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Հիմնախնդիրը

 Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե րը բնու թագր վում են մի շարք 

հատ կու թյուն նե րով, այդ թվում` տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիանե-

րի սրըն թաց զար գաց ման ազ դե ցու թյան ար դյուն քում առաջ եկող 

սո ցիալա կան հա ղոր դակց ման միջ նոր դա վոր վա ծու թյամբ և դրա նով 

իսկ` մարդ կանց միջև հա րա բե րու թյուն նե րի փո խա կերպ մամբ: Բա ցի 

դրանից՝ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե րի հա մար բնու թագ րա-

կան է դառ նում ատո մի զա ցիան` մարդ կանց միջև սո ցիալա կան հե ռա-

վո րու թյան մե ծա ցումն ու ան հա տա կան շա հե րի գե րա կա յու թյու նը կո-

լեկ տիվ գոր ծու նեու թյան և շա հե րի հան դեպ: Այս ամե նի հետ ևան քով 

փո խա կերպ վում է ավան դա կան հա մայն քը` որ պես հայ հա սա րա կու-

թյան և հայ կա կան ինք նու թյան պահ պան ման կար ևո րա գույն օղա կը: 

Մյուս կող մից՝ ար դի Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող սո ցիալ-տն տե-

սա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի ար դյուն քում շա րու նակ վող 

աշ խա տան քային միգ րա ցիան և ար տա գաղ թը` մշ տա կան բնակ ման, 

նույն պես փո խա կեր պում են հա մայն քային սո ցիալա կան կա պերն 

ու հա րա բե րու թյուն նե րը Հա յաս տա նի ներ սում` դրանք տե ղա փո խե-

լով Հա յաս տա նից դուրս, ժա մա նա կա կից հա ղոր դակց ման մե թոդ նե րի 

օգ տա գործ ման մի ջո ցով ստեղ ծե լով վե րազ գային (տ րան սազ գային) 

հա ղոր դակց ման, կա պե րի և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նոր` վե րազ-

գային մա կար դակ:

 Վե րոն շյալ սո ցիալա կան գործն թաց ներն իրենց բնույ թով ոչ միայն 

փո խա կեր պում են հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան ներ սում տե-

ղի ու նե ցող սո ցիալա կան կա պերն ու հա րա բե րու թյուն նե րը` դրանք 

դարձ նե լով վե րազ գային, ընդ գր կե լով Հա յաս տա նից դուրս գտն վող 

հին և նո րաս տեղծ հայ կա կան հա մայնք ներ, այլև վկա յում են հա յաս-

տա նյան հա սա րա կու թյան ներ սում առ կա այն պի սի հիմ նախն դիր-

նե րի հրա տա պու թյան մա սին, ինչ պի սիք են սո ցիալա կան կա պե րի 

և հա րա բե րու թյուն նե րի թու լա ցումն ու խեղ վա ծու թյու նը, հա սա րա-

կու թյան ան դամ նե րի միջև վս տա հու թյան մշա կույ թի ձևա փո խու մը, 

ավան դա կան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից իրենց տն տե-

սա կան խն դիր նե րի լուծ ման փոր ձը ոչ թե ավան դա կան, այլ միգ րա-

ցիոն ցան ցի` Հա յաս տա նից դուրս փնտր վող կա պե րի և հա րա բե րու-

թյուն նե րի ստեղծ ման մի ջո ցով:
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Ձ ևա փոխ վել է նաև հայ կա կան ավան դա կան ըն տա նի քը: Եթե այն 

ավան դա բար բնու թագր վել է որ պես կոմ պակտ կեր պով բնակ վող և 

ան մի ջա կան ու կա յուն կա պե րով ու հա րա բե րու թյուն նե րով միավոր-

ված սո ցիալա կան խումբ, որն ու ներ ընդ հա նուր գույք և տնային 

տնտե սու թյուն, ապա ժա մա նա կա կից մե ծա ծա վալ աշ խա տան քային 

միգ րա ցիայի հետ ևան քով հայ կա կան ըն տա նի քը նույն պես դառ նում է 

վե րազ գային. ըն տա նի քի ան դամ նե րի միջև շփու մը կրում է միջ նոր դա-

վոր ված բնույթ, նրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը սեգ մեն տա վոր ված 

են և պայ մա նա վոր ված կոնկ րետ տա րա ծու թյան հե ռաց վա ծու թյամբ 

և ժա մա նա կի փու լայ նու թյամբ` միգ րա ցիայի սե զո նայ նու թյա նը հա-

մա պա տաս խան: 

Այս պի սով` հայ կա կան միգ րա ցիոն ցան ցերը ոչ միայն վե րոն շյալ 

սո ցիալ-տն տե սա կան և քա ղա քա կան փո խա կեր պում նե րի հետ ևանք 

են, այլև ստեղծ վում են որո շա կի կոնկ րետ գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա-

նաց ման նպա տա կով: Մաս նա վո րա պես վե րազ գային հայ կա կան սո-

ցիալա կան ցան ցե րի ներ սում մշ տա պես շր ջա նա ռու թյան մեջ են սո-

ցիալա կան և ֆի նան սա կան կա պի տա լը, տե ղե կատ վու թյունն ու փոխ-

ազ դե ցու թյու նը հա յաս տա նյան հա մայնք նե րի և ար տերկ րում ձևա-

վոր ված հա մայնք նե րի միջև: Հայ կա կան վե րազ գային սո ցիալա կան 

ցան ցե րը դառ նում են հայ ժո ղովր դի գո յու թյան կար ևո րա գույն ձևը: 

Ուս տի, հայկական վերազգային սոցիալական ցանցերի (Armenian 

Transnational Migration Networks) սո ցիոլո գիական ու սում նա սի րու-

թյու նը կար ևոր տե սա կան և կի րա ռա կան խն դիր է: 

Բա ցի դրանից՝ վե րազ գային հայ կա կան սո ցիալա կան ցան ցե րի 

ձևա վոր ման և գոր ծառն ման մե խա նիզմ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը 

թույլ կտա ստա նա լ Հա յաս տան-Ս փյուռք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 

դի նա միկ պատ կե րը, նո րո վի քն նե լ հայ կա կան սո ցիալա կան ցան ցե-

րի ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյու նը Հա յաս տան-Ս փյուռք միաս նա-

կան գոր ծառ նու թյան խթան ման հա մար: Հե տա զո տու թյու նը նաև թույլ 

կտա զար գաց նե լ միգ րա ցիոն ցան ցե րի գոր ծառն ման քա ղա քա գի տա-

կան, սո ցիալ-հո գե բա նա կան, տն տե սա գի տա կան կող մե րի հե տա գա 

ու սում նա սի րու թյուն ներն ու հա մա պա տաս խան տե սա կի րա ռա կան 

խն դիր նե րի լու ծու մը: 



5

Տեսականմոտեցումներ

Ըն թա ցիկ միգ րա ցիոն հո սանք նե րը հատ կանշ վում են հա մաշ-
խար հային վե րազ գային էթ նիկ տա րա ծու թյուն ներ ձևա վո րե լու ու նա-
կու թյամբ: Նման տա րա ծու թյուն նե րի ձևա վո րու մը բնո րոշ է հայե րին1, 
որոնց կա նո նա վոր միգ րա ցիոն տե ղա շար ժե րը պատ մա կա նո րեն ու-
ղեկց վել են տա րա ծաշր ջա նային ան կա յուն ու թյուն նե րով, ինչ պի սիք 
են պա տե րազ մա կան իրա վի ճակ նե րը ու տա րա տե սակ այլ կոնֆ լիկտ-
նե րը: Պատ մա կան Հա յաս տա նից և դե պի պատ մա կան Հա յաս տան 
ուղ ղու թյուն նե րով միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի հա մար խթան հան դի-
սա ցած խո շո րա մասշ տաբ պատ մա կան իրա դար ձու թյուն նե րի շար-
քում թերևս ամե նաակ ներ ևը 19-րդ դա րի վեր ջին տաս նա մյա կը և 20-
րդ դա րի առա ջին տաս նա մյա կը նե րա ռող Օս մա նյան կայս րու թյան 
կող մից իրա գործ ված հայե րի ցե ղաս պա նու թյունն է, ինչ պես նաև 20-
րդ դա րի վեր ջում ԽՍՀՄ -ի փլու զու մը, որը հան գեց րեց տն տե սա կան, 
սո ցիալա կան, քա ղա քա կան հա մա կար գե րի կազ մա քանդ մա նը՝ առաջ 
բե րե լով նոր միգ րա ցիոն հո սանք ներ: Հայ կա կան վեր ջին միգ րա ցիոն 
ալիք նե րը դեռևս գոր ծում են, որոնց հի ման վրա կա ռու ցակց ված նոր 
միգ րա ցիոն ցանցերն ու ճյու ղե րը ներ կա յումս գոր ծառն ման փու լում 
են: 

Վե րազ գային ցան ցե րի ու սում նա սի րու թյան մո տե ցում նե րից մե կը  
ա պա տա րա ծա կա նաց ման մո տե ցումն է, որը կի րառ վում է էթ նիկ 
խմբե րի2 մո բի լու թյան նկա րագ րու թյան հա մար և դառ նում է հա-
մախմբ ման նոր ձևե րի (նե րա ռյալ հին ձևե րի փո փո խու թյու նը), ինչ-
պես նաև սո ցիալա կան ցան ցե րի կա ռու ցակց ման հիմք: Սո ցիոլո-
գիական հե տա զո տու թյուն նե րը, որոնք միգ րա ցիան դի տար կում են 
որ պես միգ րա ցիոն տա րա ծու թյուն նե րի կա ռու ցակց ման հիմ նա րար 

եղա նակ, կի րա ռե լի են նաև վե րազ գային միգ րա ցիոն ցան ցե րի դեպ-

քում3:

1 Տե՛ս Armenia around the World: Migration and Transnationality (ed. A. Mkrtichyan, 
2015). Frankfurt am Main, Peter Lang Edition; Mkrtichyan, A. (2004). Ethnonationalität 
und ethnokulturelle Konflikte bei der Bildung von Diasporagemeinden. - In: Berliner 
Blätter: Ethnographische und ethnologische Beiträge, Heft 33, Münster: LIT, էջ 69-85:
2 Appadurai, A. (1997). Modernity at Large: Cultural Dimensions in Globalization, 
Minnesota, University of Minnesota Press.
3 Տե՛ս Kivisto P., Faist Th. (2010). Beyond a Border: The Causes and Consequences of 
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 Սո ցիալա կան հա մախմբ վա ծու թյան հայե ցա կարգն ամե նա հա-

ճախ կի րառ վող մո տե ցում նե րից է, որն օգ նում է հաս կա նալ վե րազ-

գային սո ցիալա կան ցան ցե րի գոր ծառն ման ներ քին մե խա նիզմ նե րը: 

Սո ցիալա կան հա մախմբ վա ծու թյու նը սահ մա նող և կոն ցեպ տո ւա լի-

զաց նող կար ևոր մո տե ցում նե րը մշակ վել են Ջ. Ջեն սո նի և ավե լի ուշ` 

Փ. Բեռ նար դի կող մից, ով քեր առանձ նաց ված երեք կա տե գո րիանե րի 

տակ հա մա բաշ խում են վեց բաղ կա ցու ցիչ տար րեր. 

1. Տն տե սա կան (նե րառ վա ծու թյուն և հա վա սա րու թյուն), 

2.  Քա ղա քա կան (լե գի տի մու թյուն և մաս նակ ցու թյուն), 

3. Սո ցի ո-մ շա կու թային (հան դուր ժո ղա կա նու թյուն և պատ կա նե-

լու թյան գի տակ ցում)4: 

Այ նու հետև, ինչ պես նշում են Բաու վայ սը և Ջեն սո նը, սո ցիալա կան 

կա պի տա լի և սո ցիալա կան ցան ցե րի ամե նա կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ-

նե րից մե կը հա մայ նա կան և ըն տա նե կան միավոր նե րի միջև ծա վալ-

վող փոխ գոր ծո ղու թյունն է, ինչ պի սիք են, օրի նակ, քա ղա քա ցիական 

ներգ րավ վա ծու թյու նը, միու թե նա կան գոր ծու նեու թյու նը և հա մա տեղ 

նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հետ կապ ված խն դիր նե րի լուծ ման դյու րի նու-

թյու նը5: 

Միգ րա ցիոն ցան ցե րի վե րազ գային գոր ծառ նու թյան ու սում նա-

սիր ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րից մե կը Սփյուռ քի ու սում նա-

սի րու թյուն նե րում հայ րե նիք-ս փյուռք կա պի դի տար կումն է` որ պես 

միգ րա ցիոն ցան ցի գոր ծառն ման ար դյու նա վե տու թյան չափ ման մո-

տեցու մ: Այս հա մա տեքս տում կար ևոր վում են հայ րե նի քի և ձևա վոր-

ված սփյուռ քի (ար տերկ րում գոր ծող տար բեր ազ գային հա մայնք նե-

րի) միջև տն տե սա կան, քա ղա քա կան և մշա կութային ազ դե ցու թյուն-

նե րը6: 

Contemporary Immigration. Pine Forge Press:
4 Տե՛ս Jenson J. (2010). Defining and Measuring Social Cohesion, Commonwealth 
Secretariat and UN Instituted for Social Development; Bernard, Paul (1999). Social 
Cohesion: A Critique CPRN Discussion Paper F09, Canadian Policy Research Networks:
5 Beauvais C., J. Jenson (2002). Social Cohesion: Updating the State of the Research 
CPRN, Discussion Paper F22, Canadian Policy Research Networks.
6 Տե՛ս, օրինակ, Kaloudis G. (2008). The Influence of the Greek Diaspora on Greece and 
the United States. International Journal on World Peace, Vol. XXV, No. 3, September, 
էջ 29-59:
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Այս իմաս տով առան ձին hե տա զո տու թյուն նե րում հա տուկ ու-

շադրու թյան է ար ժա նա ցել այն, թե արդյոք ու ղար կող եր կի րը միգ-

րանտ նե րի հին և նոր սե րունդ նե րի կող մից դեռևս ըն կալ վում է որ-

պես բնօր րան, մաս նա վո րա պես, երբ հա մե մա տու թյան եզ րեր ենք 

ան ցկաց նում միգ րանտ նե րի ծագ ման եր կիր-հայ րե նի քի և այն երկ րի 

միջև, որ տեղ հին և նոր սերն դի միգ րանտ նե րը փաս տա ցիորեն ապ-

րում են7:

Միգ րա ցիոն ցան ցե րի և սփյուռ քը ներ կա յաց նող հա մայնք նե րի ու-

սում նա սի րու թյա նը նվիր ված ժա մա նա կա կից հե տա զո տու թյուն նե րը 

մեծ տեղ են հատ կաց նում ու ղար կող երկ րի տն տե սու թյան և զար գաց-

ման վրա սփյուռ քի ազ դե ցու թյան դի տար կմա նը8: Գո յու թյուն ու նեն 

մի շարք հար ցեր, որոնք հնա րա վոր է ար ծար ծել և խո րաց նել, մշա-

կել և լու ծել վե րազ գային ցան ցե րի մի ջո ցով, դրանց ինս տի տու ցիոնալ 

և ոչ ֆոր մալ կա ռուց վածք նե րի ընդ գրկ մամբ, ին չը նա խա տե սում է 

նաև միգ րա ցիոն ներ հոս քե րի հետ ևան քով ձևա վոր ված հա մայնք նե-

րի և սփյուռ քի ինս տի տու ցիոնալ կա ռույց նե րի` որ պես միգ րա ցիոն 

ցան ցի հան գույց նե րի մաս նակ ցու թյու նը: Մաս նա վո րա պես գո յու-

թյուն ու նեն ու ղար կող երկ րի վրա միգ րա ցիոն ցան ցե րի ազ դե ցու թյան 

որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որոնք կա րող են պայ մա նա վո րել 

ու ղար կող երկ րի տն տե սա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թային կյան քը 

և դրանց հետ կապ ված գոր ծըն թաց նե րը՝ դառ նա լով միգ րանտ նե րի 

ծագ ման երկ րի տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան և այլ ձեռ նար կում-

նե րի խթա նիչ նե րից մե կը9:  Ո րոշ դեպ քե րում ու ղար կող պե տու թյունն 

7 Golob T. (2010). The Meaning of «Home» and «Homeland» in Slovene Diasporic 
Communities. Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology, 
Issue 10, pp. 117-137.
8 Տե՛ս Trotz A. D., and Mullings B. (2013). Transnational Migration, the State, 
and Development: Reflecting on the “Diaspora Option”. Small Axe: A Caribbean 
Journal of Criticism, No. 41, July, էջ. 154-171; Munshi, K. (2003). Networks 
in the Modern Economy: Mexican Migrants in the U. S. Labor Market. The 
Quarterly Journal of Economics, May, էջ 549-599:
9 Տե՛ս Katseli L. T., Lucas R. E. B. and Xenogiani Th. (2006). Effects of Migration on 
Sending Countries: What Do We Know? OECD Development Centre Working Paper 
No. 250, June, էջ. 1-90; Careja, R. (2013). Emigration for Development? An Exploration 
of the State’s Role in the DevelopmentMigration Nexus: The Case of Romania. 
International Migration, Vol. 51 (5), էջ 76-90:
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իր տն տե սա կան զար գաց մա նը նպաս տե լու նպա տա կով մշա կում է 

հա տուկ բա րեն պաստ քա ղա քա կա նու թյուն և ռազ մա վա րու թյուն` ար-

տերկ րում գոր ծող իր հայ րե նա կից նե րի հա մայնք նե րին իր զար գաց-

մա ն մաս նա կի ցը դարձ նե լու նպա տա կով10:

 Միգ րա ցիոն ցան ցե րը և նրանց գոր ծա ռույթ նե րը, հան դի սա նա լով 

հիմ նա կա նում ըն դու նող երկ րի միգ րա ցիոն քա ղա քա կա նու թյա նը վե-

րա բեր ող քն նար կում նե րի խնդ րո առար կա, գտն վում են պե տա կան 

որոշ մար մին նե րի, ինչ պես նաև միգ րա ցիոն խն դիր նե րի շուրջ գոր-

ծառ նող մի ջազ գային մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու-

շադ րու թյան կենտ րո նում11: 

Ար դի ու սում նա սի րու թյուն նե րի ուղ ղու թյուն նե րից մեկն է միգ րա-

ցիոն գոր ծըն թաց նե րի հետ ևան քով ար տերկ րում ձևա վոր ված ազ-

գային հա մայնք նե րի դե րա կա տար ման խն դի րը իրենց ծագ ման երկ րի 

քա ղա քա կան կյան քում12: Մաս նա վո րա պես ու սում նա սի րու թյուն նե րի 

մի մա սում քն նարկ վում է միգ րանտ նե րի հիմ նա կան բնա կու թյան երկ-

րի և իրենց ծագ ման երկ րի միջև քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 

զար գաց մա նը նպաս տե լու հան գա ման քը, որ տեղ ազ գային հա մայնք-

նե րը դիտ վում են որ պես միջ նորդ իրենց բնա կու թյան և իրենց ծագ-

ման երկր նե րի միջև: Որո շա կի պայ ման նե րում ազ գային հա մայնքն 

ար տերկ րում ծագ ման պե տու թյան հա մար կա րող է դառ նալ մի ջոց` 

այլ պե տու թյուն նե րում իր շա հերն ամ րապն դե լու, իր ար տա քին քա-

ղա քա կան նպա տակ ներն իրա կա նաց նե լու հա մար13: Սփյուռ քի հա-

10 Տե՛ս, օրինակ, Brinkerhoff J. M. (2009). Creating an Enabling Environment for 
Diasporas’ Participation in Homeland Development. International Migration, Vol. 50 
(1), էջ 75-95:
11 Տե՛ս Networks and their Influence on Migration Policy Conclusions from the 
Romanian-Spanish Migration Space. Focus Migration, Policy brief, 2008, N 11, October, 
էջ 1-8:
12 Տե՛ս, օրինակ, Zhu Zh. (2007). Two Diasporas: Overseas Chinese and Non-resident 
Indians in Their Homelands’ Political Economy. Journal Of Chinese Political Science, 
vol. 12, no. 3, Fall, էջ 281-296:
13 Տե՛ս, օրինակ, Waxman D., Lasensky S. (2013). Jewish Foreign Policy: Israel, World 
Jewry and the Defence of “Jewish Interests”. Journal of Modern Jewish Studies Vol 12, 
No. 2 July, pp. 232–252; Ziegler, Ch. E. (2006). The Russian Diaspora in Central Asia: 
Russian Compatriots and Moscow’s Foreign Policy. DEMOKRATIZATSIYA, Vol. 14, 
No. 1, Winter, Heldref Publications, էջ 103-126:
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մայնք նե րի ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց ված հան գա մա նա լից ու սում նա-

սի րու թյուն նե րի թվում են նաև ըն դու նող երկ րում սփյուռ քի ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի կող մից էթ նիկ ցան ցե րի մի ջո ցով իրա գործ վող քա ղա քա-

կան լոբ բին գի վե րա բե րյալ դի տար կում նե րը14: 

Հե տա զո տու թյուն նե րի այդ ուղ ղու թյան մեջ էա կան դեր ու նեն Հա-

յաս տան-Ս փյուռք ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան գի-

տա կան մշա կում նե րը: Տվյալ հար ցին առ կա մո տե ցում նե րի շար քում 

կա րե լի է առանձ նաց նել հայ կա կան սփյուռ քի` որ պես ՀՀ և հայ ազ-

գային շա հերն ար տերկ րում պաշտ պա նող ինս տի տու ցիոնալ հա մա-

կար գի գոր ծառն մանն ուղղ ված ու սում նա սի րու թյուն ներ, ինչ պես նաև 

ՀՀ տն տե սա կան ու քա ղա քա կան կյան քում հայ կա կան սփյուռ քի 

ու նե ցած դե րին և հնա րա վո րու թյուն նե րին նվիր ված ու սում նա սի րու-

թյուն ներ15: 

Էթ նիկ միգ րա ցիոն ցան ցե րը, որոնք դուրս են գա լիս ազ գային պե-

տու թյուն նե րի սահ ման նե րից և ձևա վո րում վե րազ գային միգ րա ցիոն 

ցան ցեր, կա րող են քն նարկ վել որ պես էա կան մարդ կային, տն տե սա-

կան, քա ղա քա կան, մշա կու թային նե րուժ, որի ու սում նա սի րու թյունն 

ու հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ նե րի ու ռազ մա վա րու թյուն նե րի 

ստեղծ ման դեպ քում կա ռա վա րու մը կա րող են էա պես նպաս տել ազ-

գային շա հե րի ամ րապնդ մանն ու պաշտ պա նու թյա նը պե տու թյան 

սահ ման նե րից դուրս16: 

14 Singh A. (2012). The Diaspora Networks of Ethnic Lobbying in Canada. Canadian 
Foreign Policy Journal, Vol. 18, No. 3, September, էջ. 340-357.
15 Zarifian J. (2014). The Armenian-American Lobby and Its Impact on U.S. Foreign 
Policy. Society, Springer, N 51, pp. 503–512: Տե՛ս, օրինակ, Gyulumyan G. (2008). 
Enhancing the Role of the Diaspora in Promoting Armenia’s Sustainable Development. 
Duke Center for International Development, Terry Sanford Institute of Public Policy, 
Duke University, available at http://www.aiprg.net/UserFiles/File/annual08/
papers/Gohar_Gyulumyan.pdf , accessed 22.02.2015; Kotanjian, H. (2004). Armenian 
Security and U.S. Foreign Policy in the South Caucasus. The Quarterly Journal, VOL. 
III, NO 2, pp. 15-32; Armenia-Diaspora Relations: 20 Years since Independence (2010). 
Policy Forum Armenia, available at http://www.pf-armenia.org/sites/default/files/
documents/files/PFA%20Diaspora%20Report.pdf , accessed 22.02.2015.
16 Այդ ուսումնասիրություններն ունեն ոչ միայն տեսական, այլև կիրառական 
բնույթ և հենված են կոնկրետ վերազգային միգրացիոն ցանցերի գործառնման 
փորձի վրա, օրինակ` Trotz, A. D., Mullings, B. (2013). Transnational Migration, the 



10

Միգ րա ցիոն ցան ցե րին նվիր ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի շար-

քում հատ կանշ վում են նաև աշ խա տան քային միգ րանտ նե րի տե-

ղային հա մայնք նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը, որոնք նե րա ռում են 

էթ նիկ տա րա ծու թյան հե տա զո տու թյուն: Մաս նա վո րա պես ու սում-

նա սի րու թյան առար կա են միգ րան տնե րի ներխմ բային դի նա մի-

կան, սո վո րույթ նե րը, ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ էթ նիկ ինս տի տուտ նե րը և 

նրանց տե ղային էթ նիկ մո բի լի զա ցում նե րի մե խա նիզմ նե րը17: Այս պես՝ 

նման հե տա զո տու թյուն ներ ան ցկաց վել են հետ խորհր դային Ռու-

սաս տա նի մեր ձա կա երկր նե րից Ռու սաս տան մեկ նած աշ խա տան-

քային միգ րանտ նե րի հա րա բե րա կա նո րեն նոր էթ նիկ հա մայնք նե-

րում, որ տեղ միգ րանտ նե րը ձևա վո րել և զար գաց րել են իրենց էթ նիկ 

«Չայ նա-թաուն»-նե րը (օ րի նակ՝ «Կիր գիզ-թաուն» -ը Մոսկ վա յում)`18 

իրենց օժան դակ ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ կա ռուց վածք նե րով, նոր սո-

ցիալ-մ շա կու թային մի ջա վայ րում հար մար վե լու և խն դիր նե րի լուծ-

ման մե խա նիզմ նե րով, ինչ պես նաև էթ նիկ հա մայնք նե րը և ու ղար կող 

երկ րի հա մայնք նե րը ընդ գր կող ըն դար ձակ ցան ցային կա պե րով:  

 

State, and Development: Reflecting on the “Diaspora Option”. Small Axe: A Caribbean 
Journal of Criticism, N 41, July, էջ 154-171:
17 Տե՛ս Wong B. (1998). Ethnicity and Entrepreneurship: The New Chinese 
Immigrants in the San Francisco Bay Area. Allyn and Bacon, 120 p.; Guest, 
K. J. (2011). From Mott Street to East Broadway: Fuzhounese Immigrants and 
the Revitalization of New York’s Chinatown. Journal of Chinese Overseas 7, 
pp. 24-44; Gabaccia, D. R. (2006). Global Geography of ‘Little Italy’: Italian 
Neighborhoods in Comparative Perspective. Modern Italy, Vol. 11, No. 1, 
February, էջ 9-24:
18 Varshaver E., Rocheva A., Kochkin E., Kuldina E. (2012). Kyrgyz Migrants in 
Moscow: Results of a Quantitative Research on Integration Tracks. Moscow, p. 
153 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2425312).
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Հետազոտությաննպատակը,խնդիրները,
մեթոդաբանությունը

 Սույն հե տա զո տու թյան19 նպա տակն էր բա ցա հայ տել միգ րա ցիոն 

գոր ծըն թաց նե րի հետ ևան քով հա յաս տա նյան հա մայնք նե րի ներ սում 

ան դամ նե րի միջև ավան դա կան սո ցիալա կան փոխ կապ վա ծու թյուն-

նե րի խա թար ման, ներ քին հա մայն քային սո ցիալա կան ցան ցե րի փո-

խա կերպ ման, վե րազ գային միգ րա ցիոն ցան ցե րի ձևա վոր ման և գոր-

ծառն ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Հետազոտությանխնդիրներնէին.

1. Ու սում նա սի րել հա յաս տա նյան հա մայնք ներն իրենց կա ռուց-

ված քային առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, սիմ վո լիկ ձևե րով, սո վո-

րույթ նե րով, պար զել միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցու թյու նը հա-

մայն քի փո խա կեր պում նե րի վրա: 

2. Վեր հա նել հա յաս տա նյան հա մայնք նե րի ներ սում մարդ կանց 

միջև կա պե րի և հա րա բե րու թյուն նե րի խա թար ման ռիս կե րը` միգ րա-

ցիոն գոր ծըն թաց նե րի հետ կապ ված (որ պես պատ ճառ և հետ ևանք), 

պար զել միգ րա ցիայի ըն թաց քում ձևա վոր վող նոր սո ցիալա կան ցան-

ցե րում ներ հա մայն քային հա րա բե րու թյուն նե րի վե րար տադր ման և/ 

կամ փո խա կերպ ման ձևե րը:

3.  Պար զել ժա մա նա կա կից հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գիանե-

րի ազ դե ցու թյու նը միգ րա ցիոն ցան ցե րի զար գաց ման և գոր ծառնը-

ման վրա, ու սում նա սի րել հայ կա կան միգ րա ցիոն ցան ցե րում ընդ-

գրկ վող նե րի կող մից հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գիանե րի կի րառ ման 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

4.  Պար զել հայ կա կան միգ րա ցիոն ցան ցե րի գոր ծառն ման նպա-

տակ նե րը, մաս նա վո րա պես կապ ված դրա մաշր ջա նա ռու թյան և տե-

ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման, ազ գային ինք նու թյան պահ պան ման, 

տե ղա կան հա մայն քում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցե-

լու կամ այդ գոր ծըն թաց նե րի վե րահսկ ման հետ և այլն: 

19 Սույն ուսումնասիրությունն իրականացվել է ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության պետական կոմիտեի կողմից հատկացված 13-
5D408 գիտական դրամաշնորհի շրջանակներում (2013-2015 թթ.):
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5. Քն նար կել հա յաս տա նյան ներ հա մայն քային ինք նու թյան փո-

խա կեր պում ներն ու դրս ևո րում նե րը միգ րա ցիոն ցան ցե րում:

6.  Պար զել վե րազ գային հայ կա կան սո ցիալա կան ցան ցե րի ազ-

դե ցու թյան հնա րա վո րու թյուն ներն ու մե թոդ նե րը Հա յաս տա նում տե ղի 

ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի վրա, մաս նա վո րա պես միգ րա ցիոն ցան ցե րի 

մի ջո ցով հայ կա կան Սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և Հա յաս տա նից 

վեր ջին տա րի նե րին ար տա գաղ թած նե րի կող մից մաս նակ ցու թյու-

նը Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող սո ցիալա կան կյան քին և հա մայն-

քի կամ պե տու թյան մա կար դա կով կար ևոր վող սո ցիալ-քա ղա քա կան 

իրա դար ձու թյուն նե րին: 

7. Ցու ցադ րել հայ կա կան միգ րա ցիոն ցան ցե րի գոր ծառն ման 

առանձ նա հատ կու թյուն ներն ու այդ ցան ցե րի օգ տա գործ ման հնա-

րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց նել առա ջար կու թյուն ներ 

Հա յաս տա նի շուրջ տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի վրա նե րազ դե լու 

տե սան կյու նից:

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հիմ նա կա նում շեշ տադր վել են եր կու 

լո կալ հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի միջև հա ղոր դակց ման առանձ նա-

հատ կու թյուն ներն ու հա րա բե րու թյուն նե րը (ՀՀ մար զային հա մայնք-

նե րի բնա կիչ ներ և միգ րանտ ներ նույն այդ հա մայնք նե րից, որոնք 

ներ կա յումս բնակ վում են ար տա սահ մա նյան երկր նե րում): Հե տա-

զո տու թյան հիմ նա կան խն դիրն էր բա ցա հայ տել հայ կա կան վերազ-

գային միգ րա ցիոն ցան ցի եր կու օղակ նե րի փոխ կապ վա ծու թյան 

բնույ թը և դուրս բե րել այն իրա կան-գոր ծառ նա կան և սիմ վո լիկ-պայ-

մա նա կան նպա տակ նե րը, որոնք միավո րում են միգ րա ցիոն ցան ցի 

ներ քին ու ար տա քին օղակ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և նպաս տում 

ցան ցի գոր ծառն մա նը: Ակն կալ վել է բա ցա հայ տել աշ խա տան քային 

միգ րանտ նե րի կող մից իրենց հա յաս տա նյան հա մայնք նե րից դուրս 

ձևա վոր ված են թա ցան ցե րի գոր ծառն ման տն տե սա կան, քա ղա քա-

կան և սո ցիալա կան նպա տակ ներն ու թի րա խային ուղ ղու թյուն նե րը, 

իրենց կա պը ՀՀ ներ հա մայն քային խն դիր նե րի լուծ ման հետ, ազ դե-

ցու թյու նը Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի վրա: Կար ևոր վել է 

Հա յաս տա նի հա մայնք նե րում առ կա ըն կա լում նե րի և գնա հա տում նե-

րի բա ցա հայ տու մը` այդ հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի կար ծիքն իրենց 

հա րա զատ նե րի, բա րե կամ նե րի, հա մա գյու ղա ցի նե րի մա սին, որոնք 
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ապ րում և աշ խա տում են ար տերկ րում ու կա րող են դիտ վել որ պես 

ոչ միայն ավան դա կան տն տե սա կան, այլև քա ղա քա կան, սո ցիալ-հո-

գե բա նա կան աջակ ցու թյան աղ բյուր իրենց ներ քին խն դիր նե րի լուծ-

ման հա մար: Առան ձին ու շադ րու թյուն է դարձ վել ՀՀ հա մայնք նե րի և 

ար տերկ րում հայ կա կան միգ րա ցիոն ցան ցե րի ինս տի տու ցիոնալ ու 

ան հա տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև կա պի և հա ղոր դակց ման 

մի ջոց նե րի, այդ կա պի հա ճա խա կա նու թյան, կապն իրա կա նաց նե լու 

նպա տակ նե րի և դր դա պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ մա նը, որի օգ նու-

թյամբ հնա րա վոր է նկա րագ րել վե րազ գային միգ րա ցիոն ցան ցե րի 

գոր ծառն ման ներ քին մե խա նիզմ նե րը, եղա նակ նե րը: 

Հետազոտությանընթացքումկիրառվելէհայաստանյանվերազ

գային միգրացիոն ցանցերի տեղային ենթացանցերի համալիր սո

ցիոլոգիական հետազոտության մեթոդական հարացույցը: Հա-

մա լիր սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ըն թաց քում կի րառ վել են 

տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման հետ ևյալ հիմ նա կան մե թոդ ները՝ կի-

սաձևայ նաց ված հար ցազ րույց նե րի, խո րին հար ցազ րույց նե րի և 

առանց քային տե ղե կա տու նե րի հետ հար ցում նե րի մե թոդ նե րը։ Ել նե-

լով այն հան գա ման քից, որ հե տա զո տու թյան թի րա խում գտն վում էին 

վե րազ գային սե զո նային աշ խա տան քային միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց-

նե րը, և հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծըն թաց նե րը ու նեն յու րա հատ-

կու թյուն ներ և առանձ նա հա տուկ ավան դույթ ներ դեռևս Խորհր դային 

Միու թյան ժա մա նա կաշր ջա նից սկ սած, որ պես հե տա զո տու թյան 

գլխա վոր հա մախմ բու թյուն սահ ման վել են ՀՀ և ԼՂՀ այն հա մայնք-

նե րը, որոնք առա վել ներգ րավ ված են վե րազ գային գոր ծըն թաց նե-

րում: Ընտ րան քի ծա վա լը կազ մել է 782 տնային տն տե սու թյուն, որն 

ապա հո վում է մի ջի նում 4.2% ընտ րան քի սահ մա նային սխա լը: Իրա-

կա նաց վել է քառաս տի ճան կլաս տե րային շեր տա վոր ված ընտ րանք: 

Առա ջին աս տի ճա նում ընտր վել են ՀՀ և ԼՂՀ այն մար զե րը և շր ջան-

նե րը, որոնք առա վել ներգ րավ ված են սե զո նային աշ խա տան քային 

միգ րա ցիայում։ Ընտր վել են ՀՀ 7 մար զեր, այն է՝ Եր ևան, Շի րակ, Լո-

ռի, Գե ղար քու նիք, Արա րատ, Վայոց Ձոր և Սյու նիք, ու ԼՂՀ 4 շր ջան` 

Մար տա կերտ, Աս կե րան, Ստե փա նա կերտ և Շու շի։ 

Երկ րորդ աս տի ճա նում իրա կա նաց վել է բնա կա վայ րե րի տի-

պային ընտ րանք, որ տեղ որ պես չա փա նիշ սահ ման վել է բնա կա վայ-
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րի բնակ չու թյան վե րազ գային սե զո նային միգ րա ցիայում ընդ գրկ վե լու 

աս տի ճա նը: Ընտ րան քի ծա վա լը այդ աս տի ճա նում կազ մել է  ՀՀ 29 

բնա կա վայր և ԼՂՀ 8 բնա կա վայր։ 

Եր րորդ աս տի ճա նում իրա կա նաց վել է տնային տն տե սու թյուն նե-

րի եր թու ղային հարց ման եղա նա կի օգ նու թյամբ պա տա հա կան ընտ-

րու թյուն: Տնային տն տե սու թյուն նե րի բաշ խու մը ըստ բնա կա վայ րե րի 

իրա կա նաց վել է ու ղիղ հա մե մա տա կան շր ջա նի (մար զի) բնակ չու-

թյան և բնա կա վայ րի մե ծու թյա նը: 

Ընտ րան քի չոր րորդ աս տի ճա նում հարց վո ղի ընտ րու թյու նը իրա-

կա նաց վել է հա մա պա տաս խան «ու նի կալ հարց վո ղի» ռազ մա վա րու-

թյա նը, այ սինքն՝ ընտր վել է տնային տն տե սու թյան առա վել տե ղե-

կաց ված ներ կա յա ցու ցիչ։

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում իրա կա նաց վել է նաև շուրջ 72 խո-

րին հար ցազ րույց Վայոց Ձո րի, Շի րա կի, Լո ռու, Գե ղար քու նի քի և 

Սյու նի քի վար չա կան շր ջան նե րի, ինչ պես նաև ԼՂՀ հա մայնք նե րի 

բնա կիչ նե րի, այդ թվում` 12 տե ղային հա մայնք նե րի գյու ղա պե տե րի` 

որ պես առանց քային տե ղե կա տու նե րի հետ: Միգ րանտ նե րի ըն տա-

նիք նե րի ան դամ նե րի հետ ան ցկաց ված խո րին հար ցազ րույց նե րի 

նպա տա կը հա յաս տա նյան և ար տա սահ մա նյան հա մայնք նե րի միջև 

ձևա վոր ված և գոր ծառ նող կա պե րի հա մա կար գի պար զո րո շումն է, 

ինչ պես նաև վե րազ գային միգ րա ցիոն ցան ցե րի գոր ծառն ման առան-

ձին կող մե րի բա ցա հայ տու մը: 

Ու սում նա սի րու թյան առար կա են հան դի սա ցել նաև տե ղային հա-

մայնք նե րի և միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի ար դյուն քում այլ պե տու-

թյուն նե րում հա մայնք նե րի միջև ձևա վոր ված միգ րա ցիոն ցանցե րի 

գոր ծառն ման հնա րա վո րու թյուն նե րը վիր տո ւալ դաշ տում (հա մա-

ցանց` էլ. փոստ, սո ցիալա կան ցան ցեր, Skype): Այս հար ցե րի վեր-

լու ծու թյան նպա տակն էր պար զել վե րազ գային միգ րա ցիոն ցան ցի 

ներ սում ընդ հա նուր վիր տո ւալ մի ջա վայ րի ձևա վոր ման հե ռան կար-

նե րը, որ տեղ միգ րանտ նե րը, չնա յած իրա կան ֆի զի կա կան հե ռա-

վո րու թյանը, պահ պա նում են կա պը իրենց տե ղային հա մայնք նե րի, 

ըն տա նիք նե րի և հա րա զատ նե րի հետ: Վիր տու ալ մա կար դա կում միգ-

րա ցիոն ցան ցե րի ամ րապն դումն ու ցան ցե րի ներ սում հա ղոր դակց-

ման դյու րին դառ նա լը կա րող են փոք րաց նել հա յաս տա նյան հա-
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մայնք նե րի և ար տերկ րում գտն վող միգ րանտ նե րի միջև կա պի խզ ման 

ռիս կե րը, նվա զեց նել այն պի սի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը, ինչ պի սիք 

են ներ հա մայն քային ազ գակ ցա կան և բա րե կա մա կան սո ցիալ-հո գե-

բա նա կան կա պե րը և մտեր մու թյու նը, կա րո տը և այլն` դրա նով իսկ 

նպաս տե լով աշ խա տան քային միգ րա ցիայի և ար տա գաղ թի ծա վալ-

նե րի ան նա խա դեպ աճին:
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Արդյունքներինկարագրություն

Միգրացիոնգործընթացներիազդեցությունը
ներհամայնքայինխնդիրներիվրա

Հա մա ձայն վեր ջին ժա մա նակ նե րում ան ցկաց ված հար ցում նե րի՝ 

Հա յաս տա նի բնակ չու թյան 60% -ը հե տաքրքր ված է կա նո նա վոր միգ-

րա ցիայով, մինչ դեռ մոտ 31% -ը պատ րաստ է մեկ նել երկ րից միայն 

մեծ պար բե րա կա նու թյամբ:20 Պետք է հաշ վի առ նել նաև այն, որ ժա-

մա նա կա վոր էմիգ րա ցիան սո վո րա բար կապ ված է լի նում աշ խա տա-

շու կայի և տն տե սա կան գոր ծոն նե րի հետ, մինչ դեռ ան վե րա դարձ 

էմիգ րա ցիան գլ խա վո րա պես սո ցիալ-հո գե բա նա կան կամ էք զիս տեն-

ցիալ բնույ թի պատ ճառ ներ ու նի, ինչ պի սիք են մար դու իրա վունք նե րի 

խախ տում նե րը, բռ նու թյու նը և չպաշտ պան ված լի նե լը: 

Ըն դ ո րում՝ Հա յաս տա նի բնակ չու թյու նը հակ ված է ար տա գաղ թել 

այն պի սի երկր ներ, որ տեղ նրանք աշ խա տանք և գործ նա կան հե ռա-

ն կար ներ են տես նում, որ տեղ նրանք նա խա պես ան հրա ժեշտ հիմ-

քեր են տես նում ավե լի ցածր ռիս կե րի գնով հաս տատ վե լու հա մար: 

Վերազ գային միգ րա ցիոն ցան ցը սահ մա նում է միգ րա ցիոն հո սանք-

նե րի ուղ ղու թյու նը, հետ ևա բար սպաս վում է, որ հա յաս տա նյան հա-

սա րա կու թյու նում մե ծա մաս նու թյու նը շա հագրգռ ված է, որ լավ հա րա-

բե րու թյուն ներ ստեղծ վեն Հա յաս տա նի և այն երկր նե րի միջև, որոնք 

պո տենցիալ և գոր ծող միգ րանտ նե րի կող մից ըն դուն վում են որ պես 

թի րա խային ուղ ղու թյուն:

 Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նից մեկ-

նող նե րի հա մար թի րա խային երկր նե րի թվում Ռու սաս տա նը գլ խա-

վոր նպա տա կա կետն է21: Ինչ պես նշ ված է հաշ վետ վու թյան մեջ, 

20 Public Perceptions on Political, Social, and Economic issues in South Caucasus Countries, 
April 18, 2014, Yerevan, Armenia, էջ 39, հասանելի է՝ http://www.crrc.am/hosting/
file/_static_content/barometer/2013/CB2013_public%20presentation_English.
pdf 
21 Results of the 2011/2012 Migration Survey on the Relationship between Skills, 
Migration and Development, European Training Foundation and Caucasus 
Research Resource Centers (Armenia), European Training Foundation, 2013, 
էջ 5, հասանելի է՝ http://www.crrc.am/hosting/file/_static_content/projects/
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«Ռու սաս տա նը նպա տա կա կետ է հան դի սա ցել վե րա դար ձած միգ-

րանտ նե րի 80.8% -ի դեպ քում և ներ կայիս (ըն թա ցիկ միգ րանտ նե րի) 

76.6%-ի դեպ քում. հա մա պա տաս խա նա բար 5%-ի և 3.4%-ի դեպ քում 

թի րա խային են հան դի սա ցել ԱՊՀ երկր նե րը, 5%-ի և 9.8% -ի դեպ քում՝ 

եվ րո պա կան երկր նե րը, 5%-ի և 3.4% -ի դեպ քում՝ ԱՄՆ-ն22: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, 

որ բնակ չու թյան զգա լի մա սը անո րոշ պատ կե րա ցում ներ ու նի իր 

հա մայն քի ապա գայի վե րա բե րյալ, ին չը պայ մա նա վոր ված է առ կա 

սո ցիալ-տն տե սա կան խն դիր նե րով և դժ վա րու թյուն նե րով: Հարց ված-

նե րը հիմ նա կա նում հա ման ման պա տաս խան ներ են տվել իրենց հա-

մայն քի հե ռան կար նե րի վե րա բե րյալ.

«Ես չեմ կա րող այս հար ցին պա տաս խա նել, մի բան, որ չկա, 

ես ոնց կա րամ ասեմ` կփոխ վի, թե չի փոխ վի: Հնա րա վոր էլ չի, որ 

փոխ վի: Եթե մի մարդ աշ խա տանք չու նի, նա չի կա րա հե տա գայի 

մա սին մտա ծի: Հա մայն քի վի ճակն էլ պի տի գնա լով վա տա նա: Քա

նի էրե խե քը մե ծա ցան, էն քան կա րիք նե րը շա տա նա լու է»:

«Էս վի ճա կով ես մեր երե խա նե րի հա մար ապա գա չեմ պատ կե

րաց նում: Եթե մի երե խան աշ խա տանք չու նի, մի գործ չու նի, ի՞նչ 

ապա գա: Նա ի՞նչ կա րա իրա էրե խին սո վո րաց նի»:

Այ նուա մե նայ նիվ, զանգ վա ծային հարց ման ար դյունք նե րի հա մա-

ձայն՝ հարց ված նե րի որո շա կի հատ ված կա՛մ լիովին, կա՛մ մա սամբ 

բա վա րար ված է սե փա կան կյան քից (Գ ծա պատ կեր 1):

 

 

Migration_and_skills_2011/Migration_and_skills_Armenia.pdf.  

22 Ibid, էջ 8:



18

Գ
ծ
ա
պ
ա
տ
կ
ե
ր
1

.Հ
ա
ր
ց
վ
ո
ղ
ն
ե
ր
ի
բ
ա
վ
ա
ր
ա
ր
վ
ա
ծ
ո
ւթ
յո
ւն
ը
ս
ե
փ
ա
կ
ա
ն
կ
յա
ն
ք
ի
ց



19

Ինչ վե րա բե րում է հարց ված նե րի լա վա տե սու թյա նը` առ կա հիմ-

նախն դիր նե րի լուծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ կապված, ապա 

կար ծիք նե րի մե ծա մաս նու թյունն ավե լի հո ռե տե սա կան է (Ա ղյու սակ 

1): 

Աղյուսակ1.Հարցվողներիբաշխումնըստխնդիրներիլուծման

հնարավորությանառաջիկա5տարում

Տո կոս

1. Ան պայ ման կլուծ վեն 5.2

2. Հա վա նա բար կլուծ վեն 39.7

3. Հա վա նա բար չեն լուծ վի 29.3

4. Չեն լուծ վի 25.8

Ըն դա մե նը 100.0

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ հարց ված-

նե րի շր ջա նում ապա գայի նկատ մամբ ըն կա լում նե րը ևս կապ վում են 

միգ րա ցիայի հետ: Հա մայն քի ապա գայի տես լա կա նը հարց ված նե րի 

պատ կե րա ցում նե րում, ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի, ամ բող ջա նում է նաև 

սպա սե լիք նե րով, որոնք, ըստ վեր ջին նե րիս, կապ ված են ար տա քին 

միգ րա ցիոն ցան ցում ընդ գրկ ված նե րի ցու ցա բե րած աջակ ցու թյան 

հետ, մաս նա վո րա պես կար ևոր վում է ֆի նան սա կան օժան դա կու թյու-

նը: Պա տաս խա նե լով հետ ևյալ հար ցին՝ «Ե թե հնա րա վո րու թյուն ու

նե նաք, կմեկ նե՞ք Ձեր հա մայն քից: Հիմ նա վո րե՛ք Ձեր պա տաս խա

նը», հարց ված նե րից շա տե րը նշե ցին, որ իրենց ապա գան տես նում են 

Հա յաս տա նում, սա կայն հա վե լե ցին նաև, որ խն դի րը իրա վի ճա կային 

բնույթ ու նի և կախ ված է իրենց ար տա քին ռե սուրս նե րից և ցան ցե րից: 

Հարց ված նե րի պա տաս խան նե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ եթե 

նրանք ար տերկ րում աշ խա տող և գու մար ու ղար կող որ ևէ ազ գա կից 

չու նե նան, ապա տե ղի հա մայն քը ապա գա չի ու նե նա: Մյուս կող մից՝ 

տե ղա ցի նե րից շա տե րը ցան կու թյուն էին հայտ նում մնալ և աշ խա-

տել իրենց հա մայն քում, բայց վճ ռո րոշ գոր ծո նը, որը ազ դում է նրանց 

գնա լու կամ մնա լու որոշ ման վրա, հա մա պա տաս խան աշ խա տանքն 

է: Այս տեղ հատ կան շա կան է մեջ բե րել հարց ված նե րից մե կի պա տաս-

խա նը. 
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«Ո՛չ, ես սի րում եմ իմ այս տե ղի աշ խա տան քը, ես նախընտ րում 

եմ ապ րել գյու ղում իմ հո ղի վրա, իմ տան կող քին ,ես ու րիշ տեղ չու

նեմ գնա լու»:

Ինչ վե րա բե րում է միգ րանտ նե րի վե րա դառ նա լու կամ չվե րա դառ-

նա լու կան խա տե սում նե րին, ապա հարց վող նե րի մոտ կե սը ակն կա-

լում է միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը հայ րե նիք (տե՛ս Գծա պատ կեր 2-ը)։ 

Սա կայն 11.1%-ը հա մոզ ված է, որ ոչ մի դեպ քում նրանք չեն վե րա-

դառ նա։
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Չ վե րա դառ նա լու պատ ճառ նե րից հիմ նա կա նում նշում են այն, որ, 

ըստ նրանց, Հա յաս տա նում հնա րա վոր չէ ապ րել բա րե կե ցիկ կյան-

քով (այդ պես կար ծում է ամ բողջ հարց ված նե րի 16.7%-ը)23, ավե լին՝ 

գրե թե բո լոր նշ ված պատ ճառ նե րը կապ ված են Հա յաս տա նում ոչ 

պատ շաճ պայ ման նե րի հետ (տե՛ս Աղյու սակ 2)։

 
Աղյուսակ2.Միգրանտների՝Հայաստանմշտականբնակության

չվերադառնալուպատճառները

Տո կոս

1. Հա յաս տա նում հնա րա վոր չէ ապ րել բա րե կե ցիկ կյան քով 78.2

2. Հա յաս տա նում կյանքն ապա հով չէ, վտան գա վոր է 3.4

3. Մար դուն Հա յաս տա նում բա նի տեղ չեն դնում 4.6

4. Ամուս նա ցած է .6

5. Այլ երկ րի քա ղա քա ցիու թյուն ու նի 3.5

6. Այլ 3.6

7. Ար տա սահ մա նում ու նի աշ խա տանք 1.5

99 ԴՊ 4.6

Ըն դա մե նը 100.0

Համայնքիբնակիչներիինքնընկալումնու
ներհամայնքայինփոփոխություններըմիգրացիայի

հետևանքով
 

Անդ րա դառ նա լով ներ հա մայն քային փո փո խու թյուն նե րին՝ նախ 

պետք է դուրս բե րել այն ինք նու թե նա կան պատ կե րը, որը բխում է 

տվյալ հա մայն քի բնակ չու թյան ինք նաըն կալ ման, ինք նա նույ նա կա-

նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Նման փո փո խու թյուն նե րի 

մատ նան շու մը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի 

ըն կա լում նե րում առ կա են ինք նու թյան վե րա բե րյալ որո շա կի կողմ նո-

րո շում ներ, առանց որոնց փո փո խու թյուն նե րը որ պես այդ պի սիք չեն 

կա րող գի տակց վել: 

23 Աղյուսակում տոկոսները հաշվարկված են միայն այն հարցվողների համար, ովքեր 
գտնում են, որ միգրանտները չեն վերադառնա Հայաստան:
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Դի տար կե լով հա մայն քային ինք նու թյու նը խմ բային ինք նու թյան 

հա մա տեքս տում` կար ևոր էր պար զել, թե ինչ հատ կա նիշ ներ և յու րա-

հատ կու թյուն ներ է վե րագ րում ան հա տը այն խմ բին, որը նա ներ կա-

յաց նում է: Ար դյուն քում, երբ սո ցիալա կան խում բը (այս դեպ քում խոս-

քը տվյալ հա մայն քի մա սին է) սկ սում է սահ մա նա զատ վել մյու սնե րից, 

խմ բի յու րա քան չյուր ան դամ սկ սում է իր խմ բի մյուս ան դամ նե րին՝ 

«յու րային նե րին», տար բե րել «օ տար նե րից»։ Այս գոր ծըն թա ցում, երբ 

առաջ է գա լիս «մենքն րանք» հա րա բե րու թյան հա տուկ գի տակ ցում, 

հս տակ եր ևում է, որ խմ բե րը ոչ միայն տա րա ծա կա նո րեն, այլև հո գե-

բա նո րեն տար բե րակ ված են։ 

Ըստ այդմ՝ կար ևոր էր նաև ան դրա դառ նալ հարց ված նե րի ըն կա-

լում նե րին՝ ար տա հայտ ված «մենքն րանք» հա րա բե րու թյամբ: Մաս-

նա վո րա պես «Ո՞ւմ եք առա ջին հեր թին պատ կե րաց նում` ասե լով 

մենք/ն րանք: Մենք/ն րանք -ը Ձեզ հա մար ով քե՞ր են, ին չո՞ւ»հար ցե-

րի առն չու թյամբ հն չած պա տաս խան նե րից կա րե լի է դա տել, որ հա-

մայն քի բնա կիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը «մենք» -ի տակ հաս կա նում 

է իր ըն տա նե կան ցան ցը և մոտ ազ գա կան նե րին, իսկ «ն րանք»ի 

տակ՝ հա մայն քի այն բո լոր ան դամ նե րին, որոնք ընդ գրկ ված չեն այս 

շրջա նակ նե րում, ին չը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ տվյալ հա մայն-

քի բնա կիչ նե րից շա տե րի ըն կա լում նե րում խմ բային ինք նու թյան գի-

տակ ցու մը գլ խա վո րա պես ար տա հայտ ված է ըն տա նե կան և ազ գակ-

ցա կան կա պե րի մա կար դա կում: Ստորև ներ կա յաց նենք նման պա-

տաս խան նե րից մե կը. 

 «Ես մենք ասե լով հաս կա նում եմ իմ զա վակ նե րին, իմ թոռ նե րին, 

իմ ըն տա նի քը: Ես ու րիշ պատ կե րա ցում չու նեմ: Իսկ նրանք` դա ար-

դեն ըն տա նի քից դուրս, հար ևա ն ա կամ ազ գա կա ն ա, էդ ձևի եմ պատ-

կե րաց նում»: 

Հա մայն քային ինք նու թյան ու սում նա սիր մանն ուղղ ված մյուս հար-

ցադ րում նե րի ար դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րից պարզ դար ձավ 

նաև, որ հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյան ինք նըն կա լու մը հիմնվում 

է ազ գային պատ կա նե լու թյան գի տակց ման վրա և կապ վում է հայի 

հա վա քա կան կեր պա րի հետ: Մաս նա վո րա պես «Ո՞վ եք դուք» հար-

ցին հարց ված նե րից շա տե րը տվել են նման պա տաս խան ներ.  
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« Հայ եմ, ցան կու թյունս է Հա յաս տա նում ապ րել»: 

 «Ա ռա ջին հեր թին ես հայ եմ: Ինձ հա մար տար բե րու թյուն չկա` 

գյում րե ցի, վա նա ձոր ցի, թե եր ևան ցի, հայը մնում է հայ»:

 Այս պի սի պա տաս խան նե րի գե րակշ ռու թյու նը խո սում է այն մա-

սին, որ դեկ լա րա տիվ մա կար դա կում հարց ված նե րը կող մ նո րոշ վում են 

ըստ ազ գային ինք նա նույ նա կա նաց ման հիմ քի` չնույ նա կա նաց նե լով 

իրենց ավե լի տե ղայ նաց ված հան րույ թի հետ: Սա կայն այս ամե նից 

ամեն ևին էլ չի կա րե լի եզ րա կաց նել, որ հա յաս տա նյան հա մայնք նե-

րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ընդ հան րա պես չեն տես նում տար բե րու թյուն 

իրենց և այլ հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև: Հե տա գա ավե-

լի մաս նա վո րեց ված հար ցադ րում նե րի պա տաս խան նե րից դա տե-

լով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այ նու ա մե նայ նիվ յու րա քան չյուր հա-

մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ որո շա կիորեն տար բե րա կում է իր հա մայն քը 

մյուս նե րից:

Ն ման տար բե րա կում ներն իրենց ար տա ցո լանքն են գտել հարց-

վող նե րի գե րակշ ռող մա սի տված պա տաս խան նե րում: Մաս նա վո-

րա պես պա տաս խա նե լով այն հար ցին, թե «Ի՞նչ է նշա նա կում լի նել 

տվյալ գյու ղի/ քա ղա քի զա վակ»,հարց վող նե րը հիմ նա կա նում խո սում 

էին իրենց գյու ղի/ քա ղա քի ավան դույթ նե րի և սո վո րույթ նե րի, բար բա-

ռի մա սին, ի թիվս դրանց նշում էին նաև այն կարծ րա տի պե րը, որոնք 

այլ հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ու նեն իրենց վե րա բե րյալ: Այս 

հա մա տեքս տում կար ևոր է նշել, որ հարց վող նե րը առանձ նաց նում 

էին իրենց հա մայն քի բնա կիչ նե րին այլ հա մայն քի բնա կիչ նե րից ըստ 

հստակ հատ կա նիշ նե րի: Մաս նա վո րա պես այն հար ցին, թե կա՞ որ ևէ 

յու րա հատ կու թյուն, որը տար բե րում է նրանց Հա յաս տա նի այլ մար-

զե րի, բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րից, հն չել են նման պա տաս խան ներ.

« Տար բե րու թյու նը մեծ է կուլ տու րայի և կրթ վա ծու թյան առու մով: Սա 

մե նակ իմ հա մոզ մուն քը չէ, շա տե րի կար ծիքն է, նույ նիսկ դր սից եկող-

նե րը նշում են, որ այս տեղ շատ են առա վե լու թյուն նե րը»:  

 Խո սե լով հա մայն քային կյան քի և հա մայն քի ներ սում ըն կա լու-

մային փո խա կեր պում նե րի մա սին՝ պետք է նշել, որ ըստ հա մայն քի 

բնա կիչ նե րի՝ վեր ջին փո փո խու թյուն նե րը իրենց ար տա ցո լանքն են 

գտել գլ խա վո րա պես սո ցիալ-տն տե սա կան, սո ցիալ-կա ռուց ված-

քային, բա րո յա կան և հո գե բա նա կան մա կար դակ նե րում: Նշենք, որ 
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այժմ հարց վող նե րին առա վել հու զում են տն տե սա կան և մի ջա վայ րի 

բա րե կարգ վա ծու թյան խն դիր նե րը, իսկ քա ղա քա կան և մշա կու թային 

հիմ նախն դիր նե րը պա կաս ու շադ րու թյան են ար ժա նա նում։ Առա վել 

շատ հի շա տակ վող խն դիր նե րի ցան կում են աշխատատեղերի բա

ցակայությանխնդիրը (այդ խն դի րը նշել է հարց վող նե րի 44.4%-ը), 

ճանապարհներիանբարեկարգվիճակը (30.4%), խմելուջրիխնդիրը 

(15.6%), ինչ պես նաև գազաֆիկացման խն դի րը (11.7%-ը), հարց վող-

նե րի 10%-ից պա կաս քա նա կու թյունը նշ ել է այլ հիմ նախն դիր ներ։ 

Ինչ պես նշում էին առանց քային տե ղե կա տու նե րը, ԽՍՀՄ -ի փլու-

զու մից հե տո հա մայն քային կյան քում տար բե րու թյու նը հա րուստ նե րի 

և աղ քատ նե րի միջև է՛լ ավե լի է ընդ գծ վել, ին չը պայ մա նա վոր ված էր 

հետ խորհր դային հա սա րա կու թյուն նե րում ձևա վոր ված նոր սո ցիալ-

տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րով: Ինչ պես նշեց հարց վող նե րից 

մե կը. 

« Գյու ղա կան բնակ չու թյա նը կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` 

հա րուստ ներ և աղ քատ ներ: Հա րուստ նե րը ավե լի են հարս տա նում 

և առանձ նա նում մյուս նե րից՝ ու նե նա լով իրենց կար գա վի ճա կին հա

րիր սիմ վո լիկ բնու թագ րիչ ներ, ինչ պի սիք են իրենց տնե րի բարձր 

դար պաս նե րը, որոնք բա ժա նում են այդ տնե րը հա մայն քի մյուս 

տնե րից և թույլ են տա լիս նրանց չշփ վել հար ևան նե րի հետ»: 

 Հարց ված նե րի մեծ մա սը, հետ խորհր դային փո խա կեր պում նե-

րը կա պե լով ըն դուն ված ար ժե հա մա կար գի և մաս նա վո րա պես բա-

րո յա կա նու թյան քայ քայ ման ու կեն սա կան չա փո րո շիչ նե րի հե տըն-

թա ցի հետ, կար ծիք է հայտ նել, որ տե ղային հա մայնք նե րում հետ-

խորհրդային փո խա կեր պում նե րը գլ խա վո րա պես բա ցա սա կան 

հետ ևանք ներ են ու նե ցել: Պա տաս խա նե լով հար ցին, թե ինչ պի սի 

տար բե րու թյուն ներ կան ներ կայիս գյու ղա ցու և այն գյու ղա ցու միջև, 

որը ապ րել է այս տեղ նախ կի նում, հարց ված նե րից շա տե րը միան ման 

պա տաս խան ներ են տվել: Մաս նա վո րա պես ինչ պես հարց ված նե րից 

մե կը նշեց. 
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« Շատ տար բե րու թյուն ներ կան, ներ կա յումս շատ խն դիր ներ են 

առա ջա ցել, որոնք չենք ու նե ցել նախ կի նում: Նախ կի նում կյան քը 

ավե լի բար վոք էր, բայց հի մա ամեն բան դժ վա րա ցել է, աշ խա տանք 

չկա: Այս փո փո խու թյուն նե րը ամե նու րեք իրենց ազ դե ցու թյունն են 

թո ղել, գոր ծազր կու թյու նը բա ցա սա կան ան դրա դարձ է ու նե ցել տե

ղա ցի նե րի բնա վո րու թյան վրա»:

 Խո սե լով ար տա գաղ թի հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րի մա սին՝ 

հարց ված նե րը առա ջին հեր թին նշել են տն տե սա կան շար ժա ռիթ-

նե րը, որոնց թվում են գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի իրաց-

ման ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը, տե ղա կան շու կայի փոքր 

լի նե լը, ՀՀ Կա ռա վա րու թյան կող մից տրա մադր վող սահ մա նա-

փակ հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ինչ պես հարց ված նե րից մե կը նշեց.  

 

«Աշ խա տե լը դժ վար է այս տեղ, ար դյունք նե րը ան շո շա փե լի են, 

ներ կա յումս չորս ըն տա նիք ներ պատ րաստ վում են լքել գյու ղը: 

Ռու սաս տա նում աշ խա տան քային պայ ման նե րը շատ ավե լի բա

րենպաստ են, քան զի նույն աշ խա տան քը այն տեղ ավե լի մեծ շա

հույթ է ապա հո վում: Այս տեղ, կա րե լի է ասել, չկա առևտ րաշր ջա

նա ռու թյուն: Մենք նույ նիսկ փա կել ենք մեր պան րի գոր ծա րա նը 

սպառ ման անար դյու նա վե տու թյան պատ ճա ռով: Կա թի գի նը նվա

զել է, կա թը ներ կա յումս ավե լի էժան է, քան ջու րը, անաս նա պա

հու թյամբ զբաղ վող գյու ղա ցի նե րը, որոնք իրենց անա սուն նե րին 

կե րակ րել են շուրջ եր կու տա րի, հի մա ստիպ ված են մոր թել իրենց 

կաթ նա տու անա սուն նե րին, որ պես զի վա ճա ռեն նրանց մի սը»:

« Հա մայն քի բնա կիչ նե րից շա տե րը հի մա մեկ նում են հա մայն

քից: Դա պայ մա նա վոր ված է աշ խա տա տե ղե րի պա կա սով: Մի 

շնչի հա մար գո նե քա ռա սունհի սուն հա զար դրամ պի տի ու նե նալ, 

որ հնա րա վոր լի նի գո յատ ևել: Դրա հա մար էլ մար դիկ ձգ տում են 

դե պի դուրս: Եթե ըն տա նի քից մե կը գո նե հա րյուր հի սուն հա զար 

եկա մուտ ու նե նա, չի լքի գյու ղը»:
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 Հարց ված նե րից շա տե րը նշում էին, որ միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե-

րի պատ ճա ռով զգաց վում է բնակ չու թյան որա կա կան ան կում, ին չը 

հա մայն քի ներ սում զու գորդ վում է սո ցիալա կան և կա ռուց ված քային 

փո փո խու թյուն նե րով: Ինչ պես հենց հարց վող ներն են ար տա հայտ-

վում, փոխ վում է հա մայն քի « կա ռուց ված քային որա կը»: Մաս նա վո-

րա պես հա մայն քի առա վել նա խա ձեռ նող բնա կիչ նե րը դի մում են միգ-

րա ցիայի, իսկ մնա ցած բնա կիչ նե րը լա վա գույնս չեն ներ կա յաց նում 

հա մայն քը, քա նի որ նրանք նախ կի նում  եր բեք չեն ու նե ցել կար ևոր 

դեր ու գոր ծա ռույթ ներ հա մայն քում:  Ար դյուն քում հա մայն քի կեր պա-

րը փոխ վում և ան գամ կոր չում է: Ինչ պես այս առն չու թյամբ նշել է 

հարց ված նե րից մե կը.

 

 «Բո լո րը գնա ցին: Գյում րին ար դեն այն չէ, ինչ առաջ էր: Բո լոր 

լավ մար դիկ գնա ցին, իսկ նրանք, ով քեր մնա ցել են, ուղ ղա կի չու նեն 

ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ար տա սահ ման տե ղա փոխ վե լու հա մար»:

 Հատ կան շա կան է նաև, որ որոշ շր ջան նե րում (օ րի նակ՝ Գե ղար-

քու նի քում) միգ րա ցիան ըն կալ վում է որ պես առա վե լա պես բա ցա սա-

կան գոր ծոն, քա նի որ այն բա ցա սա բար է ազ դում մարդ կային ռե-

սուրս նե րի վրա: Այս տե սա կե տը լայ նո րեն կի սում են հա մայնք նե րի 

տա րեց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով քեր պն դում են, որ միգ րա ցիան փո-

խում է մարդ կանց` նրանց դարձ նե լով ավե լի հիաս թափ ված, ծույլ 

և թու լաց նում է մարդ կանց ցան կու թյու նը աշ խա տե լու իրենց հո ղում 

իրենց երկ րի հա մար: 

Շատ հարց վող ներ հաս տա տել են, որ ար տա գաղ թի հետ ևան քով 

իրենց տե ղա կան հա մայնք նե րը կորց րել են որա կյալ աշ խա տող ներ 

և մաս նա գի տաց ված աշ խա տան քային ռե սուրս ներ, և այս փո փո խու-

թյուն նե րը ու ղղա կիորեն ազ դում են լո կալ նե րու ժի վրա.

 

« Տե ղա ցին աշ խա տա սեր է, բայց հենց լավ ար դյունք չի ստա

նում, հու սա հատ վում է և թող նում հե ռա նում»:
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« Մեր գյու ղա ցի նե րը ստեղ ծող, աշ խա տող, արա րող մար դիկ են: 

Վատն էլ այն է, որ ստիպ ված թող նում գնում են այս տե ղից»:

Բա ցի դրանից՝ հարց վող նե րի և նաև փոր ձա գետ նե րի կող մից 

նշվեց, որ հա մայն քի առա վել մո բիլ և ակ տիվ ան դամ նե րի էմիգ րա-

ցիան իր ան մի ջա կան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը ու նի նաև հա-

մայն քային խն դիր նե րի լուծ ման և որո շում նե րի ըն դուն ման վրա: Քա-

նի որ ավե լի նվազ ակ տիվ և նվազ հմուտ բնակ չու թյունն է դառ նում 

մե ծա մաս նու թյուն, հա մայն քի գոր ծե րի կազ մա կերպ ման հար ցում 

լրա ցու ցիչ խնդիր ներ են ծա գում: Մարդ կային ռե սուրս նե րի բա ցա սա-

կան տե ղա շար ժը ազ դում է տե ղա կան կա ռա վար ման, ինչ պես նաև 

տե ղա կան տն տե սու թյան վրա:

 Առանց քային տե ղե կա տու նե րը նշել են նաև, որ տե ղա կան հա-

մայնք նե րում ար տա գաղ թի հիմ նա կան պատ ճա ռը ոչ թե աշ խա տան-

քի պա կասն է, այլ այն հան գա ման քը, որ առա ջարկ վող աշ խա տան-

քային պայ ման ներն այս տեղ ան շա հա վետ են:

 Հե տաքր քիր է նշել միգ րա ցիոն ցան ցե րի հնա րա վոր ազ դե ցու թյան 

մա սին հա մայնք նե րի աշ խա տան քային շու կա նե րի վրա, երբ միգ-

րա ցիոն ցան ցը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա մե մա տե լու հա մայն-

քում և ար տերկ րում առա ջարկ վող միև նույն տե սա կի աշ խա տան քի 

եկամտա բե րու թյու նը: Շատ դեպ քե րում հա մայն քի ան դամ նե րը միգ-

րա ցիոն ցան ցե րի մի ջո ցով մշ տա պես տե ղե կաց վում են Հա յաս տա նից 

դուրս առա ջարկ վող հաս տիք նե րի մա սին, ին չը հա ճախ ավե լի շա հա-

վետ է  (ան գամ եթե առա ջարկ վող աշ խա տան քը առն չու թյուն չու նի 

իրենց մաս նա գի տու թյան հետ): Ինչ պես նշեց հարց ված նե րից մե կը. 
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« Միշտ ասում են՝ աշ խա տա տեղ չկա, մար դիկ գնում են աշ խա

տե լու: Բայց, օրի նակ, գյու ղում հո վիվ ու նախ րա պան չու նենք ու 

այդ պատ ճա ռով անա սուն չենք կա րո ղա նում պա հել: Գնա ցել ենք 

եզ դի նե րին խնդ րել, եր կու ըն տա նիք ենք բե րել գյուղ, որ մեզ մոտ 

հո վիվ ու նախ րա պան աշ խա տեն: Կամ մե կին առա ջար կե ցինք 

գյու ղի աղ բա հա նու թյամբ զբաղ վել, սար սա փե լի վի րա վոր վեց, 

բայց արի՛ ու տե՛ս, որ դր սում այդ նույն աշ խա տան քը կկա տա րեն: 

Ան գամ անաս նա պա հու թյու նից են հրա ժար վում: Հո ղերն էլ քիչ են 

վա րում վա ռե լի քի թան կաց ման պատ ճա ռով»:

Ինչ պես նշեց մեկ այլ հարց ված գյու ղա պետ. 

« Կեն սա կա նը այ սօր միայն նյու թա կանն է, որն օրե ցօր պա կա

սում է: Ով աշ խա տող ձեռք ու նի, հե ռա նում է, գյու ղում մնա ցել են 

ան ճար նե րը: Այս հս կա յա կան տնե րը, որ տես նում եք, դա տարկ են: 

Սրանց տե րե րը Ռու սաս տա նում են ապ րում: Առի թից  ա ռիթ են գա

լիս: Նյու թա կան մի ջոց նե րը այ սօր միայն Ռու սաս տա նից են գա լիս 

ար տագ նա աշ խա տան քի մի ջո ցով»:

 Հա մայնք նե րում իրա կա նաց ված հար ցում նե րի ար դյունք նե րի հա-

մա ձայն` գո յու թյուն ու նի միգ րանտ նե րի եր կու տե սակ. նրանք, ով-

քեր մեկ նել են ըն տա նիք նե րով, և նրանք, ով քեր մեկ նել են սե զո նային 

աշ խա տանք նե րի (այս դեպ քում հիմ նա կա նում ըն տա նի քի հայրն 

է մեկ նում, եր բեմն՝ որ դու հետ միասին): Հարց ված նե րը նշում են, որ 

առա ջին դեպ քում, երբ ողջ ըն տա նիքն է մեկ նում, կա պը նրանց և հա-

մայն քի միջև արա գո րեն հե տըն թաց է ապ րում ընդ հուպ կա պի լիար-

ժեք խզում: Երկ րորդ դեպ քում կա պի պահ պան ման կար ևո րա գույն 

շար ժա ռի թը այն է, որ մեկ նած նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րը դեռևս 

մնում են հա մայ նքում, որոնց նկատ մամբ ցու ցա բեր ված օգ նու թյու նը 

կա րող է ծա ռայել որ պես բա րե կե ցիկ ապ րե լու ան հրա ժեշտ պայ ման, 

իսկ եր բեմն էլ մեկ նե լու և միգ րան տին միանա լու մի ջոց: 
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«Ե թե հա րա զատ ներն այս տեղ են, մեկ նած նե րը կա նո նա վոր 

կեր պով օգ նում են, բայց կան մար դիկ, ով քեր մեկ նում են իրենց ըն

տա նիք նե րով: Այս մար դիկ մե ծա մա սամբ հակ ված են ընդ հա տել 

կա պը իրենց հա մայնքի հետ, նրանք ան գամ տո նա կա տա րու թյուն

նե րին չեն այ ցե լում»:

 Հատ կան շա կան է, որ մեկ նած նե րի մեջ կան այն պի սի միգ րանտ-

ներ, ովքեր, ար տա սահ մա նյան աշ խա տա շու կա յում հաս նե լով որո-

շա կի կար գա վի ճա կի և ու նե նա լով որո շա կի ազ դե ցու թյուն հա մայն քի 

բնա կիչ նե րի վրա, նպաս տում են սե զո նային միգ րա ցիոն հոս քե րում 

վեր ջին նե րիս ներգ րավ մա նը: Տե ղա կան հա մայնք նե րում այդ պի սի 

նա խա ձեռ նող ան ձանց ան վա նում են «հ րա վի րող ներ» կամ «տա նող-

ներ»: Վեր ջին ներս, ար տերկ րի աշ խա տա շու կա յում տի րա պե տե լով 

որո շա կի ռե սուրս նե րի, նա խընտ րում են աշ խա տուժ ներկ րել այն հա-

մայն քից, որից մեկ նել են և որի բնա կիչ նե րի հետ կապ ված են ազ գակ-

ցա կան կամ այլ տե սա կի մեր ձա վո րա կան կա պե րով (հար ևան, ըն կեր 

և այլն ): Այս եր ևույ թը հա մայն քի բնա կիչ նե րի ըն կա լում նե րում միար-

ժե քո րեն հա մար վում է եր կուս տեք օգ տա կար գոր ծըն թաց: 

« Մենք գյու ղից մարդ ու նենք, ով տա րե կան տա սը հո գու տա

նում է, իսկ մնա ցած նե րը տար բեր մարդ կանց մոտ են գնում: Հիմ

նա կա նում սե զո նային աշ խա տան քի են մեկ նում, որ օգ նեն հա րա

զատ նե րին»:

«Ա վե լի լավ աշ խա տանք գ տնե լու նպա տա կով մեկ նած նե րից ոչ 

ոք իրա պես չի օգ նում իր հա մայն քին առաջ նային խն դիր նե րի լուծ

ման հա մար: Եր բեմն, երբ նրանց ըն կեր նե րից մե կը վա տա ռողջ է 

լի նում կամ դժ բախ տու թյան մեջ է հայտն վում, թեթ ևա կի օգ նու թյուն 

են ցու ցա բե րում :Ան գամ երբ նրանք կան չում են իրենց ըն կեր նե րին 

կամ հա րա զատ նե րին աշ խա տե լու հա մար, հիմ նա կա նում լա վու

թյուն անե լու հա մար չէ, որ կան չում են, այլ դի տում են իրենց հա

մայն քի բնա կիչ նե րին որ պես էժան աշ խա տուժ»:
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 Հե տա զո տա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պարզ-

վել է նաև, որ ներ հա մայն քային փո փո խու թյուն նե րին հա մըն թաց 

ձևա փոխ վել է նաև հայ կա կան ավան դա կան ըն տա նի քը: Եթե այն 

ավան դա բար բնու թագր վել է որ պես կոմ պակտ կեր պով բնակ վող և 

ան մի ջա կան ու կա յուն կա պե րով ու հա րա բե րու թյուն նե րով միավոր-

ված սո ցիալա կան խումբ, որն ու ներ ընդ հա նուր գույք և տնային 

տնտե սու թյուն, ապա ժա մա նա կա կից մե ծա ծա վալ աշ խա տան քային 

միգ րա ցիայի հետ ևան քով հայ կա կան ըն տա նի քը նույն պես դառ նում 

է վե րազ գային. ըն տա նի քի ան դամ նե րի միջև հա ղոր դակ ցու մը կրում 

է միջ նոր դա վոր ված բնույթ, նրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը սեգ-

մեն տա վոր ված են և պայ մա նա վոր ված կոնկ րետ տա րա ծու թյան հե-

ռաց վա ծու թյամբ և ժա մա նա կի փու լայ նու թյամբ` միգ րա ցիայի սե զո-

նայ նու թյա նը հա մա պա տաս խան: Մյուս կող մից՝ վե րոն շյալ սահ մա-

նա փա կում նե րը ( տա րած քային, ժա մա նա կային ) էա պես չեն խա թա-

րում հա յ կա կան ըն տա նի քի ավան դա կան կեր պա րը, երբ դի տար կում 

ենք այն դե րե րի բաշխ վա ծու թյան տե սան կյու նից: Մաս նա վո րա պես 

երբ միգ րան տը ըն տա նի քի հայրն է կամ ավագ որ դին, նրանց ավան-

դա կան առաջ նոր դող դերն ըն տա նի քում գլ խա վո րա պես մնում է նույ-

նը և վե րազ գային ցան ցի մի ջո ցով իրա կա նաց վում է հե ռա վո րու թյու-

նից: Տե ղե կատ վա կան և այլ ժա մա նա կա կից հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 

տեխ նո լո գիանե րի` հե ռա խո սա զան գե րի, գու մա րային փո խան ցում-

նե րի, տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման և խորհր դատ վու թյուն նե րի 

մի ջո ցով տղա մարդ միգ րանտ ներն իրենց մաս նակ ցու թյունն են ապա-

հո վում ըն տա նի քի և հա մայն քի որո շում նե րի կա յաց մա նը: Ինչ պես 

նշել է հարց ված նե րից մե կը.

« Սո վո րա բար ամեն հարց մենք հե ռախո սով քն նար կում ենք 

նրա հետ, նա ֆի զի կա պես չի կա րող մաս նակ ցել, բայց փոխա րե նը 

մենք ամեն հարց պար զա բա նում ենք նրա հետ»:

Այս տե սա կե տից, մի կող մից, հարց ված նե րի մի մա սը որ ևէ տար-

բե րու թյուն չի տես նում միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րի և նույն բնա կա-

վայ րում ապ րող այլ ըն տա նիք նե րի միջև` բա ցի ֆի նան սատն տե սա-

կան մա կար դա կից: 
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« Միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րը ավե լի լավ են ապ րում, քան 

մյուս նե րը, նրանք լավ հագն ված են, ապ րում են ավե լի բա րե կարգ 

տնե րում, ու նեն կյան քի ավե լի բարձր չա փո րո շիչ ներ, սա կայն պայ

մա նա վոր ված գյու ղա կան կեն սա կեր պով՝ նույն ար ժեք ներն են կի

սում: Նման ըն տա նիք նե րի միակ կո րուս տը հա վա նա բար այն է, 

որ միգ րանտ նե րի շատ ըն տա նիք նե րում կա րո տում են իրենց տան 

անդա մին և առանց նրա իրենց ըն տա նի քը ամ բող ջա կան չեն հա

մա րում»:

 Մյուս կող մից՝ հարց ված նե րի մի մա սը նշում է, որ միգ րա ցիայի ըն-

թաց քում փոխ վում է ըն տա նիք նե րում ավան դա կան առաջ նոր դը հան-

դի սա ցող հոր կամ ավագ եղ բոր դե րա կա տա րու մը, ին չը փո խում է նաև 

ավան դա կան հայ ըն տա նի քը, ըն տա նի քի ան դամ նե րի կեն սաձ ևը և 

այլն: Ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նող տղա մար դիկ, մշ տա պես պահ-

պա նե լով կապն ու ապա հո վե լով տե ղե կատ վու թյան և ֆի նան սա կան 

մի ջոց նե րի փո խան ցումն իրենց ըն տա նիք նե րին, փոր ձում են կան խել 

նման զար գա ցում նե րը.

« Շատ ըն տա նիք նե րում, որ տեղ հայ րը ավան դա բար հա մար

վում է ըն տա նի քի գլու խը և ըն տա նի քում որո շում նե րի հիմ նա կան 

կա յաց նո ղը, ինչ պի սիք են, օրի նակ, երե խա նե րի կր թու թյու նը, 

նրանց ամուս նու թյու նը և այլն, տվյալ խն դիր նե րը կար ծես թե մնում 

են առանց լու ծում նե րի, երբ հայ րը դառ նում է աշ խա տան քային 

միգ րանտ: Տան գլ խա վո րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում նման 

հար ցե րը չեն կա րող լուծ վել, եթե հայր միգ րան տը չմաս նակ ցի ըն

տա նե կան խն դիր նե րի կար գա վոր մա նը վե րազ գային ցան ցե րի մի

ջո ցով»:

  

Այս փաս տը լուրջ մտա հո գու թյուն ներ է առա ջաց նում, քան-

զի միայն հե ռա հար կապն է միգ րան տին հնա րա վո րու թյուն տա լիս 

ներգրավ վելու տե ղային խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում առանց ֆի զի-

կա կան մաս նակ ցու թյան, ինչն իր հեր թին ար տա հայ տում է աշ խա-

տան քային միգ րա ցիայի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը ավան դա կան 

ըն տա նի քի վրա:
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Միգրանտներիհաղորդակցությունըևկապվածությունը
տեղականհամայնքներիհետ

 Հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում պար զա բան ման են թա կա 

առանց քային հար ցե րից մեկն էր, թե ինչ պես և ին չու են հա մայն քի 

ան դամ նե րը շա րու նա կում հա ղոր դակց վել իրենց ազ գա կից նե րի, ըն-

կեր նե րի և հար ևան նե րի հետ, որոնք լքել են հա մայն քը, բայց Հա յաս-

տա նից դուրս գտն վե լով՝ դեռևս պահ պա նում են (կամ այլևս չեն պահ-

պա նում) կա պը մի մյանց հետ: Այս հար ցադ րու մը օգ նում է ու սում նա-

սի րել վե րազ գային միգ րա ցիոն ցան ցե րի ճյու ղա վո րում նե րը, պար զել՝ 

արդյոք դրանք ըն դար ձակ վում են միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րին հա-

մըն թաց, թե կազ մա լուծ վում են միգ րանտ նե րի մոտ կապ չպահ պա-

նե լու շար ժա ռիթ նե րի և ցան կու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան հետ ևան-

քով: 

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ դար ձավ, որ առա վել մեծ 

մաս նակ ցու թյուն միգ րանտ նե րը ու նեն ըն տա նի քի առօ րեական կյան-

քին, հիմ նա կա նում դրա մա կան փո խան ցում նե րի տես քով (տե՛ս Աղյու-

սակ 1)։ Նույն աղյու սա կից եր ևում է, որ միգ րանտ նե րը գրե թե չու նեն 

մաս նակ ցու թյուն հա մայն քի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քին։ 

Աղյուսակ3.Միգրանտներիմասնակցությունըհամայնքիկյանքում

(1հաճախ,2երբեմն,3երբեք)

Ն վա զա գույն 

ար ժեք

Ա ռա վե լա գույն 

ար ժեք

Միջին

արժեք

Մի ջին քա ռա կու-

սային շե ղում

•	 Դ րա մա կան փո-
խան ցում ներ ըն-
տա նի քին՝ ուղղ ված 
կեն ցա ղային, առօ-
րեական խն դիր նե րին

1 3 1.60 .707

•	 Դ րա մա կան փո-
խան ցում ներ ըն տա-
նի քին՝ ուղ ղված ծախ-
սա տար խն դիր նե րին

1 3 1.67 .708
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•	 Մաս նակ ցու թյուն 
առօ րե ական, կեն ցա-
ղային որո շում նե րի 
ըն դուն մա նը (Հա յաս-
տա նում)

1 3 1.97 .879

•	 Խորհր դատ վու-
թյուն ըն տա նի քում, 
շր ջա պա տում ծա գած, 
խնդիրների շուրջ 
(Հա յաս տա նում)

1 3 1.97 .796

•	 Մաս նակ ցու թյուն 
կար ևոր, նշա նա-
կա լի որո շում նե րի 
ըն դունմանը (Հա յաս-
տա նում)

1 3 1.98 .858

•	 Այ ցե լու թյուն ներ 
հանգս տի, հա րա-
զատ նե րին տե սակ-
ցու թյան նպա տա կով 
և այլն…

1 3 2.22 .735

•	 Միջ նոր դում՝ ուղղ-
ված տար բեր խն դիր-
նե րի լուծ մա նը (Հա-
յաս տա նում)

1 3 2.26 .811

•	 Դ րա մա կան փո-
խան ցում ներ բա րե-
կա մու թյա նը

1 3 2.38 .710

•	 Միջ նոր դու թյուն 
ծա նոթ նե րին ար տա-
սահ մա նում աշ խա-
տան քով ապա հովելու 
հար ցում

1 3 2.58 .669

•	 Ծա ռա յու թյուն ՀՀ 
զին ված ու ժե րում 1 3 2.61 .751

•	 Մաս նակ ցու թյուն 
քա ղա քա կան ընտ րու-
թյուն նե րին

1 3 2.70 .542

•	 Բա րե գոր ծու թյուն 1 3 2.72 .568



35

•	 Այ ցե լու թյուն բուժ-
ման նպա տա կով 1 3 2.74 .485

•	 Գործ նա կան, աշ-
խա տան քային այ ցե-
լու թյուն ներ

1 3 2.77 .464

•	 Այ ցե լու թյուն 
ամուս նու թյան նպա-
տա կով

1 3 2.82 .452

•	 Դ րա մա կան 
աջակ ցու թյուն, 
ներդրում ներ հա-
մայնք ի, քա ղա քի ընդ-
հա նուր բա րե լավ մա ն 
համար

1 3 2.89 .366

•	 Ներդ րում ներ՝ խո-
շոր ձեռ նար կա տի րու-
թյան կազ մա կերպ-
մանը, գոր ծառն մանն 
ուղղ ված

1 3 2.93 .303

•	 Կր թա կան այ ցե լու-
թյուն

1 3 2.94 .308

•	 Մաս նակ ցու թյուն 
մշա կու թային մի ջո-
ցա ռում ներին

1 3 2.95 .248

•	 Մաս նակ ցու թյուն 
սպոր տային մի ջո ցա-
ռում նե րին

1 3 2.96 .214

•	 Մաս նակ ցու թյուն 
բո ղո քի ակ ցիանե րին, 
ցույ ցե րին

1 3 2.97 .192

 Պետք է փաս տել, որ միգ րանտ նե րը բա վա կա նին մեծ ներդ րում 

ու նեն հայ րե նի քում մնա ցած ըն տա նիք նե րի տն տե սա կան կյան քում։ 

Ինչ պես եր ևում է Աղյու սակ 4-ի ց, միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի 

մոտ կե սի հա մար միգ րան տը հան դի սա նում է ըն տա նի քի եկամ տի 

հիմ նա կան մա սի ձևա վո րո ղը, սա կայն ըն տա նիք նե րի մոտ մեկ հին-

գե րորդ մա սի հա մար միգ րանտ նե րը ընդ հան րա պես չու նեն տն տե սա-

կան ներդ րում ներ։
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 Աղյուսակ4.Միգրանտիներդրումըընտանիքիընդհանուրեկամտի
ձևավորմանմեջ

Տո կոս

1. Ապա հո վում է ըն տա նի քի եկամ տի հիմ նա կան մա սը 48.6

2. Ապա հո վում է ըն տա նի քի եկամ տի փոքր մա սը 31.1

3. Ոչ մի ներդ րում չու նի 20.3

Ըն դա մե նը 100.0

 Հե տաքրք րա կան է, որ միգ րանտ ներն առա վել ներգ րավ ված են 

ըն տա նի քին վե րա բե րող կար ևոր որո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա-

ցում։ Ինչ պես եր ևում է Աղյու սակ 5-ի ց, հարց վող նե րի 80%-ից ավե լին 

նշել է, որ նրանց ըն տա նի քի միգ րանտ -ան դամ նե րը շա րու նա կում են 

ակ տի վո րեն մաս նակ ցել ըն տա նե կան որո շում նե րի կա յաց ման գոր-

ծին, կա յաց նում են վերջ նա կան որո շում ներ ըն տա նի քում (26%) կամ 

էլ մաս նակ ցում են խոր հուրդ նե րով (54.5%)։

 
Աղյուսակ5.Միգրանտիմասնակցությունըընտանեկանորոշումներիընդունմանը

Տո կոս

1. Ընդ հան րա պես չի մաս նակ ցում 19.5

2. Մաս նակ ցում է իր խոր հուրդ նե րով 54.5

3. Կայաց նում է վերջ նա կան որո շում 26.0

Ըն դա մե նը 100.0

 Հե տաքր քիր է նշել, որ ըստ հարց ված նե րի` իրենց բա րե կամ նե-

րը և ըն կեր նե րը պա հում են կա պերն իրենց հետ ոչ այն քան ֆի նան-

սատնտե սա կան պատ ճառ նե րով, այլև հա ճախ հու զա կան բնույ թի 

շար ժա ռիթ նե րով. միգ րանտ նե րը կա րո տում են իրենց երկ իրը, բնա-

կա վայ րը, իրենց տունն ու ըն տա նի քին:

Ն շենք, որ ընդ հա նուր առ մամբ՝ ար տագ նա աշ խա տանք նե րով 

զբաղ ված քա ղա քա ցու` ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ կա պը հիմ նա-

կա նում սերտ է, հա ճախ է իրա կա նաց վում։ Ինչ պես տես նում ենք 

Աղյու սակ 6-ի ց, հարց վող նե րի ավե լին քան 36%-ը ամեն օր շփ վում է 

իր ազ գա կան նե րի հետ, իսկ ընդ հա նուր առ մամբ՝ հարց վող նե րի 70%-

ից ավե լին շփ վում է առն վազն շա բա թը մեկ ան գամ կամ ավե լի հա-

ճախ։
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Աղյուսակ6.Արտագնաաշխատանքայինմիգրանտներիհետշփման

հաճախականությունը

Տոկոս

Երբեք 0.3

Ամեն օր 36.6

Շաբաթը մի քանի անգամ 21.5

Շաբաթը մեկ 11.6

Ամիսը մի քանի անգամ 18.3

Ամիսը մեկ 7.7

Հազվադեպ 4.0

Ընդամենը 100

 Վիր տո ւալ հա ղոր դակ ցու թյան եղա նակ նե րը, այդ թվում՝ հե ռա-

խոսա կա պը՝ Skype -ը, սո ցիալա կան ցան ցե րը, ինչ պես, օրինակ, 

Facebook -ը կամ հատ կա պես դրան փո խա րի նող ռու սա կան 

Odnoklassniki.ru, vkontakte.ru սո ցիալա կան կայ քե րը, ակ տի վո րեն 

օգ տա գործ վում են տե ղի հան րույթ նե րի կող մից: Ան գամ երբ օգ տա-

տե րե րը չու նեն տար րա կան հա մա կարգ չային գի տե լիք ներ, բա վա կա-

նին հա ճախ են օգտվում Skype -ի ց: 

Ամ փո փե լով քա նա կա կան տվյալ նե րը` կա րող ենք եզ րա կաց նել, 

որ շփ ման առա վել ար դիական մի ջո ց է մնում հե ռա խո սա կա պը, միգ-

րանտ նե րի և իրենց ըն տա նիք նե րի (հա մայնք նե րի) ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րի միջև շփ ման նպա տա կով այն մի ջի նում օգ տա գործ վում է շա-

բա թը մեկ ան գամ։ Ինչ վե րա բե րում է հա մա ցան ցային մի ջոց նե րին, 

ինչ պի սիք են Skype -ը կամ սո ցիալա կան ցան ցե րը, ապա դրանք օգ-

տա գործ վում են մի ջի նում տա րին մի քա նի ան գա մից մինչև ամի սը մի 

քա նի ան գամ։
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Աղյուսակ7.Հաղորդակցությանեղանակներըըստշփմանհաճախականության

/0-երբեք,1-հազվադեպ,2-տարինմիքանիանգամ,3-տարինմեկ,
4-ամիսըմիքանիանգամ,5-ամիսըմեկ,6-շաբաթըմիքանիանգամ,
7-շաբաթըմեկ,8-ամենօր/

Ն վա զա գույն 
ար ժեք

Ա ռա վե լա գույն 
ար ժեք

Միջին
արժեք

Մի ջին քա ռա կու-
սային շե ղում

Հե ռա խո-
սա կապ

.00 /Եր բեք/ 8.00 /Ա մեն օր/ 5.9642 2.29597

Skype .00 /եր բեք/ 8.00 /Ա մեն օր/ 3.1518 3.32608

Ին տեր նետ .00 /եր բեք/ 8.00 /Ա մեն օր/ 2.3264 3.15618

Անձ նա կան 
հան դի-
պում ներ

.00 /եր բեք/ 4.00 /Ա մի սը մեկ/ 1.3677 1.11143

Փոստ
.00 /եր բեք/ 5.00 /Ա մի սը մի 

քա նի ան գամ/
0.1804 .69215

Կա նո նա վոր կապ հիմ նա կա նում պահ պան վում է ըն տա նի-

քի ան դամ նե րի միջև, որը հա ճախ ու նի խորհր դան շա կան բնույթ. 

մար դիկ զան գա հա րում են մի մյանց օր վա ըն թաց քում, որ պես-

զի ստու գեն, թե արդյոք ամեն ինչ «կար գին» է, և չկան ար տա-

սո վոր խն դիր ներ: Ինչ պես հարց ված նե րից մե կը նշեց.   

 

« Փառք Աստ ծո, կա հե ռա խո սը, որով ես կապ վում եմ ար տա

սահ մա նում աշ խա տող իմ ամուս նու հետ: Ամուս նուս հետ խո սում 

ենք գոր ծից ու փո ղից, հե տո ու զում եմ իմա նալ՝ արդյոք նա դեռ սի

րում է ինձ»:

 Հե տաքր քիր է նշել, որ, ըստ հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 

վս տա հու թյան մա կար դա կը հա մայն քի ան դամ նե րի միջև մշ տա պես 

նվա զում է, որն ու նի գլ խա վո րա պես տն տե սա կան դր դա պատ ճառ ներ. 

եկա մուտ նե րի բևե ռա ցու մը մարդ կանց դարձ նում է մե կու սաց ված և 

կաս կա ծա միտ: Ըստ հար ցում նե րի՝ վս տա հու թյան ան կու մը հա մայն-

քի բնա կիչ նե րի միջև էա պես ազ դում է նաև ան դրազ գային հայ կա կան 

ցան ցի ներ քին հա րա բե րու թյուն ների վրա, և նա խա պես սահ ման ված 

ամուր կա պե րը ժա մա նա կի հետ թու լա նում են:
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« Մարդ կանց միջև վս տա հու թյու նը ան կում է ապ րում, երբ որոշ

նե րը ու նեն ամեն ինչ, իսկ մյուս նե րը չու նեն ոչինչ: Նրանք, ով քեր 

ոչինչ չու նեն, ագ րե սիվ են դառ նում, իսկ նրանք, ով քեր ու նեն, կաս

կա ծամ տու թյուն են ձեռք բե րում»: 

 

Ն շենք, որ հա մա ձայն ստաց ված տվյալ նե րի՝ հա մայնք նե րում 

հիմ նա կա նում վս տա հու թյուն են վայե լում սո ցիալա կան ցան ցե-

րի այն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, որոնք նե րառ վան դամ ներին ավե լի քիչ 

են վստա հուն։ Հե տաքրք րա կան է, որ նվա զա գույն վս տա հու թյու նը 

վայե լում են հա մայն քի մե ծա հա րուստ նե րը, ին չը եր ևում է Աղյու սակ 

6-ից։ Ի դեպ, ինս տի տու ցիոնալ կա ռույց նե րի հան դեպ վս տա հու թյու-

նը առա վել խնդ րա հա րույց է և զի ջում է վս տա հու թյանն ան հատ նե րի 

հան դեպ:


Աղյուսակ8.Վստահությանմակարդակիմիջինարժեքներըստորև

ներկայացվածխմբերի,կառույցներիհանդեպ(1-լիովինվստահումէ,
2-հիմնականումվստահումէ,3-հիմնականումչիվստահում,
4-բոլորովինչիվստահում)

Ն վա զա գույն 
ար ժեք

Ա ռա վե լա գույն 
ար ժեք

Միջին
արժեք

Մի ջին քա ռա կու-
սային շե ղում

Ըն տա նի քի 
ան դամ նե րին, 
հա րա զատ նե-
րին

1 4 1.05 .258

Բա րե կամ նե-
րին

1 4 1.83 .691

Ըն կեր նե րին 1 4 1.96 .819

Հայ առա քե լա-
կան եկե ղե ցուն

1 4 1.96 1.000

Հար ևան նե րին 1 4 2.47 .939

Հա մա գյու ղա-
ցի նե րին

1 4 2.73 .939

Տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար-
ման մար մին-
նե րին

1 4 2.78 1.076
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Հայտ նի մտա-
վո րա կան նե-
րին

1 4 2.79 .915

Հա մայն քի հե-
ղի նա կու թյուն-
նե րին

1 4 2.87 .961

Ոս տի կա նու-
թյա նը

1 4 2.88 1.085

Սո վո րա կան 
ծա նոթ նե րին

1 4 3.06 .840

Մե ծա հա-
րուստ նե րին

1 4 3.48 .783

 

Սա կայն ի տար բե րու թյուն հա յաս տա նյան այլ բնա կա վայ րե րի՝ 

ղա րա բա ղյան հա մայնք նե րում պատ կե րը մի փոքր այլ է: Այս տեղ, ել-

նե լով հար ցում նե րի տվյալ նե րից, վս տա հու թյան մա կար դա կը միջանձ-

նային հա րա բե րու թյուն նե րում ավե լի բարձր է: Այս տեղ առանց քային 

նշա նա կու թյուն ու նեն Ար ցա խյան պա տե րազմն ու դրա նում տե ղի 

բնակ չու թյան ան մի ջա կան ներգ րավ վա ծու թյու նը: Հարց ված նե րի 

պա տաս խան նե րի հա մա ձայն` պա տե րազ մա կան փոր ձը, դրա նում 

կոփ ված միաս նա կա նու թյան և հա մե րաշ խու թյան ոգին ներ կա յում ևս 

շա րու նա կում են լի նել մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա-

վոր ման կար ևոր սկզ բուն քը: 

Վս տա հու թյան բարձր մա կար դա կը պայ մա նա վոր ված է նաև տե-

ղի բնա կա վայ րե րի փոքր լի նե լով և նվազ բնա կեց վա ծու թյամբ:

« Մեր ժո ղո վուր դը պա տե րազմ է տե սել, ինչ պե՞ս կա րող է հա

մախմբ ված չլի նել: Առանց վս տա հու թյան չենք կա րող մի հա մայն

քում ապ րել»:

« Մեր հա մա քա ղա քա ցի նե րը հա մախմբ ված են, քա նի որ բո

լորս ճա նա չում ենք իրար, վս տա հու թյան խն դիր չու նենք»:

Այ նու ա մե նայ նիվ, հարց ված նե րից շա տե րը նշել են, որ հա մայնք-

նե րի ներ սում դեռ այս կամ այն չա փով պահ պան վում են ամուր փոխ-
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հա րա բե րու թյուն ներ՝ պայ մա նա վոր ված նա խա պես ձևավոր ված հա-

մա գոր ծակ ցային կա պե րով: Կան նաև պար բե րա բար կազ մա կերպ-

վող հա մայն քային տո նա կա տա րու թյուն ներ, որոնք միավո րում են ոչ 

միայն հա մայն քի բնա կիչ նե րին, այլև նրանց, ով քեր շա րու նա կում են 

հա մայն քի հետ կա պել իրենց ինք նա նույ նա կա նա ցու մը և ար տերկ րից 

ժա մա նում են` հա տուկ տվյալ իրա դար ձու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու 

հա մար: 

 Սա կայն, ինչ պես վկա յում են Աղյու սակ 9-ի տվյալ նե րը, ընդ հա-

նուր ներ հա մայն քային կա պե րը զգա լիորեն թույլ են՝ հա մե մա տած ըն-

տա նե կան, բա րե կա մա կան կա պե րի հետ։ Հարց վող նե րի 60%-ի հա-

մա ձայն` ար տերկ րում ապ րող և աշ խա տող իրենց հա րա զա տը, բա րե-

կա մը գրե թե եր բեք չի մաս նակ ցում ընդ հա նուր հա մայն քի խն դիր նե րի 

լուծ մա նը, սա կայն հիմ նա կա նում նա խընտ րում է այս կամ այն կերպ 

մաս նակ ցել նեղ ըն տա նե կան խն դիր նե րի լուծ մա նը:

Աղյուսակ9.Հարցվողներիսոցիալականմասնակցությանմակարդակը

Բա րե կա մա կան, ըն կե րա կան 
ծե սե րին, խն ջույք նե րին մաս-

նակ ցե լու տո կո սը

Հա մայն քի ընդ հա նուր 
խն դիր նե րի լուծ մա նը 
մաս նակ ցե լու տո կո սը

Եր բեք 0 40.3

Գ րե թե եր բեք 11.3 20.6

Հազ վա դեպ 19.6 10.6

Եր բեմն 19.4 13.1

Հա ճախ 27.4 9.1

Միշտ 22.3 6.2

Ըն դա մե նը 100.0 100.0

 Հարց ված նե րից առա վել լա վա տես նե րը նշում են, որ իրենք դեռևս 

ամուր հա մայնք են կազ մում, որը շա րու նա կում է իր կեն սա գոր ծու-

նեու թյու նը բնա կա նոն հու նով: Հա մայն քային իրա դար ձու թյուն նե րը 

դր դում են բնա կիչ նե րին հա մախմբ վել, օգ նել մի մյանց դժ վար պա հե-

րին, այն պես որ այս հար ցե րի շուրջ որ ևի ցե մտա հո գու թյուն ներ չկան: 

Ինչ պես հարց ված նե րից մե կը նշեց.  
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« Միշտ էլ այդ պես է լի նում: Երբ հար կա վոր է, գյու ղի բնա կիչ նե

րը հա մախմբ վում են. հա րա զատ նե րը և հար ևան նե րը այ ցե լում են 

հար սա նե կան և թաղ ման արա րո ղու թյուն նե րին: Երե խա նե րի դաս

տիարակ ության հար ցում ըն տա նի քը դեռևս իր  դիր քե րում է, և հե

ռուս տա տե սու թյու նը բա րե բախ տա բար մեծ ազ դե ցու թյուն չի գոր

ծում նրանց վրա»: 

Սա կայն, մյուս կող մից, հարց ված նե րի մի մա սը նկա տում է հա-

կա ռակ մի տում ներ, դրանք են միգ րա ցիայի հետ ևան քով ներ հա-

մայն քային կա պե րի խե ղու մը, հա մա գոր ծակ ցու թյան պա կա սը, հա-

մայն քային ինք նու թյան փո խա կեր պումն ընդ հուպ դրա կո րուս տը: 

Մաս նա վո րա պես մեկ նած նե րից շա տե րը դա դա րում են մաս նակ ցել 

հա մայնքի կյան քին, իսկ ար տագ նա աշ խա տան քով զբաղ վող և ար-

տա գաղ թող երի տա սարդ սե րուն դը, հա մայն քի բնա կիչ նե րի հա վաստ-

մամբ, կորց նում է իր ազ գային ինք նու թյու նը: 

«Ե թե իրենց ան ձնա կան հար ցը չէ, դժ վար է հա մախմ բել: Իսկ, 

ասենք, թա ղում նե րի կամ հար սա նիք նե րի ժա մա նակ բո լորն են 

խմբվում, քա նի որ փոքր գյուղ է, և իրար բո լո րը ճա նա չում են»:

« Ժա մա նա կա կից երի տա սարդ նե րը ու րիշ կերպ են մտա ծում: 

Ծույլ են, ոչ մի բա նի ձգ տում չու նեն: Վեր ջին քսան տա րի նե րի դաս-

տիարա կու թյու նը վատ ան դրա դար ձավ նրանց վրա: Գե րա դա սում 

են նպաստ ստա նալ ու վատ ապ րել, քան թե աշ խա տել: Հա մայն-

քում աղ քա տու թյան մշա կույթ է ձևա վոր վել»:

 Զանգ վա ծային հարց ման ար դյունք նե րում նույն պես եր ևում են 

հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա ինք նու րույ նու թյունն 

ու հա մայն քային կա պե րի պա կաս նա խընտ րե լիու թյու նը` ան հա տա-

կան մա կար դա կում որո շում նե րի ըն դուն ման հար ցում: Հարց ված նե րի 

մոտ 82%-ը նա խընտ րում է լու ծել սե փա կան խն դիր ներն առանց դի-

մե լու այ լոց օգ նու թյան, և միայն 14.1%-ն է հակ ված դի մելու հա մայն-

քաբ նակ հա րա զատ նե րին կամ բա րե կամ նե րին: Նրան ցից ըն դա մե նը 

7%-ն է հակ ված դի մե լու ար տերկ րում գտն վող հա րա զատ նե րի, բա րե-

կամ նե րի օգ նու թյա նը։ 
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Հատ կան շա կան է, որ հարց ված նե րի հա մար առաջ նային կարևո-

րու թյան ան ձանց խմ բում ընդ գրկ ված են ըն տա նի քի ան դամ նե րը և 

բա րե կամ նե րը, իսկ հա մա գյու ղա ցի նե րի կար ծի քի կար ևո րու մը ցածր 

է: Հարց ված հա յաս տան ցի նե րի միայն 4.7%-ը կդի մի հար ևան նե րի 

օգ նու թյա նը (տե՛ս Աղյու սակ 10)։

 
Աղյուսակ10.Հարցվողներիհամարհետևյալսոցիալականխմբերիկարծիքի

կարևորությանմիջինարժեքները/1-շատկարևոր,2-կարևոր,3-ոչկարևոր/
Ն վա զա գույն 

ար ժեք
Ա ռա վե լա գույն 

ար ժեք
Միջին
արժեք

Մի ջին քա-
ռա կու սային 

շե ղում

Ըն տա նի քի ան-
դամ ներ, հա րա-
զատ ներ

1 3 1.10 .332

Բա րե կամ ներ 1 3 1.78 .589

Ըն կեր ներ 1 3 1.89 .646

Ար տա սահ մա-
նաբ նակ հա րա-
զատ ներ/ բա րե-
կամ ներ

1 3 2.11 .741

Հար ևան ներ 1 3 2.23 .651

Ծա նոթ ներ 1 3 2.30 .589

Հա մա գյու ղա ցի-
ներ/ հա մա քա-
ղա քա ցի ներ

1 3 2.43 .610

Ան ծա նոթ մար-
դիկ

1 3 2.78 .467

Ե րի տա սարդ նե րին առնչ վող խն դիր նե րը կապ ված են միգ րա ցիոն 

հոս քե րում նրանց ակ տիվ ներ գավ վա ծու թյան փաս տի հետ, որը լուրջ 

մտա հո գու թյուն ներ է առա ջաց նում տե ղի բնա կիչ նե րի շր ջա նում, 

քան զի հարց ված նե րը նշում են, որ երի տա սար դու թյան զգա լի մա սը 

իրենց ապա գան տես նում է հա մայն քից և, առ հա սա րակ, Հա յաս տա-

նից դուրս (հիմ նա կա նում Ռու սաս տա նում): Կենտ րո նա ցած լի նե լով 

իրենց սո ցիալ-տն տե սա կան խն դիր նե րի հաղ թա հար ման վրա՝ երի-

տա սարդ նե րը քիչ ու շադ րու թյուն են դարձ նում հա մայն քային ինք նու-
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թյան պահ պան ման վրա: Բա ցի դրանից՝ բնակ չու թյան երի տա սարդ 

մա սի միգ րա ցիան խախ տում է կա պը սե րունդ նե րի միջև՝ առա ջաց-

նե լով ան ջր պետ, ինչն ու ղեկց վում է տե ղի հա մայն քային ինք նու թյան 

որոշ կար ևոր տար րե րի կորս տով:

«Ե րի տա սարդ նե րը, որոնք դպ րոցն ավար տե լուց հե տո չեն կա

րո ղա նում աշ խա տանք գտ նել, հոգ չեն տա նում իրենց տե ղային 

ինք նու թյան հա մար: Երի տա սարդ նե րը այս տեղ ստիպ ված են կա՛մ 

զբաղ վել գյու ղատն տե սու թյամբ, կա՛մ մեկ նել Ռու սաս տան»:

«Չ նա յած երի տա սարդ նե րը տե ղյակ են տե ղի ավան դույթ նե րին 

և հետ ևում են դրանց, այ նո ւա մե նայ նիվ միակ բա նը, որի մա սին 

մտա ծում են, դա թող նել գնալն է»:

 Մյուս կող մից՝ չնա յած վե րոն շյալ կար ծի քին և միտ մանը՝ հատ կա-

պես գյու ղաբ նակ երի տա սարդ նե րը հիմ նա կա նում բնու թագր վում են 

առա ջին հեր թին որ պես հյու րըն կալ և ըն տա նի քա պաշտ, այ նու հետ 

ըն կե րա սեր և աշ խա տա սեր (տե՛ս Գծա պատ կեր 3):
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Այս պի սով` հա մա ձայն հարց վող նե րի՝ հա մայն քային կա պե րի և 

վե րազ գային ցան ցե րի վրա դրա կան ազ դե ցու թյուն թող նող գոր ծոն-

նե րի շար քում է ֆի նան սա կան աջակ ցու թյու նը, որը միգ րանտ նե րի 

կող մից կա նո նա վոր կեր պով ու ղարկ վում է դե պի տե ղային հա մայնք-

ներ հայ կա կան միգ րա ցիոն ցանց ի մի ջո ցով, որոնք ձևա վոր վել են 

միգ րանտ նե րի վեր ջին սերն դի կող մից և զար գաց վում են ամեն մի նոր 

փոր ձա ռու թյան հետ: Միգ րա ցիոն ցան ցե րը ծա ռա յում են որ պես ու-

ղի ներ, որոնց մի ջո ցով գու մար և այլ բա րիք ներ են տե ղա փոխ վում, 

ինչ պես նաև հան դի սա նում են գու մա րային փո խան ցում նե րի առա վել 

հար մար եղա նակ նե րի գծով տե ղե կատ վա կան աղ բյուր ներ:

Միգ րա ցիայի ան շա հե կան կող մե րի թվում հա մայն քի բնա կիչ նե-

րը նշում են իրենց ըն տա նի քի ան դա մի հետ ան մի ջա կան կա պի սղու-

թյու նը, որի պայ ման նե րում մեկ նա ծը ըն տա նի քի հետ գլ խա վո րա պես 

վիր տո ւալ կապ է պահ պա նում: Այս առն չու թյամբ հն չել են նման պա-

տաս խան ներ. 

« Լավ է, որ երե խան նե րը կուշտ են և դպ րոց են հա ճա խում, սա

կայն մյուս կող մից մենք տա նը տղա մարդ չու նենք, հայ րը երե խա

նե րի հետ չէ: Եթե նա կա րո ղա նար այս տեղ մնալ, նա օր վա ըն թաց

քում ութ ժամ կաշ խա տեր, հե տո երե կո յան կգար տուն, կզ բաղ վեր 

երե խա նե րի հետ ու իր ըն տա նի քի կող քին կլի ներ»:

« Միգ րա ցիան գու մար է բե րում, որը օգ տա գոր ծում ենք տան 

հոգ սե րի ուղ ղու թյամբ»:

« Գի տեք, ան ցած տա րի իմ ամու սի նը չմեկ նեց Ռու սաս տան 

աշ խա տե լու, և դա շատ դժ վար տա րի եղավ մեզ հա մար: Իհար կե, 

Ռու սաս տա նում ևս խն դիր ներ կան աշ խա տան քի հետ կապ ված, 

սա կայն այս տա րի նա կր կին մեկ նեց, և չնա յած մենք հա զիվ ենք 

կա րո ղա նում վե րա նո րո գել մեր տու նը, ամեն դեպ քում չենք ցան

կա նում պարտ քով գու մար վերց նել, քան զի այս պես էլ է լի նում նոր

մալ ապ րել»:
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 Հար ցում նե րի ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ ակ ներև փոխ-

կապ վա ծու թյուն գո յու թյուն ու նի աշ խա տան քային միգ րան տին ըն-

դու նող երկ րի և հա յաս տա նյան հա մայնք նե րում ապ րող միգ րանտի 

ըն տա նի քի քա ղա քա կան հա յացք նե րի միջև. ակն հայտ է դառ նում, որ 

այն հա մայն քի բնա կիչ նե րը, որոնց ըն տա նի քի ան դա մը(նե րը) մեկ նել 

է(են) և աշ խա տում է(են) Հա յաս տա նից դուրս, հակ ված են այս պես 

թե այն պես պաշտ պա նելու միգ րան տին ըն դու նած երկ րի շա հե րը (նե-

րա ռյալ վեր ջի նիս գե րա կա յու թյու նը, քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյու նը 

և գա ղա փա րա խո սու թյու նը) և հա մապ ատաս խա նա բար խրա խու սում 

են Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կողմ նո րո շու մը (հատ կա պես հա մա-

գոր ծակ ցային բնույ թի) այդ երկ րի նկատ մամբ: Ինչ պես հարց ված նե-

րից մե կը նշեց. 

« Մեր երկ րի և մեր հա մայնքի ապա գան կապ ված է Ռու սաս տա

նի հետ: Հայե րը լավ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ են ռուս նե րի հետ և 

նա խընտ րում են այն տեղ մեկ նել գու մար աշ խա տե լու հա մար»:

«Իմ ավագ որ դին ար տա սահ մա նում է աշ խա տում, նրա հետ 

այն տեղ այլ մար դիկ էլ են աշ խա տում, և մեր բա րե կե ցու թյու նը ուղ

ղա կիորեն կապ ված է այն երկ րի բա րե կե ցու թյան հետ, որ տեղ նա 

աշ խա տում է: Մենք օրհ նում ենք այդ եր կի րը, որը օգ նում է մեզ լավ 

ապ րել»:

 Հա յաս տա նի այն քա ղա քա ցի նե րը, որոնց հա րա զատ ներն ու բա-

րե կամ ներն ապ րում և աշ խա տում են ՌԴ -ո ւմ, ինչ պես նաև որոնք 

ու նեն ծրագ րեր` կապ ված ՌԴ ար տա գաղ թե լու կամ այն տեղ ար տա-

գնա աշ խա տան քով զբաղ վե լու հետ, կա րող են դի տարկ վել որ պես 

հան րային պատ կե րա ցում նե րում Ռու սաս տա նի գլ խա վո րած Եվ րա-

սիական տն տե սա կան միու թյան օգ տին Հա յաս տա նի ընտ րու թյան 

կողմ նա կից ներ:

 Հի շեց նենք, որ հարց ման առանց քային տե ղե կա տու ներն իրենց 

հեր թին նշում էին, որ Հա յաս տա նից ուղ ղորդ վող աշ խա տան քային 

միգ րա ցիան ու նի նշա նա կա լի տն տե սա կան ազ դե ցու թյուն ոչ թե ընդ-

հա նուր հա մայնքի, այլ առա վե լա պես ան հատ նե րի կամ փոքր խմ բե րի 
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վրա, որոնք իրենց հա րա զատ նե րից գու մա րային օգ նու թյուն են ստա-

նում միայն իրենց նեղ կա րիք նե րի հա մար: Հետ ևա բար միգ րա ցիոն 

ցան ցե րը չեն կա տա րում հա մա պար փակ տն տե սա կան գոր ծա ռույթ, 

դրանք ավե լի շուտ դաշտ են հան դի սա նում, որ տեղ միգ րանտ նե րը և 

վեր ջին նե րիս ցան ցե րում ուղ ղա կիորեն ընդ գրկ ված մար դիկ իրաց նում 

են իրենց մաս նա վոր շա հե րը: Բա ցի դրանից՝ ստաց վում է, որ հա յաս-

տան ցի նե րի ստ վար զանգ վա ծի կող մից Եվ րա սիական տն տե սա կան 

միու թյա նը Հա յաս տա նի ան դա մակ ցու թյան աջակ ցու թյու նը պայ մա-

նա վոր ված է ոչ այն քան ազ գային շա հե րի ապա հով մանն ուղղ ված 

ջան քե րով և նպա տակ նե րով, ինչքան ան հա տա կան միգ րա ցիոն նա-

խա սի րու թյուն նե րով և մաս նա վոր շա հե րով: 
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Եզրակացություններ

 Հայ կա կան վե րազ գային միգ րա ցիոն ցան ցե րը կազ մա վոր վել 

են պատ մա կան հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված սո ցիալա-

կան, տն տե սա կան և քա ղա քա կան փո խա կեր պում նե րի, ինչ պես նաև 

ռազ մա կան կոնֆ լիկտ նե րի և պա տե րազմ նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո, 

որոնք ամեն ան գամ նոր միգ րա ցիոն գոր ծընթաց ներ են հրահ րել: Նա-

խորդ հա րյու րա մյա կում զար գա ցում ապ րած միգ րա ցիոն ցան ցե րը 

և Խորհր դային Միու թյան փլու զու մը յու րա տե սակ ցատ կա հար թակ 

հան դի սա ցան, որը օգ տա գործ վեց հետ խորհր դային Հա յաս տա նի 

միգ րանտ նե րի նոր սերն դի կող մից՝ որ պես ավե լի լավ կյան քի, աշ խա-

տան քի և հե ռան կար նե րի որոն ման մի ջոց:

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ աշ խա տան քային միգ-

րանտ նե րի նոր սե րուն դը գլ խա վո րա պես կապ է պահ պա նում հա յաս-

տա նյան հա մայն քի հետ հիմ նա կա նում իրենց տե ղային ցան ցե րին 

ֆի նան սա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու մի ջո ցով, ին չը դիտ վում է 

որ պես մարդ կանց նեղ շր ջա նա կին ուղղ ված աջակ ցու թյուն (Հա յաս-

տա նում մնա ցած ըն տա նի քի ան դամ ներ, մոտ ազ գա կան ներ և ըն կեր-

ներ): Հա մա ձայն հա վաք ված տե ղե կատ վու թյան՝ միգ րանտ նե րի կող-

մից ցու ցա բեր ված ֆի նան սա կան աջակ ցու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն 

ուղղ ված է իրենց ըն տա նիք նե րին և չի ուղ ղորդ վում դե պի ընդ հա նուր 

հա մայն քի խնդիր նե րը: Մյուս կող մից՝ միգ րան տի և հա մայնք ի միջև 

եղած կա պը զգա լիորեն թու լա նում է, երբ ըն տա նի քը մեկ նում է միգ-

րան տի հետ ևից:

Աշ խա տան քային մի գրանտ նե րը հա մալ րում և օգ տա գոր ծում են 

վե րազ գային սո ցիալա կան ցան ցը իրենց տե ղային հա մայն քային 

ցան ցեր գու մար կամ այլ բա րիք ներ ու ղար կե լու յու րա քան չյուր փոր ձի 

հետ զու գըն թաց, ինչ պես նաև հե ռա խո սի կամ տե սա զան գի (Skype) 

մի ջո ցով կա պի պահ պան մամբ, խորհր դատ վա կան աջակ ցու թյամբ, 

հա մայն քային կամ ըն տա նե կան իրա դա րձու թյուն նե րում իրենց մաս-

նակ ցու թյամբ:

Ֆի նան սա կան աջակ ցու թյան հետ մեկ տեղ աշ խա տան քային միգ-

րանտ նե րը հա ճախ պայ մա նա վո րում են իրենց հա յաս տա նյան հա-

մայն քի քա ղա քա կան կողմ նո րո շում նե րը: Նրանք հակ ված են պաշտ-
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պա նե լու այն երկ րի շա հե րը, որ տեղ նրանք մեկ նել են ապ րե լու կամ 

աշ խա տե լու նպա տա կով և հետ ևա բար հակ ված են փո խան ցելու 

իրենց վե րա բեր մուն քը և ըն կա լում նե րը իրենց հա մայն քի ան դամ նե-

րին:

Հա յաս տա նյան ընտ րա զանգ վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, իրենց 

ազ գա կան նե րի և ըն կեր նե րի շր ջա նում հա ճախ ան վե րա դարձ կամ 

ժա մա նա կա վոր մեկ նած միգ րանտ ու նե նա լով, հաս տա տուն կեր պով 

սկ սում են կի սել վեր ջին նե րիս քա ղա քա կան մո տե ցում ներն ու մտա հո-

գու թյուն նե րը: Հետ ևա բար շատ դեպ քե րումնրանց հաշ վով որոշ ակն-

կա լիք ներ են լի նում տե ղային որո շում նե րի կա յաց ման հար ցում:

Հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան այն հատ վա ծը, որն իր նա խա-

պատ վու թյունն է տվել, հան րային պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն, 

Ռու սաս տա նի կող մից գլ խա վոր վող Եվ րա սիական տն տե սա կան 

միու թյա նը Հա յաս տա նի ան դա մակց մա նը, հիմն ված է Խորհր դային 

Միու թյան տարի նե րին ձևա վոր ված` Հա յաս տա նից դե պի հիմ նա կա-

նում Ռու սաս տան ար տագ նա աշ խա տան քի մեկն ման ավան դույ թի և 

ձևավոր ված միգ րա ցիոն ցան ցե րի վրա: 

Միգ րա ցիոն ցան ցե րի մեջ ընդ գրկ ված և չընդգրկ ված ըն տա նիք-

նե րը հա մայնք նե րում ըստ էու թյան չեն տար բեր վում իրենց բա րե կա-

մա կան և ըն տա նե կան կա պե րի կար ևոր ման տե սան կյու նից։ Սա կայն 

էա կան տար բե րու թյուն է գրանց վում նրանց` հա մայն քի կյան քում 

ներգ րավ վա ծու թյան տե սան կյու նից՝ միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե-

րը պա կաս ներգ րավ ված են ընդ հա նուր հա մայն քային կա պե րում։ 

Հարևա նա կան կա պե րը նույն պես ավե լի ակ տիվ են միգ րա ցիոն գոր-

ծըն թաց նե րում չընդգրկ ված նե րի մոտ։ Բա ցի դրանից՝ միգ րա ցիոն 

գոր ծընթաց նե րում չընդգրկ ված ներն ավե լի են կար ևո րում հա մայնքն 

ու եկե ղե ցին, քան այն ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րը, որ տեղ կա միգ-

րանտ։ Հա մայն քի և եկե ղե ցու հան դեպ հե տաքրք րու թյան և հա մար-

ժեք կա պե րի պա կա սու թյու նը միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րում փո խա-

րին վում է իրենց` ար տերկ րում ստեղծ ված կա պե րը կար ևո րե լով, ին չը 

հատ կան շա կան է ներ հա մայն քային ցան ցից դե պի վեր հա մայն քային 

և ապա վե րազ գային կա պե րի և ցան ցի ստեղծ ման հա մար: 

Ինչ վե րա բե րում է ազ գային ինք նու թյան փո խա կերպ մա նը, ապա 

միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րում ընդ գրկ ված նե րի ըն տա նիք նե րի ան-
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դամ նե րը ազ գային ինք նու թյան բնո րոշ ման հար ցում հակ ված են պա-

կաս կար ևո րելու Հա յաս տա նում ծն վե լու հան գա ման քը, Հայ առա քե-

լա կան եկե ղե ցու հետ ևորդ լի նե լը և հայ կա կան ազ գա նուն ու նե նա լը՝ ի 

տար բե րու թյուն միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րում չներգ րավ ված ըն տա-

նիք նե րի ան դամ նե րի։ 

Ըն տա նի քի ան դա մի ներգ րավ վա ծու թյու նը միգ րա ցիոն գոր ծըն-

թաց նե րում որո շա կիորեն ազ դում է ըն տա նի քի ան դամ նե րի` գեն դե-

րային հա վա սա րու թյան ըն կա լում նե րի վրա, այն է՝ միգ րա ցիոն գոր-

ծըն թաց նե րում ներգ րավ ված նե րի ըն տա նիք նե րում հակ ված են ավե լի 

քիչ շեշ տադ րե լու կնոջ և տղա մար դու ավան դա կան դերն ու գոր ծա-

ռույթ նե րը: Պետք է նշել նաև, որ միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րի ան-

դամ ներն ավե լի լա վա տես են ապա գայի, ինչ պես նաև կեն ցա ղային 

հար ցե րի վե րա բե րյալ, քան նրանք, ով քեր ընդ գրկ ված չեն միգ րա ցիոն 

գոր ծըն թաց նե րում։
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