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Լու սի նե Տա նա ջյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ,  
Սփյուռ քի հե տա զո տու թյուն նե րի բա ժին

Սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան ին տեգր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
Հա յաս տան ներ գաղ թած սի րի ա հա յե րի շրջա նում

Սփյուռ քում տե ղի ու նե ցող մի շարք ար տա կարգ իրա վի ճակ ներ հան գեց նում են 
հա յե րի ներ գաղ թին դե պի Հա յաս տան: Ներ գաղ թյալ նե րի հոս քը դե պի Հա յաս
տան պայ մա նա վո րում է նրանց ադապ տաց ման ու հա յաս տա նյան հա սա րա կու
թյան մեջ ին տեգր ման գոր ծըն թա ցի ու սում ա սիր ման կա րև ո րու թյու նը: Վեր ջին 
տա րի նե րին սի րի ա կան հա կա մար տու թյան հե տև ան քով Հա յաս տան ներ գաղ
թեց սի րի ա հա յե րի մի ստվար հատ ված: Նշյալ հա մա տեքս տում կա և որ նշա նա
կու թյուն է ստա նում Հա յաս տա նում սի րի ա հա յե րի հար մար ման գոր ծըն թաց նե րի 
ու սում ա սի րու թյու նը: 
Նոր մի ջա վայ րում ներ գաղ թյա լի գո յա տև ման առաջ նա յին պայ ման նե րից են 
աշ խա տանք ու նե նա լը, բնա կա րա նի առ կա յու թյու նը, նոր շրջա պա տի և ներ
գաղ թյա լի էթ նո սո ցի ա լա կան հատ կա նիշ ների հա մա պա տաս խա նու թյու նը1: Այս 
պատ ճա ռով ադապ տա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի հիմ ա յին ցու ցանիշ նե րից են նոր 
մի ջա վայ րում սի րի ա հա յե րի սո ցի ալմաս նա գի տա կան ին տեգր ման առանձ նա
հատ կություն նե րը` կախ ված սե ռա տա րի քա յին կազ մի, ըն տա նե կան կար գա վի
ճա կի, աշ խա տան քա յին գոր ծունե ու թյան և այլ տե սա կի ցու ցիչ նե րից:
Սույն զե կույ ցի նպա տակն է բացահայտել Հա յաս տան ներ գաղ թած սի րի ա հա յե
րի սո ցի ալմաս նա գի տա կան ին տեգր ման որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Աշ
խա տանքն ուղղ ված է հե տև յալ խնդիր նե րի բա ցա հայտ մա նը՝

 � նշել սի րի ա հա յե րի աշ խա տան քա յին զբաղ վա ծու թյան պատ կեր նե րը Սի րի ա
յում և Հա յաս տա նում,

 � հա մե մա տել սի րի ա հա յե րի նախ կին և ներ կա յիս աշ խա տան քա յին գոր ծու նե
ու թյան պատ կեր նե րը, գտնել առանձ նա հա տուկ և ընդ հա նուր կող մե րը,

 � պարզել սի րի ա հա յե րի սո ցի ալմաս նա գի տա կան ին տեգր ման վրա ազ դող 
գոր ծոն նե րը:

Աշ խա տան քը հիմ ված է Սի րի ա յից Հա յաս տան ներ գաղ թած սի րի ա հա յե րի 
ադապ տաց ման և ին տեգր ման խնդիր նե րի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան ու սում ա
սի րու թյան ար դյունք նե րի վրա: Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է երեք՝ ֆո
կուսխմբա յին հարց ման, փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի և ձև այ նաց ված 
հար ցա թեր թի կով հարց ման մե թոդ նե րով2: Աշ խա տան քում օգ տա գործ վել են ձև այ
նաց ված հար ցա թեր թի կով հարց ման տվյալ նե րը:
Բա նա լի բա ռեր. սի րի ա հա յեր, ներ գաղթ, ին տեգ րա ցիա, աշ խա տան քա յին գոր
ծու նե ու թյուն, սո ցի ալմաս նա գի տա կան ոլորտ:

1 Ներգաղթյալի էթնոսոցիալ հատկանիշ ասելով՝ նկատի ունենք ներգաղթյալի տնտե
սա կան գործունեության ձևը, սոցիալական կյանքի կազմակերպման մշակույթը, ար
ժեքանորմատիվային համակարգը և այլն: Համապատասխանությունը առաջանում է, 
երբ նոր միջավայրում ևս ընդունված են վերոնշյլաները:

2 Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է քանակական և որակական 
մեթոդներով՝ «Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և ին տե 
գրման խնդիրների լուծման ուղիները» 136F368 ծածկագրով թեմատիկ ծրագրի շրջա
նակներում (20132015 թթ.): Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազ գա
գրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի կողմից (Սիրիահայերը 
Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները: Երևան. «Գիտություն», 2015, 172):
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Social -professional Features of Integration  

of Syrian-Armenian Immigrants in Armenia

Several emergency situations occurring in Diaspora, which lead Armenian's immigra
tion to Armenia, determine the importance of study of their adaptation and integration 
in Armenian society. In recent years in a consequence of the Syrian conflict a large 
number of Syrian Armenians migrated to Armenia. In this context the study of their 
adaptation gets importance.
Having a job, shelter and accordance of new socioenvironmental features to migrant's 
ethno social treats are the main conditions for surviving in new environment.
That's why the features of Syrian Armenian's socioprofessional integration are the 
main treats of adaptation in new environment. These features depend on the indicators 
of gender and age, family status, working activity etc.
The purpose of this article to reveal some features of socialprofessional integration of 
SyrianArmenians in Armenia.
The main issues of the article are following

 � To find out working employment of Syrian Armenians in Armenia and Syria
 � To compare their current and previous working activities: find out some general 
and specific aspects

 � To find out the impact factors of socialprofessional integration of SyrianArmenians.
The work is based on the results of etnosotsiological research of the problems of Syrian
armenians integration and adaptation in Armenia. The study was implemented by three 
research methods  focus group, expert interview and standardized interview. In this 
article there are used the results of standardized interview.
Key words: SyrianArmenians, immigration, integration, labour activity, socialprofes
sional sphere.

Лусине Танаджян
Особенности социально-профессиональной интеграции сирийских 

армян, эмигрировавших в Армению
В последние годы в результате сирийского конфликта большая часть сирий ских 
армян иммигрировала в Армению. С этой целью было проведено этно со цио
логическое исследование для выявления проблем адаптации и интеграции сирий
ских армян в Армении. Цель статьи выявление некоторых особенностей со циаль
нопрофессиональной интеграции армян эмигрировавших из Сирии в Армению. 
Исследование было проведено методом стандартизированного интервью, эксперт
ного опроса и фокус групп. В статье были использованы результаты стандартизи
рованного интервью.

���

Մի ջա վայ րի փո փո խու թյան դեպ քում ան հա տը անց նում է մի շարք ադապ
տա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի մի ջով, որն ու ղեկ ցում է նրան գոր ծու նե ու թյան բո լոր 
փու լե րում: Նոր մի ջա վայ րում և պայ ման նե րում ներ գաղ թյա լից պա հանջ վում է 
ջանքե րի մո բի լի զա ցում՝ տե ղա փոխ ման ար դյուն քում առա ջա ցած խնդիր նե րի 
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հաղ թահար ման նպա տա կով: Նոր իրա կա նու թյան պայ ման նե րում ան հա տը 
բախ վում է իր զար գաց ման բնա կա նոն ուղ ղու թյան փո փոխ ման անհ րա ժեշ
տու թյան հետ: Դրանք առա վել ծայ րա հեղ են այն ժա մա նակ, երբ ան հա տի 
տե ղա շար ժը տե ղի է ու նե նում հարկադ րա բար, չպլա նա վոր ված: Ներ գաղ թյա
լը մի կող մից՝ ստիպ ված է թող նել իր ձեռքբե րում ե րը (գույք, ֆի նան սա կան 
մի ջոց ներ, սո ցի ա լա կան դիր ք և այլ), մյուս կող մից՝ չու նի հե տա գա բնա կու
թյան վայրն ընտ րե լու լայն հնա րա վո րու թյուն:

Աշ խա տանք ստա նա լու հա վա նա կա նու թյու նը, բնա կա րա նի հա սա նե լիու
թյան աս տի ճա նը, նոր շրջա պա տի և ներ գաղ թյա լի էթ նո սո ցի ա լա կան հատ
կա նիշ նե րի համապատասխանությունը հան դի սա նում են տեղա փոխ վա ծի 
գո յա տև ման առաջ նա յին պայ ման նե րը նոր մի ջա վայ րում (Maslow 1954: 15
28): Սո ցի ա լա կան գի տու թյուն նե րում առ կա են սո ցի ա լա կան ադապ տա ցի
ա յի մի շարք տե սու թյուն ներ, որոն ցից մե կի շրջանակ նե րում, ըստ Մաս լոո ւի, 
ադապ տա ցի ան կապ վում է գոր ծու նե ու թյան մի տե սա կից մյու սին անց ման 
կամ այլ մի ջա վայր մուտք գոր ծե լու հետ: Նոր մի ջա վայ րում ներ գաղ թյա լի 
ադապ տա ցի ան բնա կան անհ րա ժեշտ գոր ծըն թաց է: Այս տեղ դի տարկ վում 
են ադապ տա ցի ա յի եր կու հիմ ա րար բաղ կա ցու ցիչ ներ` մաս նա գի տական և 
սո ցի ալմաս նա գի տա կան: Ադապ տա ցի ան հան դի սա նում է ին տեգ րա ցի ա յի 
անհ րա ժեշտ պայ ման, ին չը տե ղի է ու նե նում ներ գաղ թյա լի ցան կու թյամբ և 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ:

Հայ կա կան սփյուռ քում տե ղի ու նե ցող մի շարք ար տա կարգ իրա վի ճակ
ներ (քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ, բնա կան աղետ ներ, մի ջէթ նիկ հա կա սու
թյուն ներ, ահա բեկ չու թյուն և այլն), որոնք հան գեց նում են հա յե րի ներ գաղ թին 
դե պի Հա յաս տան, պայ մա նա վո րում են Հա յաս տա նում նրանց ադապ տաց ման 
ու հա յաս տա նյան հասա րա կու թյան մեջ ին տեգր ման3 գոր ծըն թա ցի ու սում ա
սիր ման կա րև ո րու թյու նը: Վեր ջին տա րի նե րին Սի րի ա յում տե ղի ու նե ցող պա
տե րազ մի պատ ճա ռով շատ հա յեր են տե ղա փոխ վել ՀՀ (Գաս պա րյան 1962: 
170): Ըստ ՀՀ Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան տրա մադ րած տվյալ նե րի, 2014թ. 
փետր վա րի դրու թյամբ Հա յաս տա նում բնակ վում է շուրջ 11.000 սի րի ա հայ: Վեր
ջինս առաջ է բե րել մի շարք սո ցի ալտնտե սա կան և մշա կու թա յին փո փո խու
թյուն ներ: Նշյալ հա մա տեքս տում էլ կա և որ վում է Հա յաս տա նում սի րի ա հա յե
րի ադապ տաց ման և ին տեգր ման գոր ծըն թաց նե րի ու սում ա սի րու թյու նը: Այս 
նպատակով Հա յաս տան ներ գաղ թած սի րի ա հա յե րի շրջա նում իրա կա նաց վել 
է էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն, որի շրջա նակ նե րում կի րառ վել է 
քվո տա յին ընտ րանք՝ ըստ սե ռի, կրթու թյան, տա րի քի: Աշ խա տան քը հիմ ված 
է վերջին երեք տարիներին Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած սի րի ա հա յե րի 
շրջա նում անց կաց ված 335 ձև այ նաց ված հար ցում ե րի ար դյունք նե րի հի ման 
վրա: Ուսումասիրության մեթոդաբանական մոտեցումերում պարզորոշ է 

3 Աշխատանքում ինտեգրացիան դիտարկվում է որպես անհատի, խմբի սոցիալմաս նա
գիտական հատկանիշների փոփոխման և նոր միջավայրում ընդունման գործընթաց:
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հետևյալը. ներգաղթյալների ներմղման կամ արտամղման գործընթացները 
նոր միջավայրում կարելի է արձանագրել կոնկրետ ցուցիչներով, որոնք դուրս 
են բերվել ներգաղթյալների հետ ձևայնացված հարցման արդյունքում:

Սի րի ա հա յե րի Հա յաս տան ներ գաղ թած խում բը բա վա կա նին շար ժուն է 
տա րա ծա կա նո րեն և փո փո խա կան սո ցի ա լա պես: Այս տեղ նրանց փոխ հա րա
բե րություն նե րը մի մյանց և տե ղաբ նիկ նե րի հետ կա րե լի է բնու թագ րել նախ
կի նում Սի րի ա յում ձև ա վոր ված գի տակ ցու թյան և վար քագ ծա յին կարծ րա տի
պե րով:

Ապ րուս տի, աշ խա տան քի, կեն սա պա հով ման և կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր անհրա ժեշտ պայ ման նե րի որո նում ե րը և ստա ցած ար դյունք նե րը 
նախ նա կան այն պայման ներն են, որոնք թույլ կտան փոք րի շա տե անց նել 
շրջա պա տի հետ սո ցի ա լա կան ու մշա կու թա յին փոխ ներ գոր ծու թյան գոր ծըն
թա ցը և ին տեգր ման ան ցու մա յին փու լե րը: Եվ, կախ ված այն հան գա ման քից, 
թե ինչ ու ղով կզար գա նա այս գոր ծըն թա ցը հե տա գայում, պարզ կդառ նա` այս 
միգ րանտ նե րի խմբե րից յու րա քան չյու րը ինչ պես կին տեգրվի Հա յաս տա նում 
կամ` կլքի հան րա պե տու թյու նը, կցրվի այլ երկր նե րում ու կձուլ վի այլ էթ նիկ 
մի ջա վայ րե րում (Կա րա պե տյան 2015: 18):

Ադապ տա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րը նկա րագ րող կա րև որ ցու ցա նիշ նե րից են 
նոր մի ջավայ րում սո ցի ալմաս նա գի տա կան ին տեգր ման առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը (Council of Europe 1997: 18):

Սի րի ա հա յե րի շրջա նում սո ցի ալմաս նա գի տա կան ին տեգր ման բնույ թը 
դուրս բե րե լու նպա տա կով նրանց աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան տե սակ
նե րը հա մեմատ վել են եր կու տար բեր մի ջա վայ րե րում՝ Սի րի ա յում (նախ քան 
գաղ թը) և Հա յաստա նում (գաղ թե լուց ան մի ջա պես հե տո): Դրա նով հնա րա
վո րու թյուն ըն ձեռ վեց ստա նալ սո ցի ալմաս նա գի տա կան մի քա նի խմբե րի 
(Карапетян 2013: 9596) ադապտա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի ընդ հա նուր պատ կե
րը: Առանձ նաց ված խմբե րը հե տև յալն են.

 � Ա՝ բարձ րա գույն որա կա վոր մամբ մտա վոր աշ խա տանք կա տա րող
ներ, տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վող ներ,

 � Բ՝ սպա սար ման ոլոր տի աշ խա տող ներ,
 � Գ1՝ հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյամբ ֆի զի կա կան աշ խա տանք կա

տա րողներ,
 � Գ2՝ առանց պատ րաստ վա ծու թյան ֆի զի կա կան աշ խա տանք կա տա

րողներ
 � Դ՝ չաշ խա տող ներ:

Այս պես, գծա պատ կեր 1ի տվյալ նե րից պարզ է դառ նում, որ Հա յաս տան 
ներ գաղթած հա յե րը տե ղա փոխ վե լուց առաջ Սի րի ա յում եղել են հե տև յալ սո
ցի ալմաս նա գիտա կան խմբե րում. հարց ված նե րի 34%ը Գ1 խմբի աշ խա տող
ներ էին, հիմ ա կա նում ար հես տա վոր ներ, 27%ը՝ Գ2 խմբի աշ խա տող ներ, 
20%ը՝ Ա խմբում զբաղ ված ներ: Հարց ված նե րի 13%ը կազ մում է չաշ խա տող
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նե րի խում բը, որը նե րա ռում է տնա յին տնտե սու հի նե րին, ու սա նող նե րին և թո
շա կա ռու նե րին: Վեր ջին տե ղում Բ խմբի աշխա տող ներն են, որոնք կազ մում 
են 6%:

Գծա պատ կեր 1.  
Սի րի ա հա յե րի նախ կին և ներ կա յիս աշ խա տան քա յին  

զբաղ վածու թյան պատ կե րը (% հարց ված նե րից)

 

Հա յաս տա նում ար դեն նույն սի րի ա հա յե րը զբա ղեց րել են հե տև յալ սո
ցիալմաս նագի տա կան խմբե րը. ամե նա մեծ խում բը (57%) ձև ա վա վո րել են 
չաշ խա տող նե րը, երկրորդ տե ղում Ա խումբն է (15%), ապա` Գ2 (11%), Գ1 (9%) և 
Բ (8%) խմբե րը:

Նշված խմբե րի սո ցի ալմշա կու թա յին առանձ նա հատ կու թյուն ներն առա
ջաց նում են նաև նրանց մաս նա գի տա կան և աշ խա տանքա յին գոր ծու նե ու թյան 
չա փա նիշ նե րի տար բե րու թյուն ներ: Տե ղա փո խու թյան ար դյուն քում աշ խա
տան քա յին կար գա վի ճա կի փո փո խու թյան վրա ազ դում է ոչ մի այն ստեղծ ված 
ծայ րա հեղ վի ճա կը, այլ նաև նշված տար բե րու թյուն նե րը: Այս տե ղից ակն հայտ 
է, որ Սի րի ա յում ձև ա վոր ված սո ցի ալմասնա գի տա կան խմբե րից Հա յաս տա
նում ձև ա վոր վել են բո լո րո վին այլ հա մա մաս նությամբ խմբեր (տե՛ս գծա պատ
կեր 2):

Այս պի սով, Հա յաս տա նում չաշ խա տող նե րի խում բը կազմ վել է Սի րի ա յում 
գոր ծունե ու թյան բո լոր հինգ խմբե րում եղած մարդ կան ցից, ին չը բնա կան է, 
քա նի որ ներգաղ թած նե րը սո վո րա բար դժվա րա նում են գտնել նոր աշ խա
տանք տե ղա փոխ ման առա ջին շրջա նում: Գ2 խում բը ևս բաղ կա ցած է հինգ 
խմբե րից, որոնց մեջ մե ծա մասնու թյուն են կազ մում նախ կի նում Ա (48%), և Բ 
(22%) խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Սա բա ցատր վում է այն հան գա ման քով, 
որ ել քի երկ րում Բ և Ա խմբե րի աշ խա տող նե րը մուտ քի երկ րում չեն կա րո ղա
նում տե ղա վոր վել հա մա պա տաս խան ոլոր տում: Հատկան շա կան է այն փաս
տը, որ նախ կի նում Գ2 խմբի աշ խա տող նե րը ներ կա յիս նույն խմբում կազ մում 
են ըն դա մե նը 13%: Ներ կա յիս Գ1 խում բը բաղ կա ցած է 89% նախ կին Գ2 խմբի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից և 11% չաշ խա տող նե րից: Սա թե րևս կա րե լի է բա ցատրել 
չա փա նիշ նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյան գոր ծո նով: Այն տեղ Գ2 խում բը 
համա պա տաս խա նում է այս տե ղի Գ1 խմբին: Ներ կա յիս Բ խում բը բաղ կա
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ցած է չորս խմբե րից, որոնց մեջ գե րակշ ռո ղը (40%) նախ կի նում չաշ խա տող
նե րի (ու սա նող ներ, տնա յին տնտե սու հի ներ) խումբն է, ապա Գ1 (33%) և Գ2 
(20%) խմբե րի ներ կա յա ցուցիչ նե րը: Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ Հա յաս տա
նում ձև ա վոր ված Բ խմբում նախ կին նույն խմբի ներ կա յա ցու ցիչ չկա: Քա նի 
որ Սի րի ա յում Բ ոլոր տի աշ խա տող նե րը հիմա կա նում եղել են ավե լի բարձր 
տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ մի ա ժա մանակ հան դի սա նա լով գոր ծի 
սե փա կա նա տեր, այս տեղ չեն կա րո ղա ցել մրցակ ցու թյան մեջ առաջ անց նել 
երի տա սարդ նե րից: Հա յաս տա նում Ա խում բը բաղ կա ցած է չորս խմբե րից, 
որոնց մեջ գե րակշ ռո ղը Գ1 խմբի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են (73%), որոնք այստեղ 
տե ղա փոխ վե լուց հե տո սկսել են զբաղ վել որո շա կի տնտե սա կան գոր ծու նե
ությամբ՝ ներդ նե լով ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ու աշ խա տան քա յին հմտու թյուն
ներ:

Գծա պատ կեր 2.  
Սի րի ա հա յե րի նախ կին և ներ կա յիս աշ խա տան քա յին  

զբաղվածությունների կա պը (% հարց ված նե րից)

Սի րի ա յում հա յե րի կրթու թյան և զբաղ վա ծու թյան կապն ար տա հայտ ված 
է գծապատ կեր 3ում:

Բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նե ցող ան ձանց մե ծա մաս նու թյու նը՝ 55%, որ
քան էլ տարօ րի նակ է, Սի րի ա յում զբաղ վել է հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյամբ 
ֆի զի կա կան աշխա տան քով (Գ1 խումբ), և մի այն 21%ն է զբաղ վել մտա վոր 
աշ խա տան քով (Ա խումբ): Այս եր կու խմբե րին հա ջոր դում է չաշ խա տող նե րի 
խում բը՝ 14%, որի հիմ ա կան մա սը կա նայք և ու սա նող ներ են: Հարց ված նե
րի 8%ը գտնվում է առանց պատ րաստ վա ծության ֆի զի կա կան աշ խա տանք 
կա տա րող նե րի խմբում (Գ2 խումբ) և 1%ը՝ սպա սարկման ոլոր տում (Բ խումբ):

Հա յաս տա նյան պայ ման նե րում բարձ րա գույն կրթու թյամբ մարդ կանց 
26%ը զբաղվում է մտա վոր աշ խա տաք նով (Ա խումբ), այ սինքն՝ գրե թե նույն 
զանգ վա ծը պահ պանել է իր կար գա վի ճա կը: Սա կայն մի ա ժա մա նակ բարձ րա
գույն կրթու թյամբ ան ձանց մի ստվար մաս՝ 54%ը չի գտել աշ խա տանք: Գ2, Բ 
խմբե րը կազ մել են 9ական տո կոս, իսկ Գ1 խում բը՝ 1%:
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Գծա պատ կեր 3.  
Սի րի ա հա յե րի նախ կին և ներ կա յիս զբաղ վա ծու թյուն ներն՝  

ըստ կրթու թյան (% հարց ված նե րից)

Մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյամբ ան ձինք Սի րի ա յում զբա ղեց րել են 
հե տև յալ խմբե րը. 33%ը կա տա րել են մտա վոր աշ խա տանք (Ա խումբ), 28%
ը՝ առանց պատրաս տավ ծու թյան ֆի զի կա կան աշ խա տանք (Գ2 խումբ), 17%ը՝ 
հա տուկ պատ րաստվա ծու թյամբ ֆի զի կա կան աշ խա տանք (Գ1 խումբ), 13%ը՝ 
սպա սար կա ման ոլոր տի աշ խա տանք ներ (Բ խումբ), իսկ 9%ն ու նե ցել է տնա
յին տնտե սու հու կամ ու սա նո ղի կար գա վի ճակ: Ի հա մե մա տու թյուն՝ Հա յաս
տան տե ղա փոխ վե լուց հե տո ու սում ա սիրվող խմբի մի ջին մաս նա գի տա կան 
կրթու թյամբ ան ձինք բաշխ վել են հե տև յալ կերպ. մե ծա մաս նու թյու նը (56%), 
ինչ պե սև բար ձա գույն կրթու թյուն ու նե ցող նե րը, հայտն վել են չաշ խա տող նե րի 
խմբում, իսկ Գ2, Գ1 և Բ խմբե րում բաշխ վել են հա մա պա տաս խանա բար՝ 19%, 
13% և 11%:

Միջ նա կարգ կրթու թյամբ ան ձանց մե ծա մաս նու թյու նը՝ 61 %, Սի րի ա
յում զբաղ ված է եղել Գ2 խմբում (հիմ ա կա նում ար հեստ նե րով), ապա 16 %ը 
գտնվում է չաշ խա տող նե րի խմբում, 9 %ը՝ Գ1 խմբում, 7%ը՝ Բ խմբում, իսկ 
մյուս 7%ը՝ Ա խմբում: Հա յաս տա նում միջ նա կարգ կրթու թյամբ ան ձանց մե ծա
մաս նու թյու նը տե ղափոխ վել է չաշ խա տող նե րի խումբ, կազ մե լով 64%, 18%ը 
տեղ է գտել Գ1 խմբում, իսկ մա ցյա լը քիչ տո կոս նե րով տեղ են գտել Գ2, Բ և 
Ա խմբե րում:

Եթե ընդ հա նուր զու գա հեռ ներ տա նենք, ապա կա րող են տես նել, որ հա
յաս տա նյան մի ջա վայ րում երեք մա կար դակ նե րի կրթու թյան պա րա գա յում էլ 
ավե լա ցել է չաշ խատող նե րի թի վը, ին չը պայ ման վոր ված է մի շարք սո ցի ալ
տնտե սա կան պայ ման նե րով, աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յու թյամբ կամ կրթա
կան պա հանջ նե րի ան հա մա պա տասխա նու թյամբ: Մի ա ժա մա նակ պետք է 
նշել, որ մի ջին մաս նա գի տա կան և միջ նա կարգ կրթու թյամբ ան ձինք այ դու
հան դերձ մաս նա կի ո րեն ադա պա տաց վել են՝ գրե թե նույնու թյամբ պահ պա
նե լով իրենց կար գա վի ճա կը: Սո ցի ա լա կան կտրուկ շարժ է նկատվում հիմ ա
կա նում Ա և Գ2 խմբե րում:
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Կա րե լի է են թադ րել, որ Սի րի ա յում, ի տար բե րու թյուն Հա յաս տա նի, 
կրթու թյու նը և ձեռք բե րած մաս նա գի տու թյու նը դե ռևս սո ցի ա լա կան կար գա
վի ճա կի ցու ցիչ չեն, ինչպես նաև կրթու թյան և աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու
թյան ան հա մա պա տաս խա նությունն առա վել ցայ տուն է ար տա հայտ ված:

Սի րի ա հա յե րի սո ցի ա լա կան մո բի լու թյունն այս եր կու մի ջա վայ րե րում 
ցույց է տալիս, որ միգ րա ցի ա յի ըն թաց քում առա վել խո ցե լի են մաս նա գի
տա կան եր կու բև եռ նե րի աշ խա տող նե րը, իսկ մի ջին օղա կը հա մե մա տա բար 
հեշտ է ին տեգր վում:

Աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և տա
րի քի մի ջև կա պը պար զե լու հա մար` դի տար կենք սի րի ա հա յե րի տա րի քա յին 
կազ մը և աշ խատան քա յին կար գա վի ճա կը եր կու տար բեր մի ջա վայ րե րում:

Գծա պատ կեր 4.  
Սի րի ա հա յե րի նախ կին և ներ կա յիս զբաղ վա ծու թյան  

և տա րի քային կազ մի կա պը (% հարց ված նե րից)

Ու սում ա սիր վող խմբի 40 տա րե կա նից ցածր ան ձինք Սի րի ա յում հիմ
նա կա նում ներառ ված են երեք մեծ խմբե րում: Նրանց 36 %ը գտնվել է Գ1, 
28%ը՝ Գ2, 23%ը՝ Ա խմբե րում: Չաշ խա տող նե րը կազ մել են 10%, իսկ Գ1 խում
բը՝ 2%: Նույն տա րի քա յին խմբի ան ձինք հա յաս տա նյան մի ջա վայ րում ներ կա
յաց ված են հե տև յալ ձև ով. նրանց 48%ը կազ մում է չաշ խա տող նե րի խում բը, 
որն ավե լա ցել է առանց պատ րաստ վածու թյան ֆի զի կա կան աշ խա տող նե րի 
(Գ2 խումբ) և հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյամբ ֆի զի կա կան աշ խա տող նե րի 
(Գ1 խումբ) հաշ վին: Սա բա ցատր վում է այն հան գա մանքով, որ այս խմբե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նախ կի նում զբաղ վել են որո շա կի ար հեստնե րով, իսկ 
հա յաս տա նյան մի ջա վայ րում չեն գտել հա մա պա տաս խան աշ խա տա տեղեր: 
Հարց ված նե րի 40 տա րե կա նից բարձր տա րի քա յին խմբի գոր ծու նե ու թյու նը 
Սիրի ա յում բաշխ վում է հե տև յալ կերպ. 31%ը հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյամբ 
ֆի զի կական աշ խա տող նե րի՝ Գ1 խմբի մեջ է, 27%ը՝ առանց պատ րաստ վա ծու
թյան ֆի զի կական աշ խա տող նե րի (Գ2 խումբ), 16%ը՝ չաշ խա տող նե րի, 17%ը՝ 
մտա վոր աշ խատանք կա տա րող նե րի (Ա խումբ), իսկ 9%ը զբաղ ված է սպա
սարկ ման ոլոր տում (Բ խումբ): Հա յաս տա նում նույն տա րի քա յին խմբի մե ծա



192 Լու սի նե Տա նա ջյան

մաս նու թյու նը (65%) կրկին չի աշ խա տում: Այս ցու ցա նիշն աճել է առանց պատ
րաստ վա ծու թյան (Գ2 խումբ) և հատուկ պատ րաստ վա ծու թյամբ ֆի զի կա կան 
աշա տանք կա տա րող նե րի (Գ1 խումբ) հաշվին: Այս տեղ նկատ վում է մտա վոր 
աշ խա տանք կա տա րող նե րի (Ա խումբ) նվա զում, ին չը բա ցատր վում է ՀՀում 
աշ խա տա շու կա յի՝ երի տա սարդ տա րի քի առաջ նա հերթու թյամբ:

Գծա պատ կեր 5ում դի տարկ վել է սե ռա յին կազ մի և աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նե ության փոխ կապ վա ծու թյու նը:

Գծա պատ կեր 5.  
Սի րի ա հա յե րի նախ կին և ներ կա յիս զբաղ վա ծու թյան  

և սե ռա յին կազ մի կա պը (% հարց ված նե րից)

Ա խմբի հարց ված նե րը Սի րի ա յում բաշխ վել են հե տև յալ կերպ. 82% կին և 
18% տղա մարդ: Հա վա նա բար կա նայք հիմ ա կա նում զբաղ վել են ման կա վար
ժու թյամբ կամ ներգ րավ ված են եղել հա սա րա կա կան կա ռույց նե րում: Տղա
մար դիկ հիմ ա կանում զբաղ ված են եղել ավե լի եկամ տա բեր ոլորտ նե րում: 
Հե տաքր քա կան է տղամարդ կանց և կա նանց բաշխ վա ծու թյու նը Բ խմբում, 
որ տեղ 55%ը կա նայք են, 45%ը՝ տղա մար դիկ: Այս պի սի հա վա սա րա չա փու
թյու նը հա վա նա բար պայ մա նա վորված է նրա նով, որ սի րի ա հա յերն ու նե նա
լով առևտ րի և սպա սարկ ման կե տեր, այդ գոր ծու նե ու թյամբ հիմ ա կա նում 
զբաղ վել են ըն տա նի քով: Հե տա գա յում այդ պի սի տնտե սա կան գոր ծու նե ու
թյու նը նաև տե ղա փոխել են հայ րե նիք: Գ1 խմբի աշ խատող նե րից 49%ը կա
նայք են, իսկ 51%ը՝ տղա մար դիկ: Այս տեղ ևս կա հա վա սա րության մի տում: 
Հատ կան շա կան է, որ ար հեստ նե րը փո խանց վում են և՛ տղա մարդ կանց, և՛ կա
նանց: Գ2 խմբի աշ խա տող նե րի մեջ 94%ը կազ մում են տղա մար դիկ, որոնք 
հիմա կա նում զբաղ վել են ֆի զի կա կան աշ խա տան քով, իսկ 6%ը իգա կան սե
ռի ներ կայա ցու ցիչ ներ են: Չաշ խա տող նե րի խում բը հիմ ա կա նում ձև ա վո րում 
են տնա յին տնտե սու հի նե րը և ու սա նող նե րը: Այս խմբում կա նայք կազ մում են 
19%, իսկ տղամար դիկ՝ 81%:

Հա յաս տան տե ղա փոխ ված սի րի ա հա յե րի շրջա նում սե ռա յին կազ մի և 
աշ խա տանքա յին գոր ծու նե ու թյան մի ջև կա պը ար տա հայտ վում է հե տև յալ 
ձև ով. Ա խմբի 36%ը կազ մում են կա նայք, իսկ 63 %ը`տղա մար դիկ: Նախ կին 
մի ջա վայ րի հա մե մատ՝ տղամարդ կանց թիվն այս խմբում աճել է: Սա կա րե
լի է բա ցատ րել այն հան գա ման քով, որ եթե նախ կի նում տղա մար դիկ զբաղ
վում էին սե փա կան գոր ծով և ան գամ բարձ րագույն կրթու թյուն ստա նա լուց 
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հե տո զբաղ վում էին ավե լի ցածր որա կա վո րում պահան ջող աշ խա տան քա
յին գոր ծու նե ու թյամբ, ապա այս տեղ ու նեն իրենց կրթու թյա նը հա մա պա տաս
խան գոր ծու նե ու թյուն: Իսկ կա նանց թվի նվա զու մը հա վա նա բար կապված է 
Հա յաս տա նում աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յու թյան և պա հան ջար կի հետ: Այս 
խմբի կա նանց հոս քը տե ղի է ու նե ցել դե պի չաշ խա տող նե րի խումբ: Բ ոլոր
տի անձանց 80%ը տղա մար դիկ են, 20%ը`կա նայք: Հնա րա վոր է՝ նախ կի նում 
ըն տա նե կան բիզ նե սով կա նայք և տղա մար դիկ զբաղ վել են հա վա սա րա պես, 
իսկ Հա յաս տա նում այդ հնա րա վո րու թյու նը քչե րին է տրվել: Գ1 խմբի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի մեջ տղամարդ կանց թիվն աճել է մին չև 94%ը, կա նանց՝ նվա զել 
մին չև 6%: Վեր ջին ներս համալ րել են Գ2 խում բը՝ կազ մե լով 52%: Տղա մար դիկ, 
ինչ պես և նախ կի նում, այն պես էլ հի մա գե րա կշիռ տեղ են զբա ղեց նում Գ2 
խմբում՝ կազ մե լով 94%:

Հա յաս տա նում չաշ խա տող նե րի խում բը նե րա ռել է ոչ մի այն նախ կին 
տնա յին տնտե սու հի նե րին և ու սա նող նե րին, այլ նաև նախ կի նում աշ խա տանք 
ու նե ցող նե րին: Եթե նախ կի նում չաշ խա տող նե րի խմբում արա կան սե ռի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը 81% էր (ինչ պես են թադր վում է` ու սա նող ներ), այս տեղ 
ար դեն ներգ րավ վել են գործու նե ու թյան տար բեր ոլորտ ներ, մաս նա վո րա պես՝ 
սպա սարկ ման ոլորտ: Նույն խմբում կա նանց թիվն աճել է մին չև 46%: Այս տեղ 
հարկ է նաև նշել մի ջա վայ րե րի տար բե րու թյուն նե րը. Հա յաս տանն, ի տար բե
րու թյուն Սի րի ա յի, ավե լի բաց մի ջա վայր է, կա աշ խա տան քա յին բազ մա զա
նու թյուն և ազա տու թյուն (ցան կա ցած ոլոր տում կա և՛ կա նանց, և՛ տղա մարդ
կանց առ կա յու թյուն), ինչ պես նաև այն առա վել հո գե հա րազատ՝ նույն էթ նիկ 
մի ջա վայր է:

Այժմ դի տար կենք մեկ այլ գոր ծոն, որը կա րող է հան դի սա նալ Հա յաս
տա նում սիրի ա հա յե րի ադապ տաց ման ցու ցա նիշ: Դա է՝ սե փա կան կա ցա րան 
ու նե նա լու կամ վար ձա կա լե լու պայ մա նը, քա նի որ կա ցա րան ու նե նա լը ապա
հով ապ րե լու որո շա կի երաշ խիք է տա լիս: Սե փա կան տան առ կա յու թյու նը հու
շում է տվյալ վայ րում հաստատ վե լու և հե տա գա գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու 
մա սին:

Ըստ հե տա զո տու թյան առա ջին փու լի (2012թ.) տվյալ նե րի՝ տուն վար
ձա կա լած կամ այ լընտ րանք ու նե ցող սի րի ա հա յե րի երեք հիմ ա կան խմբե րը 
բաշխ վել են հե տև յալ ձև ով. մե ծա մաս նու թյու նը (59%) չէր աշ խա տում, 14%ը Ա 
խմբի աշ խա տող ներն էին և 11%ը` Գ2 խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Իսկ սե փա
կան տուն ու նե ցող նե րի մեջ երեք հիմ ա կան խմբե րը բա ժան վում են հե տև յալ 
կերպ. 44%ը չաշ խա տող ներ են, 24%ը՝ մտա վոր աշ խա տանք կա տա րող ներ 
(Ա խումբ), իսկ 16%ը առանց պատ րաստ վածու թյան ֆի զի կա կան աշ խա տանք 
կա տա րող ներ (Գ2 խումբ):

Հա վա նա բար, չաշ խա տող նե րի խմբում գտնվող այն սի րի ա հա յե րը որոնք 
ու նեն սե փա կան տուն, կա րող են հաս տատ վել հայ րե նի քում, եթե լուծ վեն աշ
խա տան քի հետ կապ ված խնդիր նե րը: Իսկ ահա նույն չաշ խա տող նե րի խմբում 
գտնվող և տուն վարձա կա լած ան ձանց մոտ եր կու գոր ծոն ներն էլ կնպաս տեն 
ար տա գաղ թին:
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Գծա պատ կեր 6.  
Սի րի ա հա յե րի ներ կա յիս զբաղ վա ծու թյան  

և կա ցա րա նի մի ջև կապը (% հարց ված նե րից)

Այս պի սով, Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու և հե տա գա գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու հա մար, բնա կա նա բար, սի րի ա հա յերն ու նեն առաջ նա յին պա հանջ
մունք նե րի բա վարար ման անհ րա ժեշ տու թյուն՝ կապ ված բնա կու թյան վայ րի և 
աշ խա տան քի տե ղա վորման հետ: Վեր ջինս պետք է դառ նա ՀՀ կա ռա վա րու
թյան ռազ մա վա րու թյան կա րևորա գույն կե տե րից մե կը: Հաշ վի առ նե լով այն, 
որ սի րի ա հա յե րը նախ կին մի ջա վայ րում ու նե ցել են ար հես տա գոր ծա կան և 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հսկա յա կան փորձ, նոր մի ջա վայ րում 
այդ նե րու ժի օգ տա գործ ման անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջանում:
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