ոլորտում նկատվում է կինոյի դերի բարձրացումը
և թատերական արվեստի նկատմամբ հետաքրքրության նվազումը: Սի
րողական և խաղային զբաղմունքները տարբեր բնակավայրերում ունեն
փոփոխությունների որոշ առանձնահատկություններ: Իսկ կրոնական,
տոնա-ծիսական արարողությունների մասնակիցների թվաքանակն ար
մատապես մեծացել է: Այս տվյալներնը վկայում են արդի պայմանններում
ազատ ժամանակի ռեկրեացիոն և հոգևոր գործառույթի կարևոր դերի
մասին:
Բանալի բառեր. ժամանակի բյուջե, սոցիալական ժամանակ, ազատ ժա
մանակ, ազատ ժամանակի կառուցվածք:

Ազատ ժամանակը բազմաթիվ գիտական բնագավառների ու
սումնասիրության օբյեկտ է, որը պայմանավորվում է դրա սոցիալական
գործառույթների լայն շրջանակներով: Ժամանակի, մասնավորապես սո
ցիալական ժամանակի տեսական առաջին մոտեցումները մշակվել են
տնտեսագիտության ոլորտում1: Ժամանակի բյուջեն բաժանվում է աշխա
*

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի
բաժնի ավագ գիտաշխատող, Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մաս
նաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետի տուրիզմի կառավարման և մշակու
թաբանության զբոսաշրջության ամբիոնի դասախոս, պատմական գիտություն
ների թեկնածու:

1

Այդ մասին մանրամասն տես Артемов В. А., Эскиз социологической концепции
социального времени. – Социологические исследования, 2013, N 11.
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տանքայինի և ազատ ժամանակի2: Որոշ տեսաբաններ գտնում են, որ ան
հրաժեշտ է երկրորդ հատվածը նշել որպես ոչ աշխատանքային: Այս մոտե
ցումը, թերևս, իրատեսական է, քանի որ, առ այսօր, դժվար է հստակեց
վում վերոնշյալ հատվածների կառուցվածքային տարրերի տեղադրումն
այդ հատվածներում: Ըստ որոշ մասնագետների, ժամանակի բյուջեի ու
սումնասիրությունը սոցիոլոգիայում բավականին ստանդարտացված է և
ընդգրկում է հետևյալ ցուցիչները` ժամանակի ինտերվալը որտեղ տեղի է
ունենում իրադարձությունը, իրադարձության անվանումը, իրադարձու
թյան վայրը, իրադարձության սոցիալական համատեքստը, հիմ
ն ական
իրադարձության պահին մարդու երկրորդային գործունեության տեսակնե
ն ասիրությունների իրականացման մեթոդիկայի և
րը3: Սակայն այդ ուսում
տեխնիկայի հարցերում առկա են բազմաթիվ բարդություններ, որոնք
դժվարացնում են ստանալու ժամանակի բյուջեի ամբողջական պատկերը:
Ժամանակի բյուջեի կառուցվածքն ուսումնասիրվում է նաև ըստ տեսակ
ների խմբերի, որոնցից հիմ
ն ականներն են` վճարվող աշխատանքը, վճար
վող աշխատանքի հետ կապված գործունեության տեսակները, տնային
տնտեսության աշխատանքները, գնում
ն երը և ծառայություններից օգտվե
լը, երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը, կրթությունը, հասարա
կական աշխատանքը, հանգիստը և զվարճանքը,սիրողական զբաղմուն
քը, ֆիզկուլտուրան և սպորտը4: Գոյություն ունի ժամանակի բյուջեի ստո
րաբաժանման նաև այլ մոտեցում, ըստ որի այն բաժանվում է` ֆիզիոլոգի
ականի (քնել, ուտել, լվացվել, լվանալ և պատրաստել), պրոֆեսիոնալի
(աշխատանք և տրանսպորտ) և ազատ ժամանակի: Ի տարբերություն
անհրաժեշտ ժամանակի, ազատ ժամանակի կառուցվածքն ավելի բարդ է
և ճկուն, մարդն ազատ է դրա ձևերի ընտրության հարցում: Ազատ ժամա
նակի ուսում
ն ասիրությունը կարևորվում է նրանով, որ գործառույթների
շրջանակը մեծ է`ուժերի վերականգնում (ռեկրեացիոն գործառույթ), հոգև
որ զարգացում, կրթություն, դաստիարակություն և այլն:
Սույն հրապարակման նպատակը ժամանակի բյուջեի մի հատվա
ծի` ազատ ժամանակի օգտագործման փոփոխությունների էթնոմշակու
թային նշանակություն ունեցող որոշ հարցերի քննարկումն է:
Ազատ ժամանակի օգտագործման ուսում
ն ասիրությունների հա
մար կարևոր նշանակություն ունի այն պայմանավորող գործոնների շրջա
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Այժմ Եվրոպայում պայքար է գնում աշխատանքային ժամանակը կրճատելու
նպատակով, այն հասցնելու շաբաթական 35 ժամի:

3

Социология. Основы общей теории. М., 1998, с. 419 –420.

4

Նույն տեղում, էջ 422 –423:

Ազատ ժամանակի կառուցվածքի փոփոխությունները ՀՀ քաղաքային բնակավայրերում

նակների հստակեցումը: Կիրառական սոցիոլոգիայում առանձնացվել են
բազմաթիվ գործոններ` բնակավայրի տիպը, անհրաժեշտ ենթակառուց
վածքների առկայությունը և դրանց աշխատանքների որակական կողմե
րը, սեռատարիքային, կրթական, մասնագիտական հատկանիշները,
ավանդույթները, սոցիալիզացման միկրոմիջավայրի ազդեցությունը,
զբաղվածությունը, աշխատանքի բնույթը, նյութական վիճակը և այլն: Այդ
գործոնները տարբեր հանրություններում և ժամանակաշրջաններում ու
նեն էական առանձնահատկություններ, որը պահանջում է ազատ ժամա
նակն ուսում
ն ասիրել կոնկրետ միջավայրերում և ժամանակաշրջանում:
1976 թ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի
էթնոսոցիոլոգիայի բաժինը Յու. Վ. Հարությունյանի կազմած ծրագրով
իրականացրել է զանգվածային էթնոսոցիոլոգիական հարցում
ն եր, որ
տեղ ընդգրկվել են նաև ազատ ժամանակի օգտագործմանն առնչվող
հարցեր: Նույն հարցերն ընդգրկված են եղել նաև 2008 –2014 թթ. բաժնի
իրականացրած հետազոտություններում, որը հնարավորություն է տալիս
քննարկելու ազատ ժամանակի օգտագործման գործընթացներում տեղի
ունեցող փոփոխությունների հետ կապված որոշ հարցեր: Ազատ ժամա
նակն ուսում
ն ասիրվում է ժամանակային, կառուցվածքային և բովանդա
կային կտրվածքներով: Մեր զանգվածային հարցումներում նպատակ չի
հետապնդվել ստանալու ազատ ժամանակի մանրամասն, ամբողջական
պատկերը ժամանակային կտրվածքով: Ժամանակային փոփոխություն
ների վերաբերյալ բազմաթիվ սոցիոլոգիական հետազոտություններ են
իրականացվել: Տվյալները բավականին հակասական են: Ամենածավա
լուն հետազոտություններից մեկի համաձայն, 20-րդ դարի ընթացքում
ազատ ժամանակը` ժամանակային առումով, չի փոփոխվել, որը հիմ
ն ա
վորվել է բազմաթիվ գործոնների համադրմամբ` տրանսպորտային մի
ջոցների արագության մեծացմամբ, սանիտարահիգիենիկ պահանջների
ավելացմամբ, կենցաղային պայմանների բարելավմամբ և այլն: Այլ հե
տազոտությունների տվյալներով ազատ ժամանակը մոտավորապես 150
տարվա (1870 թ.-ից) ընթացքում բավականին ավելացել է, որը բա
ցատրվում է արտադրողականության բարձրացման արդյունքում աշխա
տանքային ժամանակի կրճատմամբ (երկրների մեծ մասում մոտավորա
ն երը բա
պես 30 ժամով)5: Սակայն սույն էթնոսոցիոլոգիական հարցում
վականին հստակ տեղեկատվություն են պարունակում կառուցվածքային
տարրերի բովանդակության և տարածվածության վերաբերյալ6:
5

https://insider. pro/ru/ article/ 3251/.

6

Սույն աշխատանքում օգտագործվել են Տավուշի, Լոռու, Սյունիքի և Կոտայքի
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Քաղաքային բնակչության ազատ ժամանակի կառուցվածքում,
ինչպես խորհրդային, այնպես էլ` հետխորհրդային շրջանում, ամենատա
րածվածը հեռուստատեսությունն է: Հեռուստատեսությունը բազմաթիվ
երկրներում նույնպես հիմ
ն ական կառուցվածքային տարր է, քանի որ կա
տարում է տեղեկատվական բազմաթիվ գործառույթներ: 2014 թ. տվյալնե
րով ԱՄՆ-ում դրա վրա ծախսվող օրական ժամանակահատվածը կազ
մում է 293 րոպե, Ճապոնիայում` 265, Ռուսաստանում` 239, Չինաստանում`
159 րոպե7:
Քանակական առումով, հեռուստացույցից օգտվողների թվաքա
նակը խորհրդային և հետխորհրդային շրջաններում էապես չի փոխվել:
Բովանդակային առումով հեռուստատեսային հաղորդում
ն երի կառուց
վածքում հետխորհրդային շրջանում նկատվում են որոշ փոփոխություններ:
Արդի հեռուստադիտողները գերադասում են սերիալները, զվարճալի հա
ղորդում
ն երը, լուրերը: Սպորտային, թատերական բովանդակությամբ
հաղորդում
ն երը դիտողների թվաքանակը նվազել է:
Կառուցվածքային տարրերից է ընթերցանությունը: Ընթերցումը
կարող է իրականացվել տարբեր միջոցներով: Խորհրդային տարիներին
ընթերցման հիմ
ն ական միջոցը տպագիր արտադրանքն էր: Արդի պայ
մաններում ընթերցման տարածված միջոցներ են դարձել նաև նոր տեղե
կատվական տեխնոլոգիաները: Տպագիր արտադրանքի տեսականին
բազմազան է: Սակայն ծրագրային հետազոտության մեջ առավել մեծ տեղ
է հատկացվել գրականության և մամուլի սպառմանը: Ընդհանուր միտու
մը տպագիր արտադրանքի սպառման ծավալների նվազումն է: Մամուլի
սպառման նշված միտումը պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով,
սակայն արդի պայմաններում դրա հիմ
ն ական գործառույթներից մեկը`
նոր տեղեկատվության փոխանցումը, իրականացվում է նաև տեղեկատ
վության այլ ուղիներով` ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ներով, հեռուստատեսությամբ, միջանձնային հաղորդակցությամբ և այլն:
Ուստի, կարելի է առաջադրել այն վարկածը, որ ազատ ժամանակի կա
ռուցվածքում նոր տեղեկատվության ստացումը իր նշանակությունը չի
կորցրել: Այլ է գրականության սպառման խնդիրը: Գրականության սպառ
ման փոփոխության միտումը սպառողների թվաքանակի նվազումն է: Տե
ղեկատվության փոխանցման այլ միջոցները, բացի նոր տեխնոլոգիանե
րից, չեն կարող էապես ազդել գրական արժեքների սպառման վրա:
Սակայն ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով
(Հրազդանի ենթաշրջան) մարզերի դաշտային հետազոտությունների նյութերը:
7
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Ազատ ժամանակի կառուցվածքի փոփոխությունները ՀՀ քաղաքային բնակավայրերում

այդ արժեքների սպառման քանակական և որակական հատկանիշների
վերլուծությունների համար անհրաժեշտ են առանձին հետազոտություն
ներ8:
Աղյուսակ 1.
Գրականության սպառման փոփոխությունները 1980 –2012 թթ. %

Վանաձոր Վանաձոր
1980 թ.
2012 թ.

Իջևան
1980 թ.

Իջևան
2008 թ.

Տաշիր
1980 թ.

Տաշիր
2012 թ.

Կարդում են
մշտապես

50,0

11,8

41,9

13,2

41,1

17,4

Կարդում են
երբեմն

32,5

32,9

34,4

45,7

33,9

48,8

Չեն
կարդում

17,5

55,3

23,7

41,1

32,5

33,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ընդամենը

Ազատ ժամանակի կառուցվածքում կարևոր տեղ է գրավում բեմա
կան արժեքների սպառումը, որի հիմ
ն ասյուներից է թատրոնը: Նշվում է
նաև, որ այն ունի էթնոմշակութային գործառույթ9: Սակայն, ՀՀ-ում թատ
րոնի հաճախելիության ընդհանուր միտումը` մասնակիցների թվաքանա
կի նվազումն է: Խորհրդային շրջանում թատրոն հաճախում էին`
Կիրովականում` 50,0%, Իջևանում` 55,5%, Կալինինոյում` 46,4%: Հետ
խորհրդային շրջանում` համապատասխանաբար` 30,1%, 17,1%, 12,5%: Դա
պայմանավորվում է մի շարք պատճառներով, որոնցից կարելի է առանձ
նացնել բնակչության ապրելակերպի և արժեքային համակարգի փո
փոխությունները, թատերական մշակույթը սպասարկող հաստատություն
ների վիճակը և այլն: Խորհրդային տարիներին համեմատաբար խոշոր
քաղաքներում գոյություն ունեին թատրոններ (Կիրովականում, Լենինա
կանում, Կապանում, Իջևանում, Հրազդանում և այլուր): Փոքր քաղաքնե
րում և գյուղերում թատերական ոլորտը սպասարկում էին մշակույթի պա
լատ
նե
րը, որոնց մեծ մասն այ
սօր բար
վոք վի
ճա
կում չէ, իսկ որոշ
համեմատաբար պահպանվածներում խորհրդային տարիներին գործող
թատերական խմբերն այսօր չեն գործում10: Թատերական ոլորտի կազմա
8

Ըստ 2004 –2005 թթ. ուսանողության շրջանում կատարված հետազոտությունների
տվյալների, համացանցն օգտագործվում էր հիմ
ն ականում կրթական, մասնագի
տական տեղեկություններ ձեռք բերելու նպատակով: Սակայն տղաները դրանից
օգտվում էին նաև ծանոթություններ հաստատելու և զվարճանքի համար: Տե՛ս
Մկրտչյան Ն., Ինտերնետի օգտագործման որոշ հարցեր. – «Գարուն», 2005, թիվ
10, էջ 30 –31:

9

Заринов И. Ю., Русский драматический театр в этнонациональном контексте. – Эт
нографическое обозрение, 2014, N 1.

10

Օրինակ, 2011 թ. Վանաձորում նախկին «Հորովել» մշակույթի պալատը գոյություն
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կերպիչները որոշակի աշխատանքներ են կատարում տարբեր բնակա
վայրերում արտագնա ներկայացում
ն եր իրականացնելու ուղղությամբ11,
սակայն դրանց ազդեցությունը ընդհանուր քանակական պատկերի վրա
մեծ չէ: Այսօր այս ոլորտին առնչվող բնակչության ազատ ժամանակի կա
ռուցվածքում հիմ
ն ական դերը պատկանում է կինոդիտմանը: Համերգներ
հաճախողների թվաքանակի փոփոխման հարցում նկատվում է հետևյալ
միտումը: Վանաձորում 1980 և 2012 թթ. նման կարգի միջոցառում
ն եր հա
ճախողների թվաքանակն էապես չի փոխվել` կազմելով շուրջ 18%: Իջևա
նում և Տաշիրում 1980 թ. հաճախողների թվաքանակն ավելի մեծ էր`համա
պատասխանաբար` 29,2% և 35,6%: Սակայն այս բնակավայրերում
հետխորհրդային շրջանում հաճախողների թվաքանակի էական նվազ
ման միտում է նկատվում` համապատասխանաբար կազմելով 4,8% և
10,0%: Այս փաստը կարելի է բացատրել փոքր քաղաքների բնակչության
կենսամակարդակի անկմամբ և մշակութային ոլորտը սպասարկող հաս
տատությունների անբավարար աշխատանքներով:
Հետխորհրդային շրջանի ազատ ժամանակի կառուցվածքային
տարրերի թվում այժմ ներառվել է շփումը, որին նախկինում էական ու
շադրություն չէր հատկացվում: Այն ընդգրկվում է մարդկային կապիտալի
հիմ
ն ական գործոնների թվում12: Շփումը բարդ սոցիալական երևույթ է:
Ազատ ժամանակի կառուցվածքային բազմաթիվ տարրեր զուգորդվում են
հաղորդակցության հետ, որը բարդացնում է դրա վերլուծությունը ազատ
ժամանակի համատեքստում: Այս փաստի ուսում
ն ասիրման արդյունքում
կարծիք է հայտնվել, որ «Եթե ամբողջացնենք հաղորդակցության վրա
ամբողջ ծախսվող ժամանակը, ապա ստացված մեծությունը, հավանա
բար, նրան թույլ կտա առաջին տեղը «վիճարկել» գործունեության տե
սակների աստիճանակարգի միջուկում գտնվող հեռուստատեսային հա
ն ա
ղորդում
ն երը դիտելու հետ»13: Ազատ ժամանակի համատեքստում հիմ
կան ուշադրությունը հատկացվում է առօրեական, կենցաղային հաղոր
չուներ: Ըստ որոշ տեղեկատվության այն տեղափախվել էր Ազնավուրի մշակույթի
կենտրոն, իսկ շենքը հավանաբար սեփականաշնորհվել է: ԴԱՆ, ք. Վանաձոր,
2011 թ.: Իջևանի մշակույթի տունը բարեկարգ վիճակում չէր: Խորհրդային տարի
ներին այստեղ գործում էր թատերական խումբ, որը դադարեցրել է իր գործունե
ությունը: ԴԱՆ, ք. Իջևան, 2012 թ.:
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ԴԱՆ, ք. Կապան, 2011 թ.:

12

Татарко А. Н., Социально-психологический капитал личности в поликультурном
обществе: структура и динамика. – Общественные науки и современность, 2014, N
1, c. 54.

13

Караханова Т. М., Свободное время городских жителей: Прошлое и настоящее. –
Социологические исследования, 2014, N 1, с. 70.

Ազատ ժամանակի կառուցվածքի փոփոխությունները ՀՀ քաղաքային բնակավայրերում

դակցությանը, որի կառուցվածքում ընդգրկվում են տարբեր կարգի`
պայմանավորված և պատահական միջոցառում
ն երը, ընտանիքում, հա
րևանների, ընկերների հետ հաղորդակցումը և այլն14: Այս հարցի խնդրա
հա
րույց կողմն այն է, որ փոր
ձարարական մա
կար
դա
կով շփում
նե
րի
դրդապատճառների և թեմատիկայի շրջանակներն ուրվագծելը խիստ
բարդ է, որը կարևոր նշանակություն ունի հաղորդակցման գործառութա
յին հատկանիշների որոշման համար: Էթնոմշակութային առումով կարև
որվում է հաղորդակցության սուբյեկտների բացահայտումը: Շփում
ն երը
կարող են լինել ընտանիքի անդամ
ն երի, հարազատների, ընկերների, հա
րևանների, գործընկերների, տարբեր կարգի ծանոթների, պատահական
մադկանց հետ և այլն: ՌԴ-ում կատարված, արդեն հիշատակված հետա
զոտությամբ պարզվել է, որ հաղորդակցության վրա ծախսվող ժամանա
կի մեծ մասը բաժին է հասնում ընտանեկան հաղորդակցությանը15: ՀՀ-ում
կատարված հետազոտությունների տվյալներն ապացուցում են, որ շփում
ներն իրականանում են հիմ
ն ականում ազգականների և հարևանների մի
ջև, այնուհետև` ընկերների16: Հաղորդակցման սուբյեկտների փոփոխու
թյան մեջ նկատվել է ընկերների հետ շփման նվազման միտում: Տավուշի
հետազոտության արդյունքում Իջևանում 1980 թ. ընկերներին փոխայցե
լությունները կազմում էին 30,0% իսկ 2008 թ. 14,4%17: Դա կարելի է բացատ
րել երկրում սոցիալ-տնտեսական նոր իրավիճակով, որտեղ գործարար
միջավայրում կարևոր դեր են կատարում ազգակցական կապերը և կեն
սամակարդակի անկմամբ:
Ազատ ժամանակի կառուցվածքային տարրերում ընդգրկվում են
նաև սիրողական զբաղմունքները` ձկնորսությունը, որսորդությունը, կար
ու ձևը և այլն:
Ձկնորսությունը և որսորդությունը հայ ազգագրության մեջ համար
վում են տնտեսության օժանդակ ճյուղեր18: Տավուշում իրականացված ազ
գագրական հետազոտություններում արդեն ուրվագծվել է ձկնորսության
14

Նույն տեղում:

15

Նույն տեղում, էջ 70:

16

Զաքարյան Թ., Ընտանիքը և ընտանեկան հարաբերությունները Տավուշի մար
զում. – Տավուշ: Սոցիալ-մշակութային գործընթացներ (Ավանդույթ և արդիակա
նություն), Երևան, 2014:

17

Նույն տեղում, էջ 155:

18

Բդոյան Վ., Հայ ազգագրություն. համառոտ ուրվագիծ, Երևան, 1974, էջ 53: Սիմո
նյան Ռ., Ձկնորսության ավանդական եղանակները Տավուշում. – Տավուշ: Նյու
թական և հոգևոր ժառանգություն: Հանրապետական գիտական նստաշրջանի
նյութեր, Երևան, 2009, էջ 233 –235:
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դերը բնակչության ապրելակերպում19: Դրանք ավանդաբար եղել են տղա
մարդկանց զբաղմունքներ:
Որսորդության տարածվածությունը որոշելը բավականին բարդ է:
Բնապահպանական նկատառում
ն երից ելնելով, այդ ոլորտը պետական
կառույցները կանոնակարգել են, սահմանվել են խիստ պատժամիջոցներ,
որը նպաստել է դրանով զբաղվողների թվաքանակի նվազմանը: Այնուա
մենայնիվ, առ այսօր, դրանով անլեգալ զբաղվողների մասին որոշ միջա
դեպեր գրանցվում են: Ձկնորսության հետ կապված կան որոշակի առանձ
նահատկություններ: Առևտրային առումով այն նույնպես պետականորեն
վերահսկվում է, հիմ
ն ականում Սևանա լճի սահմաններում, ձկնային պա
շարները պահպանելու նպատակով: Բոլորովին այլ է վերաբերմունքը սի
րողական ձկնորսության նկատմամբ, որին հանդուրժողաբար են մոտե
նում: Այս ոլորտն է, որն առ այսօր, գիտական առումով ունի որոշակի
ազգագրական, լեզվաբանական, պատմագիտական և այլ կարգի նշանա
ն երի և դիտարկում
ն երի տվյալների, չնայած
կություններ20: Ըստ հարցում
սիրողական ձկնորսությունը կատարում է նաև որոշ տնտեսական գործա
ռույթ, այնուամենայնիվ, ձկնորսութամբ զբաղվողների թվաքանակը բա
վականին փոքր է21:
Կար ու ձևը հայ ազգագրության մեջ բավականին լավ է ուսում
ն ա
սիրվել, սակայն դրանով զբաղվողների թվաքանակի վերաբերյալ տեղե
կատվությունը խիստ սահմանափակ է: Այն տնտեսական այնպիսի ոլորտ
ներից է, որն ընդգրկում է բազմաթիվ ենթաճյուղեր: Կենցաղային մակար
դակով դրանով զբաղվում են հիմ
ն ականում կանայք: Այս ոլորտին առնչ
վող հարցումների նյութերը ցույց են տալիս, որ խորհրդային տարիների
համեմատ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում դրանով զբաղվածների
թվաքանակը, փոքր ինչ ավելացել է: 1980 թ. Վանաձորում, Տաշիրում դրա
նով զբաղ
վում զբաղ
վում էին կա
նանց 25,9%, Իջև
ա
նում` 31,8%: 2008 –
2012 թթ.`համապատասխանաբար 29,1% և 37,2%: Այս ոլորտը հետագա ու
19

Սիմոնյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 233 –235:

20 Օրինակ` ձկնորսական որոշ գործիքներ և գործողություններ տարբեր անվանում
ներ ունեին («ժլկա», «ղռմա»` Կապանում, «ժիլ», «գռուզ», «զացեպ»` Հրազդա
նում, «ծիլկապ», «ասեղ», «հոշ»` Իջևանում): Ձկնատեսակներից մեկը Տավուշում
կոչվում է «օձաձուկ» և չի օգտագործվում, որի վերաբերյալ տարբեր բացատրու
թյուններ էին տրվում: Ուստի այս երևույթը հետագա ուսում
ն ասիրությունների կա
րիք ունի:
21
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Օրինակ` դաշտային դիտում
ն երի ընթացքում Ստեփանավանում գետի կամրջի
հատվածում ձկնորսությամբ էին զբաղվում 8 ձկնորս, Իջևանում` 10, Կապանում`
գիշերօթիկից մինչև Վաչագան գետի հատվածում` շուրջ 30 (ընդ որում` կարթը
ձեռքին երկու կին, որը չի նկատվել այլ վայրերում):

Ազատ ժամանակի կառուցվածքի փոփոխությունները ՀՀ քաղաքային բնակավայրերում

սում
ն ասիրությունների կարիք է զգում, քանի որ մեր իրականության մեջ
դրա մասնակիցների թիվը բավականին մեծ է: Հարցում
ն երի նյութերում
հիշյալ ոլորտի հետ կապված գրանցվել է նաև մի հանգամանք: Այն սպա
սարկող գործիքներից մեկի` կարի մեքենաների թվաքանակը խիստ նվա
զել է: 1980 թ. Վանաձորում կարի մեքենա ունեին հարցվողների 73,2%,
Իջևանում` 80,5%, Տաշիրում` 80,1%: Արդի ուսում
ն ասիրություններում դրա
թվային պատկերը համապատասխանաբար ասպիսին է`38,8%, 59,8%,
61,2%: Այս փաստը կարելի է տարբեր մոտեցում
ն երով վերլուծել: Տեսա
կետներից մեկում, որն առչվում է հին իրերի նկատմամբ վերաբերմուն
քին, նշվում են բազմաթիվ ռազմավարություններ, որոնց թվում, այս փաս
տի բացատրման համար առավել կարևորվում է` հին իրերի հետ ստիպ
ված կամ կամավոր գոյակցության ռազմավարությունը, որն իրականաց
վում է գոյատևման, հին իրերի «չընդհատվող օգտագործման» և հին
իրերի ձևափոխման պրակտիկաներով22: Գոյատևման պրակտիկան բա
ցատրվում է սոցիալական անհավասարությամբ: Դրամի խրոնիկական
պակասի պայմանններում իրերը որոշ չափով սոցիալական մեծ ռիսկերի
ժամանակ հանդիսանում են գոյատևման երաշխիք, որն ուղղակիորեն
կապվում է «տնտեսությունը վարելու կարողության» հետ` իրերի վերա
կանգնման հմտություններ (կարել, լցակար, վերանորոգման այլ ձևեր),
դրանց խնայողաբար պահպանում, իրերի նկատմամբ սեփական գործո
ղությունների վերանայում23: Բացառված չէ, որ այս գործոններն առկա են
նաև մեր պայմաններում:
Բնակչության ազատ ժամանակի կառուցվածքյին հիմ
ն ական տար
րերից են նաև խաղային զբաղմունքները: Երբեմն խաղային ձևերը կարող
են ուղեկցվել աշխատանքային գործունեության հետ, որը կարող է ազդել
դրանցով զբաղվողների թվաքանակի պատկերի վրա: Խաղային զբաղ
մունքները մեր մոտ ունեն բազմաթիվ ձևեր` նարդի, շախմատ, տամա,
շաշկի, դոմինո, թղթախաղ: Այս հարցում նույնպես հիշյալ քաղաքների մի
ջև նկատվում են որոշ առանձնահատկություններ: 1980 թ. խաղային ձևե
րով զբաղ
վում էին` Վա
նա
ձո
րում` 33,5%, Իջևանում` 29,2%, Տա
շի
րում`
33,5%, իսկ 2010 –2012 թթ. համապատասխանաբար` 18,8%, 28,8% և 43,8%:
Ինչպես տեսնում ենք, Վանաձորում խաղերում ընդգրկվածների թվաքա
նակը նվազել է, Իջևանում համարյա մնացել է նույնը, իսկ Տաշիրում մե
ծացել է: Այս փաստը կարելի է բացատրել տարբեր տիպի քաղաքային
22 Елютина М. Э., Ивахнова А. Д., Повседневные практики использования и утилиза
ции старых вещей. – Социологические исследования, 2014, N 2, с. 108 –109.
23 Նույն տեղում, էջ 108:
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բնակավայրերում աշխատանքի շուկայի առանձնահատկություններով,
աշխատանքի բնույթով և մի շարք սոցիալ-հոգեբանական գործոններով:
Կրոնական վարքը, տոներին և ծիսական արարողություններին
մասնակցությունը նույնպես ընդգրկվում է ազատ ժամանակի կառուց
վածքում: Խորհրդայն տարիներին, մասնակցության առումով, քննարկվում
էին պետական տոներին առնչվող հարցերը, իսկ կրոնական վարքին էթ
նոսոցիոլոգիական հետազոտություններում չէին անդրադառնում24: Այլ էր
նի
պաշտոնական քարոզչությունը, այլ` իրականությունը25: Այժմ կրո
նկատմամբ վերաբերմունքն ինստիտուցիոնալ մակարդակով փոխվել է:
Արդեն հետխորհրդային առաջին տարիներին էապես ավելացել էր եկեղե
ցական տոները նշողների թվաքանակը26: Հետագայում տոները նշողների
թվաքանակը ավելի մեծացավ27: Հայաստանում կրոնական միջոցառում
ներում ընդգրկվածների թվաքանակը տարածաշրջաններում որոշ տար
բերություններ ունի: Օրինակ, 2008 թ. Իջևանում եկեղեցի կամ քրիստոնե
ական այլ սրբավայր այցելության հաճախականությունը հետևյալ պատ
կերն ուներ` հաճախում էին շատ հաճախ` 33,8%, երբեմն` 56,8%, ոչ` 10,1%,
իսկ Կապանում 2009 թ.` համապատասխանաբար` 12,7%, 77,2%, 10,1% 28: Տո
նածիսական արարողություններն ինչպես խորհրդային, այնպես էլ հետ
խորհրդային տարիներին հիմ
ն ականում նշում են բարեկամ
ն երի, համերկ
րացիների և հարևանների հետ: Սակայն մեծ է նաև ընկերների, աշխատա
քային ընկերների և ծանոթների հետ միջոցառում
ն երի մասնակցության
24 Социальное и национальное. М, 1973; Социологические очерки о Советской Эсто
нии. Таллин, 1979; Статистическо-этнографические исследования в Чувашской
АССР. Чебоксары, 1984.
25 Անգամ Մոսկվայում, 1980 –1983 թթ. մեր դիտարկում
ն երի ընթացքում գրանցվել
են եկեղեցիներում մոմավառության հերթեր, բազմամարդ կրոնական միջոցա
ռում
ն եր, որոնց մասնակցում էին հիմ
ն ականում ավագ տարիքի մարդիկ, սակայն
կային նաև երիտասարդներ: Այդ նույն տարիներին ԽՍՀՄ ԳԱ Միկլուխո-Մակլա
յի անվ. Ազգագրության ինստիտուտի կողմից Քիշնևում Յու. Վ. Հարությունյանի
ղեկավարությամբ իրականացված էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների
ընթացքում, նախկին հայկական եկեղեցում, որը դարձել էր կաթոլիկ եկեղեցի,
կատարվում էր եկեղեցական արարողություն, որն այնքան բազմամարդ էր, որ
հնարավոր չէր եկեղեցի մտնել: Այդ եկեղեցու մասին տե՛ս Դիվան հայ վիմագրու
թյան, պրակ 7. Ուկրաինա, Մոլդովա, կազմեց` Գ. Մ. Գրիգորյանը, Երևան, 1996,
էջ 279:
26 Մկրտչյան Ս., Տոներ. հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատա
լիքներ (ավանդույթ և արդիականություն), Երևան, 2010, էջ 159:
27 Տես` Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնա
հատկությունները (ավանդույթ և արդիականություն), դոկտորական ատենախո
սություն, Երևան, 2011:
28 Նույն տեղում, էջ 293:
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Ազատ ժամանակի կառուցվածքի փոփոխությունները ՀՀ քաղաքային բնակավայրերում

քանակը29: Այս փաստը նույնպես վկայում է հայ իրականության մեջ ազ
գակցական կապերի կարևոր դերի մասին:
Ընդհանրացնելով ՀՀ քաղաքներում ազատ ժամանակի կառուց
վածքի փոփոխությունների միտում
ն երի վերաբեյալ տվյալները, կարելի է
նշել, որ դրանք, ընդհանրություններով հանդերձ, ունեն նաև որոշ առանձ
նահատկություններ, որը պայմանավորվում է քաղաքների սոցիալ-տնտե
սական, մշակութային ենթակառուցվածքների վիճակով, բնակչության
կենսամակարդակի, արժեքային համակարգի փոփոխություններով, սո
ցիալ-հոգեբանական և այլ կարգի գործոններով: Սույն հետազոտության
տվյալներն ապացուցում են ՀՀ-ում ազատ ժամանակի ռեկրեացիոն գոր
ծառույթի ծավալների ընդլայնման մասին:
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Рубен Оганджанян
Резюме
В статье рассмотрены вопросы изменения структуры свободного време
ни населения городских жителей РА. Структурные элементы свободного
времени анализированы по принципу вовлеченности участников в них. В
структуре свободного времени произошли некоторые изменения. Числен
ность телезрителей существнно не изменилась, и этот элемент составляет
основную часть свободного времени. Потребление объемов печатной про
дукции снизилось. В сфере сценического искусства наблюдается повыше
ние роли кино и понижение интереса к театральному искусству. Тенденции
изменения объемов любительских и игровых занятий в разных поселениях
имеют некоторые особенности. А численность участников в религиозных,
празднично-обрядовых мероприятиях резко увеличилась. Эти данные сви
детельствуют о возрастающей роли рекреационной и духовной функций
свободного времени.
Kлючевые слова: бюджет времени, социальное время, свободное время,
структура свободного времени.
LEISURE TIME STRUCTURE CHANGES IN URBAN RESIDENTIAL AREAS OF
THE REPUBLIC OF ARMENIA

Ruben Ohanjanyan
Summary
In this article, the issues of structural changes in leisure time of the urban pop
ulation of the Republic Armenian are discussed. The leisure time structural ele
29 Նույն տեղում, էջ 223:
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ments have been viewed basically from the angle of the involvement of partici
pants in them. Certain changes have taken place in the structure of leisure time
of population. The number of TV viewers has not changed essentially and this
element occupies the main part in the leisure time structure. The consumption
of print produce has decreased. In the sphere of performing arts the increase of
the role of cinema and the decrease of interest to theatre is noticed. The changes
in amateur and entertaining activities in leisure time structure vary in different
localities. Furthermore, the number of participants in religious and festive-cere
monial events has radically increased. These data witness the important role of
the recreational and spiritual function of the leisure time in modern conditions.
Keywords: budget of time, social time, leisure time, structure of leisure time.
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ԱՀ
ԱՇՍԱՀ
ԳՀ ՓԺԲ

— Ազգագրական հանդես
— Արմեն Շավարշի Սարգսյանի անձնական հավաքածու
— Գարեգին սարկաւագ Հովսէփեանց, Փշրանքներ ժողովր
դական բանահիւսութիւնից
ԳՍ
— Գարեգին Սրվանձտյանց
ԵԼՄ
— Ե. Լալայեան, Մարգարիտներ հայ բանահիւսութեան
ԷԱԺ
— Էմինեան ազգագրական ժողովածու
ԼՀԳ
— Լրաբեր հասարակական գիտությունների
ՀԱԲ
— Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն
ՀԺՀ
— Հայ ժողովրդական հեքիաթներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, հաւաքեց
Հ. Մ. Հաճեան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հայաստանի Հանրապետության պատմության կենտրո
նական պետական արխիվ
ՀՍՀ
— Հայկական սովետական հանրագիտարան
ՄՄ
— Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարան
ՆԳՆ
— Ներքին գործերի նախարարություն
ՊԲՀ
— Պատմաբանասիրական հանդես
Վկ
— Վկայություն
ՔՀ
— «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան
МНМ
— Мифы народов мира
СЭ
— Советская этнография
СПГУ
— Санкт-Петербургский государственный университет
ЧГИКИ
— Чувашский государственный институт культуры
и искусств
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