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10
Սո նա Ներ սի սյան

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

Ցան ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րը  
Հա յաս տան ներ գաղ թած սի րի ա հա յե րի շրջա նում

Տեղափոխությունը դեպի նոր մի ջա վայր ներ գաղ թյա լից պահանջում է ջանքե-
րի մոբիլիզացում՝ տե ղա փոխ ման ար դյուն քում առա ջա ցած խնդիրների հաղթա-
հար ման նպատակով: Այն առաջ է բե րում մի շարք ան խու սա փե լի գոր ծըն թաց-
ներ, որի ար դյուն քում ներ գաղ թյալն ընտ րում է ինք նա կազ մար կերպ ման և 
ադապ տա ցի ա յի որո շա կի եղա նակ: 
Հոդվածը նպա տակ ու նի ու սում ա սի րել ցան ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րը1՝ որ-
պես նոր մի ջա վայր տե ղա փոխ ված խմբի ադապ տա ցի ա յի կա րև որ գոր ծոն: Այդ 
նպա տա կով առա ջադր վել են հե տև յալ խնդիր նե րը.

 � ցույց տալ ցան ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րի դե րը էթ նիկ խմբի ադապ տաց-
ման գոր ծում,

 � պար զել սի րի ա հա յե րի ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նը Հա յաս տա նի սո ցի-
ա լա կան մի ջա վայ րում,

 � հա մե մա տել նրանց սո ցի ա լա կան ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նը Սի րի ա յի 
ազ գա յին կա ռույց նե րում2 և հա յաս տա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րում (մար-
զա կան, մշա կու թա յին մի ու թյուն ներ, ակումբ ներ, խմբակ ներ և այլն):

Աշ խա տան քը հիմ ված է վեր ջին երեք տա րի նե րին Հա յաս տան ներ գաղ թած սի-
րի ա հա յե րի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան վրա: Այն իրա կա նաց վել է 
3 մե թոդ նե րի՝ ֆո կուս-խմբա յին հարց ման, փոր ձա գի տա կան հարց ման և ձև այ-
նաց ված հար ցա թեր թի կով հարց ման հիման վրա:
Բա նա լի բա ռեր. ներ գաղ թյալ, սի րի ա հա յեր, ցան ցա յին հա րա բե րու թյուն, ադապ 
տա ցիա, ինք նա կազ մա կեր պում, ին տեգ րում: 

1 Ցանցային տեսությունը - սոցիոլոգիայում ռելացիոն (անգլ. relation – հարաբերություն) 
ուղղություն է, որի շրջանակներում ակտորի դիրքը ցանցում դիտարկվում է մի կողմից 
որպես իր սոցիալական վարքի որոշիչ, մյուս կողմից՝ որպես սոցիալական կա պի-
տալ, որը թույլ է տալիս իրականացնել սեփական գործառույթները: Ցանցային հա
րաբերությունը ցանցում ակտորների միջև եղած հարաբերություններն են (հմմտ. Barnes 
1954: 39-58) : 

 Օտար միջավայրում էթնիկ խմբի համար սոցիալական ցանցերն առանձնահատուկ 
նշանակություն ունեն, քանի որ դրանց ներսում իրագործվում և բավարարվում են նրա 
անդամերի ինքնության պահպանման, սոցիալական ռեսուրսների տիրապետման, 
խմբի ներսում ու դրանից դուրս փոխհարաբերությունների հարմարավետության ապա-
հովման պահանջները: Սոցիալական ցանցերի միջոցով հնարավորություն է ընձեռվում 
ձևավորել էթնիկ խմբի ինքնակառավարման կառուցվածքներ, որոնց գործառույթները 
պայմանավորված են ցանցում ստեղծված նոր և հին կապերի գոյությամբ:

2 Տվյալ ձևակերպումը պատկանում է սփյուռքի հայերին: Դա ընդհանրական անվանում 
է. այսինքն առանձին-առանձին կառույցները կարող են ունենալ ամենատարբեր գոր-
ծառույթներ՝ սոցիալական, մարզական, մշակութային և այլն։ Յուրաքանչյուր հա-
մայն քում դրանք կարող են տարբերվել, և միևնույն կառույցը կարող է իրականացնել 
հարակից այլ գործառույթներ: Այս աշխատանքում ևս դրանք ընդհանրական ձևով ան-
վանվում են որպես ազգային կառույցներ:
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Network Relations among  
Syrian-Armenian Immigrants in Armenia

Moving to the new social environment demands mobilization of efforts from the mi-
grant for overcoming the problems which resulted by moving. It accrues a number of 
unavoidable processes, therefore a migrant chooses a certain way of adaptation and 
self-organization.
It is important to study promoting or, on the contrary, hindering factors of adapta-
tion, to find out the mechanisms of functioning of self-organization and adaptation of 
an ethnic group in the new environment. In this casesocial relations act as a factor of 
adaptational behaviour in new environments and perform role of regulators of self-
organization of ethnic group
This report aims to examine the network relationship as a key factor of adaptation of 
moved ethnic group into new environments.
For that purpose following issues are brought out.

 � to point the role of the network relations in the ethnic group's adaptation
 � to Identify the degree of involvement of Syrian-armenians in the social environment of 

Armenia
 � to compare the level of their social involvement in the national organizations of Armenia 

and Syria.
The work is based on ethno-sociological research of Syrian-armenian immigrants from 
Siria to Armenia, who immigrated during last three years. The research has been im-
plemented by 3 methods (research-focus-group poll, expert interview and poll with 
formalized questionnaire).
Key words: immigrant, syrian armenians, network relations, adaptation, self organiza
tion, integration.

Сона Нерсисян
Сетевые отношения среди сирийских армян в Армении

С переездом в новую социальную среду адаптация и самоуправление этнической 
группы сопровождается множеством влияющих факторов, одним из которых яв-
ляются сетевые отношения. Целью статьи является изучение сетевых отношений 
на примере сирийских армян в Армении. Статья основана на исследование си-
рий ских армян в Армении, которое было проведено с помощью методов фокус 
груп пы, экспертного опроса, формализованного опроса.

���

Նոր մի ջա վայ րում էթ նիկ խմբի ինք նա կազ մա կերպ ման և ադապ տա ցի ա-
յի մե խա նիզմ ե րի գոր ծառ նու թյան բա ցա հայտ ման հա մար կա րև որ է պար զել 
դրան նպաս տող, կամ, ընդ հա կա ռա կը՝ խան գա րող գոր ծոն նե րը: Սո ցի ա լա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րը տվյալ դեպ քում հան դես են գա լիս որ պես ադապ-
տա ցի ոն վար քի գոր ծոն և նոր մի ջա վայ րում կա տա րում են էթ նիկ խմբի ինք-
նա կազ մա կերպ ման կար գա վո րի չի դեր: 
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Ներ գաղ թյա լի ադապ տա ցի ան կա րե լի է պատ կե րաց րել որ պես տե ղա-
փոխ ման ըն թաց քում առա ջա ցած խնդիր նե րի կար գա վոր ման մի ա ժա մա նա-
կյա կամ հե տև ո ղա կան գոր ծըն թաց: Կախ ված կոնկ րետ հան գա մանք նե րից` 
այդ խնդիր նե րը և դրանց լու ծում ե րը կա րող են ստա նալ կա րև ո րու թյան 
տար բեր աս տի ճան: 

Ադապ տա ցի ա յի երև ույ թը կապ ված է եկ վոր տար բեր խմբե րի և շրջա պա-
տի մի ջև փոխ գոր ծակ ցու թյան հետ, հե տև ա բար՝ դրանք կա րող են նկա րագր-
վել սո ցի ա լա կան ադապ տաց ման հատ կա նիշ նե րով: Սա կայն նախ քան այդ 
երև ույթ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի վեր լու ծու թյանն անց նե լը հարկ է անդ րա դառ-
նալ սո ցի ա լա կան ադապ տա ցիա հաս կա ցու թյան ճշգրտմա նը և օպե րա ցի ո-
նա լի զաց ման խնդրին: 

Այս պի սով, սո ցի ա լա կան ադապ տա ցի ան ան հա տի կամ խմբի՝ նոր մի ջա-
վայ րի պայ ման նե րին հար մար ման ակ տիվ գոր ծըն թաց է, որն իրա կա նա նում է 
ընդ հա նուր նոր մե րի, ար ժեք նե րի, վար քա կա նոն նե րի ըն դուն ման հի ման վրա: 
Սրա ար դյուն քում տե ղի են ու նե նում անձ նա յին որո շա կի փո փո խու թյուն ներ, 
որոնք թույլ են տա լիս ան հա տին նույ նա կա նաց վել տվյալ հա սա րա կու թյան 
ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րը կրող նե րի հետ3 (Кузнецов 1991: 3): Սո ցի ա լա-
կան ադապ տա ցի ա յի մյուս հնա րա վոր ու ղին էվո լու ցի ոնն է, որի ժա մա նակ 
ան ձը փոր ձում է հաս կա նալ, ապա նաև ըն դու նել և աս տի ճա նա բար յու րաց նել 
տվյալ հա սա րա կու թյան մեջ գե րիշ խող սո ցի ա լա կան կար գերն ու նոր մե րը:

 Սո ցի ա լա կան ադապ տա ցի ա յի ու սում ա սի րու թյան հա մար անհ րա ժեշտ 
են որա կա կան և վի ճա կագ րա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ցու ցա նիշ ներ: 
Դրանք են ներ գաղ թյալ նե րի կեն սա ա պա հով ման, սո ցի ա լա կան մո բի լու թյան, 
սո ցի ա լա կան կա պե րի, սո ցի ա լա կան կյան քին նեգ րավ վա ծու թյան, ար ժե քա-
յին կողմ ո րո շում ե րի մա սին ցու ցա նիշ նե րը: Տվյալ բնա կա վայ րում այս ցու-
ցա նիշ նե րի հա մե մա տու թյու նը ներ գաղ թած բնակ չու թյան առան ձին խմբե րի 
մի ջև թույլ է տա լիս դուրս բե րել բնակ չու թյան տա րա ծա կան և սո ցի ա լա կան 
շար ժի փո խազ դե ցու թյուն նե րի բնույ թը: 

Հա յե րի հա մար, ի տար բե րու թյուն Սի րի ա յի այլ էթ նիկ և կրո նա կան խմբե-
րի, Հա յաս տա նի ընտ րու թյու նը որ պես տե ղա փոխ ման եր կիր, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, օպ տի մալ էր: Հարկ է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ նոր մի ջա վայր 
ներ թա փանց ման պա րա գա յում նո րեկ նե րը հայտն վում են տվյալ մի ջա վայ րին 
ադապ տաց վե լու գոր ծըն թա ցի մեջ, որի ժա մա նակ նրանք կա րող են կա՛մ ին-
տեգր վել, կա՛մ ար տամղ վել:

Սի րի ա հա յե րի հա մար այս գոր ծըն թա ցը էթ նիկ հայ րե նի քում կա րող է տե-
ղի ու նե նալ մարդ կա յին կեն սա գոր ծու նե ու թյան լայն շրջա նակ նե րում, որ տեղ 
առանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի սո ցի ա լա կան գոր ծու նե ու թյան և հա-

3 Պ. Ս. Կուզնեցովն առաջարկել է ադապտացիան դիտարկել երեք տեսանկյունից` որ-
պես միջոց, բավարարվածություն և անձի զարգացման գործառույթ: Այս ուղղության 
շրջանակներում ադապտացիան դիտարկվում է որպես անձի կողմից գոյության ար-
տաքին և ներքին պայմանների ընդունման կամ չընդունման ներքին խթանման գործ ըն-
թաց (Кузнецов. 1991, էջ 76):
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րա բե րու թյուն նե րի ոլոր տը: Այս ոլոր տում կա րող են դրսև որ վել նոր պայ ման-
նե րում կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մե մա տա բար նշա նա կա լի ցու ցա նիշ ներ և 
ստեղծ վել մի ջա վայ րի հետ նրա փո խազ դե ցու թյան հիմ ա րար տար րե ր: Սա 
իր որա կա կան ցու ցա նիշ նե րով մի ան գա մայն հա կա սա կան և տա րաբ նույթ 
գոր ծըն թաց է, որը պա հան ջում է հա մա կող մա նի տե սա կան մշա կում եր: Վեր-
ջին նե րիս պա հան ջը ծա գում է մե թո դա բա նա կան մո տե ցում ե րի մշակ ման, 
փո փո խա կան նե րի առանձ նաց ման, ապա նաև կի րա ռա կան մա կար դա կում 
սահ ման ման են թա կա ցու ցիչ նե րի անհ րա ժեշ տու թյու նից: Սա կա րև որ է, քա նի 
որ այս գոր ծըն թաց նե րի բնույ թի ճա նաչ ման էմ պի րիկ մա կար դա կը հե տա գա-
յում թույլ կտա անց նել գի տե լի քի հա ջորդ մա կար դակ:

 Ներ կա յաց ված մե թո դա բա նա կան մո տե ցում ե րում պար զո րոշ է հե-
տև յա լը. փախս տա կան նե րի ներմղ ման կամ ար տամղ ման գոր ծըն թա ցի ցու-
ցիչ նե րի ար տա հայտ վա ծու թյու նը նոր մի ջա վայ րում, կա րե լի է ար ձա նագ րել 
կոնկ րետ ցու ցա նիշ նե րով, որոնք դուրս են բեր վել փախս տա կան նե րի հետ ձև-
այ նաց ված հարց ման ար դյուն քում: Որ պես ադապ տա ցի ոն վար քի առաջ նա յին 
ցու ցա նիշ կա րե լի է դի տար կել սի րի ա հա յե րի հե տա գա ծրագ րե րի մտադ րու-
թյու նը. այն թույլ կտա պար զել բո լոր այն պայ ման նե րը, որոնք բա ցա կա յում 
կամ խան գա րում են Հա յաս տա նում բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա-
մար: Դա նաև կօգ նի ըն դու նող երկ րին՝ մշա կել հա մա պա տաս խան ռազ մա-
վա րու թյուն: Այս նպա տա կով դի տարկ վել են մի շարք գոր ծոն ներ, որոնք այս 
կամ այն կերպ կապ ված են սի րի ա հա յե րի հե տա գա մտադ րու թյուն նե րի հետ: 
Փորձ է ար վել պար զել, թե որ գոր ծոնն ինչ չա փով է ազ դում սի րի ա հա յե րի հե-
տա գա ծրագ րե րի վրա: 

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-
նա սի րու թյան ար դյունք նե րի վրա: Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է երեք՝ 
ֆո կուս-խմբա 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 րով4: Աշ խա տան քում օգ տա գործ վել 
են ձև այ նաց ված հար ցա թեր թի կով հարց ման տվյալ նե րը: 

Ել նե լով հարց ման տվյալ նե րից` կա րող ենք առանձ նաց նել գոր ծոն նե րի 
չորս հիմ ա կան խումբ. 1) Հա յաս տան տե ղա փոխ ված սի րի ա հա յե րի սո ցի-
ա լա կան հատ կա նիշ նե րը, 2) Հա յաս տա նում նրանց մոտ ան հանգս տու թյուն 
առա ջաց նող խնդիր նե րը, 3) սո ցի ա լա կան դաշ տում սի րի ա հա յե րի ներգ րավ-
վա ծու թյան աս տի ճա նը Սի րի ա յում և Հա յաս տա նում, 4) սո ցի ալ-մաս նա գի տա-
կան ադապ տա ցի ա յի ցու ցա նիշ նե րը: 

Գծա պատ կեր 1-ը ցույց է տա լիս սի րի ա հա յե րի կողմ ո րոշ վա ծու թյու նը և 
հե տա գա մտադ րու թյուն նե րը: 

4 Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է քանակական և որակական 
մեթոդներով՝ «Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և ինտե-
գրման խնդիրների լուծման ուղիները» 13-6F368 ծածկագրով թեմատիկ ծրագրի շրջա-
նակներում (2013-2015 թթ.): Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի կողմից (Սի րիա-
հայերը Հայաստանում... 2015: 172):
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Գծա պատ կեր 1.  
Սի րի ա հա յե րի՝ ապա գա յի հետ կապված մտադրությունները  

(% հարցվածներից)

Ստաց ված գծա պատ կե րից երև ում է, որ հարց ված նե րի գրե թե կե սը (45%) 
մտա դիր է վե րա դառ նալ Սի րիա, մեկ եր րոր դը (33%) ցան կա նում է հաս տատ-
վել Հա յաս տա նում, իսկ ամեն չոր րոր դը (22%) ծրագ րում է մեկ նել ար տա սահ-
ման: Հաշ վի առ նե լով, որ իրա վի ճա կը Սի րի ա յում դե ռևս շա րու նա կում է մալ 
օր հա սա կան, ուս տի պետք է հա մա րել, որ Սի րի ա յից Հա յաս տան գաղ թած-
նե րը ևս լի ո վին կողմ ո րոշ ված չեն այս հար ցում. նրանց հե տա գա ծրագ րե րը 
դե ռևս խիստ կախ ված են իրա վի ճա կա յին փո փո խու թյուն նե րից: 

 Այս առու մով հե տաքր քիր է ներգաղ թյալ նե րի հե տա գա պլան նե րի կա պը 
նրանց սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան հատ կա նիշ նե րի հետ: 

Հա մա ձայն հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ Սի րիա վե րա դառ նա լու 
մտադ րու թյուն ու նե ցող սի րա հա յե րի 48%-ը իգա կան, իսկ 52%-ը՝ արա կան սե-
ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են (տե՛ս գծա պատ կեր 2): Ստաց վում է, որ եր կու խմբի 
ամեն երկ րոր դը հա վա սա րա չափ հակ ված է Սի րիա վե րա դառ նա լու որոշ մա-
նը, քա նի որ այն տեղ առա վել հեշտ էին լուծ վում ֆի նան սա կան խնդիր նե րը: 
Մի և նույն ժա մա նակ ակն հայտ է, որ կա նանց հա մար հա յաս տա նյան մի ջա-
վայրն ավե լի հան գիստ ու ապա հով է թվում: Չի բա ցառ վում, որ կա նայք այս-
տեղ ավե լի ազատ են զգում իրենց, քան սի րի ա կան մի ջա վայ րում, և, հնա-
րա վո րու թյան պա րա գա յում, կա րո ղա նում են նույ նիսկ որո շա կի տնտե սա կան 
ակ տի վու թյուն ցու ցա բե րել: Իսկ տղա մարդ կանց հա մար Սի րիա չվե րա դառ-
նա լու հան գա ման քը հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված է անվ տան գու թյան և 
ապա հո վու թյան երաշ խի քի բա ցա կա յու թյամբ:

Սի րիա վե րա դառ նա լու ցան կու թյուն ար տա հայ տած խմբի 35%-ը կազ մում 
են մին չև 40, իսկ մեկ ու կես ան գամ ավե լի (65%)` 40-ից բարձր տա րի քի ան ձինք: 
Այս պի սով, Սի րիա վե րա դառ նա լու ցան կու թյունն ավե լի շատ է ար տա հայտ-
ված մե ծա հա սակ նե րի մոտ: Սա կա րե լի է բա ցատ րել մի շարք պատ ճառ նե-
րով: Առա ջին` բարձր տա րի քի ան ձինք, ըստ երև ույ թին, մեծ է հա վա նա կա նու-
թյու նը, որ Սի րի ա յում թո ղել են սե փա կա նու թյուն, տնտե սա կան կա պի տալ և 
ձգտում են այն պահ պա նել: Մյուս պատ ճառն այն է, որ մե ծա հա սակ ներն ավե-
լի մեծ դժվա րու թյուն ներ են ու նե նում նոր մի ջա վայ րին հար մար վե լու հար ցում, 
քան երի տա սարդ նե րը, ուս տի նրանք չեն շտա պում կամ չեն կա րո ղա նում ին-
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տեգրվել նոր մի ջա վայ րին, այլ նա խընտ րում են վե րա դառ նալ, ին չը հնա րա վո-
րու թյուն կտա վե րա կանգ նել իրենց նախ կին սո ցի ա լա կան կա պե րը, շա րու նա-
կել իրենց նա խորդ կյան քի հու նը: Սա բա ցատր վում է նրա նով, որ նախ կի նում 
հաս տատ ված մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն ներն ավե լի մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նեն մե ծա հա սակ նե րի, քան երի տա սարդ նե րի հա մար: Ել նե լով տա րի քա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ հա վա նա բար մե ծա հա սակ նե րը քիչ են հակ ված 
նոր հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե լուն:

Գծա պատ կեր 2. 
Սի րիա վե րա դառ նա լու մտադ րու թյունն ըստ սո ցի ա լա կան կազ մի  

(% հարցվածներից)

Ինչ վե րա բե րում է Սի րիա վե րա դառ նա լու մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի սո-
ցի ա լա կան հատ կա նիշ նե րին, ապա առա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ-
նալ նրանց կրթա մա կար դա կին: Նրանց մե ծա մաս նու թյու նը (46%) ու նի բարձ րա-
գույն կրթու թյուն, 34%-ը` մի ջին մաս նա գի տա կան, և 20%-ը` միջ նա կարգ: Գու ցե 
սա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ բարձ րա գույն կրթու թյամբ ան ձինք դժվա-
րու թյամբ են կա րո ղա նում գտնել իրենց հար մար աշ խա տանք Հա յաս տա նում 
և կար ծում են, որ իրենց երկ րում ավե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ կու նե նա յին 
ցան կա լի աշ խա տանք գտնե լու գոր ծում: Իհար կե, այս դեպ քում բարձ րա գույն 
կրթու թյամբ Սի րիա վե րա դառ նալ մտադր ված նե րի թիվն, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ավե լի ցածր է, քան այլ եր կիր գնալ ցան կա ցող նե րի նը:

Դի տար կե լով Սի րիա վե րա դառ նա լու ցան կու թյուն ու նե ցող խմբի ըն տա-
նե կան կար գա վի ճա կի ցու ցա նիշ նե րը, տես նում ենք, որ նրանց ճնշող մե ծա-
մաս նու թյունն ամուս նա ցած է (78%): Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րից պարզ է 
դառ նում, որ նախ կին մի ջա վայր վե րա դառ նա լու որոշ ման վրա մեծ ազ դե ցու-
թյուն ու նի ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը, ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, թե 
ում հետ է բնակ վում հարց վո ղը մուտ քի երկ րում:

 Ըստ ստաց ված տվյալ նե րի ՝ Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու մտադ րու-
թյուն ու նե ցող սի րա հա յե րի 36%-ն իգա կան և 64%-ն արա կան սե ռի ներ կա-
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յա ցու ցիչ ներ են (տե՛ս գծա պատ կեր 3): Հա մադ րե լով այս տվյալ ներն այլ եր-
կիր մեկ նե լու մտադ րու թյան հետ` կա րե լի է նկա տել որո շա կի հա կա սու թյուն: 
Պատ ճառն այն է, որ հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը դե ռևս չու նի հստակ 
կողմ ո րոշ վա ծու թյուն այս հար ցում, և դա կախ ված է մի շարք օբյեկ տիվ գոր-
ծոն նե րից: Ուս տի ստաց ված տվյալ նե րը մի այն հա րա բե րա կա նո րեն կա րե լի է 
դի տար կել որ պես օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րի ար դյունք:

Գծա պատ կեր 3.  
Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու մտադ րու թյունն  
ըստ սո ցի ա լա կան կազ մի (% հարցվածներից)

Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի 39%-ը մին չև 
40, իսկ 61%-ն ավե լի բարձր տա րի քի են: Այս տեղ հա մա մաս նու թյու նը գրե թե 
նույնն է, ինչ Սի րիա մեկ նել ցան կա ցող նե րի պա րա գա յում: Այս դեպ քում ևս 
առ կա է մե ծա հա սակ նե րի՝ մի ջա վայ րա յին փո փո խու թյուն նե րին բա ցա սա բար 
ար ձա գան քե լու երև ույ թը: Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու մտադ րու թյուն հայտ-
նած նե րի 52%-ն ու նի բարձ րա գույն կրթու թյուն, 14%-ը` մի ջին մաս նա գի տա կան, 
իսկ 34%-ը` միջ նա կարգ: 

Սո ցի ա լա կան կազ մի հա ջորդ ցու ցի չը ըն տա նե կան կար գա վի ճակն է, ըստ 
որի, Հա յաս տա նում մա լու ցան կու թյուն հայտ նած նե րի ճնշող մե ծա մաս նու-
թյունն ամուս նա ցած է (73 %): Հաս կա նա լի է, որ հաս տատ վե լու որո շում ըն դու-
նե լու հա մար կա րև որ գոր ծոն է ըն տա նի քի առ կա յու թյան պայ մա նը: Այս տեղ 
հե տաքր քիր է պար զել նաև, թե ամուս նա ցած նե րի որ մասն է Հա յաս տա նում 
ապ րում իրենց ըն տա նիք նե րի հետ (տե՛ս գծա պատ կեր 4):

Գծա պատ կե րից պարզ է դառ նում, որ Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու 
ցան կու թյուն ու նե ցող և ամուս նա ցած հարց ված նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս-
նու թյունն այս տեղ ապ րում է ըն տա նի քի հետ, որից 75%-ը՝ մեծ ըն տա նի-
քի: Հաս կա նա լի է, որ այս դեպ քում այ լևս չկա ըն տա նի քը նույն տա րած քում 
մի ա վո րե լու խնդիր, ուս տի կա րող ենք ասել, որ իրենց հե տա գա ծրագ րե րի 
հետ կապ ված որո շում ե րը բխում են զուտ տնտե սա կան, ֆի նան սա կան, սո-
ցի ալ-հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րից: Այս միտ քը հաս տատ վում է նրա նով, որ 
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տվյալ խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մեծ մասն ապ րում է մեծ ըն տա նի քով, ին չը 
չի նկատ վել նախ կի նում՝ ել քի երկ րում: Սա ևս մեկ մի ջոց է՝ կրճա տե լու առան-
ձին ան հա տի վրա ազ դող նոր մի ջա վայ րի ար տա քին գոր ծոն նե րը:

Գծա պատ կեր 4.  
Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու մտադ րու թյուն  

ու նե ցող սի րի ա հա յե րի ըն տա նե կան կազ մը (% հարցվածներից)

Ըստ հարց ման տվյալ նե րի՝ այլ եր կիր գնա լու մտադ րու թյուն ու նե ցող սի-
րիա հա յե րի 31%-ը իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են, իսկ 69%-ը՝ արա կան 
(տե՛ս գծա պատ կեր 5): Կա նայք հիմ ա կա նում չեն ցան կա նում մեկ նել այլ եր-
կիր՝ խու սա փե լով մի ջա վայ րա յին կտրուկ փո փո խու թյուն նե րից: Հա վա նա բար 
սա բա ցատր վում է նրա նով, որ Սի րի ա յում կա նանց ան կախ գոր ծու նե ու թյու նը 
սահ մա նա փակ է եղել: Այլ եր կիր մեկ նել ցան կա ցող նե րի խմբի 57%-ը մին չև 40 
տա րե կան են: Հաս կա նա լի է, որ երի տա սարդ նե րն ավե լի դյու րին են ադապ-
տաց վել նոր մի ջա վայ րին. նրանք ավե լի պատ րաստ են կյան քի նոր փո փո խու-
թյուն նե րին ու շրջա դար ձե րին, ինչ պես նաև ավե լի քիչ են կապ ված սե փա կա-
նու թյան հետ: 

Այլ եր կիր գնա ցող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը` 51%-ն ու նի բարձ րա գույն 
կրթու թյուն, 35%-ը` միջ նա կարգ, իսկ 14%-ը` մի ջին մաս նա գի տա կան: Են թադր-
վում է, որ բարձ րա գույն կրթու թյամբ ան ձինք ավե լի մեծ ինք նա ի րաց ման հնա-
րա վո րու թյուն և նե րուժ ու նեն տար բեր մի ջա վայ րե րում: Միջ նա կարգ կրթու-
թյամբ ան ձինք, հա վա նա բար, ձգտում են այլ երկ րում գտնել առա վել հեշտ 
ապ րուս տի մի ջոց և օգտ վել փախս տա կա նի կար գա վի ճա կից: 

Դի տար կե լով նույն խմբի ըն տա նե կան կար գա վի ճա կի ցու ցա նի շի հա-
րա բե րակ ցու թյունն այլ եր կիր տե ղա փոխ վե լու մտադ րու թյան հետ` տես նում 
ենք, որ ըն տա նե կան կար գա վի ճակն այն քան էլ կա րև որ դեր չի կա տա րում այլ 
եր կիր մեկ նե լու մտադ րու թյան առա ջաց ման հա մար (ամուս նա ցած նե րի և չա-
մուս նա ցած նե րի հա րա բե րակ ցու թյունն այս խմբում գրե թե հա վա սար է՝ 46% և 
54% հա մա պա տաս խա նա բար): 

Ներ գաղ թյալ նե րի հե տա գա մտադ րու թյուն ներն ու ծրագ րե րը կախ ված 
են մի շարք գոր ծոն նե րից և ընդ հա նուր սո ցի ա լա կան ցու ցա նիշ նե րից՝ սեռ, 
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տա րիք, զբաղ վա ծու թյուն և այլն: Գծա պատ կեր 5-ում ներ կա յաց ված են գաղ-
թյալ նե րի հե տա գա ծրագ րե րը: Նրանց մտադ րու թյուն ներն ար տա հայտ վում 
են երեք հիմ ա կան տար բե րա կով՝ մեկ նել այլ եր կիր, վե րա դառ նալ Սի րիա 
կամ մալ Հա յաս տա նում: Այս պա րա գա յում տա րի քը, սեռն ու Սի րի ա յում 
նրանց զբաղ վա ծու թյան ոլորտն ու մաս նա գի տու թյու նը դառ նում են հե տա գա 
միգ րա ցի ոն վար քի ցու ցիչ ներ: Այս հատ կա նիշ նե րի մի ջո ցով նաև հնա րա վո-
րու թյուն է ըն ձեռ վում հե տև ու թյուն ներ անել ադապ տա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի 
մա սին: Վեր ջի նիս հիմ ա վոր ման հա մար հա մադր վում են ողջ հա մախմ բու-
թյու նից ընտր ված 10% hարց ված նե րի կրկնա կի հարց ման տվյալ նե րը, այս պես 
կոչ ված, պա նե լա յին հարց ման երկ րորդ փու լի ար դյունք նե րը:

Գծա պատ կեր 5.  
Այլ եր կիր տե ղա փոխ վե լու մտադ րու թյունն  

ըստ սո ցի ա լա կան կազ մի (% հարցվածներից)

Սի րի ա հա յե րի աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը հա մե մատ-
վել են եր կու տար բեր մի ջա վայ րե րում՝ Սի րի ա յում (նախ քան գաղ թը) և Հա-
յաս տա նում (գաղ թե լուց ան մի ջա պես հե տո), ապա՝ Հա յաս տա նում գտնվե լու 
սկզբում և եր կու տա րի անց: Դրա նով հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վեց ստա նալ 
սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան մի քա նի խմբե րի (Ка ра пе тян 2013: 95-96) ադապ-
տա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի խո րա պատ կե րը՝ երեք կտրված քով դի նա միկ պատ-
կե րի և միգ րա ցի ոն տրա մադ րու թյուն նե րի ցու ցա նիշ նե րի հա մադ րու թյան մի-
ջո ցով: Առանձ նաց ված խմբե րը հե տև յալն են.

 � Ա՝ բարձ րա գույն կրթու թյամբ մտա վոր աշ խա տանք կա տա րող 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 րող ներ, 
 � Գ2՝ առանց պատ րաստ վա ծու թյան ֆի զի կա կա կան աշ խա տանք կա-

տա րող ներ և չաշ խա տող ներ:
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Գծա պատ կեր 5.  
Հայս տա նում ապաս տան գտած սի րի ա հա յե րի միգ րա ցի ոն  

տրա մադ րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան գոր ծոն նե րը  
(% հարցվածներից)

Այս պի սով, Սի րիա վե րա դառ նա լու մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի խում բը 
կազմ ված է հիմ ա կա նում Գ1 և Գ2 խմբե րի 40-ից բարձր տա րի քի տղա մարդ-
կան ցից, ինչ պես նաև Գ2 և Ա խմբե րի 40 տա րե կանն անց կա նան ցից: Ավե լի 
նվազ ակ տի վու թյուն են ցու ցա բե րում բո լոր տա րիք նե րի տղա մարդ կանց մեջ 
չաշ խա տող նե րի խում բը, 40-ից ցածր տա րի քի տղա մարդ կանց բո լոր աշ խա-
տան քա յին խմբե րում զբաղ ված նե րը, ինչ պես նաև 40-ից ցածր տա րի քի կա-
նանց բո լոր աշ խա տան քա յին խմբե րում զբաղ ված նե րը, բա ցի Գ1 և Գ2 խմբե րի 
զբաղ ված նե րից: Հարկ է առանձ նաց նել այն «մա քու ր» խմբե րը, որոնք իրենց 
հե տա գա ծրագ րե րի մտադ րու թյան հա մար նշել են մի այն Սի րիա վե րա դառ-
նա լու տար բե րա կը: Դրանք են՝ Գ1 և Գ2 խմբե րի 40-ից բարձր տա րի քի կա նայք 
և Բ խմբի 40-ից ցածր տա րի քի զբաղ ված տղա մար դիկ: Հա յաս տա նում հաս-
տատ վե լու մտադ րու թյու նը տա տան վում է հարց ված նե րի 20-30%-ի սահ ման-
նե րում՝ բո լոր սե ռա տա րի քա յին և սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան խմբե րում: Իսկ 
որ պես «մա քու ր» խումբ կա րե լի է առանձ նաց նել Գ1 և Գ2 խմբե րում զբաղ ված 
40-ից ցածր տա րի քի կա նանց: Ադապ տաց ման առա ջին քայ լը հիմ ա կա նում 
կա տա րել են մաս նա գի տա կան խմբի մար դիկ, որոնք էլ առա վել հակ ված են 
հաս տատ վե լու հայ րե նի քում:

Այլ եր կիր տե ղա փոխ վե լու ցան կու թյուն ու նե ցող հարց ված նե րը հիմ ա-
կա նում Գ1 և Գ2 խմբե րի բո լոր տա րիք նե րի տղա մար դիկ են: Այլ եր կիր տե ղա-
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փոխ վե լու մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի «մա քու ր» խումբ չկա: Իսկ մի ջին տո-
կո սա յին բաշխ վա ծու թյու նը բնո րոշ է բո լոր սո ցի ա լա կան խմբե րին, բա ցի Բ 
խմբում ընդգրկ ված բո լոր տա րիք նե րի տղա մարդ կան ցից և Գ1, Գ2 խմբե րում 
զբաղ ված կա նան ցից, ինչ պես նաև 40-ից բարձր չաշ խա տող և 40-ից ցածր 
տա րի քի Բ խմբի կա նան ցից: 

Եթե ներ կա յաց նենք ստաց ված տվյալ ներն ըստ առան ձին սո ցի ալ-մաս-
նա գի տա կան խմբե րի, ապա կստա նանք հե տև յալ պատ կե րը. 40-ից ցածր 
տա րի քի այն կա նայք, ով քեր Սի րի ա յում զբաղ ված են եղել Գ2 խմբում, մտա-
դիր են հաս տատ վել Հա յաս տա նում, իսկ Գ1 խմբում զբաղ ված նույն սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա տաս խան նե րը գրե թե հա վա սա րա պես են բաշխ վել 
միգ րա ցի ոն մտադ րու թյուն նե րի երեք տար բե րակ նե րի մի ջև: Այս տա րի քի Բ 
խմբի զբաղ ված կա նանց մտադ րու թյու նը մի այն Սի րիա վե րա դառ նալն է: Ա 
խմբում աշ խա տող 40-ից ցածր տա րի քի կա նայք հիմ ա կա նում մտա դիր են 
վե րա դառ նալ Սի րիա, ապա՝ մեկ նել այլ եր կիր կամ մալ Հա յաս տա նում: Այս 
տա րի քի չաշ խա տող նե րի խմբում ընդգրկ ված կա նայք ընդ հան րա պես Հա-
յաս տա նում մա լու մտադ րու թյուն չու նեն, իսկ այլ եր կիր կամ Սի րիա վե րա-
դառ նա լու տար բե րակ նե րը բաշխ վել են հա վա սա րա պես:

Իգա կան սե ռի 40-ից բարձր տա րի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով քեր Սի րի ա-
յում եղել են Գ2 խմբում նույ նու թյամբ կրկնում են 40-ից ցածր տա րի քի Բ խմբի 
զբաղ ված նե րի վար քը: Գ1 խմբի աշ խա տող նե րի հիմ ա կան մա սը մտա դիր է 
վե րա դառ նալ, ավե լի քիչ մա սը՝ մալ Հա յաս տա նում, մյուս նե րը՝ մեկ նել այլ 
եր կիր: Նույն տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ ներն, ով քեր զբաղ ված են Բ 
խմբում, Հա յաս տա նում մա լու մտադ րու թյուն չու նեն և հա վա սա րա պես հակ-
ված են մեկ նե լու այլ եր կիր և Սի րիա: 

Ա խմբի 40-ից բարձր տա րի քի կա նայք հիմ ա կա նում մտա դիր են վե րա-
դառ նալ Սի րիա, ավե լի քչե րը՝ մեկ նել այլ եր կիր կամ մալ Հա յաս տա նում: Այս 
տա րի քի չաշ խա տող նե րի խմբում այլ եր կիր մեկ նե լու մտադ րու թյունն ընդ-
հան րա պես բա ցա կա յում է, իսկ մյուս եր կու տար բե րակ նե րը բաշխ վել են հա-
վա սա րա չափ:

Արա կան սե ռի 40-ից ցածր տա րի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով քեր Սի րի ա-
յում զբաղ ված են եղել Գ2 խմբում, հե տա գա ծրագ րե րի առու մով կրկնում են 
նույն զբաղ վա ծու թյունն ու նե ցող 40-ից բարձր տա րի քի տղա մարդ կանց խմ բի 
հա մա մաս նու թյու նը, իսկ Գ1 խմբի աշ խա տող նե րի մոտ ավե լա ցել է այլ եր կիր 
մեկ նել մտադր ված նե րի թի վը՝ ի հա շիվ Սի րիա վե րա դառ նալ մտադր ված նե-
րի թվի: Բ խմբում զբաղ ված նե րի մտադ րու թյու նը նվա զա գույն չա փով ար տա-
հայտ վել է մի այն Սի րիա վե րա դառ նա լու օգ տին, մա ցած տար բե րակ նե րի 
ուղ ղու թյամբ մտադր վա ծու թյուն չի նկատ վել: Ա խմբում զբաղ ված նե րի հե տա-
գա ծրագ րե րում հա վա սա րա չափ է բաշխ վել Հա յաս տա նում մա լու և Սի րիա 
մեկ նե լու մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի թի վը, մե ծա մաս նու թյուն է կազ մել այլ 
եր կիր մեկ նե լու տար բե րա կը: Չաշ խա տող նե րի խում բը, ի տար բե րու թյուն նա-
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խոր դի, առա վե լա պես մտա դիր է վե րա դառ նալ Սի րիա, իսկ մյուս տար բե րակ-
նե րի նա խընտ րու թյու նը բաշխ վել է հա վա սա րա չափ:

Արա կան սե ռի 40-ից բարձր տա րի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով քեր Սի րի ա-
յում զբաղ ված են եղել Գ2 խմբում, գրե թե հա վա սա րա պես մտա դիր են վե րա-
դառ նալ Սի րիա կամ գնալ որևէ այլ եր կիր, ավե լի պա կաս՝ մալ Հա յաս տա-
նում: Գ1 աշ խա տող նե րը գե րա զան ցա պես մտա դիր են վե րա դառ նալ Սի րիա, 
ապա նոր մալ Հա յաս տա նում կամ տե ղա փոխ վել որևէ այլ եր կիր: Ինչ վե-
րա բե րում է Բ խմբի զբաղ ված նե րին, ապա այս տեղ հե տա գա ծրագ րե րի մեջ 
բա ցա կա յում է այլ եր կիր մեկ նե լու մտադ րու թյու նը: Չաշ խա տող նե րի խմբում 
մտադ րու թյու նը՝ մեկ նել Սի րիա, այլ եր կիր կամ մալ Հա յաս տա նում, բաշխ վել 
է հա վա սա րա պես: Հարց ված նե րի մեջ Ա խմբի զբաղ ված արա կան սե ռի 40-ից 
բարձր տա րի քի ներ կա յա ցու ցիչ չկա:

Բա ցի հարց վող նե րի սո ցի ա լա կան կազ մից, կա րև որ է ևս մեկ ազ դե ցիկ 
գոր ծո նի քննար կու մը «նո րեկ նե րի» ադապ տա ցի ա յի և հե տա գա ծրագ րե րի 
կողմ ո րոշ ման հար ցում: Այդ գոր ծո նը հա յաս տա նյան մի ջա վայ րում սի րի ա-
հա յե րի ան հանգս տու թյուն ներ են:

Ստո րև բեր ված են Սի րիա վե րա դառ նա լու կամ այլ եր կիր մեկ նե լու, 
Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու մտադ րու թյուն ու նե ցող հարց ված նե րի սո-
ցի ա լա կան կազ մը, ան հանգս տու թյուն նե րը Հա յաս տա նի պայ ման նե րում, 
ներգ րավ վա ծու թյու նը Սի րի ա յի ազ գա յին կա ռույց նե րում և հա յաս տա նյան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում (մար զա կան, մշա կու թա յին մի ու թյուն ներ, ակումբ-
ներ, խմբակ ներ և այլն): 

Գծա պատ կեր 6-ում ար տա հայտ ված է սի րի ա հա յե րի ան հանգս տու թյուն-
նե րի և մեկ նե լու մտադ րու թյուն նե րի մի ջև կա պը: Սի րիա վե րա դառ նա լու ցան-
կու թյուն ար տա հայ տած հարց ված նե րի մոտ հիմ ա կան ան հանգս տու թյուն-
նե րը կապ ված են տան վար ձի (45%), աշ խա տան քի (28%) և աշ խա տա վար ձի 
սղու թյան (11%) հետ, ապա՝ հար կա յին դաշ տի, ապ րուս տի սղու թյան և ուս ման 
խնդիր նե րը (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 8%, 5% և 3%): 

Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի ան հանգս-
տու թյուն նե րը կապ ված են տան վար ձի (36 %), հար կա յին դաշ տի (21%) և աշ-
խա տա վար ձի սղու թյան (14%), աշ խա տան քի (13%), ապ րուս տի սղու թյան (7%) 
հետ: Հարց ված նե րի 9%-ը չի նշել որևէ խնդիր:

Այլ եր կիր մեկ նել ցան կա ցող նե րի մոտ առա ջին երեք ան հանգս տու թյուն-
նե րը կապ ված են տան վար ձի (41%), աշ խա տան քի (33%) և աշ խա տա վար ձի 
սղու թյան (17%) հետ: Նրանք ավե լի քիչ նշել են ապ րուս տի սղու թյան (4%) և 
հար կա յին դաշ տի խնդիր նե րը (2%): 

Այս տեղ հիմ ա կան նմա նու թյուն ենք նկա տում այլ եր կիր մեկ նող նե րի և 
Սի րիա վե րա դառ նա լու ցա նա կու թյուն ու նե ցող նե րի խմբե րի ան հանգս տու-
թյուն նե րի առաջ նա հեր թու թյուն նե րի մի ջև: 

Հա յաս տա նում մա լու ցան կու թյուն ու նե ցող նե րի մոտ առաջ նա հերթ են 
դառ նում հար կա յին դաշ տի հետ կապ ված խնդիր նե րը, ին չը բա ցատր վում է 
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նրա նով, որ այդ խումբն ար դեն ադապ տաց ման որո շա կի փու լում է և սկսել է 
ներդ նել իր ու նե ցած ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
որևէ բնա գա վա ռում, և, ըստ ամե նայ նի, ար դեն բախ վել է ՀՀ հար կա յին դաշ-
տի խնդիր նե րին: 

Գծա պատ կեր 6.  
Սի րի ա հա յե րի ան հանգս տու թյուն նե րը՝  

կախ ված հե տա գա մտադ րու թյուն նե րից  (% հարցվածներից)

Հատ կան շա կան է, որ այն քան էլ կա րև որ չէ, թե գաղ թա ծը կոնկ րետ ուր է 
ու զում մեկ նել, առա վել կա րև որ է՝ նա նա խա տե սում է մալ մուտ քի երկ րում, 
թե` ոչ: Այս առու մով տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու և հատ կա պես 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ներդ նե լու փաս տը կա րող է առա վել ցայ տուն չա փա-
նի շը դառ նալ ոչ մի այն նրա նախ նա կան տրա մադր վա ծու թյու նը հաս կա նա լու, 
այ լև չա փագ րե լու մի ջա վայ րին ին տեգր ման փու լա յին հատ կա նիշ նե րը:

Եվս մեկ կա րև որ գոր ծոն է հա մայն քի ազ գա յին կա ռույց նե րում սի րի ա-
հա յե րի ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նը: Այս պես կոչ ված մի ջա վայ րա յին գոր-
ծո նը սահ մա նում է այն, ինչ դուրս է մում ֆոր մալ ինս տի տուտ նե րի դաշ տից, 
ձև ա վո րում է ազ դե ցու թյան նոր տի րույթ, որն ար ժե դի տար կել մա ցած գոր-
ծոն նե րի շար քում, եր բեմ էլ, կախ ված իրա վի ճա կից՝ առա վել կա րև ո րել: 

Սի րի ա հայ հա մայն քում, որ պես դա սա կան գա ղու թի օրի նակ, մի ջա վայ-
րա յին գոր ծոնն առանձ նա հա տուկ դրսև ո րում եր է ստա նում` ընդ հուպ ձեռք 
բե րե լով ֆոր մալ կա ռուց վածք: Այդ մա սին են վկա յում հա մայն քում առ կա տա-
րա տե սակ մի ու թյուն ներն ու հա մայն քա յին կա ռույց նե րը (որոնք հա ճախ սեր-
տա ճում են կու սակ ցա կան գոր ծու նե ու թյան հետ): Նման երև ույ թը չի կա րող 
իր ազ դե ցու թյու նը չթող նել այդ հա մայն քից Հա յաս տան գաղ թած ան դամ ե րի 
վար քագ ծի վրա, մաս նա վո րա պես՝ նրանց հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա: 
Սա կա րող է իր ազ դե ցու թյունն ու նե նալ սի րի ա հա յե րի՝ ազ գա յին կա ռույց նե-
րում ներգ րավ վա ծու թյան, հե տա գա մտադ րու թյուն նե րի և տե ղա շար ժի վրա: 
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Այս պես օրի նակ, ըստ հարց ման տվյալ նե րի, Սի րիա վեր դառ նա լու մտադ րու-
թյուն ու նե ցող նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը՝ 84%, ներգ րավ ված է եղել 
հա մայն քի ազ գա յին կա ռույց նե րում (տե՛ս գծա պատ կեր 7):

 Գծա պատ կեր 7.  
Սի րի ա յում ազ գա յին կա ռույց նե րում ներգ րավ վա ծու թյու նը՝  

կախ ված հե տա գա մտադ րու թյուն նե րից (% հարցվածներից)

Հա յաս տա նում հաս տատ վե լու և այլ եր կիր գնա լու ցան կու թյուն հայտ նած 
հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը նույն պես ներգ րավ ված է եղել հա մայն քի 
ազ գա յին կա ռույց նե րում (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 75% և 69%): Տվյալ նե րը 
ցույց են տա լիս, որ որ քան փոքր է հա մայն քա յին կա ռույց նե րում ներգ րավ վա-
ծու թյու նը, այն քան ավե լի հեշ տու թյամբ է խում բը հար մար վում մի ջա վայ րա յին 
փո փո խու թյա նը և ավե լի բաց է նոր մի ջա վայ րի նկատ մամբ: 

Այս տեղ տե ղին է հա մե մա տել նախ կի նում Սի րի ա յի հա մայն քա յին կա-
ռույց նե րում ներգ րավ ված նե րի թի վը ներ կա յումս Հա յաս տա նում հաս տատ-
ված սի րի ա հա յե րի հա յաս տա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րում (մար զա կան, 
մշա կու թա յին մի ու թյուն ներ, ակումբ ներ, խմբակ ներ և այլն) ներգ րավ վա ծու-
թյան հետ (տե՛ս գծա պատ կեր 8): 

Գծա պատ կեր 8.  
Սի րի ա հա յե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը Սի րի ա յի ազ գա յին կա ռույց նե րում  
և հա յաս տա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րում (մար զա կան, մշա կու թա յին 

միություն ներ, ակումբ ներ, խմբակ ներ և այլն)  (% հարցվածներից)
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Ինչ պես երև ում է գծա պատ կե րից՝ ներգ րավ վա ծու թյան և՛ չա փը, և՛ հա րա-
բե րակ ցու թյու նը մեծ փո փո խու թյուն են կրել: Դրա պատ ճա ռը, մի կող մից, այն 
օբյեկ տիվ խնդիր ներն են, որոնք վե րա բե րում են հենց կազ մա կեր պու թյուն նե-
րին, մյուս կող մից՝ անձ նա յին են, երբ հարց վող նե րը տար բեր պատ ճառ նե րով 
հրա ժար վում են ան դա մակ ցել Հա յաս տա նում գտնվող կազ մա կեր պու թյուն-
նե րին: Առ հա սա րակ, եր կար ժա մա նակ որևէ մի ու թյանն ան դա մակ ցու թյու-
նը դա դա րեց նե լով՝ այլ օտար պայ ման նե րում խմբի կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը 
են թարկ վում է որո շա կի որա կա կան փո փո խու թյուն նե րի (ինչն էլ իր հեր թին 
հան գեց նում է ար ժե հա մա կար գի փո փո խու թյուն նե րի): Դրանց առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը սի րի ա հա յե րի հա մար դե ռևս չա փե լի չեն: Սա կայն, ել նե-
լով հա մայն քա յին-մի ու թե նա կան վար քի ընդ հա նուր կա նոն նե րից, կա րե լի է 
են թադ րել, որ կոնկ րետ գոր ծա ռույթ նե րը (երաշ խիք նե րի սահ մա նում, վստա-
հու թյան մթնո լոր տի պահ պա նում, փո խօգ նու թյան ձև ա վո րում և այլն), որոնք 
կա տա րում էր հա մայն քա յին կա ռույ ցը տվյալ ան հա տի, խմբի հա մար, այ լևս 
չեն իրա կա նա նում: Հե տև ա բար, նոր մի ջա վայ րում բախ վե լով նոր խնդիր նե-
րի՝ հա սա րա կա կան կա ռույց նե րում, մի ու թյուն նե րում ներգ րավ վե լու հար ցը 
ստա նում է ավե լի մեծ կա րև ո րու թյուն, քան նախ կի նում էր:

Կա րող ենք ասել, որ հայ րե նիք եկած սի րի ա հա յե րի շրջա նում ձև ա վոր-
վել են եր կու մեծ հոս քեր` տա րան ցիկ և կա յուն: Այս խմբե րի ձև ա վոր ման վրա 
ազ դե ցու թյուն ու նեն վե րոն շյալ գոր ծոն նե րը` կապ ված նրանց սո ցի ա լա կան 
կազ մի, հայ րե նի քում ու նե ցած ան հանգս տու թյուն նե րի, սո ցի ա լա կան ներգ-
րավ վա ծու թյան և սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան ադապ տաց ման հետ: Նշված 
գոր ծոն նե րից յու րա քան չյուրն իր հեր թին մեծ դեր ու նի սի րի ա հա յե րի հե տա-
գա ծրագ րե րի կողմ ո րոշ ման հար ցում, և դրանց հա մընկ նում էլ մե ծա մա-
սամբ հան գեց նում է Հա յաս տա նից ել քի որոշ մա նը:
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